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Krustmātes Meires paspārnē.

Svaidīdamies un čūskaini locīdamies grabēja vil-

ciens pāri pārmiju sliedēm: Klaukatā, klaukatā!

Ratatā, ratatā! lekaucās kā nāvīgi saniknots zvērs,

ar pēdējo krācienu izsvieda šņācošus tvaika mutu-

ļus un tad iecirtās, kā zemē iemiets. Nu varēja

birt laukā visi, kas jau labu laiku stāvēja starp

vagonu soliem un atbrīvotajiem' plauktieml ar sa-

vām paunām plecos un padusēs, gāzelēdamies līdz

riteņu nejaušajiem grūdieniem, aizsprostodami ce-

liņus un izsizdami no rindas piekāpīgo lauku mei-

teni, kas patapa izkāpt tikai pati pēdējā.

Līziņa jau divreiz bij nomeklējusi vagonu rindai

Ātrs rokas spiediens un turpat bāriens:

„Nu kur tu tik ilgi? Domāju jau, ka nebūsi.

Tagad vairs nedabūsim ormaņa."

Ormaņa zināms vairs nav. Neko darīt. Nesamo

nav daudz. Aizies kājām.

Annelei rūc galva. Viss brauciens tur vēl nav

norimis. Pirmo reiz ar dzelzceļu.

Klaukatā-ratatā! Klaukatā-ratatā!

Viņa arvien vēl redz, kā skrej garām lauki, mā-

jas, meži, ceļi. Lauki: arāji tur bij, ganāmpulki.

Ganiņš ilgpilnām acīm pavadīja vilcienu. Mājas:

kādas istabas viņās būtu un kādi ļaudis? Nedabūja

par to padomāt, kad jau paskrien garām, paliek.

Ratatā, ratatā! Jau mežā. Bet meži biezi un dziļi,
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saules izrobotām ēnām, līkumotiem, noslēpumainiem

ceļiem. Kurp viņi veda? Nedabūja padomāt, kad

jau garām.

Klaukatā-ratatā!

Gar vagonu logiem sitās spāru bari. Visu laiku.

Tas uz ilgu tveici.

Meži san, lauki san, bet viņai uz pilsētu.

„lesim, iesim," Līziņa vedina.

Kā tie ļaudis skrien. Kur viņiem tāda steiga?

Arī viņas tā steidzas, ka sviedri sāk pilēt. Ne-

samie smagi, slīd no padusēm uz rokām. Neva-

rēja iedomāties, ka tiem tāds svars. Turpat, ielas

vidū, ormaņa zirgs klabinādams cilā pakavotās kā-

jas, un viņa skats nenovērsdamies aicina: „Nu,

kas ir? Aizvedīšu, kur tīkas."

Bet Līziņa atraidoši papurina galvu:

„Nav jau vērts braukt, kad tāds gabals no-

skriets. Mums tepat mājas."

Savāds ir tāds jelgavnieku: „tepat". Ļoti garš

tas iznāk. Beidzot: Skrīveru iela.

Liela sēta. Pelēkas, lietus un saules saēstas koka

kāpnes, augšā gar visu otro stāvu vaļējs palieve-

nis. Palieveņa frontē logs un durvis, logs un durvis.

Kāpnes čīkst. Pie katra čīkstiena vienā logā,

otrā, tad trešā izliecas galva. Ziņkārīgs deguns,

iesirmi mati, zibenīgas acis.

Kas tās tādas? Un Annele pati sev atbild:

Jelgavas madāmas.

„Mojn, Frāulein, mojn, Frāulein!"

„Mojn, mojn!" Līziņa ātri paiet garām.

„šite, šite, iekšā!"

Te dzīvo krustmāte Meire un arī Līziņa pa šīs

vasaras laiku. Te būs arī mazajai lauciniecei māj-
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vieta. Telpa ir patumša, vēsa. Annele apskatās

apkārt. Tur ir kumode, misiņa kalumiem, plats

divdurvju skapis, galds, stiprām ozola kājām, div-

padsmit krēslu izlēkušiem sēdekļu spilveniem un

stāvām zveltnēm. Viss dzeltens un spīdīgs, kā

sviests. Krustmātes Meires pūra lietas no Āķu
klēts. Ar viņu līdz pārvietojušās uz Jelgavu un

salīdušas šaurajos pilsētas kambarīšos. Ne lab-

prāt! Reta lieta tikai var izstiepties visā platumā.

Cita iešķībi stāv, cita pavisam sāniski sagriezusies,
krēsli pat vienā stūrī pa trim piramidē sakrauti.

„Nu labdien, labdien!"

Istabas vidus laukumiņā iestājas prāva auguma

sieviete. Viscaur melnā. Platas, zilas acis meklē

jaunatbraucēju.

„Ak šitā ir tā tava māšele?"

Ar ašu rokas kustību apgriež meiteni apkārt.

„Pag, pag, kāda tad tu izskaties?"

Bez žēlastības kritizē:

„Par daudz gari brunči. Kādēļ? Viņa tak vēl

nav iesvētīta." Līziņai: „Tos tu saved kārtībā."

.Jā, jā!"

Vēl nav viss pateikts.

Neapmierināta papurina galvu: „Izstīgusi. Va-

saras raibumi. Deguns par īsu. Acis par šauru.

Kur tu tādas ņēmi? Mūsu rados visiem acis kā

logi."

Annele nu zina, kas tas ir, kas pie krustmātes

Meires tik mīļš un pazīstams. Tās jau tēvmāmiņas

acis. Jo viņas abas ir no vienas cilts.

Viņa paskatās krustmātes „logos" un sirsnīgi

iesmejas. Prieks tai par šo krustmāti.

Tā atsaucas.
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„Ak tā gan! Smieties arī tu vari? Nu lai tev

Dievs palīdz! Par to citu jau nekas. Kad tik krietna

sirds. Kad tik klausīgs prāts!"

Aiz skapja muguras ir iedobums, gandrīz kā

otra istabiņa. Dēļu krāģītis, divas baltas vietiņas.

Tās būs abām māsām.

Jumtā lodziņš. Un aiz tā — atkal jumti. Stāvi,

lēzeni, sarkani, iezaļgani, ar ielāpiem un bez tiem.

Tas viss jau tā kā reiz redzēts. Kad? Kad Annele

pirmo reiz bij Jelgavā. Un tomēr tas tagad liekas

būt pavisam citādi.

pusdienā!"

Lielā galda stūris pārklāts dzeltenīgi baltu lin-

autu. Daudz tādu ir krustmātes pūrā.

Galda vidū uz paplātes ir novietots katliņš. Vēl

gluži virdošs, ar nenodzisušām sodrēju virknēm.

Katrs no tā lej tieši savā šķīvī, lai neiznāk velta

smalstīšana un lieku trauku mazgāšana.

Ātri ēd un klusēdamas šīs trīs ēdējas.

Māsas noliek karotes, bet katlam dibena vēl

neredz.

Krustmāte paskatās, nopurina galvu.

„Līziņ, ņem vēl vienu karoti!"

„PaļcJies, es vairs nevaru."

„Bet tai mazajai?"

„Nevaru."

„Kas tas ir: nevaru? Kur lai es lieku to Dieva

dāvanu? Katlam jābūt tīram."

„Varbūt atnāks kāda no jūsu Mālehenām vai

Dorchenām."

„Neaizrunājies! Šodien nenāks ne Mālchena, ne

Dorchena. Nu meitenes, ņemat vēl katra vienu ka-

roti!"
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Tā karote bij jāņem.

Bet Līziņa zoboja.

„Krustmātiņai pašāvusies šodien devīgā roka."

„Vai t' es zināju, ka tas derglis tik maz ēdīs!"

Tas derglis bij jaunā ēdēja.

Kad galds bij novākts, sākās darbs.

„Bet tā meitene tagad var iet apskatīt Jelgavu,"

lēma krustmāte.

„Viena pati?"

„Vai tad nu nozudīs. Liela meita!"

Pamatīgi pamācīja.

pa labi, turies taisni, tad pa kreisi,

līdz baznīcai. Tur ir Lielā iela. Tad vari ņemt,
kādu ceļu gribi, tikai neizlaid baznīcu no acīm.

Gan jau tad atkal mājās pārnāksi."

Annele nevarēja ierādīt, ka nezinās pārnākt un

gāja.

lela gulēja tveicē kā aizsnaudusies. Garlaicīga,

vienmuļa. Nami kā uniformās iebāsti: brūngans,

iezaļgans, atkal brūngans, iezaļgans. Viena laba

vieta tikai bij tai ielā: krustmātes Meires logs ģē-

veles trijstūrī. Sniegbalti aizkari, ziedošu ģerāniju

podi.

Skrituļu krusts ievaidējās iztraucēts, gausi pa-

griezās, ielaida Anneli mazā aplociņā. To sauca

par baznīcas dārzu. Noputējuši, aplauzīti akāciju

krūmiņi. Un te nu arī tā Lielā iela izstiepās un

sarāvās. Ar retu gājēju, jo tirgus laiks jau sen

bij pāri. Pie kolonnādēm, uz paša ielas stūra, gro-

zījās kāds bodes kungs, tik plats, ka tam bij jā-

apmet līkums. Rokas no bikšu ķešām neizvilcis,

viņš pagriezās uz savām kājām tāpat kā skrituļu

krusts pie baznīcas, pagriezās un parādījās visā
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savā godībā. Pār baltu vesti tam spīdēja resna

zelta puLksteņvaža, plikajai galvas virsai, no vie-

nas auss līdz otrai, bij pārsukāta plata matu

šķipsna, .uz līkā deguna tam turējās zelta acaines.

Nikns un nenovīdīgs tas noskatījās lauku meiteni

no galvas līdz kājām. „Nu, klausies! Ko tu še

nāc pilsētā! Vai tev uz laukiem vairs vietas nav?"

Smaržoja ūdeņi. Sākās pilsdārza ēnainie ceļi.

Vizmoja Lielupes sudrablenta. Sirntlogainā, baltā pils

skatījās lauku plašumā uz zaļajām pļavām un bir-

zīm. Viņas baltās krūtis dzesēja lauku vēji. Tur

gāja lielais ceļš uz Rīgu. Daudzi pajūgi kustējās

prom no pilsētas. Laucinieki, kas brauca uz māju,

savas darīšanas pilsētā nobeiguši. Attālinājās, sa-

dila, viegli kā spāres, kas meklē, kur nomesties

nakti. Ar novakarēm tie būs jau savā sētā.

Tā arī Annele bij braukusi pirmo reiz mājās

no sava Jelgavas ciema, prom lauku plašumā, pie

ziediem un saules. Bet nu tas vairs nebūs. Nekad

vairs, nekad. Dzēlīgas žēlas iecirta krūtīs un sa-

žņaudza elpu. Viņai bij jāpaliek te. Jādzīvo te.

šīs šaurās ielas nu būs viņas mājas. Viņa bij ie-

slēgta akmeņu sprostā. Ilgi viņa tur sēdēja, un vi-

ņas domas dziedāja laukiem atvadu dziesmu. Bet

uz sakrustotajām rokām šad tad noritēja pa asarai.

Divas mašīnas rūca. Katra strādāja savu darbu.

Līziņa šuva smalkus audumus. Arī šādā vasaras

patukšā laikā viņa nespēja paveikt darba piedā-

vājumus. Krustmāte gatavoja daudz vienkāršu

mantu. Viņas pasūtītājām nebij lielu prasību. Go-

dam, vai valkām — vienkāršs griezums, izturīgs

audums. To valkātājas bij no tās lielās Mālchenu,

Jūlchenu un Dorcheno armijas, kas nākušas no
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lauku sētām, Jelgavas namos, pie vācu madāmām

dzīvodamas, bij zaudējušas savu vārdu latvisko ga-

lotni un to arī nekad vairs neatrada, šīs Mālche-

nas nemaz neuzstājās kā darba devējas ar pilnu'

maku, drīzāk izskatījās tā, ka krustmāte viņām

strādā par velti. „Kā nu iznāk, tā taisāt. Jūs jau

paši labāki zināt!" Tā viņas teica pieticīgi un pa-

zemīgi.

Kāds iznāk darbs, par to viņām bij mazāka

bēda, bet vairāk gan par runāšanu. Noslēpumaini

čukstot viņas, noliekušās krustmātei tuvu, varēja

stāstīt un stāstīt. Dažreiz šie stāsti tika pārtraukti

īsiem šņukstiem, vai ātriem tīksmīgiem smiekliem

un tad gāja atkal tālāk. Krustmāte darbā neap-

stājās ne uz brīdi. Ausis jau viņai bij brīvas. Bet

viņas lielā seja, ar plato, balto pieri cieši apglaustu

matu ēnā, bij pati uzmanība. Sīko krociņu tīkls

ap muti un acīm bij pastāvīgi kustīgs. Runājot

viņa nepacēla balsi, viņas atbildes bij klusas un

apvaldītas, kā vienmērīgi urdzošs ūdens, tikai vien-

muļas gan tās nebija. Nē! Vārdi šķita tai tik tuvu

lūpām, ka tie izlēca kā burbulīši no oļu sprosta.

Smejoši vārdi, kurus apdzirkstīja jautras acu

uguntiņas. Varēja redzēt, ka viņai patika smie-

ties, patika runāt, vārdi tai bij kā zižļa sviedieni,

kas izkārtoja viešņu lielo runu palu sastrēgumus

un norādīja tiem virzienu.

Līziņas mašīna tāpat ne uz mirkli neapstājās.

Maz ko šai dūkoņā varēja sadzirdēt.

„Ko viņas tik ilgi runā," paklusi jautā māsai

Annele.

Līziņa īsi atmet.
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Tik garas sirdslietas!" Annele sa-

velk plecus. Tik mīklaina atbilde!

Gadījās bieži, ka kāda no šīm Mālchenām un

Dorchenām bij bez vietas. Tad tā nenāca ar darbu

pie krustmātes, bet ar izsalkumu. Dabūja divosaino

podiņu klēpī un viss saturs tai bij jāizēd. Tur ne-

līdzēja atrunāšanās. Tad podiņš jānomazgā un jā-

atliek vietā. Tāda bij kārtība.

Cik daudz liekaču krustmāte Meire nav paēdi-

nājusi savā mūžā! It kā tai būtu bijusi kāda sle-

pena krātuve, kur pagrābt. Labā roka nezināja,

ko kreisā dara. Kā evaņģēlijā.

Krustmāte Meire, nabaga rokpelne? Nieki! Tā

bij Zemgales bajāriene, kas nepiekusuši gādāja par

savām, šīm savām, līdzīgi viņai pašai, no ligzdas

izsviestām apakšniecēm.

Krustmātes jaunākais brālis Ansis arī dzīvoja

Jelgavā, bet abas vecākās māsas, Līzīte un Līnīte,

vēl pie brāļa, saimnieka lauku mājās. Šis brālis

par visiem vecākais un arī neizskatīgākais, bij kādā

jaukā dienā ņēmis un apprecējies, tā sagādādams

ne mazu pārsteigumu citiem brāļiem un māsām,

kas jau sen bij atmetuši domas par precēšanos.

Bagāto māju īpašnieku bij uz ātru roku apbūrusi

saimniecībā nodarbināta ņipra, jauna leitiete. Pir-

mie, kas šo pārgrozīto apstākļu dēļ izlidoja no ve-

cās ligzdas, bij krustmāte Līze un Ansis.

Lauku ģimenes bij bagātas bērniem, kuriem

lauku sētās vairs nebij vietas.

Pilsēta paņēma daudz staltu, bajārīgu saimniek-

dēlu un meitu, daudzus no tiem pārvērta rokpeļņos

un kalpos.

Ansis bij īsts milzis, taisni noaudzis, platiem
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pleciem, kuplām ūsām, iznesīgu izturēšanos. Kal-

poja Palejas ielā pie kāda barona par kučieri. At-

nāca reizi nedēļā, kad māsa tam bij izvārījusi kāda

sevišķu virumu, ko tas labprāt ēda ar laimīgu at-

miņu par bērnu dienām. Par to tas māsai atnesa

izmazgāšanai un izlāpīšanai savu nedēļas veļu.

Ansis bij pretstats māsai. Tie paši Meiru kauli,

tas pats staltums, bet zem kuplajām ūsām nekādu

smieklu dzirkstelīšu, platajās krūtīs nekādas visu

žēlotājas sirds. Daudz vaidēja un pūta. Kas še

bij par dzīvi! Netaisna, nejēdzīga! Barons, pilns

niķu, kā kažoks akotu. Viss jāpanes. Uz vārda

jāklausa. Kur dzen, tur jāiet. Bārieni jāsaņem.

Kādēļ, kādēļ? — Un tad vēl tās meitas! Kā tra-

kas apkārt un apkārt! Vai dzīvu apēstu. Kur ņems

mieru no tām!

„Vajaga precēties, Ansi, tad būs miers," Lī-

ziņa deva padomu.

Anša zilās acis dusmīgi pazibēja.

, A
Ko nu tādas ģeķīgas valodas! Kas šinīs grū-

tajos laikos var uzturēt sievu."

tai mergai, vai viņa pati pie tevis

ietu," krustmāte iemeta starpā.

„Jā, Ansi, vai jūs mani ņemtu, ja es būtu gā-

jēja?" Līziņa, izaicinoša un pārgalvīga, pasviež tam

pretī savu cirtaino galvu.
Tāds jautājums Ansim ir ciets rieksts.

Nopūšas.

„Laiki par daudz grūti!"

„Ko nu pūt! Kur tev, vecam puišam, noķert

zelta dzeguzīti! šitāda merga tev ies pie tevis!"

„Un tu domā, nē? Kādas princeses jau nav no
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saviem troņiem nokāpušas, kad tik nāk krietns vīrs

un bildina!"

„Vai no tiesas?" Līziņa neticīgi šūpo galvu»

„Bet vai tu vari apgalvot, ka man būs labāki

nekā tagad, kad es precēšos? Nē, to tu nevari vis

apgalvot. Un kad tu to ,nevari apgalvot, tad es

nemetīšu vis savas sūri grūti krātās kapeikas pa

logu laukā. Tik traks es vis nebūšu."

„Redz nu, tad man nekā!" Līziņa, kā vīlusies,

noplātīja rokas.

„Ko viņš arvien pūš, šis lielais milzis!" Līziņa

teica, kad Ansis bij aiz durvīm.

„Nezin, nezin. Viņam jau laikam grūti arī iet."

„
Viņam iet grūti tāpēc, ka tas nekad neprot

joku un ir tik skops. Kaut kriņģeli būtu jums kād-

reiz atnesis par visu laba darīšanu. To viņam tā

nevajadzēja pielaist. Vajadzēja mācīt."

„Ko nu! Kas licies uz krāšanu, to vairs neiz-

mācīsi. Un mēs esam tādi ļaudis, kas nav para-

duši par naudu tielēties."

„Un tā viņš krāj. Pelna tik un krāj. Bet kam?

Nebūs ne pašam, ne citam. Nē, nē. Tāds Ansis

neder dzīvei."

Annele šuj. Dūrienu pie dūriena liek. Krust-

māte paskatās. „Ko tu tā? Ar tik sīkiem dūrie-

niem tu maizi nenopelnīsi, šuveklis nav raksts."

„Es citādi neprotu."

Krustmāte padomā un saka:

„Ja jau viņa tā prot brodierēt, tad dod tai pog-

caurumus taisīt."

Līziņa paskatās māsas darbā. Līdz nāvei vi-

ņai pašai apnicis taisīt pogcaurumus.



16

„Vai tu to varētu?"

Un viņa parāda smalka audekla krekla krūti.

Un tā viņa dabon to darbu un taisa pogcauru-

mus, desmitiem, simtiem, gan gludos, gan spurai-

nos audumos, gan zīdā, samtā, gan sniegbaltos smal-

kos kā papīrs vīriešu virskreklos. Stundām un die-

nām pogcaurumus.

Viņas domas ir kur citur. Protams. Pa vis-

visādiem ceļiem tās laužas prom no tā šaurā

sprosta, kurā tā atrodas pati. Pirmā kārtā: kā va-

rētu grozīt likteni? Kā piespiest to uz labvēlīgāku

izturēšanos? Kā iekļūt tai pasaulē, uz kurieni trau-

cās prāti, bet no kuras šķīra bezdibens. Ka pog-

caurumi nepalīdzēja šim bezdibeņam pārgrīst pāri

tiltu, tas bij skaidrs. Vajadzēja naudas. Pilsēta

šis jautājums bij jo degošs.

Pie naudas, kas uz pēdām pārgrozītu apstākļus,

varētu tikt tikai brīnumu ceļā. Par piemēru: ja

it pēkšņi uz ielas atrastu biezu maku tā piebāstu

banknotēm, ka tas vai sprāgst pušu. Tāds maks

jau varēja viegli izkrist kādai no tām karietēm,

kas ar diviem, vai pat trim pāriem gari grožotu

zirgu drāzās pa Jelgavas ielām. Ja nu tādu maku,

kā labu maisu, paceltu un nodotu pienācīgā vietā

un ja tur būtu bijuši tūkstoši, vai pat miljoni rubļu

iekšā, un tad tak tas arī nevarēja palikt kā ne-,

kas, tad taču kaut kam sevišķam vajadzēja pēc tam

notikt.

Cita veida laimes izpelnīšanās vēl būtu, ja par

piemēru izglābtu kādu no nāves briesmām, sevišķi

kāda liela bagātnieka bērnu: vai nu to iznesot no

degoša nama, ar slapju palagu tajā ieskrienot —
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kā tas bij grāmatās lasīts — vai izvelkot slīkstošu

no Driksas, vai Lielupes, vai izraujot skrejošiem,
satrakotiem zirgiem zem kājām. Ai, vai nu trūka

situāciju un sarežģījumu, kuru gala iznākumi va-

rēja būt kronēti spožiem panākumiem! Labvēlī-

gam liktenim jau bij visādas varbūtības, kā ie-

griezt kādu labumu saviem izredzētiem.

Bet vai viņa bij likteņa izredzētā? Tā bij tā

lieta. Līdz šim tas nebij manīts. Varbūt arī viņa

piederēja pie tiem, kas, tāpat kā Ansis, nederēja

dzīvei. Dzīvei? Kādi tad bij tie cilvēki, kas derēja

dzīvei? Tādi kā Līziņa un krustmāte Meire? Se-

višķi krustmāte. Likās, ka tā katru dienu iesāka

ar tādu jaunu svaigumu un ka pat viņas ikdie-

nišķiem, bieži aiz tiem raksturīgiem klusu smieklu

sakapātiem vārdiem būtu tāda nekad nedzirdēta

skaņa.

Tik daudzas nāk un stāsta viņai savas

lietas". Bet viņa pati? — Līziņ, vai krust-

mātei arī ir bijušas un kāpēc viņa

nav precējusies?" To viņa pati dzird aiz savas*

mašīnas dūkoņas un tūlīt jautri atbild un labprāt

pastāsta.

„Ak tā. To tu gribētu dzirdēt. Nu, tās bēdas

nav manu sirdi tā krimtušas, kā es to redzu pie

citiem. lemīlēšanās? Es nezinu, kas tā tāda ir.

Gribētāju jau bijuši daudz. Jaunībā no vienas vie-

tas. Bet kad biju ieskatījusies tuvāk, tad tur ar-

vien ir bijis kaut kas, kam netika un netika pāri.

Bieži kaut kas jocīgs. Un kad jau tev par tādu

bildinātāju ir jāsmejas, tad ar mīlestību ir beigas.

Kas to nu zina, kādēļ tā jaunība tā bez viņas ir pa-

gājusi. Laikam taču tas tā nolikts. Tā man, tā
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arī tām citām manām māsām. Varbūt mums arī

nāca par sliktu tā paskološana. Nu bij jau citā-

das prasības. Viens nepatika, otrs nepatika. Vien-

reiz ar mani tomēr bij tik tālu, ka bij nolikta sa-

runāšanās. Māte gribēja, tēvs gribēja, šis lai gan

gados, bet arī paskolots un krietni bagāts. Bet tad

uznāca tādas žēlabas šķirties no tēva mājām un

jaukajiem upes līčiem, ka raudāju acis no pieres
laukā. Tā arī palika. Taču laikam nebij īstais, ja

tēva mājas likās būt mīļākas."

„šad tad," turpināja krustmāte „gan iekrita

prātā, ka dzīvē kaut kas palaists garām, vai no-

kavēts. Tā bērnībā man reiz pagāja pavasaris, no-

mocoties ar kādu garlaicīgu bērnu slimību. Un no

visa jaunības laika man žēl šī viena pavasara, ko

nedabūju izdzīvot pa pļavām, birzīm un līčiem. Tā

varbūt kādā sirds kaktiņā arī žel tās mīlestības,

kas nav izdzīvota. Kas to lai zina! Tomēr bez vi-

ņas tā precēšanās arī neiznāk. Izdevības man nav

trūcis vēl līdz šim pašam laikam. Vēl pavasari

bij laidis ziņu kāds lauku skolotājs, atraitnis pa-

augušiem bērniem. Laba vieta, pašam arī vēl mā-

jas, dzīve būtu bez rūpēm, ja par to vien domātu,

bet nu nevar. Sirds negrib."

„Vēl šo pavasari," brīnījās Līziņa. „Kā tad ne-

maz nav stāstīts."

„Ko nu par visiem niekiem stāstīs! — Un ne-

maz man nebūtu bijusi slikta tā izkustēšanās brīvā

gaisā. Tā pagāna sēdēšana neder maniem kauliem."

„Tā ir," krustmāte turpina. „Par savām bēdām

es bezmiega nakšu neesmu vadījusi, bet par citu

gan. šīs pašas lauku meitas, kas te nāk. Naīvas

un lētticīgas kā bērni. Dažreiz ieskrējušas kā
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sprikstis un nezina ne gala, ne malas. Tad tu nu

domā par viņām. I nāk smiekls, i dažreiz arī jā-

cieš līdz tik grūši kā paša bēdas. Bet kad nu ir

palīdzēts tādam cilvēciņam izkļūt uz skaidra ceļa,

tad arī ir prieks. Un nav tā ar tām jaunajām

vien. Gadi paliek gadi, bet sirds paliek sirds. Kas

man bij par danci ar kādu, kas jau tuvu manam,

vecumam. Bij paslīdējusi kāja, un nu tik to vien

daudzināja: upē un upē. Tur nu ar runāšanu maz

ko varēja izdarīt. Bij jāmeklē augšā tas vīrs. Un

nemaz tā nebij, ka būtu bijis grūti to dabūt pie

prāta. Vajadzēja tik drusku mācēt ņemt un tad

tas bij lēns un valdāms kā jērs. Un tā tie tagad

dzīvo. Brašs man krustdēls. Prieks redzēt."

„Jums jau par visu ir prieks."

„Par dzīvi man prieks. Tur tev taisnība. Lai

tā ir liela vai maza, bet sava daļa tiek katram.

Un tā, kad no rītiem atmostos, man pēc tēvurei-

zes, pirmā doma: ~Ā, nu viņa ir atkal klāt, mana

diena! Kas būs šodien? Ko dzirdēšu, ko redzēšu,

ko piedzīvošu?"

Saule pret pavakari iekāpa logā. Krustmāte pār-

trauca stāstus.

nu, meitenes!"

Līziņa iesāka. Viņai bij galvā daži skanīgi ga-

bali, ko tā bij dzirdējusi teātrī, kur Rīgas dziedoņi

pavasaros deva viesizrādes. Viņa visu viegli pa-

turēja un, pirkstiem naski strādājot, lika tiem at-

skanēt savas jaunās balss dzidrumā ar visiem sve-

šajiem vārdiem un skaņām.

„Jauki jau tas skan," teica krustmāēte, „bet la-

bāki ir dzirdēt mūsu pašu lauku dziesmas, kur jums

abām iet kopā tik tumīgi un daiļi." Un kad meite-
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nes bij pašā labākā dziedāšanā, tā piecēlās, nedzir-

dami atvēra logu un, aiz aizkara slēpušies, palūko-

jās lejā: vai neklausās tur kāds, kaklu pastiepis.

Un ja kāds klausījās, viņa ar smaidu tam to no-

vēlēja.

„Tā ir ar tām lauku dziesmām. Domā, ka esi

bijis tēva ābeļdārzā un patlaban tur izņem pirmo

vasaras medu un smarža tev paliek drēbēs un garža

mutē nezin cik ilgi/ krustmāte noteica un iesapņo-

jās klusumā, jo arī dziesmas bij norimušas.

„Mojn, mojn!"

„Mojn, mojn!"

Tā tas iet vai rīts, vai vakars pa garo palie-

veni, ap krustmātes durvīm, pie viņas iekšā ar

smieklu un valodu vējiem.

Zirniņ, madām Kociņ."

,/Frāulein Meier!"

Sevišķi mijkrēslī, kad pie dienas gaismas vairs

nevar redzēt, bet uguni degt vēl par agru, nāk šīs

kaimiņienes kā aizgūtnēm un steigšus viena pēc

otras un aplīp kā mušas ap krustmātes darba galdu.

Viņu galvas ar pasmakrī sasietiem aubju galiem

līgojas kā vārpas loga atspīdumā, viņu valodas čab

kā lapas, ko šad tad satrauc pretējas puses tempe-

ramentīgi iesaucieni starpā. Viņas ir dzīvas Jel-

gavas avīzes, kas uz krustmātes klusā darba galda

saber juku jukām' dienas jaunākās ziņas un noti-

kumus, bet krustmāte kā īsts šefredaktors tās tad

izkārto, novērtē, pārlabo un nostāda pareizā un

paliekošā apgaismojumā. Un visu to viņa dara ar

savu prieku par dzīvi.
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Svētdiena. Balti klāts galds, kafija, kurvītī

brūni, kriukšķīgi Zīslaka radziņi, krūzītē salds krē-

jums. Jauki!

Līziņa ir nelaimīga. Atkal jau tā aizgulējušies

un visu šo svētrīta uzpošanu un gādību izdarījusī

krustmāte viena.

Ne arvien tev svētrīta miegs

būs tik salds."

Radziņi pazūd zobos skanēdami. Darba ļaudis

ēd ar kāri, bet ne ar baudu. Un arī svētdienas laiks.

ir iedalīts.

Līziņa novāc galdu, sameklē tinti un papīru.

Viņa ir liela vēstuļu rakstītāja. Ar visām sava ve-

cuma meitām tā ir draudzīgās attiecībās. Viņa sa-

rakstās arī ar tiem teiksmainiem leišu zemes ra-

diem, par kuriem gan daudz bij dzirdēts, bet kas
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Zemgalē nekad nebij redzēti. Savā darba vietā,

pie mācītāja Tīdemaņa atraitnes, tā nu ar vienu no

šīm mātes māsīcām bij iepazinusies. Tā vēl bij

neprecēta un, retumis iebraucot Jelgavā, arvien

mēdza apmesties pie minētās kundzes, kuras ģi-

menē tā, apmeklēdama Jelgavas skolas, bij bijusi

pansijā. Abas tik nejauši satikušās radinieces pa-

tika viena otrai un bij sadraudzējušās. Un pa liel-

dienām Līziņa bij apciemojusi vecā tēvoča Vanaga

dzimtu leišos. Tie bij bagāti un lepni ļaudis. Ve-

cākās meitas izprecētas muižturiem latviešiem, dzī-

voja kā īstas bajārietes, vecākais dēls bij iepircies

dziļāk zemē, uz poļu robežām, apprecējis polieti

un no dzimtas stipri atsvešinājies, jaunākais, „ģi-

menes lepnums", kalpoja Pēterpilī gvardē, kurp tas,

it kā būtu aizjājis „pats ar savu zirgu". Līziņa

sarakstījās ar jaunāko, sev draudzīgo radinieci. Bet

šī sarakstīšanās nebij tik viegla, kā aizrakstīt brā-

ļam vai kādai bērnības draudzenei. Jaunā radi-

niece bij labi skolota. Sarakstīšanās notika vāciski.

Un lai cik veikli gāja Līziņai šī svešā mēle runā-

jot, ar rakstīšanu bij citādi. Tik daudz vārdu, kas

bij jāsāk ar lielo burtu. Kā to lai izzina? Bieži

rakstītāja iekoda spalvaskātu zobos, domāja, pu-

rināja galvu. Pameta acis uz krustmāti: vai tā

nezina padoma?

Kas tad, kas tad?

Pieturas zīmes! Lielais klupšanas akmens!

Punkts, jautājuma un izsaukšanas zīmes, tās nāca,

kur tām jānāk un nostājās droši savā vietā, bet

tie kommati un sēmikoloni! Kur ar tiem un kā ar

tiem! To nevarēja izšķirt.

„Ko lai es tagad lieku?" Līziņa nolasīja tei-
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kumu un jautājoši, zobiem skrubinot spalvaskāta

galu, skatījās krustmātē.

Tā padomāja un izdomāja.

„Kāda zīme tev stāvēja priekš tam?"

„Kommats."

„Nu tad tagad liec droši sēmikolonu. Liec droši,

un iznāks labi."

Netālajā Annas baznīcā sāka dūkt ērģeles. Simt-

balsīgs koris ducināja vecos mūrus. Nāc, ak de-

bess tētīt!" Lauku draudze dziedāja beigu dziesmu.

Tūlīt tai bij jādod vieta pilsētas draudzei.

Krustmāte jau stāvēja krāšņa un plata savā baz-

nīcas tērpā. Cepure, atsegdama pusgalvas spīdinā-

tos matus, bagāti mezglotām lenšu cilpām turējās

pasmakrī. Melns zīda uzmetamais ar kroku un

mežģinu ierotājumiem pārklāja melno svārku, kas

izplētās kā krinolins pār veselu uzkalnu stīvinātu

apakšbrunču. Melna tīkliņa puscimdi. Rokās grā-

mata ar zelta biķeri vienā un krustu otrā pusē.

„Met nu mieru ar to rakstīšanu."

„Es jau beidzu," Līziņa atbildēja, ar spēcīgu,

bet stipri pagreizu svītrojumu palikdama parakstu.

Pārlasīja un nopūtās. Nebij tā iznācis, kā gri-

bēts.

„Kāda nu ir, ir!"

„Būs jau laba. Drukāt jau neviens to ne-

drukās."

Visos torņos zvanīja. Pilsētnieku baznīclaiks.

Mojn, mojn! šurpu, turpu!

Klusinātiem soļiem, vieglās lastiņa kurpēs, uz

plānām pašuvēm steidzās jelgavnieki uz savām baz-
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nīcām, latvieši uz vienu, vācieši uz otru pusi, bet

lielais vairums pusvāciešu jaucās pa vidu. Visiem

rokās bij melnas grāmatas, zeltītām lapām, vienā

pusē ar biķeri, otrā ar krustu.

Pēcpusdienā Līziņa taisījās ciemā pie savām

draudzenēm. Tās bij divas māsas un saucās Gūzes.

Par tām bij daudz runāts. No atmatas vientulības

tās Annelei bij izlikušās kā princeses, kas dzīvo

glāžu pilīs, nepieejamos augstumos. Un neparastu

trauksmi tās bij sacēlušas viņas dzīvē vēl to pava-

sari priekš tēva nāves, jo bij devušas Līziņai solī-

jumu atbraukt pasērst uz laukiem. Māmiņa bij

vienās rūpēs: diezi, diezi, ka tik viņām būs diez-

gan smalki. Līziņa tad bij pārveduši ir baltus por-

celāna šķīvjus, ir stikla cukurtrauku un raibas ta-

ses. No lielā linautu gabala bij nogriesti un savī-

lēti lieli galdauti un mazi rokautiņi. Un ar visu

to vēl tādas bažas! Cik smalkām gan nevajadzēja

būt tādām Gūzēm!

Nedabūja tās redzēt. Tēvs mira, un visi nodomi

izjuka.

Un tagad teica krustmāte :

„Klau, vai tu nevari savu māšeli paņemt līdz

pie tām Gūzēm? Tur ir liels dārzs, plašums, tur

tai būs pamatīga izskriešanās."

Gūzeš dzīvoja priekšpilsētā, skaistā mājā ar

dārzu. Viņu vecāki bij pārtikuši.

Līziņas sejā ierakās rūpju grumbas.

~V
iņas nav to aicinājušas."

„Zina, ka tava māsa te, bet nav aicinājušas?"

„Tā ir."

„Tad, protams, nevar."
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„Un es neietu, lai vai kā aicina. Lai vai ar

četriem zirgiem brauktu pakaļ, ir tad es neietu!"

Annele to teica ar pārāk lielu un nevajadzīgu

sparu.

Krustmāte paplēta savas lielās acis neparasti

stingras.

„Nu, nu, nu!"

Vairāk nekā.

Pēc tam jau maigāk:

„Nu, labi. Mēs tad abas iesim uz pilsdārzu."

Ar svētdienas gausību krustmāte ilgi tīņājās pa

kumodes un šķirsta atviktnēm, gan pārcilādama vec-

modīgus lakatus, pārlasīdama izbalējušas vēstules,

gan izrādīdama meitenei ģīmetnes, no kurām iespī-

lētām acīm skatījās cilvēki kā knaiblēs iestīvinā-

tām, nāvīgi nopietnām sejām un ar abām rokām

krampjaini turēdami ceļgalus. Tik jokaini un ko-

kaini tie bij. Bet ar saviem smaidiem un valodu

krustmāte atraisīja viņu kokainos locekļus un pa-

rādīja viņus dzīvē, kur tie kustējās brīvi savās da-

žādās lomās un tad bij pavisam citi cilvēki, nekā tie,

ko fotogrāfs bij iežņaudzis savā dzelžainā varā.

Bij jau vēls, kad viņas izgāja. Bet pilsētnieki

vēl plūda uz savu pilsdārzu kā svētceļotāju bari. le-

elpot kaut ko no vasaras skaistuma, saņemt veldzi

veselai nedēļai. Pār upēm un pļavām izkūpēja die-

nas tveice. Baltās pils logu rindās jau iedzirkstījās

rubīni. Lielupes vižņu tīkls atdeva dzelmei savu

mirdzu. Niecīga, kā gludināmā dzelzs, kāda motor-

laiva pukstēja upes vidū. šļakstēja airi. Tālas bal-

sis. Smiekli. Pusē aprauta dziesma. Uzšvirkstoša

un dziestoša uguntiņa.

Bet kādēļ tas viss tik tāls ? Kādēļ tik salti vēsmo
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šī lielā upe, tik drūmi krēslojas svešie tilti? Nekas

nesilda, nevieglo, tik sirdi skumjām pieēno? Kā-

dēļ tā?

Liepu aleja satumst bieza un mīksta. Reti gā-

jēji vēl, pa pāriem, kas aizslīd garām, klusi dudinā-

dami, aizslīd garām un atgriežas atkal atpakaļ. Tā-

pāt kā viņas abas no viena gala līdz otram un at-

pakaļ.

Beidzot krustmāte parauj meitenes elkoni. Mā-

jup! Un pati saka:

„žēl, žēl! Ja būtu vaļas cilvēks, te varētu stai-

gāt visu nakti. Varētu izdomāt tās lielās domas,

kā paiet tāda diena un kā ir pagājis laiks un visa

dzīve."

Pēc brīža apstādina meiteni.

„Paklau, kā smaržo! Ūdeņi, pļavas, Jelgavas

dārzi. Rozes, lefkojas, tabaka, rezēdas! Ir taču pats

vasaras vidus."

lelās atbalso soļi.

Pēkšņi gari vilktas skaņas kā balti asmeņi šķeļ
vakara krēslu.

Kas tas? Taures?

Taures un daudz kas cits vēl, kas tur līdz ar

taurēm čīgāja, svilpoja, brāzmoja, kūsoja, čaloja.

„Bet tā taču ir mūzika," Annele aizgrābta iesau-

cās. „Tādu es vēl nekad neesmu dzirdējusi."

širkenhefera dārzā. Spēlmaņi no Rī-

gas. Vakars kluss. Tālu skan pāri."

„Jauki, jauki!"

„Nu redz! Arī pilsētai ir savs jaukums."

„Pilsētai!" Annele čukstēja kā pavisam jaunu,

nule dzirdētu vārdu, priecīgi iedrebēdamās zem

daudzkrāsainām skaņu šaltīm, kas aizdima pār
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melno jumtu labirintu, aizšalca gaisos, kur iemir-

dzējās bālas zvaigznes. Pilsēta! Vai tā būs viegli

ņemama? Nē, nē! Tā būs kairinoša, grūti minama

mīkla. Tā būs gari un grūti lasāma grāmata. Vai

pietiks dzīves to izlasīt?
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Zem šosejas vītoliem.

Jaunā pilsētniece drīz vien apauga ar dažādiem

pienākumiem kā stāds ar lapām. Sievietes pa lai-

kam ir manīgas sūtītājas, un kad krustmāte bij pār-

liecinājusies, ka tā meitene ir lietājama, viņa lab-

prāt izmantoja jaunās meitenes lokanās kājas šur

aizskriet un tur. ūdens, malka, piens, cukurs, maize

atnāca čaklāk ar tām mājās. Vēlāk Annelei uzticēja

iepirkt arī sīkpreču un galantēriju veikalos visādus

šuvumu piederumus, arī tādus niekus, kur vajadzēja

smalki pieskaņot krāsas, uz ko sevišķi raudzījās Lī-

ziņa. Dažreiz viņas iepirkumus pieņēma ar uzslavu,

bet dažreiz tos stingri izkritizēja un viņai bij jāiet

apmainīt. Un tas gadījās tad, ja nebij uzticējusies

pašas acīm, bet veiklas mēles diplomātijai, pret kuru

tā nebij bruņota. Laipnībai labprāt pieejama, tā vēl

neprata atšķirt lieko ģīmi no īstā un acu apmānī-

šanu noskārta tikai tad, kad mājās dabūja bārienu,

ka no glumiem vārdiem ļāvusies kaut ko „iesmērēt".

Vienu dienu Jelgava bij tik savādi pilna. Kā

briedīgu lauku vēju piepūsta. lebraucamo vietu

vārti plati vaļā. Sētas kā tirgū. Pa lielo ielu vieni

aiz otriem rībināja laucinieku rati. Citi stāvēja pie

materiālveikalu durvīm, kuru iekšienē bij pircēju

rindas. Pārdevēji rāvās sviedros. Lielos daudzumos

tur svēra siļķes, sāli, ziepes, sveces. Skaļi apsveici-

nājās, ar veciem paziņām sapīpoja, atjokojās. šad
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tad kāds pircējs ar pātagu rokā platkāju nostājās
bodsdurvīs un bargā trompetes balsī, lai vai pār-

trūkst jelgavnieku bungādiņas, uzkliedza savam zir-

gam, kam bij visādas tieksmes izgrozīties no savas

vietas, tādu gari vilktu: prrrūūū! kas lika pēkšņi
kā lapsenes dzeltai sarauties un apstāties garām

ejošai Jelgavas madāmai, uzsviest roku uz sirds, no-

spļauties un sirdīgi izsaukties: „Ak tu, bauru bļau-

ris tāds!"

Melnā alpakā un zīdā tērptais Jelgavas madāmu

kollektīvs, kas bij tā sakot ielas publikas pamat-

šķira, bij šodien itkā pavisam nozudis no virsplāk-

snes un viņa vietu ieņēma pilsētai neparasts ele-

ments: Pelēka vadmala, plati svārki, ūdens zābaki

staigāja pa trotuāriem un tiem līdzi milzīgi aizsaiņi
baltos maisos, rūtainās gultas segās. Papi, mamas.

lauku puiši. Meitenes, meitenes garām un īsām, gai-

šām un tumšām bizēm; zēni baltiem kaklauLiniem,

nodeguši brūni kā čiekuri. Gāja un sastājās gru-

pās, sasveicinājās, sasaucās pāri ielai, čalas, smiekli,

zibošas, priecīgas acis. Jā, lauku briedīgie vēji bij

tos visus te sapūtuši. Tie bij tie, kas rīt pildīs

Jelgavas skolas, jo rīt viņas sākās.

Vai tiešām laiks bij klāt un vasara apkārt?
Annele gāja starp šiem skolēnu bariem klusa un

mēma, gāja kā notirpušiem locekļiem. Viņa neva-

rēja priecāties līdz. Viņu negaidīja neviena skola.

Bet mājā viņu gaidīja jauns pārsteigums un jau-

nas bēdas. Krustmātes dzīvoklī bij kaktos sakrauti

tādi paši maisi kā tie, kas šodien staigāja pa ielām:

tur bij āboli, kartupeļi, cūkas gurni, sviesta cibas,

gultas drēbes. Tur bij atbraukušas krustmātes pan-

sionāres, turīgas saimniekmeitas no netālā Zemgales
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pagasta un tām bij jādod vieta, tā- vieta, ko līdz šim

ieņēma māsas. Tā pēkšņi izbeidzās īsās vasaras ne-

dēļas, kas bij pavadītas krustmātes paspārnes jaukā

saskaņā.

Tai pašā vakarā māsas aizvācās citur uz savu

nonomātu dzīvokli. Ar saviem nesamiem skriešus,

gluži kā priekš dažām nedēļām no piestātnes uz

krustmāti. Un tāpat ielas vidū tipināja kāds orma-

nis tukšā. Klap-klap! Un skatījās zobgalīgi no aug-

šas: „Nu, kas ir, jaunkundzītes, brauksim!"

Jā, viņš varēja zobgalīgi skatīties. Viņš bij Jel-

gavas zirdzinieks, bet viņas tikai kājnieces.

Tālu viņas gāja. Beidzās ielas un sākās šoseja.

Mājas gulēja reti kā izdzenātas, kur viena, kur otra.

Apputējuši koku puduri, niecīgi dārza zaļumiņi, šur

tur kā vientuļa skaistule kāda stalta ābele, vai bum-

biere, pilna korāļsārtu augļu. Beidzot tās pienāca

pie smagiem vārtiem, kas vērās ar šķērskoku. Liels,

kails pagalms tās apņēma, pagalma dibenā tupēja

zema ēciņa. Tur bij viņu dzīvoklītis. Divas baltas

istabiņas ar nekrāsotu grīdu.

Bet aiz loga rindās satupušās baltoja apaļas kā-

postgalviņas, kā diegā savērtas pogas. Vietām tās

ar olekti atdalīja sekls grāvītis, vai eža. Tad atkal

kāpostgalviņas, kuplas un briedīgas, cita pie citas

piespiedušās, lai tik nepaliktu tukšas vietas, cik tālu

acis sniedza.

Bet vai būs kādā logā saule.

Nē! Logi pret ziemeļiem.

/r
ßēdīga vieta!" Annele nopūtās.

Atbrauca māte ar ratiņu, kārstuvi un pāra mai-

siem linu un vilnas. Tos viņa savērps un atdos ru-
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deni Laukmalietei un Melnzemenei pret kartupe-

ļiem, putraimiem, miltiem, kas būs viņai darba alga.

Tā ir norunāts.

Koridorā starp dzīvokļiem ir tumšs. Annele tur

bieži sastopas ar kādu biezu ēnu, kas šaujas tai

pretī un it kā ar tīšu triecienu iezveļas tai plecā.

Kas tas tāds, Annele nevar saprast.

Tādas pat divas, ar plānu dēļu sienu atdalītas

istabas ir dienvidpusē. Mazajā virtuvītē, kas abiem

dzīvokļiem kopēja, māte ir iepazinusies ar kaimi-

ņieni.

„Tāda pat atraitne kā es," viņa stāsta. „Tāpat

vīrs mirdams neko nav atstājis un nu dzīvo no ro-

kas mutē. Vecākajam dēlam laba vieta, tas tad šo

to piemetot un pati jau arī rokas klēpī neturot. Jau-

nākais dēls gan vēl neko nepelnot, tas ejot kaz' kur

pie kāda štesenāgena, drukāt grāmatas.

„Nevis pie štesenāgena, bet štefenhāgena. Ar ef

un ar hā," pārlaboja Annele.

„Lai nu, lai tā. Kā man stāsta, tā es klausos."

„Tad tas būs tas atraitnes puika, kas man šad

tad iebelž plecā. Vai viņš tīšām to dara."

• „Tā jau nu nebūs. Priekšiņa tumša, tad jau var

atgadīties."

Citreiz Annele, skrējusi kautko pagādāt, pēkšņi

atjož atpakaļ, paķer spogulīti, apiet rūpīgi ar to seju

visapkārt: vai nav melns degungals, vai nav par

daudz izpūruši mati? Ko tas cilvēks, tāds pusaugu

cilvēks blenž, stāvot kā pielipis pie sienas, kad tā

skrien garām?

Nekā. Itnekā nekārtīga pie viņas nav.

Bet nu vēl pavisam traki! Vienreiz tie saskrējās

pašās āra durvīs kā iespriedušies — viņai stipri lie-
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kas, ka no tā puikas puses tas darīts tīšām — un

tad tas, ātri, kā zibens, paķer viņas roku un to

krietni saspiež. Viņa nikni to izrauj. Nu! Lab-

dien neprot vēl pateikt, bet uzdrošināsies pieskarties!

Kas tādam pilsētas puikam tik var ienākt prātā?

Laikam te bij tāda mode ar acīm ņemt ļaudis uz

grauda un vēl rokas arī palaist. Jau Milda bij tik

daudz stāstījusi par tādu pilsētnieku izlaidību. Nu,

lai tāds puika tik nedomā!

Šosejas vītoli palika pelēki, palika dzelteni, dubļi

krājās kā skrīnis. Kāpostdārzos skumji rēgojās ka-

cēnu rugāji starp lielām nogriezto galviņu pirami-

dām. Tad arī tās aizbrauca ar augstiem redeļratiem

darbnīcās, kur tās gaidīja šķērējamie naži un sālīja-

mās mucas.

„Skrej nu, meitēn, iztirpini kājas!"

Prom pa šoseju, pa lielo ļaužu ceļu!

Vītolu rindas abās pusēs stiepjas, stiepjas kā

zem nastu mugurām sakucušas rūķu karavānes; ar

skatu tālumā līdzi slīgdamas, sašaurinādamās, kā il-

godamās sasniegt vietu, kur varētu brālīgi saslieties

sānu pie sāna. Velti! Zila miglas lenta plūst visiem

cauri kā straujošs ūdens, izšķirdams, bezgalībā te-

cēdams.

Pilni vezumi, tukši vezumi šurpu un turpu. La-

bība, siens, āboli brauc smagos, dārdošos ratos, ko

gausi velk noguruši zirgi. Miesniekzeļļi garām pā-

tagām nemitīgi trenc un šausta izsalkušu, bīējīgu

aitu baru, dzīdami no tāliem tirgiem, čigāns, zvār-

guļiem šķindēdams, aizauļo ar pilnu ori melnu galvu,

starp kurām uz priekškājām palecies kvekšķis sir-

dīgi izspļauj uz visām pusēm niknas rejas. Aiz-
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snaudies žīds, tukšos redeļratos meimurodams ne-

jaud, ka viņa kaula kaza pēkšņi satramdīta tepat

izlec šķērsu pār ceļu. Bargs kliedziens, ašs pātagas

cirtiens abus uzmodina un pamāca tiem ceļa kār-

tību. Kariete, četriem zirgiem, kurus valda sarkani

josts, balti cimdots kučieris, prasa sev visu ceļa

platumu.

Nogurušais, samiegojies tāla ceļa braucējs bli-

sina acis uz pelēkām šosejas mājām: — Kāda velna

tās te stāv dienu mūžu tik neinteresantas un vien-

muļas !

Bet šosejas mājas, pelēkas, saīgušas: Arvien

šis troksnis, arvien šie putekļi un mūžīgie garām

braucēji. Kāda velna tie te meklē!

No mākoņspraugas ir izkritis saules stars un

pelēkajā blīvumā pēkšņi rodas degoša sala: Meža
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kaktā dreboša apse, sarkans jumts, lēni slīdošs sud-

malu spārns. Patīk? „Ļoti, ļoti!" Un skrejošā
saules rotaļa ir jau citā malā: Augsta, torņaina

māja, ziboši logi. Un citur: Zems, pelēks namiņš.
Akas vinda. Vēju aizsargāts meža kakts. — Ko

tu saki par šo vietu? „Jauka, jauka! Tur bez šau-

bām dzīvo laimīgi ļaudis."

Tādi ir šosejas skrējieni līdz vēlam rudenim, līdz

sāk strādāt asi vēji.

Apvārksnis noklājas bieziem miglas palagiem.

Sāk šaust lietus rīkstes. Krusa. Ziemas tuvums

jau jūtams.

„Annele, aizskrej nu līdz bodei."

Tirkšķēdams atlec durvju zvaniņš. Nobijies uz-

šaujas resnais runcis uz letes, pastaipa kūkumu, iz-

žāvājas. Gurnus sargādama izgrozās bodniece no

tumšā kakta, ar savu augumu piepildīdama spraugu

starp plauktiem un leti. Ar rokām tin un sver, ar

puspiemiegtu aci pētī: kas un kā, kas un kā? Visus

ļaudis tā pazīst, šī meitene nav redzēta. No kurie-

nes atnāca? Ak no laukiem? Kad? Vai viena

pati? Ak māte un māsa arī? Nu, kā dzīvo? Ar

ko pelnās? Kādi radi? Ak tēvs miris? Nu kā?

Vai ko iekrājis, vai tik tā vien pliku roku dzīvojis?

Cik veca? Cik veca māsa? Vai glīta? Vai tai

drīz būs kāzas?

Kas un kā, kas un kā? Desmit jautājumu vienā

elpā. Meitene sakož zobus, saspiež lūpas, bet tādam

uzbrukumam viņa nav bruņojusies. Ko nepateic

pircēja, to mutīgā jautātāja secina, pati atbildes uz

saviem jautājumiem dodama: tā un tā: tā un tā.

Ne jau viņai pirmo reiz tāda meitene priekš acīm.

Viņa pazīst cilvēkus, viņa zina, kur pieskaitīt šo
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jauno pircēju, lai nākamreiz būtu par to skaidrībā

kā par saviem pieciem pirkstiem.

Bet dažas dienas vēlāk bodniece pēkšņi atceras:

Nu tu brīnums! Kur tad tā lauku meitene iepērkas ?

Te bija, te izbija! Acīs nav vairs redzēta.

Nu! Tādas izprašņātājas var Anneli velti gaidīt.

Līziņa ir tikpat daudz pilsētā kā mājās, jo darba

devējas negrib nākt to lielo gabalu uz nomali un ta

viņai jāiet uzmērīt un pieņemt darbs pie viņām mā-

jās. Aiziedama viņa nodod Annelei darbu kā pa-

māte Pelnrušķītei, tikai ar to starpību, ka viņa ir

laba un mīlīga pamāte.

Mātes ratiņš rit un rūc vienmērīgi un ātri. Vēr-

pējas pirksti rotā pa pavedienu kā pa tekošu kokles

stīgu, izvirpinādami to smalku kā zīdu ; lēkšķe pēc

lēkšķes izkūst smalki izkārstā, dūnu vieglā vilna

šais vērpējas pirkstos, tikai retumis viņa uz mirkli

apstādina ratiņu, lai iekārtu pavedienu sekošā spoles

robā. Tad iet atkal tālāk. Viņa nerunā ne vārda.

„Bez darba rūgtāk kā bez maizes," tādas viņas

domas.

„Bet kādēļ tu tā steidzies, māmīt? Tad jau tev

drīz darba pietrūks."

„Tā pierasts. Tā visu mūžu pierasts."

Annele zina, ka Līziņa būs ar viņas darbu ap-

mierināta. Vīlīte būs tik smalki ierotīta, ka gan-

drīz sataustīt nevarēs, dūrieni būs tik sīki un mazi,

ka vajadzēs tos labi pameklēt, lai saredzētu, un ar

visu, ko tai nodeva, tā būs galā, bet par savām do-

mām viņa nevar un arī nedos nevienam atbildību.

Domas. Dzīve un domas. Ar tiem jātiek galā.

Dzīve stāvēja visapkārt tuva un tumša, kā siena,
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pie kuras var sadauzīt pieri, !bet ne izlauzties cauri.

Kā lai rastu ceļu šai tumsā? Tā bij jāizvirpina ar

domu pavedieniem, kā māte virpināja savas vilnas

lēkšķes; tā bij jāizalo domām kā tuneļa racējam

kalnu grēda, kurai jātiek cauri. Un nebij cita pa-

līga, kā pašas spēki, nekādas gaismas, kā viena

maza kvēloša sirds. Dzīves tumsai vajadzēja izkust

tajā kvēlē. Kā roka cīnījās ar mazo koboldu, kas

ļāva kādu laiku mierīgi strādāt un tad pēkšņi sasi-

tināja, sakrunčoja, samezgloja pavedienu un iesvieda

adatu dziļi asiņojošā pirkstā, tā domas cīnījās ar

dzīves parādībām un uzdevumiem, lai apjaustu viņu

ļauno un labo, lai saskatītu tiem „galu un malu".

Tā cīņa bij neatlaidīga un sākās ar pirmo acu at-

vēršanu rītos un beidzās, līdz tās vakarā slēdza. Nē,

arī tad tā nebeidzās, bet turpinājās sapņos. Atziņa

bij jāiegūst ar gariem apkārtceļiem, jo nebij ne-

viena, kas parāda taisni. Un bij tik daudz jautā-

jumu, kas ne ar kādu domu piespiešanos nebij atri-

sināmi. Bet vai varēja palikt tumsā? Nē. Kad

domas vairs nespēja, nāca arvien pakalpīgā fantā-

zija, pacēla tās uz saviem spārniem un iznesa cauri

tiem vēl neiztaisītā tukšuma tuneļiem, kuru izejas

arvien apmirdzēja saule, gan sārta, gan balta, gan

zeltaina.

Skola bij tas karstais ilgu sapnis. Tur nu būtu

tā vieta, kur atminamas visas mīklas un pārvarami

visi domu grūtumi. Laimīgi bij tie bērni, kas tur

gāja, un Dieva aplaimoti skolotāji, kas tos tur mā-

cīja. Bet tie ceļi viņai bij aizžogoti, tās durvis aiz-

slēgtas, un tās nevarēja atlauzt ne ar kādu galvas

lauzīšanu. Ko te līdzēja runāt? Nebij jau tā, ka
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viņa nebūtu par to pūtuši mātei ausīs un saņēmusi

uz to atbildi, kas bij visos laikos vienāda:

„Vai tev vien ir tā? Cik daudz bērnu ir pa-

saulē, kam iet vēl grūtāk? Apskaties apkārt un mā-

cies pasauli."

„Bet vai tiem bērniem arī tik karsti gribas sko-

las?"

„Jā, to es nemāku sacīt."

Grūti Jelgavā bij arī klusināms grāmatu bads.

Pēc ilgiem laikiem Līziņa bij atnesusi no Gūzēm

vienu sējumu: Illustrierte Welt.

„Vai vairāk nekā no viņām nevar dabūt?"

„Grūti. Pāris vecu kalendāru un pavāru grā-

mata. Tas viss viņu krājums."

Ka arī Gūzēm, šiem lepnajiem Gūzēm trūka grā-

matu, par to Annelei bij liels brīnums.

Bet šad tad arī Līziņai atkal izdevās atrast ko

labu, ja uzsmaidīja īsta grāmatu laime. Kur tāda

kādreiz bij nākusi, klejodama pa roku rokām, daža

nocelta no antikvāra plaukta par pāra kapeikām I

Tāda grāmata bij arvienu pamācoša, vai nu par sve-

šām zemēm, par notikumiem tālos pasaules laikos,

vai arī teikas par senu tautu dieviem, kas bij se-

višķi aizraujošas. Brīnuma lietas pastāstīja vecas,

nodzeltējušas, kopā salipušas lapas, kas oda pēc pu-

tekļiem un trūdiem.

Tādu jauku grāmatu abas māsas lasīja ar līdzīgu

kāri. Kad māte pazuda virtuvē, Līziņa varēja

pēkšņi apraut mašīnu, pasviest grāmatu savīlēto vo-

lānu mākoņos un drudžainām acīm pārskraidīt viena

lappusi, otru, trešu, līdz pēkšņa durvju atvēršana to
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iztraucēja kā no sapņa, un grāmata pazuda zem šu-

vekļa krokām.

Kāpēc šī lielā meitene, kas pati pelnīja, pati gā-

dāja nevien par sevi, bet arī par māti un māsu, trau-

cās un vairījās mātes pārmetumu par pāris minūšu

pazaudēta laika.

„Kāpēc tu tā dari, Līziņ?"

„Ā, man netīk skumdināt māti. Viņa bijusī

jauna citā laikā ar citiem uzskatiem. Viņai tik ir

darbs, darbs un darbs. Cits viss ir grēks. Nu lai

viņa tā domā."

Bij svētdienas rīts.

Annele atvēra acis. Visa istaba bij ietīta zil-

ganā krēslā, bet aiz loga viss viens putu jūklis, kurā

izkusa debess un zeme. Pirmais sniegs. Pārslu

putenis aizbēra pasauli.

Bet kas še, iekšā, bij tik neparasti kluss un svi-

nīgs? Svētrīts? Jā, svētrīts gan, bet vēl kas vai-

rāk. It kā kāds cēls, nezināms viesis nupat būtu

bijis un aizgājis.

Tas ir vēl no mana sapņa, viņa domā.

Bet kas tas bij bijis par sapni?

Viņa gāja pa vientuļiem, akmeņainiem laukiem.

Ne zāles tur bij, ne koku, ne dzīvas radības. Baigi

un drausmīgi. Kā tiks pie mērķa, un kas tas par

mērķi, viņa nezināja. Apvārsnis sašaurinājās.

Lauki izbeidzās. Un tad tai bij jākāpj pa kalniem,

tikpat tukšiem un akmeņainiem. Kur gals? viņa

uztraukta jautāja. Kur gals? Kad es tikšu pie

mērķa?

„Bet paskaties, kas tev aiz muguras!" teica

kāda neredzama balss.
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Viņa atskatījās un ieraudzīja divus ķēmīgus tē-

lus. Platām, ņirdzīgām mutēm, izšķobītām sejām.
Putnu biedēkļi tādi! Kas šie te bij? Slepus līdēji,

papēžos cirtēji tādi. Kad viņa apstājās, arī tie ap-

stājās un stāvēja kā divas kopā salipušas, biezas

punduru ēnas. Ņirdzīgas. Draudošas.

„Labi gari jau nu tie nav," viņa domāja, „bet

ko tie man var darīt? Es taču nebaidos."

„Baidies gan," teica neredzamā balss.

Un tai pašā mirklī bij bailes arī klāt. Papriekšu

likās, ka tās ir mazajā pirkstā un tik vienā asins pi-

lienā, bet tad tās kāpa augšup kā tvaiks un izplatī-

jās pa visu miesu. Un nu Annelei vajadzēja skriet,

skriet ar neticamu ātrumu uz priekšu, tā kā tā ne-

juta savu kāju pie zemes. Tik lielas bij viņas

bailes.

Kur ir tas mērķis, kur? Ja to aizsniegšu, viss

būs labi!

Tu jau esi pie mērķa, atkal teica tā balss.

Nu viņa redzēja, ka tā atradās lielā telpā, ku-

ras sienas, grīda, griesti bij no balta mirdzoša mar-

mora. Un tās nebij nemaz sienas, bet to pašu ak-

meņkalnu šķautnes, kuras tā bij izbridusi un kuras

bij pārvērtušās par plauktiem. Bet plaukti bij pilni

daudzām grāmatām. Mugura pie muguras, tās tur

gulēja savādos, senlaicīgos sējumos! It kā būtu

dzīvas, it kā nemitīgi vēl augdamas tās auga laukā

no sienām, rindām vien kā sakārtoti karapulki.

„Te nu gan ir kopā visas pasaules grāmatas!"

domāja Annele. Visam mūžam ko lasīt.

„Bet kuru tagad ņemšu?"

„To, kas pašā augšā, tā ir tā labākā."

Grāmata pašā augšā gulēja viena pati savā
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plauktā. Tā izskatījās kā daudz lasīta, smaga, pe-

lēkos, vienkāršos vākos un ar tādiem apkalumiem

stūros, kā tēvmāmiņas vecā dziesmu grāmata

Avotos.

„Labi, to es paņemšu, ja tā ir tā labākā/

' Nu viņa sniedzās pēc grāmatas, bet tā nedevās

rokās. Kā ābele pasakā, kas negribēja atdot zelta

ābolu, tā likās ceļamies arvienu augstāk. Bet tai

brīdī, kad tā beidzot pēc neatlaidīgām pūlēm saskā-

rās ar grāmatu, griesti atkrita vaļā kā gliemēžvāki

uz abām pusēm un uz vāka malas stāvēja pārdabīgi

liels, brīnišķi skaists tēls, baltu mākoņu apmirdzēts.

Aiz tā bezgalīgā dziļumā izplētās zils bebesu lauks.

Annele parāva rokas atpakaļ.

To grāmatu laikam nedrīkstēs vis tā ņemt?

„Ņem!" teica tēls. „Tā ir dzīvības un patiesī-

bas grāmata."

Ko? Tā ir tā dzīvības un patiesības grāmata!
Bet to taču es visu laiku esmu meklējusi!

Grāmata tai nu viegli ir ieslīdējusi rokās. Viņa

spiež to pie sirds.

Bet tēls ir valdonīgi pacēlis roku un rāda tai

pāri. Tur, pie marmora sienas, kā pielipuši stāv

nejaukie vajātāji, maziņi, nobijušies, kā ēnas saru-

kuši.

Bet tēls uz tiem saka:

„Prom, jūs tumsas gari! šais debesu telpās

jums nav atļauts ienākt."

„Debesu telpās!" Annele brīnās bijīgā sajūsmā.

Un atmostas. Un viss ir zudis. Pār krūtīm sa-

krustotās rokas sargā neesošo grāmatu, ko tā nupat,

nupat vēl juta savos pirkstos.

Aiz loga dejo baltas sniega pārslas.
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Otrā istabā vēl dega lampa. Durvis bij tikai

pievērtas. Tur dudināja mātes un māsas balsis.

Līziņai bij paradums svētdienas rītos strādāt kādu

skaistu darbiņu ar pērlēm un zīda diegiem, kā tā

bij kur savās darba vietās noskatījusies paraugus.

Ko māte bij teikusi, Annele nedzirdēja. Bet ta-

gad Līziņa atbildēja.

„Nebēdā neko, māt, un neuztraucies velti. Neba

Annelei būs tā nolemts savu maizi pelnīt kā man."

„Kā tad citādi?"

„To es tagad nezinu, bet citāds liktenis viņai būs.

Viņa tak ir simtreiz vairāk apdāvinātāka nekā es."

Anneles galva pasitās augstāk.

Ko tā māsa teica? Simtreiz vairāk apdāvināta

nekā viņa, lielā māsa! Līziņa, ko tā dievināja un

apbrīnoja? Un simtreiz vairāk? Zināms, zināms,

to jau nevajadzēja ņemt tā pa vārdam; viņas jau

abas mīlēja tādus stiprus salīdzinājumus, bet tomēr,

tomēr: kā Līziņa to bij sacījusi, cik gaiši un ticīgi

bij skanējusi viņas balss! Mīļā māsa, jaukā, mīļā

māsa!

„Kas tad tas ir: apdāvināta ? Un ar ko ? es to

neredzu."

„Bet es to redzu. Un jau no pašu mazu dienu.

Es nekad neesmu šaubījusies, ka viņai būs cits ceļš

dzīvē."

Jaukā, mīļā māsa!

„Nu labi, labi, pieņemsim arī ja tā būtu, bet ko

tas līdz nabaga bērnam? Tu jau redzi, ka mēs ne-

varam viņai sagādāt ne skolas, ne grāmatu, un ja nu

sāks pati lauzties caur tiem ērkšķiem : simtreiz arī

vairāk nekā citiem vajadzēs tā spēka. Vai tas būs?

Kas klausīs nabaga balsi? Vai tēvs nebij gudrāks
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par dažu labu? Dažreiz varēja pabrīnēties, kur tas

ņem tādus vārdus. Bet kāds svars tam bij pat starp

paša brāļiem. — „Ko tu, kalps, lai klausās tevī tāds

pat nabags, kāds tu esi." Tā noteica.

„Tie bij veci laiki, māt. Nāks jauni laiki, būs

cita vērtē cilvēkiem."

„Nu nezin, vai cilvēku prāti būs citādi arī jau-

nos laikos."

Jā. Mātei bij taisnība. Arī Anneles domas bij

badījušās tik daudzkārt, daudzkārt ap šiem ērkšķu

krūmiem. Viņai bij tikpat daudz no tēva kā no

mātes. Kādās augstēs nevarēja aizlidot domas ar

gavilējošiem cīruļtreļiem: būs, būs, būs! un kādus

bēdu un izmisuma purvus tās nevarēja izložņāt ar

ūpja gaudīgajām sūdzībām: nebūs, nebūs. Nekad

nevar būt, ko tu ceri.

Viņa ieskāva ceļus rokās un palika domās. Ko

teica māsa, ko māte — viņa tur bij vidū. Un viņa

sev nepatika. Kaut kā tai trūka, ko dzīvei vaja-

dzēja. Tik ātri visu izkārtot un izprast kā Līziņa,

viņa nemācēja. Savas domas tā izlikt, kā vajadzēja,

arī nē. Dažreiz, kad tā ko runāja, neviens uz viņu

neklausījās, dažreiz atkal citi kā izbrīnējušies pa-

skatījās un nekā tai neatbildēja. Un apdāvināta?

Vai tad viņa varēja to izvest, ko gribēja? Izdo-

māt — jā. Pāris reizes tā bij mēģinājusi pie šu-

vekļiem izlietāt savu izdomāto izrotājumu, kas tai

tiešām lielisks šķitās, bet pēc tai bij vajadzējis aši

atkal to izārdīt, lai Līziņa neredz, kā tā nošāvusies

greizi. Tik maz paklausīja roka tam, ko gribēja

domas. — Bet sapnis? Un pēc tā tāda saruna?

Vai tas bij bez nozīmes? Lai iet kā iedams — dzī-
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vības grāmata tai bij palikusi rokā. Vai tā nebij

laba zīme? Vai tas nebij: būs, būs, būs?

To zēnu, kas tik neatlaidīgi skatījās no visām

aizdurvēm un visiem spēkiem nopūlējās par sevi at-

gādināt, sauca Konrādu. „Mans Kundrātiņš, mans

Kundrātiņš!" Tā to dēvējot viņa māte. Kādu rītu

abi pusaudži sastapās pagalmā taisni krūtīs. Kon-

rāds piegrūda roku savas cepures nagam.

„Mojn!"

„Labrīt!"
Katrs aizgāja uz savu pusi.

Otru rītu Konrāds jau palika stāvot. Pēc pa-

rastā: Mojn! un pēc tam, kad cepuri bij atkal uz-

licis galvā, tas lielmanīgi ierunājās.

„Es jums varu atnest grāmatas. Gribat?"

„
Grāmatas !"

„Jā!"

„Tā-ā?"

.Jā!"

Tas tik bij pārsteigums! Kas viņam bij iepūtis

tādas domas! Kas viņam bij stāstījis par grā-

matām?

Annele kā ar tvaiku atpakaļ pie mātes.

„Māt, vai tu esi stāstījusi kaimiņienei, ka es tā

kūkoju pēc grāmatām?"

„Nē, kur es par to runāšu!"

„Bet kur tas zēns to zina?"

„Kāds zēns? Tas Kunrads?"

„Jā, tas Konrāds!"

„Nu ko tad viņš saka?"

„Sola man nest grāmatas."

„Nu, kas tur un kāda vaina? Viņš jau ejot pie

tā štesenāgena."
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Nē, māte nebij nekā stāstījusi. Tas arī nebij

viņas dabā. Bet Konrāds taisni bij uzsvēris: es

jums varu atnest grāmatas, likdams saprast:
zinu jau, ka jūs grāmatas kārojat, un es tās varu

atnest.

No kā viņš to zina?

Viņa domā, domā un beidzot tai karsts vien pār-

skrej pār locekļiem. To viņš zina no viņas pašas.

Viņa pati tam ir pateikusi caur plāno starpsienu.

Runādama ar sevi pateikusi. Tā tas būs bijis: —

„Ak, kaut man būtu grāmatas! Kad kaut kā taču

varētu tikt pie grāmatām!" Tā viņa būs runājusies

ar sevi. Viņa taču nav mēma bijusi garajās ganu

dienās atmatā. Tur tā ir runājusi ar sauli, ar vē-

jiem, ar zāli un pati ar savām domām, lai dzirdētu,

kā tās skan. Pilsētā, protams, tāda runāšana ir bi-

jusi jāapvalda. Kad tik kāds nenoklausās! Un nu

noklausījies arī tāds puika. Tāds okšķeris!

Svētdiena. Annele lasa „lUustriete Welt", kas

jau ir apgriesta apkārt un apkārt. Tikai viens

stāsts, raibin raibs ar daudziem franču teikumiem,

vēl jāpārvar. „Tikko dabūšu labu mācības grāmatu,

tūlīt mācīšos franciski," viņa noņemas.

Pie durvīm piedauza.

Ciemiņš? Māte ir baznīcā un Līziņa pie Gū-

zēm. Kas varētu nākt?

Ka tik tur nav tas Konrāds!

Vēl reiz piedauza.

„lekšā!"

Jā, tas ir tiešām Konrāds, kas tur iestājas

durvīs.

„Nābend!"
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Kā ķēms ar savu: nābend.

Ko lai ar viņu dara? Saukt to tuvāk?

Ciemiņš nav tāds, kas vēl gaida sevišķas sauk-

šanas. Droši pienāk, sniedz roku. Ar asu smaržu

kā ar mākoni appludina.

„Kur jums tādas ziepes!"

„No labākā līferanta. Lūdzu."

Grasās celt Annelei roku pie deguna, bet tā ātri

atraujas atpakaļ. Ko nu vēl nē?

Konrāds uzmet galdā trīs sējumus plānās papes

aploksnēs.

„Te jums būs!"

Viņš ir atnācis ar labām tiesībām un kā par no-

runātu lietu.

Jālūdz taču piesēsties. Ciemiņš.

„Lūdzu!" Annele norāda uz krēslu.

„To var." Konrāds piebalso. Nosēstas, izstiepj

kājas, un nu pats savu nesumu cilādams:

„Nu, kā patīk? Tādas es jums varu nest, cik

ieiet. Ko tas man maksā!"

Annele pašķirsta: Priežukalna Roze. Kara liels-

kungs Eustaķius. Tās visas jau lasītas. Paldies!

„Nu kad lasītas, es līferēšu citas. Ko tas man

maksā!"

„Nē, nē! Nepūlaties. Es iztikšu tāpat."

„Kāpēc jūs iztiksit, kad es tās varu dabūt? Man

tas viss nāk par velti."

Annele īsa un strupa: „Man nemaz tagad nav

vaļas lasīt." Lai tak nu protas.

„Es viņas jums līferēšu. Kad nav vaļas lasīt, lai

guļ. Ēst jau neprasa. Un maksāt par tām arī jums

nav jāmaksā."
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Atkal jau to pašu. Ko šis nu arvien vēl te pen-

terē! Vai tad nemaz vairs negribēs iet laukā?

Nē! Konrāds sēdēja kā sēdējis. Par grāma-

tām viss bij izrunāts un citu runu nebij. Lai aizpil-

dītu laiku, meitene kā kādās darīšanās rīkojās gan

vienā istabā, gan otrā.

Ciemiņam, redzams, bij garlaicīgi. Paliecies tas

pierāva otru krēslu pie galda.

Būs īsāks laiks."

It kā būtu te saimnieks!

Bet vajadzēja jau nu kaut ko runāt. Bij taču

šis vīrs atnācis ar labu nodomu.

„Vai jūs arī esat no laukiem?" Annele nu iejau-

tājās, laimīgi atradusi sarunas vielu.

„Nē-ē-ē! Ko es tur darīšu? Mužiku būšana!"

Uz tādu atbildi viņai vairs nav nekā ko teikt.

Kā nelūgts viesis tas te ir ienācis un kā nelūgts

viesis arī izrunājās. Lai nu taču reiz iet!

Viņa pieceļas.

„Jau tumšs. Jāiededz uguns."

„Kā norunā. Var degt, var arī nedegt."

Konrāds ir nedomā kustēt prom.

Kas šim ko prasa! Annele valda dusmas. Ka

nu vēl nesaka: ko tas man maksā!

Spuldzes iedegšana aizņem laiku. Tik ilgi ne-

būs nekas jārunā. Apjume jānotīra, caurule jāiz-

slauka. Viss pamatīgi jāizdara. Nošvirkst sērko-

ciņš un liesmiņai uzreiz piešaujas divi degungali, no

pretējām pusēm. Tas iznāk tik smieklīgi, ka An-

nele nenociešas.

Viesis to ir uzskatījis par labas saprašanās sā-

kumu. Kā meitene grib atkustēties nost, tā jūt

sevi piesietu. Viņas pirksti ir kā zem lāča ķetnas.
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„Ko nu vēl nē! Laidiet vaļā!"

„lesim uz krampjiem!"
Varbūt pašam Konrādam tas tik negaidīti pa-

spruka, vai arī ar nolūku tas gribēja teikt kaut ko

asprātīgu, lai izvilinātu smieklus. Un viņai arī būtu

jāsmejas, kaut arī tikai dusmu smiekli, bet to taču

tam puikam nevarēja ierādīt. Un tā viņa nometa

zibeņus un pazuda otrā istabā.

Aiz viņas apgāzās krēsls, durvju starpā iecir-

tās elkonis, un Konrāds bij klāt.

Svešas rokas apsviedās tai ap viduci, vijās ap

pleciem, ap kaklu. Nozieķētais celiņš piedūrās

vaigam.

Viņa neatrada vārdu. Nemaz tādu nemeklēja.

Mēma aiz elpu žņaudzošām dusmām, ka šitāds puika

tai pieskāries, kā tas bij to uzdrošinājies! Aiz
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pēkšņi izplūstoša, vēl nekad nepazīta spēka tā sprē-

gāja kā vulkāns, lauzās, sita, grūda, viņas elkoņi

bij kā īlēni, viņas dūres kā āmuri, kā ārdīt tā iz-

ārdīja to puiku.

Tas atlēca nost, kā nobijies stāvēja un skatījās

uz šo dusmās drebošo meiteni.

„Ejiet prom! Ārā!"

Konrāds neveikli pasmaidīja.

„Nu, nu, nu. Tas jau tik bij pa jokam."
Un tad jau drošāks. Rokas bikšu ķešās.

kāda! Sadzels ādu, kad pieskarsies."

„Ejiet! Un ņemiet līdz savas grāmatas. Ne-

vajaga."

~Ņemšu jau ņemšu. Nav man atliekamas."

Annele stāv dziļi sarauktu pieri. Konrāds tai

garām. Durvis paliek vaļā. Viņa aizcērt tās tam

aiz papēžiem.

Tur viņš skraida otrā pusē kā zvērs pa krātiņu.

Bet Annele ir klusa. Viņa to neierādīs tam puikam,

ka arī viņa gribētu vai sienas sagāzt aiz lielām

dusmām un saviļņojuma.

Kas tad bij tik savāds! Kāda sveša auka bij

pārskrējusi? Un kāds spēks to bij sargājis! Teikt

māsai, mātei? Nē! Viņas nesapratīs. Māte pa-

klausīsies, noteiks: Ko nu tāds pilsētas bērns! Kas

viņu uz labu māca?

Kas tad nu māca? Pašam jāmācās!

Tāds liels, lepns dusmu spēks bij ieradies tai

palīgā pret Konrādu. Tas viņu bij izmācījis un pa-

teicis, ko vajaga darīt. Tas sprikstēja vēl tagad

pirkstu galos. Jā, ar to kopā viņai neviens nekā ne-

var padarīt.

Ar šitādu Konrādu! Ar to jau nu tiks galā!
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Līziņa pārnāca ar labu vēsti.

„Zināt ko? Pēc divām nedēļām mēs pāriesim uz

jaunu dzīvokli."

„Kurā ielā?"

„Zaļā ielā!"

„Zaļā ielā!" Annele atsaucās, it kā būtu dabū-

jusi kukuli. Jauka un cerību pilna tai izlikās Zaļā
iela.
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Līziņa iet uz balli.

Māte ar Līziņu berza un mazgāja istabas. Di-

vas mazas, skaistas istabas, saules pilnas un smar-

žīgas kā mežs, jo nesen vēl kā tās bij cirstas, otrā

stāvā, pāri agrākiem zirgu staļļiem un ratnīcai

un tagad saņēma pirmos iedzīvotājus. Apakšstāvs

bij ierīkots kādai darbnīcai, bet īrnieks bij apdo-

mājies citādi un darbnīca stāvēja tukša. Otrs dzī-

voklis bij Avotu ļaudīm pretī. Abus savienoja pa-

rastā priekšiņa ar virtuvīti kamīna dūmvadā. Ār-

pusē bij palievenis ar vaļējām kāpnēm pagalmā.

Viss tīrs un jauns.

Annelei vajadzēja pavardā uzkurt uguni. Dūm-

vads bij pieaukstējis un grūda atpakaļ sodrējus.

Pelnus pūta acīs. Ar pusausi tā dzirdēja, ka kāds

nāca kāpnes dauzīdams, kā stabiņus stādīdams.

„Stuk, stuk!" pa kāpnēm: stuk, stuk! pie dur-

vīm.

jaunkundz," laipna balss sveicināja.

Tur bij tā klaudzētāja. Dūmvada atvērtne ap-

lēja ar pelēku gaismu melnas acis, kas zem biezām

uzacīm smaidīja, sārtus, apaļus vaigus, ķiršu sar-

kanu muti, ar pērļaini baltu zobu rindu. Tā bij

meitene, nedaudz vecāka par Anneli, bet par veselu

galvu mazāka. Drukna un spēcīga.

„Labdien!" atņēma Annele un, ļaudama skatam

noslīdēt līdz svešās kājām, tikko paspēja ieraut balsi

krūtīs, lai tā neiesauktos: vai! Jo viņa ieraudzīja,
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ka tās, kas tur nāca: stuk, stuk! nebij kājas, bet

taisni stabiņi ar pēdas veidīgiem izaugumiem sānos.

Nu viņa ātri pasita galvu prom, lai svešā nemana,

ka tā būtu ko redzējusi.

„Jūs būsit mūsu kaimiņi? Jā?" svešā turpināja

ar laimīgu smaidu. Un tūlīt tālāk, nemaz nepār-

traukusi sevi: „Zinu jau, zinu. Ak, kā es priecā-

jos, ka kaimiņos ienāk labi ļaudis! Es esmu pavi-

sam laimīga. Es teicu savai kundzei: jaunie kai-

miņi būs labi. Es tā nosapņoju. Viņā smējās. —

Ak tu, sapņu Trīne. Tā viņa mani sauc. Un netic.

Lai netic. Mani sapņi visi piepildās. Tāpat būs ar

jums. Un mēs esam pirmie īrnieki jaunā mājā.

Tiem ir laime. Mums arī tā būs. Vai tā lielā jaun-

kundze, kas tīra logus, ir jūsu māsa?"

„Jā."

jaunkundze! 0, man patīk skaisti cil-

vēki. Kad jūs zinātu, kā patīk!"

Dūmvads atkal izspļāva melnu kvēpu grīsti.

Abām piešķīda mutes.

Phē, phē, phē! svešā izsprauslāja. Tad steidzīgi

aprāja sevi.

„Un es še stāvu un jums nepalīdzu! Tad taču

es esmu slikta meitene, vai nē? Un es negribu būt

slikta. Palīdzi savam tuvākam kā sev pašam. Tā

saka Kristus. Pagaidiet. Man ir sausi skaliņi. Tū-

līt būs viss kārtībā. To kamīnu vajaga pazīt. Tam

ir niķi kā vecam zirgam. Es viņu pazīstu."

Tā tērzēdama un: stuk, stuk! uz saviem stabi-

ņiem stabinādama, svešā meitene kā vilciņš vēlās pa

virtuvi. Viņas kustības bij nelokāmas, viengabalai-

nas, bet ražīgas: drīz vien uguns sprakšķēja un

priecīgi rāvās dūmvadā.
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paldies, jaunkundz," Annele pateicās.

Izbijusies svešā pasita aiz ausīm izplēstās, so-

drējainās rokas.

„Vai, tā nē! Ja izdzirdīs mana kundze, tad man

pirts. Viņa nemīl, ka sauc par kundzi vai jaun-

kundzi, kas nav viņas kārtas. Tas viņai traki ne-

patīk. Sauciet mani vārdā. Zāra. Es tepat no otra

dzīvokļa. Kalpone."

/,No otra dzīvokļa? Vai tad tur dzīvo —"

„Nē, nē!" Zāra steidzīgi iekrita starpā. „žīdi

tur nedzīvo, bet kristieši. Vācu kungi. Feldeizeni.

Jauns pāris. Rudeni precējušies. Mani tur iegādāja

diakonises. Aiz žēlastības mani pieņēma, lai arī es

esmu žīdiete. 0, viņi ir labi kungi. Visi cilvēki ir

labi, vai nē? Algu es gan nedabonu un telpas ir tik

mazas, ka man jāguļ uz grīdas, pie pašām durvīm.

Bet es iztieku. Es jau esmu tik vesela un diakonisu

māsas par mani gādā, kad man vajaga drēbju.

Maizi es nopelnu, un ko man tad vēl vajaga vairāk?

Ko viens nabaga bāris var vairāk gribēt no Dieva

žēlastības? Sakait pati. Diakonisu māsas ir kā eņ-

ģeļi. Katru dienu, kad vien kundze atvēl, es drīkstu

iet pie viņām un mācīties."

//Ko jūs mācāties?" Annele ausījās.

„Par Kristu Jēzu," atteica Zāra, sakrustodama

bijīgi lielās, sarkani iemelnējušās rokas. „Kā viņš

dzimis Betlēmes silītē, kā dzīvojis un mācījies, kā

krustā sists un augšām cēlies. To jūs zināt?" .

„Protams. To es visu zinu."

„Cik jūs esat laimīga! Jūs drīkstat sēdēt pie

Jēzus kājām, bet es to vēl nedrīkstu. Es esmu žī-

diete. Mana tauta Kristu pie krusta piesita un man

par to jānes līdz viņas lielie grēki. Bet drīz mans
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Pestītājs arī mani atpestīs. Viņš ņems mani pie

rokas un vadīs kā savu jēru debesu pļavās. Viņš,
labais gans. Kad es pie diakonisu māsām visu būšu

izmācījusies un būšu bijusi paklausīga savā vietā,

tad mani kristīs. Diakonisu māsas šūs man melnu

kamlata kleiti, spīdīgu kā zīds. Un tai pašā reizē

tad mani arī iesvētīs. Lai iet viss pie viena un nav

par otru lāgu jāšuj kleite. Jā, un tad es dzīvošu,

kristiete pie kristiešiem, un mani vairs nesauks

Zāru, bet Mariju. Ak, kā es gaidu to laiku, to lai-

mīgo laiku! Tad es būšu jums līdzīga."

„Zāra?" kā minēdama un jautādama Annele ska-

tījās jaunajā paziņā.

z/Ja, ta mani sauc. 0, es esmu tik laimīga, ka

jūs ienācāt šai dzīvoklī un es drīkstu ar jums ru-

nāt. Man tā gribas runāt un jūs esat tik laba.

Visi cilvēki ir labi. Arī mani kungi, kas mani taču

pieņēma, lai gan es esmu tikai nabaga bāre, tikai

kropla žīdu meitene. Es jau zinu, tā nav nieka lieta,

ko viņi dara. Algu es gan nedabonu, bet ko es varu

vairāk prasīt, ja par mani gādā, ja mani uztur un

ja tas viss tā notiek caur lielu Dieva žēlastību."

„Zāra, Zāra!" no pretējā dzīvokļa sauca nepa-

cietīga balss.

„Jā, jā, jā! Tūlīt, tūlīt, kundzīt! Mīļā kun-

dzīt," atsaucās Zāra un kā klupt klupdama pazuda

ar saviem stabiņiem pretējās durvīs.

Darba rosme Zaļajā ielā likās būt daudz kuplāka

un bagātāka, nekā tas bij bijis uz Garā Dambja.

Bez savām agrākām darba devējām Līziņa vēl bij

dabūjusi jauno un eleganto Ranka kundzi. Ārzem-
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nieks Ranks bij uzklīdis Jelgavā priekš nedaudz ga-

diem un atvēris fabriku, kurā ar mašīnu palīdzību

pārstrādāja gaļas produktus desās, zilcēs un pastē-
tēs. Diezgan īsā laikā tas bij paspējis savilkt savā

lepnajā veikalā, Lielā ielā pie kolonnādēm, vai visus

pilsētas pieprasījumus pēc tāda veida precēm un ga-

līgi izkonkurrējis sīkos ražotājus, kas pa miesnieku

darbnīcām strādādami ar roku cilājamiem kapāja-
miem nažiem bij līdz šim apkalpojuši pilsētas die-

nišķo patēriņu. Kas vairs gribēja iet iepirkties pie

miesnieka, vai kādā mazā gaļas veikalā, ja to pašu

preci — o, un vēl daudz labāku — varēja dabūt aiz

zibošiem spoguļiem, glītā iesaiņojumā, pasniegtu no

slaidiem, kā no: olas izšķiltiem, stīvi pomādētiem

balti jostiem kā priesteru kalpi? Pir-

cējs varēja izsekot katram kumosam, kā tas radās

no sava pirmstāvokļa cauri visādu mašīnu apstrā-

dājumam, kā tam nepielipa ne puteklis, ne bacilis,

ne cits kāds nelabums. To varēja iebaudīt bez kaut

kādām bažām, ar uzticību, kas veikalam vairāk

vērts nekā lielie kapitāli, jo uzticībai kā burvju

zizlim sekoja visas sīkās kapeiku urdziņas, kas līdz

šim bij iztecējušas, kā kurai patika, pa visādiem

maziem veikaliem, bet nu tās krājās Ranka lielajā

kasē kā dziļā upes gultnē. Veikals plauka jelgav-

niekiem par prieku. Sākumā tikai viens, tad divi,

trīs un beidzot četri pārdevēji nespēja ne apkalpot,

sevišķi vakaros, kad saplūda tie daudzie, astot-, ce-

turtdaļ un pusmārciņu pircēji, jo liela iedzīvotāju

daļa — strādnieki, ierēdņi, amatnieki, skolnieki,

laucinieki, kas cauru dienu dzīvoja no sausa, tikai

vakaros sev atļāvās glāzi tējas ar Ranka veikalā

pirkto uzkožamo.
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Ranku daudzināja bagātu. Fabrikants bij vārds

ar maģisku varu. Ko tāds fabrikants visu sev ne-

varēja atļauties! Braucamiem zirgiem un ekipāžai

pilsēta tam bij par šauru. Sievu tas atveda tieši no

ārzemēm. Teica gan, ka esot tikai nabaga meitene,

bet naudu izdot tā prata labi. Un no bagātas fabri-

kanta kundzes to arī citādi nesagaidīja! Vai tai nu

bij jāskopojas!

Līziņa varēja daudz stāstīt par Ranka kundzi,

bet krustmāte Meire arī zināja daudz un visu tā,

kā to zināja viņas kaimiņienes ar platajām aubju

lentēm, un tās atkal zināja tā, kā to bij dzirdējušas

no savām paziņām. Viss par Ranka kundzi tika

izrunāts caur un cauri, jo viss, kas ar viņu nāca,

bij tik svaigs un jauks. Citādi nekā jelgavnieces

tā nēsāja savu cepuri, citādi pār plecu pārmestu

šalli, citādi sveicināja, runāja, smējās, nosēdās —
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tik brīvi vienu kāju pārmetot pār otru — citādi

apgājās ar savām kalponēm, citādi lika vārīt ēdie-

nus — jelgavnieces tādus ne mutē neņemtu! Bet

neskatoties uz visu to, skaistā un..graciozā ārzem-

niece bij visiem ko acis pamielot.
Annelei interesēja viena lieta.

„Kā tai Ranka kundzei ir ar grāmatām.?"

„Ar grāmatām?"

Līziņa pavilka plecus.

„Vāji gan. Tādu mantu neesmu pie viņas re-

dzējusi."

„Ārzemniece un dzīvo bez grāmatām! Ko tad

viņa dara visu dienu?"

„Mīļā, ko dara! Viņai dienas arvien vēl pie-

trūkst. let kā vējš caur māju. No rītiem uz tirgu.

Tur man jāiet līdz. Ar visām sievām izrunājas, mā-

cās latviski, man jātulko. Tad mājās, virtuvē. Te

kāds rausis jācep, te kaut kas cits „ekstrā" jāgatavo.

Te pieliekamā kambarī jāpārkārto ievārījuma bur-

kas. Tad pie manis palīgā šūt. Tad nu ir negals.

Ārdīšana, pāršūšana, pārkārtošana no vienas vie-

tas. Kas vakar patika, šodien vairs nepatīk, bet rīt,

droši, atkal patiks tas, kas patika aizvakar. Tad uz

veikaliem. Tas pēcpusdienas darbs. Arī tur man

jāiet līdz. Un tur mēs apgriežam visus plauktus ap-

kārt un apkārt. Un vakarā kundze sēd izstiepusi kā-

jas gari, prom no sevis: — .Vai, to skriešanu! To

darba daudzumu! Esmu nogurusi, kā suns."

Vienu rītu kāds skriešus nāca pa āra kāpnēm.

Līziņa uzklausījās.

„Tā ir Ranka kundze."

Un tai pašā mirklī viņa bij iekšā. Durvis izli-

doja tai no rokām un atsitās sienā. Viņa smējās.
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„Piedodiet, piedodiet! Man tāda steiga." Brūnace,

svaiga un kustīga, kā dzirkstelīte tā visiem padeva

roku.

„Labrīt, labrīt! Ā, jūsu māmiņa? Nu, kā iet

ar veselību?"

„Māte vāji prot vāciski."

„Un es atkal vāji latviski. Posts, posts!"

Ranka kundze nožēlīgi nopūtās un palieca sānis

savu spalvām pušķoto cepurīti. Un tad jau ar pār-

metumu griezās pie Līziņas.

„Un ko jūs nenākat! Veselu mūžību jau jūs

gaidu."

Līziņa nebij bijusi pie Raņķiem tikai dažas

dienas.

„Es domāju, ka viss mūsu darbs jau pabeigts."

„Pabeigts! Bet mēs aizmirsām, ka man taču jā-

iet uz balli."

„Balle? Par to nebij runa!"

„Patlaban nu ir runa. Lielā balle, ko rīko amat-

nieku vienības. Vīrs saka: lai arī esam fabrikanti,

mēs nevaram atdalīties un neiet. To prasa solidari-

tāte. Un man tur nekas nav pretī. Tik nu tagad —:

uz veikaliem. Tērpus, tērpus! Tam tagad jāiet kā

ar tvaiku. Un es jūs bez kavēšanās ņemu līdz,"

Līziņa salocīja savu patlaban darāmo darbu.

Ranka kundze nepielaida vilcināšanos.

Paklusu trallinādama un cimdus uzvilkdama un

novilkdama, Ranka kundze nepacietīgi gaidīja, ka-

mēr Līziņa otrā istabā pārģērbjas. Tad viņai uz-

reiz kas iekrita prātā.

„Klau, klau, steidzami! Jums taču arī jānāk uz

šo balli. Nu bez šaubām jānāk!"

Līzina iznāca durvīs.
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„Man? Nē, tas gan nav iespējams. Ko es tur

darīšu?"

„Tā nu ir runa: ko darīs! Dejosiet! Ko citu

dara ballē! Jā, jā! Ātri domāts, ātri darīts. Es jūs

ņemu līdz. Bez vārda runas."

„Man tur nav pazīstamu."

„Būs. Varu apgalvot, ka jums būs vislielākie pa-

nākumi." Un pusčukstus: „Ir kāds, kas uz jums

metis savu aci. Teikšu viņa vārdu, jā?"

„Nieki! Nav, nav tāda!"

Līziņa vairījās piesarkusi.

Un steidzīgi teica:

„Tagad mēs varam iet."

Ranka kundze pašķielēja ar viltīgu smīnu. Pa-

kratīja pirkstu:

„Nu, nu, nu, Līziņas jaunkundze!"

Abas aizgāja.
Annele palika domās.

Ko tā Ranka kundze tur teica? Ko tas nozī-

mēja? Ir kāds, kas metis savu aci? Kas tas par

tādu?

Dažas dienas vēlāk Līziņa atnāca no Raņķiem un

uzmeta vieglu sainīti galdā. Smiedamās.

„Te būs mana balles kleita."

„Vai, meit, kā tad tā !" nobijās māte. Balle, tā-

pat kā grāmata nelaikā lasīta, viņai bij kungu lieta.

māmīt. Nav manis pirkta. Ranka

kundze ir ieņēmusies galvā, ka man jāiet uz balli,

un to arī izved cauri. Veikalā viņa mani izprašņāja,

kurš audums man vislabāk patīk, šis man patika

un to viņa man tad arī bij nopirkusi un uzdāvāja

par to lielo steigšanu, kā tagad bij jāsarauj.

„Dārgs?"
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..Nav dārgs. Es jau nomanīju, kas tai padomā

un uz dārgajiem nemaz neskatījos. Tā te ir jauka

vasaras drēbe. Nekāds lepnums. Par divām dienām

es to uzšūšu. Un gluži nekā man tā balle nemaksās.

Kurpes man ir. Balta tīkliņa puscimdi, pašas austi,

man ir. Un svārku es šūšu pavisam vienkāršu, kupli

krokotu, īsām piedurknēm, ar pārkrūtis pārsietu la-

katiņu, kas būs mugurā samezglots lielās cilpās. To

visu es tā izdomāju un tas man labi piestāvēs. To

fasonu sauc ā la Mari Antuanete, un tagad tā ir

lielā modē."

„Kas tas ir: ā la Mari Antuanete? Vai tas tā

nosaukts pēc tās Francijas karalienes, kurai uz eša-

fota nocirta galvu?" Annele gribēja zināt. „Es par

to esmu lasījusi."

„Laikam gan."

„Vij, tad gan tā netaisi," māte sadrebinādamās

atrunāja.

„Ak, māmīt, tas jau ir noticis tik sen, sen atpa-

kaļ!" Līziņa viegli izkliedēja veltās bažas.

Nu sākās tāda trauksme kā uz svētkiem. Māte

mazgāja, stīvināja, gludināja apakšbrunčus, abas

māsas rāva ko varēja. Ar prieku darīts darbs Līzi-

ņai plauka zem pirkstiem. Vakarā jau bij stāvs ga-

tavs un rīt vēl atlika pabeigt visu apdari, visu to

smalkumu ar volaniem, rīšām, cilpām un mezgliem,

kas dod to īpatnējo un neviena neatdarināmo dai-

ļumu. Par daudz ātri pienāca vakars.

„Metiet nu mieru. Nākošā nakts jau arī būs tik

un tā neguļama," māte skubināja.

„Tūlīt, tūlīt! Vēl mazu drusciņu."

kā tev prāts var uz tādām nieku lie-

tām nesties. Darba cilvēkam taču miegs dārgs."
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Māte domīgi pagrozīja galvu. Kas ar darbu sa-

krita, viņa saprata labi, bet prieka vārds bij svešs

viņas mūža vārdnīcai.

Līziņa paskatījās mirdzošām, priecīgām acīm:

„Vai tu nekad nedejoji, māmīt?"

„Kad tad nu! Krogos neesmu nekad gājusi,

jauna apprecējos un precēta sieva jau nu manā laikā

dančos negriezās. Tas bij par kaunu."

„Tie ir gan bijuši laiki! Mūsu ballē Ranka kun-

dze būs pirmā dejotāja. Uz to es varu saderēt."

„Bet tu pati? Vai tu pratīsi izgriezties pa pil-

sētas modei?"

„Tu gribi redzēt!" Līziņa iesaucās un uzlēca stā-

vus. Kājas jau tai bij noautas un pati tā aši pār-

meta savu taisāmo tērpu pār galvu, nostājās ista-

bas vidū, klusi trallinādama, kā iešūpodamās sāka

griezties. Pa kreisi, pa labi arvien straujāk, loka-

nāk ievirpuļojās ņirbīgiem kustējieniem, vilcieniem,

pagriezieniem, savas pašas balsij kā kādai burvju

stabulei klausīdama.

Mātei bij ko pabrīnēties.

„Ej tu sazini! Tie locekļi tev kā diedziņā pa-

kārti. Kur tu ņem tādus treļus?"

„Nu tu redzi, ka es ballē nevienam kājas ne-

nomīšu"

„Bet tagad nāks cita tūre."

Atkal tā sāka lidot starojoša un smaidīga. Tā

nebij ikdienas Līziņa, bet pavisam kaut kas cits.

Annelei iekrita prātā: ziemas vakars Avotos agrā

bērnībā. Zaļi apledojuši logi. Mēness pieplūdināta

istaba. Un Līziņa tur dejo ar Karlīni, Luži un ganu-

meitenēm, un visas tās izskatās zaļi virmojošas zaļ-

ganā gaismā, kā mēnessmeitiņas.
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„0, o, o!"

Spalgs elsojiens kā no aizžņaugta kakla lika vi-

siem pēkšņi sarauties un apstādināja arī dejotāju.

Kas tur bij?

Pie durvju slieteņa ar rokām to apžņaugusi stā-

vēja Zāra. Rija un valdīja elsas un nevarēja no-

valdīt.

„Zāra, Zāra! Kas ar jums? Kas ir noticis?"

„Nekas, nekas! o, nekas!" Rauša asaras no vai-

giem, ar acīm smējās, ar muti lūdzās.

piedodiet! Es tā negribēju. Bet man

izspruka. Tik traki! o! Es esmu tā aizgrābta. De-

jojiet, jaunkundze! Lūdzu, lūdzu! Tas ir tik de-

bešķīgi redzēt. Lūdzu, lūdzu!"

„Pietiek, pietiek!" Līziņa smējās un nokrita uz

krēsla.

„Kas jums notika, Zāra?" Jo asaras bira tai vēl

arvien kā pupas pār vaigiem.

,/0, nekas! Taču nekas! Neklausaities uz to.

Muļķe skuķe kauc. Es izdzirdu virtuvē, ka dejo, un

uzdrošinājos ienākt. Un tad uz reiz mani tā sa-

grāba. Tā aizgrāba. Kad es biju maza un dzīvojos

sētā kopā ar jūsu tautas bērniem, tie man stāstīja

pasaku: bijusi reiz nabaga meitene, kas pārvērtu-

sies par princesi un braukusi uz balli karaļpilī. Un

tas man iekrita,prātā, iekrita prātā — o — o
"

Lai nerādītu vairs savu acu, viņa apsviedās ap-

kārt un pazuda aiz durvīm.

„Zāra domā mani par princesi. Tas ir jauki!"

/,Zāra domā, ka viņa pati nekad nevarēs būt

tāda princese. Viņa ir piekalta pie zemes. Tāpēc

vina tā raud."
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Balles vakars bij pienācis.

Līziņa stāvēja saposušies. Jo priecīgāka un uz-

trauktāka tā bij, jo vairāk cirtojās mati kā vaiņags

ap galvu. Cēla un neaizkarama viņa izskatījās sa-

vos volanos un rīšās. Zāra, kas tagad sevišķi bij

izlūgusies atļauju ienākt, gāja tai apkārt un apkārt,

pacilāja pirkstgaliem te vienu cilpas galu, te otru,

arvien iepriekš aizrunādamās: neno-

smērēšu! Notrinu nagus ar ziepēm." Noskatījās:

„o, o, o," pagrozīja galvu un bez kaut kādas lielā-

kas runāšanas, klusi izgāja.

Līziņa vēl kavējās, kaut ko gaidīja.

„Vai nu tev jau nav jāiet?"

„Jā, jā, māmīt!" ,

Negaidot pieklauvēja. lenāca svešs kungs spožā

gardibenē, mēteli plecos. Zem tā laistījās platkrūšu

balta veste un balta kakla saite. Brūnas, spožas acis

cita neredzēja, kā tikai Līziņu. Smailā grīstē sa-

skrullētie ūsu gali drusku drebēja.

„Labvakar, jaunkundzi Vai man būs tas gods

jūs pavadīt uz balli?"

„Ļoti laipni no jums. Ļoti pateicos."

Abi aizgāja.

Annele skatījās vēl ilgi uz durvīm.

Vai tas nebij tas kungs, kas uz Līziņu bij .me-

tis savu aci", kā to stāstīja Ranka kundze? Bez šau-

bām. Tas un neviens cits.

Līziņa gulēja gultā un blakus, uz krēsla, kā

gumzu mākonis kruzuļainais volanu tērps. Acis tai

bij vaļā un viņās dzirkstīja tās pašas prieka ugun-

tiņas kā vakar vakarā, kad tā gāja uz balli.

„Vai tu jau izgulējies?
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„Droši. Ja tik tā būtu, varētu sākt atkal no

jauna/

„Tad tev labi gāja!"

kurpes! Tikai nerādi mātei," viņa

jautri iesmējās.

Kurpes bij pušu.

„Redzi nu. Tagad jāpelna jaunas!"

Un to viņa teica ar tādu gandarījumu, it kā tā

būtu kāda liela laime pelnīt ballei jaunas kurpes.

„Vai tu ar to vien dejoji, kas tev atnāca pakaļ?"

„Nē-ē-ē!" Līziņa novilka gari. „Tas nemaz ne-

tika klāt. Ballē tā ir: kad vienu dejotāju apceļ, tad

nav vairs gala."

„Tās nu ir gan lietas!" Annele noteica.
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Pilsētas pavasaris.

Svētvakars. Līziņa steigšus pārgludināja melnu

zīda svārku, kas vēl šovakar bij jānodod mācītāja

atraitnei, Tīdemaņa kundzei, jo'rīt vienam no viņas

daudzajiem dēliem bij iesvētības. Annele jau stā-

vēja gatava, kad māsa vēl rūpīgi locīja un nolika

kroku pie krokas, lai, izņemot no iesaiņojuma, čauk-

stošais zīds izskatītos kā tikko no adatas nācis.

„Tec nu, Annele, aiznes. Bet ne padusē. Nes

viegli uz rokas/

„Labi, labi."

„To ielu tu zini?"

„Zinu!"

Meitene paķer aizsaini un ir ārā pa durvīm.

Laukā!

Silts gaisa vilnis to noglāsta. lelas bij spodras,

nakti un pusdienas lietus mazgātas. Tikko tverama

tāla šalkoņa, kā no daudziem bišu spietiem sanēja

ausīs. Tur lielās upes nesa prom savu ziemas ledu.

Kaut kas tāds neparasts bij jūtams. Možums, uz-

manība, gaidas. Kā gulētāji gaida rītu, vēl segu līdz

acīm, bet jau puspavērtu plakstu. Un kas šie gai-

dītāji tādi bij? Zemes dīgļi, zemes asni! Rīt bij

Pūpolu svētdiena.

Vidū lauzts, zaļgansārts gredzens ieskāva jumtu

pelēkās kores, bet dienvidpusē kāpa kārtu kārtām

melnsārti mākoņblāķi, virs kuriem auga putu baltas



65

sienas, kā ziedi raisošām lapām. Tik skaistas de-

besis Annele pilsētā nekad vēl nebij redzējusi. Tā

tur augšā ari bij pilsēta, mākoņpilsēta, kuras celt-

nieki un gleznieki bij aši darbā, šķiezdami pilnām

otām gaismas no tālas, neredzamas saules. Kamēr

vien tur auga un veidojās torņi un kupoli, Annele

nevarēja to pamest neredzētu, bet staigāja pa kluso

ielu turp un atgriezās atkal atpakaļ, pateicīga un

laimīga. Beidzot, kad likās, ka mākoņpilsēta nu no-

beigta, izlīda no apakšas plata, izplūdusi plauksta un

noslaucīja sienas, kolonnas, torņus; melns pirksts

iebadīja skaistākā minaretā, kas bij grasījies kāpt

vai pašā debesu godībā. Un nu visam bij beigas.

Bet kaut kas vēl zaigoja krūtīs. Tāda sapņu

laime, tāda ilgu smeldze, sveikas no mākoņu pilsē-

tas. Kā sapņodama tā gāja un ar mākoņsveikām

kāpa augšup, brūnas, šauras, tikko spīdīgi noberztas

koka kāpnes, ko apgaismoja bāla spuldze. Melns

runcis slējās pret aizslēgtām durvīm. Ņurdēja.

„Pagaid, es tevi ielaidīšu. Man nekas nav ko

sacīt, kā: \" un: „še būs." Tad es

esmu vaļā.

Viņa pavilka zvana auklu. Pastiepa roku. Un:

Kas tas? Palika kā pārakmeņota.

Ja pērkons būtu pēkšņi kāpnes saspēris, tā ne-

būtu vairāk pārbijušies.

Viņas roka bij tukša.

Kur aizsainis ar dārgo zīda tērpu? Kur?

Kā tā ir nobraukusi pa kāpnēm, vai tas ir noti-

cis ar abiem papēžiem reizē, viņa nemāk sacīt, lai-

kam tas tā būs bijis, jo daudz vēlāk tā ir bieži re-

dzējusi sevi sapnī braucam pa garu kāpņu rindu un

ar abiem papēžiem reizē.
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Kur? Kur? Kur? Ak, Dievs! Ja es aizsaini

vairs neatrodu? Ja to ir paķērusi kāda neaici-

nāta roka?

Ir jau tumšs. Bet iela tukša. Uz vienu pusi, uz

otru lido skats. Tur? Nē! Tur? Jā, jā! Kā ar

eņģeļa roku noguldīts sainītis dus pie kādas snaudī-

gas mājas palieveņa.

Ak tu laime, lielā Dieva laime!

Kāpņu galā, zem spuldzes dzeltenās liesmiņas

stāv Grietiņa, Tīdemaņa kundzes kalpone.

„Labvakar!" Annele jau no apakšas to jautri

sveicina.

„Kas te zvanīja?"

Kas viņai daļas. Viņa pasniedz nesamo:

„Lūdzu nodot to kundzei."

Bet Grietiņa nevar beigt brīnēties.

„Jā, bet es gribēju zināt, kas te zvanīja? Jums

taču nav tik gara roka, ka varētu aizsniegt no apak-

šas. Tas taču nebūs bijis melnais runcis, kas te

zvanīja?"

„Nezinu, nezinu! Ar labu vakaru, Grietiņas

jaunkundze."

Un prom jau ir tā nastiņas pasniedzēja. Grie-

tiņa parausta plecus.

„Nu tu brīnums! Vai tad te kāds spoks ir zva-

nījis? Būtu jāpastāsta cienīgmātei? Bet ko tai?

Ja mēs abas ko neizprotam, tad tik ir kā: dumme

Gans! To viņa saka man, bet ko lai es atbildu

viņai?"
Uz ielas Annele paliek stāvam. Tālāk tā nevar.

Atņem elpu, apvalda sirdi, kas lec aumaļām. Viss

vēl reiz jāpārdzīvo. Kas būtu noticis, ja viņa na-

stiņu nebūtu atradusi? Ko būtu sacījusi Tīdemaņa
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kundze, ko nabaga Līziņa, jo zaudējums taču bij

jāatlīdzina, ko krustmāte Meire un ko viņas pan-

sionāres? Tas taču būtu gājis jau rīt pat no mu-

tes uz muti. Kas to būtu varējis apslēpt? Un ko

viņa būtu darījusi pati? Kā viņa būtu izcietusi

to kaunu un apsmieklu, kas pret viņu vērstos? Ko

viņa uz visu to varētu atbildēt? Kā sevi aizbildi-

nāt? Ka tā skatījusies mākoņos! Vai tad viņa nav

dzirdējusi jau no mazu dienu, ar kādu zobgalību

mēdz apveltīt tādus Un kā

viņa būtu varējusi skatīties Līziņai acīs? Un vai

tā vēl varētu raudzīties tik mīļi, vai vēl to varētu

turēt par meiteni?

Viņa sevi nesaudzēja. Viņa izdzīvoja visas bē-

das līdz pašiem dziļumiem, kādas būtu varējušas

nākt, un beidzot tikpat dziļi izbaudīja prieku, kāds

bij tiešām nācis ar nastiņas laimīgo atrašanu, un

bij pateicīga, ka tā nebij dabūjusi sodu — kas arī

būtu no likteņa pārāk bargi — bet tikai labi iegau-

mējamu mācību.

Lieldienu sestdienā māte ienāca jautra, pietvī-
kusi. Rokās tā nesa pārklātu kurvīti, kas izplatīja

kairinošu, tikai svētkiem piederošu smaržu.

„Kas tev tur? Svaigas karašas?"

Pasita vaļā drānu.

„Paķeriet nu katra."

„Kur tu tās ņēmi?"

„Izcepu."

„Kurā vietā?"

Māte iesmējās tik šķelmīgi jauna.

„Kad es jums pateikšu, jūs neēdīsit."

„Tad tu esi bijusi pie žīdiņiem," Līziņa izsau-
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cās, nezinādama, vai ierubināto pīrāgu kost tālāk,

vai to tūlīt atraidīt.

„Nu, un vai nav labs? Kur citur es tos būtu

varējusi cept? Mūsu virtuvē taču nav ne plīts, ne

cepamās krāsns. Un kad vakar mani žīdenīte at-

kal tincināt tincināja: lai jel nākot šiem iekurt

uguni un uzvārīt šabām tēju, jo vecais bez silta

mirstot nost, tad es teicu: ja atļausit man izcept

maizīti svētku tiesai, tad iešu. Un šī labprāt. Ja

tik dabon rokas, kas ko padara, jo viņiem jau ša-

bās aizliegts pat pirkstu pakustināt. Un tā mums

tika bulki. Kā tad bez tiem? Jānītis arī atbrauks."

Māte mīlēja dēlu un ļoti to gaidīja.
Vilciens no Rīgas pienāca tikai ap desmitiem,

bet jau labu stundu agrāk māsas aizskrēja tam

pretī. Daudzi soļi skripstēja pa trotuāriem uz to

pašu pusi. Citam bij ko gaidīt, citam nebij nekā,

bet tas gribēja savu daļu no vispārīgā sagaidīša-

nas prieka un uztraukuma. No svētku vakara taču

vajadzēja izsist ko vairāk nekā no parastā.

Kapsētas dārzos jau zaļoja kopiņas, vītoli spī-

dēja medaini silti, bet no piestātnes platformas bij

redzami vēl tikai ūdeņi, retumis pārtraukti šaurām

izkāpušām zemes jostām, kurās turējās brūni, sulu

piebrieduši krūmiņi.

Gaidītāji bij svētku priekšvakara noskaņā. Ča-

loja, asprātoja, apbēra kodīgām piezīmēm katru sve-

šādu degungalu, par piemēru: glīta izskata jaunu

cilvēku, rūtainās platu galu biksēs, viducī cieši kā

dāma nopogātu mēteli, kas šaudījās turp un at-

pakaļ augstprātīgi pastieptām lūpām un caur de-

gunkniebi likās kaut ko meklējam. Cits nu do-

māja, ka šis jaunskungs, skrienot uz satikšanos, aiz
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pārskatīšanās iekāpis mātes brunčos, cits ieteica uz-

likt tam acīm dubultlogus, jo citādi tas savu ie-

cerēto caur vienu vien stiklu nesaredzēšot. Un tā

visādi mēļoja, laiku sizdami, tikai žandarms, zo-

benu tirkšķinādams, staigāja kā uzvilkts automāts

saīdzis un varu apzinošs, bet citādi nejuzdams ne

auksta, ne karsta.

Uguņiem dzirksteļodams un kaukdams atdrāzās

beidzot vilciens, kā grožos nenoturams kumeļš. Cik

jauki vajadzēja būt tādos ugunīgos ratos braukt

caur lieldienu nakti! Bet jauki arī bij te stāvēt

un atbraucēju gaidīt. Līziņa pirmā ieraudzīja brāli.

Pieskrēja. Apkampa. Apkampa un nomutējusi no-

skatījās no galvas līdz kājām. !" no-

teica tad ar labpatiku, jo atbraucējs bij glīti ie-

ģērbies. Platmale, mētelis bij jauni. Vēl neredzēti.

Viņš pasvieda jaunākai māsai aizsainīti: „To tu

vari panest."

„Kas tev tur iekšā?"

„Ciema kukulis jums katrai. Gan jūs redzēsiet."

Lielā māsa noglaudīja tam elkoni, kurā tā bij

ieķērusies un arī nelaida vairs vaļā.

„Tu esi lāga zēns."

„Nauda man arī ir drusku priekš mātes. Cik

nu izdevās ietaupīt. Pašam vajadzēja papriekš ie-

ģērbties."

Trim rindā uz trotuāra nebij vietas. Annelei

bij jāiet vienai. Kad brālis ar māsu bij kopā> tā

arvien jutās drusku lieka. Viņi bij tuvāk gados

un jau no bērnības tiem visās lietās labi sakrita,

kā īstiem draugiem un biedriem, bet viņa arvien bij

bijusi vairāk par sevi.

„Stāsti nu, stāsti!" māsa skubināja brāli.
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Un tam nu stāstīt bij daudz ko. Kā aizbraucis

uz Rīgu, viņš nebij bijis pie savējiem, bet rakstī-

tājs nekāds čaklais arī nebij, un māsa gribēja jo

sīki zināt par visu, kas tik tā lielumā pateikts: kā-

dās gaitās izstaigājies, kamēr dabūjis vietu, kā

izmeklējies, gan pašā Rīgā, gan ārpusē, kur tik

bij kas padzirdēts, vai vajadzētu rakstveža, sko-

lotāja, vai kantora darbinieka. Cik desmitiem ki-

lometru noskriets noberztām kājām, jo braukt ne

ar ko. Kabata tukšā. Un tā mēnešiem velti un velti.

Bet izmisai nepaļaujoties beidzot tīri necerēti pa-

laimējies atrast darbu. Pirmos mēnešus, kad at-

laists pusdienā, klīdis pa Bastejkalnu, kriņģeli

grauzdams, jo par siltām pusdienām nebijis ko

domāt. Un kā tad vietā vēl vajadzējis izcīnīt stā-

vokli ar kas sava jaunā palīga uzticamību

gribējis pārbaudīt ar visādām metodēm, kārdināša-

nām un citiem vācu niķiem, ka pats velns to ne-

būtu viltīgāki izdomājis, kamēr noņemts īsi un pēc

pamatīgas izrunāšanās ar jauno palīgu ieskatījis,

ar ko tam darīšana, un beidzot ieskatījis, ka darbs

tik var sekmēties tur, kur ir savstarpēja cieņa.

„Viņš mani gribēja mācīt, bet es viņu izmācīju/"

brālis smiedamies nobeidza.

„Un tā bij labi. Vajaga parādīt, ka tu arī esi

cilvēks, un tad tā lieta iet. Kad tik nu viss pārciests

un var atraut elpu, ko tad vairāk bēdāt!"

Bet veikals un vieta jau nav visa dzīve. Un

Rīga ir pilna slazdu un kārdināšanu. Un māsa grib

zināt, kā ar tiem šis jaunais zēns tiek galā.

„Bet kā citādi? Kur pavadi vaļas laiku?"

„Lielāko tiesu biedrībā. Kur citur!"

„Latviešu biedrībā?"
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„Tur mūsu mājas. Tur pulcējas visi, kam lat-

vieša sirds krūtīs."

„Latviešu biedrībā! Cik tas savādi un jauki

skan! Bet tomēr! Ko tu tur arvien tā vari sa-

darīt?"

„
Visādi amati! Ka tik laika vien tik daudz

būtu."

„Kādi amati? Tev? Tik jaunam seskam?"

„Un tu domā, to darītāju tur ir tik daudz? Bie-

dru jau liels skaits. lestājas gan kungi, gan kalpi,

kas sevi par latvieti tur, bet vai visi grib būt

darbīgi? Tā ir cita lieta. Bet tie, kas ko var un

kas arī grib strādāt, tiem jau miera nav. Tur tad

ir amats amata galā. Un kas tad lai strādā, ja

jaunie to nedarīs."

„Tiesa, tiesa! Bet — klau, meitēn, kur tu mūs

esi atvedusi!"

Viņi bij pie tiltiem.

„Es gribēju paskatīties nakti," Annele aizru-

nājās.

„Jā, nakts ir skaista!"

Viņi palika stāvot un domīgi vērās tumšā pla-

šumā, pār kuru noliecās zvaigžņu loks. Pie ap-

vāršņa maigā cilnī līksmoja nenoteiktas, dziesto-

šas svītras. Tās varēja būt mājas, dārzi vai bir-

zis. Lēni tekošā Driksa bij kā piebērta izplūstošu

zvaigžņu attēlu. Ūdeņi un zeme smaržoja, jo visu

kluso nedēļu nebij bijis vairs salnu.

„Cik brīnišķa ir tāda nakts. Bet kad viņu da-

bon redzēt!" teica vecākā māsa.

„Un tā tas varbūt ir bijis priekš tūkstots ga-

diem, kad nebij vēl ne Jelgavas, nekā. Bet Lielupe

un Driksa tecēja," teica Annele.
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Un viņi stāvēja klusi kādu laiku un skatījās

tumsā, katrs varbūt domādams par tādu nakti, kā

tā ir bijusi priekš tūkstoš gadiem. Tad tie grie-

zās atpakaļ.

lelās bij daudz cilvēku, kas steidzās virzienā

uz krievu baznīcu. Tur šai naktī bij ko redzēt.

Baznīca bij sveču mirdzumā un durvis vaļā, bet

neaicinātus tur iekšā nelaida. Bet ārpusi ielenca

tie paši nemiera gari, kas jau bij skrējuši sagai-

dīt vilcienu un nu nezināja, ko iesākt ar iedrupi-

nāto nakti. Un lūk: arī rūtainbiksainais švauksts

kādas dāmas pavadībā steigšus iznāca no ielu tum-

sas un bez kaut kādiem šķēršļiem ienira baznīcā.

Un atkal tam aiz papēžiem nobira, cik tik ieiet,

zobgalīgu asprātību.

„Tiem tur iekšā svētums, bet šie te mēļo," kāds

aprāja zobgaļus.

tik, kāds tiem tur būs svētums. Mēs

tikai to svētumu gribam redzēt," tam atbildēja.

„Kas tur būs?"

bučošanās," cits smējās.

„Kad?" Līziņa iejautājās neuzmanīgi.

„Kad! Vai, cik tā ir naīva! Agri diezgan. Kad

sāksies zvans —"

Tai brīdī arī atskanēja pirmais zvana sitiens,

ļaudis sarāvās, bet tūlīt arī kliegdami juka uz vi-

sām pusēm, jo tai mirklī kāds vīrietis, garos svār-

kos, bij izskrējis no baznīcas un iebrucis ļaudīs

kliegdams:
,r
Cepures nost! Cepures nost!" Kas

nepaguva vai negribēja tik ātri noraut cepuri, tam

to nosita no galvas. Kliedzieni skanēja visapkārt,

lamas, bet zvani dārdēja pa vidu. Kaut kas svešs
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un auksts apžņaudza sirdi. Avots steigšus vilka

prom māsas.

,/lesim! Tāda brutālitāte!"

„Jā, iesim! Nevajadzēja līst pūlī!"

„Krievs rāda savu ķetnu nejaukāk nekā vā-

cietis. Bet Rīgā viņš to tomēr neuzdrošinātos. 0,

mums tomēr ir citādāks gars."

Pirmās lieldienās, kad pusdienas virums jau

kūpēja bļodā, brālis ienāca no pastaigas un tūlīt

pētīdams apgāja galdam.

„Kā ir ar pusdienām? Vai var vēl saukt kādu

ēdāju?"

„Kas tas tāds ir par ēdāju?"

„Mans bijušais skolas biedrs. Kaparsons. Kā

nejauši satiku, tā pielipa, un nevaru tikt vaļā, Kur

lai es viņu lieku?"

„Kur viņš ir?"
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„Palika sētā. Man taču bij papriekš jāzina, kas

jums te labs ir."

,/Ved vien augšā. Nebūs jau nu nekāds cepešu

gribētājs, kam diezkā būs jāiztop. Kas ir, lai ņem

par labu."

Līziņa nepaguva uzlikt jaunu šķīvi, kad viesis

jau stāvēja durvīs. „Mīļie! Tas taču rūtbiksai-

nais!" Annelei tikko nepaspruka. Locījās, papēžus
sizdams: „Prost Fest! Prost Fest! Ā!" iesaucās

pārsteigts, ieraudzīdams Līziņu.

„Man tas gods. Mēs taču esam pazīstami. Nu,

kā jūsu veselība?" To neizzinājis meklēja skrejo-
šām acīm: kur nolikt mēteli, kur cepuri? Cimdus,

gaišdzeltenus ar garām atrocēm, vēl paturēja rokā,

iznesīgi un lēnām izlobīdams no tiem vienu pirkstu,

otru pirkstu; kad šķita, ka cimdi diezgan parādīti,

nometa tos uz galdiņa, stūrī. Izvilka mutautiņu,
cēli pirkstgalos turēdams nosita pūku no biksēm,

aizvējoja pār zābakiem, kas spīdēja kā glāze.

„Laka!" pasvieda čukstu mātei, kas garām ejot pa-

skatījās: kas tur tā spīd? Pagriezās uz papēža,

acīm meklēdams.

„Jūs laikam skatāties pēc sienas spoguļa? Tāda

mums nav."

„Nekas!" ciemiņš izņēma no vestes kabatas spo-

gulīti un suku, sasukāja matu cekulu no vienas

puses, pārsvieda uz otru, pakratīja aproces uz

pirkstgaliem: vai redz manšetpogu zeltā kaltās zaļ-

acainās kaķa galvas, vai redz milzīgo zieģeļgredzenu

rādītājpirkstā? Pēc šīs pamatīgās sakārtošanās ti-

kai, pārcēlis galvu pāri smakrī durošiem baltās krā-

dziņas ragiem, nu atkal griezās ar jautājumu pie

Līziņas. Bet arvien vācu valodā:
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„Nu, jaunkundze, ko dara cien. baronese Ha-

mannā?"

Nezinu gan. Laikam dresē kurtus savās mui-

žās."

„Kur tad jūs tā pazīstaties ?" jautāja Avots.

„Es strādāju pie baronietes Hamanas, un Ka-

parsona kungs nāca tur no Muižnieku nama ar

savu pavēlnieku vēstīm, šad tad gadījās viņu ie-

laist iekšā. Vai nē? Jūs taču Muižnieku namā kal-

pojat kā sulainis?"

Kaparsons sarāvās kā lapsenes dzelts un pa-

stiepās vai uz pirkstgaliem.

„Ai nē, jaunkundz. Jūs par maniem uzdevu-

miem esat pilnīgi falšās domās. Taču ne sulainis.

Mans amats ir — ar vienu vārdu sakot: es neesmu

nekāds sulainis, es esmu faktotums. Tā mani sauc.

Tas ir svešs vārds un jūs to varbūt nepazīstat.

Fak-to-tums. Baroni Korfi vēl vakar teica baro-

niem Hāniem: Tas Kaparsons ir mūsu faktotums."

Jānis kodīja lūpas, bet Līziņa vaicāja:

„Un kas tad tas tāds ir, tas faktotums?

Kas viņam viss ir jādara?"

„Tas ir tāds, kas visu var un visu spēj. Un

kas viņam jādara? Es esmu gandrīz mājas pār-

valdnieks. Kad baroni Korfi izbrauc, man tiek no-

dota visa darīšana."

„lesim nu pie galda," vedināja Avots. „Un savu

vācu mēli tu tagad labāk pakar vadzī. Ka nenorij

ar latviešu virumu."

„Mans brālis Jānis ir liels latvietis. lestājies

Rīgas latviešu biedrībā. Un tur jau iecelts dau-

dzos amatos," Līziņa palielījās.
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„Ē, kas no tiem tiek!" Kaparsons augstprātīgi

atmeta.

„Nē, no tiesas ! Brālis man stāsta visu rītu un

es nevaru ne apklausīties. Tauta, tauta, to vien

dzird. Un ka tādi vīri jau latviešiem, kā viņš te

stāsta, par to vien jau sirds no prieka iepukstas."

„Es par to visu ne piecas kapeikas nedodu. Kas

tie tādi ir par vīriem? Es viņus nepazīstu," Ka-

parsons teica krēslā atgāzies.

„Nekā neesi dzirdējis pat ne par Krišjāni Kal-

niņu, ne par mūsu lielo dzejnieku Ausekli? Kādā

maisā tad tu dzīvo?"

„Man nav laika ņemties ar šitādiem krāmiem.

Es uzpasēju savu vietu."

„Un palieci vergs un kalps."

„Kungi ir bijuši un kungi būs."

„Ja būs, tad mēs tie būsim, paši latvieši."

„Nu, ja tajā ziņā jācīkstas, ka latvieši būs

kungi, tad nesaki, ka es tur nebūšu pirmais. Uz

to man prāts nesas. Un ja vajaga, es tev tur ielī-

dīšu caur adatas aci. Kungu kārtā es tikšu."
.

nakti jūs ielīdāt krievu baznīcā, bet

citus krievi tur iekšā nelaida," Annele iekrita starpā.

„Ā, jūs redzējāt mani? žēl, ka es jūs vakar

nepazinu, es jums arī varēju dabūt ieejas zīmes.

Cik tik ieiet! Es ar tiem tur stāvu labi. Prasait,

ar ko es nestāvu labi!" Kaparsons pašapzinīgi ie-

smējās.

„Tev vajadzētu atbraukt uz Rīgu un aiziet uz

jautājumu vakariem biedrībā," Avots dedzīgi ieru-

nāja biedram. „Tad tu redzētu Kalniņu un dzir-

dētu, kā tas vīrs var runāt. Pašu niecīgāko jautā-

jumu viņš tev ņems un iztirzās līdz tādiem pama-
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tiem, ka tev pavērsies pavisam cita pasaule. Vi-

sur viņam tikai viens mērķis acu priekšā: modināt,

mācīt un apgaismot tautu."

„Tas jau ir, ka latvietis arvien ir mācāms. Lat-

vietis ir vēl bērns un mužiks."

„Nerunā tādus muļķīgus vārdus!" Avots ie-

karsa. „Tu nemaz nesaproti, ko nozīmē strādāt

priekš tautas. Nav nekā jaukāka!"

„Tauta, tauta! Man tas viss nav ne pigas vērts!"

Kaparsons tāpat iekarsa.

Māte jau sen deva dēlam zīmes, lai taču nekai-

tina ciemiņu — kā tas nu izskatās!; — un nāk

pie galda. Nu arī Līziņa iesita plaukstās: „Diezgan,

diezgan! Ēdiens paliek auksts!"

Visi nu sasēdās un sāka garžīgi ēst. Tas ra-

dīja saskaņu. Arī viesis, kad bij redzējis, ka ne-

kāda iespaida neatstāj uz citiem iznesīgā karotes

celšana un kaula durstīšana ar dakšiņu, atmeta

visu iznesību un tikai domāja, kā vairāk dabūt

iekšā. Pavisam atkusis tas slavēja ir pīrāgu, ir

karašu gardumu, kas garžojot gluži kā uz laukiem,

izlūdzās beidzot vēl vienu šķīvi, piezīmēdams, ka

viņu mājā saimes ēdienam vai svētki, vai darbdiena

esot arvien viena un tā pati garža, protams —

izlabodams piebilda: viņš pats jau nu gan vairāk

dabūjot visu no kungu galda.

„Kā jau faktotums," piekrita Līziņa. Paskatī-

damās no sāniem un zobgalīgi piemiegdama aci, tur-

pināja:

„Zināt, Kaparsona kungs, man gan tas lielā-

kais pārsteigums, ka jūs tagad esat izlobījušies par

latvieti. Es jūs par vācieti vien noturēju."
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„Ko? Vai patiesi?" Kaparsons vai palēcās no

prieka un piebilda, spīdēdams pār visu galdu.

„To jau man citi arī ir teikuši. Nu, es cenšos.

Man ir lielišķi panākumi. Esmu jau turējis vairākas

vāciskas runas."

„Runas? Kur tad tu tā runāji?"

„Nesen vēl, sava brālēna bērēs, uz laukiem."

mīļais! Kādēļ tad tu tais bērēs runāji

vāciski ?"

„Taču bij kaut kas jādara. Viņi bij tik bēdīgi.

Vienīgais dēls!"

„Bet vai tad kāds cilvēks tevi tur saprata ar

tavu vācu runu?"

„To es nezinu. Bet viņi raudāja kā izpērti. Man

nemaz nav jālielās, bet tā bij."

„Pūt tavu pūšanu!" iesmējās Jānis. „Un tu

gribi, lai es tev ticu?"

„Roku uz sirds. Es tev varu pievest lieciniekus.

Bez tam man tā runa ir melns uz balta."

„Kas viņu var saburtot!" Jānis atmeta ar roku.

„Es jums ticu, es jums ticu bez lieciniekiem,"

Līziņa apgalvoja, lūpas kodīdama.

„Pateicos, jaunkundz," Kaparsons palocīdamies

pārcēla savu smakri pāri krādziņas stūriem uz runā-

tājas pusi. Un pēkšņi, it kā šī kustība viņā būtu

izsaukusi kādu atminēšanos, viņš nāca ar lietišķu

jautājumu: „Lūdzu, dāmas, vai jūs varbūt nevarētu

man ieteikt kādu mazgātāju? Es ar savu līdzšinējo

neesmu apmierināts un mans stāvoklis to prasa, ka

es bieži mainu veļu."

Māte, kas, tikko nāca runa par darbu, ausījās

it kā uz kādu prieka vēsti, jau ieteicās:
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„Izmazgāt jau es arī jums varētu, ja mana

meita uzņemtos gludināšanu."

„Es būtu ļoti laimīgs," Kaparsons rokas salicis

paklanījās Līziņai.
Un tā vārds pa vārdam par tādām praktiskām

lietām. Runāja un sarunāja par veļas mazgāšanu un

gludināšanu. Annele, kura viesa iznesību bij vēro-

jusi kā kādu uzjautrinošu izrādi, ar šo gala iznā-

kumu nebij diez kā apmierināta. Labi, viņa do-

māja. Veļu mazgās un izgludinās. Bet kas to aiz-

nesīs pie Kaparsona? Taču neviens cits, kā es pati,

jo es jau nu esmu tāda pasūtāmā meitene.

Ar klusu nopūtu tā paraustīja plecus:

„Kas gan man arī viss nav jādara!"

Kaparsons staigāja rokām bikšu ķešās un drau-

dzīgi pamācīja Jāni:

„Es tavā vietā gan tik daudz ar tām tautiska-

jām būšanām nekrāmētos. Kas tev tur atlec! Cil-

vēkam vajaga stāvēt štrami un iet uz augšu," tas

teica, pats sapurinādamies plecos un izsliedams

galvu.

„Ko ar tevi runāt," Jānis atbildēja mierīgi,

„aklam velti rādīt sauli!"

„Ak, es būtu tas aklais!" Kaparsons atsaucās

kā sadzelts. „Nu redzēsim, mīļais, redzēsim, kurš

no mums pirmais ieraudzīs to sauli."

redzēsim!"

Līziņa iesita rokās.

„Diezgan, diezgan! Svētkos nevajaga strīdiņu.

Labāk uzdziedāsim."

„Es atvainojos, bet man vēl šodien svarīgas da-

rīšanas —" teica Kaparsons un taisījās aiziet.
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„Paldies Dievam!" Annele to pavadīja ar atvie-

glotu nopūtu.

„Bet nu tagad liec vaļā! Ko tu mums esi at-

vedis no Rīgas? Tu jau teicies dziedot Latviešu bie-

drības korī. Visas dziesmas, ko tur dzied, tu mums

-arī iemācīsi."

„Labi, to es varu darīt," Jānis atsaucās priecīgi.

Nostājās diriģenta pozē un atmeta cirtaino galvu.

Un nu sākās jūsmīga dziedāšana, kā atmatā, kad

svētkos pārbrauca brālis un atveda savas skolnieka

dziesmas. Tagad te bij daudz jau zināmu: „Es sa-

vosi bālēliņos", ieviņu", zīle

dzied," un citas. Bet bij jaunu ko mācīties. An-

nelei patika dziedāt un pašai noreibt no tā, kā balsis

skan, tik brīnišķi kopā skan! Cik daudz dziesmu

jau nebij skandināts mūžā! Un tai brīdī likās, ka

dziesmas ir un paliek tas jaukākais.

Kad iestājās starpbrīdis, durvīs parādījās krust-

māte Meire.

„Es visu laiku klausos un domāju: Tām meite-

nēm jau labi skan, bet tāda vīrieša balss starpā, tas

ir ko vērts. Kur tu tādu ņēmi? Vai tā tev no tēva.

vai? Pārlieku samtaina iznākusi," viņa paslavēja
brāli.

„Jā, man arī patīk viņa balss," teica Līziņa, mīļi

apskaudama brāļa cirtaino galvu un pieglauzdama
tai vaigu. Viņi bij ļoti vienādi pēc izskata un jau-

nākā māsa nebeidza tos abus apbrīnot. Tik brīva

bij māsa un nemaz nebaidījās nogremdēt abas ro-

kas brāļa cirtainajā galvā un to krietni savelt. Bet

vai Annele to būtu uzdrošinājusies? Nekad!



81

Dienu no dienas palika siltāks. Māsas strādāja

pie vaļējiem logiem. Klusā un tīrā sēta dibenā no-

slēdzās ar dārzu, kas bij ziņkārīgām acīm noslēpts

ar dubultžogiem: vienu treliņu, otru dēļu, augšgalā

zobaini apcirstu. Koku un krūmu kuplums ik ar

dienu tur brieda pumpurotāks un zaļāks. Kādu

dienu pēkšņas skaņu brāzmas izskrēja caur vaļē-

jiem ielas mājas logiem.

„Kas tas ir?" Annele pārsteigta iesaucās.

Tur kāds spēlē. Un mums koncerts

par brīvu."

Es vēl tādas neesmu dzirdējusi."

Ilgi tā aizgrābta klausījās.
klavieres! Cik brīnišķi tās skan!

Tiklīdz varēšu, es arī mācīšos tā spēlēt klavieres."

Bet Zāra pastāstīja: Tā spēlētāja tur bij mājas

saimnieces meita. Saimniece šo māju nesen bij ie-

guvusi no kāda agrāk liela muižnieka, kas kāršu

spēlē paputinājis savus īpašumus. Lielu ienākumu

māja nedodot, bet saimniece neesot no tukšajām.

Vīrs, dzirnavnieks, atstājis tai smagu maku. Meita

daudz skolota un ir īsts nemiera gars. Te pie ra-

diem, te kādā vietā, te atkal mājās. Tas viņai tā no

nelaimīgas mīlestības, Zāra pačukstēja ar roku pie

mutes» lai vārds neaizskrej par tālu. Nekur rimties.

Pat pie klavierēm ne ilgi. Paspēlē, paspēlē kādu lai-

ciņu, tad skraida pa istabām, pajārējas ar suni ud

kaķi, vai prom uz dārzu. Meita ir izlutināta mātes

mīlule, bet dēls nē. Dēls ir pelnrušķis. Nav varējis

beigt nekādu skolu un nu notrinas pa māju, strādā

visus mājas darbus, pat sētu un ielu noslauka nakti,

kad neviens neredz. Bet visvairāk dzīvo pa dārzu.

To tas kopj kā bērnu.
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Ar pavasara vēsmām nāca arī redzami šie lielās

mājas iedzīvotāji. Kad iekšā pēkšņi pārtrūka skaņu

kreļļu virknes, tad drīz sētā parādījās Lonijas jaun-

kundze, nelaimīgā mīlētāja. Kaklu šallē, bālo seju

zem kupla matu vīšķa viņa, nepaceldama acu, ar

augsto papēžu stabiņiem pārklabināja bruģa gludos

akmentiņus līdz dārzam un pēc neilga laika atkal

atpakaļ ar ziedošu zaru nastu, kas nu patlaban bij

pļaukā: ievas, akācijas vai spirējas. Un iekšā no

jauna augšup, lejup sāka viļņot skaņu ritmi. Pēc

tam uz dārzu gāja saimniece pati, branga mamma,

arvien svētdienīgi ģērbta, garu zelta važu divkārt

ap kaklu, spīdīgiem auskariem ausīs, arvien cienīga

un stingra, it kā neatlaidīgi visiem atgādinādama:

Es esmu še saimniece. Protaties! Jaunskungs Ulis

pārslīdēja sētu kā ēna. Cieši sapogātā, pašaustas

vadmalas uzvalkā, cepuri dziļi pierē, tas likās kā bez

acu un ausu pret visu pasauli.

Kā Annele sev bij iztēlojusies, tā arī notika.

Katru sestdienu ar izgludinātas veļas nastiņu tai

bij jāiet pie Kaparsona.

~Vai man tiešām tas jādara?"

„Jā, dzīves rūktums jābauda. Neko darīt."

Tas gājiens viņai nepatika, ne arī tā māja, kurā

tai bij jāiet. Aši tā ieslīdēja pa durvīm, it kā bai-

dīdamās, lai to kāds neierauga tur ieejam. Plašs

vestibuls, tumšām ozolkoka sienām to apņēma. Kāp-

nes, augšup skrejot, it kā ievaidējās. Augšā bij

daudz durvju katrā pusē, pēdējās gara koridora galā

veda Kaparsona istabā. Aiz tām, lai kad pieklau-

vēja, arvien atbildēja viena un tā pati balss:

Herein!
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Istaba bij liela. Patumša. Sienas tumšiem pa-

nieļiem, logi iedobumos. Vienā no šiem iedobumiem,

aiz grāmatām apkrauta galda, stāvēja Rimeiks,

Kaparsona istabas biedrs. Varbūt radinieks, var-

būt tāpat kāds pajumtnieks. Tikko ieraudzīja atnā-

cēju, tas pazuda pa sānu durvīm pasaukt Kapar-

sonu, bet tam līdz Rimeiks vairs neienāca. Kapar-

sons kā arvien bij vijīgs, lokans, laipns un aicinošs.

„Lūdzu, lūdzu, jaunkundzi Tuvāk! Ņemiet

vietu! Lūdzu, lūdzu, lūdzu!"

Lūdz, cik gribi, Annele neņēma to vērā, bet pa-

lika kur stāvējusi. Pēc brīža ienāca Rimeiks un pa-

lika pie galda kā svece, stāviem matiem, kas iz-

skatījās kā sari. Bet Kaparsons šaudījās pa istabu,

meklēja kumodē, skaitīja naudu, un pastarpām ar-

vien vēl:

„Taču piesēst varējāt!"
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„Nekas! Pastāvēšu."

No Kaparsona meklēšanas nekas neiznāca. Viņš

arī nekā negribēja atrast.

„Zināt ko, es labāk pats aiziešu un aiznesīšu

visu, ko vajaga."

„Labi. Sveiki!"

Un meitene jau bij aiz durvīm.

Kaparsons sāka nākt arvien biežāki. Un katru

reiz likās, it kā viņš ar sevi būtu izvedis kādu pār-

vēršanos. Kāda sevišķa kustība pa laikam pa-

svītroti izcēlās. Vai tas nu tā savādi pabungāja uz

galdu ar pirkstiem, uz kuru rādītāja spīdēja atkal

cits, milzīga apmēra „zieģeļgredzens", vai izrieza

krūtis, kas bij tērptas vēl neredzētā zīda vestē, vai

pasvieda roku, kurā plīvoja mutauts ripainām ap-

malām — visas tādas kustības iznāca ne tā, kā vi-

ņam piederošas, bet gan kā aplipušas tām lietām, ar

kurām tas sevi bij saposis. Un Annele, kas, ar īsiem

starpskatiem, ciemiņu tomēr nekad neizlaida no

savu acu loka, domāja: „Tā laikam dara viņa ba-

roni."

„Nu, ko jūsu Rimeiks?" Līziņa ieprasījās, jo par

Rimeiku Kaparsons stāstīja labprāt.
Rimeiks bij viņa skolas biedrs un pusrada. Tā

viņš to arī tad turot par pusvelti. Ir gultas vietu

dodot, ir paēst turpat iznākot, jo vai nu muižnieku

virtuvē vāra līdz nagiem. Tak jau tā, kā tiek liku

likām, bet suņu un kaķu, kas novāc pārpalikas, jau

pilsētā nav. Tā tad iznāk ir šam, ir citam.

„Pagaidiet vien. Rimeiks reiz būs liels vīrs, tad

jums visu atlīdzinās."

„Tas!"

Kaparsons skaļi iesmējās un tūlīt neatrada



85

vārdu. Pagājās pāra reizes pa istabu, žvadzinādams

apzeltīto pulkstenvažiņu, tad, pastiepis labo gurnu

pāri galdam un savu augumu uz tā balstīdams, vē-

līgi noprasīja.

„Un jūs domājat, Rimeiks būs pārāks par

mani?"

Līziņa pavilka plecus.

„Ko es tur varu zināt. Viņš jau tik briesmīgi

mācās."

„Mācās kā dumjš, šogad viņš grib nolikt skolo-

tāja eksāmenus, pēc pāra gadiem mājskolotāja

eksāmenu un tad droši vien rāpsies tālāk uz ober-

lēreri. Bez tā tas puisis nepaliks."

„Nu tālab!"

„Vai tad mācīties ir slikti?" Annele iešāva

starpā, jo tur aizkāra viņas karstākās intereses.

„Slikti? Kas to saka? Bet šis cilvēks jau paliek

kā koks. Akls un truls. Viss, ko tas sablīvē savā

galvā, tam tur guļ kā dzelži. Viņš pats nevar tos

pakustināt."

„Tā jau gan laikam būs, ka pašam viņam ne~

kāda liela saprāta nav."

„Gluži pareizi."

„Tad jau gan jūs būsit gudrāks."

„Un kā vēl! Bez visa tā mācību blāķa jūs redzē-

sit, kur es būšu un kur būs „dažs labs"."

Šo „dažs labs" Kaparsons izrunāja tik nozīmīgi,

ka to varēja arī attiecināt arī uz pavisam ko citu

nekā Rimeiku, par piemēru uz Avotu Jāni Rīgā, jo

par vairāk skolotiem jaunekļiem, nekā tas bija pats,

viņam nebij labu domu.

Tas iekaitināja. Līziņu. Un viņa atcirta.
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„Kur tad nu jūs tā lielu būsit! Tai pašā muiž-

nieku pievārtē."

„Kas jums liek domāt, ka es tur palikšu? Ar

vieglu galvu un drošu prātu var aiztikt, kur patīk.

Kad man būs diezgan, es eju. Man ir acis uz visām

pusēm. Jūs redzēsit: viens, divi man var būt jau

pašam kas savs."

„Kas tad, par piemēru?"

„Nu teiksim: viesnīca."

„Sakait labāk: krodziņš."

nāk nauda."

„Te nu bij!" teica Līziņa ar tādu pieskaņu, it

kā: „Te nu bij jūsu tālumi!"

Bet tas nesamulsināja Kaparsonu. Viņš palie-

cās labi zemu pār galdu, tik zemu, ka viņa degun-

gals gandrīz aizkāra Līziņas cirtainos deniņus. Un

tik salds un mīlīgs tas bij kā sīrups.

„Un jūs varbūt vēl tur nāktu par krodzinieci."

Līza paskatījās kā viņš tur sēdēja. Glīts puisis,

nekautrīgi spožām, brūnām acīm un sarkaniem vai-

giem. Tiešām glīts puisis. Spīdēja spožā pulksteņ-

važiņa, uz abām pusēm izlaidusies pār baronīgo zīda

vesti, spīdēja arī garie, pusmēnessveidīgie apgrieztie

nagi, ar kuriem tas te zibināja viņai gar acīm.

Un ko nu viņa teica?

„Klausaities! Apgrieziet taču tās savas lāpstas

pa cilvēka modei! Jūs taču ar tām neiesit rakt

grāvjus."

Kaparsons parāvās augstāk. Stīvs un mēms.

Galīgi stīvs un mēms. Kh, kh, kh! beidzot tas da-

būja pār lūpām.

„Jūs mani izsitāt no jutoņas."

„Ko tad, ko tad?" Līziņa negribēja saprast.
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„Kas tā nu par valodu! Kur jūs taču labi re-

dzat, ka es —un kāpēc es nāku. Jā, te tak ir cil-

vēks, kas runā nopietni, un jūs tā! Cilvēks, kas

taču runā pilnīgi nopietni. Pavisam nopietni."

„Tas cilvēks ir auša," teica Līziņa un pastūma

to ar visu viņa gurnu tik spēcīgi no galda, ka tas

tikko paguva sabalansēties uz savām kājām.

Kaparsons klusēja kādu laiku, staigādams krū-

tis izriezis un stipri izpūzdams dvašu caur nāsīm.

„Nu, kad nē, nē! Nebūsit jūs, būs cita," beidzot

spītīgi noteica. „Un tad ardievu!"

„Nu tas faktotums vairs nenāks," Līziņa domāja,

kad Kaparsons bij tā aizgājis, nevisai rožaini no-

skaņots.

Bet viņš nāca.

Kādu vakaru tas steigšus ieskrēja ar sarkaniem

papīrīšiem rokās. Ne labdienu nepateicis skubināja

māsas.

„Ātri, ātri! Uz teātri! Te jums biļetes."

„Biļetes? Kur jūs tās ņēmāt? Pirkāt?"

„Kam man jāpērk! Baroniem bij pilnas rokas.

Lai es ņemu, cik gribu. Baroni sapērk biļetes un

laiž ļaudis par velti. Kad tik pilns nams. ledomā-

jaties tik: spēlētāji un dziedātāji no Rīgas! Lie-

lišķi, lieliski ī"

„Tad jau būs jāiet."

„Un lai jūs arī redzat, ka es neesmu atspītīgs."

„Nē, nē, nē! To jau nu redzu."

Ne vārda vairs nesacījusi Līziņa nosvieda darbu.

Dažās minūtēs māsas bij pārģērbušās. Bij pats vē-

lākais laiks, ja gribēja tikt teātrī līdz izrādes sāku-

mam. Bez elpas tās skrēja, bez elpas pienāca pie tās

drūmās mājas, kas stāvēja aiz tirgus laukuma. Visu
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gadu nemājīga, tumša, tā tagad bij atvērusi savas

durvis, kurās plūda ļaudis no visām pusēm. Drēgns

pagraba gaiss drusku smacēja elpu. Pa stāvām kāp-
nēm trauca ļaužu drūzma.

Pusceļā Kaparsons nogriezās, pamudinādams

māsas:

„
Tālāk, tālāk! Jūsu vietas augšā. Galerijā."

„Es savu pārmainīju pret citu. Mans stāvoklis

to prasa."

„Ak tu spoks tāds!" Līziņa iesmējās, un viņas
devās augšā.

Pakavveidīgā pusloka pašā malā viņām bij vie-

tas. Pār galvu griesti, zem kājām atvars. Aiz vi-

ņām, kā pa kāpnēm, gāja vēl dažas rindas solu un

uz pēdējā sēdošie tikko neskāra ar galvu griestus.

Daždažādi cilvēki tur bij. Kā Milzu Jaunava teikā

ievilkusi savā priekšautā arāju lauku, tā Annele ar

ašu skatu ierāva sevī visu redzēto, lai vēlāk, vaļas

laikā, katru iespaidu pārcilātu par jaunu. Apakšā

dūca, pīkstēja, svilpa, čīgāja, kā savā starpā strī-

dēdamies dažādi mūzikas rīki un tad pēkšņi saklie-

dzās visi kā vienā rīklē un šāva vaļā ar tādu trok-

sni, ka savās vietās salēcās nevien naīvā lauku mei-

tene, bet arī tie gudrie pilsētnieki, kas sēdēja tai

apkārt. Sānos patrūka vaļā raiba siena un kā uz

liela galda tur sāka griezties daždažādi pārģērbušies

cilvēki visādi izlocīdamies, dejodami, dziedādami un

savādas runas runādami. Tas bij pārvarošs iespaids,
kas bruka virsū ar tādu sparu un jūkli, ka prātiem

bij ko cīnīties, lai neapjuktu tiem līdz. Kas tur

notiek, jā, to jau viņa redzēja, bet kāpēc tas tā

notiek, par to nebij viegli tikt skaidrībā. Bet māsa

atteica:
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„Nu, kāpēc! Ko tu no kumēdiņiem gribi izdi-

bināt: kāpēc? Skaties un diezgan!"

Un viņa skatījās. Kad aizkrita priekškars, Lī-

ziņai vajadzēja to atsaukt kā no sapņa.

Bet kāpēc, kāpēc, Annele vēl ilgi jautāja, dzī-

vodama ar šiem pirmajiem teātra iespaidiem kā ar

kādu jauku nepiedzīvotu sapni.

Nākošo reiz, kad tā ar savu veļas nastiņu nogāja

pie Kaparsona, neviens viņas piesitienam neatsau-

cās un tā viņa beidzot bez aicinājuma atvēra dur-

vis. Rimeika. vieta bij tukša. Viņa bij paradusi

to tur redzēt stāvus ar tā stāvošiem matiem kā

nekustīgu sargu un bij drusku izbrīnēta, ka tā tur

vairs nebij vietā. Bet te jau arī iešāvās pats

Kaparsons. Un pirmie viņa vārdi bij:

„Nu, kā patika teātris?"

Annele atbildēja, ka ļoti labi paticis. Kaparsons

viltīgi smīnēdams palieca galvu.

„Un kam par to nākas pateicība?"

Meitene pabrīnījās.

Pateicība? Vai tad tās nebij bijis? Viņai likās,

ka abas bij vairākkārt savu paldies teikušas. Bet

kad tā vajaga, nav jau grūti vēl pateikt:

~Nu tad paldies vēlreiz!"

„Tas par maz!"

„Kā? Par maz?"

Kaparsons pagrozījās neapmierināts un turpi-

nāja dzirksteļot tai* priekšā ar savām brūnajām

acīm, kas bij tik spožas, kā žandarma mundiera po-

gas. Rokas bikšu ķešās, tas virzījās tik tuvu, ka

vai tepat jau mina uz kājām. Nesaprazdama mei-

tene skatījās: Jā, ko tad vēl? Ko tad īsti viņš grib?
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vajaga izrādīt reāli."

,/Reāli? Kas tas ir: reāli?"

Laikam domā, ka tagad par veļu nenāktos mak-

sāt. Nu lai nemaksā!

„Jūs to nezināt? Un tas ir tik viegli!"

Viņš laikam tai gribēja to mācīt. Viņa dvaša

pūta tai apkārt kā vasaras vējš. Un ko viņš lien

arvien tuvāk? Un ko viņš tā uzreiz sakampj viņas
stilbu?

„Laidiet mani!"

Bet nu tā redz, ka nekur tikt. Nu tai jau ir

priekšā abas Kaparsona rokas. Un tad tās ir tai

ap viduci. Nudien, viņš ir tikpat muļķis kā Kon-

rāds. Ko viņš grib? Mutes? Ko vēl nē! Ko vēl nē!

Kā vēdzele viņa uzreiz saraujas maza, izslīd un iz-

šļūk tā rokām pa apakšu. Viņas acis cērt zibeņus,

Nesakarīgu vārdu krusa birst pār Kaparsonu.

„Es! Jūs! Es! Trakais! Trrrakais."

Kaparsonu šis: trrrakais! laikam ir iedrebi-

nājis zemē iekšā, jo viņa jau to vairs neredz. Viņa

nezina, kas ar viņu notieķ, jo ir nosviedusi pa roku

galam savu nesamo un ir laukā pa durvīm. Nekad

viņa savu kāju vairs nespers pie šitāda Kaparsona.

To lai viņš tagad zina!
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Vasarsvētku zaļumi.

„Ja vasarsvētkos būs jauks laiks, iesim zaļu-

mos."

Ar tādu vēsti Līziņa pārnāca no krustmātes

Meires. Tā viņām abām bij norunāts. Pansionāres

brauc uz laukiem un krustmāte ir brīva.

„Vai tu domā līdz Baložu kapiem?" jautāja māte.

Baložu kapi bij viņas tālākā pastaigu vieta ārpus

Jelgavas.

„Nē, ne uz Baložu kapiem, bet īstā, zaļā mežā.

Pavasara mežā."

Dienas priekš vasarsvētkiem bij vējainas un ap-

mākušās. Cik reiz skati izlidoja pa logu kā Noasa

baloži, meklēdami zemi, tie skumji atgriezās atpa-

kaļ. Tur nekas labs nebij redzams. Tā varēja iz-

putēt vasarsvētku izredzes.

„Nebēdā! Lai arī laiks būs kāds, iesim. Kad

tikai nelīs. Vasarsvētki jau tik vienreiz gadā."

Tādas arī bij Anneles domas. Un viņa ticēja, ka

laiks būs labs, ka viņam vajadzēja būt labam, kad

pirmo reiz taisījās iet zaļumos.

Vasarsvētki nepievīla cerības. Kad zaļumnieki

agri cēlās, rīts ar spožu sauli jau gulēja plašajā pa-

galmā un svīdēja nule krāsoto dārza žogu, kas iz-

skatījās kā taukainu asaru noraudājies. Māte jau

bij sataisījusi sviestmaizes. Meitenes posās. Ko

vilkt? Līziņa bij savai jau daudzreiz mazgātai un
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daudzreiz pārtaisītai baltai kleitiņai piešuvusi zaļu

jostiņu, un arī Annelei bij gaiša, leišu radinieces

dāvātā un pāršūta viņai pēc pleca. Māte gan tā kā

gribēja liegt. Ko nu mežam un laukam!

„Bet vasarsvētki taču visjaukāki ir mežā un

laukā un tāpēc tur arī vajaga svētku tērpa."

Un tā arī domāja krustmāte Meire, kas nelika

sevi ilgi gaidīt. Stalta tā ienāca, un viņas platās

acis smaidīja, kā pats vasarsvētku rīts, kad tā ar

labpatiku vēroja meitenes.

„Jauki. Tā vajaga. Svētki lai ir svētki un neat-

gādina darbdienas putekļus."
Bet tad tā skubināja steigties. Viņai palikuši

gaidītāji lejā. Ka neapnīkstot.

„Kas tie par gaidītājiem?"

„Emkene ar dēlu. Goda sieva. Tu jau viņu pa-

zīsti, Līziņ."

„Pazīstu, kad tā nāca pie jums ar savām bēdām.

Par dēlu gan nekā nezinu. Liels?"

„Nule. kā iesvētīts. Taisoties braukt uz Rīgu

kādā vietā. Man liels prieks par to. Tas visur pa-

stāvēs. Mātē atsities."

„Tad jau krietns būs. Bet kā viņi mums līdz?"

„Es pati tos uzaicināju. Kad pastāstīju, ka mēs

ejam zaļumos, tad pārlieku priecīga un ar tik kārām

acīm paskatījās, ka citādi nevarēju. Ko tu gan

domā! Lauku cilvēks un gadiem jau, kā svaigā zālē

nav apskalojusi kājas. Radu tai uz laukiem nav, un

vai darba cilvēks var ņemt nu no lieka staigāt pa

laukiem? Kad tādā reizē kā tagad, tad tas nu iz-

nāk kā kāda liela dāvana."

Emkene ar dēlu gaidīja pie vārtiem. Prāva,

kalsnēja sieva, drusku ielīkusi. Varbūt tas bij no
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veļu grozu, vai citu smagu nastu nešanas. Mugurā
melna alpaka jaka, ap galvu zīda lakatiņš. Nenolie-

tāta baznīcas kārta, bet dēlam iesvētāmā. Tik jauna

un tīra, bez neviena puteklīša, līdz melnajai naģenei

galvā. Rūpīgu roku koptas un saudzētas ir viņu

drānas.

„Mans Andris," Emkes kundze pazemīgi parāda

dēlu un viņas skats ar paslēptu lepnumu un tomēr

bažīgi slīd tam pāri no galvas līdz kājām, vai viss

tam kārtībā. Vai arī citiem ir prieks to redzēt. Vai

viņš pratīs uzvesties?

Andris prot. Paceļ cepuri, paklanās katram pēc

kārtas, roku sniegdams. Tā kā zēns vēl, kas tā skola

iemācījies.
Krustmāte nu paņem Avotu māti zem rokas, Lī-

ziņa iet ar Emkeni, Annelei paliek Andris. Iznāk

visi pa pāriem. Ritmiski skan viņu soļi ielas

agrumā.

Anneli nomoka doma: Ar to svešo zēnu taču būs

kaut kas jārunā. Bet kā lai to iesāk?

„šodien ļoti jauks laiks."

„Jā."

„Vakar gan izskatījās, ka būs lietus."

.Jā."

„Tik vējainas un vēsas bij dienas."

//Jā."

Cik ilgi tā griezīsies ap laiku kā ap sudmalu

spārniem! Līziņa mācēja teikt: ja kāds neprotot ar

svešu cilvēku iesākt valodas, tūlīt ķeroties aiz laika

kā slīcējs aiz salma. It kā nebūtu ne par ko citu

ko runāt.

„lelas tik klusas, kā izmirušas."

„Jā."
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„Laikam jelgavnieki vel visi gultās."

„Jā."

„Tas taču brīnums, ka viņi netaisās iet zaļumos,

tāpat kā mēs tagad."
Arī tā runa bij izsmelta un viņi gāja atkal kā

mēmi.

Līziņa atskatījās. Ko šie aiz muguras tik neru-

nīgi? Viņa nāca palīgā.

„Vai jūs varat ieraudzīt pāri Jāņa baznīcas tor-

nim to balto mākonīti debess dzidrumā?"

Kur? Kur? To neviens nevarēja.

„Bet es to varu. Tas ir gan tik liels kā kniep-

adatas galviņa. Bet tas nozīmē daudz. Tas nozīmē,

ka šodien visu dienubūs jauka laika mākoņi. Debesi

es pazīstu vēl no ganu dienām."

Jāņa baznīca palika aiz muguras. Nāca mājas

ar dārziņiem. Tur jau ziedēja akāciju krūmi, smar-

žoja ceriņi. Annele vadīja Andra skatus drīz uz

labo, drīz uz kreiso pusi, viņš pateicīgi atsaucās un

nepalika parādā. Tā bij atvērušās mutes un atplau-

kušās valodas. Viņu gājiens nu kļuva bagāts, jo

katru sīkumu tie pieskaņoja savam rīta priekam:

kanariju putniņu, kas skaļi svilpa būrī pie atvērta

loga, bērnus zilos priekšautiņos, kas ar svētku rausi

zobos caur pieri blenza garāmgājējus, kaķi, kas ne-

zināma iemesla izbiedēts, kūkumu sacēlis, izspurdza

starp gājēju ātrajām kājām un pazuda ceļmalas vī-

tolā. Katrs iespaids gāja no viena uz otru un tā

palika par kopīpašumu, bet daudzi bij tādi, ko pēdē-

jais pāris gājienā uzņēma tikai ar īsu skatu, vai

smaidu savstarpēju sazināšanos. Un tas viss bij

jauks, kā katrs pārdzīvojums, kas ir jauns, svaigs

un pirmreizīgs, kā nupat no nebūtības izkāpis.
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Pāri laukiem tie gāja, mežu virzienā. Zemē ie-

mīta taka vairs nespieda kājas. Jauna atauga pa-

cēlās no līdzenuma un aizsedza tiem muguru.

„Jelgavas vairs nav!" Līziņa iesaucās.

„Lai viņas nav!" Annele noteica, kā ko aprak-

dama, un visi par to priecīgi smējās.

Gājiena kārtība jau sen bij izjukusi. Jaunie

priekšā. Krustmāte atraisījusi cepures lentas no

sviedrainās sejas, jau šad tad pavērsās citos ar vai-

cājošu skatu: būtu nu jāapsēstas.

„Tālāk, tālāk! Ātrāki nē, kā lielā meža malā,

tur pūtīsimies, Līziņa traucās.

Bet kur vēl lielais mežs! Labā gabalā. Mājas

tur gulēja svētdienīgā mierā. Kāds cilvēks gausu

gaitu kustējās laukā, apstājās, garu skatu iztālēm

noskatījās pilsētniekos, aizkustējās tālāk. Apmieri-

nājies. Liekas, ka tie nebūs ne pļavu bradātāji, ne

arī ciemā nācēji.

Pāra zirgu ganījās piesieti, māju tuvumā. Vai-

rāk lopu neredzēja. Te bij saudzējamas pļavas.

Plašā tālumā, ziedu lāsmām spilgti izraibotas tās te

gulēja kā greznu vilnaiņu izstāde.

Andris noplūca ceļmalā tur pa ziedam, te pa zie-

dam. Sasēja pušķītī.

„Lūdzu!" uzdāvāja Līziņai.

Un drīz tam bij otrs gatavs. Tas Annelei:

„Lūdzu!"

„Ko? Arī man?" tā brīnējās. „Es jau varu

pati —" Tad aprāva un pietvīka. Tā taču nedrīk-

stēja atraidīt laipnību. „Ļoti pateicos!" tā ieknik-

sēja ceļos. Vēl dziļāk pietvīka. Kniksis? Tas taču

te nebij vajadzīgs? Vai šis Andris bij kāds liels
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cilvēks? Respektējams? Zagšus paskatījās. Ej nu

zini! lesvētīts bij.

„Vai tas mežs mums neiznāks par tālu?" krust-

mātes Meires balss atskanēja aizmugurē drusku aiz-

elsu.

„Nē, nē! Mēs aizskriesim un ieņemsim vietas!

Bet jūs jau varat nākt lēnām. Līdz dienvidam mēs

gaidīsim," atteica kāds no šiem nežēlīgiem jau-

niešiem.

Un meiteņu gaišās drānas aizvizēja pa puķoto

pļavu, līdz ziedu plankumam sarukdamas.

„Ej nu saķer tādus zaķus," krustmāte drusku

errīgi nopūtās. Un jāiet vien bij tālāk, jo lielā pļava

bij vispār līgana un mitra. Kur te sēdēt!

Mežmala izkāpa no līganuma ar sausu pauguru,

noaugušu kā spilvens sārtām kaķpēdiņām. Annele

noliecās un viegli pārlaida roku samtainajām gal-

viņām. Tādas mīļas, pazīstamas no Avotu mež-

malas.

„Nu, vai te nav kā Kanaana zemē? Še mēs tai-

sīsim būdas," Līziņa sauca, uzmudinādama nācējas

un paskatījās māsā, kas stāvēja plati izplēstām

rokām.

„Ko tu gaidi? Vai tevi kāds apkamps?"

„Vējš!" tā noslēpumaini atčukstēja. Smaržai-

nais mežu un pļavu vējs sanēja tai matos.

„Jā, maigs, maigs vējiņš!" apstiprināja Līziņa

un arī nometa cepuri.

„Nu tu mūs esi aizvedusi līdz pasaules galam.

Redzēs gan, kā tu mūs dabūsi atpakaļ," pirkstu kra-

tot piedraudēja Līziņai krustmāte, tad izplēta melno

svārku kā milzīgu lietus sargu sev apkārt un nolai-

dās uz stīvinātiem apakšbrunčiem.
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„Es nu vairs tālāk nekustu."

„Kur nu vēl tālāk! Jaukākas vietas jau vairs

neatradīsim," tā Avotu māte.

Mežs smaržoja aiz muguras, pļava pie kājām,

tālāk mājas un birzis. Bet apvārksnis, neticami

plašs, ganīja dzidrus, baltus mākoņus kā milzīgus

aitu barus.

„Vai es neteicu, ka būs jauka laika mākoņi?
Nu jūs redzat."

Nu bij arī laiks ieturēt brokastis. Līdz pa-

ņemtie aizsainīši tik kairinoši kutināja nāsis. Katra

raisīja vaļā savu. Savstarpēji piedāvājās. Vēja ap-

pūstās, pļavas ziedu caursmaržotās sviestmaizes gar-

šoja kā pavasaris un Annelei atgādināja ganu rīta

maizi, pēc kuras tā aizvērtām acīm ēdot, arvien būtu

varējusi pateikt, kāds katrreiz gada laiks. Gards

bij šis azaids uz kaķpēdiņu cauraustā meža klāja!

Kur pilsētā tādu ņemt!
Paēdušiem gribējās dzert. Kausiņi bij līdz, bet

kur ņemt ūdeni? Andris piecēlās kājās un pētīja

apkārtni. Netāl, pa kreisi, kur pļava iegrima ar vēl

dziļāku slīksni, bij redzams plats grāvis, kura gals

pazuda aiz meža izleces. Tur vajadzēja būt kādam

avotam. Viņš ies palūkoties.

„Kas nāks līdz?"

„Es!" atsaucās Annele.

Viņi aizskrēja, kausiņus rokās vēcinādami.

Grāvja gals pielipa paugura piekājei kā melns

maizes rieciens. No neskaitāmām sīkām dzīsliņām

sūcās ūdens. Bet tiklīdz ietecēja grāvī, tas palika

rāvains. Kā to dabūt skaidru kopā? Andris zināja.

No turpat tuvumā augošā kārklu krūma nogrieza

klūgu, izgreba silītei veidīgu tapiņu, grāvja galā iz-
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taisīja padziļu dobumu un iedzina tajā silīti. Ūdens

krājās un sāka pilēt dzidrām lāsēm. Kad bij kāda

mute kopā, zēns nogaršoja.

„Ļoti gards."
Pasniedza Annelei.

Viņu rokas saskārās maigi un viegli.

„Vai!" Annelei paspruka vārds.

Andris tūlīt atvilka rokas.

„Nu, kāds ir?"

„Labs," Annele slavēja, paskatīdamās uz Andri.

Kā tas tur stāvēja ar tik labu, jautājošu skatu.

Labs bij ūdens, labs arī ūdens pasniedzējs. „Glīts
zēns!" — Viņai bij jāatzīstas un jādomā, cik tas sa-

vādi, ka vakar viņa vēl nekā par to nezināja un

šodien jau tie abi te kopā smeļ ūdeni un ir gandrīz

draugos. Jocīgi iet tai pasaulē.

„Bet tagad nu padzirdināsim citus."

„Jā, jā, to labprāt!"

Un nu sākās priecīga skraidīšana.

Andris tecināja ūdeni, bet Annele gāja ar vienu

pilnu kausiņu pie slāpstošajām gaidītājām un ar

tukšu atpakaļ, līdz visas bij padzērušas un ar patei-

cīgu sirdi noslavējušas gardo malku, kas saņemts

tieši no zemes klēpja.

Atspirdzinājušies un atpūtušies zaļumnieki gu-

droja par turpmākiem plāniem. Bet krustmāte bij

pret katru tālāku virzīšanos. Viņa gribēja krāt spē-

kus atpakaļgājienam.

Emkes kundze bij redzējusi mežmalā vaivarājus
ziedam. Tos vajadzēja saplūkt tējai. Arī Anneles

māte zināja daudz pavasara ziedētāju, kas visādām
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kaitēm derīgi. Izdevību tos savākt taču nevarēja pa-

laist garām. Te tie auga gubām.

„Bet mēs varētu skriet „pēdējo pāri", ja mūsu

būtu vairāk," ieminējās Andris.

„Kā? Viens pāris un viens saucējs taču mums

ir. — Viens, divi, trīs! Pēdējais pāris laukā!" Lī-

ziņa tūlīt iesita rokās un atvēzējās skriešanai.

Vējš vien nodžinkstēja gar ausīm. Annele

skrēja, skrēja aiz tīra prieka laisties kā putns, jo

vieglāk, jo dziļāk šai ziedu piebērtā, saules pietvei-

cētā klajumā. Pēc laba laika tikai apskatījās: Kur

šie divi? Tālu, pretējā pusē Līziņa dzinās Andra.

Jo viena bij lokana, jo otrs vēl lokanāks. Ar nepa-

redzētiem pagriezieniem, ar pēkšņu atpakaļ sišanos,

ar zigzagu skrējieniem tas nokausēja ķērāju. Te

patlaban tas jau bij rokā, te tas izslīdēja un kā

līdaka strautā aizšāvās tai garām un taisni kā bulta,

pie savas otrinieces. Rokās turēdamies tie atnāca

kā uzvarētāji.

Un tā tas bij katrreiz, kad abas māsas bij pārī,

Andris arvien centās panākt Anneli, bet kad ar

viņu kopā, tad tas neļāvās vis sevi noķert un Lī-

ziņai neizdevās tos izšķirt.

„To jūs esat tā norunājuši, blēži tādi!"

„Kā! Vai tas viņam tiešām ar nolūku tā iznāk?"

Annele sev jautāja. Un tūdaļ arī pati šaubījās. „Nē,

nē, kur nu ar nolūku! Tas tik tāpat vien sagadās."

Līziņai drīz bij gana ķerstīt šos „blēžus".

„Lai skrien, kam tīk. Manas kājas nav atlieka-

mas," viņa smējās un nokrita zālē, līdzās krust-

mātei.

„Vai nu jūs arī nevarat reiz būt rāmi un ska-

tīties tikai ar acīm Dieva pasaulē. Kur jūs citudien
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tādu vairs dabūsit," krustmāte aprāja. Viņai nekā

nevajadzēja. Viņa sēdēja saliktām rokām un klusu

kaut ko sirsnīgi pie sevis skaitīja. Varbūt kādas

dziesmas pantus.

Bet kas varēja būt rāms zaļumos iznācis! Annele

atgādināja, ka no tās vietas, kur tie smēluši ūdeni,

viņa pamanījusi mežā aizvijamies skaistu ceļu. Kur

tas varētu iet, tai rūpēja zināt.

„lesim paskatīties," Andris piedāvājās.

Un viņi aizskrēja, laimīgi, ka atraduši iemeslu.

Ceļš bij ēnains un zaļš. Mežs atgādināja Avotu

mežu ar priedēm un lazdām, dziļāk priedes palika

retākas, bet toties vairojās lapu koki, apses, bērzi,

liepas, pat ozoli.

Nu jau viņiem vairs nevajadzēja domāt:

„Kur ņemsim valodas?"

Tās nāca kā pašas no sevis. Annele sāka stāstīt

par Avotiem, par atmatu un par savu tēvu. Viņa

nemaz nebij tāda stāstītāja, bet nu uz reiz šai jau-

kajā dienā, ēnainā mežā tai raisījās mēle. Ceļa
biedrs klausījās tik uzmanīgi un sirsnīgi, kā kādā

saistošā pasakā, tad arī patikās stāstīt. Tad arī

Andris stāstīja par sevi. Viņš bij pilsētā audzis.

Tēvs, galdnieks, labi strādāja un arī labi nopelnīja,

bet nebij visai stiprs „uz krūtīm". Andra jaunākā

māsa arī bij slimīga. Pēdējo dzīves gadu nogulēja

pavisam uz gultas. Svētdienās viņi abi ar tēvu gan

mēdza iziet kādu gabalu ārpus pilsētas, bet nekad

tik tālu, kā pat šodien, jo slimā māsa skatījās acis

no pieres laukā, vai tik jau nenāk Andris. Tik labi

satika. Kad *nāsa mira, tās bija ļoti žēl.

„Tāpēc viņš arī ar mani gribēja arvien skriet
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pārī. Droši vien domādams par savu māsu," An-

nele prātoja.

Bet drīz Andrim nākušas vēl lielākas bēdas, jo

arī tēvs miris. Tad nu labi, ka varējis nobeigt

skolu, jo tēvam bijis drusku iekrāts. Tagad nu uz

Rīgu. Kantora mācekļa vietu tas dabūjis ar kāda

laba rada ieteikšanu, un kad jau reiz ticis uz ceļa,

gan jau tad arī tikšot uz priekšu.
Un tā viņi runāja, ka abiem jau bijis diezgan

daudz bēdu. Annelei gan nav mirusi māsa, bet

Andris atkal ir varējis iet daudz ilgāki skolā un tā

ātrāki nostāties uz savām kājām.
Tā runās nogrimuši viņi bij aizgājuši labi tālu.

Andris apstājās.

„Vai nav jau laiks iet atpakaļ?"

„Vai, jā," atģidās meitene, „ēnas jau sāk stiep-

ties garumā. Un tie mūs gaidīs."

„Cik žēl, cik žēl!"

„Es tā'būtu varējusi iet nezin cik tālu!"

„Es arī!"

„Bet cik tālu? Vai līdz pasaules galam?" viņa

jautāja izaicinoši.

„Kāpēc nē? Ļoti labprāt!"

„Bet skataities, kas tur!" viņa priecīgi iesaukda-

mās sevi pārtrauca un jau ieskrēja iekšā mežā, kur

pāra desmit soļu dziļāk kā iepūties stāvēja balts

ziedu krūms, viscaur nokāries plakaniem ziedu ķe-

kariem kā mirdzošiem porcelāna šķīvīšiem.
„leva?" Andris minēja.

„leva! Kā jau pilsētnieks! Kur šim vairs Va-

sarsvētkos būs ieva! Tas ir irbenājs, skaistākais

meža krūms. Kā tas ir noaudzis! Stalts, kā kara-

lis! Neviena roka tam vēl nav zariņu nolauzusi."
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„Bet mēs jau nu gan kādu nolauzīsim ! Vai nē?"

„Ja varētu tā, ka neko nemaitā. — Palūkojaties

no apakšas!"

Andris palīda zem zariem. Stumbrs bij tik resns,

ka tas viņu droši turētu, ja pakāptos. Bet Annele

nepieļāva.

ir trusis. Ja atlūst kāds zars, būtu

kauns un negods, ka mums tā jāpamet mežā šis jau-
kais krūms."

Viņa gāja krūmam apkārt un deva rīkojumus,
kur lauzt, lai neizplēstu par daudz lielu robu. Andris

šķīra zarus pēc norādījuma. Divi acu pāri tā arvien

sastapās. Viens zils, otrs brūns. Jautājums un at-

bilde, jautājums un atbilde. Tik daudz bij ko ap-

spriest, pārrunāt un aizrādīt! Kad tik krūmam ne-

iznāk par grūtu!

Neviļot Annelei iekrita prātā cita šāda saskatī-

šanās, toreiz ar to puiku, to Konrādu! Bet kur nu

tas un Andris! Tā jau bij tik liela starpība! Zaru

bij diezgan. Un jāsteidzas. Bez šaubām jau viņus

gaidīja un saņems ar bārienu. Viņi saķērās rokās

un devās skriešus. Tad nobijās vispirms Annele.

Kā tad tā? Tagad taču viņi negāja „pēdējo pāri",

un viņa parāvās nost tik ātri, ka rokas tūlīt atrisa

vaļā.

Bet ka tik nu Andris nenojaustu, ka tas bij

tīši un neņemtu ļaunā.

Viņa atraisīja irbenāju zaru un iesita tam pa

roku. „leva!" iesmējās.

Arī Andris smējās.
Un tad viņš dabūja to zaru.

Vēl nebij nekas nokavēts. Nu tikai bij ieradušās
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arī zāļu šķinējas. Krustmāte skubināja notiesāt at-

likušās sviestmaizes un doties ceļā.

Vējš bij galīgi norimis. Viss gaiss sanēja kā

milzīga kokle. Sutīgi silts. Zem saules biezēja

miglainas strēles.

„lesim, iesim, ka vēl neuznāk lietus."

„Zālei un asniem tas būtu kā saukts. Ir jau

viss iztvīcis. Priekš Jāņiem radībai arvien ir slā-

pes," teica māte.

Mežmalā, it tuvu, iekūkojās dzeguze. Visu dienu

tā nebij bijusi dzirdama, tā ka zaļumnieki jau bij

sākuši par to brīnēties un ļoti pēc tās ilgoties.

„Mierā, mierā visi! Lai nokūko!" Līziņa ap-

sauca, pati kāri klausīdamās kūkošanā.

Bet netālu jau iekūkojās otra, dziļāk mežā trešā.

„Skaitait nu gadus. Cik ilgi, cik ilgi! Šai vie-

tiņā jau varbūt nekad vairs neatnāks."

Atpakaļ gāja pretējā kārtībā nekā atnākuši. Ve-

cākās dāmas pa priekšu, bet jaunie tālu nopakaļ,

pļavu ziedos kavēdamies un vēl arvien dzeguzes sau-

cienos klausīdamies.

Ap Jelgavas torņiem padebeši vērpās arvien bie-

zāki. Saule jau viņos bij pazudusi.

Andris bij sanesis tik daudz ziedu, ka roka ne-

spēja tos saturēt un viņam bij jānes tie pašam.

Klusēdami zaļumnieki ienāca pelēkajās ielās. Bij

jāšķiras.

„Nē, mēs jūs pavadīsim līdz vārtiem. Tur, kur

jūs sagaidījām," pastāvēja Andris.

„Tad nu vēl tev nav diezgan," brīnējās viņa

māte, bet vairāk iebildumu arī necēla.

Un tepat jau un par daudz ātri bij tie vārti.

„Sveiki, Andri! Lai jums labi vedas pa Rīgu."
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„Sveiki, sveiki un paldies par šo dienu!"

Vēl reiz atskatījās Annele. Andris stāvēja vēl

turpat, kā gaidījis viņas atpakaļskata. Vēlreiz pa-

cēla cepuri. Viņa māte jau bij gabalā. Bij jāstei-

dzas. Melni mākoņi jau bij pār jumtiem.

Andris, Andris, Andris!

Kad māte ar meitām uzkāpa augšā, melnajos

padebešos iešķīlās zibens.

„Ka tik tie nu pārietu sausā," Annelei rūpēja.

„Jā, krustmātei tā bail no pērkona."

Ak, jā, krustmātei. Bet Andrim diez kā?

Nogurusi māte atslīga krēslā un raisīja nost la-

katus, bet apmierināta teica:

„Cik jauka un bagāta bij šī diena! No rīta līdz

vakaram it kā tāds mazs mūžiņš izdzīvots. Un ne-

kas taču sevišķi nav noticis. Arī baznīcā nav būts,

kā pieklātos tādos svētkos. Bet par to ir sirdī vēl

jo vairāk atdots Dievam gods."

Bet Annele domāja:

„Andris, lāga zēns! Vai vēl mūžā to kādreiz

satiks?"

Nē, nekad mūžā tā vairs nav satikusi šo savu

vienas dienas biedru.
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Ulis rožu nesējs.

Akmeņi sētā izkāpa rītos no ēnām un nokūpēja

sausi, izgarodami tveicīgu siltumu, ko pludināja
saule no sava ikdienas augstāki paceltā staru loka.

Pavasaris ar saviem ziedu pulkiem gāja pilsētai ga-

rām, tikai retie palika mūru gūstā, nabadzīgajos ap-

stādījumos un šaurajos dārzos. Ar sāpēm un ilgām

Annele domās vadīja augošo vasaru un kavējās pie

vasarsvētku meža un pļavām. Kā tie tagad pieņē-

mās krāšņumā ik ar dienu! Kā tie skanēja no putnu

dziesmām un garoja no smaržām. Viņai šķita, ka

tāds skaistums, kā šai vasarā, laikam taču nekad vēl

nebij bijis! Pasaule likās būt kā milzīgs zvans, kas

ar katru dienu auga diženāks un skanīgāki aicināja.

Kur lai iet? Pilsētā ir akmeņi, bet pilsētā ir arī

skaisti dārzi visiem pieejami. Tās ir kapenes. Un

lai kur būtu skaistums, Annele gāja to meklēt. Svēt-

dienas rītu, agri, priekš dievvārdu sākšanās, tur bij

labi. Klusi kapsētas vārti, mītīs ieeļļoti. Likās, ka

ne cilvēka ēnas neredzēja ziedu krūmiem pāraugu-

šās ejās. Kas bij atnākuši, kā uz pirkstgaliem ga-

rām slīdēja. Putni netraucēti dziedāja. Katrs kapu

uzkalniņš bij rūpīgi kopts, kā atsevišķs namiņš za-

ļumiem un ziediem iežogots. Akāciju krūmi, ceriņi,

jasmīni, spirējas stāvēja draudzīgi cits pie cita. Te

bij privileģēto pilsoņu kapi, kas „dus no savām dar-

bošanām un viņu darbi tos pavada". Bet te bij arī
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sen aizmirsti, kuru piemiņa bij jau zemes virsū iz-

kūpējusi kā dūmi, nekopti, apsūnojušiem akmeņiem,
izdzisušiem rakstiem kapi.

Annele lasīja: „Mīlestība ir stiprāka par nāvi.

Mīlestība nekad nebeidzas. Pāri kapiem uzstādait

cerību. Nāve, kur ir tavs dzelonis?" šādi un tiem

līdzīgi vārdi bij rakstīti akmenī par piemiņu „karsti

mīļotai līgavai", „mūžam neaizmirstamam laulātam

draugam", „dārgiem vecākiem". Kad un kur dzi-

mis, cik ilgi dzīvojis. — Viņa burtoja un lasīja un

mēģināja atminēt aizgājēja attiecības pret pasauli

un palicējiem. Dzīvoja līdz svešiem, tāliem likte-

ņiem, it kf būtu vai jādod sava tiesa tām lielām pa-

saules sku njām, kas šalca ap šiem akmeņiem kā

mūžības di iesma. It kā sirds būtu iekļuvusi tādā

straujumā, kas tecēdams no daudziem avotiem ar

jaunu plūdumu aizskaloja visus aizsērējumus un sa-

strēgumus. Lūk, tu arī esi daļa no visa. Tu esi kā

vilnis, kas lielajos pasaules ūdeņos plūsti un at-

plūsti. Viss iet caur tavu sirdi, tādēļ arī visu bē-

das ir tavas bēdas un visu prieks tavs prieks.

Annele ar Zāru sēdēja vakarā vaļējā palievenī.

Visu dienu nebij dzirdētas Lonijas klavieres. Kas

bij noticis? Vai Zāra to zina?

Zāra zināja. Lonijas jaunkundze šodien ir iznā-

kusi laukā no sava nama ar mammu un lielām ceļa

somām un viņas ir aizbraukušas uz jūru.

„Uz jūru? Ko viņas tur darīs?"

„
Viņas atpūtīsies."

„No kā viņas atpūtīsies?"

„Es jau nezinu, bet tā dara smalki ļaudis."
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„Es neesmu nekad vēl redzējusi jūru," Annele

domīgi teica.

„Ai jā! Es arī nē," nopūtās Zāra.

„Jūra nevar būt tik skaista kā mežs. Tagad

mežs ir tik zaļš, zaļš. Naktsvijoles sāk ziedēt un

tad arī sāk nākt zemenes. Naktsvijoles ar zeme-

nēm arvien nāk reizē."

„Ai jā, es neesmu redzējusi arī meža! Kur es

varētu aizskriet ar savām kājām!"

„Un upes līčos tagad vēl dzied lakstīgalas. Jā,

tagad viņām vēl pilna dziedāšana."

„Nekad, nekad es neesmu dzirdējusi dziedām lak-

stīgalu," arvien skumjāki dūdo Zāra.

Annele padomā. Patiesībā arī viņa nebij dzirdē-

jusi dziedām lakstīgalu, tiešām nē. Bet viņa zi-

nā ja,kā tā dzied, viņa skaidri zināja, un kad viņa

tagad aizvēra acis un klausījās, viņa to dzirdēja,

jā, ar īstām ausīm nevar to dzirdēt labāki, kā viņa

to tagad dzirdēja.

„Es tik zinu, kāds ir dārzs, un dārzs ir brī-

nišķīgs," jūsmoja Zāra.

Un viņa stāsta par dārzu.

„Dārzā ir tik lieli koki, ka tie iet divreiz pāri

mājām, un tik kupli tie ir un plati, kā visbiezākie

lietussargi, un dārzā ir celiņi līču loču, viju viju-

mis, jo tur ir viena tāda vieta, ko sauc par Maldu

dārzu, tā ka pēc stundu iešanas nemaz vairs nezina,

kur atrodas, un tad dārzā vēl ir lapenes, kas ir tik

dziļi iekšā, zem zariem kā zem jumta, un kas nezina,

tas arī nezina atrast, kad tur divi iegājuši un ir

tik klusi kā ne vējiņš nečab. Un dārzā ir arī tādi

vīteņi, ko sauc par „Saldo mīlestību" un kur tik
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laukumiņš, tur dārzā aug rozes, īstas, kuplas, smar-

žīgas rozes."

„Bet kur atrodas tāds dārzs?"

„Tur, kur koki ir kupli kā mājas un gali kā

torņi, tur, kur tepat mēs skatāmies pāri."

Viņa izstiepa roku un parādīja.

„Mūsu saimnieces dārzs?" •

„Jā, tas ir tas pats."

„Vai tu tur esi bijusi iekšā?"

„Nē, es esmu palūrējusi pie vārtiem, un tad es

to esmu redzējusi sapnī."

„Bet tas dārzs taču nemaz nevar būt tik liels,

kā tu to apraksti."

„Nu, viņam ir savs lielums," Zāra nenoteikti

paskaidroja.

„Un rozes tur zied? Rozes?"

„Tik burvīgi skaistas kā Zāronas ieleja."

„Bet Zāronas ielejā taču tu arī neesi bijusi."

„Sapnī,". Zāra izdvesa, nekustīgām, jūsmīgām

acīm neesošā tālumā skatīdamās.

Agri no rīta ienāca māte, kaut kādu pārstei-

gumu zem priekšauta slēpdama.

„Nu skatait, kas man!" Un pacēlusi, tā rādīja

nelielu pušķīti mežrozīšu, vienmērīgi nogrieztu, gal-

viņu pie galviņas saliktu, rūpīgi ar aukliņu apsietu.

Tā kā bērni mēdz sasiet saplūktas puķes.

„Kur tu to ņēmi?"

„Tās bij uz sliekšņa."

„Uz mūsu sliekšņa?"

„Tikko noliktas."

„Mīļie cilvēki! Kas to būtu darījis!" Līziņa
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sasita rokas, bet Annele domāja: „Droši vien šīs

rozes ir no saimnieces brīnumdārza."

Līziņa pārgrieza aukliņu un ielika ziedus ūdenī.

Atmiņās gremdēdamās jūsmoja: „Ak, rozītes, ro-

zītes, kā jūs mani ganu dienās esat priecinājušas!

Kaitinu mežmales sārtin sārtoja, priekš. Jāņu visi

grāvji bij to pilni. Un atkal pie darba nosēdusies

viņa dūdoja: Rozīt, rozīt sarkanā, rozīt lauka

malā!"

Cits rīts un citas rozes uz sliekšņa. Balti iesār-

tās, smaržīgās vasarsvētku rozītes.

Bet kas tik tās tur nolika?

Annele izteica savas domas.

„Tas ir saimnieces dēls Ulis un rozes viņš nes

Līziņai."

„Man? Kādēļ lai tās būtu man?"

„Kam citam?"

„Neticu, neticu. Tas jau acu neprot pacelt."

„Lai ir, bet tā būs, kā es teicu."

„Nu lai viņš nes. Mēs viņa rozes neesam pra-

sījušas un mums gar viņu nav nekādas daļas."

„Paldies būtu jāpateic."

„Kam? Ja nezina devēja, nav kam teikt paldies.

Ar aizdomām vien nav līdzēts."

Visādas, sirdi priecinošas nāca rozes. Sīkās žog-

malītes, baltas, sārtas, zafrāndzeltēnas; koku rozes,

kādas aug uz laukiem, zelteņu dārzos, ar saldām

smaržām visu nakti reibināja; sūnu rozes, pavisam

vēl neredzētos, garenos sūnu spilvenos kā asins pi-

lieni gulošas, Agri grieztas, tās bij pilnas rasas,

valgmes un neaizkārta daiļuma.

Katru rītu jauns un brīnišķīgs pārsteigums.
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Annele pasteidzās rītos pirmā paskatīties, kā

izskatās slieksnis ar rozēm, jo arvien tur bij ne-

vien citādas rozes, bet arī citādi sakārtotas, kā se-

višķā zīmju valodā runājošas. Bet kādu rītu sliek-

snis bij tukšs. Viņa ienāca garu degunu, bet māsa

smējās.

„Lūk, lūk, mūsu rozes ir ņēmušas citu ceļu."

Un aiz gariem kātiem turēdama smagus, blāzmaini

sārtus rožu ziedus, spīdīgi iesārtām lapām, viņa vē-

joja māsai sejā smaržas. Annele bij sajūsmā.

„Tādas gan es vēl neesmu redzējusi!"

„Jā, tās ir kas cits. Tās ir no potētām dārgām

šķirnēm, kas tik tagad sāk ziedēt, kad visu citu,

vienreiz ziedētāju laiks jau pāri. Un to tas labais

zēns mums ir gribējis teikt: Tās ir citas rozes un

tām vajaga citas vietas, lai jūs to labi iegaumējat."

„Bet kur tad tās bij noliktas?"

„Aiz loga, uz palodēs mūrīša. Tieši pie rūtīm

pieliktas, kā lūdzējas skatījās, lai laiž šās iekšā.

Kā kaķis gar mūrīti tur ir uzlīdis tavs rožu nesējs

un tās nolicis."

Annele nesadzirdēja labi to „tavs rožu nesējs",

jo ienāca māte arī papriecāties par rozēm.

„Ā, tādas es labi pazīstu," viņa teica, tādas audzi-

nāja Vārens, Vārens bij mātes maizes tēvs Bīsteru

muižā, kur tā bij nodzīvojusi savu īso līgavas laiku.

Par šo Vārenu, vai Vārnu, kā viņa to īsi sauca,

viņai arvien bij labs vārds ko sacīt. Gādīgs un lēns

tas bijis. Labs ar ļaudīm. Un labs arī visai dzīvai

radībai. Un tas arī šitādas rozes audzinājis. Kā

bērnus kopis un iglabājis. Un kā cilvēkiem tām

katrai bijis savs nosaukums.

„Tai arī ir savs nosaukums," iesaucās Annele,
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attldama vaļā papīrīti, ko tā bij ieraudzījusi vienai

rozei ap kātiņu, kā putniņam ap kāju.

brīnums", viņa lasīja, pati brīnēda-

mās. „Tas ir gan nosaukums! Nezin, vai viņš pats

to izdomājis?"

„Nē, nē! Vārens teica, ka vārdus dodot arvien

tie, kas pirmie esot kādas rozes tēvi un audzinātāji.

Tie tad arī to nokrustot," paskaidroja māte.

Kā rozes bij atrastas uz sliekšņa, tā nu tās ikrīt

atrada uz palodēs mūrīša.

Un tādas tās nāca:

brīnums."

„Zelta sapnis."

/,Dižonas slava."

„Princis Roahāns."

,/Princese Margerita."
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Un daudzas citas, pasakaini skaistiem vārdiem

un pašas pasakaini skaistas. Taisni kā izkāpušas

no paradīzes. leliktas glāzē tās stāvēja uz meiteņu

galda un smaržoja. Klusas un cēlas, visu vasaru

mazajā istabā ienesa. Caur rožu smaržām dzirdēja

putnu dziesmas. Izskraidīja domās mežus ar zaļa-

jām ēnām, laukus un pļavas ar vasaras vējos šūpo-

tiem ziediem. Un daudz bij jādomā par noslēpu-

maino dārzu, kura klēpī bij gozējušies šie saules

bērni.

Bet ziedi jau nenāca paši no sevis, kā putni, kas

ar spārniem piesit pie rūts. Domājot par tiem bij

jādomā par viņu nesēju, par saimnieces dēlu Uli.

Kā lai viņam to atmaksā? Ko lai dod pretī par tik

daudz laba? Par to viņa ieminējās jo bieži.

Līziņa neuztraucās.

„Es tev teikšu, kā tas ir. Ja cilvēks ko dara un

viņam tas darbs izdevies, tad viņš arī grib, lai citi

to redz un paslavē, vai vismaz atzīst. Nu un tas

Ulis ir pie savas mātes tāds pelnrušķis, to jau visi

zina. Bet tagad viņš ir izaudzinājis tās rozes un nu

tas arī grib citiem parādīt ko var. Kādēļ lai viņas

tur neredzētas novīst? Māte un māsa nav mājās,

radu un draugu viņam varbūt arī nav. Viņš jau

dzīvo kā mūks pa māju un cauru dienu tikai tai

dārzā vien guļ. Ko var zināt? Varbūt tas ir viņa

vienīgais prieks tā slepus no rītiem pielīst pie dur-

vīm un loga un nolikt savas rozes."

„Bet kad mēs vismaz viņam varētu pateikt

paldies!"

„Nu tad pateic, ja tu viņu redzi."

„Vai, pateic! Vai tas tik viegli!"

„Protams, ka nav viegli."
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„Kā lai viņam ko pateic, kad viņš visu dara tik

slepus?"

„Un ar tādu paldies jau var arī sākties visādi

grūtumi. Mēs varam sacīt: „Paldies, kungs, cik

mēs jums esam parādā?" Vai arī: „Paldies, bet

mēs nemaz jūs neesam aicinājuši izdarīt tādus pa-

kalpojumus." Vai kaut ko citu. Un no tā viņš bai-

dās. Viņš domā, ka mēs varam izjaukt viņa prieku.

Jo viņš jau nezina, kas mēs par cilvēkiem. Nē, nē!

Kad viņš te sāks rādīties un gaidīt pateicību, tad

tas vairs nav tas. Mēs jau varam viņa rozes iz-

mest laukā pa logu. Lūdzu! Bet mēs to nedarām.

Katru rītu, nolikdams citas, viņš var pa logu redzēt,

kā viņas te stāv rindā. Vai tā nav pateicība?"

„Būtu par to jāparunā ar Zāru," domāja An-

nele, bet tūlīt arī atmeta tās domas. Zāra! Kā viņa

uz to skatītos? Katrā ziņā tāda vēsts par rozēm vi-

ņai būtu pārsteigums, kā zibeņa spēriens. Varbūt

viņa par to skaļi gavilētu, varbūt arī pēkšņi sāktu

nevaldāmi raudāt, kā toreiz, kad redzēja Līziņu sa-

pošamies uz balli. Ar Zāru vajadzēja būt ļoti ap-

domīgam. Kāpēc viņai arī visu dot zināmu?

Vienu vakaru Annele ieraudzīja Uli. Viņš stā-

vēja piespiedies kāpņu margām, taisni tur, kur tai

jāiet uz augšu.

Ulis. Rožu nesējs! Nu viņa bij spraugās. Tur

viņš stāvēja un nu viņai vajadzēja par kaut ko iz-

šķirties. Citādi nevarēja. Ne uz priekšu, ne atpakaļ.

„Tā jau es domāju, ka reiz pienāks laiks, kur

būs jābūt ar viņu aci pret aci. Ko nu tagad darīs?

kā izturēsies? Ko sacīs?"

Vislabāk būtu bijis padarīt sevi neredzamu. Bet

kā lai to iesāk? Turpat jau viņš stāv. Gaida. Taču
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gaida? Jā, bet nu kas jāsaka. Ko nu teiks? Ko nu

teiks?

„Liels paldies par rozēm."

„Jūs mums sagādājāt lielu prieku."

„Kā lai mēs to atdarām."

„Mēs tā sajūsminājāmies — priecājāmies."

Jā bet, jā bet — vai tad vispāri ir kaut kas jā-

saka? Vai tad nevar tā: es nekā nezinu un man

nav daļas gar to stāvētāju. Es eju savu iešanu.

— Zini, ka divējādas domas, un pēc tam nu ne-

zini. Grēks izlikties!

Un tā nu divi pāri acu viens pret otru. Savādas

acis, kā bailīgas, kā drošas, nenovērsdamās skatās.

Diezgan patīkamas, siltas. Seja gluda un jauna.

Glīta. Drusku līdzības ar Andri. — Jā un tā nu tas

bij: divas sejas pasitās viena pret otru. Tur tā

nekā nevaicā, šī te nekā nevar pateikt. Un tad vi-

ņas jau vienotrai garām
... Viens, divi Annele ir

augšā pa kāpnēm. No aizdurves zagšus paskatās:

stāvētājs jau pazudis.

Jā, te nu bij tā reize. Kas to vairs varēja at-

saukt atpakaļ? Kas izlabot. Bet neizdarītais

krimta.

Citu reiz, Annele sevi mierināja.

Un tā cita reize bij tāda. Abi satikās pie vār-

tiem. Bet Ulis, lai gan bij viņu redzējis, aši paska-

tīdamies, aizrāva savas acis tik ātri prom, ka tam

būtu vajadzējis uzkliegt kā kurlam: Paldies par

rozēm! Kas to varēja izdarīt? Tā palika.

Rozes nu nāca ar garākiem pārtraukumiem.

Vienu rītu . tās bij lielas, sniegbaltas, pusatvērušās,

ar mazu iesārtu maliņu.
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Līziņa šuva un dziedāja:

„Baltā roze, baltā roze,

Ziedi lapu zaļumā,

Tu kā bezcerības mīla

Atteikšanās rūgtākā !"

Baltās rozes bij pēdējās.

Tās pašas dienas vakarā pārbrauca saimniece ar

meitu no atpūtas ceļojuma jūrmalā. Ulis, cepuri

pierē iespiedis, kā iespītējies skrēja kā vējš pāri sē-

tai un neskatījās ne pa labi, ne pa kreisi. Skaņu

strauti no klavieru kauliņiem ielas mājā atkal sāka

tecēt, un kad tie nostājās, pati spēlētāja, smailajiem

papēdīšiem gludākos bruģa akmentiņus meklēdama,

aiztecēja uz dārzu un drīz vien atgriezās ar klēpi

ziedu. Nekad viņa nepalika dārzā ilgāku laiku.

„Mūsu saimnieces kundze ir atkal mājā," Zāra

pasludināja Annelei it kā kādu prieka vēsti. Un

apmierināta piebilda:

„Dāmas ir ļoti labi atpūtušās."

„Bet kad Ulis ies atpūtā?"

„Ak, Ulis! Tam jau ir savs dārzs."

Un Annelei tuvu pie auss, kā noslēpumu:

„Es jums ko teikšu: Ulis nemaz nevar iet smal-

kos ļaudīs. Viņam ir smaga mēle."

„Kas tas ir: smaga mēle?"

„Nu, lai viņš ko gribētu sacīt, viņam viss pa-

liek iekšā. Tāpēc viņš arī ne ar vienu nerunā."

Bij atnākusi krustmāte Meire. Skatījās pētījoši
Annelē un grozīja galvu. Roku sānos, stingra kā

tiesnesis, tā noprasīja:

„Sak viens cilvēks, sak viens cilvēks! Ko es

dzirdu? Tev jau jauni kungi nesot rozes?"
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„Man?" Annele pietvīka, samulsusi. Nu tik bij

reize! Kas to saka! Kas to varēja sacīt!

„Kam vajadzēja sacīt! Cik reiz es nācu, tās ro-

zes te redzēju."

„Nav un nav bijušas man nestas."

„Nu kā tad: Nav un nav! Ai, ai, ai! Par agru,

par agru!"

„Lai visu ko saka, bet to nē. Tīri jāsmejas!"

„Nu pasaki taču, kam citam?"

„Līziņai!"

Līziņa atgaiņājās abām rokām.

„Tu redzi: Līziņa no tām atsakās."

„Un es un es
"

„Jā, bet kad labi apdomā : taču laikam tā. Dru-

sku, drusku jau viņa pati tā ir minējusi. Un kas

visvairāk tās ir gaidījis un par viņām priecā-

jies? Bet nu tā — nē, nē. Tad tas ir bijis

mums abām."

Meitene netika tālāk. leraudzījusi zobgalības

dzirkstelītes ap krustmātes muti un Līziņaš smieklos

noliekto galvu nojauta, ko tas viss nozīmē un iz-

skrēja ārā.

Tādas runas! Kam tās nu bij vajadzīgas. Lai

kam Ulis nesa ziedus, bet tā bij bijusi viņa valoda,

skaistākā valoda, ko cilvēks varēja izgudrot, tikai

atbildi viņa nemācēja pateikt, pateicību izteikt ne-

prata. Un tā arī palika. To parādu viņa nekad nav

varējusi nomaksāt.
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Zvaigžņu atspulgā.

Jūlija svētdienas vakars satumsa silts un kluss.

lelas mājā logi bij tumši, klavieres mēmas. Dāmas

laikam kaut kur ciemā, jaunais dārznieks neredzams.

Netraucēta Annele staigāja pa plašo pagalmu, kas

bij kā zvaigžņu apjumta telts, kuras gali turējās

iemieti melnās ēku grēdās.

Zvaigznes, zvaigznes!

Tur bij Lielie Greizie rati, tur bij Mazie. Tur

bij Sietiņš. Pāri zenītam sudraboja Putnu Ceļa

platā izplūkātā lenta. Tur bij visas tās neskaitā-

mās zvaigznes zīmes cik-cakos, trij- un četrstūros,

tik pazīstamas un mīļas jau no mazu dienu, lai gan

vārda tām visām nezināja. Tas jau arī nebij no

svara. No svara bij tas, ka ar zvaigznēm varēja

tā būt, kā ar dzīvām būtnēm. Kā viņas runāja ar

sirdi. Ka viņas cēla un nesa domas līdz pa savu

bezrobežu ceļu. Kas bij lielāks par zvaigžņu gu-

drību! Tūkstošiem gadu viņas skatījās cilvēku

dzīvē. Viņas pazina katru notikumu. Viņām nebija

apslēpta pati slepenākā doma. Bij labi runāt ar

zvaigznēm.

Vārti noklaudza. Tur nāca Zāra no diakonisu

māsām, sava pastāvīgā svētdienas ciema. No vi-

ņas vanaga acīm bij grūti kaut kā paslēpties.

„lesim, iesim/ viņa jūsmīgi aicināja, „man ir

kaut kas jauks."
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Tas „jaukais" bij jauna dziesma, ko tā šodien

bij iemācījusies diakonisu namā, vakara apcerē.

Tādu viņa zināja daudz. Balss tai bij parupja un

neskanēja, bet dzirde laba.

Meitenes uzkāpa palievenī, kura priekšā rotāja

zvaigznes. Zāra izdziedāja savu dziesmu. Viņas

sataustijās draudzīgi ar vārdu un skaņu un tad

ļāva tai vaļu. Drusku atskabargaini gan gāja, bet

kas nu to daudz vēroja? Par to atkal aizgrābtības

šalts bij liela.

Kur dvēs'lei rast mieru, kad bēdās tā raud,

Kas sedz to ar spārniem, kad negaisi draud?

Vai pasaules prieki tai atveldzi dos,

Vai slava un manta, kad iekaros tos?

Ai nē, ai nē, tas viss ir nieks,

Tik gaismā, aiz zvaigznēm, aust dvēseļu prieks.

„Tik gaismā aiz zvaigznēm aust dvēseļu prieks,"

teica Zāra, apstiprinoši palocīdama galvu un asa-

ras tai dega acīs kā melni dimanti.

„Tur, tur, aiz zvaigznēm," viņa rādīja mirdzo-

šajā augstumā.

„Bet aiz kurām zvaigznēm? Tās, ko mēs re-

dzam, taču nav visas."

„Kā nav visas?"

pulkiem nav ne gala, ne malas."

„Kas to saka?" Zāra stingri noprasīja.

„Tā ir. Ja mēs abas tagad varētu pacelties līdz

pašai vismazākai zvaigznītei, tad redzētu, ka mums

būtu priekšā vēl lielāka debess nekā tā, ko mēs

tagad redzam, ar pavisam citām zvaigznēm."

,/Tas nu gan būtu kas, ja mēs varētu pacelties

uz tāda nieciņa," Zāra neticīgi smaidīja.

„Katrs tas nieciņš tur augšā ir vesela pasaule."
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„Kā pasaule? Tā kā tas te?" Zāra uzsita dūri

palieveņa margām.

„Jā, tā kā tas un kā zeme, ko tu redzi un de-

bess un viss, viss tas lielais kopā."

„Un es domāju, kā tās zvaigznes ir tikai ma-

zas uguntiņas."

„Vai tad tu nekā neesi dzirdējusi par zemi un

debesi un viņas spīdekļiem?"

„Nē, kas man to teiks! Diakonises man māca

lasīt un rakstīt un stāstus par Jēzu. Citu viņas

nemāca."

„Nu tad klausies!"

Un Annele nu stāsta par stāvzvaigznēm un pla-

nētām, par saulēm, komētām un Putnu ceļu, par

zvaigžņu kustību, kas tik ātra — „kā es tikai tev

varu pateikt piemēru, cik ātra?"

„Vai kā vilciens?"

„Daudz ātrāka."

„Kā putns?"

„Daudz ātrāka."

„Kā vējš?"

„Vēl ātrāka. Tik ātra kā domas."

„Kā domas!"

To Zāra nevar saprast. Viņa ir satriekta.

Bet Annele nu lika debesu spīdekļiem griezties

ap sevi, tad visiem kopā ap sauli un beidzot līdz

ar sauli joņot un šauties zibenīgā ātrumā prom ne-

zināmos izplatījumos. Un tā ik sekundi, ik acu

metiena mirkli, simtiem, tūkstošiem, miljoniem

gadu. Pretī nezināmiem mērķiem.

Zāras seja klausoties savilkās arvien sāpīgāki,

it kā tai kādas lielas briesmas draudētu. Beidzot
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viņa vairs nevarēja valdīties. leglauda vaigus

plaukstās un drebēja.

„Man bail, man bail!"

Bail? Kādēļ bail! Debesu spīdekļi tak ir skai-

stākais, ko var iedomāties šai saulē!"

Un Annele pati iegrima skatiem zvaigžņu dzi-

ļumos, kur tik mierīgi, šķietami nekustīgas tās mir-

dzēja savos neskaitāmos baros. Vai viņai pašai ne-

nācās grūti ticēt viņu trakajai joņošanai? Nē, nē!

Tas bij izpētīts un grāmatās ierakstīts, un viņa to

bij lasījusi, viņai nepieklājās par to šaubīties, kā

nezinātājai Zārai.

„Tik lielas, tik lielas!" Zāra, cik vien lielas va-

rēja, ieplēta rokas un vilka ar tām gaisā loku. „Un

es arvien domāju, ka tās ir mazas, mazas ugun-

tiņas. Kad es pavardā uzkūru uguni, es bieži do-

māju: Nu tu, uguntiņa, tu esi no debesīm nokri-

tusi."

„Un tā tas arī ir! Uguns ir nākusi rio debesīm.

Klau, ko es tev vēl pastāstīšu: Reiz dzīvojusi ļoti

gudra tauta, kurai bijuši daudz dievu. Citi no

tiem bijuši zemi, bet citi augsti, un zemākiem vaja-

dzējis augstākiem kalpot un viņu pavēles izpildīt.
Bet visi dievi kopā valdījuši pār pasauli un pār

cilvēkiem. Cilvēkiem toreiz nebijis uguns. To gla-

bājuši dievi, bet cilvēki dzīvojuši tumsā un salā.

Tad vienam no zemākiem dieviem, ko saukuši par

Promēteju, iežēlojies cilvēku. Viņš nozadzis dievu

mājokļos uguni un nonesis to uz zemi, pie cilvēkiem.

No tā laika nu cilyēkiem bijusi gaisma un siltums.

Bet lielie dievi Promēteju par to bargi sodījuši.

Viņi likuši to aiznest uz augstiem kalniem un ne-

saraujamām važām piekalt pie klints. Pēc tam tie
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sūtījuši ērgļi, lai tas izknābā tam aknas. Pa nakti

viņam atkal aknas ieaugušas, bet otru dienu ērglis

tās izknābājis par jaunu. Un tā kā Promētejs ir

dievs, tad viņš nevar nekad nomirt un viņa mokas

ir mūžīgas."

„Ai, ai, ko jūs stāstāt, ko jūs stāstāt! Tas ir

tik briesmīgi!" Zāra čukstēja.

„Jā," teica Annele tumšā, aizgrābtības pietvī-

kušā balsī, „Promētejs cieš briesmīgi, bet viņš ir

izdarījis skaistāko darbu, ko vien tik var iedo-

māties."

„Viņam bij žēl cilvēku."

Un pēkšņi Zāra uzelpoja. Viņas pleci raustījās.

„Kas ir Zāra? Kādēļ? Vai tu netici? Vai tu

nevari saprast?"

„Lai es neticu, lai es nevaru saprast, bet es

raudu no prieka, ka jūs ar mani tā runājat. Ar

nabaga žīdu meiteni. Kā jūs man stāstāt visas šīs

lietas. Cik labi, ka ir tādi, kam žēl cilvēku."

„Bet tagad stāsti tu. Visu savu stāstu man iz-

stāsti."

„Ai, nabaga ir Zāra!"

„Kas par to, ka nabaga. Katram ir savs stāsts."

Zāras stāsts ir īss, bet smagu saturu. Viņa ir

dzimusi žagarē. Tēvs kurpnieks. Tapiņas pašuvēs

sitis no rīta līdz vakaram, bet nespējis pietiekoši

sagādāt barību astoņām mutēm. Pieci brāļi, visi

veseli dzimuši, bet viņa, jaunākā, krople. Uznākusi

kolēra, aizrāvuši brāļus, vienu pēc otra. Pēc tam

māti. Tēvs raudājis, matus plēsis, pelnus uz galvu

kaisījis, bet pēc pusgada jaunu sievu lūkojis. Pēc

tam vējainā naktī aizdegusies Žagare. Pus pil-

sētas koka nameļu nodeguši un tēva namelis līdz.
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Nameli glābdams tēvs pats apdedzis, samocījies

kādu laiku, nomiris. Nu to paņēmis kāds vecs tē-

vocis. Zāru pie rokas vadādams visus radus ap-

gājis, lai jele kāds pieņemtu bārenīti. Bet kas to

darīs? Katrs atrunājies. Vienam tāds iemesls,

otram tāds. Tā Zāra palikusi tam pašam tēvocim.

Tas jau bijis labs — o, Zārai visi cilvēki ir labi —

bet bārienu tomēr bijis vairāk, nekā labu vārdu.

Un pie bāriena bads. Jo cik var nopelnīt tāds vecs

lupatlasis? Maz, ļoti maz. Maize ir reta manta.

Un kad rītos pieceļas, bet tā kumosa nav, tad mā-

cās cīnīties, lai to iegūtu. Un Zāra to ir mācīju-

sies. Kur tas laiks jau, kā tā kalpo. No mazu,

mazu dienu! Par maizes riecienu, par drēbju kārtu,

kas mugurā. Sākumā arvien pie žīdiem, bet tad

nākusi Dieva sūtīta laime un tā iepazinusies ar

„labo dāmu". Labā dāma tai iegādājusi vietu pie

kristiešiem, šī te, pie jaunā pāra, jau viņai otrā.

Pirmajā ar pārāk smago darbu tā plēsusi daudz

trauku un ir bijusi tik neveikla, ka drīz atlaista.

Arī te viņa nedabon algu, bet tas nekas. Viņas

dzīve tagad iet uz augšu, paradīzes virzienā. Labā

dāma to ir aizvedusi pie diakonisēm un tās tagad

par viņu gādā. Kad viņa tik tālu būs sagatavota,

to uzņems caur svēto kristību Jēzus draudzē ar

daudz citiem nabaga žīdiem. Tā būs laimīgākā diena

viņas mūžā.

Annele papurināja galvu.

„Es tavā vietā gan neliktos kristīties. Kas būs

izdarīts, to vairs nevarēs padarīt nedarītu. Tu aiz-

iesi no savas tautas un saviem ļaudīm, bet kas tu

būsi starp kristiešiem? Arvien viena un sveša."
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„6, vai es starp saviem ļaudīm neesmu sveša?

Vai viņi mani grib? Pie kā lai es eju?"

Annele pārdomāja. Kādu padomu lai dod Zā-

rai? Viņai iekrita prātā židiņi, pie kuriem māte

gāja sestdienās iekurt uguni. Daudz tā bij stāstī-

jusi, cik smalkas, vecmodīgas lietas tiem esot, cik

smagi sudraba trauki un kannas. Lai gan paši tie

nabagi šķita, tikai mazu bodīti ielas pusē turēja

un vieni to apkalpoja, bet viņu iedzīve rādīja pre-

tējo. Annelei tie savādu uzmanību parādīja. Kad

tā iegāja iepirkties un veikaliņā bij pati žīdenīte,

tā mudīgi pietecēja dibensdurvīm, uz dzīvokli un

sauca: „Nāc, Leiba, te ir tā mazā!" Kad bodītē

bij Leiba un meitenei gadījās ienākt, tad tas da-

rīja to pašu. „Nāc, Rahele, te ir tā mazā." Un

Rahele iznāca vai nu ar steigā paķertu cepumu

groziņu, no kura meitenei priekšā nolika pa zvaig-

znītei, pa kriņģelītim, un to vajadzēja pieņemt, lai

kā aizrunājās, vai arī Leiba nocēla no plaukta

stikla burku ar brūna cukura strēlēm un tās bij

jānogaržo. Un reiz, kad Annele pastiepa rokas,

Rahele tās saķēra, ieskāva savās kā putna nagos,

spaidīja un glaudīja: „Nu skat, Leiba, vai tās nav

gluži tādas, kā bij Mirjamai? Kā skaliņi pirksti

un āda kā no porcelāna." „Gluži tā," teica Leiba,

pietuvinādams meitenes rokām savas apsarkušās

acis, „gluži tā, Rahele."

~Ko viņi no manis grib?" meitene rāvās vaļā,

paskatīdamās uz savām rokām. „Man taču ir gluži
tādas pat rokas kā citiem cilvēkiem."

Bet Rahele turpināja.

~Es jums pateikšu, kā tas ir: Man bij dēla mei-

tiņa, jauka un skaista kā rīta zvaigznīte."
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„Kā rīta zvaigznīte/ piebalsoja Leiba.

„
Viņas vaigi bij kā rozītes un viņas rociņas kā

porcelāns. Taisni tādas, kā jums viņas bij, es teicu

Leibam."

„Tā tu teici, Rahele."

„Un drusku viņai bij kā jums, kad tā pagrieza

galvu uz labo pusi un paskatījās no savām acīm,

lai gan viņas acis bij melnas un jums viņas ir zi-

las. Kad es jūs pirmo reiz ieraudzīju, es teicu Lei-

bam: Tā skatījās Mirjama un viņas rokas bij

tādas."

„Jā, Rahele, tā tu teici."

„Un viņas tēvam bij drusku mantas un viņa

būtu dabūjusi arī mūsu mantu, viņa varēja dzī-

vot kā grāfiene, bet viņa nedzīvoja. Viņa dabūja

tādu slimību, kas aizžņaudza viņas kaklu un tad

tā nomira."

„Pieci dakteri es saucu no visas pilsētas un es

būtu vēl saucis pieci, bet tas neko nelīdzēja un

viņa nomira," atbalsoja Leiba, balsij vienmuļi krī-

tot un ceļoties, it kā tas staigātu ar savu pātaru

segu un murminātu lūgšanas.

„Un tagad viņa būtu nākusi jūsu vecumā."

„Jā, taisni tagad viņa būtu jūsu vecumā, un

būtu mūsu acuraugs rītos un mūsu iepriecināšana

vakarā, bet nu viņas vairs nav."

„Un kad es ņemu jūsu rokas iekš savām un pa-

glaudu viņas, tad jūs neņemiet to par ļaunu —"

tā vēl tālāk runāja Rahele, bet Annele rāvās prom

un pazuda aiz durvīm, cik ātri vien pieklājība pie-

ļāva.

Par tiem tagad domāja Annele. Viņiem vairs
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nebij neviena bērna. Vai viņi nevarēja palīdzēt
Zārai?

„Pie kā lai es eju?" domīgi atkārtoja Zāra.

„Kas mani pieņems? Žīdi mani nolād ar briesmīgu

lādēšanu. Es esmu atmetama un uzspļaujama, jo

es aizeju no Mozus un viņa bauslības."

„Bet vai tu esi pamēģinājusi runāt ar Vein-

šteiniem? Viņi rādās labi cilvēki."

„Leiba Veinšteins un Rahele? Ai! Leiba Vein-

šteins ir briesmīgāks no briesmīgajiem. Viņš mani

spārdītu kājām un nomētātu ar akmeņiem. Viņš
mani liktu dzīvu aprakt. Viņš ir krāvis lāstus kā

kalnus pār visiem žīdiem, kas ir atkrituši."

„Bet tas maz ko iztaisa."

„Ļoti daudz. Viņš ir liels vīrs draudzē. Un vi-

ņam ir ciltskoks."

„Kas tas ir: ciltskoks?"

„Viņš zina savus tēvus un tēvu tēvus. Mans tate

to nezināja. Mēs esam no tumšiem ļaudīm."

„Ā, saprotu!" atsaucās Annele. „Tā, kā tas la-

sāms bībelē: Melķizēdeks dzemdināja Abigailu. Un

Abigails Joeli. Un Joels Izaaku. Un Izaaks Iza-

šaru. Un tā bez gala. Kā no pasaules sākuma?"

„Tā būs. Jūs visu saprotat labāki nekā es, ne-

mācīta meitene."

„Nerunā niekus. Tu pazīsti visādas dzīves lie-

tas daudz labāki par mani. Par katru cilvēku tu

vari ko pastāstīt. Kad man gribas par kādu ko

zināt, es tūlīt domāju: Jājautā Zārai."

„Nu, es tak ar savām kājām nekur tālu nevaru

tikt, bet man ir acis un ausis, ar tām es apskraidu

tik, cik mans prāts apjauš. Liels tas nekas nav."

„Un drosmīga tu esi. Visai savai tautai par
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spīti un Leibam Veinšteinam par spīti tu gribi lik-

ties kristīties."

„Ai, nē! Man nav ne spītēs, ne drosmes, bet

to dara viņš. Viņš man dod spēku un ticību," Zāra

teica ar bijīgu pazemību.

„Kas tas ir tāds : viņš ?"

Gūrlands."

„Tas, kas no žīdu rabīna palicis par kristīgo

mācītāju un tagad ir Trīsvienības baznīcā? Par to

es esmu dzirdējusi."

„Viņš ir mūsu sargs un gans. Viņš mūs saga-

tavo, kā varēsim būt cienīgi saņemt debesu mannu."

„Viņš kristī arī citus žīdus?"

„Mūsu ticīgo skaits aug augumā ik ar dienu."

„Un citi tautas brāļi viņu nenolād?"

„Oi, kā viņi to nolād! Ja viņu lāsti varētu pa-

likt par miglu vai dubļiem, tad visa pilsēta ta-

jos nogrimtu līdz torņu galiem. Viņš ir bijis gudrā-

kais rabīns, kādu vien var atrast par simts gadiem,

un ļaudis ir nākuši no tuvienes un tālienes padomu

pie viņa meklēt iekš bauslības un rakstu mācībām.

Un tas ir kauns un negods visai jūdu draudzei,

ka tas ir aizgājis pie gojiem. Bet viņš nekā par

to neiztaisa. Viņš iziet kā varonis un kā jauns

lauva no rīta un kaut arī viņa ienaidnieku būtu kā

smilts jūrmalā. Kas es esmu pret viņu? Mazs pu-

teklītis, ko tas nes uz savas kurpes. Kāda daļa ir

gar mani rabīniem un draudzes vecajiem? Mani

sauks Mariju, es nebūšu vairs žīdiete un neviens

mani nepazīs."

„Bet tas taču pavisam nav iespējams! Tu esi —"

Annele uzreiz aprāva. To, ko viņa gribēja teikt:

„Tu esi žīdiete un tāda paliec līdz mūža galam,"
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Zārai taču teikt nevarēja. Tas viņu pārāk apbēdi-

nātu. Viņa gribēja laukā no savas ādas. Un tā

viņa tad teica:

„Katrs lai dara, kā viņam tīk. Par sevi es do-

māju, ka es gan tā nedarītu."

Zāra drusku viltīgi pasmaidīja.

„Nu, bet kad nāktu kāda laba dāma, es nesaku,

ka tā nevarētu būt kāda bagāta baroniete, vai grā-

fiene, un tā teiktu: Man patīk jūsu balss. Es jums

došu naudu un jūs skolojaties. Es nesaku, kas tad

būtu. Jūs palēktos no prieka un teiktu: Kāpēc nē?

To var! Un kad jūs būtu liela dāma un jūs dzie-

dātu visai publikai un augstiem kungiem un

jums būtu slava un gods, vai tad jūs vairs būtu

latviete? Vai latvietis var tikt pie tik liela goda

un slavas?"

Annele paskatījās runātājā platām acīm. Kāda

bagāta dāma varētu nākt, dot viņai naudu un teikt:

Skolojaties! Tas bij kas jauns. Pie tādas iespēja-

mības viņa savos fantāziju sapņojumos nebij no-

kļuvusi. Aši viņa tagad ar saviem prātiem izskrēja

šo ceļu. Slavas un goda ceļu, ko viņai rādīja Zāra.

Viņa mācītos, mācītos un tad viņa ko varētu! Stā-

vētu daudz ļaužu priekšā un varētu izdziedāt visu

to nepasakāmo, kas kā neatrisināms mezgls režģī-

jās un griezās pa domām. Kaut ko labu mācēt ir

varēt. To jau viņa sev teica simtreiz dienā.

Bet pag, pag! Vai tad viņa tā varētu stāvēt

un pateikt to svešiem ļaudīm? Tā dziedāt un vi-

sādi izgrozīties, kā tā bij redzējusi Rīgas dziedones

pavasarī uz skatuves? Nē, nezin, nezin, vai tas

būtu viņai iespējams!
Un tad vēl viens: pag! Par to latvieti. Ko tā
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Zāra tur teica: ja nāktu slava un gods, tad viņa,

Annele, nebūtu vairs latviete? Tie nu ir nieki.

Tik cieši viņa vēl jutās saaugusi ar tiem, kuru

dzīvi tā bij bērnībā dalījusi. Tur bij tēvmāmiņa,

vecā Aņus, Jurītis, Ingus, Karlīne un visi citi. Pie

tiem viņa piederēja, tāpat kā pie kalniem, druvām,

pļavām, mežiem mīļajā latviešu zemē. Kas tad viņa

cits varētu būt, ja ne latviete? Nu, tādas tenkas,

ko te melsa Zāra! Un viņa tai stingri atbildēja:

„Lai man nāktu kas nākdams, bet kas es esmu,

tā es palieku."

Zāra jutās maziņa. Ja nu viņa pa visu vari

gribēja aiziet no savas tautas, tad tak viņai va-

jadzēja parādīties pilnvērtīgākai Anneles acīs. Un

tā viņa redzēja, ka tajā virzienā nav vēl viss pa-

teikts.

„Ja es arī grēkoju aiziedama no savas tautas,

tad Kristus man piedos, jo es eju pie Viņa. Es

būšu strādniece Viņa vīnakalnā."

„Kur tu strādāsi?" Annele nesaprata.

„Nu tad es jums to teikšu, ko es nevienam vēl

neesmu teikusi. Es būšu žēlsirdīgā māsa!"

„Kā? žēlsirdīgā māsa!" Tas taču bij kas liels!

Augstāka dzīves uzdevuma jau vairs nevarēja ie-

domāties! Zāra, Zāra! Ko tā te runāja.

„Tu būsi žēlsirdīgā māsa?"

„Jā-ā-ā!" Zāra novilka apstiprinoši. „Tā tas

būs."

„Tu domā diakonisu namā?"

„Nu, un es jums stāstīšu par to namu."

Un tur bija diakonisu nams. Skaistākais visā

pilsētā —tā Zāra domāja. Dziļi dārzā tas gulēja.

Stalti koki to ēnoja.
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Vai tad tas dārzs varēja būt jaukāks kā šepat,

viņu pašu tik bieži apjūsmotais saimnieces dārzs?

Annele šaubījās.

Jaukāks gan. Diakonisu dārzs bij pavisam kaut

kas cits. Tur bij simtgadējas liepas un gobas, sēru

bērzi un vītoli, kas zariem iesniedzās zāļu laukumos,

tur bij visvisādi ziedu krūmi un nebeidzami ga-

ras puķu dobes, tur bij rožu vai veseli lauki.

„Bet „mūsu" dārzā jau arī ir rožu lauki!"

Annele brīnējās, kā Zāra varēja aizmirst, ko

visu rītu viņa bij stāstījusi par „mūsu" dārzu.

„Nē, nē, nē, tas te nav nekas!"

Diakonisu dārzā bija līču loču celiņi, pa kuriem

staigāja atveseļojušies slimnieki, vieni paši, vai

māsu pavadībā. Un pašas šīs māsas! Tās nemaz

nebij cilvēki. Tās bij tikai laipnība, pazemība, mī-

lestība, līdzcietība! Kā viņas gāja, nedzirdamas

uz savām vieglajām pašuvēm, kā viņas klusu no-

liecās pie slimniekiem, pasniegdamas tiem zāles,

vai ēdienu, pakārtodamas spilvenus, noslaucīdamas

sviedrus, noglāstīdamas pieri, arvien priecināda-

mas, mierinādamas, laimi, prieku un veselību grū-

tajiem cietējiem solīdamas! Vienādas drēbes un

pašas vienādas pazemībā un žēlsirdībā, lai cik augstu

dzimusi kāda, tā bij līdzīga viszemākai. Un kā

viņas tika mīlētas un cienītas! Un gadījās pat,

ka kāds augstas kārtas slimnieks, varbūt pat grāfs,

kādu māsu iemīlēja un to apprecēja. Tad tā dzī-

voja greznā pilī, brauca lepnā karietē un viņai ne-

trūka ne putna piena. Diakonisu namā tāds gadī-

jums bij noticis. Tas bij tas lielais, par kuru bieži

runāja, bet mazāki gadījumi, kad žēlsirdīgās mā-

sas paņēma bagāti tirgoņi, vai turīgi amata mei-
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stari, nebij retums. Bet vēl jaukāki bij palikt uz-

ticīgai un dzīvot visu mūžu šai pašaizliedzīga darba

un miera pilī! Kā to darījusi skaistā un gudrā

māsa Beatrise, kas mācīja Zāru lasīt un rakstīt.

Stāstīja, ka tai bijusi liela, nelaimīga mīlestība un

tā nekur nevarējusi miera atrast, kamēr iestājusies

diakonisu namā.

„Beatrīse?" iesaucās Annele un viņas domas

palēcās uzreiz par vienu metienu augstāk šai kāp-

jošo domu virzienā. Un viņa sāka Zārai stāstīt

par lielu dzejnieku, kas mīlējis kādu Beatrisi. Bet

tā agri mirusi un dzejnieks, to meklēdams, izstai-

gājis elli un šķīstīšanas ugunis un nonācis debe-

sīs, kur to arī beidzot atradis. Šo ceļojumu tas ap-

rakstījis lielišķā dzejā, kas palikusi slavena visā

pasaulē.

Piekrizdama klausījās Zāra. Un piekrizdama

apgalvoja:

„Jā, jā. Tāda varētu būt māsa Beatrīse. Lai

gan visas māsas ir vienādas, tomēr viņa ir pārāka

par visām."

Un viņa ņēmās par šo māsu tik jūsmīgi stāstīt,

ka Annele iesaucās.

„Kad es taču arī viņu dabūtu redzēt, šo Be-

atrisi !"

„Bet jūs jau to varat! Jā, jā! Pats Dievs man

to iedod sirdī!" iegavilējās Zāra. „Jūs arī paliekat

par žēlsirdīgo māsu un iestājaties diakonisu namā!"

„Es!"

„Jā! Un mēs tad būsim abas kopā. Māsa Be-

atrīse kur būs, tur arī mēs. Māsa Marija. Māsa

Anna. Kāda laime! Kāda debesu laime tā būtu!"
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Armeli šī doma tā pārsteidza kā sitiens pa pieri.

Viņa nespēja nekā vēl atbildēt. Bet Zāra jūsmoja.

„Un katru svētdienu nāk mācītājs Gūrlands un

notur bībeles stundu. Tas ir debešķīgi! Māsas to

gaida kā svētkus un kad ir vasara, tad lūgšanas

telpa ir pilna ziedu. Un tad mēs visi dziedam skais-

tās dziesmas. Es tad stāvētu jums līdzās un jūsu

balss tur skanētu starpā tik koši. Klausaities, kā

tas skanētu!" Un viņa iedziedājās:

Kā tad būs, kā tad būs,

Zālema kad saņems mūs,

Pilsēta, kas kalnā celta:

Zelta vārti, ielas zelta!

Ak kāds prieks, kāds prieks tad būs!

Sētā dudināja balsis. Cilvēki nāca no vārtiem.

Izbiedētā Zāra uzrāvās kā no sapņa.

„Mani kungi! — Un man ir durvju atslēga."

Un tūlīt tā bij pazudusī.
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Diakonise.

Ilgi vēl stāvēja Annele zvaigžņu atspulgā un

domāja, domāja, tad viņa nobraucīja pieri un gāja

iekšā.

Māte jau gulēja, bet Līziņa sēdēja vēl pie uguns

un čakli strādāja. Svētdienas darbā tā arvien ko

izšuva sev pašai. Kas tas bij šoreiz? Annele ie-

skatījās. Ļoti mākslīgi, viciņām un iešuvām, iz-

strādāta krekla krūts kā smalki izrakstītas bruņas.

„Ko tu tur šuj?"

Līziņa pameta acis uz māsu. Savāds smaids

pārlidoja lūpām.

„Pūra kreklus."

„Pūra kreklus?"

„Jā. Vai tu domā, ka nebūtu laiks?"

Joks vai nopietnība, bet ar dobju smeldzi ie-

cirta tie vārdi krūtīs. Ko tiem atbildēt?

„Vai tu nenāksi gulēt?"

„Nē, es vēl pabeigšu."

Annele nevarēja iemigt. Saruna ar Zāru un

māsas nupat izmestie vārdi bij tie vēji, kas sa-

viļņoja dvēseles ūdeņus. Sevišķi pēdējie. „Pūra

krekli", un „vai nebūtu laiks?" Vai tiešām tā?

Viņai pašai bij jau četrpadsmit un Līziņa bij vai-

rāk kā deviņi gadi vecāka. Dažas radu meitas mā-

sas vecumā bij jau izprecētas, bet par Līziņu tajā

virzienā vēl nebij dzirdēts, ne arī runāts. Viņa
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pati jau gan laikam bij tāda, kas nerunāja par sa-

vām kā krustmātes Meires ciemenes.

Droši vien. Arī Annele to nedarītu. Bet kad nu

tā, pavisam nezinot, būtu pietuvojies kas draudošs,

kā naktī braucot pietuvojas negaiss? Un piepeši
aizrautu māsu, pārmainītu visu dzīvi, tad arī vi-

ņai būtu izrauts pamats zem kājām, nojaukta tā

paspārne, kas tai pašlaik jūmās pār galvu, šī bais-

mīgā izredze tai pirmo reiz nostājās visā no-

pietnībā priekšā. Viņa skaidri zināja, ka tā nav

vēl spējīga patstāvīgi sev nopelnīt maizi un vēl pa-

līdzēt mātei, šūšanas mācībā viņa negāja uz priekšu.

Ko māsa nodeva, padarīja labi, bet pašai ierosmes

trūka. Varbūt nekad nebūs. Tā māksla tai likās

aizslēgti vārti, kuros velti lauzties.

Bet ja nu bij izeja? Ja nu taisni Zāras ieteik-

šanas bij kā likteņa norādījums, kurp lai iet? Dia-

konise! Jā, tas bij augsts un cienīgs dzīves uzde-

vums. Ja viņa to varētu izpildīt, būtu arī novērstas

tās sīkās rūpes, kas tik smagi grauza. Jā, tā vien

būs. Tās domas bij labas un nāca laikā. Viņa

nedrīkst būt māsai par nastu, ja tā taisās raisīt

spārnus, meklējot citu ligzdu. Ja būtu runa par

viņu un bēdāšanās: ko ar to tagad iesākt, tad viņa

varētu droši atbildēt: Man jau ir kas padomā.

Un meitenes domas sāka arvien reālāki veidot

diakonises tēlu, kas iezīmējās viņas pašas vaibstiem.

Tā viņa aizmiga,

Un tā atmodās. Viņas skats bij pavērsts uz

citu mērķi un tai virzienā nu vajadzēja doties uz

priekšu. Viņa iedomājās ar savām domām diako-

nisu namā, izstaigāja ēnainos dārza ceļus un klu-

sās slimnieku zāles. Un kad noliecās pie kāda slim-
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nieka laipna, līdzcietīga seja, tad tā bij viņas, un

kur pamirdzēja pretī pateicīgas cietēja acis, tad

tās bij vērstas pret viņu. Vakaros viņām ar Zāru

vairs nebij citu valodu kā par žēlsirdīgo māsu

dzīvi, ko Zāra kā parasts karsti jo karsti cildi-

nāja un Anneli neatlaidīgi uz to pierunāja, bet

pēdējā, lai gan arvien uzmanīgi uzklausījās, vār-

dos bij atturīga, likdama saprast, ka tāda lieta ir

ļoti nopietni jāpārdomā.

Kur pamatīgi pārdomāt par šo nopietno dzīves

soli? Tur vajadzēja klusuma un miera vietas. At-

kal bij jāiet uz kapsētu. Aizgājušie cilvēki ar sa-

viem likteņiem tai likās kā šķirstos slēgti hieroglifi,

kas bij jāatšifrē un jāatmin, tad arī dabūs kādu

norādījumu savam ceļam. Pret zemi noliekušies

sēru vītoli, sēru bērzi, sēru rozes, ne mazāk kā at-

sevišķi iežogotās un ieslēgtās kapu kopiņas, kas

savā niecīgumā nemitīgi atkārtoja: redzi, tik ir,

kas paliek pāri no citkārt varenā cilvēka — sa-

vādām skumjām piesātināja šo miera vietu. Un

skumjām apdvesta jau arī būs diakonises dzīve,

lai nu saka ko grib. Diakonise meitenes domās

neko neatšķīrās no klostera mūķenes, kas galīgi

ir atsacījusies no šīs zemes priekiem. Un tādēļ

viņai pie laika jau bij jāieskatās pasaules un visu

cilvēku bēdu gaitās, žēlas par tām bij dažreiz se-

višķi asas. Asākas vēl tādēļ, ka viņa pati tur bij

vidū, jā — pašā priekšā, žēl, ka nu arī viņai, tik

jaunai, nekā neredzējušai un nebaudījušai, būs no

visa jāatsal s.

Maz ievēroti, jā, pat pavisam līdz šim neap-

zināti iespējami prieki un izpriecas pēkšņi nostā-

jās ceļā, parādīdamies vispievilcīgākā gaismā: —
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Vai tad tiešām tu mums gribi aizgriezt muguru,

mūs neievērot? Maz, pavisam maz līdz šim viņa

bij domājusi par dejošanu un deju, bet nu uzreiz

tāda balle izlikās kā prieka kalngals. Kāpēc vi-

ņai, tāpat kā Līziņai, nevarēja nākt laiks, kur tā

apģērba kleiti ā la Mari Antuanete un guva bal-

les zālē lielus panākumus ? Gūt panākumus! Jā,

jā, droši vien viņa to varētu! Agrāk viņa to ne-

būtu ticējusi, bet tagad to patmīlīgi noticēja. Jau

no mazu dienu tai patika apvilkt jaunas drēbes.

Tās deva svētku sajūtu, tik vieglu un tīru. Tā-

pat kā māsai, viņai patika sevišķi izmeklēti krāsu

savienojumi un noskaņojumi. Ne tā kā visiem, bet tā

kā nevienam. Diakonises tērps turpretī baltpelēki,

vai zilpelēki svītrots, kāds nu būs jāvalkā dien no

dienas, nepavisam nebij pa viņas gaumei. ledo-

mas spēja sāka tai rādīt citus tēlus, kuriem arī bij

viņas vaibsti, bet kas tik ļoti atšķīrās no diakoni-

ses. Ar visām šādām kārdināšanām bij jācīnās un

viņas jāpārvar, lai paliktu uz pareizā ceļa, jo gro-

zīt ko taču nu vairs nebij iespējams.

Trīsvienības baznīcā gaidīja lielu dienu. Virs-

mācītājs Gūrlands bij pasludinājis desmit žīdu kri-

stības, par ko bij iepriecināti visi ticīgie bet visi

neticīgie to gaidīja kā kādu lielu sensāciju.

Zāra bij sajūsmināta.

„Oi, kā mūsu mācītājs runās, kā viņš runās!

Jums ir jādzird un jāredz. Jums ir jāiet."
Annele saprata, ka jāiet. Tas viss tā sa-

derējās ar viņas nākošo dzīves uzdevu iv. šis vīrs

viņai bij jādzird.

Viņa aizgāja noteiktā laikā, bet lai dabūtu vietu

jau par vēlu. Baznīca līdz durvīm bij kā piebāzta.
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Smagajos kandelabros plīvoja sveces. Altāris bij

pušķots. Ērģeles brāzmaini dūca.

Un tālu pāri šai galvu jūrai viņa pie altāra ie-

raudzīja ogļu melnus matus un bārdu, kas ķīļveidīgi

sašaurinādamās ieskāva spīdīgi baltu pieri un vai-

gus. Norima ducināt ērģeles un iestājās svinīgs

klusums. Un tad no šīs ķīļveidīgi izstieptās bār-

das, kā no sasprengta stopa izšāvās vārdu bultas

un pārlidoja ļaužu pieblīvēto telpu. Tā bij dedzi-

noša, klusumu graujoša balss, kas tur skanēja, tā

uztrauca kājās mierīgi solos iesalušos baznīcēnus

un sadrebināja jau kājās stāvošos un bijībā gaido-

šos. Tā nebij kā viena balss, bet it kā vesels pulks,

kas tur žēlojās, raudāja, apsūdzēja, tiesāja, bie-

dināja.

Un tā viņa skanēja:

„Ko es tev nodarīju, mana tauta, ko es tev no-

darīju, ka tu mani ar šautrām šauti, ar akmeņiem

mētāji, ka tu mani izdzini pa tempļa vārtiem un

izspļāvi manā priekšā. Ka tu savu kāju liki uz

mana skausta un spārdīji mani kā zemi. Ka tu

iznīcināji manu piemiņu pie maniem senčiem un

izdzēsi manu vārdu mana tēva namā. Es nācu pie
tevis ar gaismu un patiesību, mans vaigs spīdēja

kā saule un mani vārdi lija pār tevi kā ražens lie-

tus, bet tu novērsies no manis un aizbāzi savas

ausis; tā palika aklas tavas acis un tava dvēsele

tukša kā vasaras tveicē izkaltis lauks. Vai tev,

kas tu nepazini Dieva izredzēto un nevēroji zīmes

un brīnumus, ko tavā priekšā rādīja tā Kunga svai-

dītais! Vai tev, jo tava soda diena ir tuvu, tava

soda diena, kas pār tevi nāks kā zaglis naktī —"

Arvien augstāk diskantā kāpa šī balss, tik
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augstā, ka bij jābaidās, ka tā varētu sadilt un pār-

trūkt. Anneles uzmanība tiešām pēkšņi pārtrūka

kā sadilis pavediens. Vārdi no altāra ap viņu

aizšalca kā ledains vējš. Viņai nebij gar tiem ne-

kādas daļas. No tā vīra tur dvesmoja svešs, vi-

ņai nepieņemams gars. Viņa saprata, ka tas sū-

dzēja pats savas bēdas, bet tas viņu neaizkustināja.

Jo spiedzošāka, ārdošāka, uzbudinošāka no altāra

versmoja balss, jo saltāka tai palika sirds. Viņa

pagriezās sānis un sāka virzīties uz izeju. Viņai

vairs nepatikās. Sirds neņēma pretī. Un lūk kādu

valodu runāja šī dumpīgā sirds:

„Kas man daļas gar tādu Gūrlandu! Uz viņa

sprediķiem diakonisu namā es nekad neiešu."

„Tad tu arī nevari palikt par diakonisi."

„Diakonise es arī nekad nebūšu."

Tā! Kā salmu lellei pēkšņi piešāvušies uguns,

to vienā mirklī pārvērš pelnos, tā Anneles domas

vienā mirklī noārdīja garās dienās viņu pašu rū-

pīgi loloto celtni: Diakonise es nekad nebūšu. Vai

tāda nepastāvība kaut kur dzirdēta! Viņa skrēja

uz māju. Garām veikaliņa logam. Durvīs izskrēja

Rahele, māja, sauca:

mazā jaunkundzīt, uznāciet šo-

dien pie manis. Es jums rādīšu Mirjamas bildītes,

es jums rādīšu viņas mantiņas, es rādīšu un mēs

runāsim."

„Nenākšu, nenākšu!"

„Nū, par ko jūs nenāksiet, ja es jūs gaužām

lūdzu, ja man ir kas labs priekš jums."

„Paldies, bet es nenākšu."

Raheles lūpas savilkās skumjās, bet Annele aiz-

skrēja. Pretrunā pati ar sevi.
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Viņu plosīja domas. Kas viņa bij par žēlsir-

dīgo māsu, kurai bij nepieciešamas lēnprātība, pa-

cietība, mīlestība, laipnība? Viņa bij iedomāju-

sies, ka arī viņai ir tādas cēlas īpašības, bet tie

bij maldi. Patlaban viņā bij spītē un netīksme kā

asi dadži. No Gūrlanda viņa bij sagaidījusi sa-

jūsmu, bet tur bij vilšanās, tā tad viņas sirds bij

auksta, jo citi taču bij aizgrābti. let pie Raheles

un klausīties par Mirjamu viņai bij pretīgi, ja ne-

iespējami, tad arī tik mazu upuri viņa nevarēja

nest. Kas tad nu paliek? Kā saskrējušies pa nepa-

reizu ceļu, viņas sirds nu auļiem laida atpakaļ.

Visi maldi bij jāizbeidz.

Zāra grāvējās virtuvē. Kā? Vai tad viņa ne-

bij gājusi baznīcā? Tad jau tai vajadzēja pateikt

tūlīt, kā tās lietas stāv.

Un jau ar pirmajiem vārdiem:

„Zāra, es tik gribēju pateikt, ka ar to diako-

nisi nekas neiznāks. Es atsakos. Es nevaru būt

tik laba, kādai jābūt diakonisei."

Zāra sasita izmisā rokas un pacēla saraudātas

acis, kas tūlīt pildījās jaunām asarām.

„0, tā jau es domāju. Es redzēju sapni, kas

nozīmē maldus un vilšanos. Oi, kādas bēdas! Vi-

sas bēdas uzreiz!"

„Kādas bēdas vēl, Zāra?"

„Nū, ka mums neiznāk tas un kā mani kungi

iet prom no šejienes."

„Uz citu dzīvokli?"

„Viņiem tāda mode: Vienu mēnesi viņi visu ie-

kārto un saliek un ir ļoti priecīgi, otru mēnesi viņi

ir tikai puspriecīgi, bet trešo mēnesi viņi skraida

pa visu Jelgavu un meklē un meklē, kamēr viņi da-
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bon tādu dzīvokli, kur tie vēl nav bijuši. Tad mēs

ejam tai dzīvoklī. Mums ir jau viss kurvjos un

paunās un rīt es sākšu nest visu prom. Oi, grūti

man būs!"

„Tad tu nāksi pie mums ciemā."

„Ko es nākšu pie jums ciemā tāda mešugene

meitene?"

„Tu tak būsi diakonise?"

Zāra spēji uzlepoja un noslīga uz kamīna malas.

Kad pirmais asaru izvirdums bij noplūdis, vi-

ņai izlauzās starp elsām.

„Es nebūšu diakonise. Nekad, nekad!"

„Kas tev teica?"

„Māsa Beatrise."

„Kā viņa to teica?"

„Zāra," viņa teica „tu redzi, cik viegliem so-

ļiem iet diakonises. Uz plānām pašuvēm viņām va-

jaga slīdēt nedzirdami kā ķirzatām un skriet aši

kā putniem. Tu to saproti, Zāra?"

„Es saprotu. Es esmu mešugene meitene. Mani

soļi klaudz kā akmeņu āmuri uz šosejas." Tā es

viņai atbildēju.

Un tad viņa teica:

„Kad tu būsi kristīta un iesvētīta, mēs tevi

pieņemsim virtuvē un tu mazgāsi traukus. Tur tevi

neviens nedzirdēs."

„Vai tad tu māsai Beatrisei teici, ka tu gri-
bētu būt diakonise?"

„Nu ko es viņai teikšu tādu muļķību? Es tak

visu zinu. Es saprotu un zinu — — bet — —

bet — es tā būtu gribējusi, tā būtu vēlējusies ...

un tad es arī jums teicu — un tad arī māsa Beat-

rise ir sapratusi."
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„Zāra!" Annele klusi teica, noglāstīdama mei-

tenes kuplos matus.

Tas izsauca jaunu elsu trīsu.

„Oi, man te bij labi! Tā nekur vairs nebūs.

Kas tagad ar mani runās tā, kā jūs pieņēmāt

mani un runājāt. Un tad, kad Ulis jums sūtīja

rozes. Tas bij tik debešķīgi!"

„Tu to zini? Par rozēm?"

„Kālab lai es to nezinu? Es viņam stāstīju, cik

jūs laba meitene un ko mēs ar jums runājām. Var-

būt tas viņam patika un tad viņš domāja ko un

izdomāja. Nu, nu kālab lai viņam nenovēl to

prieku ?"

„Zāra! Un tu man neko neteici?"

„Es viņam zvērēju, ka nevienam neteikšu, ar

trim paceltiem pirkstiem. Tad viņš ticēja."

„Un nu tu zvērastu lauzi."

„Kā es varu aiziet un palikt mēma kā zivs.

Jums tak tas ir jāzina. Un tam Ulim bij prieks.

Ar mēli viņš daudz nevar pateikt. Nu tad viņš

teica ar tā puķēm."
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Darba gaitās.

Kā loka dejā rokās sniegdamās, vasara mainī-

jās ar rudeni. Jelgavas ielās atkal saplūda sko-

lēni no saulainās Zemgales lauku sētām. Dedzino-

šāki iesmeldzās Anneles sirdī vārdi, kas bij rak-

stīti pār katru viņas dienu: atsacīšanās. Viņa

vairs par to nerunāja, jo tas bij velti. Tas ceļš,

ko tā uz savu roku bij mēģinājusi līst dzīves bie-

zoknī, bij izrādījies maldīgs, viņai nepieņemams.

Tagad vajadzēja visus prātus pievērst darbam, ko

tai liktenis bāza zem rokām : varbūt ka beidzot arī

padevās to krietni iemācīties.

Rīta agrumā iebrauca Melnzemis ar savu ve-

cāko dēlu Kristapu. No iebraucamās vietas, kur

tie bij atstājuši zirgu, katrs nāca ar piebāztu maisu.

Maisos bij vienā Kristapa gultas un citas drēbes,

otrā pārtikas krājumi. Tas izsauca zināmu pārstei-

gumu Zaļajā ielā, jo par Kristapu nekas nebij ru-

nāts! Melnzemis domāja: norunājuši ar saim-

nieci, kad jau paši atbrauks, visu pārspriedīs. To

jau viņi zinot, ka vietas pie radiem diezgan un ka

Kristaps varēšot še piemājot gluži labi to vienu

gadu, kamēr pagrozīšoties pa pilsētas skolu un ie-

mācīšoties labāki skaitļu mācību un vācu mēli, kas

tam ne visai turoties galvā. Ilgāki laist skolā ne-

esot aprēķina, jo saimnieks tas būšot tā kā tā.

Pārtiku Kristapam ievedīšot. Kad paši vārot, lai
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viņa daļu piemetot klāt, tad lieki nebūšot jākur

uguns. Un kaktiņu gultai, galdu kur mācīties taču

arī viņam neliegšot. Kad iekulšot rudzus, Meln-

zemis arī naudā vēl ar kādu kapeiku līdzināšot.

Kristaps dabūja mātes istabā galdiņu pie loga

un aiz drēbju šķirsta gultas režģi ar bucīšiem, ko

aizklāja rūtaina sega. Pirmajā dienā tas gāja uz-

cirties ar melnu kakla saiti un stīvinātu krādziņu,

kas bij cieta kā koks un dzeltēna kā piepe, mātes

šķirstā pāra vasaru iestīvināta nogulējusi. Vakarā

tas noraisīja šo nedrēbes krāmu no sarkani ap-

grauztā kakla. Rīt ne par ko vairs šādas sakas kaklā

nemaukšot, arī citi zēni ejot pa lauku modei, ar

baltraibiem lakatiņiem. Viņa skola jau arī neesot

nekāda ģimnāzija, bet tikai kreicskola.

Rudenim tuvojoties auga augumā darbi. Ranka

kundze, Līziņai tīkamākā darba devēja, bij pat-

laban ārzemēs un dzīrās pārvest vai pusvagona

jauku mantu. Priekš tās tad nu bij jāatbrīvo ro-

kas, bet iepriekš jāapmierina jau agrākās darb-

devējas, kas pastāvēja uz savām tiesībām un priekš-

rocībām. Tās bij baroniete Heimane un mācītāja

atraitne Tīdemaņa kundze. Baroniete bij pieteikusi

savu atbraukšanu vienu dienu agrāk nekā mācī-

tāja kundze un tādēļ pie tās bij jāiet vispirms.

„Es tām savām dāmām teicu, ka man ir maza

māsa, kas pie manis mācās un man tā ir jāņem

līdz. Tikai ar tādiem noteikumiem es eju pie vi-

ņām mājā strādāt."

„Ko? Mani tu gribi ņemt līdz? Vai es esmu

kāda pauna?"

„Ej, nu ej, bērns," Līziņa tai noglāstīja plecu.

„Kā lai mēs citādi ierīkojamies?"
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„Vai tad viņas tā bij ar mieru?"

„Kā nu nebūs ar mieru! Viņas dabon divējas

darba rokas un maksā tikai par vienām."

„Bet tas taču ir briesmīgi netaisni!"

„Ej to viņām pasaki!"

Annele mēģināja rūgto kumosu saldināt ar jok-

darīgu mēli.

„Tad mēs tā skriesim pa Jelgavas ielām ar

olekti un dzelzi, kā žīdu skroderis Joske ar save

dēle, vai Lēnais Jankelis kopā ar Ātro."

„Tā jādara, kā iznāk," Līziņa atteica bez smīna.

Darba laiks svešajās mājās bij no astoņiem līdz

astoņiem, bez pārtraukuma. Rīta gājienā māsas

sastapās ar skolnieku pulciņiem, kas ar grāmatu

somām un nastiņām steidzās uz skolu. Annele mē-

ģināja neskatīties uz viņiem, bet paiet tiem garām,

lepni paceltu galvu. Bet lai nu tā gāja šā, vai tā,

maz viņi, šie izredzētie, ievēroja darba meiteni,

lai gan viņi paši palika tai acīs un domās visu

dienu.

Heimaņi dzīvoja paši savā namā, pie Driksas.

Aizmugurē bij dārzs, saaudzis kokiem un krūmiem,

bez saulaina spožuma. Māsas strādāja istabā, kura

logu ēnoja kupli kastaņu koki. Istabas izelpoja sa-

vādu gaisu. Pēc kā? Annele raustīja degunu. Vī-

tušas puķes, smaržu zāles, drusku pelējuma. Va-

saru māja bij neapdzīvota, logi pa lielākai daļai

slēgti. Gaiss bij vēss, pat drebināja. Saule te ne-

iekāpa.

Līziņa klusēdama pazuda kaut kur istabās un

atgriezās ar drēbju klēpi uz rokas.

„še, ārdi!" vienu piesvieda Annelei. Viņa ne-
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runāja. Nesmējās. Kā izmainīta bij. Varēja re-

dzēt, ka viņu te kas spieda.

Vai tad tā nu mēs te dzīvosim kā kapos? An-

nele klusi nopūtās.

Klusēdamas viņas bij strādājušas kādu laiku,

tad paskrēja gar durvīm treļi, tad atsprāga dur-

vis — un ielidoja tralinātāja pati. Balts priekš-

auts. Balts batista cekuliņš uz kupli spraustiem

matiem. Pasvieda Līziņai roku, tik aša un skaļa.

labdien! Vai nu atkal tai mūsu

maisā? Ū, ū, ū!" Un gandrīz jau auroja.

„Vai jums prāts, Jetiņ!" Līziņa klusināja.

„Dvēselītes nav mājā. Vai tad jūs nedzirdat,

kādu jandāliņu mēs griežam pa virtuvi. Dūda

vairs nav dūda, bet žagata. Lai nodimd miroņ-

nams! Kā pats ar Alfonsu pa vienām durvīm bij

laukā, tā pati tūlīt ar abām kaziņām uz veikaliem.

Pašlaik viņām zied kvieši, jo vakar pakratīja ma-

kus. Un tad jau līdz pusdienām mājās nākšanas

nav. Varbūt vēl pasūtīs pusdienas aiznest uz bo-

dīm, pie žīdiņiem."

„Barons atkal projām? Viņš jau tikai vakar

vakarā esot atbraucis?"

„Pietika! Vienas nakts pirts vīram pietika,"

Jetiņa iesmējās. „Viņš, mīlīši, nav radis ar to ūpi.

Un kas viņam to prieku var liegt? Viņš tad la-

bāk uz jakti."

„Kas tas ir? Mūžam to vien dzird: barons Hei-

manis uz jakti? Kur viņš tās jaktis vienmēr no-

tur?"

„To es jums parādīšu."

Jetiņa pieskrēja galdam un spēcīgi uzsita uz tā

ar rokas skrimšļiem:
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„Knauks, knauks, knauks! Tā ir viņa jakts."

„Kārtis?"

„Nu ko tad jūs domājat? Dzer un spēlē, uz

nebēdu!"

„Bet jaunais barons?"

„Alfonsiņš — Pundziņa. Podziņa? Mācās, kā

dara tēvs. Kad ko iesit, laiž pa roku galam. Tā

i bij vakar. Tad arī mums tiek. Tikai barontēva

labās sirds dēļ mēs te līpam kā mušas pie medus

poda."

„Tad jau jūs laikam esat barona pusē?"

„Tikai. Viņš mums parādās kā ciemiņš un tad

arī ir svētki. Virtuve pilna, galdi pilni. Bet cik

ilgi — atkal kari. Dēls kopā ar tēvu, meitas kopā

ar māti. Šī kā ūpis. "Un kad tad sāk šo mērcēt —

na, to ir velns neizturētu! Un kādēļ lai viņš ne-

bēg, ja viņu sauc eņģeļu mēles."

„Kārtis?"

,/Kārtis ir kārtis! Neba nu ! Vēl šis un

tas, šis un tas, kas gadās pasaulē!"

Jetiņa nenoteikti pablisināja acis.

hm, hm," noslēpumaini noliecās pie Lī-

ziņas: „Es jums pastāstīšu ..." Bet tad acīs ie-

dūrās tā meitene. Stāstītāja aprāva. Un nu pa-

visam citu runu, gari novilkdama: „Ak tad šī tā

jūsu māšele? Mācās? — Nu, mācies, mācies. Ko

lai citu dara? Tā adata, tā ir nabaga meiteņu maize.

Diez, vai jau nebūs par „jūs" vien jāgodā? Jāsme-

jas! Tāds spoks! Mācītāja svētībā taču vēl nav

bijusi? Kur nu, kur nu!"

Pavisam vienaldzīga tagad izlikās Jetiņa. Pie-

gāja, pavandīja sakrautās drēbes.

„Nu, ko šī ar tiem kankariem ! Uz gada tirgu
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brauks? šuj un pāršuj. Vēl divi šķirsti šitādu

pilni. Divpadsmit pašai, divpadsmit vienai kazi-

ņai, divpadsmit otrai. Tur jums vēl būs darba trīs

nedēļas pēc pastardienas/

„Es baronietei teicu, lai nes drēbi jaunām klei-

tēm. Tā bij norunāts. Katrai kārtu un vairāk šo-

reiz nē. Mans laiks ir iedalīts. Es tos vecos krā-

mus lāpīt neiešu."

„Labi, noņemiet īsi to ūpi. Vai maks šai jā-

taupa, vai? Un vai šiem veciem krāmiem nerā-

sies valkātāji? Būs diezgan. Lai tik pasviež pa

roku galam."

„Baroniete ir taupīga."

„
Taupīga? Pasakas, pasakas! Bet klausaities

nu: es jums pastāstīšu kumēdiņus."

Tai vietā Jetiņai aizcirtās mēle un nāsīs ie-

skrēja gruzduma smaka.

„Ū, manas knaibles deg!" tā izsaucās, bet vēl

no durvīm atkliedza: „Es nākšu pie jums strādāt!"

Drīz tā arī atgriezās ar gludināmo dēli. Uz-

statīja vienu galu uz palodēs, otru uz darba galda

gala. Tad ienesa klēpī batista drānu, visupēc cau-

rumainu ogļu ceplīti, kurā visapkārt bij sabāztas

dzelzs knaibles. Veikliem pirkstiem Jetiņa ar sa-

karsušajām knaiblēm knieba stīvinātas tulznītes,

kas skrēja ap baronietes tērpu no augšas uz apakšu,

rindām vien, kā bezgalīgi savirknēti klavieru kau-

liņi.

„Sibirija!" Zetiņa pūta. „Cik te ir? Septiņas,

astoņas kārtas, tādu čunkuru! Knieb tik un knieb,

kā muļķis."

„Jaunajam, ko nu šūsim, būs divpadsmit kārtu."

„Nu, kā jums nav bail no grēka!" Jetiņa ap-
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stājās un nosodoši pagrozīja galvu. Bet ar sasla-

pinātu pirkstu savas knaibles čūkstinādama, viņa

vairākkārt paskatījās uz Anneli un viņas skats

gaiši teica, ka tā meitene te lieka. Beidzot tā ne-

izturēja.

„Klau, meitēn, vai tu negribi paskatīties ba-

ronu istabas? Ēj taču! Divām istabām cauri,

trešā ir zāle. Tur tev būs ko redzēt."

Un kad Annele vēl nekustējās, Jetiņa kādā darba

pastarpī pienāca, izņēma tai ārdāmo no rokām un

pastūma uz iekšas durvīm.

„Vai tev nevajaga atstiept muguru? Tā kā tā

tas ūpis tev nekā nemaksās."

Neko nevarēja darīt. Bij jāiet, lai Jetiņa iz-

runājas.

Annele stāvēja zālē un ļāva acīm staigāt no

spodrināta parketa pār bronzā laistīgām tapētēm

un trauslas niedres viegluma galdiem un krēsliem,

zelta ierotām greznotiem. Spoguļi stāvēja gar sie-

nām čukuroti zelta vīnķekariem. Tie ierāva sevī

augumu no galvas līdz kājām. Tik daudz spoguļu!
Tie vilka tuvāk. Paskatīties gribējās, papētīt

sevi kā svešu. Tas bij tik neparasti. Kāda tad

viņa īsti izskatījās? Daudz par slaidu, daudz par

tievu. Arī ar to smukumu nekur negāja uz priekšu.
Ja tā sevi labi apskatīja, tad tur bij daudz ko vē-

lēties.

Dziļāki, spoguļa dzelmē, tā ieraudzīja gleznu, zel-

tītā apskavē. Viņa pagriezās tai pretī.
Cik tā gan bij skaista!

Neredzētos divriču ratos iejūgti četri rumaki

auļu laidās iekšā zilsārtu mākoņu grēdās. Virknēm,

rokās sadevušies spārnotu zēnu bari tos ap-
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lidoja. Skaisti jaunekļi divričos stāvus stāvēdami

vadīja zirgus. Giti bij iekrituši grožos, it kā pār-

galvībā tos gribētu apturēt, bet paši bij tik prieka

pilni, tā pārvarēti joņojoša skrējiena, ka padevās

un kā gavilēdami gāzās līdz tur iekšā. Gaisma aiz

mākoņšķautnēm virda kā no bezdibeņu akām, gais-

mas caurstrāvotas bij mazo amoretu miesas līdz

sārtajām vaigu dobītēm. Rumaku liesmojošās acis

reiba no gaismas, viņu cēli skrējienā izliektie ceļi

iāsmoja no gaismas, jaunekļu starojošās sejas ga-

vilēja gaismā. Un visi viņi bij apvienoti vienā vie-

nīgā asiņu pukstā, bezgala trauksmē, bezgala līksmē

un priekā. Kurp, kurp? Pasaulē, lielajā, plašajā

pasaulē kā gaismas vēstneši! Saulei pretī! Nē,

viņi jau bij pašas tās saules vedēji!

Anneles sirds bij satraukta kā no ugunīgas bul-

tas. Tā gavilēja līdz. Tā liesmoja līdz. Tik skaistu

gleznu viņa nekad vēl nebij redzējusi. Gleznas

stūrī bij vārdi: Gvīdo Rēnī. Tas laikam bij tas

meistars, kas to gleznojis. Tāds burvis! Tik liels

un dižens, kas tā spēja aizraut un satraukt. Ilgi

viņa tur stāvēja, un nevarēja atrauties it kā gri-

bētu visu šo skaistumu sevī iesūkt un aiznest sev

līdz uz visiem laikiem.

„Nu, ko tu laba redzēji?" jautāja Jetiņa izklai-

dīgi, apmierinājusi savu lielo runas kāri.

„Gleznu? Kādu gleznu?"

/,To, kas tur bij."

//Ļautiņi," Jetiņa paraustīja plecus.
;/
Tad tev

vēl bildītes patīk? Ir gan bērna prāts!"

z/Bet klau!" viņa sevi pārtrauca ar vienu ausi

pret zāli. Seja sastinga bažīgās gaidās un pacel-
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tais pirksts sasala. „Frau Baronin!" viņa aši iz-

grūda. Un tad draudoši kaut kam:

„To man tā Dūdiņa ir ievārījusi. Viņai skauž,
ka es nāku pie jums patriekties. Nu viņa pirmā

sadzirdējusi zvanu, slepus ielaidusi baronieti un

man nekā nav pasvilpusi. Bet par to viņa dabūs!

Lai tik nu sargās!"

Dūdiņa bij virtuvniece.

Iztālēm bij dzirdams šļūcošs troksnis. Jetiņa, kas

ar visām savām ierīcēm bij uz pēdām pa kaklu pa

galvu pazust, palika turpat, kā iemieta un teica:

„Jau klāt ar savu siena vezumu. Kas nu

ir, — ir."

Baroniete ienāca, aiz sevis garu velci melna

zīda. Savilktas uzacis, sakniebtas lūpas, ass, stingrs

skats, kas pirmo ieraudzīja Jetiņu.

„Jūs ievedat še jaunu kārtību, Jete," gandrīz

nekustīgām lūpām teica kundze.

„Manā istabā ir pārāk karsts," Jetiņa, pavisam

maza, mēģināja kā aizrunāties.

„Es runāju, Jete, jūsu vārdi ir lieki."

Baroniete novērsa no viņas savas acis.

„Guten Morgen, Frau Baronin!" Līziņa sveici-

nāja. Annele piecēlusies, kniksēja. Baroniete pat

acu uz viņas pusi nepamirkšķināja. „Viņa nav mani

ieraudzījusi. Būs jāsveicina vēlreiz." Un viņa, ne-

gribēdama izlikties nepieklājīga, to darīja, uztver-

dama mirkli, kurā baronietei pavisam nebij iespē-

jams paskatīties tai garām. Bet baronietes skats

aizslīdēja tai pāri ar tādu māku, it kā viņas vietā

būtu tikai gaiss. „Ko? Viņa mani negrib redzēt!

Vai tad es nemaz neesmu cilvēks?" Annelei rūgtums

saspiedās kaklā, un viņa nu no galvas līdz kājām
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noskatījās šo baronieti, kas tai nemaz vairs nelikās

kā dzīvs cilvēks.

Sarauktām uzacīm un tikko kustīgām lūpām

kundze turpināja savus aizrādījumus un apspriedi

par darbu. Viņas vienmuļā runa bij pārtraukta

Līziņas ašiem un ātriem: „Jā, Frau Baronin. Nein,

Frau Baronin!" Ne daudz vairāk. Bet šie īsie ie-

metumi tomēr liecināja par lietišķību un nepiekā-

pību pretī darbdevējas untumainām piezīmēm.

Jetiņa nekur neaizvācās. Viņa paņēma savu

ceplīti, it kā ar nolūku iet atjaunot ogles, bet tikko

baronietes velce bij aiz durvīm, viņa jau bij at-

pakaļ. Ar visu savu lielo muti.

„Nu, aizšķūrējās gan tas ūpis?" Tagad līdz va-

karam būs no tā miers."

„Jetiņ, Jetiņ!"

„Mīļā, aizšķūrēsies vienreiz visi viņi. Uz cik

jūs gribat derēt?"
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„Kas tie tādi visi?"

!"

z/Kad tas būs?"

,/Kad, es nezinu, bet vienreiz tas būs. Vai jūs
neesat ko dzirdējušas, ka jau vird un vārās pa

apakšu ?"

z,Maz gan, bet tomēr kaut ko esmu. Man stās-

tīja, ka pirmā maijā kāda jauna meita saņemta
ciet. Tā kaut kur uzkārusi sarkanu karogu. Manai

krustmātei stāstījusi piena sieva, kas braukusi ar

mazu gaismiņu. Jauna, skaista meiča bijusi. Goro-

dovoji ar pīķiem katrā pusē to veduši, bet viņa gā-

jusi iecirstām rokām un lepni paceltu galvu."

,/Par to es zinu, un arī to meiču pazīstu, bet es

nekā nedrīkstu stāstīt."

,/Kur viņa palika?"

„Palaida vaļā. šiem iznāca labāk to lietu noklu-

sēt, lai domā, ka nekas nav bijis. Lai nu arī domā.

Bet kur tu noslēpsi gruzduma smaku! Viens saodis,

pateic otram. Pa apakšu vird un vārās, bet kas to

zina? Reiz varmāku cietokšņi grūs!"

Jetiņa patētiski nobeidza.

„Vai mēs to piedzīvosim?"

,/Ja ne mēs, tad mūsu bērni."

Un atkal pametusi ausi pret iekšdurvīm, ziņoja:

„Kaziņas nāk. Ziņkārīgas kā žagatas. Māte

pateica, ka te ir kāds svešs purns, to tad vajaga

izokšķerēt."

z,Vai es būtu tas svešais purns?" Annele domāja,

jo uz Līziņu tas jau nevarēja zīmēties. Te gan runā

savādu valodu.

//Kaziņas" bij baroneses Kitija un Dēzija. Pus-

audzes. Viņas sveicināja pašas un Annele nojauda,
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ka te nevajaga nekādas kniksēšanas. Pretēji mātei,

viņas runāja daudz, sevišķi ar Jetiņu un uzstādīja

tai jautājumus, kuriem vajadzēja pierādīt viņu pār-

gudrību, bet atbildes devējas nezināšanu un neat-

jautību, un kā par brīnumu, Jetiņa tagad tiešām bij

tik neattapīga, ka deva tās muļķīgākās atbildes, vai

arī pati ar nopietnāko seju uzstādīja jautājumus,

kas baronesēm deva iemeslu slepeni saskatīties un

gardi saķiķināties, iekam tās nāca ar saviem pa-

skaidrojumiem, kurus Jetiņai vajadzēja „kā ar

naglu" iedzīt galvā, un kurus tā ne par ko un ne par

ko negribēja saprast.

„Tā. Nu viņām atkal būs visu dienu ko smiet

par ~muļķīgajām bauru skuķēm", Jetiņa teica, kad

baroneses bij aizskrējušas.

„Vai jūs arvien tā izliekaties ?"

arvien, Līziņas jaunkundz."

„Bet vai tad viņas tai jūsu muļķībai tic?"

„Ak, ko gan viņas netic! Viņas jau tā ir audzi-

nātas neturēt mūs par cilvēku slaku. Tas jau ir

viņu visu posts. Bet mūsu priekšrocība ir tā, ka

mēs viņus pazīstam caur un cauri, viņi mūs gan-

drīz nemaz."

Vakarā Līziņa nogurusi iekrita krēslā.

„Nezin, kas tas ir, bet pie tās Heimanietes darbs

man liekas divtik smags. Baroniete ir tik augstprā-

tīga, ka spiež cilvēku nost. Tur visiem spēkiem jā-

turas pretī. Un viņai pašai varbūt arī nav viegli."

Arī Annele izjuta citādi šo pirmo dienu svešā

mājā, Divpadsmit stundu bij gandrīz bez pārtrau-

kuma nosēdēts, jo arī ēdienu tām ienesa turpat pie

maza atsevišķa galdiņa. Jaunajiem locekļiem tā bij

grūta pārbaude. Tomēr ne grūtums vairs bij prātā,
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bet iespaidi, kas dienā gūti: Jetiņa, abas „Kazi-

ņas", Frau Baronin. Tad tie izbira kā smilts no

saujas. Vēl kas?

Pats jaukākais. Glezna!

Četri rumaki izšāvās cēli izliektiem ceļiem, jo-

ņoja iekšā gaismas šķeltās mākoņaizās. Gaisma

trenca tos auļu, cirta tiem pakavos ugunīgām pāta-

gām. Un gavilēja spārnotie zēni, gavilēja skaistie

līdztraucošie jaunekļi, gavilēja debesis un zeme.

„Gaisma, gaisma! Varenāka un skaistāka tak

nekā vairs nav pasaulē!"

„Ko tu tur runā?"

Dzirdami ar savām domām tā tak bij atkal ru-

nājusi. Nu tā teica māsai.

„Zini, kad tu ej cauri Heimaņu zālei, tu apska-
ties to gleznu."

„Kādu gleznu?"

„Tur tā ir pie sienas."

„Ko tā rāda?"

„Tad tu redzēsi."

„Labi, ja atminēšu, paskatīšos." Līziņa teica un

viņas galva nogurusi noslīga uz spilvena.

Bet Annele vēl ilgi smaidīja laimīgā atcerē.

„Tas tak ir jauki, ka es to gleznu dabūju redzēt

un nu nekad vairs neaizmirsīšu. Cik labi ir bagā-

tam, kas var tādu iegūt un uzkārt savās istabās."

Kādu vakaru, pārnākot no darba, māsas atrada

priekšā Grietiņu, Tīdemaņa kundzes virtuvnieci.

Sārta, zema, drukna tā tur sēdēja, ar noraisīto la-

katiņu vēdinājās un rauša sviedrus no sejas. Vē-

dināja māsām pretī un pārmetoši teica:

„Vai, Dieviņ, kā mēs jūs gaidām. Kā saulīti uz-
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lecot. Melnā jāpārtaisa, pelēkā jāpārtaisa, un mēs

nezinām, ko iesākt."

„Melno jau nupat pavasari pāršuva."

Tā bij tā pati melnā zīda kleite, ko Annele reiz

bij nozaudējusi, mākoņos skatīdamās.

„Pāršuva, bet nu vairs nav mērā. Ko jūs gan

domājat: Kundze visu vasaru pie māsas prāvestie-

nes, muižā. Kas tur pīļu, kas tur cāļu, kas tur svie-

sta, kas krējuma! Piebrieduši kā vārpa."

„Kas tad viņai stāv priekšā?"

„Divējas kāzas, mīļā. Par to jau vajaga ir mel-

nās, ir pelēkās. Prāvestiem abas vecākās precas."

~Vai nu sāk gan tur kustēties?"

„Paldies Dievam, paldies Dievam!" Grietiņa,

laimē starojoša smaidīja. „Vēl jau nu gan paliek

Teachena, Luischena, Marichena, Valfrīdchena, bet

kad jau saitei viens gals vaļā atrisis, izbirs arī tās

pārējās."

„Un kas tad šām tie precētāji?"

tikai kandidāti," Grietiņa paplēta

stingras un lepnas acis. „Abi, kā viens aiz otra pie

prāvesta bij, tā arī šīs abās ieskatījās." Un tuvāk

Līziņai pieliekusies, ar klusinātu balsi: „Saka jau

gan, ka nevis Luidorchena un Frīdāchena būtu šiem

gribētas, bet gan Teachena un Marichena, bet vecais,

tas ir: Dievs piedod grēkus! — cienīgtēvs stingri

uzstājies: nav nekāda lasīšanās! Kas ņēmējs, lai

ņem no gala. Un kā neņems, kad līdz ar sievu muiža

un vieta kā spēlēt rokā iespēlē. Prāvesta vārds taču

visur līst cauri kā eļļa."

„Vienu uz Kurzemi, otru uz Vidzemi. Labas vie-

tas, lielas muižas." Grietiņa pastāstīja: kur un kā,

bet tad pēkšņi, kā nobijusies, uzlēca kājās.
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„Vai, kā aizrunājos! Kā pēc vakariņām nosviedu

traukus ķēķi, tā tur stāv vēl visa tā grēda. Visu lika

pamest un skriet šurp, tāpēc ka tik ļoti steidzami."

„Paspēsim, paspēsim. Cik tad jums tagad ir

galvu?"

„Ar mūsu dēliem kopā vesels ducis. Cienīgmāte

teic: kā tā Kunga apustuļi. Viņa jau svēts cilvēks,

ar bībeles vārdiem prot runāt. Un kad mēs vēl di-

vas klāt, tad jūs —"

„Mēs arī būsim divas. Mana māsa nāk līdz."

„Ak tā! Nu lai jau nāk, lūdzu, lūdzu!" Grietiņa

aicināja kā uz ciemu. jau nav tāda.

Viens vēders vairāk, vai mazāk."

„Es domāju, ka mana māsa savu vēderu no-

pelnīs."

„Ak, tā! Nu jā, jā! — Nu es gan laikam muļ-

ķīgi izrunājos." Grietiņa apmulsa. Bet tūlīt zvē-

rināja: „Bet tad jau nāciet. Nāciet drīz. Citādi

mēs par daudz uztraucamies."

Melnā kleite mācītāj kundzei sprāga no vīlēm.

Tur tik bij divi padomi. Vai nu sānos gabalus ie-

laist, vai gaidīt, kad tā atkal būs laikā. Ap pava-

sari, kad — kā valkātāja pati teica — tā būšot dar-

bos un rūpēs sev noplēsusi deviņas ādas un palikusi

„kā skalgans". Tuklo, sārto kundzi, ar tikko pogās

turošos, cieši apstieptu svārku un plati kroķetā

priekšautā apjozto viduci, bij grūti iedomāties „kā

skalganu".

Kundze plātīja savas miesas rotas un gudroja.

Sānos ielaist? Tas padoms bij nepieņemams. Kā nu

kāzās ar lāpītu kleitu? Līgavas gods to prasa, lai

radi būtu kā no olas izšķīlušies. Līgavaiņa pusē
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lieli kritizētāji. Pirkt jaunu? Bet ko teiks viņas

Kūno, Herberts, Gotlībs, Helmūts? Viņa taču tos

aplaupa. Nē, nē! — Un tomēr, kad labi apdomā,

jaunas kārtas vajaga tik tā kā tā. Vai tik vien būs

kāzu? Rados vien četri mācītāji, kam pilnas ligzdas

saaugušu dēlu un meitu, kur nu vēl draugos un pa-

ziņās! Jā, jā!
Kad visu labi pārliek un apdomā: gandrīz, gan-

drīz vajadzētu jaunas! Kādu padomu dodot Līziņa?

Tā teica, ka nepieciešami vajagot jaunas.
Bet ko tad? Melnu ripsi, vai taftu?

Tas būtu vienalga, bet kādēļ melnu? Vai tad

kundzei neesot tas melnais apnicis? Esot taču citas

piedienīgas krāsas.

„Vai die, vai die!" Krāsainai kleitei viņa esot

par vecu.

Par to nevarot būt ne mīklā runas, Līziņa iz-

kliedēja bažas.

Nu labi,, tad viņa to darīšot uz savas šuvējas at-

bildību. Tā viņa visiem stāstīšot. Avotu jaunkun-

dze nav pieļāvusi, ka viņa atkal un atkal, jau piecus

gadus pēc vīra nāves, sev šuj melnu.

Priecīga un apaļa kundze tad arī cēlās un gāja.

Un drīz pēc tam Grietiņa iešāva durvīs virtuves

tvana pietvīkušo galvu.

„Nu, vai būs mums jaunas kleites ?"

„Būs, būs!"

„Nu, paldies Dievam, paldies Dievam! Tā ir

labi. Nevar taču pieļaut, ka tā Katerfeldiene iet ap-

kārt un stāsta, ka Tīdemanietei esot viss bez gar-

žas. Tie ir meli. Tas pie mums nav. Mēs darām,

ko varam. Mēs tik gribam kādreiz iztaisīt no ma-

zuma lielumu. Un tad tas neiznāk."
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Blakām, virtuvē, ar lielu niknumu iešņācās kāds

katls un Grietiņas galva pazuda.

No mazuma iztaisīt lielumu. Tādā mākā mācī-

tāja atraitnei laikam bij jo bieži jāvingrinājas. Jau

viņas dzīvoklis bij par mazu, lai atļautu pietiekošu

kustības brīvību divpadsmit nākošiem „tā Kunga

apustuļiem", četriem viņas miesīgiem, bet sešiem

radu un paziņu dēliem, kas pie tās bij nodoti pan-

zijā. Aiz šķiras apziņas, lai dotu nopelnīt lieku grasi

četru dēlu audzināšanai, radi un paziņas to gan da-

rīja, bet kā grūtus upurus nesdami un par kundzes

audzināšanas spējām bieži vien galvas kratīdami.

Jaunie ļaudis turpretī bij lielišķi apmierināti, ari

izlutinātie starp tiem panesa labprāt visas mazā dzī-

vokļa neērtības un paskopo galda kārtību, vecākiem

apgalvodami, ka nekur pasaulē nebūšot tik labi, kā

pie Tīdemaņa tantes. Un tā jau arī par „saviem zē-

niem" ļauna vārda nebilda. Kluss, bezvārdu kon-

trakts noturēja abas puses līdzsvarā. Ja audžu māte

ar sava rakstura piekāpību, jāteic — gļēvulību uz

daudzām zēnu vaļībām skatījās caur pirkstiem, tad

no otras puses divpadsmit vīru garde sargājās iet

pāri zināmām robežām, kas būtu savienotas ar

risku zaudēt iecienītu panzijas nometni.

Vienreiz nedēļā iebrauca pēc kārtas kāds no tē-

viem iztirzāt zēnu uzvešanos un iepūst vajadzīgo

autoritātes cieņu. Cik-nu no tās iznāca.

Jau šo pirmo rītu māsas pie ieejas durvīm bij

sastapušās ar „apustuļu pulku". Kā pērkona grā-

viens tie nāca, cits pa kāpnēm brāzdamies, cits pa

roktura zveltni lejup laizdamies. Rībēdami tie pa-
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zuda ielās, katrs uz savu skolu. Kā tik nu būs, kad

tie nāks atpakaļ dzīvokļa šaurajās sienās!

Tīdemaņa kundze palika ilgi prom, bet ne par

ilgu tik svarīgai lietai. Jo ar šo iepirkumu jau tika

nodarbināts nevien attiecīgais pārdevējs, bet arī

pats, it sevišķi šim pirkumam pieaicinātais īpaš-

nieks, kam bij jāziņo par avotiem, kur drēbe cēlu-

sies, vai no solidas fabrikas; vai šķēram nav pie-

jaukta kokvilna un ieaudām vilna, vai veikalnieks

var galvot, ka tā negumzosies, nebalos, neplīsīs un

neuzrādīs vēl kādas citas apslēptas viltīgas īpašības,
kas paīsinātu tās mūžu un aizkavētu atstāt to kā

mantojumu bērnu bērniem. Un tikai tad to varēja

pirkt, kad veikalnieks to kā zvērastu bij uz savu

sirdsapziņu ņēmis: Uz galvošanu, uz galvošanu.

Zvans strinkšķēja. Grietiņa skriešus dipināja uz

durvīm. Bet tā nebija kundze, kas nāca.

„Vai mama mājā?" tur kliedza.

„Nav, nav!" Grietiņa atkliedza un dipināja at-

pakaļ.

„Urrā, nav mājā!" kliedza viens un — „Urrā,

nav mājā!" kliedza otrs, trešs un ceturts.

Kādu laiku cirtās durvis, klaudzēja soļi, dārdēja

galdi un krēsli. Tralināja, svilpa, auroja, kliedza.

Pēkšņi atsprāga darba telpas durvis, viens pusaudzis,

apbruņojies ar krēslu, ieklupa ačgārni iekšā, atgai-

ņādamies no otra krēsla četrām kājām, kas to dūra

kā pīķi. Vairīdams sānus, vairīdams muguru bēglis

gāzās zem galda, starp meiteņu kājām, kas tās tikko

spēja paraut tam no ceļa. Vajātājs to panāca.

Šņākdami tie saklupa un rāvās, kamēr beidzot, dūru

cīņā, bēglis bij saliekts kā kabatnazis un, padodamies
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un glābiņa meklēdams, žēli ievaidējās: Mamā,

mamā!

Uzreiz vajātājs pārstāja mazo mocīt, atrāva ro-

kas, iesviezdams tās sānos, nicinoši savieba seju, iz-

spļāva ar līkumu: „Gļēvulis! Memmes dēliņš!

Kauns!" un bij prom.

Mācītājkundze nāca, rokas plātīdama.

„Bērni, bērni. Ko jūs niekojaties? Kas še no-

tiek? Kas še sauca: mamā?"

Bēglis ātri izlīda no galdapakšas, saslējās ple-

cos, nopurinājās.

„Bet itnekas, mamā! Mēs esam pilnīgi rātni.

Ko tu mums arvien par nepatiesu uzbrūc?"

Sauca pie galda. Māsas ienāca pēdējās, kad jau

Grietiņa stiepa milzīgu gaļas bļodu un nolika to kun-

dzei priekšā. Jaunekļi sēdēja pa seši katrā pusē.

Kundze galdgalā. Viņai pretī otrā galdgalā divās

šaurās vietiņās saspiedās māsas.

Kundze dalīja. Katrs sēdēja pie sava dabūtā

gaļas gabala un kartupeļu grēdas, kamēr visiem bij

priekšā, un namamāte, apgādājusies pati, paņēma

dakšas un nazi, tad uzreiz sāka džinkstēt visi citi

naži un dakšas un nekas cits vairs nebij dzirdams,

kā steidzīgs zobu darbs.

Bļodā bij palikuši vēl pāris gabalu. Lieli, bet

kaulaini. Tie, ko namamātei piedāvāt pa otru lāgu.

Un to.viņa darīja sākot no paša lielākā:

vēl vienu gabaliņu?"

„Paldies, nē!"

z/Bet tev, Kūno?"

,/Paldies, nē!"

z,Bet Francis taču ņems droši?"

z,Nē, nē, tante. Esmu paēdis."
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Ja viens no zēniem un sevišķi ja tas bijis lie-

lais Ferdinands, ir teicis: nē, tad visi teiks nē, par

to kundze var būt droša.

Un viņiem bij taisnība. leskaitīts tas tiks, bet

ko viņi grauzīs no tā atlikušā kaula?

Bet nu kundze pamana arī Anneles ātrās, visam

sekojošās acis. Un pārprot.

Vēl nezinādama meitenes vārdā, tā laipni pie-

dāvā:

„Nu, mazā, kā ar jums? Vēl vienu gabaliņu?
Lūdzu! Bļoda skatās."

Annele samulst. Viņai liekas, ka šai mirklī viņa
ir visas uzmanības degpunktā. Ko tagad darīt? Kā

izturēties? Un tad viņa izšaujas stāvu, kā raķete.

Dziļi nokniksē:

„Nē, paldies, mācītājkundze!"

„Kri-kri-kri-kri!"
It kā kur blakām būtu ielūzis krēslis.

Nē, tas tik ir Herberts, kas neviļot salecies, ap-

žņaugdams lūpās nekautrīgi izsprukušo smiekliņu.

Bet smiekliņš jau ir prom. Pāri divpadsmit sejām

tas jau aizskrējis tur kā smīns, tur kā vīpsnā, tur

kā ķēmīgi pašķobīta mute, vai zobgalīgi saraukts

deguns.

„Viņi smejas par mani," Annelei izšaujas karsts

caur galvu. Bet ko't es nodarīju? Ā, tas kniksis!

Tas te laikam nevietā. Tas vispāri ir nevietā.

Katrs te uzvedas kā liels cilvēks, bet es kā maza

meitene.

Krēsli rībēja. Mājas māte bij atgrūdusi savu

un tā bij zīme, lai katrs steidzas pazust kā irbēns

no pērkļa.

Mazajā istabiņā, blakus virtuvei bij tik vēl vie-
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nam krēslam telpas. Tas bij mācītājkundzei, kad

tā laiku pa laikam ienāca lūkoties, kā iet uz priekšu

ar jaunā viršu krāsas tērpa celtniecības darbiem

Pēc pusdienas uz īsu brīdi šai trokšņainā jā

mājā iestājās miers. Jaunie ļaudis pār savām grā-

matām, kundze nolikusies uz ausi, trauku šķindoņa
blakām un Grietiņas soļu dipoņa kaut kur nebūtībā

iegrimusi. Bet tad arī tā apklusa un Grietiņa ie-

slīdēja pati, apaļa un spīdīga kā ieeļļota un nokrita

uz kundzes krēsla. Locekļi tai bij smagi no dienas

darba un sirds no sūdzībām, ko tā vēlējās izkratīt.

Tad tā vairs nebij nekāda /,mēs," kas, juzdamās ar

Tīdemaņa kundzi vienā personā, lepna savā viršu

krāsas zīda kleitē gāja kaitināt Katerfeldieni, cēlu-

šos no cilts, — tagad tā bij tikai maza

„es", vientuļa savās rūpēs, darba smagumā un sa-

rūgtinājumā, kas nevaļas starpbrīdī paspēja tikko

izpausties uz taukainām rokām slepus nobirušā

asarā.

Un tur viņas gaudu dziesma:

„Ko jūs gan domājiet, ko jūs gan domājiet! No

četriem augšā un vienpadsmitos gultā. Divpadsmit

pāru zābaku vien no rītiem stāv rindā kā zaldāti.

Vai nevarēja ievest tādu kārtību, lai katrs pats sa-

vus notīrī? Gredzeni no pirkstiem nebūtu nokrituši.

Bet nē! — „Savās mājās tie to nav raduši, kā lai

es nu tagad to lieku," tā pasaka cienīgā. Un ko

svešiem neliek darīt, to taču pašas bērni arī neda-

rīs. Un tā tas viss uz tām vienām manām rokām.

Bet kur nu vēl istabas, kur maiznieks, kur trauki!

Kur tirgus! Rokas izstieptas no nesamiem, kamēr

tādam karaspēkam piegādā! Bet vai pateicība?
Dumme Gans! to tu dzirdi te no vienas mutes, te



166

no otras. Kundze jau nē, būtu grēks teikt, bet viņa

pati peras kā pa pirti. Un ticat man, viņai pašai
dažreiz bail no tiem zamariem. Ko lai dara! Divas

reizes mēs ar cienīgo esam gribējušas šķirties, bet

tad bij asaru jūra. Raudājām abas. Un tā palika.

Viņai jādzīvo, man jādzīvo. Kur iesi? Cik ilgi pie-
tiks tas mazais grasītis, kas šai sūrumā ietaupīts?
Vai pie radiem nebūs asaru maize? Taču tāpat.

Kam nav sava jumta, tas ir visiem vējiem padots."

„Gretchen !" kaut kur atskanēja kundzes sau-

ciens. Un Grietiņa kā dzelta uzšāvās ar savu mū-

žam gatavo atsaucienu: „Jā, cienmātiņ!' Skriešus

aizdipināja.

Vakariņas bij astoņos. Visi sēdēja tai pašā kār-

tībā. Katrs no galda dalībniekiem dabūja desu un

kartupeļus. Desas bij noskaitītas un pa otram lā-

gam ko piedāvāt nebij. Pēc tam Grietiņa uznesa

bļodu mannā putras. No tās palika vēl diezgan pāri.

vēl vienu karoti! Lūdzu, lūdzu! Tu

redzi: bļodā ir diezgan!"

It kā tikai šo piedāvājumu būtu gaidījis, Ferdi-

nands, kā īlēna durts, uzšāvās kājās, ālīgi sašķobī-

jies, pataisīja dziļu kniksi un it kā ar apmulsušu

muti izdvesa: „Nē, pateicos, nē, pateicos!"

Kundze tā savādi paskatījās, bet neko. Tad pa-

griezās pret nākošo:

„Bet tev, Kūno, vēl karoti?"

Kūno uzlēca kājās un uz mata iztaisīja visu tā,

kā to bij darījis Ferdinands.

Tāpat arī Herberts. Pēc tam visi trīs bij atkal

nosēdušies savās vietās.

Tas viss bij tik uzkrītoši un komiski, ka kundze

skaļi iesmējās.
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„Bērni, bērni! Ko tad tas nu atkal nozīmē? Jūs

jau te kādu izāzējat?"

Kas tas tāds bij, viņai nebij jausmas, jo Anne-

les paldiesu pusdienā tā nemaz nebij ievērojusi.

Bet Annele zina, kas tiek āzēts. Viņa redz sevi

atdarinātu un izsmietu. Nepietika ar to, ka pie

pusdienas galda zēni saskatījās, sazinājās un ar ap-

spiestu smieklu izzoboja viņas neveiklību; nē, vēl

tagad to jo sevišķi vajadzēja celt gaismā, izķēmotu

un pa otram lāgam padarīt to apjukušu un sme-

jamu. Arī Līziņa saprata, ka ar zēnu māžošanos

bij domāta viņas mazā māsa, ātri pateicās un pie-

cēlusies aizsteidzās, lai aizvilktu arī māsu sev līdz.

Bet Annele vēl palika. Sarkana kā biete, rokas

ap krēsla zveltni, viņa neizvairījās un nenodūra

galvu, lai gan tā stāvēt bij tik smagi kā ar akmeņu
nastu. Bet acis meklēja kara: skataities šurp, jūs

puikas! Un tie skatījās. Viena mirkļa ilgumu

viens acu asmens krustojās ar divpadsmit citiem un

ja tam būtu vārdi, tad tas būtu tā pateicis: „Es

saprotu gan, ko jūs gribat. levainot un niecināt

jūs gribat, bet par tādu jūsu rīcību esat niecināmi

jūs paši. Jūs esat divpadsmit, es viena pati, jūs

dzīvojat pilnībā, es trūkumā, bet es neatlaidīšos un

centīšos uz augšu un būšu turpat kur jūs, jā: var-

būt vēl par jums pārāka. Gan jūs redzēsiet."

Vairāk viņas acīm nebij ko pateikt.

„Tev nevajaga to ņemt pie sirds. Muļķa pui-

kas," Līziņa mierināja.

„Vai tad es to ņemu!" meitene īsi atteica, bet

acu dobumos asaras dzēla.

„Tā arī ir labi! Kas nu ies nolaisties!"
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Mākslas centieni.

širkenhēfera dārza grantētie ceļi bij no daudza-

jām jūlija lietus gāzēm cieši nobliezti un tīri. Lie-

tus gan vairs nelija, bet gaisā juta aromātu no ap-

kārtējiem dārziem un tālajiem laukiem: nopļautas

vārpas, briestoši āboli. Dārza liepu samtainā

kuplumā bij — nezināms kad — šur tur iezagušās

garas zelta cirtas.

Baltie galdiņi, ar rūpīgi sakārtotiem krēsliem ap-

kārt, stāvēja tukši un gaidīja, garajos solos pie

estrādes bij pa retam sēdētājam. Uz estrādes ne-

viena, durvis, dibenā, slēgtas.

Nu sāka nākt ļaudis lielākiem puduriem. Starp

tiem bij Līziņa, krustmāte Meire un Annele. Pē-

dējā dažus soļus priekšā: ka tik nenokavē! Krust-

māte pietvīkusi un drusku aizelsu zem kupli uzbu-

žinātās melnzīda atkāru cepures lēnināja: „Neskrie-

niet, neskrieniet! Gan jau panāks!"

Dārza vidū tām sacirtās soļi. Notika apspriede:

kur nosēsties? Krustmātes skats noslīdēja uz sā-

niem. Pie galdiņiem būtu labi. Dzirdēt tur varētu,

arī redzēt, kas taču no svara. Bet ja nu gaida, lai

šās ko tur ēd, vai dzer? Un gaidīt jau gaidīja. Ne

par velti pie restorāna ēkas stāvēja viesmīļu fronte

lakotām galvas virsām, baltām krūtīm. Neuzticīgi

un nogaidoši vēroja to tautu, kas še pulcējās. Nepa-

rasta tāda šai dārzā.
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Pa to starpu jau trīs pirmie soli bij kļuvuši

plankumaini no cilvēkiem. Tad nu vajadzēja steig-

ties. Annele ieskrēja ceturtajā no kreisā gala, bet

no labā tai peldēja pretī pilsonis katliņā, mēteli

gumzaini sabīdījis plecos. Reizē tie sasniedza sola

vidu, reizē nosēdās. Pilsonis pūta:

„A-ta, tā! Gandrīz būtu par vēlu. Grūsties tad

dibenā kopā ar šādiem tādiem šņagiem! Tas viss

tāpēc, ka nav numurētu vietu. Nav kārtības. Kā

jau pie latviešiem."

„Ko tas te baras," Annele parāvās tālāk. Kad

bārās par latviešiem, viņa jutās līdzi aizvainota.

No priekšējā sola dāma pastiepa aizplīvurotu de-

gungalu.

„Ā, arī jūs, Vachtel kungs!"

„Kā tad, kā tad," laipni un vēlīgi klanīdamies

attrauca par Vachteli nosauktais. „Man jau bij jā-

ved mamma. Latvieši dzied! Atmiņas no bērnības.

Un kad jau mammu, tad jau arī bērnus ņēmu līdz."

Piegrūda ar elkoni puikam īsās bikšelēs, kas uz-

šāvās un dāmai klanīdamies, pievilka kāju; aiz pui-

kas kniksēja drusku mazāka meitene, tad paliecās

mamma, pelēki rūtotā zīda lakatiņā.

„Tāpat, kā pie mums. Es jau arī tikai atnācu

mammas dēļ. Vai tad nu koncerti nav dzirdēti, kā

atvainodamās pateica dāma, bet mamma, tai blakus,

smagā samta atgāzenu cepurē, nelikās to dzirdis un

iesāka ar meitu diezgan padiktu sarunu vācu va-

lodā, it kā norādīdama, ka viņa norobežojas no mam-

mas uz ceturtā sola, pelēki rūtotā lakatiņā un. ka

viņa nemaz nav tāda, kuras dēļ būtu bijis jānāk uz

latviešu dziedāšanu.

„Vai tad tas še tikai būs mammu koncerts un tie
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runātāji tā taisa, it kā viņi še sēdētu, kā žēlastību

parādīdami?" Annele domāja un juta kā ēnu pār-

skrejam par to lielo sajūsmu, kādā tā atradās no

paša tā brīža, kad Līziņa pārnāca ar prieka vēsti,

ka svētdien širkenhefera dārzā dziedās latviešu kori

no Rīgas un ka tur jāiet katrā ziņā, jo abas viņas

pēdējās nedēļās tik čakli strādādamas to arī bij pel-

nījušas, tā ka arī māte nevarēja celt ierunas par

izšķērdību. To viņa arī nedarīja, bet pati gan nebij

pierunājama nākt līdz un tā tērēt vēl liekus „sūri

grūti" pelnītus grašus.

Annele pagrieza muguru kaimiņiem pa labi. Viņa

juta, ka tie viņas priekšā būs grūti iekausējami, la-

bāk uz viņu runām neklausīties.

„Nāk, nāk! Pulcējas! Būs pilns. Nu, to es vi-

ņiem novēlu," priecājās krustmāte Meire. „Bet vai

jūsu Kaparsona nav?"

„Kas šis par „mūsu" Kaparsonu," atteica Lī-

ziņa. „Viņš jau tagad kāpj arvien augstāk. Neva-

rot vairs panest latviešu smaku. Viņam tad palie-

kot nelabi."

„Tāpat kā manam krustdēlam Glomim. Zini, kā

viņš tagad saucās: žanno Glomē. Tā stāvēšot

uz jaunās veikala izkārtnes, ko tas tagad liekot

krāsot."

„Nu, viņš jau apprecēja pārvācoto friziera at-

raitni ar visu veikalu. Tā laikam to vēlas."

„Jā, jā. Pazudušie dēli un meitas. Vai mazums

tādu tautai!" nopūtās krustmāte.

Dārzā nošalca čaloņa un apstājās. Dziedātāji,

klusu uznākuši, jau stāvēja uz estrādes. Vadonis

nogaidīja brīdi un pacēla zizli. Atturēdams un ai-

cinādams, klusinādams un drošinādams tas skaņas
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no cilvēku krūtīm laukā vilināja, gan dzidrās augstēs

ar savu zizli svieda, gan zemā drūmumā gremdēja,

gan ar tām ducināja un tralināja, gan žužināja un

gavilēja. Ai, kā tas skanēja!
Annele jau bij dziesmu bērns no mazu dienu.

Kā upe gar krastiem tās šalca gar viņas īso mūžu.

Kur bij agrie ziedoņa vakari, kad Avotu kalnos sie-

vas un meitas pavasari ielīgoja! Kur svēti noslē-

pumainā Jāņu nakts ar ugunīm un nebeidzamo līgo-
šanu! Kur pļāvēju darba gājieni ar tēvu priekš-

galā, kur nebeidzamie dziesmu kamoli, kas ritinājās

ap ziemas skalugunīm! Un viņas pašas dziesmu bri-

dumi atmatas ganudienās! Savas vasaras skolas

korītī arī tā bij pastāvējusi godam. Kādos svētkos

skolotājs šo savu kori pat baznīcā bij aizvedis „kupli-

nāt dievvārdus." Bet tādu dziedāšanu kā te viņa

dzirdēja pirmo reiz. Trīsas vien skrēja pār locek-

ļiem. It kā priekškars būtu atrisis un dvēsele varēja

ielidot citā pasaulē, kurā tā bij cits plašums un cita

brīve. Kā kāda mīkla būtu atminēta, kā izklaidētas

atmiņu drumslas sasaistītas un pārskatāmas. Bet

no kā šīs atmiņu drumslas? Ar ko saistījās? Tau-

tas sendzīve, bāra bērni bez saulītes vakarā, sērdie-

nīte saules tecētāja, kumeliņš purva bridējiņš. Kā

to tik varēja just un mīlēt ar tādu sirds kvēli? Kā

varēja rezē būt tik baigi un grūti un tomēr ar tādu

prieku aizlidot tālos laikos un tālās nākotnes! Dzie-

sma no kapa augšā cēlāja, dziesma ceļa zvaigzne!

Tumši priežu sili, saules atstāti mežgali, asaru māk-

tas cietēju sejas. Cik mīļas tās bij. Un tuvas. Ne-

mirstīgas ir saules ilgas, nemirstīgs ir naids pret

svešiem varmākām un pāri darītājiem. Nemirstīgi
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kā tautas dzīve. To pateica dziesmas, to sajuta

sirds.

Kad dziedātāji beidza, visur sita plaukstas, gā-

zās ārā aizturētie čalu plūdi.

„Labas rīkles!" Anneles kaimiņš piekrizdams pa-

grozīja galvu.

„Jā, dziedāt jau dzied," piebilda dāma ar aiz-

plīvuroto degungalu, itkā likdama saprast, ka viņa

nu gan no tādiem vien dziedātājiem neļaujas aiz-

mānīties un aizkustināties.

„Nu, ko jūs no šiem arī daudz varat gaidīt,"

noteica Vachtel kungs, lai nedomā, ka arī viņš nekā

cita „labāka" nav dzirdējis un šos te sāks slavēt.

„Un arvien tās pašas vecās dziesmas!" atkal

dāma. Tādas jau uz laukiem dzied visas ganu

meitas."

Dziesmu vadonis piesita ar zizli un visi apklusa.

Skaņas sāka žužināt kā vēji mežā.

— Cik mīļa esi Latvija,
Tu mana dārgā tēvija,

Ar savām zaļām birztalām,

Ar savām druvām bagātām;

Kas tevi karsti nemīļo,
Nav vērts ka' tevi apdzīvo!

Tā tik nu bij dziesma! Kas tādu bij darinājis!

Kas tādus vārdus rakstījis! Pastāstījuši par sen-

dienu grūtumiem, saules ilgotājiem, dziedātāji ta-

gad stāstīja par pašu Latviju „karsti mīļoto". Tur

nu bij viss, kas dārgs un pazīstams: Avotu meži,

kalni, lauki, mazais namiņš atmatā, kur ar tēvu un

māti pavadīti gadi, zaļās birztalas, bagātas druvas,

kas no Ganu kalna bij tālumā saskatāmas. Viss tas
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tur bij tai dziedātāju dziesmā un zaigot zaigoja kā

vasaras saulē. Un saules loks plētās tālāk, daudz,

daudz tālāk, un ietvēra vēl nepazīstamus plašumus,

iekausēja tos vienā vārdā: Latvija, pārlēja tos ar

visu aptverošu jūtu: cik mīļa, cik mīļa!

— Es tavā klēpī piedzimu,

Pie tavas krūts es izaugu,

Tu manas laimes šūpulis,
Kas vien man ir, no tevis viss;

Kā bērnu mani svētīji,

Kad pasaulē man' raidīji.

Manas laimes šūpolis! Ak, šie jaukie, solījumu

bagātie vārdi! Dvēsele saglauda spārnus, maza un

klusa tā iegula savas laimes šūpulī kā pie mātes

krūts un deva solījumu pret solījumu: „No tevis

savu laimi saņemšu, lielu izaudzēšu un atkal tavā

klēpī ielikšu."

— Un es šo tavu svētību

Arvien pie sevis sajūtu,

Tādēļ es tevi mīlēšu,
Līdz vēsā kapā gulēšu;

Tad tavā klēpī tiešām man

Būs jauka, salda dusēšan'.

„Jā, jā! Dzimtenes smiltiņās," čukstēja krust-

māte Meire un slaucīja acis. Arī mammai pelēkrū-
tainā zīda lakatiņā rokās parādījās mutautiņš, bet

dāma ar savu mammu sēdēja nekustīgas un laikam

savu asaru negribēja rādīt.

„Tā dziesma man ir gluži sveša. To es dzirdu

pirmo reiz," dāma nobrīnījās.
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„Tad jau nu to būs kāds jaunlatvietis uztaisījis,"

domāja Vachtel kungs.

„Tā vien būs," piekrita dāma.

/r
Jaunlatvieši jau tagad par Latviju un tautu

vien kūko."

Tikai kad dziedātāji pazuda no estrādes, Anne-

les acīm tie atkal pārvērtās par cilvēkiem miesā un

asinīs. Tie bij dažāda vecuma vīrieši un sievietes

tumšās drānās, melniem zābakiem un kurpēm kājās.

Plīvurotai dāmai bij programma. Viņa ziņoja.

z/Tagad nāks semināristi."

z/Ak semināristi? Ko tad šie tādu?"

/,Redzēs, redzēs!"

Starpbrīdis bij garām. Juku jukām skrēja ļau-
dis uz savām vietām. Puduris jaunekļu skolnieku

uzvalkos jau stāvēja uz estrādes. Viņu vadonis ari

bij jauns. Galvu pār plecu pagriezis tas lepni un

stingri skatījās publikā, līdz pēdējam kaktam, it kā

gribēdams uzsaukt: Nu, vai norimsit arī reiz! Kad

bij iestājies klusums, pagriezās pret savējiem un

pameta uzmudinoši ar galvu. Varbūt teica: Turaties

nu, zēni! Tā izskatījās. Un zēni turējās. lepriek-

šējie jau bij bijuši jauki, bet tas nu bij atkal kas

cits. Tā te bij jaunība, bij viņas pašas sirds, kas

skanēja ar dziesmām kā līksmā cīņā, kā pret vējiem.

Likās, ka viņi dziedāja ne tik vien ar savām bal-

sīm, nē, arī vēl ar katru miesas šķiedriņu, ar katru

asins pukstienu, lai gan paši stāvēja tik nekustīgi,

kā no akmens izcirsti. Sevišķi viens likās būt par

visiem pārāks nevien ar balss skanīgumu un

kuplumu, kas kā upe sevī ierāva citu balsu strauti-

ņus, bet arī ar auguma staltumu un lepno iznesību.

Par visiem lielāks tas bij ar pagariem, gaišiem ma-
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tiem, kas tam kā vaiņags cirtojās ap pieri. Un kad

nu pēkšņi pašķīrās mākoņi un saule izšāva zelta

strēli taisni pār to vietu, kur stāvēja jaunekļi, va-

rēja iedomāties, ka viņa grib parādīt sevišķi to

vienu visā viņa spēkā un lepnumā.

Kādas dziesmas arī semināristi dziedāja, tās

visas virda tiem no krūtīm kā burbuļojoši avoti.

Par daudz ātri tās aizskrēja, pār klausītāju galvām
kā putni zeltotiem spārngaliem.

Jau aizplīvurotā dāma, kurai bij programma, pa-

griezās pret Vachtel kungu: Pēdējais numurs. Un

likās, ka šim pēdējam numuram dziedoņi jo sevišķi

gatavojās. Vadonis stāvēja labu laiku un sazinājās

ar savu pulku, sevišķi ar gaišmataino, kas tam stā-

vēja pretī, pašā priekšā. Tad tik tas piesita pie

pults, zīmi dodams un pacēla zizli:

„Rīga dimd, Rīga dimd," nodārdēja kā pērkon-

grāviens gar klausītāju krūtīm, sadrebināja, satri-

cināja tos tā, ka līdz pēdējam dārza stūrim neviens

vairs nevarēja palikt neuzmanīgs vai citādi kā

vienaldzīgs sekojošam jautājumam, ko dziedoņi

tiem asi un noteikti uzstādīja:

Kas to Rīgu dimdināja?

Dziesma pateica: Trejdeviņi bālēliņi, māsiņai

pūra kalējiņi, dimdināja Rīgu.

Un dziesma gaismoja. Kas tā māsiņa tāda? Tā

taču bij pati Latvija. Tas bij skaidrs. Trejdeviņi

bālēliņi bij tautas dēli, diža pūra darinātāji, māsiņu

godā cēlēji. Rīga dimd, Rīga dimd! Tas bij biedi-

nošs sauciens svešiem varmākām, gaismas smacētā-

jiem, tautas brāļus kalpībā nemācējiem. Ai, kā tas

brīvoja, vaļā raisīja, prieku no krūtīm laukā rāva,

tā ka vajadzēja to abām rokām spiest atpakaļ, lai
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neizlauztos tikpat skaļi kā tiem dziedātājiem, tiem

gavilētājiem uz skatuves. Tā gribējās tiem pateikt,

ka nu arī viņa zina to pašu, ko viņi, ka šai dziesmu

stundā Latvijas vārds viņai ir izniris no tumsas kā

mirdzoša zvaigzne no rudens vakara melnām

miglām. Ja viņi ir jaunekļi, spēka puikas, Latvijai

pūra darinātāji un pats zelta vāka liedinātājs tas

jaunais zēns, bez šaubām drošākais, lepnākais, cē-

lākais no visiem, tad lai viņi nemaz nieku nedomā

arī par viņu, Anneli. Arī viņa kaut ko varēs, arī

viņa kaut kas būs dienās, tālās dienās...

„Cauri ir. Beigas."

Aizplīvurotā dāma cēlās.

„Bravo, bravo! Bis! Varenas rīkles!"

Anneles kaimiņš bij sajūsmināts.

„Jā, tie man ar patika,?" atzinīgi piekrita dāma.

„Lai arī ir vecas dziesmas, bet kad tā dzied, tad tās

ir pieņemamas. Un sevišķi labs bij tas ar ķeramo

galvu."

„Jā, tam bij varena rīkle."

Annele sita plaukstās. Krustmāte piegrūda: „Tā

meitenes nedara." Tas viņai bij vienalga. Kad citi

vēdināja mutautiņiem, viņa darīja to pašu. Kā lai

parāda savu sajūsmu, savu prieku un pateicību?

Viss izlikās par maz. Ar visām puķēm, kas šai

dārzā un citos dārzos vajadzēja tos apbērt, sevišķi

to vienu.

Nekustīgi jaunekļi pastāvēja kādu laiku, kamēr

vadonis klanīdamies pateicās, tad tas atstāja estrādi

un aiz viņa cits aiz cita izslīdēja dziedoņi pa šau-

rajām dibens durvīm. Mirdzošā saite, kas visus sai-

stīja vienā elpā, bij atrisuši. Un lūk, kur viņi pa-

gāja garām, citam mētelis uz pleciem, citam papi-
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ross zobos, jautri čalodami, steidzīgi uz vilcienu.

Lepni un jautri kā varoņi tie gāja.

Māte bij piekodinājusi, lai pēc koncerta aicina

krustmāti līdz uz tēju. Kristapa tēvs bij ievedis

jaunrudzu maizi, kas bij jānogaržo.

Māsas klāja galdu un vēdinājās ar dziesmām kā

ar ziedu zariem. Kā viena beidza, otra sāka. Krust-

māte klausījās.

„Kad jūs varētu atminēties to vienu skaisto, to

par Latviju. Tas būtu ko vērts."

„Jā, jā, to vajaga. Kamēr vēl nav izspurgusi no

prāta."

Līziņa atbalstīja elkoni uz ceļa, smakri ieglauda

plaukstā un sāka dziesmu pa prāta kam-

bariem. Drīz tai bij rokā. Viņa paturēja vieglāk

skaņas, bet Annele vārdus.

lenāca Kristaps. Arī viņš bij bijis koncertā,

bet tikai pašā vārtu tuvumā.

„Dziedat, dziedat! Es pielaidīšu klāt basi."

„Vai tu to vari?"

„Tad jau dzirdēsiet."

Dziesma iznāca un sajūsmināja abas klausītā-

jas. Māte brīnējās.

„Kur tāda tik skaista?"

„Man vēl neiznāk tā kā vajaga," teica Līziņa.

„Gan jau izlīdzināsies. Kas tad agrāk gāja kā-

dos koros vai kur. lemācījās viens no otra un

rāva vaļā. Cik dziesmu neesmu tā no citiem mā-

cījusies, cik pati tālāk devusi. Tagad nu ir aizsē-

rējusi tā dziesmu aka," māte teica, galvu grozī-

dama.

„Bet kur tas Kristaps prot to rupjo balsi? Es

par to brīnos. To smalko jau vēl varētu viegli pa-
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turēt, bet tā rupjā man tak neietu galvā ne par

kādu naudu," domāja krustmāte. Kā tu to vari

atminēt?"

Kristaps pavieba kreisās acs plakstu uz leju.

Ar to tas panāca, ka viņa seja labajā pusē izska-

tījās kā uztūkuši un uz smiekliem kutinoša.

„Kā t' es neatminēšu, kad es uz rupjo vien klau-

sos. Smalko es nemaz nedzirdu."

Pārrunādami dienas iespaidus vēl visi bij kopā.

Tikai Kristaps bij nozudis. Bet tad visus izbiedēja

balss aiz muguras.

„Habe Se ne was zu verhandele?"

Māte uzlēca kājās.

„Trakais žīds! Pat svētdienā viņš neliek ļau-

dīm miera!" Viņa domāja ieraudzīt žīdu šmuli —■

kā to te bij iesaukuši — kas kā mūžīgais Ahas-

fers ik dienas ar šo jautājumu klīda pa ielām,

kāpa pa visām kāpnēm, izšļāca pa visiem korido-

riem, ieskatījās visās aizdurvēs un pavārtēs.

„Trakais žīds! Pat svētdienā viņš neliek ļau-
dīm miera," viņai atbalsoja viņas pašas balss.

Ak tu ķēms tāds," visi iesmējās.

Apvilcies mātes veco mēteli, no izplucinātām zīda

un vilnas lupatām piesējis bārdu, ar ogli sejā ievil-

cis švīkas, kas to uzreiz rādīja saviebušos un vecu

kā rupuci, ar miltiem piekaisījis matus, tā tas tur

stāvēja, saliecies, plecus ierāvis, vecu lietussargu

vaļā paplētis un to šurpu turpu svaidīdams. Lie-

tussargs bij tāds, par kuru jau dažreiz mātei ar

Šmuli bij kauliņi mesti. Kā māte prasīja un Smu-

lis solīja, kā māte to dzina prom un tas arvien

no jauna kāra durvīs savu peisakaino galvu uti ne-

bij aizdzenams, kā ar lielo tielēšanos nekad no an-
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dēles nekas neiznāca — to visu Kristaps izspēlēja

pārmaiņus ar abām balsīm tik līdzīgi, ka skatītāji

nevarēja beigt smieties un arī mātei tā bij jāsme-

jas, ka tā visus zēna niķus atstāja nenorātus, gan

piekodinādama, lai nu vairs pa otru lāgu nedomājot

tā māžoties un lielus cilvēkus piezobot.

„Skat tikām, kā tas puika te izrādījās, tīri kā

teātrī," krustmāte paslavēja Kristapu, kad tas ar

norautām bārdas lipsnām bij pazudis, vēl aiz dur-

vīm penterēdams vecā žīda balsī: Habe Se ne was

zu verhandele? Habe Se ne was zu verhandele?

„Nu, labs gvelzis jau nu viņš ir," nosmējās

māte.

Nebij parasts, ka Kristaps no savas ābolu ku-

les būtu kaut ko piedāvājis. Paslepus tas to turēja,

paslepus grauza, serdes zem galda mezdams. Un

nu jau otru lāgu tas tuvojās Annelei pilnām rokām.

//Tārpaini jau nu gan ir, bet grauzt var."

Neuzticīgi meitene to uzlūkoja. Kur tik laba

sirds! Un ar baltajiem zobiem gremzdamās gar-

dajā auglī, ļāva savām aizdomām vaļu:

„Tev ir kas padomā. Ko tu no manis gribi?"

gan," Kristaps teica ar gandarījumu.

Nu tad zini: „mēs spēlēsim teātri."

,/Teātri?"

,/Droši!"

,/Kas tad būs tie „mēs"?"

z/Es. Un tad arī tu."

„Es! Tas nu gan nebūs!"

z/Būs, būs! Es atnesīšu jauku gabalu un mēs

spēlēsim."

„Kas tad mūs iemācīs?"
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„Es!"

„Tu?"

„Droši !"

Annele skatījās brālēnā kā minēdama: Vai Kri-

staps piepeši nebij prātā jucis? Bet tad noraidoši

atteica:

„Es nu gan tam neticu. Tu domā, ka tu vari

izķēmot žīdu, tad tu jau esi liels zvērs un vari diez

ko izspēlēt. Nē, nē, tik viegli tas vis neiet."

„Redzēsi, redzēsi," Kristaps teica ar lielu paš-

paļāvību. „šinīs dienās tu ko piedzīvosi."

Jau otrā dienā, pārnācis no skolas, tas pasvieda

mazu grāmateli māsīcai.

„Te nu tev ir."

„Kas tas ir?"

„Luga."

„Vai tu no tiesas domā vēl par teātri?"

„Pilnīgi no tiesas. Palasies."

„Kurlais Krišus," Annele lasīja virsrakstu.

„Kas tā tev var būt par lugu!"

„Sāc no gala, sāc! Palasies. Tad tu redzēsi."

Viņa palasīja kādu skatu. Kristaps nenovērsa

acu, ar paplēstu muti klausīdamies.

„Tu labi lasi, tad tu arī labi izspēlēsi. Gluži

tā vajaga izrunāt, tad būs labi," viņš sprieda ar

lietpratēja noteiktību.

Negaidītā uzslava meitenei protams patika un

darīja to pielaidīgāku.

„Bet te taču ir vairāk personu, kas spēlē. Kur

mēs tās ņemsim?"

„Dabūs. Sieviešu lomas varēs uzņemties Kau-

liņu Zete un Marija, kas dzīvo pie krustmātes

Meires."
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„Vai tās gribēs?"

„Kāpēc šīs negribēs?"

„Un vīriešu lomas?"

„Priekš tām es pagādāšu kādus zēnus no savas

skolas."

„Paņemšu, pagādāšu: Kā no apcirkņa. Šie tev

gan tūlīt nāks!"

„Jā, ko tu gan domā: nenāks? Nāks dziedādami.

Citās skolās ir latviešu pulciņi, bet mūsu skolā tādu

nav, jo mēs tur latvieši vien esam, ko mēs vēl tur

pulkosim! Bet daudzi zēni gribētu kaut ko darīt,
tikai nezina, ko. Un kad viņiem to pasacīs, viņi būs

priecīgi."

Annele atsvieda grāmatu! Viņai bij mazas do-

mas par lugu. Kristaps to aizstāvēja.

„Laba luga. Es esmu redzējis, kā viņu Allu-

nāns spēlē. Tur var plīst no smiekliem. Zināms:

vajaga dziedāt kuplejas. Bez tām nav. Kuplejas

ir pats galvenākais katrā lugā."

„Vai tu tās dziedāsi?"

„Protams. Es jau būšu „Kurlais Krišus". Tas

no kuplejām vien pastāv. Un kuplejas ir pašam

jāizdomā. Tad tik ir īstais āķis. Allunāns arī to

dara. Un man jau ir kāda omā. Paklau!"

Viņš nostājās pozē, izstiepa roku un laida vaļā

savu rupjo balsi:

„Kas tais Jelgavielās skraida,

Zvirbuļus un suņus baida?"

„Tā esot kupleja. Tur jau iet kā pa arumiem.

Viens vārds garš, otrs īss." Annele pārtrauca.

~Kurš ir īss?"

„Skraida un bai-i-ida! Tas nav nekāds pants."

„Maz tu ko zini. Kupleja taču nav pants. To
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nemērī ar olekti. Kad tu dzirdētu, ko Allunāns

visu nesadzied! Ka tik iznāk jocīgi, un ļaudis

smejas. Cits viss ir nieks. Klausies tālāk:

„Tur iet lauku puikas bariem,

Meitenes ar bizēm garām!"

„Bariem un garām. Vēl trakāki!

Nu, un kā tālāk?"

„Vairāk man nav izdomāts. Bet tālāk nāks tē-

mēts uz kādu pazīstamu zēnu vai meiteni. Tas

ir tas svarīgākais. Arvien vajaga tēmēt uz kaut

ko, ko visi pazīst, tad arī visi var smieties. Un

tur ir tas joks. Katrs dabon savu tiesu. Un pa

krietnam."

„Pameklē, kas tev par tavām kuplejām ies

smieties."

„Redzēsim, redzēsim. Kas ko labu izgudro, pie-

rāda savu attapību. Izgudrot nav viegli, bet es to

izdarīšu," Kristaps nosolījās, pasvaidīdams rokas

un izlikdamies pavisam bīstams.

„Mēs savas lomas pamācīsimies jau iepriekš,

un kad citi atnāks, mēs jau būsim citiem priekšā

un mums ies viegli. Es parunāšu ar zēniem, bet

Meires meitenes piedabūsim ātri. Tad mēs svētdien

jau varam sākt."

„Kura loma tad man būs?"

„Jo vairāk var visādi izdarīties, jo labāka ir

loma un tev tāda būs. Tur ir kāda madāma, kas

raksta lugas, baidās pati no savas ēnas, kliedz, krīt

ģībonī un visādi izņēmās kā negudra. To lomu tu

ņem. Tur ir ko spēlēt. Allunāns arī ņem tikai tā-

das lomas, kur var iet kā pa gaisu."

Annele izlasīja lugu un paraustīja plecus. Kur

tā dzīvē notika! Itnekur. Bet teātris jau arī nav
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dzīve. Tāpat taču gāja tai lielajā mājā pie tirgus

laukuma, kur pavasari savas mākslas rādīja vācu

aktieri no Rīgas. Tur uz skatuves tā dzenāja viena

muļķība otru, ka Annelei it nemaz par tām nenāca

smiekli. Viņa tikai pētīja, kāpēc un kāpēc tas viss

tur tā notiek. Bet citi, un starp tiem gluži veci

cilvēki, smējās vēderus turēdami. Dažam pat aiz

smiekliem asaras pa vaigiem lija.

Ja Kristaps gribēja, to rakstošo un ģībstošo ma-

dāmu viņa izspēlēt varēja. Nieka lieta! Viņa jau

to redzēja no galvas līdz papēžiem. Kā tā gorījās

un grozījās, kā tā skrēja un klupa pār sava ap-

ģērba velci, kad tā nobijās, iekliedzās, iekrita ģī-

bonī un palika beigta kā muša, kamēr tai neielēja
ūdeni sejā. Ķēms, ne cilvēks.

Svētdien priekšpusdienā viņi ar Kristapu mē-

ģināja. Māte bij baznīcā, Līziņa dibens istabā.

Viņu neredzēja.

Papriekš ņēma Kristaps cauri savus skatus.

Viņa katrreizējo partneri vajadzēja lasīt Annelei.

„Man ir jauns āķis," Kristaps teica, pamie-

dzis aci.

„Kas tas ir par āķi?"

„Redzēsi!"

Viss gājiens un sarežģījumi lugā pamatojās uz

Kriša kurluma. No tā cēlās nebeidzami pārpratumi.

Krišs bij sulainis. Viņu sauca. Viņam deva

pavēles. Viņu grūstīja un stumdīja. Viņš atklie-

dzās, skrēja, klupa, darīja. Bet viņa atbildes, pro-

tams, bij pavisam greizas un viņa darīšanas ne-

piemērotas. Un tad viņš glābās aiz kupleju bruņām.

Kristapa āķis bij tāds. Katra teikuma ievadā
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un izvadā tas lika izsprāgt kā prapim no zelterpu-

deles pērkoņdimdošu: Ko-ā-ā!

Tā sasaucās Zemgales puiši, iebraukuši Jelgavā

un atrazdamies viens no otra pa divām ielām.

„Ko-ā-ā!"

Grāmatā tas nestāvēja.

„Ko-ā-ā!"

Sienas nodimdēja. Līziņa atrāva durvis.

„Vai te lielgabali uzstādīti?"

„Ko-ā-ā-ā!"

Kristaps iecirta tai pretī durvīs, jo viņš taču bij

lomā.

„Ko jūs te darāt?"

„Mācāmies."

Nu tu mūžs! Esat gan jūs aplami!

Ko jūs mācāties?"

„Teātri spēlēt!"

Līziņa protams domāja, ka Kristaps joko.

Paceltā rokā tai spalvaskāts kā pīķis dūrās

gaisā. Viņa rakstīja vēstuli Lietuvas radiniecēm.

Un mirkli paskatījusies, ātri aiztaisīja durvis, lai

nezaudētu nupat sadomātā teikuma.

Kristaps klusināja balsi.

„Man jau pietiks. Kuplejas nodziedāšu vēlāk,

kad Līziņa ies aiznest vēstuli. Es jau nu savu lomu

izvedīšu. Bet tagad pamēģini tu."

.Es?"

„Jā. Es lasīšu tavu otrinieku."

Annele skatījās nesapratnē. Vai viņš to domāja

no tiesas? Jā, pareizi, viņa jau bij uzņēmusies spē-

lēt lomu.

Bet kā tad to darīt? Nupat tas taču viņai bij

izlicies viegli. Bet uzreiz aizcirtās kā durvis. Nē,
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es taču to nedarīšu. Kā tad tas būs, kad es tā da-

rīšu? Es taču nevaru izlekt no savas ādas un ielekt

kādā citā. Un vēl tādā ķēmā! Nē, nē! Kāda tad

es izskatīšos? Rokas un kājas man būs laukā no

tās svešās ādas un arī galva, un te sēdēs Kristapa

puikas un krustmātes meitenes un smiesies par

mani, par to, ka tur neiznāks ne šis, ne tas, un man

būs kauns.

Kauns! Tur bij tas lielais šķērslis. Ja viņa

būtu varējusi to savas lomas svešo ādu pārvilkt pāri

galvai, pāri acīm, tad viņa būtu tikpat nekautrīgi

un droši mēģinājusi tikt ar savu lomu galā kā

Kristaps. Tā viņa vismaz to izdomāja. Bet ja tai

lomā bij redzama viņa pati, nē, tad viņa nevarēja.

„Nu, sāc taču!" Kristaps bij nepacietīgs.

„Es nekā nesākšu un nespēlēšu."

„Ko tad nu atkal? Tu spēlēsi gan!"

„Laid mani mierā! Es neiešu ākstīties."

„Es laikam ākstos!"

„Nu, ko tad tu domā?"

„Tad jau aktieri arī ākstās."

„Aktieri ir mācījušies, viņi prot, bet kas iznāks

no mūsu spēles? Kauns!"

„Nu, kad tu nevari, tad taču to neattiecini uz ci-

tiem. Citi varēs, tikai tu nevari."

„Es negribu."

„Tu nevari. Visi jau nav apdāvināti."

Te nu tas bij pateikts. Anneli tas tā pārsteidza,
ka viņa nezināja ko atbildēt.

Te tev nu bij! Kristaps bij apdāvināts, bet

viņa nē.

Viņa taisīja sānu lēcienu.
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„Kur tad tu te gribi pie mums spēlēt? Cimdā?

Un kas tevi te ies klausīties?"

„Tā nu nav nekāda runāšana," Kristaps teica

ar atturīgu pārākumu. „Pie labas gribas var visu.

Bet ko nu es te iešu runāt? Nav jau man jālūdzas.

Ir vēl izglītotāki cilvēki pasaulē, kas ko saprot no

mākslas.

Tas nu atkal bij pateikts: ir vēl izglītotāki cil-

vēki — kas ko saprot.

Pēc šī dzēliena Kristaps salocīja grāmateli un

aizgāja, šis mākslas centiens bij izkūpējis. Un

nebij tā, ka Annelei nebūtu žēl.

„Es taču būtu arī varējusi spēlēt, ja labi būtu

saņēmusies un Kristaps nebūtu tāds," viņa domāja.

„Tu nevarēji, tāpēc, ka tu neesi apdāvināta," at-

bildēja viņai ar Kristapa muti iekšēja balss.

„Bet es taču nekad arī neesmu gribējusi būt

aktrise."

„To tu tik iedomājies. Tu gribētu diez kā, ja

varētu, bet tu nevari. Tu nevari un nevari."

Tas Annelei izvēlās kā smags akmens uz sirds.

Tā nevarēja būt aktrise. Veselu dienu tas spieda.

Žēlsirdīgā māsa tā nevarēja būt, aktrise tā nevarēja

būt, kur tad nu bij tās dāvanas, par kurām domāja

Līziņa? Viņa tās neredzēja.

Vai Kristaps dabūja kur nospēlēt savu Kurlo

Krišu, Annele nedabūja zināt. Uz kādu laiku tas

noslēdzās pret viņu un noslēdza arī savu ābolu kuli.
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Vai tā ir laime?

Kas bij noticis ar Līziņu? Runīgā, labprāt sme-

jošā jaunava, kas tik drosmīgi pārkāpa visām lik-

stām pāri, kas no savām sirds durvīm prata at-

vairīt ilgi Rūpju mātes nekautrīgo degunu: — Nu,

nu, mīļā, paliec labāk ārpusē, tā jaunava bij galīgi

pārvērtusies. Skrēja kaut kur, bij atkal atpakaļ:

es ko aizmirsu. Nodeva Annelei darbu, paskaidroja,

bet pēc brīža: „Vai es tev ko teicu, kā jādara?

Piemirsās." — „Teici, teici/ Annele vaicāja kaut

ko, pagāja minūtes divas, trīs, pagāja piecas, An-

nele atkārtoja jautājumu. Māsa uzrāvās kā no

miega: Vai, jā. Tu gribēji ko zināt? Un atkal

jau aizmirsa atbildēt. Tā tas bij. Skatījās un ne-

redzēja, runāja un negaidīja atbildes, gāja kur,

bet kāja aizmirsa mērķi un atnāca atpakaļ uz to

pašu vietu. Ilgs domu brīdis, nopūta, vēl ilgāks —

asara aši un pazagšus norausta no smalkajiem

pirkstiem, kas kā skriemeļi mēchanismā ne uz

mirkli nepārtrauca darba kustību.

Māte daudz no tā nemanīja. Viņa apkopa mazo

saimniecību un visu brīvo laiku dūca viņas ra-

tiņš blakus istabā. Melnzemene, iesūtīdama līdz ar

Kristapa tiesu vēl lieku kulīti putraimu un speķa

šņāpi, nebij aizmirsusi piesiet arī maisu vilnas

un linu: lai jele čaklā vērpēja pasteidzinot tos līdz
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rudens dubļiem. Vajagot, vajagot ir puišiem un

meitām algām atmērīt, ir gultām palagu, ir vīram

bikšu, ir bērniem vamžu. Dauda vēderu Melnze-

mēs bij barojamu, daudz augumu apģērbjamu.

Māte iegrima darbā kā nirējs ūdenī. Rrrr,

rrrr! Ratiņa rūcošie, te augošie, te krītošie viļņi

pildīja istabu. Rūcošos viļņos atrūca pagājušā

dzīve. Vērpēja, drusku sānis noliektu galvu, viegli

šūpojās pašas izvilinātā ritmā. Viņas lūpas tikko

manāmi kustējās, it kā tā ar kaut ko vestu slepenu

sarunu. Annelei šķita, ka tā nerunā, bet dzied.

Dzied, dzied nedzirdamiem, nebeidzamiem, tikai vi-

ņai vien saprotamiem vārdiem.

Kad darbs izpildīja visu dienu, māte jutās ap-

mierināta. Nē, viņa pie vecākās meitas nekādu pār-

maiņu nebij novērojusi.

Toties vairāk Annele. Viņas dvēseles taustekļi

bij arvien modri, uz visām pusēm pastiepti: —

Kas ir? Kas notiek? Pārmaiņa, kas tagad nāca

redzama, jau sen bij viņas nojaudā ataususi. Bet

saredzēt nekā nevarēja. Apvārsnis bij tumšs.

Miglains. Māsa cieta un nesa. Kaut kas grūts tai

bij darāms. Izšķirams. Kāds ceļš ejams, kura gala

mērķi labi nesaredzēja. Mīļā māsa! Kad varētu

tai kaut kā palīdzēt.

Līziņa strādāja pārmaiņus mājā un pie Raņ-

ķiem. Dažreiz tā bij tur nodarbināta pa vairākām

dienām, pat nedēļu, bet māsu sev līdz neņēma. At-

runājās: tur jau tik esot tāds starplaiks un šū-

šana blakus lieta. Ranka kundze ievārīja ziemai

lielus augļu un ogu krājumus, kur Līziņai bij cī-

tīgi jāpalīdz. Kundze zināja, kā to bij darījusi vi-

ņas māte, bet Līziņa savā darba dzīvē bij sakrā-
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jusi dažādas zināšanas un pamācības, kā bite medu

sūc no visvisādiem ziediem. Viņai bij burtnīcas

pierakstītas receptēm. Tur bij saimniecības pa-

domi gan no smalkās Hāmaņu virtuvnieces, gan no

Tīdemaņa kundzes un krustmātes Meires, kuras

zināšanu un piedzīvojumu apcirkņi bij visu viņu

kā bišu spietu apciemojošu kaimiņieņu, iedzimtu

Jelgavas madāmu, kopmanta.

Ranka kundzi Līziņa raksturoja ar vienu vārdu.

Viņa bij „cilvēks". Viņa negribēja no strādājo-

šas jaunavas kā no citrona izspiest pēdējo sulu.

Varbūt to arī tā vēl nebij mācījusies. Bet tas nāca

darba skudrītei par labu. Kundze neskaitīja stun-

das, vai pat minūtes, neklausījās uz pulksteņa si-

tienu, vai tikai kāds dūriens nav palicis ārpus vi-

ņas īpašuma, samaksāta laika; viņa daudzreiz

brāzmaini ieskrēja istabā, cēliena vidū, uzsvieda

mašīnai aizsargvāku: „Diezgan durstīts, diezgan

badīts. Papliviniet spārnus!" Ak, tas nebij div-

reiz jāsaka šai tik labprāt spārnu gribētājai, viegl-

kājainai meitenei, kas katru citu darbu, kas kon-

trastēja ar viņas dienišķo, uzskatīja par patīkamu

atpūtu un pārmaiņu.

Kādā dienā bij jau iestājies vakars. Parastā

stunda, kad Līziņa mēdza atgriezties no Raņķiem,

jau garām, bet viņa nenāca.

„Kur viņa kavējas?" Annele palika nepacietīga.

„Būs iegriezusies pie krustmātes."

„Nē, tur tā bij vakar."

„
Varbūt paliks pie Raņķiem pa nakti."

Arī tas nevarēja būt, jo to istabu, kas Raņķiem

bij brīva, tagad ieņēma kundzes brālis, kas priekš
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divām nedēļām bij atbraucis no Vācijas, lai iestā-

tos Ranku veikalā. Meitene to visu labi zināja.

un nepārnāk," viņa nemierīgi stai-

gāja no vienas istabas otrā.

„Gan jau pārnāks," māte mierināja, lai gan arī

pati sāka biežāk klausīties uz durvīm.

Kristaps jau bij ierausies savā guļvietā.
Laiks gāja.

„Ej nu tu arī pie miera. Es jau dzirdēšu dur-

vis," māte raidīja Anneli. „Taču viņai būs kāda

aizkavēšanās."

„Nekad, nekad viņa nepaliek, ja iepriekš ne-

pasaka. Nē, nē, to viņa nekad nedara," meitene uz-

traucās.

„Nekad nedara, bet vienreiz tomēr tā iznāk.

Ej vien pie miera."

Māte nodzēsa uguni un Annele nolikās savā

vietā. Par iemigšanu tomēr nebij ko domāt. Viņa

klausījās, mazāko troksnīti iesūca ausīs. Kaut kur

žvadzināja pakavu dipoņa. Varbūt Līziņa brauca

ar ormani? Troksnis atdima, aizdima. Atkal ie-

stājās klusums. Tik neparasts klusums, kurā nekā

vairs nesadzirdēja. Nu jau laikam bij ļoti vēls.

Pulksteņa mazajā dzīvoklī nebij. Netālā baznīcā

pakalpoja ar savu laika rādītāju. Bet kā no asto-

ņiem — un tas jau likās tik bezgalīgi ilgi — vairs

nebij dzirdēts sitam stundas. Arī tas izlikās tik

savādi.

Kristaps blakus istabā spēcīgi šņāca. Viņam ta-

gad pievienojās mātes dziļie elpas vilcieni. Tā tad

arī viņa jau bij iekritusi miegā. Anneles sirds

pēkšņi pildījās ar baismīgu vientulību. Nu viņai

vienai pašai ar savām domām vajadzēja būt ap
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māsu, vienai pašai lūgt, lai sargā to visi labie gari.
Uztraukums pieauga un atslāba. Vienā acumirklī

izlikās, ka ir noticis kas briesmīgs, otrā tādas bai-

les likās nedibinātas.

Jelgavā taču nekādas briesmas nebij notikušas.

Nekas nebij dzirdēts par laupīšanām un zādzībām.

lelas bij mierīgas. Ranku māja pašā pilsētas vidū,

arī viņu dzīvoklis nebij nekādā nomalē. Kas tad

varēja te ļauns atgadīties?

No torņa atlidoja pulkstens sitiens. Annele pa-

cēla galvu, klausījās. Vējš nesa skaņas uz pretējo

pusi, tāpēc tās nebij agrāk dzirdētas. Varbūt vēl

nebij tik vēls. Kad ko ļoti gaida, tad jau arī mi-

nūtes izliekas kā stundas. Viņa skaitīja.

... deviņi, desmit, vienpadsmit, divpadsmit!

Divpadsmit! Pati pusnakts! Divpadsmit!

Kā no krātiņa izlauzies zvērs, dzīvā iedomu spēja

neapvaldīta bruka tai pāri un sāka to plosīt.

Divpadsmit, divpadsmit!
Nu bij visam beigas! Ar Līziņu bij kaut kas

briesmīgs noticis. Tā vairs nebij starp dzīvajiem.

Mēms kliedziens žņaudza tai krūtis.

„Es pazaudēšu Līziņu! Es pazaudēšu Līziņu!"

Bet ko darīt? Ko tagad darīt?

Celties. Modināt Kristapu, modināt māti un

iet meklēt. Pie Raņķiem, pie krustmātes Meires,

ielu no ielas, pie Gūzēm
...

Pie Gūzēm? Cerības stars! Par to nebij do-

māts. Bet tiklīdz atrasts, jau arī tūdaļ tas tika

atmests.

Nē, nē. Ko viņa tik tālu ārpilsētā, nakts laikā!

Bez tam: kopš abas šīs draudzenes taisījās precē-

ties, senais siltums pret Līziņu bij izplēnējis.
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Sēdus savā vietiņā Annele pārmaiņus šūpoja ce-

ļus, žņaudzīja rokas, čukstot deva sev visādus pa-

domus un tos atkal atmeta. Viņa kaunējās satraukt

citus ar savām bailēm un meklēt pie tiem padomu,

labi zinādama, ka arī tie nekā neizgudros.

Mazs troksnītis skripstēja durvīs. Mazs, kā

kad pelīte iegrabinātos. Un meitene jau bij stā-

vus, bet nepaguva paspert soli, kad jau mātes ba-

sās kājas bij tai priekšā. Tā tad arī viņa bij tā-

pat bez miega vārtījusies.

Annele aši izstiepās savā vietā. Mierīga. Gluži

mierīga, žņaugs pār krūtīm bij pārlūzis, kā sma-

gas važas neprātīgās bailes nobruka pār rokām un

kājām. Cik labi, cik labi! Ar dziļu elpas pūtienu

tā izgrūda viņu nāvējošo baiļu indi. Neprātīgas,

muļķīgas bailes! Tā izmocīt! Kas tad nu Līziņai

varēja notikt tik jaunai, stiprai, veselai un drošai

šai mierīgajā pilsētā?

Māte atslēdza un klusi pārmeta.

„Meit, meit!"

„Jā, ir jau laikam ļoti vēlu?"

„Pāri pusnaktij."

„Vai tiešām? Nu neņem ļaunā. Nemaz nema-

nījām, ka bijām tik tālu aizgājuši."

Vai māte nedzirdēja, ka viņa runāja daudz-

skaitlī? Viņa vēl jautāja:

„Vai tev nemaz nebij bail tik vēlu, nakti?"

„Es jau negāju viena."

Annele klausījās! Mīļā, jaukā balss! Tikai to

viņa dzirdēja. Cik baigi bij bijis bez tās! Bet

nu tā atkal bij te. Piederēja māsai, mātei. Tel-

pas bij pilnas. Skanīgas un mājīgas. Sirds mierīga.

Līziņa iededza spuldzi.
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„Tu vēl neguli?"

Bet nesteidzās noģērbties. Mētelis, cepure, cimdi

vēl rokā. Vilka un nenovilka. Apstājās, plaukstu

pie vaiga, neredzošām acīm kaut kur skatījās, tad

nobraucīja nevērīgi cepuri, atkal skatījās sevī, pa-

smaidīja, nopūtās, pagājās pret Anneles vietu: „Tu

vēl neguli?" Noslīdēja mētelis, cimdi. Un jau trešo

lāgu, atbildes nesagaidījusi: „Tu vēl neguli?" Pa-

vēra durvis uz mātes istabu.

„Kas ir?" māte jautāja.

„Panāc drusku pie mums."

Māte ienāca vienā kreklā un rādamās:

„
Gulēt tev jāiet. Ir jau tā vēls."

„Es tik tā kā tā nevarēšu gulēt."

Līziņa paņēma no savas vietas rūtaino segu un

ietina mātes plecus. Tā paskatījās izbrīnējusies:

„Nu tu mums gribi ko pasacīt?"

„Kad es teikšu, jūs neticēsiet."

Atkal nopūtās, atkal paskatījās un tad saņem-

damās to pateica:

„Es nupat saderinājos."

„Meit, meit!"

Māte saņēma rokas. lestājās klusums. Sade-

rinājusies! Mīļais Dievs! Ko tas nozīmēja? Jau-

tājumu bij tik daudz, ka tie aizsprostoja viens otru.

Tāda neparasta, nedzirdēta runa, ko te runāja!

Annele iesaucās:

„Ar to, kas tevi aizveda uz balli!"

„Kā tu to zini?"

;,Sen jau es to zinu," Annelei bij uz mēles, bet

tā aprāvās. Tas nebūtu gluži pareizi. Tiesa: kaut

kas viņā bij vedis slepenu kontroli par tiem pave-

dieniem, kas vērās caur Līziņas dzīvi no tā va-
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kara pavasarī, bet visu to laiku tā to nebij vē-

rojusi, un nu tikai, kad sasaistījās pavedienu gali,

viņai likās, ka tā ar šo savu slepeno aci, būtu vi-

sam sekojusi: galu galā tomēr tā ir. Jau toreiz

es to paredzēju.

„Viņš ir no Raņķiem?"

„Viņam tur vieta. Galvenais darbvedis fabrikā."

Māte pacēla nopietnas acis.

„Tad jau nav mūsu ļaužu?"

„Edgārs Reikšāts. Tā viņu sauc."

„Tā kā uz leišu modi?"

„Nē, viņš ir vācietis. Prūsis no Karalaučiem.

Tur vēl dzīvojot māte."

„Bērns, vai tik tas būs uz labu? Vai tik sade-

rēs prāti?"

„Par ko tad tu baidies?"

„Svešums. No citas zemes, no citas pasaules.

Tas pārvērš cilvēkus."

„Nu, par mani — es jau nu citāda nepalikšu."

„Kur nu tu citāda! Bet ar viņu — vai tev ne-

būs grūti, vai tev nebūs grūti?"

Apklusa visas trīs. Tad Līziņa aši:

„Nu, iesim pie miera, šovakar jau nu vairāk

nekā neizrunās!"

Vai viņa bij gaidījusi no savējiem redzēt lie-

lāku pārsteigumu, brāzmaināku sajūsmu? Kas zina,

kas zina!

Un pēkšņi, raisīdama segu no mātes pleciem,

viņa noslīga ceļos, uz mātes rokām. Uzelsoja.

Nu bij visām trim asaru reize.

„Lai Dievs tev palīdz, lai Dievs tevi svētī! Pati

sava ceļa meklētāja, pati gājēja!" Māte glāstīja.

Tad Annele juta māsas karstās lūpas uz savām.
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Pēc tam neviena vairs nekā nerunāja. Pie miera,

pie miera!

Miers bija, bet trijos acu pāros miegs neiegu-

lās. Katrs meklēja tumsā savus domu ceļus.

Māte:

„Manu meitiņ, manu meitiņ! Vai nu es tev

laimi nenovēlu? Lūdzu Dievu par jums visiem

dienu un nakti. Un šito dieniņu jau gaidīt gai-

dīju. 'Vai nu tavs mūžiņš viegls? Redzu jau, redzu,

kā vaidziņi jau paliek bālāki, jau actiņas skum-

jākas. Ko lai dara? Dzīve tek pāri kā upe un rauj

raudama visu līdz. Vai nu mēs nebūtu tevi skolās

sūtījuši, vai nebūtu vieglāku dzīvi gādājuši? Kā

to varējām? Labi bij, ka pati tu mums vēl palīgs,

pabalsts un gādniece.

Bet ja nu tik būtu tur tā laime, kur to domā.

Svešs cilvēks. Kādu radu, kādu ļaužu, kas to zina!

Ja sakrīt dabas, ir labi, ja nesakrīt — asaru mūžs...

Citādu laimi viņa bij iztēlojusies savai meitai.

Arvien tai acis bij vērstas pret laukiem. Ja nu

arī uz saimnieku nebij ko cerēt kalpa bērnam, bez

pūra zirgiem un govīm, bez savas kapeikas, tomēr

taču varēja gadīties cits cilvēks, kas lūkoja vairāk

krietnību, sirds tikumu, iznesību un saprātu, var-

būt skolotājs kāds, vai rakstvedis — liktenim jau

nevarēja rakstīt priekšā, kas tas īsti būtu varējis
būt — ar cerībām tāds bij ilgots un gaidīts, ne-

bija nācis. Svešinieks bij atnācis, uzmetis acis

un tam tā bij patikusi. Patikusi? Ko nu par to

runāt! Vai tad nevarēja šis glītais vaidziņš patikt
kaut kurām acīm? Bet nē! Citi bij garām pagā-

juši. Ko lai dara, ko lai dara! šai lolotai un ce-
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rētai dzīvītei, kāda būtu bijusi starp druvām un

mežiem, nu bij mugura jāpagriež."

Līziņa:

Viņas domas jaucās kā vētras kultas lapas pie
koka. Jautājumi, jautājumi:

Kā tik tas ir varējis notikt? Pati nezinu. Ja

man vakar kāds to būtu teicis, neticētu. Nevarētu

iedomāties. Likts manīt jau bij, sen tik sen: šā

un tā. Noģidu, bet pati pretī ne ar pusvārda. Kas

man par daļu. Lai iet vien savu ceļu. Un tad tā

Ranka kundze. Ko tā nesarunāja! Par viņu vien.

Tagad jau zinu: lamatas pelei tās bij. Varbūt

esmu izmetusi kādu vārdu. Kāpēc šovakar uzreiz

tas tik drošs? Gadās man priekšā uz ielas. Gaida.

Man pārskrej tirpas. Kas nu būs? — Jaunkundze,

vai drīkstu jūs pavadīt mājās? — Pateicos, man

jau nav tālu. Neatkāpjas. Nāk. — Man ar jums

jārunā. Apmetīsim līkumu. Ejam un ejam. Kur

to gabalu! Vārds pa vārdam. Zinu jau, visu zinu.

Ko tad es paliku? Kāpēc nemetos bēgt? Nē, īsi

un ātri: nē! Un būtu cauri. Nevaru. Mēle ne-

klausa. Cilvēks tāds: — Tu man patīc. Tevi, vai

nevienu. Palieku kā apmāta. Lai arī ir tā. Lai

ir! Taču jau reiz tam jābūt, tā kā tā...

Līgava — es? Būtu jāsmejas, bet, bet — Kas

nu būs, kā nu būs ?..

Kamols iežņaudzas kaklā. Asaras spiežas caur

plakstiem, bet viņa ir par nogurušu, lai tās nosu-

sinātu. Tās lai nožāvē miegs.

Annele:

Līziņa saderināta. Kas tas ir? Ko tas nozīmē?

Pārgriezta saite, aizritēs ceļš no ceļa. Sen, sen

jau ir bijušas bailes: nāks reiz. Nu tas ir nācis.
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Šīs bailes jau ir bijušas tad, Avotos. Lieldienās

pie šūpolēm, kad tas sarkanmicis grozījās ap Lī-

ziņu vien. Tad tā māsa nebij daudz vecāka kā

tagad viņa pati. — Un Līdaku Amāles kāzās tas

kroņinieks! Dziļi smeldza tā stunda vēl un tā reize.

Līziņas dēļ smeldza. Kādēļ vajadzēja būt tādam

liktenim, ka tur nekas neiznāca! Stalts bij bijis

tas kroņinieks. Tas saderēja ar Līziņu kopā. Un

nu tagad — šis — Reikšāts, kā viņu sauca, kas

aizveda Līziņu uz balli. Ko tur teikt! Lai meklē

kā —: pārsteiguma tur nekāda nebij. Nē, nē! Un

ja nu reiz vajadzēja šķirties no Līziņas, tad tak

tam vajadzēja, kas to aizveda, būt tādam — tā-

dam — Annele pat nemaz nevarēja izdomāt kā-

dam — Annele pat nemaz nevarēja izdomāt, kā-

di jas ķēniņdēlam ar divpadsmit dārziem, divpadsmit

pilīm un divpadsmit rotaļu biedriem, līdz to pa-

ņēma miegs.

Svētdien vajadzēja nākt Reikšātam. Tīrīdama

un posdama Līziņa apgrieza mazo dzīvoklīti apkārt

un apkārt. Viņa, domāja, ka parastā tīrība nav

pietiekoša. Istablietas izstādīja citā kārtībā, pati

atkāpdamās un vērodama: kā būtu mājīgāki un

skaistāki, arī mātes un māsas padomus piesauk-

dama. Vienkāršas lietiņas ar vislabāko gribu ne-

varēja lepnākas izskatīties, lai gan tās darīja ko

varēdamas. Līziņa atvēra savu „pūru", kur bij

visādas sedziņas un celītes pa darba pastarpām, pa

svētdienas rītiem un vakariem šūdinātas, lai gan-

darītu savai gaumei un krāsu priekam. Nu tās bij

vietā, nu tās palīdzēja greznot šo tik svarīgo dienu.

Netrūka arī ziedu, kas vakar bij no tirgus atnesti:
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asteres, saulpuķes, kriņģeles, rezēdas. Nekad ne-

piedzīvota izšķērdība! Ārā, virtuvē, sautējās pīle

un piepildīja dzīvokli neparastām smaržām.

Krustmāte Meire uznāca. Viņa jau zināja. Mā-

tes pirmais gājiens ar jauno vēsti bij bijis pie

viņas. Nu viņa nāca visiem novēlēt laimes. Viņa

staroja no prieka. Starodama skatījās Līziņas sejā,

pietvīkušā spulgacu spīdumā. Kā parasts viņas

vārdi sprēgāja kopā ar smaidiem.

„Ak tad tāda šī izskatās? Līgava. Laimīgā lī-

gava! Prieks, prieks!"

Tad mātei: „Nu, ko jūs sakāt par to meiteni?

Vai nebij vērts audzināt, ko? Gaidīja, gaidīja, ka-

mēr savu sagaidīja. Izpelnījusi viņa to ir. Lai

Dievs nu arī svētī tai biezāku maizes riecienu."

„Ja nu tā tas arī būtu."

„Būs, kā nu nebūs. Viņš var dienās tāpat iz-

plēsties kā tagad Ranks. Vij, kas tad šam trūkst!

Darbīgs esot, spējīgs esot. Tā man stāsta manas

madāmas mājās. Zirniņ kundzei jau arī brālis pie

Ranka strādā."

„Ko? Vai tām jau arī visām tas papūsts? Kas

tad to darījis?"

„Mīļā, es pati. Kā tad tu gribi, lai es viena

priecājos? Avotu Līziņa līgava! Visa mana māja

kā spārnos. Tu jau visiem aplam patiki."

Patērzējusi kādu brīdi, krustmāte tomēr nebij

pierunājama palikt un iepazīties ar nākamo znotu.

„Lai nui citu reiz, lai. Nevajaga jauno tūlīt

nobaidīt ar tik kuplu radniecību."

Nu bij viss kārtībā. Daudzas reizes nevajadzīgi

skraidīts iekšā un ārā. Pie pirkstiem saskaitīts:

tas un tas jau galdā, tā un tā vēl vajaga. Beidzot
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Līziņa izskrēja pie mātes kā lode: „Es jau domāju,
ka būs kas piemirsts. Alus mums taču nav."

„Alus? Vai tad nepietiks ar tēju?"

„Nevarēs. Pie Raņķiem arvien dzer alu. Tā

viņš pieradis."

„Bet pie mums nē. Lai pierod tā, kā pie mums,"

Annele pameta galvu.

Līziņa paskatījās nosodoši māsā.

„Jādara tā, kā viesim pa prātam. Es domāju,

ka tu to zinātu."

„Bet es uz dzertuvi pēc alus neiešu."

„Neviens tevi arī nesūtīs. Aizies Kristaps."

„Kristap, mīļais, izdari nu man to patikšanu."

Kristaps nostājās pozē un pavieba aci.

„Cik lai ņemu? Duci?"

„Ej nu, trakais!"

Māte ar vecāko meitu saskatījās. Tādas lietas

nebij nekad pirktas.

„Jā, bet cik? Pudele taču pietiks?"

„Lai jau nes divas," Līziņa ieskaitīja Kristapam

saujā naudu.

Tikko Kristaps bij aizgājis, bij dzirdami soļi

uz kāpnēm.

„Ko? Vai jau klāt?" Līziņa izsaucās, nometa

priekšautu un skrēja pretī.

„Un par palaunagu mēs taču nemaz neesam do-

mājušas, tikai par vakariņām," māte bažīgi metās

'virtuvē.

Annele negribēja tūlīt būt ceļā un pazuda aiz

Kristapa aizkariem. Jaunie pagāja garām un to

neredzēja. Bet māsa tūlīt nāca atpakaļ, sauca.

„Nu, kur tu paliec? Un kur māte? Edgārs taču

grib ar jums sasveicināties."



200

Istabas vidū stāvēja šis Edgārs un gaidīja.

Viņš bij iemācījies runu, gan šķību un greizu un

ar vācu vārdiem sajauktu, bet pateica visu, ko va-

jaga. Sapazīstināja ar sevi un izlūdzās meitas roku

no mātes.

Tā gribēja kaut ko teikt, varbūt tādus labus

vārdus, kā tovakar Līziņai, bet nekas no tā neiz-

nāca. Saduga sevī un sāka šņukstēt.

Edgārs tai uzsita mierinādams uz pleca.

„Nevajaga, nevajaga. Jums būs labs znots un

Līziņai labs vīrs, par to es galvoju."

Tik pašpaļāvīgi viņš ieteica sevi.

„Un šis skuķēns ir Anna, jā? Zinu, jau zinu.

Nu, meitēn, dosi mutes?"

„Nē!" Annele atcirta, par tādu priekšlikumu

līdz ausīm pietvīkusi.

Edgārs iesmējās.

„Nu, nu, nu! Tik traki jau tie prūši nešauj!"

Nobraucīja kuplās ūsu slotiņas, kas tik lepni

turējās drusku patuklajā sejā ar mazajām brūna-

jām acīm un šauro izliekto pieri, un nebūt ne-

juzdamies aizkārts pasmaidīja Annelei, it kā iedro-

šinādams: „Nu, pasmējies nu tu ar."

Līdzatnestā aizsainītī bij torte un vīns.

„Bet kur nu ņemsim kausiņus! Mēs tādas lie-

tas nemaz neesam raduši," Līziņa bažījās.

Un Edgārs, it kā katru dienu gribētu nākt ar

šādām balvām:

„Tād nu būs jāpieron."

Māte aizsteidzās pameklēt kausiņus. Pa tam vie-

sis vēl gatavoja kādu pārsteigumu.

„Kā tev šķiet? Vai es vairāk nekā nebūtu at-

nesis?" viltīgi smīnēdams vērās līgavā.



201

„Kā es to varu zināt!" tā nedroši paraustīja

plecus.

„Ja nu tā būtu, kas tad es būtu par līgavaini!"
No krūšu kabatas parādījās kārbiņa. lemir-

dzējās zelts. Tur gulēja gredzens, sakta un auskari.

Līziņa saņēma rokas:

„Skaisti! Un tie man?"

„Kam gan citam? Un es domāju: par gaumi

es taču nevaru sūdzēties? Vai nē? Patīk?"
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„Ļoti, ļoti! Tiešām skaistas rotas. Skat, An-

nele!"

Annele arī redzēja, ka bij skaistas. Sevišķi

sakta ar auskariem. Spodra zelta ziediņš uz ne-

spodra pamata. Ovāli veidots. Bet slavējoša vārda

tā nelaida pār lūpām. Ka tik pašapzinīgs bij de-

vējs, tas tai nepatika.

Līziņa turēja rotas, kā nezinādama ko ar tām

darīt.

„Nu, apliec taču!"

Nē, papriekš jau bij jāpateicas. Viņš gaidīja.

Un pietvīkusi tā pieplaka līgavainim.

„Stāv un gaida pateicības. Tāpat kā Kapar-

sons," Annele nicīgi domāja un izslīdēja pa durvīm.

Kad māte ienāca ar kausiņiem, meitenes vairs

nebij. Līziņa meklēja.

„Vai tu viņu kur aizsūtīji?"

„Nē, domāju, ka tu. Paskrēja man garām kā

zibens."

Tā arī pateica viesim, ka Annele kur sūtīta.

Laimes uzdzēra bez viņas.

Lai gan diena bij saulaina, tomēr īstas saules

vairs ielās neredzēja. Ap palaunagu jau ēnas kāpa

no jumtiem. Rudens pievakare.

Kur Annelei tā bij jāskrien ar savu pretstrā-

vaino jūtu brāzmu? Kājas pašas zināja un ņēma

ceļu uz kapsētu. Tur tai likās īstā vieta, kur koki

un krūmi jau dzeltēja. Tā uzmeklēja starp dau-

dziem aizaugušiem kapiem savu iemīļoto apsūno-

jušo akmeni ar izdzisušu rakstu, ko apēnoja tumši

piramidveidīgi ozoli. Akmens un pa pusei zemē ie-

grimis soliņš bij dzeltēnu lapu apbiris. Nekad uz
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šī akmens nebij nolikts zieds, nekad tam nebij pie-

skārusies kopēja roka.

Te viņa nosēdās. Te viņa sūdzēja savas bēdas.

Te viņa ļāva vaļu tam jautājumam, kas lauzās

laukā no spītēs, apvainotības, žēlām, rūktuma un

nez no kā vēl: Kāpēc, kāpēc tam visam tā vaja-

dzēja notikt?

Bet tikko šie jautājumi bij izlauzušies, kad tur

arī tūlīt bij viņa strīdīgie pretīstati, atbildes de-

vēji, skaidrotāji un kārtotāji.

Tiem bij uz visu atbilde.

— Kas taču? Par ko tu sūdzies? Kam nevaja-

dzēja notikt?

— Tas, ar Līziņu. Mēs tik labi dzīvojām.
— Vai tev ir kas nodarīts?

— Ak, tik daudz, daudz! Kā viņa var mani

aizmirst!

— Vai viņa to ir darījusi?

— Viņai vajaga tāda Edgāra!"

— Vai tu vēl esi tik maza meitene, ka nevari

saprast, ka māsa ir māsa, bet Edgārs — Edgārs.

— Neviens Edgārs viņu tā nemīlēs, kā es to

mīlu!

— Ā, ar to mīlestību, vai tas ir tā, kā tu to

saki! Kā tad bij atmatā, kad tu iedomājies, ka

Spricis varētu ņemt māti, un kā tad tu arī trakoji

dusmās, bēdās un sirdssāpēs?

— Es taču mīlu. Kā lai es to panesu!

— Tikai sevi tu mīli. Tev bail: Kas notiks?

Kur es palikšu?

— Nē, nē! Ne tas vien.

— Ļoti daudz no tā. Zem māsas spārniem tu
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biji kā putniņš perēklī. Tagad nu tu nezini, kas

būs?

— Tiesa, tiesa.

— Un tā tu atmaksā. Ko viņa lai domā? Labu

ar ļaunu tu atmaksā.

— Vai, nē! To es negribēju. Tā nē.

— Mīlestību? To nu šodien vajadzēja rādīt vi-

ņas jaukākā dienā.. To viņa neredzēja. Tu viņu

atstāji un aizbēdzi, nodevēja tāda!

Pēkšņas elsas.

— Ak, Dievs, ak, Dievs!

Ilgas, ilgas elsas.

— Man ir tik grūti, tik grūti.

— Vajaga sevi pārvarēt. Vajaga visu pārvarēt.
Raudi. Izraudies. Būs labi.

Viegli, viegli raisa asaras smago nastu. Tā viņa

tur sēd un mierina sevi. Kas cits lai to dara!

Lieli, purpuraini mākoņi izpeld pār kokiem un

pārsedz zilo debesu atvaru. Baltās baznīcas sie-

nas, krusti, rudenīgais galotņu vaiņags atmirdz

zeltainā krāšņumā. Bet tikai mirkli, un viss jau

mainījies. Cik žēl! Bet vai taisni šis mainīgais

neiztaisa lielāko daļu skaistuma? Kas tad būtu,

ja tas tur stāvētu nekustīgs un varētu skatīties

stundu, vai pat divas, vai pat veselu dienu? Ne-

dzīvs, sastindzis? Nē, tikai maiņā ir dzīvība un

dzīvībā skaistums.

Pēc asarām nāks atkal jautrs prāts.
Saulriets. Jau zvanīja ārā. Annele traucās

prom līdz ar pirmajiem, jo viņas jautrais prāts bij

atgriezies. Gājēju pūlī viņai priekšā kustējās dāma,

savādi ļodzīgā gaitā. Viņa bij garā melnā kleitē,

melnā pelerīnē un cepurē.
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Zāra? Vai tas varēja būt? „Zāra!"

Uzrunātā pagrieza galvu un pietvīka pār visu

plato seju, kas vēl platāka šķita kā senāk, jo kuplie

cirtainie mati bij cieši sasukāti un pakausī grīkstē

sagriesti. Cepure, par daudz šaurām malām, ne-

turējās, bet šļuka drīz uz vienu ausi, drīz uz otru.

Likās, ka Zāra ir nelaimīga ar cepuri un cepure

ar viņu. Viņa satvēra Anneli pie abām rokām.

„Ai, kāda laime, ka es jūs satieku! Es jau gri-

bēju pie jums. Bet tik reti tieku laukā! Tādas da-

rīšanas! Un nu es neesmu vairs Zāra! Nesauciet

mani vairs tā."

„Marija! Marijas jaunkundze?"

„Tā jūs varat mani saukt," viņa atstaroja

priekā. „Esmu kristiete."

„Un nu jūs esat pie diakonisēm? Un iet labi?"

Zāra saprata.

„0, jūs domājat tāpēc, ka esmu tā uzposta?

Tas mans kristību un iesvētīšanas tērps. Tas man

jāatpelna. Ik mēneša man atvelk. Ko lai dara?

Katram par sevi jāgādā. Un jau tā Dieva žēlastība

ir bijusi liela pār mani. Ko es varu vairāk gribēt?

Ja es labi uzvedos, man var kādu reiz pielikt pie

algas un tad es drīzāk varu atpelnīt."

Zāra bij atturīga, bet no viņas runas varēja

nojaust, ka ne visai, ne visai ir tik jauki pie dia-

konisēm. Ātri viņa mainīja sarunu tematu, īsti

atkal tikai sākdama jūsmot par kapsētu, kurā tā

bij pirmo reiz.

„Nācu apskatīties, kur nu arī es reiz drīkstēšu

gulēt. 0, cik jauki še ir, cik jauki! Visur puķes

un krusti, svētie krusti! Kristīgo kapsētā, pie kri-

stīgiem es gulēšu."
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„Par to nevajaga nemaz domāt. Mēs vēl tik jau-

nas. Ilgi, ilgi mums vēl ko dzīvot," teica Annele

un brīnējās, dzirdot savu balsi tik skanīgu un prie-

cīgu. Smagais bēdu mākonis bij novēlies. Un pati

nesaprazdama, kāpēc viņai vajadzēja tagad teikt

to, ko pusstundu agrāk neviens tai nebūtu izlauzis

no lūpām, viņa izšāva savu jauno ziņu, protams
tikai Zārai par iepriecināšanu.

„Zināt, ko jaunu? Mana māsa ir saderinā-

jusies."

„0-o-6!"

Zāra izlaida garu izbrīnās un pārsteiguma sau-

cienu un palika uz vietas, kā sāls stabs, brīdi viņa

nebij spējīga runāt, viņa skatījās Annelei pāri un

savāds mirdzums iedegās brūnajās acīs, viņa ne-

jautāja, kas ir līgavainis un no kurienes, viņas seja

savilkās sāpīgā smaidā, viņa čukstēja kā ekstāzē.

„o, līgava! Jūsu skaistā māsa ir līgava. Viņa

stāvēs pie altāra baltā tērpā, un mirtes tai būs ma-

tos un plīvuris pār pleciem. — Līgava — o — kāda

laime! Kāda laime!"

Pēkšņi viņa iesita seju rokās un sāka šņukstēt.
Te nu bij! Atkal jau Zāra ar savu raudāšanu!

„Zāra! Marija mīļā!"

Viņa jau smējās.

„d, nē
P nē, nav jau nekas! Neskataities uz mani-

Es esmu mešugene meitene. Man izskrēja asaras.

Tas taču aiz prieka par jūsu māsas laimi."

Bet Annele domāja:

Nē, Zāra, tas nav tas. Tu raudi pati par sevi.

Tev ir žēl sevis, jo tu iedomā, ka tu varbūt nekad

nevarēsi stāvēt pie altāra līgavas tērpā.
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Gauži žēl sametās Zāras. šī stiprā, veselā mei-

tene, un liktenis to bij iekalis važās.

Viņa cīnījās, pagura un cīnījās atkal ar vēl lie-

lāku drosmi. Cik labvēlīgs pret to bij Anneles pa-

šas stāvoklis.

Veseli locekļi. Kāda liela, liela laime tā bij!

Mājā neviens viņai nepārmeta nepieklājīgo iz-

turēšanos. Pat nepieminēja. Līziņa — kā gaidī-

jusi jau, to sirsnīgi aicināja, dibens istabā, kur viņi

atradās abi ar Edgāru.

„Nāc, Annele, paklausies, cik interesanti Ed-

gārs stāsta par savējiem.

Interesanti jau bij, ko Edgārs teica, jo tas viss

bij jauns, bet interesanti to pastāstīt tas neprata.

Viņš ļāva, lai Līziņa jau pastāstīto atkārto, šo to

papildinādams un pārlabodams. Viņa ziņas bij

īsas. Tēvs, kas jau miris, bijis neliels tirgotājs

Karalaučos. Iztika tam bijusi laba, tā ka mātei

vecuma dienas nodrošinātas. No pieciem bērniem

tikai jaunākā vēl bij pie mātes, pārējie izklīduši

pa pasauli. Viens brālis Pēterpilī, viens aiz Urāla,

vecākā māsa apprecējusi itālieti un dzīvo Lombar-

dijā.

Tas iejūsmināja klausītājas.

„Italija, dzirdi! Un jau ilgi?"

„Kā apprecējās. Nu viņai jau lieli bērni."

„Un tā neesat arī tikušies?"

„Nē. Sākumā jau .domā : tad un tad, bet vēlāk

tas paliek nesvarīgs. Kas no acīm laukā, arī laukā

ho prāta."

„Bet taču dzimtene un radi? Vai viņai nav il-

gošanās tos redzēt?"
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„Kur maize, tur ir dzimtene un radi. Mēs esam

no cita koka. Ne tā, kā jūs, latvieši."

Sarunu pavediens bij tievs un trausls. Katru

acumirkli pārtrūka, ko tad aizpildīja kāds izmai-

nīts glāsts, ko Annele centās neredzēt. Viņai bij

kauns.

Šausmīgi garlaicīgi! Cik ātri vien varēja ne-

uzkrītoši pazust, viņa to darīja.

Vakariņās Edgārs ēda gaļu un pastarpām dzēra

alu. Saldo bļodu, ko Līziņa bij ar sevišķu rūpību

gatavojusi un kas saucās: nektārs un ambrozija,

viņš pastūma tālāk: — Tā esot sieviešu un bērnu

putriņa.

Vai tas bij dzirdēts! Taču nogaržot viņš va-

rēja, ja Līziņa to bij gatavojusi. Nogaržot un pa-

slavēt.

„Un vīriešu putriņa laikam tikai ir alus," mei-

tene nenocietās.

Edgārs pakratīja kuplās ūsas.

„Jā, alus un tabaciņa. Tā ir vīriešu dievmaize.

To tu ievēro, skuķēn, ja gribi dabūt vīru."

„Man vajaga šā vīra! Tādu dumu lāci jau es

nu neņemšu, kā, kā —"

„Kā tevi, tu gribēji teikt," mierīgi iekrita Ed-

gārs, aizkūpinādams papirosu. „Tas labi, ka tu

ievēro, ka svainis jāuzrunā ar tu. Sadzersim nu

brālības. To buču tu man arī esi parādā."

Meitene steidzīgi parāva tālāk savus plecus.
Ko ar tādu runāt. Viņš laikam iedomājās, ka

šī te vēl ir mazais bērns, kas dancos pēc viņa

svilpes!

Palikusi uz šo jaunā svaiņa izaicinājumu atbildi

parādā, viņa nāca pati ar izaicinājumu:
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„Vai vēl vajadzēs alus?"

„Vai tev vēl ir krājumā?"

„
Viena pudele ir."

„Nes šurp!"
Un Edgārs palika ar savu alus pudeli, kad jau

vakariņas bij novāktas, dzēra un kūpināja dūmu.

Cik jocīgs taču ir tāds vīrietis! Kā Līziņa to

varēja izturēt!
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Sudrabotā mēnesnīca.

lelā nebij neviena gājēja. Pa bedraino vidu

dārdēja gara rinda malkas vezumu, kuriem līdzās

soļoja vedēji īsos kažociņos un pār ausīm nolutu-

šām jērenīcām.

Annele steidzās ar vedējiem vienā solī. Ratu

grabēšana bij tik stipra, ka sedza katru citu troksni

un tajā droši varēja iesviest dziesmu, kas prasīt

prasīja tāda stipra pavadījuma. Tā bij Rīgas

dziesma, ko brālis atvedis pa lieldienām:

— Kur brīvās krūtīs vīra dūša rodas,

Kur spēks vēl nelausts dzīves cīniņā,

Tur visi vienībā lai kopā dodas,

Lai atskan dziesma svētā ticībā:

Kaut klints un akmens šķeltos,

Mēs tomēr droši celtos,

Prom, jaunekli, ar vēja spārniem trauc,

Kad tēvija tev' nāves karā sauc!

Ai dziesma, dziesma! Kādi vārdi, kādas gleznas?

Kāda sirdi graujoša sajūsma! Nāves karš! le-

naidnieks brūk virsū nomākt tēviju. Ar vēja spār-

niem jaunekļi trauc tam pretī. Tur tie aizdim uz

auļu zirgiem ar plīvošiem karogiem, ar paceltiem

šķēpiem kā mākoņu brāzma. Aiz viņiem asaru

jūra. Mātes, māsas, līgavas. Ardievu, ardievu!
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Uz mūžu! Tie nedzird, neklausās. Neskatās atpa-

kaļ. Tikai vēji šalko ap viņiem. Prom, ar varoņu

sparu! Sevišķi tie vārdi arvien vēl ir no jauna

dziedāmi:

— Kaut klints un akmens šķeltos! —

Mēs tomēr droši celtos etc. etc. etc.

Bet te pēkšņi tam vējspārnu skrējienam aizkrīt

priekšā kā barjeras šķērskoks tāds smags, melns

izpūris kavēklis, kas uz mata izskatās līdzīgs krust-

mātes Meires vecajam lietussargam.

Un tur jau viņas pašas lielā, gaišā seja:

„Nesamin nu cilvēkus, nesamin nu cilvēkus!"

tā stingri baras.

Apstādinātā meitene uzelpo.

„Vai, kā neredzēju!"
Krustmāte joprojām stāv kā zvērināts tiesnesis:

„Klausies, kas tad te bļaustījās? Vai tik tu

tā nebiji? Ja manas ausis mani nemāna, tad tu

dziedāji?"

„Dziedāju," meitene atbild smejošām, vēl sa-

jūsmas apmiglotām acīm. Un pametusi skatu pret

vienu ielas pusi, pret otru:

„Neviens taču nedzirdēja."

„Vai tas ir dzirdēts, vai tas ir dzirdēts!"

Krustmāte nevar sasist plaukstas aiz izbrīnās

un bāriena vajadzības, jo vienā rokā tai ir lietus-

sargs, bet otrā viņas nešķiramā pavadone, melnā

ādas rokas soma; tā viņa tikai var aprobežoties

nosodoši pašūpot galvu, bet to ar tādu sparu, ka

arī abi pleci šūpojas līdz. Tad viņa ieliek meitenes

saujā savu ādas somu un ar brīvo roku paķer to

zem elkoņa.

„Panāc nu man līdz kādu gabalu."
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„Nu gan laikam būs liels bāriens."

„Bāršu, ko nu tevi daudz bāršu? Bet tas man

jāsaka: tu nemāki pilsētā dzīvot. Tu ej kā pa lau-

kiem un mežiem. Par daudz savā nodabā. Lauki

ir lauki, bet pilsēta pilsēta. Tur ir jāberzējas vie-

nam gar otru un jāmācās cits glumums. Tev tā

nav. Un tev taču laikam arī nevienas draudzenes

nav?"

„Man jau ir Līziņa."

„Līziņa! Tas jau vēl nav tas. Tev vajaga sava

vecuma. Es redzu to pie tām savām. Kādi tur

smiekli, kādas žužināšanas, kādi noslēpumi! Taču

tāds tādu meklē un tāds tādu saprot. Un vai tev

arī nebūtu labi, kad tu iepazītos tuvāk ar tādu

manu Lizeti vai Mariju? Atnāc taču biežāk, ie-

draudzējaties! Viņas nemaz tik lepnas nav."

„Bet varbūt es esmu lepna," Annelei jau bij

uz mēles, bet viņa labāk to nepateica. Ar augstu

prātu negribējās krustmātei sariebt. Tā viņa pa-

teicās par aicinājumu un solījās jo drīz noiet ciemā.

Izdarījusi dažus iepirkumus Lielās ielas veika-

los, Annele iznāca, kad jau bij iestājušās novaka-

res. Dzidras un vēsas. Vakara atsarkumā viss bij

kļuvis mainīgs un dzīvs. Ēnu straumē ieskalojās

te starp namiem iestidzis koks ar it kā steidzīgi

aizdegušos lapu plūksnu, tur izlēcis jumta gals ar

sarkanās dzirkstelēs degošu logu, bet tur tur

stāvēja tas savādākais šai savādā vakarā.

lelas otrā pusē stāvēja kāds cilvēks, pakāpies

pa trijām pusloka kāpnēm pie lepna veikala dur-

vīm, un viss tas no galvas līdz kājām zaigoja sar-

kanā rieta atspīdumā. Tik zaigojošs, īpatnējs, ne-

redzēts. Pārsteidza, apžilbināja tā, ka bij jāpaliek
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stāvot. Gluži jauns vēl bij tas cilvēks, melnos la-

kotos zābakos, tumšā uzvalkā. Vienu roku iesprie-

dis sānos, ar plecu ļengani piespiedies durvju

slietnim tas kaut kur sapņaini skatījās. Seja tam

bij sārti balta. Sejas baltumu pārtrauca tikai šau-

ras, tumšas ūsu un uzaču taisnes. Bet pār pieri
nokārās tumša cirta.

Tumša cirta pār baltu pieri! Kur tas bij re-

dzēts? Kur par to dzirdēts? Annele izskraidīja

atmiņu kambarus to meklēdama. Pār vienu slieksni

izlēca tai pretī tēls, kas tur jau bij iemājojies no

Avotu dienām. Tur tas bij nācis, no tās grāma-

tas par nelaimīgu jaunekli, kā tas dzīvoja un cieta,

kā tas domīgām, skumjām acīm skatījās pasaulē,
bieži kaut kur piespiedies sēroja, nogrimis sapņos,

noliecis balto pieri, pār kuru nokārās tumša cirta.

Un te nu viņš tāds stāvēja miesā un asinī.

Skumjš un kluss, rieta skumjumā. Tumšā cirta

tieši satrieca sirdi.

Annele nevarēja palikt stāvot un nogrimt svešā

jaunekļa aplūkošanā kā kādā parādībā. Pieklājīga

uzvešanās prasīja, lai viņa tam paiet ātri garām.

To viņa arī darīja un nogāja labu gabalu. Bet pie
tilta atcerējās, ka viņai tai pusē nekā nav ko meklēt,

un tikpat ātri atkal griezās atpakaļ.

Stāvētāja durvīs vairs nebij. Veikalā sadegtas

ugunis.

Bet kas tas bij par veikalu? Nekāds cits, kā

Ranka lielā delikatešu pārdotava. Un ja tā, tad

svešzemnieka izskata cirtainais jauneklis arī ne-

varēja būt neviens cits, kā Ranka kundzes jaunā-

kais brālis, Adalberts Fereins, kas bij atbraucis

iestāties sava māsas vīra veikalā. Par viņa stal-
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tumu un skaistumu jau bij stāstījusi Līziņa un arī

par Ranka kundzes prieku, ka tā nu varēšot pa-

lutināt kādu no savējiem.

Jā, tā tas bij. Nekādā grāmatā vairs meklē-

jams, bet īsti un patiesi, tepat virs zemes, Jelgavas

pilsētā.

Un šī pilsēta ar saviem namiem tai apkārt it

kā jautātu:

„Viņš taču ir skaists, vai nē?"

Un viņai jāatbild:

„Jā, ļoti skaists."

Tā viņa iet veikala durvīm vienreiz garām, pa-

iet otrreiz. Būtu labi, ja varētu svešajā jauneklī
vēl reiz paskatīties. Un lai to varētu, vajadzētu

ieiet veikalā un kaut ko nopirkt.

Bet naudas? Cik tās no iepirkumiem bij pa-

licis pāri? Ceturtdaļmārciņai tējdesas varbūt pie-

tika. Smieklīgs iepirkums. Vai ar tādu varēja rā-

dīties Ranka veikalā?

Bet kāpēc nē, kāpēc nē? Urbjoša interese bij

stiprāka par visiem iebildumiem. Viņa ieies pa-

visam lepna un auksta. leies un paskatīsies. Ja

„viņš" būs aiz letes, viņa būs to redzējusi un vai-

rāk nekā. Gluži nemanot tā atkal izslīdēs ārā. Pir-

cēju tik daudz, ka to nemaz nepamanīs.

Aiz letes tā nav. Viņš stāv malā, pie kases

būrīša, plecu atbalstījis, kājas krusteniski salicis,

roku bikšu ķešā iebāzis. Tas neizskatījās gluži tik

labi, kā tā stāvēšana pirmīt, durvīs, bet skaists

tas cilvēks tomēr bija un palika.
Nu viņa jau bij par visu skaidrībā.

Vienu mēnesi viņam ļāva paciemoties un at-
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pūsties, iekām tas iestājas veikalā, tādēļ viņš nu

te pieradinādamies laiskojas.

Nu bij viņas kārta pie kases. Posts, posts! Kur

nu palika viņas lepnums? Svešais nekustējās prom.

Viņa acis visu kā lasīt nolasīja. Un viņas iepir-

kums bij tik niecīgs, maksa par to tik maza. Ko

viņš tagad par to domā? Viņa tvīka un sarka sa-

vas kapeikas skaitot. Un kā piepeši nāk neveiksme

tad, kad viņas nemaz nevajaga, tā Annelei nu uz-

reiz samisas roka, naudas vietā pastiepjas aizsai-

nītis, viņa rauj to atpakaļ, tas pārlēc pār roku un

nu arī svešais iešaujas starpā kā atspere, tā ka

abiem gandrīz pieres sasitas kopā. Paldies, pal-

dies! Meitene čukst un mulst. Un svešais paska-

tās tumšām, samtainām acīm, kas ir vēl skaistākas,

nekā domāja.

Laukā ir priecīga, zaļgani dzidra debess ar di-

viem mēnešragiem, kas no smeilajiem snīpjiem lē-

nām pilina noslēpumainu spīdumu pār jumtiem un

ielām.

Viņa iet un domā: cik skaista gan šovakar ir

pasaule! Un tās acis tiešām bij tik tumšas un sam-

tainas? Un kā viņš tur stāvēja, gaismas apliets

kā chērubs, un kāpnes pat zem viņa kājām iemirdzē-

jās spožiem apkalumiem, kādi agrāk nekad nebij

pamanīti. Tas tak bij brīnišķi. Tāds savāds va-

kars, tāda sagadīšanās! Ka viņu sauca Adalbertu,

tas gan lāgā nepatika. Labāk būtu bijis Viktors

vai Florentīns. Vienā no šiem vārdiem sauca grā-

matas samtacaino varoni, bet kurā, tā gan vairs

neatcerējās.
Tikai tuvu mājām tai iekrita prātā mazais aiz-

sainītis, iemainīts Ranka veikalā pret grašiem, kas
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palikuši pāri no iepirkuma. Kas būs ar to? Ko-

teiks mājā, kad sāksies tincināšana. Kas un kā?

Tas bij patvarīgs solis, kas jāattaisno, un kā viņa

to pratīs? Nē, tāda pratēja, kaut kā izlocīties un

ko priekš sevis nepatīkamu paslēpt, viņa nebij. Ar-

vien iznāca pateikt tīru patiesību. Bet tagad, šinī

gadījumā! Tas taču nemaz nebij iespējams. Kā

lai pasaka to visu skaidriem, tiešiem vārdiem! Ai

jā, te nu bij tā dzīves reālība, kas uzkrita smagi

uz sirds.

Bet viss iznāca labi un jauki. Māte to saņēma

atvieglotu smaidu: „Kā tu, kā zinādama, pārnesi

vakariņas!" Jo bij jāpacienā tēvocis Ansis Avots,

kas pa reizei, kad darīšanas to pilsētā aizturēja,

atnāca pie brāļa ģimenes pārlaist nakti. Tur nu

viņš sēdēja arī tagad, kā teiku karalis, kuplo bārdu

uz galda balstīdams un caur platajām nāsīm šņāk-i
dams. Niecīgais meldru krēsls nespēja aptvert viņa

platos gurnus, un pa laikam tas piecēlās paska-

tīties pēc ērtākas vietas, kur tos novietot, bet tā-

das nebij un viņš kā smags vējš atslīga savos

meldros atpakaļ.

Kad tēvocis gulēja pa nakti, visi pārvietojās.

Labāko un platāko gultu ieņēma viesis. Māsas gu-

lēja kopā. Un tur nu valodas viegli aizgāja līdz

Raņķiem un pavisam neuzkrītoši Annele varēja ie-

vaicāties, vai svešais jauneklis, ko viņa redzējusi

veikalā, bijis kundzes brālis un tagad veikalā strā-

dāšot?

Līziņa iesmējās.

„Ko šis daudz vēl strādās! Diezgan liels šļauksts.
Tik ir kā tas smukais degungals. Krietni paluti-

nāts ir no mātes, ir tagad no māsas arī vēl. Svai-
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nis dažreiz tik baltām acīm vien paskatās. Nu,

tas jau gan viņu izmācīs, kā vajaga cilāt rokas.

Slinkošana pie Ranka nav!"

Māsas vārdi Anneli aplēja kā ar aukstu un tā,

it kā tai pašai būtu izteikts kāds pārmetums. Kā

nu tā varēja runāt! Viņa, māsa, citādi tik laba,

taču pavisam nesaprata, kā stāvēja ar Adalbertu.

Annele gan to saprata.

Kas tad viņam varēja būt par prieku dien no

dienas stāvēt aiz letes un pārdot desas un delika-

teses? Vai tās bij kādas nākotnes izredzes? Tas

bij nepievilcīgs darbs, tāpat kā Annelei viņas. Un

tik tāpēc tas bij tik sapņains un skumjš, ka bij

jau varbūt apracis daudzas cerības. Tāpat kā viņa.
Varbūt tas bij gribējis tapt par slavenu mūziķi,

kā tas Viktors grāmatā. Bet kas to deva! Māsas

vīrs, kas taču bij tik bagāts, aizpogāja cieti savu

maku un ne graša! Un pašam tam nekā nebij.

Un var jau arī būt, ka tas sēroja pēc kādas

mīļas sirds, kas palikusi dzimtenē, arī pēc pašas

tās dzimtenes, kas atradās pie skaistās Reinas un

bij bez šaubām simtreiz jaukāka kā te Jelgava

ar savām pelēkajām ielām.

Labprāt viņai būtu gribējies parunāt ar māsu

un labprāt ko vairāk izzināt, par visu šo tik inte-

resējošo lietu, jo kas cits lai par to zinātu labāki?

Bet viņa gāja aplinku.

„Vai tu atceries to grāmatu?" viņa mēģināja

reiz lasīto izsaukt māsas atmiņā un aprakstīja to

jaunekli, par Viktoru vai Valentīnu saukto.

„Vai tad tādi tam bij vārdi?" māsa pārtrauca.

„Man liekas, ka to puisi sauca Pēteri vai Miķeiīti."
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Māsai patika jokot. Viņa bij pašlaik tālu no

romantikas. Bet otra neatlaidās.

„Bet vai tu vēl atceries to jauko stāstu par In-

dijas ķēniņa dēlu?"

„Jā, to es atceros. Tas jau ari bij pavisam kas

cits."

„Es visu vakaru par to domāju. Nezin kāds

tas ir izskatījies? Viņam laikam arī ir bijušas mel-

nas acis."

„Laikam gan. Tie tur tai Indijā jau ir tumši

kā mori, un tad jau acis tiem arī būs melnas. Bet

kam tad v ē 1 ir tās melnās acis ?"

Annele cieta klusu. Izbijusies.
Nu tik vēl vajadzēja māsai teikt:

„Vai tas nebij Adalberts Fereins, kam tās mel-

nās acis? Vai tad tu tik dziļi viņās ieskatījies?"

Nē, nē, nē! Tā klaušināšana un aplinkus ap-

kārt runāšana bij ļoti bīstama lieta. Labāk pār-

traukt šādas valodas.

Pēc dažām tumšām mākoņdienām uzkrita pir-

mais sniegs. Noskaidrojās. Vakarā debess at-

plauka ar lielu, baltu mēnesi, kas augšā ar tikko

jūtamu strīpiņu saturēja kopā vēl gaismas nepie-

plūdušo malu.

Svētvakars un balta gaisma laukā no istabas

kā aicināt aicināja. Bet kur lai iet? Viņa ir viena

pati un arvien viena pati. Vai šodien būtu tas laiks

aiziet pie krustmātes Meires? Tur varētu satikt

tās meitenes un parunāties. Taču reiz jāklausa, ja

krustmāte arvien tik mīļi aicina.

lelās skanēja soļi. Daudz soļu.

Krustmātes sētā, uz čīkstošām koka kāpnēm,
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klaudzēja papēži. Tur nāca Lizete un Marija. Viņu

sejas bij baltas mēnešgaismas pārlietas, tās izska-

tījās savādi nemierīgas.

Lizete apsveicinājās, palika stāvam, bet Marija

steigšus aizslīdēja garām.

„Es jūs negaidu."

„Vai jums kur abām jāiet?" jautāja ciemene.

„Nekur. Tāpat vien. Pastaigāties. Tik jauks

vakars."

„Ļoti jauks."

„Jūs pie krustmātes?"

„Jā, tā kā gribēju —"

Ko lai saka? Viņai taču pie krustmātes nekā

nevajadzēja. To, likās, arī Lizete noprata un drusku

vilcinājusies aicināja:

„Nāksiet līdz?"

„Jā, labprāt ietu."

„Nu tad lūdzu."

Viņa steidzināja un pati steidzās.

šai īsā laikā debess bij pārvērtusies. Mēness

bij palīdis zem liela mākoņa, kura kreveļainās ma-

las tas pārlēja ar dzidru sudrabgaismu. Bet arī viss

tumšzilais debessjums bij piesējies tādu sudrabotu

mākoņu. It kā aiz katra mākoņtupeža vēl tupētu

mēness, kas ar spožu otu tam apvelk mirdzošu

sudrabmaliņu. Pasakaini ēnains mirdzums ietina

namus un ielas. Viss zenīts vērpās sudrabgrīkstēs,

kā baltās uguntiņās degdams.
Lizete bij satraukta, nevērīga un deva greizas

atbildes.

„Vai es viņai varbūt par nepatikšanu?" Annele

domāja. Bet kad tā gribēja raisīties prom, otra to-

mēr saturēja cieši viņas roku zem sava elkoņa.
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„lesim, iesim!"

Cik klusas un tukšas bij šķērsielas, tik dzīva

turpretī Lielā. Tur gājēju virdin virda. Nemitīgu

soļu takti apskaloja fasādes, sevišķi mēnesnīcas

pusē. Gāja pa diviem, pa trim kopā saķērušies.
Zēni ar zēniem. Meitenes ar meitenēm. Kad sa-

dūrās divas garākas gājēju pīnes, tad tās vis ne-

izšķīda, bet sāniski sagriezušās paslīdēja garām

vienotrai. Tā bij Jelgavas skolu jaunatne, kas te

promenēja mēnesnīcā.

Lizete rāvās uz priekšu. Viņas acis nemitīgi

šaudījās, meklēja. Piepeši, kā no zemes izlīdusi,

prāva auguma meitene iekārās tai otrā pusē tukšajā

elkonī. Viņas aši sačukstējās.

„Vai tu viņu redzēji?"

„Vai viņš ir te?"

„Mums aiz muguras."

„
Viens pats?"

„Ar Garo Lāci."

„Kuš!"
'

Divas balsis dudināja aiz muguras, divi slaida

auguma jaunekļi pagāja cieši garām
v

Viens, pa-

griezis galvu pret meitenēm, it kā kaut ko patī-

kamu vērā ņemdams, smīnēja, bet nesveicināja.

Un šis viens bij Sludinātājs no Anneles vasaras

skolas.

Tas bij pārsteigums.
Kur tas te? Vai vēl arvien iet kādā skolā? Un

kurā? Laikam tad jau pašā augstākajā? Ģimnā-

zijā. Ar to jau viņš vasaras skolā bij lielījies.

Un svešā meitene to arī pateica. Piegrūzdama

Lizetei:

„Paskat, paskat! Ģimnāzisti!"
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„ledomīgi kā velni," atcirta Lizete.

„Ir ko būt iedomīgiem. Pārāki par visiem

jau ir."

„
Augumā!"

„
Visādi. Kā tik ņem!"

„To es nesaku."

„Nesaki, bet domā."

„Ej tu!"

Lizete pagrūda elkoni ar biedreni, bet nekur

neaizgrūda. Negribēja jau arī. Un tā turējās kā

ērce. Toties Zetes elkonis Anneles pusē kļuva šļau-

gans un nevarīgs.

Annele arī būtu labprāt iejaukusies sarunā un

teikusi kādu vārdu. Sludinātāju taču viņa pazina.

Un to otru, kā taču to sauca? Garo Lāci? Vai tas

bij viņa īstais vārds, vai tikai tā iesaukts? Lai nu

kā, bet redzējusi tā to bij bieži savā ielā, kur tas

arvien pazuda kādas sētas vārtos. Laikam tur dzī-

voja. Ak, un ģimnāzists tas esot? Tādēļ laikam

tas gāja tā savrupu, tik gauss, lepns, galvu nepa-

griezis, smējīgām acīm tikai pašķielēja uz meite-

nēm, garām ejošām. Uz viņu gan nē, to viņa ne-

būtu varējusi sacīt.

Bet par abiem tomēr tā būtu labprāt iemetusi

savu vārdu, bet Lizete uz viņas pusi nemaz nepa-

griezās. Tikai ar labās puses biedreni tās pārmai-

nījās čukstiem, zīmēm, īsiem, tīksmīgiem iesme-

jieniem, te pie kakla vienotrai, te ādas uzrocēs ie-

bāzušas sejas; tik draudzīgas tās bij, ka tur ūdens

piliens starpā neiespiedās.

„lesim lēnāk. Citādi viņi mums par daudz ātri

būs pretī," Lizetes biedrene lēnināja.

Un viņas gandrīz mīņājās uz vietas.
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Tagad piegrūda svešā:

„Nāk jau. Stirnacis cenšas tevi redzēt."

Stirnacis? Te laikam bij domāts Sludinātājs ar

brūnajām acīm, jo Garajam Lācim acis bij zilas.

Un ja Sludinātāju te dēvēja par Stirnaci, tad Ga-

rajam Lācim arī bij pavisam cits vārds. Meitenes

lietāja savus sevišķus noslēpumainos vārdus un ap-

zīmējumus. Tas bij skaidrs.

Mēness tagad stāvēja starp diviem mākoņiem

un svieda savu spožumu taisni nācējiem sejā. Divi

spītīgi papirosu gali kvēloja pretī meitenēm.

„Pīpo, lūk! Tie tik ir zēni! Velna tie nebēdā.

Var taču gadīties kāds skolotājs starp gājējiem."

„Priekš deviņiem neviens skolotājs še nestai-

gās. Tad ir skolnieku reize. Un ja arī kāds gadī-

tos, ko šis daudz teiks pīpmaņiem? Taču turpat

pieauguši cilvēki. Ar tādiem jau citādi apietas."

Tepat ceļi krustojās. Meitenes vairs neteica

nekā, tikai elkoņi strādāja.

„Ka tik Sludinātājs nepamanītu mani!" bē-

dājās Annele, piespiezdamās ciešāk Lizetes plecam.
Bet šī bēda bij velta. Sludinātājs pat uz viņas pusi

nepaskatījās.

„Tik uz tevi, tik uz tevi! Kā acīm apēdis būtu!"

biedrene knieba Lizetei stilbā.

Tā lepni paraustīja plecus.

„Man gan vajaga šā skatīšanās!"

„Nieki, nieki! Runā tā, bet domā citādi. Nav

meitenes, kas nevēlētos, lai šie viens vai otrs uz

tām paskatās. Visas viņas ir iemīlējušās šais abos,

jo viņi taču par visiem pārāki. Bet zēni uz tiem ir

greizi."

„Kā tu to visu zini?"
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„Tāpēc, ka man viņi bij'ši, nebij'ši."

„Nu, nu!"

Biedrene piespiedās vēl ciešāk Lizetei un vēl

klusāk.

„Klau, ko tev teikšu. Es zinu, kur ar viņiem

var satikties."

„Nu?"

„Mūsu kaimiņu zēns man ir labs paziņa. Pie

tā viņi iet. Visi vienas skolas. Svētdien viņi būs

kopā. Aiziesim."

„Vai die! Kā to var!"

„Vār! Visu var. Gan es ierīkošu."

„Traka meitene!"

„
Vēlāk teiksi: nav vis traka."

Abām nu galvas bij kopā. īsi, tīksmīgi smiekli,

gara sačukstēšanās. Tad atkal biedrene:

„Bet par velti nekas nav. Tev jādara kas pretī."

„Kas?"

mani ar savu brālēnu."

z/Ar Dāvi?"

/,Kuš!"

Tagad ir biedrenes reize biedinoši apžņaugt Li-

zetes stilbu. Un roku mutei priekšā aizšāvusi, tā

teica:

„Kas tas tev par dadzi otrā pusē pieķēries? Kas

tā tāda ir? let kā mēma."

Lizete kaut ko nomurmina. Biedrene laikam

nav sapratusi.

//Skolniece? No kādas skolas?"

Anneles asās ausis visu dzirdējušas. Arī caur

nāsīm izšņāktos vārdus. Nu viņai diezgan.
Svešā meitene nenogaidīja atbildes, bet steidzīgi

mudināja:
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„Atpakaļ! Vēl mēs viņus satiksim. Bet tad nu

neesi muļķe. Pataisi acis."

Kad draudzenes aši apgriežas apkārt, „dadzis"

ir nokritis.

Skolniece? No kādas skolas? Ja tā svešā mei-

tene savus jautājumus atkārtos, tad Lizetes atbildi

uz tiem viņa negrib dzirdēt.

„Kur šī skolniece!"

Tā Lizete pasmiesies un atteiks.

Ai nē! Viņa jau nav no tiem, kas te kā tau-

riņu bars ieslīdējis mēnesnīcā triec, dudina, čalo,

smejas, pilni kaut kā tāda priecīga, noslēpumaini

uzbudinoša, tāda pārgalvības saviļņojuma; viņa ne-

zina pati, kas tas ir, bet saprast viņa to saprot tā,

it kā tā ausīm dzirdētu visu to ņudzēšanu un kņa-

dēšanu, kas urdz un šalc apkārt un garām, dzir-

dētu sarunās izteiktu kā nupat Lizetei ar draudzeni,

bet pašai viņai gar to nav nekādas daļas. Viņu?

Kas viņu ņem vērā?

Viņa ir izstumta. Tie te ir visi kā viens, skol-

nieki un skolnieces, tiem ir sava pasaule, savi pie-

dzīvojumi, visādas savstarpējas attiecības, bet viņa

ir ārpusē. Tā viņa tad arī iet viena pati.
Aiz muguras noklaudz dzelzī kalts spieķis, aiz-

slīd mēnešapgaismots plecs. Samtaina platmale,

zem tās tumšas cirtas. Asām ēnām pār balto namu

sienām aizslīd garām gājējs.
Kas tas? Vai tas nebij —?

Jā, bij. Tas, kas tur soļo svabadi izvīdamies

starp gājēju pīnēm, ir Adalberts Fereins. Nevie-

nam no skolas zēniem nav tādas platmales, ne

spieķa. Un ja arī kādam tāds būtu, tas neiedroši-

nātos to tik nebēdīgi un skaļi svaidīt pa laika iz-
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grauzto bruģi. To tik varēja tāds svešnieks. Cik

labi, ka viņš tas bij. Un kā tas tur gāja viens.

Svešs, lepns, nesaistīts, gluži kā viņa. Kluss, skumjš,

nopietns, nepieietams, tāds viņš bij, tikai tādu viņu

varēja vēlēties.

Ka viņi divi tādi bij pasaulē, tas taču bij gan-

darījums. Nekas par to, ka viņa nu bij viena. Viņa

varēja iet droši. Un tā gariem soļiem tie gāja, Adal-

berts pa priekšu, viņa pakaļ. Un nemaz tā nema-

nīja, ka tie tagad bij uz trotuāra gandrīz vieni, jo

citi promenētāji bij apgriezušies pie zināma ielas

līkuma, kuram pāri vakara pastaiga nemēdza turpi-

nāties. No šejienes soļoja atpakaļ līdz tirgus lau-

kuma stūrim, uzņēmīgākie tālāk zem kolonnādēm

līdz Driksas tiltam un tad atpakaļ.

Bet kas šim svešajam jauneklim un tāpat arī

viņai bij daļas gar Jelgavas parašām!

Viegli klaudzēja Adalberta nūjiņa uz bedrainā

bruģa. Ēnas slīdēja gar balto namu sienām. Priek-

šējā bij slaida, skaista, ar cepures plato malu kā ar

melnu aureolu apvīta. Bet kāda tā otra! Kad uz

to pēkšņi uzkrita skats, tad tur vajadzēja stīvam

palikt! Tā bij taisni smieklīga! Kā dolīte tā iz-

skatījās, nošļauktu galvu, ar visām ausīm iebāzta

melnzīda „kapē", kas noslēdzās ar platu vatētu plecu

krāgu. Tādas „kapes" nēsāja tikai pavisam mazas

meitenes, vai vecas vecenes, bet taču ne skolnieces,

kā Lizete, Marija un viņu draudzene. Tām visām

bij cepures. Bet viņai tādas nebij. Šo galvas segu

Līziņa tai bij pašuvusi pērnziem un viņa pēc lauku

lakatiņa bij jutusies laimīga par to. Bet nu uzreiz

tā parādīja starpību starp viņu un citām meitenēm.

Tas iedzēla dziļi un sāpīgi. Viņa tagad saprata,
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domāja saprotam, ka Lizete ar savu draudzeni taisni

ar nolūku bij gribējušas nokratīt „dadzi". Viņas

kaunējās no tās un viņas smieklīgās kapes.

Un vai lai Adalberts, pagriezdamies atpakaļ,

viņu tā ierauga? Nē, nekad! Vai tad viņa piede-

rēja pie šiem laimes bērniem, kas te pastaigājās

mēnesnīcā? Viņai nebij pat pieklājīgas cepures

galvā.

Kā ar uguni zem papēžiem viņa devās pāri ielai,

pirmajā šķērsielā un uz māju. Viss likās satumsis.

Rūgtums tūka kaklā. Acu dobumos asaras brieda.

Vārdi čukstēja uz lūpām: — Ak, es esmu dziļi ne-

laimīga ! Un sirds, kā metru dziļā akā iekritusi,

atbildēja: -— Jā, tu esi gan dziļi nelaimīga! Un kas

viņu bij padarījis tik nelaimīgu? Tāds nieciņš. Ēna!

lenākusi sētā viņa uzelpoja, kā vajātājus aiz vārtiem

pametusi. Te bij kluss un gaišs. Mēness, viņai
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līdzi sētā iebēdzis, mierīgi atmirdzēja zilajā debess

velvē. lelas mājas ēnā tikko sadzirdams mazs skrip-

stošs troksnītis. Tur kāds slaucīja sniegu. Pa-

galmā bij iztīrītas celītes uz vārtiem, uz dārzu un

līdz kāpnēm, kas veda uz augšdzīvokli. Lēni kūņo-

damies no sētas dibena nāca vecs vīrs ar skoteli

priekšā, nesdams grozu un slotu, pagāja garām, ne-

skatīdamies un neteikdams ne vārda. Annele dzir-

dēja, kā tas noslēdza vārtus un tad pazuda, kā nolī-

dis zem viena no ielas mājas pakšķiem. Tas bij

sētnieks, kas nu jau pāris nedēļas atvietoja Uli.

Bet kur bij Ulis, šis klusais, ātrais zēns, kas ar

rūķa veiklību un tik pat nedzirdams bij turējis kār-

tībā māju un pagalmu? Ulis rožu nesējs, kur viņš

bij? Annele to nezināja, bet vienu tā gan zināja,

ka tas bij vientulis, lai arī kur būdams. Vientulim

būt bij viņa liktenis.

Viņa sāka staigāt pa jauntīrītām celītēm, kas

gurkstēja zem kājām. Gurkstošs sniegs. Klusums.

Balta mēnessgaisma. Kas varēja būt vēl jaukāks?

Pie dārza žoga tā apstājās. Piesnidzis viegla pār-

slaina sniega, dārzs vizuļoja un mirdzēja mēnesnīcā

noslēpumains, nepieejams. Klusumā un baltumā kā

apburta gulēja šī Uļa paradīze. Varbūt viņš ilgo-

jās pēc tās. Kas to zina! Pilsēta bij ārā. Kaut

kur tālu iedžingstējās ilkšu zvaniņš, aizdžingstēja.

Lielās mājas logi sētas pusē bij tumši, nosegti.

Viena pati ar savu ēnu viņa te varēja slīdēt pa pa-

galmu kā pa vientuļu klajumu. Un augšā bij

zvaigznes. Mūžīgais zvaigžņu klajums, tik parasts

un zināms, kā jau no mazu dienu skaidrību un mieru

solītājs. — Tu skumsti un raudi? Tev sirds ir

smaga? Met nost savu nastu. Dodies augšup, pie
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mums pa debesu kāpnēm. Prom no visa, kam tikai

mirkļa ilgums.

Tā viņa gāja un aizmirsa pasauli. Vai aizmirsa

arī vientuļo gājēju Lielajā ielā? Ne jau pavisam.

Šad tad domas nospurdza arī pie tā, uzlaidās tam

uz pleca, vēroja, kā asi kaltā svešzemes nūjiņa

dauza ielas akmeņus, kā mīkstās platmales ēna slīd

pār namu sienām, bet tad tās atkal ir prom no tā.

Zvaigžņu spēks ir simtkārt lielāks. Kur tās valda,

tur vairs nav vietas Lielajai ielai un viņas gājējiem.

Pusstunda vai stunda tādos debesu sapņos var

aizskriet kā mirklis. Nosalušas kājas. Vajadzētu

iet augšā. Bet ir tik labi stāvēt pie kāpņu slietņa,

lai zvaigžņu zvaigznes mirdz sejā. Sajūsmā stāvēt.

Kad atkal nāks tāds vakars, kad zvaigžņu zvaigznes

svinēs it kā svētkus»

„Bet vai tad es esmu nelaimīga, ja man nu ir

tāds prieks par zvaigznēm?" viņa domā. „Nē, es

taču nemaz neesmu nelaimīga. Bet patlaban es gri-

bēju vai mirt nost no bēdām. Cik savāda ir tāda

sirds, kas starp bēdām un priekiem kā šūpolēs šū-

pojas, tepat sāpju un te jau atkal laimes asaras

birdināt.

Pie mazas petrolejas spuldzītes māte lasīja.

Annele nosēdās uz otra meldru krēsla un dauzīja
nosalušos kāju purnus. Aiz sava aizkara jau šņāca

Kristaps. Viņam patika agri līst gultā.

„Vai Edgārs vēl nav aizgājis?" jautāja mei-

tene, galvu pret otru istabu pametusi.

„Vēl jau dudina."

„Ko viņi tik daudz varētu sarunāt!"
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„Kā tu saki: sarunāt! Viņiem taču garš mūžs

priekšā."

„Bet vai jūs ar tēvu arī tā stundām tērzējāt?"

„Vai mēs ar tēvu? Jā, kad gan mums tā būtu

iznācis ? Tikai vienu reizīti atminos: Bij man pie-

nākusi ziņa, ka saslimusi mana māte, lai ejot rau-

dzīt. Kad tad nu iešu? Visa diena vienos darbos.

Tikai atliek kā vakars. Saņēmu tad nu arī dūšu

un skrēju, jo caur mežu jāiet. Mēness tāds pat,

kā tagad, spīd pāri mežam. Un kā paskatos uz

savu celiņu, kas tur man jau stāv priekšā?"

„Tēvs!"

„Nu, kā tad! Taču nekas nevienam nebij sacīts,

bet viņam bij tāds smalkums izzināt: citu domas.

Un tā nu viņš uz ceļa. Kā tad nakti vienu laidī-

šot, varot ir no krītoša čiekura nobaidīties. Un

tā kopā aizgājām un kopā pārnācām. Kas nu man

nekaitēja iet ar tādu drošumu pie sāniem! Un ceļš
tik jauks. Mēness un zvaigznes mirdz. Viss kā

vienā sudrabā laistījās."

„Un tad jūs gan daudz runājāt?"

„Vai ko runājām? To gan neatminu. Nekāda

sarunāšanās jau mums vēl toreiz nebij bijusi. Tā-

pat vien roku rokā gājām, lai būtu drošāk turēties

uz taciņas."

„To es saprotu," Annele piekrītoši pamāj. Un

skatoties Kristapa segas zaļi sarkanās rūtīs, viņa
redz Tauragu lejas, kuras nekad vēl nav mūžā re-

dzētas, bet kas tai liekas būt tik dziļas kā brīnišķi

bezdibeņi, un pašā dziļumā ir mežsargu mājas ar

mirgojošu vilka acs uguntiņu, bet taciņa turp ved

līču loču gar nogāzi starp priežu un egļu zilajām

ēnām un laistās vienā sudrabā, un tur nu viņa iet
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pa to roku rokā. — Nē, tā taču nav viņa; tie, kas

tur iet, ir viņas tēvs māte, abi jauni un skaisti.

Tēvs ir bijis Avotu staltākais dēls, un māte —

„Vai tu ari biji skaista?" Annele jautā.

Māte īsi iesmejas.

„Kas nu par skaistumu ! Bet patikt jau patiku.

Ar visu savu mazo augumu. Tēvam bij dziesma:

Maza mana līgaviņa,

Tā kā lauka cielaviņa,

Satin zīda nēzdogā,

lebāž svārku kabatā,

No mātes sejas smaids vairs ilgi nenodziest, bet

meitenes acīs drīz iegulst kā ēna:

„Cik labi, kad ir skaistums. Man tā nav."

Bet tad arī viņa pasmejas.

„Lai nav! Tās bēdas nu tās mazākās."
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Dažādi svarīgi notikumi.

Tuvojās svētki. Diena īsa, bet darba tik daudz,

ka tas jau bij jāsāk agri, kad zvaigznes vēl lielas

un starainas dzirkstēja aukstajā pirmausas gaisā.

Galvas pieliekušas mazajai petrolejas spuldzītei, mā-

sas strādāja klusēdamas, sevī ierāvušās, jo neizgu-

lēts miegs un rīta dzestrums stindzināja locekļus.

Nogrimušas darbā un katra savās domās, tās ne-

manīja, ka baltā rīta gaisma jau dara neredzamu

mazo istabas uguntiņu. Tad ienāca māte. Viņa ne-

maz nebārās, ka laikā nebij izdzēsta uguns, paņēma

spuldzi, izdzēsa, novietoja to pie malas, tad tuvojās

par jaunu meitām, svinīgi ar tādu jautri viltīgu

smaidu, ar ko tā arvien mēdza ievadīt kādu patī-

kamu pārsteigumu.

„Atminiet, kas man!"

Darbīgās rokas apstājās un galvas pasitās uz

augšu.

//Vēstule!" Līziņa iesaucās, tverdamās aiz mātes

priecīgi paceltās rokas un veikli izlobīdama no tās

vēstuli.

„Tā ir no leišu radiem."

„Tā jau es domāju. Kas cits varētu rakstīt."

Smaidīdama Līziņa apmīļoja vēstuli kā puķi,

ko vēro pēc smaržas un krāsas, apgrozīja, apskatīja

zīmogu un markas, tad tikai to atplēsa un nogrima
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tajā kā ūdenī. Nejuta, ka nokrīt adata zemē, noslīd

šuveklis no ceļiem, nedzirdēja, ko jautā māsa un

māte, aplaimota drīz pietuvinādama acīm, drīz attā-

linādama tā burtoja un lasīja vārdu pēc vārda, rindu

pēc rindas, kas bij sarakstītas gandrīz vienotrai

klēpī un šķērsām pāri un tad vēl visur, kur vien

tik bij paspīdējis vēl neaprakstīts balts papīra plan-

kumiņš. Kad bij pie pēdējā vārda, sāka atkal no

gala, varbūt bij kas sevišķi jauks, divreiz lasāms,

vai arī vēl lāgā nesaprasts. Tad palika aizmirsu-

sies, starodama, kā kāda priecīga gadījuma gaidās.

„Nu?" māte jautāja un māsa ar ziņkārību ska-

tījās. Viņas arī ko gribēja no tās vēstules.

„Jā!" Līziņa atsaucās kā atmodusies. „Līna

raksta. Un visiem labdienas sūta."

„Vai tad tik vien, kā labdienas?"

„Daudz. Ļoti daudz vēl raksta. Un pa svētkiem

man jābraucot pie šiem. Tur nu nelīdzot nekāda

atteikšanās. Kas norunāts, tas norunāts. Un noru-

nāts jau mums tas ir. Visi, visi mani gaidot. To-

reiz jau bij liela sapazīšanās. — Jā: un kad man jā-

izbrauc un kur būšot zirgi pretī, viss smalki te ir

izrakstīts. Un ir jau arī pēdējais laiks, jo svētki

tuvu."

„Viss norunāts un zirgi pretī? Tas man izklau-

sās neticami. Vai tad tu varēsi tā braukt, kā

domā?"

„Varēšu. Es jau kā zinādama, teikšu taisni:

jau tā domādama, darbus esmu iedalījusi, ka laikus

tikšu ar tiem galā; zināms: kāda nakts jau būs pa-

līgā jāņem."

Māte grozīja galvu.

„Un par galveno tu nedomā?"
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„Vai par drēbēm? Es jau visu esmu pārlikusi,"

Līziņa jautri atsaucās,
;/
Kad man arī nav tik

dārgu drēbju, bet tās ir visas tik labi pašūtas, kā

tur nevienai nebūs, un es būšu lepna ar savu jauno,

vēl tēva pašausto. Ja jau tā te Jelgavā visiem pa-

tīk, tad tur, kur jaunu modi vēl nemaz nepazīst,

taču vēl vairāk. Tad tik būtu ko rūpēties par va-

kara tērpu, jo tur visur dejo un jaunas meitas tad

pārģērbjas gaišos uzvalkos. Bet es varēšu vēl gluži

labi iztikt ar savu kādreizējo balles kleiti, to es tā

uzdūdelēšu, ka tu nepazīsi. Un es to tā nesīšu, it kā

tā būtu diezin kāds zīds vai samts, tad arī citi tam

noticēs," viņa nobeidza smiedamās.

„Labi, labi, bet vai tu nemaz neesi iedomājusi,

ko teiks Edgārs? Vai viņš tevi pavisam laidīs?"

Smaids nodzisa. Kā nobiedēta Līziņa pasita

galvu apkārt,

„Edgārs? Kāpēc viņš mani nelaidīs? Kas vi-

ņam tur var būt pretī!"

„Es jau nezinu," māte nenoteikti paraustīja

plecus.

„Kas tad viņam ir par tiesībām mani nelaist?"

kā taisnību meklēdama viņa paskatījās cieši tad uz

māti, tad uz māsu.

„
Varbūt viņš gribēs braukt tev līdz," domāja

jaunākā.

„Līdz? Nē! Kā tad viņš gribēs braukt līdz?

Tur jau neviens par viņu nekā nezina."

Saruna apklusa. Pār Līziņas prieku bij pārlai-

dusies ēna. Viņai likās, ka arī māte un māsa būtu

Edgāra pusē un aizstāvētu kaut kādas viņa tiesības.

Kādu laiku viņa tik naski strādāja, ka cirtu vai-

ņags drebēja ap pieri. Bet tad, kā cieši noņēmusies,
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noteica: „Jābrauc ir, lai Edgārs runā ko grib. Tā

jau nu būs pēdējā reize. Kad vairs mūžā es turp

aiztikšu! Tāpēc šī viena reizīte man vēl jāizlietā."

„Kā tu nu domā!" noteica māte.

Edgārs negribēja vis tik viegli laist Līziņu leišu

ciemā. Abiem bij par to liela izrunāšanās un tā

vien likās, ka no braukšanas nekas neiznāks, jo bei-

dzot to nemaz vairs nepieminēja. Bet tad kādā

dienā izrunāšanās bij ņēmusi labu virzienu un Lī-

ziņa kā saulīte uzlēca. Visi šķēršļi bij nobīdīti.

Ranka fabrikā uz svētkiem bij tik daudz darbu, ka

Edgāram, kas tur visus vadīja, tā kā tā neatlika

laika ne acis labi iemest Avotu istabiņās, bet tikko

iestāsies pavaļa, tas nu reiz bij noņēmies uz dažām

dienām pāri" līdz Karaļaučiem, kurp to ne-

atlaidīgi aicināja veca māte, kas teicās jau tuvu

kapam, bet dēla sava vecākā nebij redzējusi kopš tas

uz lielo Krieviju bij aizgājis meklēt peļņu un maizi.

Tas jau nu bij vairāk kā desmit gadu. Tagad nu

vajadzēja braukt redzēt māti, pastāstīt par gaidā-

mām dzīves pārmaiņām un tā iepriecināt viņu ve-

cuma dienās. Un tā viņi varēja arī braukt katrs uz

savu pusi tādos ceļos, kādus jau vēlāk nekad vairs

neiznāks mērīt.

Avotu mātei tāds Edgāra solis ļoti patika.

„Viņam taču rādās būt labs raksturs, ja tik

sirsnīgi domā par māti. Kas krietns dēls, var arī

dienās būt labs vīrs."

Nu bij raušanās un skriešana, ka galva kūpēja.

Bij jābeidz un jānodod apsūtītie darbi, bij jādomā,

ko katram aizvest kukulim, lai makā negriež lielu

robu, bet tomēr pārsteidz un iepriecina saņēmēju.

Līziņa par to nekad nebij neziņā. Tur bij tāda
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jauka lietiņa redzēta un tur tāda. Vajadzēja tikai

iet un salasīt tās kopā. Tas bij tāds priecīgs skrē-

jiens pa visādiem veikaliem. Mirdzošām acīm tā

ievietoja savus iepirkumus ceļa somā. Tas onkuļam,

tas tantei, tas Līnai. Un tā tālāk. Kā viņi priecā-

sies! Ne dārgumā pastāvēja dāvanas vērtība, bet

īpatnīgumā.

„
Vajaga tā būt, ka katrs saņemdams savu dā-

vanu pārsteigumā sasit rokas!" Līziņa teica.

Dienu pirms aizbraukšanas Edgārs atnāca uz īsu

brīdi atvadīties. Kad tas bij aizgājis, Līziņai uz

rokas spīdēja plata zelta aproce.

„Ko viņš arvien ar tiem zeltiem!" brīnējās

māsa.

„Tāda jau līgavaiņu mode."

„Vai tev patīk?"

„Man būtu labāk patikusi šaura stīpiņa, vai va-

žiņa. Bet ir jau arī tā laba. Cik viņas apliek!"

Viņa noraisīja aproci un iespieda etvijā.

„Vai tu savas zeltlietas ņemsi līdz?"

„Nē, kam man viņu vajaga! Agrāk man taču

tādu nav bijis un neviens jau nezina, ka es esmu par

to laiku saderinājusies."

„Bet tu taču pateiksi?"

Līziņa vilcinājās ar atbildi.

„Nezinu. Varbūt Līnai, varbūt arī nē. Vēl taču

ir laika diezgan to pateikt."

Māsa domīga klusēja. Ap to lietu bij kaut kas,

ko viņa lāgā nesaprata.

Māsas staigāja pa peronu un gaidīja vilcienu,

kuram vajadzēja nākt katru acumirkli. Tā jau vi-

ņas te staigāja pusstundu un drebinājās. Ass vējš
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pūta un purināja drēbes, pāri sliedēm grieza baltus

puteņu stabus. Debess izskatījās pelēka un bieza,

droši vien sāks snigt.

„Ka tik tev nepaliek auksti tik garu ceļu
braucot."

„Vagonā nesalšu un tur man būs kažoki pretī.

Nebēdā!"

„Man tā vien liekas, ka tagad tu tikai domā:

Kad tik ātrāk tiktu prom."

„Tā jau ir, tā jau ir," viņa smējās un aplikusi
roku māsai ap pleciem pievilka to sev klāt.

„Man tik viena žēl, ka tu nevari braukt man līdz.

Tas tik būtu prieks!"

Annele klusēja, bet viņas domas vēl reiz pār-

skrēja visiem tiem: Nevar, nevar, nevar! Visiem

tiem šķēršļiem, kas tai kavēja iegūt to ārējo un —

galvenais — iekšējo spožumu, ar kuru tā būtu va-

rējusi braukt pie bagātajiem leišu radiem.

„Tū labi zini, ka man visa kā trūkst."

„Un es tev vēl teikšu ko: tavs raksturs ir daudz

lepnāks nekā mans."

„Nē, tā nebūs. Bet kāpēc par tevi visi priecājas

un gaida? Tāpēc, ka tie paņem tavus smieklus un

vārdus un viņiem ir tik labi un viņi domā, ka paši

ir tie, kas ir tik jautri un priecīgi. Tev nemaz ne-

vajaga vēl vest dāvanas, tu jau pati esi dāvana.

Bet ar mani tas tā nav. Man arvien būtu tā, ka

es nekur nekā nevaru dot, bet man tikai vajaga sa-

ņemt. Un tādu nekur nevajaga."

„Ak, tu rāzmanīt, ko tu runā!"

Māsa kā bārdamās pagrūda meitenes plecu un

kā nesaprazdama ieskatījās nopietnās acīs.

„Nevajaga dzīvi ņemt pārāk smagi."
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Annele smaidīja.

„Man taču arī mājās nebūs slikti. Kristaps ir

atstājis visas savas grāmatas un ko no tām va-

rēšu izmācīties, to izmācīšos."

Pienāca vilciens. Vagona logā, caur izkausēto

ledus laukumiņu pazibēja Līziņas smaidošās acis,

pamāja roka, tad laukumiņā iestājās tukls puikas

vaigs, pēc tam sarkana, ūsaina seja: Pārmaiņus

tie turēja logu ieņemtu visu laiku, kamēr vilciens

sāka kustēties un aizripoja, dūmu mākoņus griez-

dams. Līziņa nu piederēja tai pasaulei, kurp tā

brauca. Annele to nepazina.
#

„Un tā varbūt arī es kādreiz aiziešu prom, savā

pasaulē, par kuru Līziņa vairs nekā nezinās."

Sniegs sāka lēnām krist un virpuļot ap sane-

stajām kupenām ielas vidū. Bij labi griezties pretī

vējam ar patīkamo apziņu, ka priekšā ir diezgan

gara un pilnīgi brīva pēcpusdiena. Tā varēja gluži

mierīgi apmes.t līkumu līdz Lielajai ielai. Tā bij

un palika viena no interesantākām ielām un tik

ilgi nebij redzēta.

Bet vai tad šī Lielā tiešām bij tāda pat kā ci-

tas ielas? Pieputināta, slideniem trotuāriem, aiz-

salušiem veikalu logiem, kur tie nebij atkausēti

ar petrolejas spuldžu, vai citu kādu mākslīgu lī-

dzekļu palīdzību. Ranka lielajos skatu logos, aiz

sniegaini apledojušiem stikliem bij saredzami desu

struņķu un ripuļu un cūkas gurnu atveidojumi,

cita nekā. Bet iepretī, Goldšteina lielā manufaktūr-

veikala durvis bij tīras un spožas un aiz tām, kā

spoguļa apskāvē, to bez atlikuma pildīdams stā-

vēja pats Goldšteins un gaidīja pircējus, jo svētki

taču bij aiz durvīm, bet ļaudis to nemaz negribēja
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ņemt vērā un pasteigties ar iepirkumiem. Un it

kā tos saukdams un aicinādams - viņš nepacietīgi

žvadzināja zelta pulksteņvažiņu, kas tam divos lī-

kumos izlocījās pār melnu samta vesti. Vasarā

tas mēdza nēsāt baltu. Tas bij tas „bodskungs",
ko Annele bij ievērojusi savā pirmajā Jelgavas

dzīves dienā. Un viņš viņu. Viņai likās, ka ga-

rām ejot arvien tai seko viņa acis ar pārmetumu

un izbrīnu: „Nū, arvien tu vēl esi tepat Jelgavā?

Oi, oi, oi! Kas gādās mums par sviestu un olām

un maizi, ja visi šādi bauri sanāk iekš pilsētām!"

Viņa iegāja kādu gabalu ielā un tad atgriezās

atpakaļ. Ja gribēja labi izstaigāties, vajadzēja pa-

ieties tālāk zem kolonnādēm. Un to viņa arī darīja.

Arvien ar kādu slepenu cerību. Varbūt, varbūt kaut

kas notiks.

Bet nekas nenotika. Un kas tad nu arī varēja

notikt, ja viss bij aiz apledojušiem stikliem, kā aiz

cietuma mūriem. Tikai tas, ka nu .viņai bij jāiet

pa trešo lāgu garām Goldšteinam. Vairāk tad nu

arī nevarēja vairs riskēt.

Bet tad nu nāca tas brīnums.

Pienākot trešo reiz Ranka veikala durvīm, tās

atsprāga gandrīz viņas degungalā vaļā un pa glu-

dajām misiņkaltām pusloka kāpnēm uz visām četrām

nobrauca lejā jauns vilku sugas suns un aizšāvās

kā bulta, kādas balss nemitīgi rīdīts: Aport, Cē-

zār, aport, aport! Un Anneles priekšā, aizņem-

dams visu šauro trotuāru, stāvēja Adalberts Fe-

reins,

Cēzārs, iedomājoties kādu labu kumosu viņam

sniegā aizsviestu, izložņāja un izrušināja kupenas,

pastarpām nepacietīgi riedams: nav, nav, nav!
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Nekā neatrazdams tas šāvās atpakaļ, šņaukā-

dams uzgāja Adalberta roku, ko tas viltīgi smaidī-

dams turēja aiz muguras paslēptu. Rokā bij pa-

pīrā ietīta desa, pēc kuras suns rāvās. Pa otru

lāgu Adalberts imitēja sviediena kustību, pa otru

lāgu suns šāvās prom un velti izmeklējies atskrēja

pie viltnieka, smilkstēdams un kārs. Trešo reiz

tad nu desa tiešām aizlidoja un Cēzārs to uzmeklēja

un atnesa triumfā pie sava kunga, nolikdams to

pie viņa kājām. Bet šī sevis pārvarēšana gāja tam

pāri spēkiem. Suns desu neaizkāra, bet arī neat-

ņēma purnu no tās un nikni rūca.

Kas sunim varēja būt lielāks par desu! Bet

viņš nedrīkstēja to aizkārt. Viņam bij jāseko sava

kunga pavēlēm, ko tam vajadzēja izzināt no viņa

draudiem, biedinājumiem un labinājumiem. Un

Cēzāram bij tas jāizdara: Pašam ar zobiem jā-
iztin desa no papīra, tad Adalberts to uzlika tam

uz purna. Uz sauciena: viens, divi! Cēzārs uz-

svieda desu gaisā un uz: trīs! to sakampa un no-

rija. Triks izdevās tik eksakti un labi, ka Gold-

šteins, kas, lai labāki varētu redzēt, kas te ielā

notiek, bij atrāvis savas durvis un galvu izkāris

aukstajā gaisā — nenocietās, sauca: bravo un

plaukšķināja rokas. Adalberts, pats par labo izdo-

šanos sajūsmināts, sapurināja Cēzāru. „Tikai ne

aiz ausīm!" Annele gribēja jau iesaukties starpā,

bet viņš jau to nedarīja. Viņš noglāstīja suni pāri

mugurai un pameta tad ar roku sveicienu Goldštei-

nam, kas vēl arvien aplaudēja, gribēdams dresē-

tam sunim kā bagātu un smalku ļaužu īpašumu

parādīt pienācīgu uzmanību.

vai nē?" Adalberts uzsmaidīja Gold-
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šteinam un ar to pašu smaidu pagriezās pret An-

neli: „Malacis, vai nē?"

„Jā," tā atbildēja starodama. .

Viņa skrēja uz māju. Vairāk viņa nekā ne gai-

dīja, ne gribēja. Viņas piedzīvojumu krātuve gāja

pāri malām. Kā tas viss bij noticis? Kā nolikts.

Taisni tanī brīdī, kad viņa bij pie durvīm, vaja-

dzēja izskriet Cēzāram. Un viņa nevarēja ne soli

prom, jo Adalberts taču stāvēja priekšā, uz tro-

tuāra. Vai tad lai viņa būtu kupenās bridusi? Un

vai tad tas nebūtu izskatījies, it kā viņa bēgtu?
Un tas ar Cēzāru taču ir bijis tik interesanti, ka

pat Goldšteins ir atrāvis savas durvis, lai labāk

redzētu. Un tā tas beidzot ir iznācis, ka viņi abi

divi ir skatījušies uz vienu un to pašu pusi. Un

abiem diviem viņš ir paticis. Un tad viņi ir abi

saskatījušies un sasmaidījušies — zināms gan, ti-

kai pēc tam, kad Adalberts papriekšu bij sasmai-

dījies ar Goldšteinu. Bet tas neko nemazina. Va-

rens zēns ir šis Adalberts Fereins, un tiešām tas

ar viņu ir bijis ievērojams notikums šai ievērojamā

dienā!

Svētku vakarā Annele pavadīja māti uz baznīcu.

Tas notika reti, jo svētdienas dārgais brīvlaiks pa-

gāja lasot vai mācoties. Bet svētku vakars pilsētā

ar dimdošiem saucēju zvaniem gan bij tik īpatnējs,

kā neviens cits visā gadā.

Baznīca bij grūdin pilna. Māte ieslīdēja kādā

solā, tuvu durvīm, bet Anneli vilktin vilka tālāk,

kur milzīga egle izsprēgāja savas uguntiņas mīk-

stajā altāra pustumsā. No apsalušo mūru izgaro-

jumiem, no simtām elpu un kustību viļņojumiem
audās zilgana migliņa ap lielo svečturu dzeltēni
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nespodrām zvaigznītēm. Klusumu nemitīgi kapāja

baznīcēniem piemītošā klepošana, kas te beidzās

un tur sākās, bet lielās gaidīšanas svinīgumu ne-

spēja sakapāt.

Kāda māmiņa, saspiedušies gluži tieva, ielaida

Anneli sola galā. Ērģeles sāka lēni ducināt, bet

drīz vien tik brāzmaini dūkt un krākt, ka piebrāza

lielo telpu no grīdas līdz griestu spraišļiem tik

pilnu, tik pilnu, kamēr no tā piesātinātā skaņu sārta

pēkšņi izšāvās simtmēļu dzirkstoša liesma:

„No debesīm būs man atnest."

Ar pirmo pantu Anneles balss uzlidoja līdz ar

citām gavilēdama, bet tad tā iegrima bangojošā

skaņu jūrā un ļāva sevi šūpot.

Uguntiņas eglē sprēgā un viņa redz Avotu mežu.

Viņu ved uz baznīcu, pirmo reiz mūžā, jo tur ir

tāds neredzēts brīnums, visu bērnu ilgu sapnis: —

uguņota baznīca. Bet baznīcgājēju priekšā paceļas

negaidīts šķērslis: no apakšas līdz augšai noledo-

jusi Avotu ceļa nogāze. īsts stikla kalns. Baznī-

cēni rāpjas un slīd, rāpjas un slīd atpakaļ lejā

ar tādu sparu, ka iebrauc kupenās, kūleņus mezdami.

Papriekšu ir smiekli, klaigas un prieks, bet drīz

tos nomāc rūpes, ka laiks paiet veltos pūliņos, jo

kalns nepadodas nekādiem atkārtotiem uzbruku-

miem un beidzot tiem ar kauna pilnām acīm būs

vēl jāiet atpakaļ. Baznīcgājējos ir gandrīz vai visi

Avotu ļaudis un dažādi tie uzņem gājiena neveik-

smes. Luze, kas arvien ir tuvāk raudām nekā

smiekliem, jau sāk klusi pūst, vaigu lakatā slēp-

dama. Viņa baidās Ingus zobgalību. Bet Ingu ne-

kur nedzird, arī Karlīni nē. Un pēkšņi abu viņu
balsis un auri jau ir kalna augšienē. Caur dziļām
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kupenām' viņi izlauzuši ceļu apkārt. Nu arī citi

ir gudri. Jābrien gan ir pāri ceļiem, bet kas par

to bēdā! Annele protams nevar tikt līdz, bet viņu

pārmaiņus ceļ uz pleciem tēvs un mātes jaunākais

brālis, kas atnācis sērst Avotos un to visādi lu-

tina. Priedes ir tik smagi piesnigušas, bet viņu

nasta ir tik pārslaina un viegla, ka pie mazākās

pieskaršanās tās apputina gājējus no galvas līdz

kājām. Un Annelei patīk piesist vienam zaram

un otram, lai jūk baltās sniegputas acīs un aiz

kakla, jo pāri savu nesēju pleciem, viņa ir tuvāk

kokiem un tuvāk debesīm, kas ar saviem neskai-

tāmiem zvaigžņu bariem spraucas starp galotņu

tukšumiem. Zvaigznes nepiekūst, lai iet, cik tālu

grib, tās visur līdz.

Vai viņi tovakar nokļuva baznīcā un kā tur

izskatījās, Annele nezina. Tur ir robs, tukšums, ko

atmiņa nevar aizpildīt. Viņa tik atceras spīdīgo

stikla kalnu un sniegaino mežu zvaigžņu mirdzumā.

Un tagad ir pirmais viņas ziemsvētku vakars ugu-

ņotā pilsētas baznīcā, kur viss vēl jauns un nepie-

dzīvots.

Kancelē stāv mācītājs. Viņš sāk runāt un jau

ar pirmajiem vārdiem tā iegūst uzmanību, ka pa-

tīk klausīties. Viņai liekas, ka visi vārdi nāktu

pie viņas un viņai vienai būtu uz tiem jāklausās.

Rokas iebāzusi uzrocītē, plecos ierāvusies tā neku-

stīgi skatās runātājā. Kas viņam sakāms? Daudz.

Viņa vārdos nav izpušķojuma, nav pat balsa pa-

cēlumu, vienkārši, tuvu pienākdams tas kā ar pa-

celtu gaismeklīti rokā parāda ceļu. Kurp? Caur

dzīvi uz cilvēka sirdi. Viņai ir kā ar gudru sarunu

biedru, kas tai labos, vienkāršos vārdos izliek vi-
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ņas pašas domas. Cik labi būtu ar to runāt un kopā

izkārtot domu ceļus!

Kad runa beidzas, viņa brīnās: kā tā tik īsa.

Citām svētrunām tai ir grūti bijis beigu sagaidīt,

bet šī ir valdzinājusi no pirmā līdz pēdējam vār-

dam. Tā ir devusi pacilātību un svētku jūsmu.
Pilsētas nami staro sveču spožumā. Daudzās

ģimenēs jau ar tumsas iestāšanos dedzina eglītes.

Aiz logiem redz kustamies bērnu galvas, dzird ziem-

svētku dziesmas. Katra māja mirdz un laistās.

Bet iela vēl pilna gājēju un veikali vaļā. Pir-

cēju gan tajos nekādu neredz, izņemot Ranka de-

likatešu pārdotavu, kas ir kā bāztin piebāzta. Pir-

cēju rindai stāv pretī pārdevēju rinda, kas raujas,

ka pieres kūp. Pat veikala skatu logi ir siltumā

atkusuši. Parastais personāls ir papildināts ar

fabrikas darbiniekiem. Tur ir arī Reikšāts. Viņš

grozās kā spole un viņam iet no rokas. Viņa pirk-

stos kā rotādamies šņirkst nazis, gremdējoties

tumšbrūnu desu ripuļos un sārtu cūkgurnu mīk-

stumos, viņš ir uzmanīgs pret pircējiem, bet no-

pietns, it kā drusku apskaities. Un tur — baltas

skoteles apjozts — ir arī Adalberts Fereins. Vi-

ņam neiet diez cik veikli. Palīgi, garām sprauco-

ties, viņam ar elkoņiem apdauza gurnus. Viņa

tumšā cirta ir gludi atsukāta. Nē, viņš uz pusi

neizskatās tāds, kā toreiz, ņemdamies ar Cēzāru.

Un vispāri — nu lai viņš tur ir! Sirds neiesmel-

dzas, pat neiedrebas ne pa naga melnumu. Kā putns

uz ziedu zara viņa paliek uz sava skaidrā svētku

prieka augstumiem. Ar to viņai pilnīgi pietiek.

Un šī vieta, te, aiz loga, viņu nevar vairs ilgāk val-

dzināt. Viņa steidzas uz māju.
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Uz galda ir pudelē iebāzts egles zars ar trim

degošām svecītēm.

Tuvojās jau Zvaigznes diena, bet Līziņa vēl ne-

bij pārbraukusi. Kādu vakaru uznāca Reikšāts.

Pagrozījās. Vēl nav mājā? Un nekādu citu valodu.

Neapmierināts un saīdzis likās. Nebij ar viņu ko

iesākt. Lai tad arī jo drīzāk iet.

Arī citā vakarā tas pats. Ir jau garām Zvaig-

znes diena.

„Kur Līza paliek tik ilgi?" Nenoģērbies nemie-

rīgi Edgārs soļo un kūpina papirosu.

„Novelc taču mēteli. Un ej tālāk. Apsēdies.

Par Līziņu nav ko uztraukties. Gan jau pārbrauks."

„Ko es uztraucos! Es nemaz neuztraucos. Bet

savādi tas ir, ja uz tikko divi nedēļām brauc un pa-

liek tepat jau trīs."

Beidzot tas arī novelk mēteli un tepat mātes

istabā iekrīt meldru krēslā. Redzēdama, ka ciemiņš

grib tomēr palikt, māte taisās uz durvīm, bet tas

to jau nomanījis pasteidzas pateikt.

„
Vakariņas gādāsi? Nevajaga, nevajaga."

„Taču kaut ko."

Annele pavelk plecus.

„Viņam varbūt nemaz negaržo mūsu vakariņas."

„
Tiesa gan. Latviešu putras strēbējs es neesmu."

Annele paplēta apvainotas acis. Bij gan viesis!

„Neviens tev to neuzspiež."

„Rāmi, rāmi! Nepaliec nu tik saraina."

Pielabinādamies Edgārs paķēra meitenes bizes.

Viņa aši apgriezās un izsita tam tās no rokām.

„Pats esi atnācis sarains."

Ciemiņš pameta ar roku.
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nu ļaunā. Var jau būt visādas nepa-

tikšanas. Kad pašam kosts, tad arī citam kož."

„Vai tad tu Līziņu arvien kā siet piesiesi?"

„Nav jau par to vien!"

Beidzot tomēr vajadzēja nojaust, ka Edgārs gri-

bēja izrunāties par kaut ko, kas to krimta. Un tā

Annele iejautājās.

„Bet tu taču gribēji braukt uz Karalaučiem?

Kādēļ neaizbrauci?"

Edgārs uz to atsaucās tik pēc laba brīža, kad

bij izpūsti daudzi dūmu gredzeni.
Aizbraucis? Nē, nekur viņš nebij braucis, jo

galīgi bij samaitāta viņa labā oma. To bij izda-

rījis kāds iedomīgs un uzpūtīgs cilvēks, kāds, kam

naudas velns bij uzkucies plecos un to dancināja

pēc savas stabules. Jo kas tad vēl bij priekš pie-

ciem gadiem šis pats Ranks? Pliks puika, kas bij

iesācis ar svešu naudu. Ar lielu dūšu gan, bet ar

ļoti maz darba saprašanas. Nu ir bagāts, nu ir

gudrs. Bet vai tas viss būtu bijis, ja priekš šiem

pašiem pieciem gadiem nebūtu dabūjis tādu darba

vadītāju kā Edgārs Reikšāts, kas zina, kāda jāgādā

prece, lai pievilktu pircējus un veikals plauktu.

Un ja viņš tagad iedomājas, ka to varēs atvietot

tāds nieka zēns, tāds Adalberts, ko tas pats vēl ie-

mācīs, tad tas ļoti maldās. Tas nav iemācāms.

Katram darbam ir savs noslēpums, kas iet līdz ar

darba darītāju. Un kur bij viņa, Reikšāta darba

noslēpums? Tas slēpās tur — viņš pastiepa mēli

un piesita tai pirkstu — tur mēlē, smaganās, viņa

nemaldīgajā garšas izjūtā. Kādas garšas vielas va-

jaga pielikt gaļas maisījumam, to var ierakstīt re-

ceptēs, bet cik un kad, lai iegūtu to finesi, to gar-



246

šas smalkumu, kas padarījis slavenu Ranka preci,

to dod tikai darbā iegūta zināšana un tā ir jāie-

vēro kā likums. Un tas ir, ko šis lielais

kants" ir aizmirsis, vai arī nekad nav sapratis.

Kā citādi tas uzdrošinātos taisīt muļķīgas piezī-

mes tam, kas ne pa naga melnumu nav atkāpies

no sava pienākuma! Piezīmes par preces kvalitāti

viņam, visu darbu vadītājam! Un kur viņš arvien

bijis tik izpalīdzīgs, tik labprāt pretimnācējs!

Svētku vakarā ar visiem saviem darbiniekiem gā-

jis veikala komijiem palīgā. Lai šie mērkaķi redz,

ka darbnīcas ļaudis visur der, ir pie mašīnām, ir

aiz letes, ne tā kā šie, kas tik ir prot, kā nazi

klinkšķināt, pircējiem klanīties un smukās acis pa-

bolīt. Vai īstam darba devējam to nevajadzētu visu

ar pateicību ievērot? Bet nē! Nu: atmest visam

ar roku! Viņa dēļ, lai dara, ko grib. Lai iebāž

darbnīcā to puiku, kas atbraucis no Reinas un kam

nekur nezin vietas! Darbnīcā, tas? Jā, ko šis tur

darīs? Mācīsies? Jāsmejas! No viņa, Reikšāta,

jau ne tik! — (Parādīja pigu.) Varbūt būs par

uzraugu? Izspiegos? Nu, lai dara, ko grib. Viņš

sev pāri neviena uzrauga necietīs. Durvis nav aiz-

slēgtas un vārti nav aizslēgti un piesiets viņš arī

nav. Brīvs tas ir nācis un brīvs tas var aiziet.

Kuru katru brīdi.

Tā Edgārs izrunājās, daudzus papirosus pastar-

pām aizdedzinādams, pa pusei izpīpojis nomezdams.

Kā pats ar sevi izrunājās, neklausīdamies uz ie-

mestiem starpjautājumiem, ne arī atbildēdams. Iz-

runājies, cēlās uz aiziešanu.

„Ai, jā! Tā iet tai pasaulē. — Nu kā klājas

jums? Kad pārbrauks Līza?"
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Tik nevērīgi, tik pavisam no malas Annelei šķiet

šie jautājumi. Klusēdama tā pasniedz roku.

„Rīt būšu." Edgārs aiziedams noteic.

„Laikam jau viņam ir bijušas kādas ļoti lielas

nepatikšanas," saka māte, skumji grozīdama galvu.

„Ko nu teiks Līziņa un kā viņiem izvērtīsies dzīve,

ja viņš gribēs prom no Ranka."

Kā tad tas bij? Annele domā. Atnāca rūpes no

ārienes un gribēja še ieņemt mājas tiesības. Atnāca

ar cilvēku, kas neilgi atpakaļ bij bijis galīgi svešs

un nu nāca atdot savas nepatikšanas Līziņai, kā

abu kopēju mantu. Izkratīt sirdi. Padarīt skumju

viņas vaigu un noliekt plecus? Viņiem nu bij ko-

pīgs dzīves ceļš. Labi. Bet vai arī Līziņa varēs

arvien nākt ar savām bēdām pie viņa? Ar visām,

visām savām bēdām? Kaut kur klusi čukstēja šau-

bas. Ko viņš tik vēsi jautāja: — Kad pārbrauks

Līza? Un arvien tam bij „Līza" un nevis Līziņa

ar mīļo bērnības vārdu. Un tad tā „latviešu putra".

Vai nebij kaut kas svešs ap šo Edgāru? Par to

putru viņš jau gan bij vēlāk teicis: Neņemiet ļaunā!
Bet kas tā neviļus izšāvies, taču viņam jau agrāk

bijis prātā un tas nu bij izteikts un palika.

Un par ko vajadzēja tā ēsties uz to „Reinas

puiku". Ko tad tas jau bij viņam nodarījis? Vēl

taču nekā. Vai viņš vispāri to pazina? Ko Edgārs

zināja par Adalberta sērām pēc dzimtenes un saviem

mīļajiem, par viņa lepnumu un klusu ciešanu. Savu

dziļo sirdi taču tas zēns nevienam nerādīja.

Tai pašā vakarā, neparastā laikā, pārbrauca Lī-

ziņa. Ar kādu vilcienu, jo Annele taču uz katru

gāja pretī? Ar to pašu, ar kuru bij jāpārbrauc,
bet tas bij nogulējis vēl Leišu mežos trīs stundas
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sniegkupenās ieracies. Pārbraucēja jautri par to

stāstīja, pastarpām labdienas no onkuļa, tantes un

visiem radiem nododama un līdz atvestos kukuļus

izsaiņodama un izdalīdama. Kas katram: mātei

šis tas no muižas labumiem, Annelei silts lakats

no lielā pūra, ko pieadījusi tante ar kājām slimo-

dama un nekur vairs daudz kustēties nevarēdama.

„Un tev pašai?" Annele jautāja.

„Vai tu neredzi manu dāvanu?"

Jā. Bij jau tūlīt ieraudzīta. Tā bij skaista pe-

lēka kažokcepurīte ar tādu pašu apkakli un uzroci.

Līziņai ļoti labi piestāvēja.

„Es jau domāju, ka nošņāps man kādu gabalu

no tiem lielajiem audeklu baķiem, ko tante ar Līnu

izrādīja klētīs. Tas man tagad būtu derējis, bet kas

to deva!"

„Bagāts jau nabaga nesaprot," noteica māte.

iztiksim ir bez tā. Bij jau tā labi

un jauki," Līziņa aši pārtrauca visas stāstīšanas.

Bet tas jau nu ar šo nebij viss. Annele gai-

dīt gaidīja, kad būs viena ar māsu. Tik savādi

līksma tā bij pārbraukusi. Sārta, tvīkas pilna.

„Tu esi kā atdzīvojusies, kā pavisam cits cil-

vēks nekā aibrauci. Tu biji palikusi krietni bāla.

Arī māte to saka."

„Kā lai es neesmu sārta un priecīga, kad es

taču nāku no mežiem un laukiem, no tik dziļiem

mežiem, kur pat lāči un vilki mājo."

„Ej nu!"

„Nav pa jokam."

„Tad nu gan tev būs ko stāstīt!"

Līziņa smaida. Tā kā īsti labi nezinātu, kur

sākt valodas, kas degtin deg tikt izrunātas. Kas
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tad tie arī būtu par piedzīvojumiem, ja tos arvien

no jauna atmiņā neizsauktu un neatkausētu. Ja

bij pavadīti jauki svētki, tad tak ar viņu atmiņām

varēja pušķot daudzas pelēkās dienas. Un te bij

vēl kāds, kas gribēja klausīties pilnām ausīm. Lai

tik nu sāk no paša gala. Un kad māsa vēl arvien

vilcinās, viņa pirmā iebrūk šai klusēšanas cietoksnī.

„Sāc nu! Vai tālu jābrauc no piestātnes?"

„
Varbūt verstes piecpadsmit, vai divdesmit.

Labi nezinu. Man tas izlikās kā viens šāviens.

Divi zirgi priekšā, — nu: rumaki kā lāči! Krāk-

dami laidās no kupenas kupenā. Balts vien nopu-

tēja. Aiztinu acis, bet sirds aizrāvās no prieka.

Tāds brauciens un tāds vedējs! Nav ko bīties, lai

arī iet līdza vējiem."

„
Vedējs? Kas tas tev bij par vedēju?"

„Ne jau nu kāds vecs leišu kučieris! Nē, nē!

Pavisam glauns. Bebrādas kažokā."

Un nu jau tā stāstīšana iet pilnām burām.

Vedēju, kas atbraucis Līziņai piestātnē pretī,

sauc Arturu Silmežu. Viņš ir par pārvaldnieku

kādā lielā poļu muižā, Vanagiem kaimiņos. Viņa

muižnieki ir Pēterpilī, bet pats tas ziemas pavaļā

un ar pienākumu izbraukāt grāfa staļļu daudzos

zirgus, lai tiem nepaliek stīvas kājas, ir Varnevi-

ķos vai ik pārdienas. Un ka viešņa jāpārved no

piestātnes nevienam citam, kā viņam, tas jau ar

kaimiņiem sen norunāts un ir saprotams pats par

sevi. Nevar sūtīt pretī cilvēka, kas Līziņu nekad

nav redzējis, bet ar Silmežu tā jau ir sapazinusies

sava pirmā apciemojuma laikā. Lai gan tikai

steigā un uz īsu brīdi Silmežam toreiz ierodoties

Varneviķos, jo tad bij lieldienas, tāds laiks, kad
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tik lielas vietas pārvaldnieks ir bez elpas aizņemts

ar daudzo gājēju pārvietošanos un visādu vasaras

darbu projektiem. Ziemā, tad ir kas cits. Tad ne-

vis dienas, pat mēnešus var svētkus svinēt.

Un to viņi tur Varneviķos arī ir darījuši. Lī-

ziņa vēl nekad mūžā nav piedzīvojusi tādu svētku.

Tai pašā pārbraukšanas dienā jau Varneviķos kā

pa svētkiem dzīvojuši un ciemojušies, bet otrā dienā

Silmežs ir atkal klāt ar svaigi jūgtiem zirgiem,

un ne jau ar vienām, bet veselām trejām kamanām.

Varneviķos vēl piebiedrojas pajūgi. Pirmajās ir

vieta jaunkundzēm un kam tik vēl patīk braukt līdz,

bet pārējās ir puiši ar lāpstām un cirvjiem. Ta-

gad visi uz mežu! Pēc ziemsvētku eglītēm. Slie-

ces griež mīksto sniegu kā arkli, zirgi kūp, pu-

teņu mākoņi griežas. Jaunavas līdz degungalam

kažokos, līdz ceļiem sniega zābakos. Tādu mantu

Varneviķos netrūkst. Kas tur vispāri trūkst šais

lielajās mājās, šais plašajos laukos! Meži, un kādi

meži! Egles kā baznīcas, pār "torņiem debesīs kāp,

zaros zīlītes sīc. Bet vai vaļas to skatīties! Smiekli,

joki, zobgalības, čalas. Dzenāšanās, kupenās kri-

šana. Tāds prieks un līksma, it kā visi būtu bērni

palikuši. Kad tas ir piedzīvots? Ak, Dievs! Tā

tik var sapņot, vai grāmatās par to lasīt!

Brauc nu ar lieliem vezumiem mājās, visas ista-

bas eglītēm piestāta, pašu staltāko — lielistabas

vidū līdz griestiem — svecītēm kā sētin nosēj, Sil-

mežs uz trepēm, bet māsīca Līna neskopojas, dod

tik un dod. Līziņai saka: tas tev par godu.

Pēc tam nu nāk dziesmu dziedāšana. Un tur

laipnajiem saimniekiem pietrūkst. Līna nav dzie-

dātāja, un vecajiem? Ir jau aizmirsts, ir jau aiz-



251

mirstas, sērīgi galvu pakrata. Bet Līziņas dziesmu

pūrs ir neizsmeļams. Un Silmežs tūlīt piebalso.

Viņam skaista balss. Onkulis saka: tādu dziedāšanu

šis ilgi neesot dzirdējis. Skanot tā, kad visa Lat-

vija būtu ciemā atbraukusi. Bet kādēļ neskanēs,

kad tik labi ap sirdi un tik priecīgs prāts!

Pirmo svētku Varneviķos sabrauc daudzums

viesu. Tas jau tā no laikiem parasts. Tie ir pa

lielākai daļai latvieši, kas jau sen Leišos iedzīvo-

jušies: arendātori, melderi, muižu pārvaldnieki.

Visi turīgi ļaudis. Vienreiz gadā un pa ziemas ce-

ļiem brauc arī no lieliem attālumiem. Un cik sav-

dabīgs un īpatnējs katrs no tiem! Nevar ne at-

skatīties! Dažs liekas: kā aizgājis Leišos, tā ir pa-

licis — senlaicīgu svārku, senlaicīgu valodu un pa-

rašu, kas tam visur lien laukā kā akoti no kažoka,

dažs atkal apaudzis ar svešu ādu kā celms ar sūnu,

bet nu nav vairs ne latvieša, ne velna. Tos visus

Līziņa ceļ priekšā un parāda kā bildes galerijā,

un būs par tiem vēl daudz ko runāt un visos sī-

kumos pieminēt, bet tagad nevar pie tiem kavēties,

kad viss ir lielumā īsiem vārdiem jāpārstāsta.

Otru dienu ir ciems pie Vanagu precētās mei-

tas Marijas. Tas jau ir dziļāk leišos un tur at-

kal cita sabiedrība. Starp latviešiem daudz leišu

un poļu. Poļu pani un paņas. Ar Mariju nav tik

slikti kā ar Līnu, kas vēl vecāku ligzdā dzīvodama,

latviešu atklātībā un sirsnībā kā mājās jutās. Ma-

rija jau arī še ir pana un viņas vīrs pans, Līziņa

nemaz te nejūtas kā radiniece, bet kā kura katra

cita viešņa un tikpat daudz viņa arī laipnības sa-

ņem. Bet viņas ir arvien kopā ar Līnu un tad tai

ir labi.
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Kad viesi siltajās telpās pie bagāti klātiem gal-

diem ir padzīrojuši, uzreiz aiz sienām norīb skaņu
dārdi. Blakus telpās dūc dūdas un taures. Visi

priecīgi iekliedzas. Glaimodami apstāj namamāti.

Tā ir sasaukusi mūzikantus un nu sāksies balle.

Gribēdama pārsteigt, tā šoreiz bij izHkusies, it kā

dejas nebūs. Bet dāmas jau to nu nav noticēju-

šas, jo tādus jokus taisīt jau te ir parasts. Un tā

dāmām visām ir līdz gaiši vakara tērpi un viņas

pazūd, lai drīz atkal parādītos, pārvērtušās kā fe-

jas. Līziņas baltais svārciņš ir visvienkāršākais,

bet tomēr daudzas acis tai seko. Ar lepnumu un

spīdošām acīm viņai patīk to pieminēt.

Paņas Marijas māja ir īsta kungu māja ar pla-

šām telpām. Dejas zālē grīda kā spogulis. Šļūc kā

pa ledu. Visi griežas, tā kā pūtēji tik ir dabon kā

šad tad iemest pa kannai alus, ko bez mitas nes

apkārt leišu meitas, rūtainos brunčos un platos

priekšautos. Visi ir labi metēji, neatsakās arī dā-

mas, bet Līziņai jau reibst no otra malka, tik sīvs

ir dzēriens, un 'arī Silmežs, cik reiz tā slepus pa-

skatās, atvaira piedāvātos kausus. Tālu izslavēts

varens brūveris ir paņai Marijai, bet pašu nelabo

tas iebrūvējot dzirā, saka Silmežs.

Dejo polkas, dejo fransēzes un reinlenderus, bet

poļi saka: tas viss neesot nekas. īsto uguņu trūk-

stot. Vajagot mazurkas.

Un tad nāk mazurka.

Ak, kas tā par deju! Ar vienu rāvienu, pie pir-

majām skaņām, viesus no visām istabām kā slau-

cīt ieslauka zālē. Dzērāji nosviež kannas, spēlmaņi
kārtis. Veci pani kā jaunekļi stājas rindā, eleganti

izslējušies, vienu roku cēli paceltu, kājas rakstā
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sizdami, laižas auļu apkārt, tad uz vienu celi nolai-

dušies virpina savas dāmas kā skriemeltiņus sev

apkārt, acu uguņus pret tām zibsnīdami, sirmās

ūsas kustinādami. Un ja jau vecie kā pārvērsti,

kur tad nu vēl jaunie! Tad gan var domāt, kāds

šiem prieks un kāda aizrautība.

„Bet vai tad tu prati tādu mazurku?"

„Kas tur ko neprast? Vai koks neprot vētrā

locīties, vai upe neprot plūdos tecēt? Tā tas ir

ar tādu deju. Pati mūzika jau iesit kājās rakstu.

Un kad vēl pie sāniem labākais dejotājs!"

„Kas tas tāds bij?"

„Silmežs."
Annele brīnās.

„Silmežs un Silmežs."

„Bet es taču viņu vislabāk pazinu. Kur vien

braucām, viņš līdz. Tā jau tur parasts. Svētku

laiks. Kā vienā vietā šķiras, jau atkal uz nākošo

aicina. Tā tās dienas aizskrēja kā pa sapņiem.

Un tomēr pēdējā nedēļa bij visskaistākā, kad to

nodzīvojām gluži klusi. Bet „mežā braukšana" jau

nu gan bij katru dienu. Kad taisījos uz mājām,

neviens ne dzirdēt negribēja. Vēl vienu dieniņu un

vēl vienu dieniņu! Un tā vien liekas, ka šī „vēl

viena dieniņa" atkal būtu bijusi no visām tā jau-

kākā."

Un pēkšņi māsa aprauj, un vairāk nekā. Visai

stāstīšanai beigas. Iztiņā no ceļa somiņas un sa-

kārto savas lietas. Klusi dūdodama:

„Trallla-lā! La-lala-lā!"

Kas nu zina, kas nu zina! Garās leišu taures lai-

kam no tālienes iepūtušas tai domās kādu mazurkas

šķiesnu.
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Kad nu tik daudz ir stāstīts, leišu ciemos ir

arī Annele ar savām domām, kas skrej pa mežiem,

kur ir egles kā baznīcas un zīlītes zaros sīc. Ar

trauksmīgiem rumakiem tās auļo uz leišu muižām,

kas guļ baltas dziļās sniegkupenās. Tur ieskaņās

ugunīgi ritmi un auļu skrej ā virpuļo pāri un at-

kal pāri. Pani, kustīgām, sirmām ūsām — nāk

smiekls par sirmajām ūsām! Un tur Līziņa ar —

ar Silmežu,

Silmežu ?

Bet ko viņa pa to starpu bij aizmirsusi pastāstīt.

„Klau! Te jau bij Edgārs —"

„Ak jā, Edgārs? Kā viņam klājas?"

Annele nu izstāsta visu, kā tas ir ar Edgāru un

ar viņa nepatikšanām un rūpēm.

Līziņa skatās platām, nekustīgām acīm. Ļoti

izbrīnējusies par visu to lietu. Kā no saulaina kalna

iekāpusi ielejas palēkumā un rūpēs.

„Tā taču tas nebūs, kā Edgārs stāsta! Nē, nē!

Es aiziešu un parunāšu ar Ranka kundzi."
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Dvēseles durvtiņas.

Kristaps ies iesvētāmā mācībā. Tā viņam pa

svētkiem ar vecākiem mājās norunāts. Pavasari

viņš tā kā tā izstājas no skolas un tad jau ir labi,

ka viss nodarīts. Uz laukiem mācītājmuiža tālu,

tur ar iesvētāmo mācību jāzaudē nedēļas un pārti-

kušie ļaudis, kas laiž savus bērnus pilsētas skolās,

tos tur arī vairs nesūta, bet iesvētī pilsētā. Tā ta-

gad visi dara. Un Kristaps ar vasaru sākot ies

jau visos darbos tēvam par palīgu. Viņam jābūt

gatavam.

Tas ir negaidīts pārsteigums un iesit kā pulk-

stenis Anneles domās. Kristaps ir pastiepies labā

garumā. Viņš taisās jau kā liels cilvēks pamest

aiz muguras skolu un mācītājmācību. Viņam jābūt

gatavam.

Bet vai viņai nav jābūt gatavai? Jā, daudz vai-

rāk vēl nekā Kristapam, kas aiziet uz savām dzim-

tām tēva mājām, drošā vietā, darbā un dzīves iz-

tikā. Tur viņš nodzīvos līdz sirmam mūžam kā

vecākais vienīgais dēls un māju mantinieks. Bet

viņas dzīve karājas kā zara galā.

Reikšāta attiecības ar Raņķiem ir gan salāpī-

tas, bet ne uz ilgu izturību. Reikšāts pats to vairs

negrib. Viņā ir iesēdusies doma sākt pašam savu.

Tik tad būs dzīve īsti nodrošināta un stabila. Un
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ka tas tā būs, par to viņš galvo ar savu spēku un

ar savām spējām. Viņa domām ir noteikts mērķis.

Viņam šķiet, ka vislabāk ir nomesties kādā no Kur-

zemes ostas pilsētām, kur apgrozās daudz jūrnieku.

Tur tik labai precei, kādu viņš gatavo, nekad ne-

var trūkt pircēju. Jā, tur nemaz nav vajadzīgs

strādāt priekš ceturtdaļmārciņu un ripiņu pircē-

jiem, pasūtījumi tur var nākt uzreiz lielā vairumā,

apgādājot ar pārtiku izejošos kuģus. Vajaga ti-

kai prast nevien gatavot, bet arī novietot savu preci.

Un to viņš prot, jo tas ir slīpēts dzīves galodām.

Priekš pieciem gadiem, pārnākot uz Kurzemi,

tas, iekām iestājies pie Ranka, ir labi izpētījis darba

apstākļus Liepājā un Ventspilī. Sevišķi šī pēdējā

vieta apsola vislabākās izredzes. Tur visi „gaļas
branšā" nodarbinātie dzīvo labā pārticībā, lai gan

savā arodā ir diezgan nolaidīgi un strādā pēc ve-

cām, jau sen atmestām metodēm, tā ka lielo ekspe-

diciju firmu kuģi smalkāku preci pašu mājās ne-

maz nevar dabūt un tiem jāapgādājas ar to ārzemes

ostās. Visu to apdomājot, būtu neprāts vēl ilgāk

raust citam kartupeļus no uguns, kad var sēdēt

pats pie sava ugunskura un būt pats kungs savās

mājās.

Un tādi ir Reikšāta plāni. Pēc dažām nedēļām

jau viņš dosies uz nodomāto dzīves vietu. Ja ap-

stākļi tur izrādīsies piemēroti, noņems darbnīcu un

sāks strādāt, bet kad būs kaut cik iedzīvojies, brauks

līgavai pakaļ un tad būs kāzas.

Kā tad izvērtīsies Anneles dzīve? Kurp vien ti-

kai viņa ar šīm domām griežas, pagaidām visur

priekšā ir tumsa. Un it kā ar to iegūtu lielāku

drošību un patstāvību, viņa pēkšņi pieķērās Kristapa
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izmestai domai. Arī viņai bij jābūt gatavai. Jāno-

slēdz bērnības posms. Un tā viņa ir ātri izšķīru-
sies un jautā Kristapam:

„Pie kāda mācītāja tu pieteicies?"

„Kur citur, kā pie Valdena, Annas draudzē."

Valdens ir mācītājs, ko Annele dzirdējusi runā-

jam svētku vakarā.

„Pie tā!" viņa priecīgi iesaucas. „Tas man pa-

tīk. Es arī iešu pieteikties."

Kristaps, parāvis galvu augstāk, pašķielē ar

savu smieklā saraukto aci:

„Tu? Nekas nebūs. Tu vēl esi tīrais bērns."

Viņa neklausās. Drusku bail tai gan ir no pirmā

patvarīgā soļa. Kad tikai citi arī vēl nerunā starpā.

Ko teiks māte? Tas krīt svarā vispirms. Un

viņa tūlīt par to apjautājas.

Māte neko daudz nesaka. Viņas laikā visi ir

jauni svētīti. Un viņa arī ātri pārliek, ka meitenei

ir labi, kad to iesvētī tagad. Kas var zināt, kā

vēlāk ar to dzīvi!

Kristaps ir liels un gudrs.

„Jūs nemaz nezināt, ap ko lieta grozās, sitās

iesvētības ir tikai skolniekiem no augstākām kla-

sēm. Tur ar to vien nepietiek, kā atskaitīt galvas

gabalus un baušļus. Tos varbūt tā meitene prot,

bet Valdens jau nemaz to neprasa. Tur ir runa

par pavisam citām lietām un tās ir jāizprot. Man

to ir teikuši zēni, kas negrib pat iet pie Valdena

mācībā, tāpēc, ka tas par daudz stingri ņemot un

par daudz gudri runājot. Kā īsts profesors. Un

tāpēc arī mācības laiks viņam ir tik garš, kā ne-

vienam citam mācītājam. Man pašam jau citādi

neiznāk. Manas skolas zēni arī ies pie Valdena,
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bet kas to meiteni trenc? Viņa taču nav skolniece

un nemaz nevarēs tikt līdz. Un kad nu nevarēs

atbildēt un Valdens to atstādinās — un to viņš da-

rot bez žēlastības ar tādiem, kas neesot spējīgi mā-

cībām sekot —ko tad! Tad būs jāpaliek ar kauna

acīm."

„Par savu kaunu es pati kaunēšos, ne tu."

Viņa ir strupa. Tā lieta ar „Kurlo Krišu" nav

vēl aizmirsta.

„Nu, es tevi nopietni brīdinu," Kristaps paska-

tās lepni.

„Runā, cik gribi, bet es iešu."

„Es tev visu esmu pateicis. Pēc nesaki manu

vainu, ja tev iziet slikti."

Mācītāja runas stundas iet uz beigām, bet uz-

gaidāmā istaba ir vēl pilna ļaužu. Viss vairums

jauna tauta, meitenes un zēni, kas nāk pieteikties

iesvētāmā mācībā, daži ar mātēm un tēviem vai

kādu citu vecāku cilvēku kā pavadoņiem. Tas lai-

kam izskatās pieklājīgāki nekā nākt vienai, domā

Annele. Viņa labprāt atstātu vislabāko iespaidu

un tāpēc būtu izdarījusi visu kā pienākas, bet nu ir

par vēlu. šodien pēdējā pieteikšanās.

Kā pēdējā viņa tad nu arī ieiet pie mācītāja un

viņai liekas — vēl nesagatavota, jo nesamana, ko

teikt. Par daudz ātri ir pienākusi viņas reize un

viņa nav varējusi to izdomāt. Stāv un mulst.

Daudz kas spiežas priekšā, tikai ne tas, kas būtu

jāteic. Visādas lietas parādās kā vieglā migliņā

ievilkušās. Liels rakstāmgalds, divi vareni grāmat-

skapji — tik daudz grāmatu kopā, platas, cienīgas

muguras pagriezušas! — Pretī, pie sienas, kā no sa-
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vas zeltītās apskāves laukā kāpdams, karājas viens

vecs mācītājs, ar zelta krustu pie krūtīm, ar baltu

kruzuļotu riteņkrāgu un ar nopietnām, stingrām

acīm.

Tas tur laikam ir tēvs un šis te, jaunais, viņa

dēls, tādām pat nopietnām, domīgām acīm. Skatās

dziļi, kā cauri gribētu izurbties.

„Nu, mans bērns?"

Annele nu ātri pateic, ko tai vajaga. Ne tā, kā

būtu vajadzējis, skaidros, labi izliktos vārdos, kas

to pašu apmierinātu, bet mācītājs to ir sapratis.

Skolā neiet. Bārene. Piecpadsmit gadu.

„Par jaunu."

„Tas taču neko nekaiš," viņa nu dzīvi attrauc.

~Kaiš tikdaudz, ka tu nespēsi sekot. Mani jau-

nekļi un jaunavas ir visi vecāki, bez tam vēl labās

skolās sagatavoti. Tiem es arī piemēroju savu mā-

cību. Un es nepalaižu viegli, bet prasu daudz."

„Tas jau ir taisni, kas man patīk."

Atkal tas dziļais, drusku pārsteigtais skats.

„Es tik ļoti, ļoti gribētu."

„Labi. Es tevi pierakstīšu. Pamēģināsim. Ja

nevarēsi sekot, tad neko darīt, tad tev būs vēl jā-

pagaida pāris gadu."

Viņa nu ir pierakstīta. Bet ar lielu triumfu tā

mājās skriet nevar. Mācītājs ir teicis to pašu, ko

Kristaps. Viņa laikam izskatās diezgan muļķīga,

diezgan nenozīmīga, ka par viņu tā šaubās. Vai

tad nu īsti tā būs, ka viņa nevarēs tikt līdz? Un

ja tas tā būs, kur tad lai aiz kauna liek acis? Tad

jau Kristaps varētu tītināt ik dienu un ar pil-

nām tiesībām.
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Drusku, drusku varbūt ir pārsteigts tas solis un

tā ātrā izdarīšana, bet atpakaļ jau nu vairs nevar.

lesvētīšanas mācības stundas noliktas lielās, baz-

nīcai piederošās skolas telpās. Mācības bērni sēd

sadalījušies kā baznīcā, meitenes pa labi, zēni pa

kreisi. Rūkoņa, čalas. Paziņas sasēdušās kopā ar

paziņām, vienas skolas skolnieki arī turas vienuviet.

Sasveicinās draugi, sapazīstas draugu draugi. An-

nele ir ieradusies diezgan laikā, bet visi soli jau

pilni. Viņa nezina, ka pirmo reizi visi ir steigušies,

lai nodrošinātu sev vēlamās vietas. Kur nosēdīsies,

tur sēdēs visu mācības laiku. Viens sols gan ir pil-

nīgi tukšs, bet tas ir pašā priekšā. Kā lai tur no-

sēstas, visiem redzama un novērojama? Acīm no-

meklēdama solus, tā paietas pa eju. šur tur redz

tukšu vietu. Bet tikko pagrasās. — leņemta! at-

skan pretī. Un tur nejauši tā ierauga Mariju. Tā

sēd kopā ar Lizetes draudzeni no spožā mēnesnīcas

vakara. Pie viņām varētu ērti novietoties, jo tur vēl

ir plata starpa. Arī Marija viņu ir ieraudzījusi, bet

tad tā zibeņātri pasit galvu uz otru pusi. Vai viņa

negrib mani pazīt, negrib ierādīt, ka redzējusi?

Droši, droši, tā tas ir. Mirkli viņa paliek kā sasa-

lusi ejas vidū, liekas, visas acis ir uz viņu vērstas:

Kas tā tāda? Ko tā meklē? Kas to pazīst? Sveša.

Tad tā lēnām atiet atpakaļ un nosēstas uz pirmā

sola, gandrīz zem katēdras. Kur citur lai viņa

paliek!

Tas ir tāds moku pilns brīdis. Bez šaubām visi

ir redzējuši, ka viņai nekur nav vietas.

— „Es zinu, ka viņi tagad mani ir noskatījuši

no galvas līdz kājām un nu taisa savas piezīmes,
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ņem vērā, kādas man vienkāršas drānas līdz salā-

pītiem zābaciņiem, kas uz pirmā sola tik labi sare-

dzami —
kur lai tos noslēpj! — Zinu, ka tie pa-

rausta plecus: Nekur neredzēta, nevienam pa-

zīstama. Kur? No kādas skolas? Ak, ne no kādas!

Un ja ne no kādas, tad es nemaz neesmu tiem lī-

dzīga. Un ko domās mācītājs? Lūk, meitene, man

zem pašām acīm nosēdusies! Jau pieteicoties man

tik pārdroša likās ! Ak nē, cik labprāt es noslēptos

kaut kur dibens solos, klusi klausītos, klusi sekotu,

lai neviens mani nepamana un neievēro. Jo var jau

gadīties, var jau gadīties, ka es nevaru sekot un tad

tie nu visi mani redzējuši un pat uz ielas vēlāk sa-

čukstēsies un par mani smiesies.

Pašā pēdējā brīdī vēl iesteidzas pietvīkusi kāda

nosebojusies meitene un, neko apkārt neskatīdamās,

nokrīt netāl no Anneles uz pirmā sola. Nu viņas ir

divas.

Rūkoņa pēkšņi apklust. lenācis mācītājs.

Slaids un kluss tas stāv uz katēdras un nogaida,

kamēr iestājas pelītes klusums. Tad tas noliec

galvu. Visi pieceļas.

Kad lūgšana noskaitīta, mācītājs izsauc vārdus,

lai pārliecinātos, vai ieradušies visi pierakstītie.

Katrs izsauktais, kājās pietrūcies, apliecina savu

klātbūtni ar vairāk, vai mazāk dzirdamu: Jā! Ka-

mēr noiet zēnu rinda, visu meiteņu galvas ir pa

kreisi pavērstas. Daudzus no zēniem — un arī mei-

tenēm — Annele ir bieži redzējusi ielās, nu tā dzird

viņu vārdus.

„Jēkabs Kamols!"

Zēnu rindās atbild parupja balss, visā garumā
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izstiepjas jauns milzis. Bet tas taču ir Garais Lā-

cis? Annele brīnās. Arī tas starp iesvētāmiem?

Pirmā stunda beidzas ar vispārīgiem aizrādīju-
miem un paskaidrojumiem par mācību gaitu un mā-

cītāja nolūkiem. lesvētāmiem te nebūs jāmācās bī-

beles stāsti, katķisms un panti, mācītājs pieņem, ka

viņi visu to jau iemācījušies skolā, viņš viņiem šais

stundās palīdzēs saprast drusku sevi un saprast

dzīvi, un viņš lūdz būt vērīgiem un uzmanīgiem. Kad

mācītājs aiziet, Annele pazūd ātri aiz viņa. Lai ne-

viens nav jāredz. Lai ne gar vienu nav jāberzējas. —

Ja viņi mani negrib, tad es arī par viņiem nekā ne-

gribu zināt. Tāda tai ir spītē.

Valdens nepiederēja pie tiem cilvēkiem, kas ar

pirmo acumirkli jau valdzina. Viņš bij prāva, slaida

auguma, pagari grieztiem, iebrūniem matiem, kuros

jau ap deniņiem šķetinājās pa baltam pavedienam.

Seja gludi noskūta, acis, kad skatījās, dziļi un no-

pietni pētošas, bij stingras, uzmanību prasošas.

Kaut kas pazīstams bij mācītāja sejā, viņa kustī-

bās, vai balsī. Kur redzēts? Kad? Vai kaut kas

neatgādināja laipno skolotāju vasaras skolā? Nē!

Tas bij staltāks, jaunāks. Arī bezbēdīgāks. Tam

nebij tā sāpīgā ap lūpām, kas gan tikai dažreiz

pārskrēja aši un viegli, bet tomēr bij, un tad tā

savādi iedzēla krūtīs un tā savādi pievilka.

Mācītājs stāvēja un gaidīja, kamēr norima ma-

zākais troksnis, jo viņš paradis runāt tādā klusumā,

ka varēja dzirdēt adatu krītam, tad pārlaida skatu

pār visām gaidošām galvām, mirkli, tikai mirkļa

ēnu viņa skats iekrita arī Anneles acīs un nu tas

likās būt silts, novēlīgs, glāstošs. Viņa nodrebēja.

Tēvs! Vai tā neskatījās tēvs? Kā balss no mūžī-
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bas ieskanējās un tikpat ātri aizskanēja, dzisa, bet

neredzama saite, kaut kāda līdzība tomēr palika un

vilka sirdi tuvāk tam vīram, kas tur stāvēja uz

katēdras; varbūt arī kaut kas bij ap viņu no tā lielā

labvēlīgā spēka, kas bij sargājis un lolojis viņas bēr-

nību. Viņa nenolaida acu no tā, kad tas sāka runāt.

Katru vārdu iesūca kā iztvīcis stāds rasu. Katram

vārdam viņas sirds steidzās pretī, kā sen gaidītam
viesim. Un līksmoja. Tie taču nav nesaprotami sve-

šinieki! Nē! Es taču viņus pazīstu. Tie ir manu

pašu domu biedri. Tikai nāk tie spožākās drā-

nās. Viņu sejas ir daudz gudrākas, piedzīvoju-

šas un izzinājušas. Tie ir manu domu vecākie brāļi,
kas izstaigājuši pasaules un nu izbārsta savus iegu-

vumus manā priekšā. Viņi klauvē pie manu domu

šķirstiem, lai tur iemājotos ar siltumu un gaismu.

Un kad mēs tā saprotamies, tad taču mani nesūtīs

atkal mājās tas runātājs uz katēdras, jo man ir jā-

klausās un jāņem vērā viss, kas vien viņam sakāms.

Kad stunda galā, Annele atmostas kā no citas

pasaules. Viņai nevajaga nekā pierakstīt, kā tā

redz darām citus, viņai ir visi vārdi galvā, kas tai

pilda dienas ar dziļām un lielām domām. Kur vien

kas ko mācīties, viņai jāmācās, viņas apcirkņi ir

plati un dziļi un gribas būt pildāmi.

Kad vairāk kā nedēļa ir pagājusi, Valdens kādu

dienu uzstāda jautājumus par to, kas stundās iz-

ņemts. Neviena sevišķi neuzsaukdams tas gaida, vai

atbildei kāds pats nepieteiksies.

Bet neviens to nedara. Viņš iziet ar saviem ska-

tiem papriekš zēnu solus, tad meiteņu, līdz pašam

pirmajam priekšā. Varbūt Annele ir drusku pacē-
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lusi pirkstu. Varbūt viņa to ir uzdrošinājusies, jo

viņa ļoti labi varētu atbildēt un Valdena skats arī

beidzot ir pie viņas apstājies.

~Tu? Vai tu vari man ko teikt?"

Un viņš gaida.

Viņa pieceļas un atbild. No sākuma tai neiet tik

spoži, jo sirds tik stipri sit krūtīs, ka balss dreb.

Bet viņa valda sevi: Zināt viņa zina. Lai tik jautā.

Un jo jautā, jo norimst šī nelāgā drebēšana, balss

skan gaiši un viņi abi kādu laiku ar jautājumiem

un atbildēm sarunājas brīvi, kā divi paziņas, divi

draugi, bet visas acis ir tiem pievērstas.

„Sēsties!"

Mācītājs nu ņem Anneles atbildes, tiklab tās,

kas tieši nākušas viņa jautājumiem pretī, kā arī

tās, kas novirzījušās sānis un meklējušas savu ceļu,

saver tās, kā krelles virknē un tad, tās par mērauklu

ņemdams, vēlreiz lielumā pārskata savu nodoto

stundu gājienu.

Viņai svilst ausis. Tik savādi dzirdēt cita mutē

pašai savus vārdus. Un kā mācītājs par tiem domā?

Vai viņas atbildes ir pietiekoši labas, gaišas, vai

tās pierāda, ka viņa var sekot un viņu neraidīs vis

prom no stundām? Tā taču ir pirmā reize, kad tā

ir tikusi jautāta, kad par viņu var pārliecināties.

Jā, vai nē, tas viņai nu ir jāzina. Un kad mācītājs

grib atstāt katēdru, viņa ir saņēmusies un nostājas

tam priekšā — „Vai es, vai es nu varu nākt arī

turpmāk!"

Valdens pamāj laipni, ar galvu apstiprinādams:

„Jā, jā, jā. Kādēļ lai tu nenāktu? Tu vari nākt,

vari droši nākt."

Un tā nu bieži iznāk, ka pie pārprasīšanas, lai
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pārliecinātos, cik dziļi klausītājos iemieti viņa mā-

cību pamati, Valdens apgājis visas rindas, gan vis-

pārīgi jautājumus uzstādīdams, gan atsevišķi uz-

saukdams, pārlabodams un papildinādams, beidzot

atnāk pie savas jaunākās klausītājs zem katēdras,

kur tad tiem ar jautājumiem un atbildēm par visu

kopsavilkumu, iznāk tāpat kā pirmo reiz it kā tāda

īsa, draudzīga saruna, kurā uzmanīgi noklausās visa

klase.

Anneles stāvoklis starp iesvētāmiem jauniešiem

ir ievērojami uzlabojies.

Kad viņa sastop uz ielas Jēkabu Kamolu, kad

viņš nāk no savas ģimnāzijas, kopā ar citu jaunekļu

baru, tas arvien sveicinādams norauj cepuri un citi

zēni, kas iet ar viņu, dara to pašu.

Marija to atkal pazīst. Garām iedama tā netik

vien pamāj ar galvu, bet paliek stāvam un sniedz

roku un viņas draudzene saka: „Mēs tak jau esam

sen pazīstamas, kā no tā mēnesnīcas vakara. At-

ceraties \"

Kādu dienu, iekam vēl nav ieradies mācītājs, tai

pienāk Emmija Vītole, ģimnāziste un lepnākā mei-

tene starp iesvētāmām: viņa ir neskaidrībā par

kādu Valdena izteicienu, ko tā ierakstījusi savā at-

zīmju grāmatiņā. Kā Avote par to domā? Vai viņa

nevarētu tai paskaidrot? — „Jā, labprāt, labprāt!"

Un kā viņas abas tur sēd, noliekušās un iegrimušas

domu izmaiņā, ir tām apkārt klausīdamās salasīju-

šās daudzas citas meitenes un arī zēni. Kur Annele

paskatās, viņa redz draudzīgas acis. Un viņai ir tik

neticami labi. Viņa saspiež lūpas, lai ar kādu vārdu

tām pāri neizlauztos pēkšņs prieks, ko tā tomēr ne-

grib rādīt. Viņa ir ieaugusi siltumā. Starp šiem
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augstāko skolu zēniem un meitenēm tā nu ir iegu-

vusi dzimtenes tiesības. Līdzīga starp līdzīgiem.

Gaiša pēcpusdiena. Sen jau dienas ir izstiepu-
šās tik garas, ka mācības stundās vairs nav vaja-

dzīgs degt gāzi. šī stunda nu ir pēdējā. Sešas nedē-

ļas ir pagājušas un rīt ir iesvētīšana.

Vai tas ir iespējams, vai iespējams, ka jau ga-

rām šis laimīgais laiks? Kaut kā tik bezgala žēl.

Vai arī citi tā jūt? Ir kaut kāds saviļņojums, citādi

skan čalas, bet vai tas nav vairāk prieks, ka būs

brīvi no viena pienākuma un varēs labāki sekot kār-

tējiem skolas darbiem?

Valdens runā:

Ir divējas dzīves, divēji ceļi un divējas alkas

pēc tiem. Ir alkas pēc labdzīves, bagātības, slavas

un goda. Un cilvēki ir kā šādu alku mocīti tuksnešu

ceļinieki, kas dodas cīņā, bieži nežēlīgi savus līdz-

cīnītājus no ceļa nobīdīdami un pat samīdāmi, vai

iznīcinādami. Un kad tie sasnieguši ilgoto mērķi,
tie uzceļ teltis pie saviem avotiem un bauda savu pū-

liņu un cīņu augļus. Viņi tur sevi par laimīgiem un

arī citi tos par tādiem uzlūko. Laimīgie, kas savas

dzīves alkas klusinājuši. Bet drīz tie ar izbrīnu un

bailēm ņem vērā, ka avoti, pie kuriem tie nometu-

šies, ir izsīkstoši un viņu dārzi kalst, viņu sirdis

tvīkst un ar izmisumu tie saka: vai tas bij viss, pēc

kā mēs tik karsti centāmies? Vai nu mums jāstāv

pie mūžības vārtiem ar tukšām rokām un izdzisu-

šām acīm? Jāstāv ar briesmīgo atziņu: Visu dzīvi

mēs ielikām ķīlā un ieguvām par to iznīcību.

Bet dzīve taču ir jādzīvo. Viņa nav dota, lai no

tās bēgtu un vairītos. Nē, viņa ir dota, lai mēs
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ņemtu no tās pilnu daļu. Ja kādam ir alkas pēc

bagātības, tad tas nozīmē, ka tam arī ir dotas spē-

jas to vairot, un tad lai viņš iet un to dara; ja kā-

dam ir alkas pēc zinībām un izglītības, tad arī

viņa dzīves ceļš tam jāmeklē tajā virzienā. Un visi

šķēršļi ir tikai tāpēc, lai tiktu asināti cīņas ieroči

un visas brūces un ievainojumi tikai tāpēc, lai dzi-

ļākas un neklusināmākas smelgtu ilgas pēc snie-

dzamā mērķa. Bet visas šīs zemes alkas ir tikai

tādēļ, lai viņās kā kodols čaulā glabātos tās otrās

alkas, alkas pēc patiesības, mūžības un dievišķīguma.
Un nav jāvairās šīs pasaules maldu, jo tikai maldos

mēs saskatām patiesības ceļu, kā aiz ēnām nojaužam

gaismu. Bet vai tiem, kas neredz un nemeklē maldos

patiesības un ēnās gaismas! Tie pēcgalā paliek ar

sauju čaulu rokās, un viņu dzīve ir sakritusi kā

pelni.

Bet kā izšķirt īstās alkas no neīstām? Kā pazīt

mūžības sēklas kodolu sairstošā čaulā? Kā zināt,

kur patiesība, kad tūkstošiem gudru un slavenu vīru

ir miruši ar izmisuma saucienu uz lūpām: kur viņa

ir, jūsu patiesība? Vai jel kāds to var atminēt un

izzināt? Bet vai tas ir tik grūti un neiespējami?

Nē! Tā zinte ir vienkārša, visiem pieejama un ne-

maldīga un tā skan: — „Ja tu runātu ar cilvēku

un eņģeļu mēlēm un tev būtu pravieša mācība un tu

zinātu visus noslēpumus un visu atzīšanu un tev

būtu ticība, ka tā varētu kalnus pārcelt, bet tev ne-

būtu mīlestības, tad tu būtu tikai kā skanīgs varš

un zvanīgs zvārgulītis, mūžības priekšā tu nebūtu

nekas.

Visu noslēpumu dievišķā zinte un atslēga ir mī-

lestība.
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Mīlestība ir drošākā ceļa zvaigzne. Viņa ir kā

uguns, kas sevī iesūc un iekausē zemes tumsu un

maldus un tos pārvērš baltā liesmā, viņa nāk no

Dieva un iet pie Dieva, tādēļ viņas alkas ir nerim-

stošas un neapmierināmas šai saulē, jo tās ir alkas

pēc visaugstākā, ko cilvēks var sasniegt, alkas pēc

dievišķas pilnības.

Tāds ir Valdena runas kodols.

Noliktais stundu laiks jau sen ir pāri, bet viņš

vēl nevar beigt. Kā gādīgs tēvs saviem tālā un ne-

zināmā ceļā aizejošiem bērniem, viņš gribētu vēl sa-

cīt daudz sirsnīgu vārdu un dot svētīgus padomus.

Tiklab runātājs, kā klausītāji ir aizkustināti, šķir-

šanās. Pēdējo reiz. šie vārdi arvien ir skumju ap-

dvesti. Nupat vēl izskanēja pēdējais teikums. Tad

noslēgums ar īsiem pateicības vārdiem. Un klusums.

Neviens nekustas. Jaunieši kā sastingumā sēd. Mā-

cītājs gaida. Kaut kam vēl jānāk.

No pēdējā sola, zēnu pusē, paceļas Jēkabs Ka-

mols un drusku nedrošiem soļiem iet uz katedru.

Tur viņš nostājās, liels un stalts, drusku noliektu

galvu un runā. Sākumā gan it kā stostīdamies, vār-

dus meklēdams, bet ko tas saka, ir labi. Jaunieši

tam vārdus no lūpām nolasa, jo visu iesvētāmo

vārdā tas pateicas mācītājam par skaistajām stun-

dām. Ar prieku viņi ir nākuši, ar sajūsmu klausīju-

šies un mācītāja vārdi tiem paliks kā dārgs iegu-

vums visam mūžam.

Paklanīdamies tas paspiež mācītājam roku un

atiet nO katēdras, bet pēc viņa nāk nu arī citi jau-

nekļi no dibens soliem, tādā pašā kārtībā, kā tur

sēdējuši un pēc viņiem meitenes, tā ka Anneles reize

ir atkal būt no visiem pēdējai.
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Mācītājs paņem Anneles bijīgi pasniegto roku

un, viņai par pēkšņu izbīli, satur to cieti.

„Anna Avote, pāris vārdu, mans bērns." Un pa-

celtā balsī, it kā ar nolūku, lai visi to dzird: „Tu

nāc pēdējā man spiest roku, kā tu atnāci pieteikties

pie manis pēdējā. Es pieņēmu tevi, ne īsti gribē-

dams, jo man bij šaubas, vai tu spēsi mācībām se-

kot. Bet ir iznācis otrādi. Ne brīdi es neesmu no-

vērojis, ka būtu atslābuši tava uzmanība. Man likās,

ka tu saņemtu ar prātu, ar sirdi, ar rokām. To var

tik tāds, kas izjutis alkas, par kādām es šodien ru-

nāju. Trūkumu, šķēršļus, atsacīšanos, tu visu to pa-

zīsti, bet tie tev ir bijuši par svētību, tie ir mācī-

juši tevi ilgoties un degt. Un lai tavas alkas nebūtu

čaula vien, lai tās saturētu sevī dārgo mūžības ko-

dolu, to es tev no sirds novēlu."

Mācītāja roka viegli pieskārās meitenes pierei.

Un pavisam klusi, tikai viņai dzirdami: „Lai svētīts

tavs ceļš!"

Annele neuzdrošinās pacelt noliekto galvu: Kad

tik nu nebūtu visi redzējuši un klausījušies! Bet

tur neko nevar darīt. Tas ir noticis.

Šaurā garderobe ir kā bāztin piebāzta. Klusa

dudināšana, čalas un tur jau skaļi smiekli. Diezgan,

diezgan nopietnības un svinīguma! Locekļi kā sa-

stinguši no ilgas sēdēšanas. Laiks izkustēties!

Annele jūt sev uz galvas siltu roku. Pārsteigta

atskatās. Jēkabs Kamols ir tas glāstītājs.

„Labi, labi, mans bērns!" tēvišķi, Valdena krūšu

balsi imitēdams tas nokrata meitenes priekšā savu

kuplo galvu.

Kas tam nāk prātā! Viņa paraujas lepna. Bet

Jēkaba skats ir drusku smaidīgs, drusku zobgalīgs,
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bet nav par ļaunu, jā, var teikt, tas ir draudzīgs

un silts. Un nu arī viņai jāsmejas. Bet tā vislabāk

tikt garām piezīmēm, kas nu tiek novadītas uz Jē-

kaba galvu.

„Paskat, paskat, Kamols jau vingrinās amatā!"

„Kādā amatā?"

„
Mācītāja amatā. Vai neredzējāt, cik sirsnīgi

tas novietoja savu ķepu Avotei uz galvu. Ruden

tam ceļš uz Tērbatu."

„Uz Tērbatu jau nu tam katrā ziņā! Bet vai par

mācītāju?"

„Man rādās, tam jūsu Kamolam ir stostīga mēle.

Kas tas būs par mācītāju!"

Tā kāda meitene ieminas un pavisam klusu tā

dabon atbildi:

„Stostīga mēle? Tas viņam gadās tikai sirds lie-

tās. Vai jums tur ar viņu kādi piedzīvojumi?"

Pats Jēkabs ne vārda nepiebildis, aiziet liels un

smaidīgs.
Pie izejas Anneli gaida Emmija Vītole.

„Ar ko jūs rīt iesit kopā baznīcā? Vai jums ar

kādu jau norunāts?"

Nē, Annele nezina, ar ko viņa ies. Viņa pat nav

domājusi par to.

„Man arī vēl nav ne ar vienu norunāts. Ja jūs

gribiet, iesim kopā. Mēs esam viena auguma."

„Labprāt, ļoti labprāt. Pateicos."

„Sveiki, sveiki!"

Saskaras siltas rokas, saskatās draudzīgas acis,

visi tik silti un jautri, kā viena tēva bērni.

Šī diena nu bij ataususi, kā pienāk un ataust

visas ilgi gaidītās un ievērojamās dienas. Annele
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atmodās agri. Vai šodien būs jauks? Debess, cik

viņa varēja no sava spilvena redzēt, nebij nemāku-

šies, bet arī ne skaidra; kā aizplīvuroti šur tur

audās sārti meti. Viegli miglotas, bez vēja bij šīs

marta dienas. Varbūt pusdienā atspīdēs saule, kas

jau manāmi sildīja.

Viņa gulēja klusi, negribēdama vēl uzmodināt

māsu. Domas nāca un gāja. Viņa ne ar vienu ne-

kavējās, bet ļāvās šīs dienas vēl nekad nepiedzīvotai

jūsmai sevi ieskalot kā siltos viļņos.

Māte otrā istabā staigāja. Nu bij laiks. Ātri

meitene uzšāvās un izgāja ārā, kur to jau gaidīja

ūdenstrauks un balts dvielis.

„Matus tu pati nepin, pagaidi mani," Līziņa

sauca caur vaļējām durvīm.

„Kur nu tagad Kristaps!" māte nožēlīgi teica.

„Nu būtu abiem diviem ko posties, bet nu nekā."

Jā, Kristapa nebij. Kādu dienu bij atbraukusi

viņa māte un ilgi, čukstot, sarunājusies ar dēlu.

Melnzemis bij ievēlēts par pagasta vecāko un tā nu

viņam iznāca daudzas darīšanas ārpus mājas, bet

saimniecībā bij nepieciešami vajadzīgs kāds, kas to

atvieto. Un dēls bij jau tik liels un saprātīgs, ka

būtu grēks viņa vietā meklēt kādu citu, lai gan ra-

dos tāda nebūtu trūcis. Ar tiem viņa pāra mēne-

šiem skolas šurpu vai turpu, tas jau neko nenozī-

mēja. Tāpat to iesvētīšanu varēja it labi izdarīt

pavasarī, dzimtenes baznīcā, ar citiem pagasta jau-

niešiem kopā. Mācībā jau tas bij gājis un par to

varēja no Jelgavas mācītāja dabūt atsauksmi. Tādu

protams Valdens arī neliedza.

Kristaps nebrauca ar labu prātu. Viņš ilgi tu-

rējās pretī, visādi mēģinādams izlocīt sev par labu



272

vecāku, jeb labāk sakot, savas mātes lēmumu. Tas

viņam neizdevās. Lai gan ar māti no viena kaula,

viņa griba tomēr vēl nebij tik nocietējusi, ka tā

būtu varējusi sacensties ar mātes labi kaldināto un

norūdīto cīņas ieroci, ar kuru tā ģimenē arvien sev

bij izcīnījusi valdonīgo vietu. Visu to ņemot vērā,

varēja gan šodien, brālēnam līdzi jūtot, nežēlīgi sa-

cīt: Kur nu tagad Kristaps!

Līziņa pāršķīra celiņu tik taisni, ka neviens ma-

tiņš nedrīkstēja pārskriet tam nepiederošā pusē, sa-

dalīja matus vienādos kušķos un nopina ar tādu rū-

pību, ka pīnes izskatījās, it kā nupat kāpušas no

matpīņu meistara loga. Pīņu gali, pāra plaukstu

platumā, palika vaļā un tos nosēja ar melnām, gluži

jaunām samta lentēm, kas bij savērtas bagātīgi

krītošās cilpās.

Viss, kā no krekla bij jauns, pirmo reiz mugurā.

Ar kaut ko apvalkātu nedrīkstēja iet pie svētā

galda. Tad nāca baltais tērps, Rīgas brāļa dāvana,

gan plāns un lēts, bet pienācīgi kupls un garš, mu-

gurā pat skāra zemi. Tai modei pati valkātāja bij

sūri pretojusies, tai likās, ka viss pinas pa kājām un

būs grūti spert soli, bet māsa te bij bijusi notei-

cēja: pirmai garai kleitei arī vajadzēja būt garai.
Balti cimdi, kupliem mežģiņu vaļņiem, kuriem

cauri locījās šaura samta lentīte.

„Arī cimdi?" brīnējās iesvētāmā meita.

„Jā, visu kā vajaga," noteica māsa.

Kas vēl? Sudrabzeltīts krustiņš samta lentītē,

krustmātes Meires velte. Vakar vakarā atnesta. —

Vij die! Kā nu bez krustiņa ies pie svētgalda. Ci-

tām visām būs un viņai nebūs. Labā, jaukā krust-

māte !
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Nu ir visas gatavas. Klusums mazajā dzīvoklī.

Annele apkampj papriekš māsu. Paldies, paldies,

paldies! tā gribētu sacīt simtu reiz, bet lūpas dreb.

Tad mātes mīļā, sastrādātā roka! — „Manu bēr-

niņ! Kad nu būtu vēl tēvs piedzīvojis tevi redzēt

lielu." Vairāk viņa nevar. Vārdu ir daudz, bet tie

negrib pār lūpām. Visas trīs sirsnīgi stāv un

gaida, jo māte tomēr vēl ko sacīs. Un turēdama

meitenes roku vēl arvienu savā, viņa sāk klusi skai-

tīt vienu no savām mīļākām psalmām: „Teici to

Kungu, mana dvēsele." Pēc psalmas noskaitīšanas

neviena vairs nerunā. Tā tas pieņemts pēc senču

parašas, lai iziešanu uz svētumu netraucē vairs ik-

dienišķie vārdi.

lesvētāmo sapulcēšanās vieta ir turpat skolā,

kur pasniedza stundas. Annelei ieejot jau liela daļa

tur priekšā. Visi stāv stāvus. Zēni melnās drēbēs,

retumis arī jaunā, pelēkā lauku vadmalā, meitenes

baltas un starpā tik pa retai melnai.

Annelei nu liekas, ka arī viņa ir ļoti saposušies,

ka garāmejot tai pievēršas visi skati un būtu tagad

labāk palikt neredzamai. Bet tas mākonis pārskrien.

Nāk citas meitenes un izdzēš iepriekšnākušās

iespaidu. Daudzas ir bagāti ģērbušās, kailiem

kakliem un mirdzošām, jaunām rotām.

Emmija ienāk un nostājas tai līdzās. Viņa ir

baltā zīdā un ap pleciem tai ir uzmetamais ar kažok-

ādas ieroti. Viņa ir Zemgales bajāru meita un viena

no lepnākām.
Bet visas šīs parādības iegrimst lielajā svinī-

gumā kā kūstošas sniega pārslas siltā saulē.. Bet

paliek viens: Ir labi būt kopā ar visām šīm jaunām
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būtnēm, ar zēniem un meitenēm, kā ar lielu brāļu

draudzi še stāvēt un gaidīt vienu, domāt vienu un

izjust vienu. Katrs mirklis ir dārgs, bet katram ir

spārni.

lenāk Valdens un jaunieši sakārtojas garā rindā,

viņu ir vairāk kā simts trīsdesmit cilvēku, un ir ko

redzēt, ko tie izjūt marta rīta dzestrajā gaisā. Dau-

dzus ārā gaidīja piederīgie, un citi ielas gājēji pie-

stājās klāt gar abām pusēm kā gatve; daži izbrīnē-

jušies: kur rodas šie iesvētāmie, jo bij darbdiena,

neparasta tādai svinībai. Bet mācītājs Valdens tei-

cās nevarot parastā svētdienā sevi dalīt starp pār-

pildīto draudzi un iesvētāmiem jauniešiem. Tā šī

diena bij veltīta tikai pēdējiem.

Un pēdējo reiz viņš uz tiem runāja. Ne tik

tuvu vairs kā stundās, bet jau vairāk kā atvadoties,

no sliekšņa vēl brīdinādams un glāstīdams, biedinā-

dams un apmīļodams tas vadīja šīs jaunās dvēseles,

kas te tagad pulciņā, bet no baznīcas durvīm aizies

pasaulē, kuras takas tik sarežģītas, pilnas šķēršļu

un piedauzības akmeņu.

Ērģeles klusu ducina: Ap altāri guļ meitenes

ceļos kā baltu puķu dārzs. Mācītājs dod katrai svē-

tīšanas vārdus. Annele klausās un gaida. Kādi būs

viņai ?

„Svētīgi tie sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs."

šie vārdi nolīst kā rasa pār Anneles galvu. Kā

uguns iekrīt tai sirdī. Kas tie ir par vārdiem?

Dzirdēti un nekad vēl nedzirdēti, pazīstami un

pirmreiz sacīti, jo tie sacīti viņai no mūžības sa-

cīti viņai, viņai vienai. Tie ir šodien viņas lielā

balva un brīnišķīgais ieguvums. Vai tie nav pra-

vietiski un vai nav tai doti par mūža ceļa zvaigzni?
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Sirdsšķīstie redzēs Dievu. No visiem kalna spre-

diķa vārdiem tie ir visskaistākie. Redzēs Dievu!

Kas var līdzināties šim solījumam? Tas rāda ceļu

uz mūžības saules apstarotu kalngalu. Bet kā at-

rast šo ceļu? Ko tur prasa? Sirdsšķīstību. Ko tas

nozīmē? Kur viņa ir? Vai tikai tagad, šinī stundā?

Viegla, kā nejuzdama sava auguma svaru, viņa
ir atnākusi no altāra savā vietā. Viņai pāri ir

aizšalkusi dievgalda liturģija, aizšalkusi: Svēts ir,

svēts ir, lielā slavas himna. Viņa nedzied līdz, aiz

sirds pilnuma nedzied; kad tā pamēģina, viņas balss

ielūzt un paliek kaklā, viņa sēd klusi un viņas do-

mas iet glāstīdamas pār viņu, kas pagājis un kas

ir tagad. Kā no vaļā irstoša vaiņaga atirst agrās

mūža dienas — Avotu istabā ar darba klusumā

dūcošiem ratiņiem un tēva mestavas klabēšanu die-

nās, ar dziesmu čalām un pasaku stāstīšanu vaka-

ros, ar mazo Jurīti, brašo Ingu, skaisto Karlīni,

ar tēvmāmiņu un tēva lokaino stāvu uz austuves

sola. Tur ir Avotu mežs un pirmās ganu dienas,

atmatas dzīve un skolas gaitas. Tur pazib arī ganu

biedra Krančeļa raibais purniņš. Un tur ir visi,

kas sirdij dārgi un mīļi, kas savas rokas pār to

ir plētuši un tai tikai labu vēlējuši: dārgais, mū-

žībā aizgājušais tēvs, māte, māsa, brālis, labais

vasaras skolas skolotājs, mācītājs Valdens, krust-

māte Meire. Cik labi, ka tos visus var paņemt līdz

šai svešumā, ko tagad izjūt sirds, ka visiem viņiem

var dot tik lielu daļu un ka sirds no tā paliek vēl

jo pilnāka un bagātāka, ka tai vēl ir nākuši klāt

šie mīļie zēni un meitenes, ar kuriem kopā ir va-

dītas tik jaukas stundas un kopā piedzīvota šī viena

pēdējā, mūžam neaizmirstamā. Tur atgriežas Em-
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mija, viņas lūpas ir cieši slēgtas un nolaistos plak-

stos tai dreb asaras, tur iet JēkabsKamols, kluss, no-

pietns un apgarots. Lāga zēns, varbūt dienās būs

ievērojams un krietns vīrs. Jā, visi, visi tur ir,

dārgie un tuvie. Tiem gribētos spiest roku un tos

apkampt kā brāļus un māsas. Visi ir gaismā, šīs

stundas brīnišķā gaismā, kas izkausējusi visas ēnas,

likstas, trūkumu, visu atsacīšanos un visas ciešanas.

Bet šīs stundas gaisma un svētums, tas mīļums,
kas slīd visam pāri kā glāstīdama saule, vai tas

jau nav kaut kas no tā brīnuma, kaut kas no tā,

kad „redzēs Dievu?"

Viņa noliec dziļi galvu. Uz iekšu vērstais skats

veras neizmērojamos plašumos, veras pasauļu pa-

saulēs.

Svētīšanas vārdi. Beigu dziesma. Cik ātri, cik

ātri!

Ērģeles ducina, šalc, gavilē, brāzmo. Ērģeles iz-

vada. Prom, laukā, dzīvē!

„Ardievu!" Emmija steidzīgi pastiepj roku, iz-

klaidīgi pasmaida šai vienas stundas biedrenei, bet

ar otru smaidu jau dodas pretī saviem sagaidītā-

jiem, kas tai māj, to sauc un priecīgi sveicina.

Katrs nu savā pulciņā. Arī Annele ļaujas sirsnī-

giem savējo apsveikumiem. Māte apliek tai mē-

telīti ap pleciem. Krustmāte Meire saka atzinīgi:

„Pārlieku, pārlieku jau bij jauki. Atminoties

savas jaunības tādā dienā sirds paliek jauna līdz

ar tiem jaunajiem." Un mērodama acīm iesvētāmo

meitu, tā saka:

— „Un lūk, jau tepat arī esi pastiepusies mā-

sas garumā."

„Jā, es esmu augusi," Annele domīgi atbild.
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Ērģeles ducina, šalc, brāzmo. Un ar visskaļāko

gaviļu trauksmi skaņas pēkšņi notrūkst un iekrīt

kā atvarā. Baznīca paliek klusa un tukša.

Laukā ir miglaina, dzestra marta diena.
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Ak, kad es būtu zinājusi.

Nu jau dažas nedēļas, kā Edgārs bij izšķīries
ar Ranku un aizbraucis izpētīt jaunu darba un dzī-

ves vietu. Vēl nebij no viņa nekādu ziņu, bet Lī-

ziņa neuztraucās. Bij norunāts, ka viņš rakstīs ti-

kai tad, kad būs kaut kas drošs, tā sakot, kur var

atspiest kāju. Veltas rakstīšanas viņš nemīlēja.

Ja kāds no lieka būtu novērojis dzīvi mazajā

dzīvoklī, tam būtu izlicies svešādi, ka tur tik maz

pieminēja Edgāru Reikšātu. Kā kaut kuru viesi,

kas kādu laiku bijis un atkal kaut kur pazudis.

Sevišķi Annelei sakarā ar Reikšātu viss izlikās

ne visai reāli, ne visai ticams. Tas viss vēl bij tālu

priekšā. Varēja paiet mēneši, kamēr tas atkal at-

brauc un līdz tam dzīve ritēja kā ritējusi.

Bet vai tie nebija maldi? Pārgrozības jau ne-

maz nemēdz nākt ar pulksteņa sitienu. Lai mēs

kā uzmanām, mēs nenoķersim to nenoteicamo mirkli,

kad diena vēršas uz vakaru, vasara uz rudeni, no-

mods iegrimst miegā. Nemanot Līziņa bij zaudē-

jusi ļoti daudz no sava jautruma, ko tā gan negri-

bēja rādīt. Bet viņas piespiešanās bij tik un tā

cauri redzama. Un bieži tā iegrima domās, kāds

sāpīgs smaids pārlidoja tai seju, dažreiz pat tā

zagšus noslaucīja asaru. Annele visu to redzēja.

Ar bažām redzēja, ka māsa kaut ko slēpa, tā tad
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arī par to nedrīkstēja izprašņāt. Vai tā skuma

pēc Edgāra, kas tagad viens svešumā? Gluži ti-

cams tas Annelei nebij, bet varbūt ka līgavām tā

vajadzēja? Bet tad pienāca vēstule no Leišu mā-

sīcas. Māsa lasīja to vienreiz, otrreiz, tā slepus,

mazajai nerādīja, arī par to nerunāja, kā citkārt.

Daudz kas vairs nebij tā kā agrāk.
Beidzot arī Edgārs atrakstīja. Tās bij tūlīt vi-

siem pateicamas ziņas. Kā jau tas iepriekš bij pa-

redzējis, par pieņemamāko apmetni tam bij izrādīju-

sies Ventspils, pēc tam, kad tas bij pārliecinājies,

ka citās „būdās" nav nekas „liels vaļā". Bet Vents-

pilī maizi ēst varēs. Te bij lielas ekspedīciju fir-

mas ar daudziem kuģiem. Gaļenieku cunfte bij labi

pārtikusi, katram meistaram savs nams; ar jūrnie-

kiem, kuru te protams liels daudzums, tie sadzīvoja

labi. Tas zināms viens no galveniem noteikumiem.

Bet te jau arī nekādas lielas piespiešanās nevaja-

dzēja. Pacienāties, pie reizes padzīrot, jo jūrnieki

jau nu reiz tāda tauta, kas izkāpusi uz sausuma

mīl šad tad „cirst pāri auklai". Un tur jau nekāda

liela ļaunuma nav. Paklejo līdz un nodrošina sev

„kundes". To te dara visi meistari, kas, vispāri

ņemot, ir diezgan „lustīgi brāļi". Ko lai sadara!

Pelnīt pelna labi un laiks nespiež. Tā atliek pie-

tiekoši. Un tā tad viņi drusku to laiku aizpilda,

bauda dzīvi un ir omulīgi. Un kā jau omulīgi ļau-

dis nemaz arī nav skaudīgi. Edgārs pie ievēroja-

mākiem meistariem ir ticis labi uzņemts un tam

doti derīgi padomi. — Ā, pie Ranka bijis par darb-

vedi un tik ilgu laiku! Tas vien jau atver visas

durvis. Un viņiem arī nav to ko skaust. Viņš ņems

no tiem preci un pārstrādās smalkās delikatesēs,
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kādas tie paši ne prot, ne arī grib sagatavot. Tā

viņu intereses viena otrai pretī nestrādās. Ja šie

ļaudis ir kaut cik gudri, tad tiem jāieskata, ka ar

viņa atnākšanu iemantos netik vien pilsētas iedzīvo-

tāji, bet arī viņi paši. Vispār Edgārs liek svaru

uz labu sadzīvošanu un tie „brāļi" še viņam patīk.

Viņš jau ir noīrējis dzīvokli ar darbnīcu, veselu

māju, vienā no skaistākām ielām un šīs ielas vis-

labākā vietā. Bet tā ir stāvējusi tukša vairāk kā

gadu, pierādījums, ka to ļaužu, kas prot saskatīt,

kur nauda guļ uz ielas, ir ļoti maz. — Tagad šī

māja tiek savesta kārtībā un tas gan vēl aizņems

kādu laiku.

Un tā tālāk. Visādi novērojumi un sīkumi un

starp tiem rindas, ko Līziņa pārlasa klusām lūpām.

Tad solījums drīz atkal rakstīt un lūgums pēc at-

bildes.

Bet dienas iet tādas savādi pelēkas, lai gan laukā

plaukst pavasaris.

Un kādu dienu Līziņai atkal pienāk vēstule. To

saņemdama tā saraujas, kā kvēlošu ogli satvērusi:

Vai, kas man raksta.

„Kas man raksta!" Izsaucās, pati kā ogle pie-

tvīkdama. Var redzēt, ka rokraksts tai svešs.

Un ilgi tā to lasa, ļoti ilgi, lai gan rindu tajā

ir maz. Un tad, strauji pieceldamās, apjukusi un

steidzīga.

„Man jāiziet."
Māsa nekā neveicā. Vai vēstule ir tik uztrau-

coša? Beidzot Līziņa nenociešas un pati vaicā:

„Vai tu zini, kas man raksta?"

„Līna?"

„Nē, Silmežs. Viņš šinīs dienās grib būt Jel-
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gavā. Varbūt jau šodien pat. Man būtu jāiet kaut

kas apgādāt, jo viņš taču būs jāuzaicina uz pus-

dienām."

Uzlikusi cepuri tā apdomājas un vēl reiz pār-

lasa vēstuli.

„Nē, tik ātri tas nevarēs būt. Te stāv: uz ne-

dēļas beigām."

„Vai tad viņš raksta, ka tad tas nāks pie

mums?"

„Jā, katrā ziņā, katrā ziņā!"

Viņa noliek atkal cepuri, nosēstas savā vietā

un paņem darbu. Bet rokas guļ klēpī, kā aizmir-

sušās.

„Tas ir tik savādi, tik savādi," tā čukst un sevī

smaida.

Arī Annele nojauž, ka ir kas „tik savādi", bet

kas tas varētu būt, viņa nesaprot. Ar Silmežu?

Blakus istabā dzird māti.

„Tu nesaki nekā mātei par vēstuli, dzirdi!"

Nē, kas viņai jāsaka, ja jau tur ir kāds noslē-

pums. Citu noslēpums tai ir kā savs, viņa to ne-

izpaudīs. Lai gan viņa nesaprot, kas tur varētu būt

sevišķs, ja Silmežs, Jelgavā būdams, pie viņiem pie-

nāktu.

Nerunīga ir Līziņa visu dienu, bet drudžaini

strādā. Vakarā viņa palūdz māti aiziet pie krust-

mātes Meires pēc kādas tai aizdotas piegriestenes.

Nu viņas ir vienas.

To viņa ir gribējusi.

Un nu šai klusumā, kas visu dienu valdījis, viņa

ieelso īsu, dziļu nopūtu.

„Zini, meitēn, ko tu sacītu ja es —jaes —

nu — ja es — atteiktu tam Edgāram?"
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Tas ir nācis tik pēkšņi, tik neatturami.

„Edgāram atteiktu? Kā? Bet jūs taču jau

esat
"

„Zinu, zinu, ko tu teiksi. Jā, mēs esam saderi-

nāti, bet saderināti vēl nav salaulāti."

„Bet vai tas nav tas pats?"

„Ak, tu nezini, ko runā," viņa pasviež nepacie-

tīgi galvu.

Jā, Annele nezina gan. Kur viņai ir dzirdēts par

tādām lietām! Viņa ir daudz lasījusi par mūžīgu

uzticību un mīlestību. Tas viņai ir paticis. Un vai

saderināšanās nav solījums un vai laulība nav so-

lījums? Un vai tas nav viens un tas pats? Ja ir

dots vārds, tad tas ir kā akmenī iecirsts. Solījums

taču saista par visu vairāk. Tā viņa domā.

Māsas seja ir tik dziļi sakustināta, satraukta,

ko lai viņa tai saka?

„Līziņ, vai tas ir sakarā ar to — ar to Silmežu,

ka tu tā runā? Tas tev patīk?"

„Patīk! Ne tik vien kā patīk! — Ak, kad es

to agrāk būtu zinājusi! Kad tas būtu nācis gadu

iepriekš! Kādēļ tas nevarēja būt? Kad es pirmo

reiz biju pie Līnas, tad jau mēs redzējāmies. Pāra

stundas kopā, sapazināmies, bijām jautri, un tā

kā sen pazīstami. Viņam patika, ko es saku, man,

ko viņš saka; bet tas tikai bij to īsu brīdi, un pēc

tam es neko daudz par viņu nedomāju. Ka tas

varētu būt kaut cik nopietni, jau nu pavisam nē.

Tad jau arī nekas nebūtu iznācis ar Edgāru. Bet

tagad, svētkos, kad viņš mani sagaidīja piestātnē,

tūlīt pats man arī atgādināja to pirmo reizi. Un

tas tā savādi iedzēla. Viņš nebij aizmirsis. Un tā

nu mēs atkal visu to laiku, gandrīz dien no die-
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nas kopā vien, kopā vien. Bet ir tagad vēl, brau-

cot mājā, domāju: „Nu, būs bijis un izbijis. Lai

gan tik žēl, tik žēl bij pašai, ka būtu bijis un iz-

bijis, tik žēl, kā — Un nu uzreiz tā vēstule —"

Atraisīja pogu uz krūtīm, tur vēstule bij paslēpta

un lasīja: „Es neesmu dzejnieks, nevaru jums to

rakstiski izteikt, kas man jāsaka, bet atļaujiet ie-

griezties pie jums, kad es būšu Jelgavā." Nu, un

kas viņam jāsaka — es nojaužu, kas cits var būt,

kā —'—"

„Vai tad Varneviķos neviens nezināja, ka tu

esi saderināta?"

Līziņa purināja galvu.

„Ne Līna pat, neviens, neviens!"

„Nē, no sākuma es vēl šaubījos: teikt, neteikt?

Domāju: kas tur nu liels visiem jāzina. Kad jau

laiks pienāks, dabūs ir to zināt, bet vēlāk, dienu no

dienas jau tas bij grūtāki — un tās dienas jau arī

pārgāja, ka nebij ko apskatīties. — Un tā —ko

es tev tur varu izstāstīt, tu vēl esi bērns —"

„Man jau piecpadsmit gadu," iekrita Annele.

„Un piecpadsmit, divdesmit, vai divdesmit pieci

ir tas pats gandrīz, ja nav vēl nekas tamlīdzīgs

piedzīvots un man arī vēl nebij piedzīvots. —
Kas

tad ir bijis no tās dzīves? Darbs un darbs un kur

kad retumis kāds īss prieciņš! Pazīšanās gandrīz

nekādas. Bet gadi nestāv uz vietas, paskaties vien,

un jaunība būs drīz garām. Un kas tad nāks? La-

bākā gadījumā tāda dzīve, kā krustmātei. Nav jau

arī tā slikta, es jau nesaku, bet vai man tad arī

vēl būs tik daudz spēka un izturības! Un pieticī-

bas, tas tas ir. Pieticībiņa mīļā! Kā mēdza sa-

cīt mūsu tēvmāmiņa. Man tās nemaz nav bijis tik
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daudz, kā tas izlikās. Bet tas gan, kas krimta un

dedzināja — kā tu stāstīji, ko tavs mācītājs tei-

cis — par tām alkām. Tādas es arī zinu; zinu,

kas es viss būtu varējusi būt, ja būtu bijusi manta

un skolas. — Daudz, daudz kas ir krimtis, bet ti-

cis paslēpts zem smiekliem un smaidiem un jautriem
vārdiem. Vai visiem rādīsi savu sirdi un kas no

tam atlēks? Sveši pasmiesies un savējus saskum-

dirtāsi, tas ir viss. Un kad tad nu nāk tāds no-

pietns gribētājs un pretīgs viņš gluži nav — nē

to es nevaru sacīt — un ir izredze kaut kā taču la-

bāki pārgrozīt savu dzīvi un palīdzēt mātei, palīdzēt

tev tikt uz augšu, pie labākas izglītības — tas viss

ir ticis pārdomāts — un Ranka kundze arī ir da-

rījusi savu slavēdama, lielīdama un ieteikdama —

un labs cilvēks jau arī tas Edgārs ir, niecināt jau

es nevaru, bet nu, bet —"

„Un tagad viņš ir aizbraucis tai stiprā ticībā —"

„Viņš ir aizbraucis tai stiprā ticībā un raksta

tā, it kā jau būtu salaulāts un par visu nebūtu

vairs ne mazāko šaubu. Un viņam nav ne jausmas

kā manī izskatās. Ak, ko lai es tagad daru! Es

tev te stāstu un runāju, tādam pusbērnam, bet tas

mani žņaudz nost. Mātei taču to nevar teikt, tā-

pat krustmātei nē, viņām sarunāts un saderināts

ir tas pats, kas salaulāts. — Un tad cilvēki ir tādi,

ka viņi baidās uztraukuma, lai tik viss iet gludi,

lai nekur neaizķeras, bet uztraukums nāk, kad ir

aizķēries tā, ka nevar vairs ne uz priekšu, ne at-

pakaļ."

Māsa apklusa. Roka ar adatu skraidīja kā zi-

bens. Un Annele nezināja ne vārda atbildēt, lai
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gan domas vētraini nāca un gāja un māsas bij tik

žēl, tik žēl.

Un tad tā atkal iejautājās:

„Bet tu taču man vēl neesi atbildējusi, skaidri

un gaiši: ko tu sacītu, ja es tā izdarītu, kā es teicu?"

„Vai māsiņ!" Annele vairījās. Tik mocošs jau-

tājums. Ko lai viņa atbild? Ko lai atbild?

„Tad tev nevajaga atbildēt, tad es zinu, kā tu

domā. Tu domā, ka man ir netaisnība, bet Edgā-

ram vien būtu taisnība? Un visi jūs tā domātu.

Un kad es pati tur nebūtu iekšā, es arī tā domātu.

Tikai jau pats zina, cik iecirsta brūce dziļi sāp."

„Māsiņ, varbūt tas viss ir nieki, ko mēs te ru-

nājam. Tam Silmežam varbūt tev pavisam kas cits

ir sakāms."

Līziņa paskatījās tādām izbiedētām, pārmeto-

šām acīm:

„Kā, ko tad citu tu vēl domā, kas cits tas va-

rētu būt?"

Un tad pēc tāda laika, balsī, kurai vajadzētu

vienaldzīgi skanēt.

„Jā, jā, var jau arī būt, ka ir pavisam kas cits."

Trešā dienā atnāca Silmežs. Viņa ienākšana bij

tik pārsteidzoši aša un klusa — reizē ar pieklau-

vējienu tas jau bij atvēris durvis — ka Annele to

tik ieraudzīja, kad tas jau stāvēja pie galda. Abas

māsas reizē uzšāvās un tā visi trīs tie bij stāvus,

katrs pie sava galda stūra. Silmežs klanījās. Lī-

ziņa, pietvīkusi kā biete:

„Silmeža kungs — mana māsa!"

-Silmežs pastiepa roku. Kreiso? Kādēļ kreiso?

Annele meklēja labo; kas tai vainas? Tā slēpās,

ļoti veikli, te ķešā, te aiz svārka pogām, bet ļoti
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veikli arī bij darbīga. Viesis nolika mēteli, pabī-

dīja piedāvāto krēslu, uz krēsla zveltnes zibeņātri

pavīdēja labā roka. Annele sarāvās: tai bij tikai

trīs pirksti. īkšķa un rādītāja trūka.

Līziņa par to nebij ne vārda minējusi. Vai tad

viņa to nezināja? Viņš tak pats brauca savus tra-

kos rumakus, mežā palīdzēja cirst un zāģēt egles,

dejoja vētraino mazurku — visos stāstos par viņu,

kuros Līziņa to bij parādījusi savā dzīvumā un

darbīgumā roka taču spēlēja lielu lomu? Bet viņa

nebij to ievērojusi, vai arī tīši nebij vērā ņēmusi,

vai arī nebij gribējusi par to runāt. Tas deva do-

mām jaunu virzienu. Kāpēc tā, kāpēc tā? Kas

šai Silmežā bij tik stiprs, kas tā patika māsai, ka

nemaz neļāva viņas domām apstāties pie nabaga

sakropļotās rokas? To vajadzēja pētīt ar divkāršu

uzmanību, un te nu arī neaicināts tūlīt uzmācās

salīdzinājums. Tur bij Reikšāts un te Silmežs.

Pretī pirmā pazemai, druknai figūrai ar apaļo, pa-

plāniem matiem apsegto galvu, patuklo seju ar no-

kārušām ūsām — Silmežs, jauns, slaida auguma,

kupliem matiem, dzīvām, izteiksmīgām acīm, ar

vienu vārdu — patīkams, jā: varētu teikt —

skaists. Tur gausība, omulība, drusku parupja kā

valodā, tā kustībās, te straujums, vijīgums, uzma-

nība, elegance. Jā, Silmežs bij elegants no galvas

līdz kājām. Tāds nevarēja būt Edgārs un lai arī

tas dīezkā būtu gribējis. Drīz tie bij abi ar Līziņu

dziļās sarunās. Silmežs uzmanīgi sarunu vadīja

tā, lai „māsas jaunkundze" nepaliek ārpusē. Bet

ne tik tas vien patika un apbūra. Un ne tikai

tas, kā tas mācēja runāt. Viņam arī bij ko runāt.

Kā Edgārs pats ar sevi ienāca un pats ar sevi aiz-
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gāja, turēdamies tikai savā šaurajā lokā, tā Silmežs

savu loku izplēta ļoti plašu un piepildīja to ar in-

teresantu saturu. Viņš nerunāja par sevi, bet viss

ap viņu dzīvoja: cilvēki, lauki, meži. Meža putni,

suņi un zirgi. Viņš piegāja tiem tuvu, kā draugiem.

Viņš prata jauki atgādināt to laiku, kad Līziņa bi-

jusi ciemā un katru piedzīvojumu nostādīja kā lielu

notikumu. Viņš lieliski noraksturoja cilvēkus, ar

kuriem tie tik bij toreiz garām ejot sastapušies,

un tā parādīja tos gluži jaunā gaismā. Viņš visu

redzēja un ievēroja, juta un domāja. Annele sir-

snīgi visam juta līdz, jo viņa ļoti labi saprata, ko

tādā lauku klusumā visu varēja piedzīvot. Cik bez-

gala bagāta pasaule bij bijusi pat viņas kailā at-

mata. Viesa valoda bij bagāta, reizēm atjautībā

sprēgājoša un humoristīga, bet nekad aizvainojoša,
vai kādu izsmejoša. Annele klausījās un viņai pa-

tika. Jā, viņš apbūra, tur neko nevarēja darīt.

Viņa saprata Līziņu. Ja tam cilvēkam bij kāda

vaina, tad tik ir bij, kā tie divi trūkstošie pirksti.

Bet vai tā bij vaina? Taisni tādēļ jau tas varēja

pievilkt vēl vairāk.

Ak, kā viņi bij aizrunājušies! Laiks kā ar spār-

niem aizskrējis. Nobijies Silmežs izrāva pulksteni.

Viņam bij jānokārto vēl darīšanas ar sēklu tirgo-

tavu. Vienā stundā vēl daudz kas jāveic. Jāiet,

jāiet. Viņš cēlās.

„Kā? Vai tad šodien jau atkal uz mājām?"

„Jā, šodien gan. Ar vakara vilcienu. Mums

lauciniekiem tagad lielais darba laiks."

Līziņas plaksti drusku iedrebējās.

„Nu tad lūdzu pie mums uz pusdienām."

„Otrādi," Silmežs smaidīja. „Es nācu jūs uz-
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aicināt uz pusdienām. Man jau tās ir pieteiktas

pie Cēra."

Ar ātru skatu uz Anneli. Paklusāk: „Man va-

jadzētu jūsu padoma dažās lietās."

„Pie Cēra, viesnīcā?"

„Vai drīkstu cerēt, ka mani neatraidīsiet? Pēc

pusotras, teiksim — divām stundām, es jūs tur gai-

dīšu. Pulksten vienos es savas darīšanas jau būšu

paspējis un būšu jums priekšā."

Līziņa nesamanīja, ko teikt. Viņai tas izlikās

neticami, ka tepat, Cēra lepnajā viesnīcā, to ai-

cina uz pusdienām. Tas bij tik neparasts Jelgavā.

Savādi, ja tur sastaptos ar kādu pazīstamu.

Silmežs likās atminēja viņas domas.

„Tur tagad, kā jau pavasara laikā, iet un nāk,

kā lielā iebraucamā vietā. Viens otru neievēro.

Būsiet?"

Viņš bij satvēris viņas roku ar kreiso un uz-

licis uz tās labās, drusku drebošos trīs pirkstus.
Lūdzoši vērās.

„Būšu," Līziņa solījās.

Abas rokas pār šķirsta durvīm, ilgi stāvēja Lī-

ziņa platām, neredzošām acīm, tad atvēra šķirstu,

izņēma jauno kostīmu un lēnu roku atsvieda šur

tur kādu iedomātu pūciņu; viņas domas nebij pie

tā, ko dara.

„Tu iesi, Līziņ?"

„Tu domā: neiet?"

„Kā tad nu nē? Tu taču solījies."

„Un tā jau vien būs, kā tu teici: nekas sevišķs

viņam arī nebūs sakāms. Viņam vajadzēšot mana

padoma dažās lietās. Nu kad jau tā, tad tā."

Bet likās, ka tā pati tam netic, ko runā.
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Jaunais kostīms bij vēl no tēva austās vadma-

las, kas no baltas bij krāsota pelēcīgi violēta. Ap-

šūts melnām ierotīm, kā patlaban bij modē, tas iz-

skatījās ļoti efektīgs. Pie tā bij maza, melna ce-

purīte un melni cimdi. Kad Līziņa tur stāvēja no

galvas līdz kājām pašas darinātā tērpā — jo arī

cepurīti tā bij uztaisījusi pati — viņa izskatījās

tik skaista un eleganta, ka jaunā māsa nenocietās

to tai nepateikuši.

„Nu jā, kā man nebūt elegantai! Man taču

muižnieku deguns," viņa iesmējās, ar pirkstu pār-

braukdama savam tikko jaužami izliektajam de-

gunam.

„Tas tas mazākais. Bet tavas acis tagad ir

kā vijolītes. Tik tumši zilas."

„Ej nu, rāzmanīt!"

Un viņa pārlaida roku māsas galvai.

„Bet tik skumjas. Un tavas bizes ir tik spožas

un zeltaini brūnas kā kastaņi rudenī."

„Nu tu gan runā niekus."

Bet māsas sirsnīgā apbrīnība tai tomēr patika.

Līziņa negāja taisni pa savām parastajām darba

gaitu ielām, bet apmeta līkumu līdz Driksai un pie-

nāca pie Cēra hoteļa no otras puses. Viņa baidī-

jās aiziet tur ātrāki nekā Silmežs. Ko tad darīs?

Būs jāstaigā pa ielu, vai jāgaida vestibulā. No šīm

varbūtībām tai neviena nepatika. Bet no tirgus

laukuma tā jau redzēja, ka Silmežs steidzās pa

Lielo ielu viņas māju virzienā. Atpakaļ, atpakaļ!

viņas domas sauca. Un it kā tās to būtu aizsniegu-

šas un apstādinājušas, viņš aši pagriezās atpakaļ

un ieraudzīja nācēju. Viņa seja uzliesmoja kā
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pēkšņas gaismas apspīdēta un lieliem soļiem, lai

nezaudētu nu vairs ne mirkļa no kopā pavadāmā

laika, tas steidzās tai pretī. Viņam ir prieks, ka

es nāku, Līziņa domāja un smaidīja. Silmežs svei-

cināja, liesmaino prieku zem korrekta smaida slēp-

dams. Viņi bij pie viesnīcas durvīm un ar aicinoša

žestu Silmežs ielaida savu dāmu, kurā, garām slīdot,

pārsteigts pavērās dažs labs acu pāris.

Cēra viesnīca bij lepnākā visā pilsētā, iebrau-

camā vieta Zemgales muižniekiem un citiem ba-

gātniekiem, kas še gribēja atrast līdzīgas ērtības,

kādas tie baudīja savās pilīs un muižās. Vienas

dienas iebraucēji še labprāt iebaudīja pusdienas, jo

viesnīcas virtuve bij vispāri atzīta un izslavēta.

Viņi iegāja plašajā ēdamzālē ar ozolkoka ie-

kārtu un sienā cirstu apmalu. Silmežs jau bij at-

zīmējis vietas un pamāja viesmīlim. Vietas bij

sienu iedobumā, pie atsevišķa galdiņa, no kura bij

pārredzama zāle. Silmežs lūdza Līziņu ieņemt krēslu

pie sienas un pats gribēja nosēsties ar muguru pret

zāli.

„Ja jums nav nekas pretī, tad lūdzu, mainīsi-

mies."

„Labprāt."

Un viņi pārmainīja vietas.

Zāles vidū bij spožiem traukiem un sniegbaltiem

autiem lepni klāts galds. Sienu iedobumā, viņiem

pretī, ēda kāds vēja appūsts virsmežkungs, garos

stilbu zābakos, kustinādams bramanīgās ūsas, kuru

gali saskārās ar zaļi ierotīto žaketes apmali. Pār

visu zāli tas skaļi sasaucās ar viesmīļiem, nodzenā-

dams tos sava vēdera labā. Sāka lasīties vairāk

viesu, tā ka sānu galdi drīz bij ieņemti. Daži, kas
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sēdēja pie atsevišķiem galdiem, bij savā starpā pa-

zīstami un brīvi sarunājās pāri saviem cepešiem

un vīna pudelēm. Beidzot ienāca lielāka sabiedrība

kungu un dāmu, acīm redzami no lauku muižnieku

sabiedrības, kas ieņēma vidus galdu. Ar to lielajai

ēdamistabai bij dots it kā pienācīgs noslēgums.

Vidus grupa izturējās tā, kā īstie saimnieki, smē-

jās un čaloja savā starpā un ar to nevērību pret

savu apkārtni, šinī gadījumā pret tiem, kas sēdēja

pie sānu galdiem, kā to mēdza muižnieku kārtas

piederīgie, ja tie atradās savā starpā. Tikai paši

viņi sevi juta taustāmus un redzamus, citi visi bij

gaiss. Sulaiņi ap viņiem vien nolocījās un viņi

tos turēja jūgā kā braucēji zirgus. Neticamā

ātrumā viņu priekšā saradās viss, ko vien tie vē-

lējās, kā īsts: galdiņ klājies, kamēr pie sānu gal-

diem sēdošie tik noskatījās vien.

Silmežs jau agrāk bij pieteicis, pusdienas, bet

viņš tās nedabūja. „Ober", tas pāra reizes nepa-

cietīgi bij uzsaucis garām lidojošām frakas astēm.

„Jā, jā, kungs!" viesmīlis attrauca, bet bij prom

kā vējš. Viņš pietvīka un nepacietīgi piesita glā-

zei, vēl nepacietīgāk, kad nebij gaidīto panākumu.

No vidus galda atlidoja nosodošs skats: Tāds plē-

bējietis! Ko tas traucē tik skaļi. Jo viņiem taču

arvien bij viss, ko vajaga.

Beidzot viesmīlis nāca ar tikko panesamu pa-

plāti.

„
Atvainojos, bet jūs redziet, kas mums šodien

kungu !"

„To paturiet sev. Man tikai jāzina, ka es esmu

tas kungs, kas jums jāapkalpo/ Silmežs atteica

lepni un viņa nāsis cilājās.
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„Vīnu V

Tagad viesmīlis bij klāt, ka papēži kūpēja.

Silmežs pildīja glāzes un uzaicināja savu dāmu

pieskandināt.

Līziņa tikko pielika pie lūpām. Vīns bij stiprs.

Silmežs savu izdzēra.

„Kādēļ vajadzēja vīna? Jūs taču arī neesat

dzērājs!"

„Uz augstiem svētkiem jau var."

Silmežs smaidīja un meklēja jaunavas acis, bet

varēja redzēt, ka viņš slēpa sapīkumu par viesmīli

un nevarēja noslēpt, pat tvīkums sejā nebij nozu-

dis, tas kavēja viņam būt brīvam un nepiespiestam.

Kā viņu tas var uztraukt? Tāds nieks? Ēna!

Neuzkrītoši, bet arvien pētoši Līziņa pavērās sejā,

kas tai bij pretī, kā spogulī pret gaismu. Tā šo-

dien bij citāda, savādi satraukta un tik labprāt

tā to būtu redzējusi parastu, patīkamu, iemīļoto.

Sarunas pie vidus galda bij nepiespiestas un

skaļas: gribot negribot tajās bij jāklausās. Tās

sakapāja katru intimāku noskaņojumu, lai to kā var-

būt centās sasniegt pie mazā sānu galda.

Viņi pasteidzās beigt pusdienas. Silmežs pie-

sauca viesmīli. Samaksāja. Dzeramnauda, ko tas

pameta uz galda, bij ļoti niecīga. Līziņas ašais

skats to bij ņēmis vērā un arī Silmežs vēroja, ka

viņa to ir redzējusi.

„Būtu viņš pret mums bijis tikpat uzmanīgs,

kā pret saviem muižniekiem, dzeramnauda būtu bi-

jusi vairāk nekā muižnieciska," viņš paskaidroja.

Jā, Silmežs necieta uz sava lepnuma ne mazā-

kās ēnas.
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Pie pusdienām viesnīcā nebij panākts tas, ko

Silmežs bij gribējis.

„Es taču neesmu redzējis jūsu Pilsdārzu," viņš

nu teica, kad tie iznāca no viesnīcas. „Vai jūs man

to neparādīsiet?"

Jā, to viņa varēja. Viņi nogriezās pret Lielupi.

Jauka, jauka diena.

Viss bij pirmā zaļumā. Zila debess, zili ūdeņi

un ziedu pumpuri plauka. Lielupe lēni vizmoja, tā-

pat kā viņu sarunas, kas atplaiksnījās un dzisa,

nekur lāga nesaistīdamās, jo viņu vārdi bij citi,

bet domas citas.

Līziņa zagšus pavērās savā pavadonī. Mazais

mākonītis, kas viesnīcā bij apēnojis viņa pieri, bij

nozudis. Un nu bij labi. Tik labi iet, skatīties uz

pavasari un būt kopā kādu brīdi, šī stunda jau

vairs nekad nenāks. Tumši smeldza viņā šī doma,

un viņai likās, ka tā tagad redz skaidri, ļoti skaidri:

„Tas par ko viņš domā, tas, par ko viņš grib runāt,

arī nekad nenāks."

Vairākiem soliem viņi bij pagājuši garām. Tie

visi bij par daudz ceļā garāmgājējiem. Kā ar klusu

norunu viņi meklēja vientuļāku vietiņu. Ak un kaut

vēl ilgi un tālu tā būtu jāmeklē! Dārza nomalē

krūmiem pāraudzis celiņš un vecs, saburbējis sols.

„Te mēs varētu atsēsties."

„Jā, te ir jauki."

Te viņi atsēdās un uzreiz valodas apsīka un ne-

gribēja vairs sākties.

Ceriņu krūmos, kas jau vispār atsita vijolētu

blāzmu, spurdza un lēkāja putni. Tālāk, kāda bērza

maigi zaļajās bārkstīs paslēpies, saldi svilpoja
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strazds. Un tad bij klāt brīdis, kas visu laiku gai-

dīts. Pēkšņi jautāja Silmežs:

„Jūs saņēmāt manu vēstuli?"

„Jā," Līziņa tikko dzirdami atbildēja.

Un abi atkal apklusa, katrs steidzīgi tverdams

savu domu.

Silmežs: „Kā nu es pateikšu to, kas man jā-

saka."

Un Līziņa: „Bet man ir jārunā pirmai. Es ne-

varu pieļaut to darīt papriekšu viņam. Pēc tas va-

rētu būt tik sāpīgi."

Un tad viņa dzirdēja savu balsi aizsteidzamies

priekšā, dzirdēja tādu svešādi tumšu.

man jums jāsaka kaut kas, papriekšu

jāsaka, ko jūs nezināt — kas varbūt — Es — es

esmu jau saderināta."

Vārdu: viņa nespēja izrunāt.

„Kā?" viņš iesaucās nesaprazdams.

„Es esmu devusi vārdu."

Kā sitienu dabūjis Silmežs atrāvās pret sola

zveltni. Kā nesaprazdams izčukstēja: „Es esmu de-

vusi vārdu?" Un tad tā kā sasalis palika stīvu,

jautājošu un tadl saprotošu skatu. Un ne vārda

vairāk. Cieši saspiestām lūpām sēdēja un skatījās
smiltīs.

Kādēļ viņš nerunā? Kādēļ neapber to jautāju-

miem: Kas? Ko? Kad? Tad viņš dzirdētu, kā

tas viss bijis. Kā tas vārds ir dots jau sen ie-

priekš, kad viņa vēl nekā nezināja par sevi par

savu sirdi. Un ka tagad nu viss kļuvis citādi. Un

viņai taču vajadzēja pateikt visu, kā tas ir bijis.

Bet nu? Kādēļ viņš pats nesāka: Nav šķēršļu, ko

mēs nepārvarēsim. Tu patīc man, es patīku tev.
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Mūsu mīlestība ir liela. Es pielikšu visus spēkus,

lai tevi iegūtu. Tu tagad balsties uz mani, tu ļauj

man gādāt un es neatkāpšos no tevis.

Tā drudžainā steigā gāja Līziņas domas. Tā

vajadzēja tur tam runāt, bet viņš sēdēja mēms.

Līziņa pameta uz to ātru skatu. Tā nebij vairs

parastā, gaišā, tā bij pārvērtusies seja. Pārstei-

gums, izbrīna, sašutums. Vairāk vēl. Apvainotība.

Kā viesnīcā, kad nepasniedza tik ātri bļodas. Jā,

viņš laikam ātri apvainojās, bet tik ātri nevarēja

aizmirst. Un kad to varēja, tad jau bij par vēlu

ko izlīdzināt. Tāda tam laikam daba. Pats ar sevi

cīņā, nevarēja sevi tik ātri pārvarēt un tikt pie

skaidrības. Bet no vīrieša taču gaidīja skaidrību

vispirms. Lai izjautā, izzina, izpētī un lai tad

redz, kas ir, lai tad nāk cīņā. Bet ja viņš nekā

tālāku negrib zināt, kā lai viņa uzmācas ar saviem

paskaidrojumiem? Viņa bij sacījusi to, kas jā-

saka. Citādi nevarēja. Un viņam vajadzēja sa-

prast. Galvenais: saprast. Tas bij tilts visam pāri.

Bet viņš sēdēja mēms, kā valodu zaudējis. Kur

palika jaunā balss, kas viņu bij apbūrusi, kur skats,

kas to savaldzinājis?

Putni čivināja. Strazds bērza zaļajās bārkstīs

turpināja svilpot. Lēni atlaidās pieneņu zieda pūka,

nosēdās uz Līziņas violētā kostīma piedurknes, tad

pacēlās Un aizlaidās pasērst uz Silmeža pelēkās

platmales. Un tad pēkšņi viss gaiss pieplūda tādām

pieneņu pūkām. Līziņa atskatījās. Netāl, uz ce-

liņa stāvēja aukle ar apmēram četru gadu vecu

puisēnu, kam bij pilna sauja noziedējušu pieneņu

galvu un ne ātrāki tās tam deva miera, kamēr vi-

sas nebij aizpūstas pasaulē.
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Atkal Līziņa paskatījās zagšus blakus sēdētājā.

Vai viņš arī to redzēja? Vai nepriecājās par bērnu?

Vai te neiedziedājās kāda smalka, smalka kopēja

stīdziņa? Citu reizi viņi abi būtu kopēji paskatī-

jušies un sirsnīgi pasmējušies.

Nē, viņš nekā nebij redzējis un neredzēja. Tas

nebij vairs tas Silmežs, ko tā pazina, bet pavisam

cits cilvēks.

Ēnas auga starp tiem. Platas un tumšas. Ēnu

bezdibens. Jo ilgāki viņi tā klusēdami sēdēja, jo

grūtāk bija tām pārlekt pāri.

šim ēnu bezdibenam bij lemts palikt — bez ma-

zākā mēģinājuma grīst tam pāri tiltu.

Sēdēšana kļuva neveikla.

Tad arī it kā pēkšņi Silmežs satraucās, paskatī-

jās pulkstenī un cēlās:

„Man laiks!"

„Un tā tas viss paliks neizrunāts," Līziņa teica
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klusi, it kā vēl šo mirkli aizturēt gribēdama. Bet

Silmežs atbildēja.

„Ko tur vairs runāt! Kas jau bijis, lai tā ir.

Es neesmu radis saņemt ko no otras rokas."

Tas nu bij skaidrs. Ko vēl vairāk?

Viņa ieplēta lielas acis. Sabiedēta, sirdī ievai-

nota. Vai tā varēja tik ļoti apbrīnotais cilvēks ru-

nāt? Vai tā vajadzēja tam runāt?

Steidzīgiem soļiem tie atgriezās pilsētā.

Tai pašā vietā pie Cēra viesnīcas, kur tie priekš

dažām stundām bij tikušies, viņi šķīrās.

„Ardievu!"

„Ardievu!"

Līziņai nebij drosmes pateikt: „Sveicinait Va-

nagus!" Tagad viss bij kļuvis lieks.

Lēnām tā pārnāca mājās, lēnām izģērbās un

novietoja šķirstā jauno cepuri un kostīmu un tad

sāka strādāt, ka pirksti dega. Nerunīga un dziļās

domās.

Annele novēroja māsu ar bažām. Sirds smeldza,

bet viņa neuzdrošinājās jautāt. „Starp tiem ir viss

beigts," viņa jau pati zināja.

Ilgi gaidījusi un nesagaidījusi, tā tomēr pamē-

ģināja:

„Līziņ?"

„Jāl"

Kā lai sāk par to valodu?

Un no jauna svīkoja adatas. Līdz beidzot šo

smago klusumu pārlauza Līziņas vārdi:

„Jā, jā, nu arī ir tā iznācis, kā jūs visi gri-

bējāt."

„Mēs? Kādi mēs tie bijām?" Annele jautāja
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izbrīnā un jau nožēloja, ka tā jautājusi, jo arī māsa

pati nožēloja, ka tā pateikusi.

„Ak, man tas tikai tā izspruka. Tik un tā jau

tur nekas nevarēja iznākt."

Un tad, kā atdabūjusi valodu, vārdu pa vārdam,

izstāstīja jaunajai māsai savus šīs dienas īsos, bet

satura dziļos piedzīvojumus.

„Tev es to pasaku, bet nevienam citam tas nav

jāzina, arī mātei nē. Tas būtu velts uztraukums un

vai viņa to saprastu?

Lai nu kā, bet vai mums tā vajadzēja izšķir-
ties? Taču jaukai atmiņai vajadzēja palikt. Var-

būt man nevajadzēja tā sākt, kaut kā aplinkus ie-

vadīt un tad viņam to pateikt? Vai tas būtu bi-

jis labāk? Nē, man vajadzēja tūlīt iet taisni pie

lietas. Tāda mana daba. Ziemsvētku laiks, Var-

neviķos, jau man arvien izlikās tikai kā sapnis un

tam arī vajadzēja palikt sapnim. Kad būtu viss

kaut kā varēts agrāk zināt! Bet kas ir varējis savu

mūžu ar roku apraudzīt? Neviens. Citādi katrs

būtu gudrs.

Un tā lai tas arī ir bijis un palicis sapnis.

Diezgan par to runāts. Silmeža vārda man vairs

mūžā nepieminēt."
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Vētra ziedos.

Mākoņi skrēja ar bultas ātrumu. Vētra rāvās

koku jaunajā zaļumā un svieda ielās saplosītu lapu

un zaru skrandas. Reizēm pārskrēja migla, kas

ar smalku smidzinātāju visu ietina pelēkās dūmā-

kās, ko drīz aizslaucīja jauna vēju brāzma. Liela

lietus nebija.

Līziņa rakstīja vēstuli un tik mazliet pacēla

galvu pret māsu, kas ģērbās mētelī.

„Kur tu?"

„Drusku iziešu."

„Tādā laikā?"

„Man patīk vētra."

Un neklausoties tālākus iebildumus, tā steigšus

devās prom.

Viņai gribējās iziet vētrā, jo arī viņas sirds bij

vētraina. Tā cieta līdz ar māsu. Viņa redzēja un

zināja, ka Līziņa Silmeža vārdu gan varēja aizdzīt

no lūpām, bet vai tik viegli arī pašu no prāta?

Tas bij jautājums. Viņa lasīja māsas sejā zem

smiekliem skumjo smaidu, zem jautras valodiņas

paslēptu nopūtu. Un viņai neizgāja no prāta mā-

sas vārdi: „Ir jau nu noticis tā, kā jūs gribējāt."

Viņa jau gan tādus vārdus bij atpakaļ ņēmusi, bet

izteikti tie bij, un mazo māsu tie krimta, it kā tā

tiešām būtu līdzvainīga.
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Bet ari tagad, ja māsa jautātu: Ko tu teiktu,

ja es atsacītu Edgāram? viņai būtu jāatbild tas

pats, kas toreiz. Silmežs jau bij pārāks par Edgāru,

to jau viņa pati redzēja un juta, bet Edgāram taču bij

dots solījums un solījums bij svēts. Un tomēr cits

prāts teica, ka ir labāk, ja divi laimīgi un viens

nelaimīgs, nekā viens laimīgs un divi nelaimīgi.

Un arī tas bij gudrs prāts. Un vēl kāda apslēpta

nojauta teica, ka ir spēks, kas sagrauj visus solī-

jumus. Bet vai viņa to varēja zināt? Te bij tās

šaubas. Māsai nevajadzēja jautāt citus, bet darīt,

kā pati par labu atrod. Un to jau viņa arī beidzot

bij darījusi, bet, bet — rūgts tomēr tas solis bij

un palika. Kad divi ceļi priekšā, tad pa vienu taču

tikai var iet, bet kas paliek uz tā otra, tā neietā,

to nekad nedabon zināt un tā tad arvien tik gauži žēl.

Bēdas ir svari, kas gremdē dziļumā, bēdas ir

magnēts, kas pievelk citas bēdas. Sirds vilka savu

jūgu, nemitīgi izsūtot uz visām pusēm līdzcietības

taustekļus, lai pievienotu sev jaunas nastas. Var-

būt Līziņai ikdienas darba un pienākumu vēji jau

bij sākuši aizputināt pēdas, ko iezīmēja viņas dzīvē

Silmeža īsā parādīšanās, bet Annelē tās rakās jo

dziļāki, jo ilgāk tā tām gāja apkārt ar savām do-

mām. Tāda tai bij daba. Un jo dziļāk tā izjuta

māsas, jo dziļāk pati savas un jo skaudrāk arī citu

bēdas, kādām taču bij pilna visa pasaule. Sirds

aptaustīja šo pasauli, kā ārsts, kas aptausta slim-

nieku, meklēdams sāpīgo vietu, un ļāva tās bēdām

skaloties dziļajos ūdeņos, ko neapspīdēja vairs ie-

svētāmās dienas kalngalu saule. Viss bij kļuvis

pelēks, lai gan vajadzēja būt ziedonim un saulei.

Un šodien krāca vētra un mākoņi šāvās pāri kā



302

bultas, mērķi meklēdamas. Tā bij diena, kas tik

labi saderēja ar viņu pašu, ar tām nastām, kas

tai bij jānes.

Tagad viņa iedomājās daudz jaukāku to laiku,
kad tai bij lemts iesvētāmās stundas pavadīt kopā

ar sava vecuma biedriem, kas tai tik ilgi bij trū-

cis. Lai gan nenodibinājās nekādas draudzības, pat

ne ciešākas pazīšanās saites, bet bij labi būt pulkā,

kā ceļā un kaut arī ar svešiem ceļa biedriem —

uz kopīgu mērķi, ar biedriem, ar kuriem varbūt

varēja kopīgus smieklus smiet un kopīgas bēdas

ciest. Domās viņa to varēja visu izdomāt, tās vi-

ņai bij dotas, bet bij liegts to izdzīvot dzīvē.

Pāra reizes viņa bij satikusi Emmiju uz ielas.

Viegli palocīdama galvu tā bij aizgājusi garām,

pat neatskatīdamās. Diezgan! Kas man daļas gar

tevi. Kamols gan arī, cik reiz sastapās, norāva

savu cepuri dziļi un ar cieņu; tie bij vienīgie, ar

kuriem vēl tā sasveicinājās, citi pat nepazina vairs,

vai labāki sakot — nelikās pazīstam. Un nu nāca

vasara, skolas beidzās — šie paši lepnākie, Emmija

un Kamols, beidza savas ģimnāzijas un aizgāja

citus, gaišus ceļus. Jelgava palika tukša.

Arī Valdenu tā bij reiz satikusi. Ar garām slī-

došu skatu tas bij gājis, un kad viņa sveicinājusi,

kā izbrīnējies un aizbildinādamies cēlis cepuri. Viņš

tagad ganīja citu avju pulciņu un viņa rūpes pie-

derēja tam. Un arī viņa tagad gāja tālāk, reti ie-

griezdamās baznīcā, jo sirds bez mitas meklēja

citus ceļus un atziņas. Tas viņu padarīja bieži

nenoteiktu un svārstīgu: Kurp iešu: Ko darīšu?

Arī šodien svieda zvani vēja mētātas skaņas no

torņiem. Bij vasarsvētki. Vai viņai iet uz baznīcu?
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Paklausīties Valdenu? Tas bez šaubām vēlējās re-

dzēt savus iesvētītos un ja tie nenāca, viņš va-

rēja domāt, ka viss aizmirsts, kas mācīts tiem stun-

dās. Bet tā tas vis nebij. Aizmirsts nebij nekas,

bet tagad sirds nekāroja miera un pajumtes, bet

cīņas un vētru. Un nekā tur nevarēja darīt. Da-

bas balsis bij varenākas saucējas. Viņa gāja uz

Pilsdārzu. Vētra to grūstīja, plosīja drēbes, rāva

cepuri, bet tā bij labi.

„Tik tagad, tagad jūtu ziedoni, kad vētra zie-

dus rauj un plosa, jo sirdī man ir sāpes, spīts un

droša." — Tie vārdi bij lasīti kaut kur un tagad

viņi te bij īsti savā vietā.

Upju viļņi bij melni, baltām galvām cirtoti.

Vētra tos dzina atpakaļ, bet viņi nikni šņākdami

griezās mutuļos un rāvās uz priekšu savā mūžu

likteņa lemtajā ceļā. Koki vaidēja. Pāri Lielupei

garā pļavu zāle, vētras svaidīta, drīz atplaiksnī-

jās sudraboti pelēka, drīz satumsa, kā izdzēsta, tā-

pat kā vītolu rinda tālāk, pie kādas ēku grupas, kas

zem melnajiem jumtiem likās būt tik skumji, skumji

sagumusi un likteņam padevīga.

Viss cieta. Arī radība, kas plosījās sāpēs un

cīņā. Bet tai ciņā bij tomēr tāds pilnums, tāds

spēks un diženums, ka sirds bij par mazu un vāju,

lai spētu to satvert, tas plūda tai pāri kā pavasara

ūdeņi pāri Lielupes gultnei.
Kas spētu izteikt šo cīņu un diženumu, šo smeldzi

un sāpes! Kas spētu tam visam atrast vārdus!

Lieli gari to varēja. — „Man deva Dievs to iz-

teikt, ko es ciešu," tā bij sacījis lielais dzejnieks

Šillers, un šos viņa vārdus Valdens bij citējis reiz

stundās. Anneles sirdī tie smeldza kā iededzināti.



304

Izteikt to, ko cieš, to, ko jūt! Lielākas laimes un

diženāka spēka taču vairs pasaulē nebij. Sevi brīvu

darīt un brīvot arī citus, kas juta tāpat, bet nespēja

to izteikt.

„Man deva Dievs to izteikt, ko es ciešu."

Rokas saņēmusi, iedama vētrā, zem vaidošām

un šņācošām Lielupes liepām, viņa sauktin sauca

un zvērināt zvērināja šos lielos dievīgos un devīgos

spēkus.

„Dievs, Dievs, dod arī man to izteikt, ko es jūtu.

Ļauj arī man būt vienai no taviem izredzētiem.

Un ja tas nevar būt un tu man to negribi dot, tad

liec man tomēr just līdz manas dzīves pēdējam

acumirklim tikpat karsti, kā es tagad jūtu. Un lai

tās arī būtu mokas un sāpes, bet tu neizdzēs manā

sirdī to kvēli, ar ko es visu izjūtu, visu kā taustīt

iztaustu un saprotu.

Tā viņa ilgi staigāja ar savām vētrainajām do-

mām un ticīgo: sirdi, izklejoja dārzu, meklēdama

to soliņu, uz kura bij sēdējuši Līziņa ar Silmežu.

To tā atrada pēc aprakstītās apdrupušās zveltnes

un nomaļās vietas, ceriņkrūmu piekājē, aiz kuriem

bij žogs, kas norobežoja svešu dārzu. Te viņi bij

sēdējuši un runājušies saules zaigā un zem putnu

dziesmām. Un viņa iztēlojās šos māsas pārdzīvo-

jumus. Tagad bij vētra un nekā vairs no tā. Re-

tumis, kā izmisumā, izšāvās no krūmiem mazs put-

niņš un atkāru spārniņiem atdevās saviļņotajiem

gaisiem, jo tam bij steidzīgi jāgādā barība maziem

knābjiem, kas arī negaisa laikā bij izsalkuši.

Annele izņēma no ķešas papīra lapu. Uz tās

bij kaut kas uzrakstīts. To viņa gribēja pārbaudīt
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šai vietā. Viņa saturēja lapu abām rokām, jo vēji

to šaustīja un brukšķināja, un lasīja:

Tik vienreiz.

Tik vienreiz klusā vak'ra stundā,

Kad viņā kalnā stāvētu

Un visu svēto dabas mieru

Kad sevim apkārt sajustu,

Kad vakarblāzma pamaziņām
Pār manu galvu izdzistu

Un melnā nakts ar saviem spārniem

Šo lielo mieru apsegtu,

Un kad pret plašo dabas ēku

Uz saviem ceļiem nokristu,

Tik vienā mirklī visu smeļot, —

Ak, ko es tad gan sajustu!

„Ak, ko es tad gan sajustu!" viņa izsaucās

rūgti, saburzīdama papīri un sažņaugdama to rokās.

„Tas jau ir tas, ka es nemāku izteikt, ko es

tad sajustu. Nepavisam arī nē! Es beidzu tur, kur

vajadzēja sākt, tur kur vajadzēja nākt visam tam

lielajam, ko es tad izjutu, kad rakstīju. Es jau

zinu, kā tad ir. Tikpat varbūt kā slīkonim, kad

tam ūdeņi iet līdz mutei un nu visu, visu gribētos

izkliegt, izraudāt, izrunāt. Bet kur tas ir? Nekā

no tā."

Un kas tad bij noticis? Kad tā rakstīja, viņai

tas taču bij izlicies labs. Arī vēlāk, pārlasot, tas

bij paticis. Un nu nekā vairs no tā. Tukši vārdi.

Taisni asaras nāca.
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Asaras tai bij aizmiglojušas acis, tā ka tā ne-

bij redzējusi nācēja un nu sarāvās, izdzirdusi so-

ļus, iegrūda papīri kabatā, savilka mēteli ap ple-
ciem un vēl nezināja, kā pie nedarba notverta, vai

celties un skriet prom, vai mierīgi nogaidīt, kamēr

nācējs paiet garām, kad tas jau arī paslīdēja gar

acīm, vienu roku pie saceltā mēteļa krāga, otru pie

cepures, ko tas no vēja sargādams saturēja ar pa-

celtā spieķa nagu.

Bet kas bij šis nācējs? To viņa taču pazina?

Pārsteigta tā uzlēca kājās un skatījās tam pakaļ.

Jā, viņa pazina šī gājēja augumu un kustību, kā

tas tagad, atņemdams spieķi no cepures, vicināja

to rokā, vienmērīgi piesizdams pie celiņa grants.

Tas bij Adalberts Fereins.

Kā putu šķiezna upē, salēcās sirds uz asins

viļņa gala. Un tas viņai bij prieka saleciens, jo,

lūk, viņa nebij ne mānīta, ne vilta. Tas gājējs tur

bij un bij tāds, kādu tā ir iedomājusi. Lepns, sevī

noslēdzies, vientuļš, arvienu vientuļš ar savu sē-

rojošo sirdi. Viņš nemeklē neviena, tāpat kā viņa.

Kur daba trako un vētras krāc, tur viņam ir vieta,

tur viņš izdomā savas domas un izjūt savas jūtas,

lielajā, varenajā dabā tas jūtas kā savās mājās.

— Tik tagad, tagad jūtu ziedoni,

Kad vētra ziedus rauj un plosa,

Jo sirdī man ir sāpes, spīts un droša!

Jā, tā viņš domā, jo vai citādi tas būtu te? Bet

ko tagad darīt? let viņam nopakaļ un sastapties

Lielupes krasta alejā? Vienā laikā ar viņu skatī-

ties, kā dumpīgie, balti putotie viļņi mutuļo un lau-

žas ar vētru melnās dusmās? Zināt, ka viņš arī
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ir redzējis dabas spēku cīņā Lielupes straujo di-

ženumu, vēja šausto pļavu zāli otrpus upes un ga-

rās sidrabvītolu rindas plaiksnīgo plosīšanos, un

pārnest šo zināšanu mājā kā kopīgu mantu? let?

Palikt šepat? Nelikties zinis? Jā, tas vienīgi būs

pareizais. Netraucēt to, kas savā pastaigā vasar-

svētku rītā varbūt iet kā kādā svētceļojumā? Savu

domu, savu jūtu, savas ilgošanās pavadīts? Ir jau

arī tā šī sastapšanās liels un negaidīts pārsteigums.

Ir jau tā labi zināt, ka viņi še atrodas divi vien,

divi vien šai šalcošajā diženumā un skaistumā! Jo

nekur neredz neviena cita cilvēka. Tas vien jau

ir tik ārkārtīgi neparasts un nepiedzīvots — Un

kāda sevišķa sagadīšanās iznāk ar to Adalbertu!

Arvien ar viņu ...

Bet kas tas? Kamēr viņa vēl neziņā, ko da-

rīt, tai liekas, ka viņš jau nāk atpakaļ. Starp za-

riem, vētras parautā atvērtnē paslīdēja garām ce-

pure. Tad viņš nekur tālu nav aizgājis? Tad vi-

ņam ir bailes izkustēties no koku pavēņa un me-

sties asajos vētras skāvienos, kas to gaida pie upes?

Bet kādēļ? Ja jau bij nācis, tad vajadzēja iet līdz

galam, kā arī viņa to bij 1 darījusi. lekšā, pašā

karstākā cīņā, tad tikai zini, ko esi izbaudījis! Bet

viņš sevi sargāja? Tāds tas bij. Varbūt lutināts?

Kā bij teikusi Līziņa? „Diezgan liels šļauksts." Nē,

nē! Prom tādas domas! Viņa nedrīkstēja darīt

tam pāri. Lai visi to dara, bet viņa nē. Viņam jau

tā jācieš nevainīgam kā visiem vientuļiem, lepniem,

atstātiem. Kas viņu saprot?

Tuvāk caur zariem paslīd cepure. Sirds skaļāk

pieteicas: Klau, vai viņš tik nenāk tik ātri at-

pakaļ, tāpēc ka — tāpēc ka — tu še sēdi?
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Bet ja tā, tad prom. Tad pazust. Tad jau lai

vētra viņu labāk aizpūš kā lapu.

Bet ir jau par vēlu. Tur jau viņš ir uz atklātā

celiņa. Tagad bēgt? Nē! To nedrīkst ierādīt. Tas

jau izskatītos, ka viņa to diezkā ievēro.

Un viņa cenšas to neredzēt, lai arī viņš to ne-

redz. Un tās ir tīri veltīgas pūles, jo viņš aiziet

garām, tāpat kā pirmīt, spieķa nagu iekāris ce-

pures malā, bet ar otru roku saturēdams mēteļa

apkakli, laikam lai vējš neizrausta kakla saiti.

Viena doma smeldz: „Kad viņš mani ierau-

dzīs!" Otra: „Ak, nav vajadzīgs. Nav pavisam va-

jadzīgs!"

Tas tik nu vēl trūka, ka tas būtu nosēdies te

līdzās uz sola. Nē, nē, tādas lietas lai nu nedomā.

Ilgi viņa paliek nekustīga. Vējš to purina un

izpūš līdz kaulam. Viņa nezina, kā paiet laiks. Iz-

vilkusi no ķešas papīri un zīmuļa galiņu, tā mēģina

rakstīt.

Ar daudz vētrām pavasarī

Cīnās zaļa lapiņa,

Vēl jo bargi rudens vēji

Viņu kapā guldina.

Ar daudz vētrām mīlestība

Cīnās sirdī jaunajā,

Vētras spēki salauž viņu,

Agri kapā guldina.

Viņa pārlasīja. Vienreiz, divreiz. Kas tas bij ?

Izliekas, ka kaut kas būtu, bet tad jau tai atkal

nāk tāds rūgts smiekls par to un tas tāpēc, ka tur

nemaz nav tas, kam jābūt. Kas atspoguļotu visu

to lielo, kas ir apkārt. Tā tur nav.
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Mīlestība, sirdī jaunajā?

Muļķības!

Pēkšņi uz sola zveitnes kā notriekta uzlaidās

žubīte. Pavisam tuvu, kā palīga meklēdama, žēli

čiepstošā balstiņā pašaudīja galvu un tad pēkšņi

aizšāvās, kā briesmu bēgdama. Un tās bij tuvu.

Tai pašā mirklī ar viesuļspēku nāca vētras brāziens,

kas pārspēja visus agrākos. Saknēs krakšēdami

locījās koki. Līdz zemei iešķeldama brūci, ceriņ-

krūmam atrāvās pusauga un nogāzās pār ceļu, ap-

birdinādama to lūztošiem ziedu zariem un nobrau-

cītiem pumpuriem.

Dragādama un plosīdama aizskrēja tālāk brāzma,

pamezdama aiz sevis bangojošu galotņu krākšanu.

Annele skatījās pavērtu muti. Kāds varens spēks

un kāda varena valoda! Kas tā varēja: Nomest

savu smagumu kā vētra, izlīt kā padebess, izsta-

rot kā saule. Ko žubīte izjūt negaisa baismās un

ko pāršķeltais ceriņkrūms žogmalā! Visu, visu to

zināt un pateikt! Kam to deva Dievs!

Tā viņa sēdēja vēl ilgu laiku domās nogrimusi

un ļāva vētrai sevi purināt, tad ar sevišķu ganda-

rījumu smalkos gabaliņos saplucināja savu papīru

ar dzejoļiem un palaida tos vējam, pati kā ar smagu

vēju dziļu nopūtu līdzi raidīdama, nolauza no at-

šķeltā krūma dažus apdragātos ceriņziedus un gāja

uz mājām.

Reikšāts bij atsūtījis veselu „maisu" jautājumu,

uz kuriem vajadzēja atbildēt. Tas Līziņai aizņēma

lielāko daļu šīs vētrainās, tumšās dienas. Bet kad

vēstule bij uzrakstīta un nodota, tā jutās atvieglota,

kā pēc grūta, bet tomēr visai vajadzīga darba labas

nobeigšanas.
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Māte šai pavaļas dienā gribēja daudz ko izrunāt:

kas nu būs? Kāda izvērtīsies dzīve ar pārgrozī-

bām, kas tagad stāvēja priekšā? Bet Līziņa atbil-

dēja īsi.

„Es esmu kaut ko nolēmusi un arī par to rak-

stīju Edgāram. Ja man izdosies to izkārtot, tad

es pateikšu, bet ātrāk nē. Tāpēc neturi arī tu vēl

to lielo bēdu, bet nogaidi. Gan viss iznāks par

labu."

Te nu māsa atkal parādījās kā gādniece un par

•savējiem domātāja.

Tikai Annele bij klusa un pasīva, it kā tai

nebūtu nekādas daļas gar savu likteni. „Man vien-

alga!" pameta ar roku. Ja jau no visa tā, ko sirds

cerēja un ilgo ja, nekas neiznāca, tad arī bij vien-

alga, kāda tā taka, kas būs jāmin. Kas nāks, ņems

pretī, kurp jāiet, ies tik uz priekšu, par spīti šai

aukstajai pasaulei un naidīgajam liktenim.

Vēlu vakarā, mākoņēnu piesvaidītajā logā iesē-

dusies, tā mēģināja atkal ko uzrakstīt:

Par velti cīnīsies tu pasaulē šai nīstā,

Par velti paša asins tevi dedzinās,

Viss māņi! Kaislību un jūtas īstās,

Tu labāk dziļi sirdī noslēp tās.

Tās neder pasaulei, šim aukstam, greznam pulkam,

Kas savu kailumu sedz gara lupatām,
Vai gribas būt tev viņu — viņu tulkam

Un ticēt viņu zivju asarām?

Zivju asarām! Ak, mūžs! Vai tādi vārdi ne-

izklausījās jocīgi? Kādēļ „šim aukstam, greznam

pulkam" būtu jāraud tādas „zivju asaras?" Un

kādēļ „greznam pulkam" ir jāsedz lupatām savs
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kailums? Vai tas ir kaut cik pareizi? Vai tā var

sacīt? Arvien ienāca iekšā tādi vārdi, par kuriem

vajadzēja šaubīties un kas likās neejam taisni, bet

grīļodamies.

Un tad tās asaras? Vai to nebij par daudz?

Lai ko uzrakstīja, visur viņas bij starpā. — „Kā

lietutiņš zemi spirdzinot, tā spirdzinot asaras sirdi;

jo vairāk man plūst asaras, jo smagāku jūtu es

sirdi."

Kā muļķītis trešais dēls pasakā: let un raud,

iet un raud. Kāpēc? Annele jau mazotnē ir gri-

bējusi zināt. Kāpēc vienmēr raud muļķis? Un pa-

saku teicēji: Ā, citādi viņš nekā nedabon.

Lai saka ko : tādi pinkšķētāji viņai nepatika.

Arī pati viņa nebij tāda. Savu asaru jau no mazu

dienu nevienam, nerādīja. Labāk zobus sakoda, un

tad to kā spītnieci kaktā raidīja. Bet neraudātas

asaras sirdī urdza. Dziļi, dziļi, kā zem zemes

strauts. Vai viņas ko deva? Muļķītim gala iznā-

kumā arvien visu zemes laimi. Bet tas jau nebij

tās raudāšanas dēļ. Tas bij to dziļo avotu dēļ, no

kuriem šīs asaras nāca. Tādēļ, ka muļķītis bij tē-

lots arvienu labs, izpalīdzīgs, citu bēdas kā savas

sajuta. Bet lai to varētu, vajadzēja papriekš ciest

pašam savas bēdas. — Kas nav par sevi karstas

as'ras lējis, tāds ar' par citiem neraudās. Arī tas

bij kad uzrakstīts aiz piedzīvojumu atziņas, ka tādi

„zem zemes" urdzoši strautiņi arvien grāvoja ce-

ļus, dziļus, noslēpumainus un vēl nepazītus.

Vai tam tā vajadzēja būt? Vai viss sāpēja, kas

veda dziļumos?

Mākoņi laidās tik zemu, ka tepat vai jumtus
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skāra, šad tad lietus brāziens iesita logā. Vakars

satumsa biezs kā rudenī.

Labi bij, ka nāca nakts un miegs, kas ieaijāja
visas bēdas un sāpes par sevi un citiem. Bet labi,

ka bij bijusi tāda diena, kas kopsavilkumā tomēr

izlikās piedzīvojumu un izjūtu bagāta.

Tai naktī tā redzēja sapni.

Viņa atradās lielas uguns pārņemtā vietā, skrēja

un maldījās, bet nekur neatrada izejas. Liesmas

nāca tieši no zemes, tās šķita no tās izaugam kā

neparasti lielas lapas ar tieviem kātiem, plētās uz

augšu, galos plaismodamas kā milzīgas mēles. To-

mēr tās nesajaucās un nelaidās kopā, kā uguns mē-

les mēdz, bet stāvēja katra par sevi, lai gan tik

cieši vienotrai kā stiebri druvā. Katra stāvēja

sarkana, kvēlaina un kā sasalusi.

Sasalušas liesmas! • Cik savāda doma! Vai tad

tās varēja ko nodarīt?

Viņa skrēja tām cauri un neviena to neskāra,

nekas ļauns viņai nenotika. Viņa varēja arī re-

dzēt tām cauri. Tālu, tālu, līdz apvārkšņa malām

nekā cita neredzēja, kā liesmojošu zemi, kā sarkanu

pļaujas lauku. Ne māju tur bij, ne koku, ne cil-

vēku.

Tad bij šai sapņa redzējumā dziļš robs, kā at-

risuši saite, kuras galus tā vairs nevarēja sadabūt

kopā. Tad nāca cita aina.

Kaut kur tā atkal stāvēja kāda neizmērojama

klajuma vidū. Kā bļoda lēzenām malām klajums

noslēdzās pie apvārkšņa ciļņainiem, viļņveidīgiem

pauguriem. Tā bij nekad neredzēta zeme. Nevarēja

iedomāties, ka tā varētu atrasties virs zemes. „Var-

būt te kādreiz ir bijis tuksnesis, vai kāds liels
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ūdens," viņa domāja. Bet tagad šī klajā bezgalība

bij noaugusi biezu, zaļu, samtaini mīkstu zāli.

„Cik labi, ka nu nava vairs liesmu, bet viss tik

zaļš," viņa priecājās. Bet arī tagad neredzēja ne

māju, ne koku, ne cilvēku, tikai šo zāli, kas tik

savādi zaļa plaiksnījās savādā gaismā, kas nenāca

ne no saules, ne mēness, jo, lai gan debess bij

skaidra un gaiša, neviena spīdekļa pie tās nere-

dzēja.

Vientulība, zaļa zāle un klusums.

Bet klusums bij tik savādi dzīvs, kā uzmanīgs

gaidītājs.

Kas notiks? Un kad ieklausījās, kaut kur sāka

maigi drebēt, it kā kāda stīga no vienas debesumalas

līdz otrai būtu iestinkšķināta. Un drīz jau bij tā,

it kā skanēja kopā vairākas stīgas, arvien vairākas,

līdz beidzot no skaņām izlobījās balsis, liels balsu

pulks, kas dziedāja kādu dziesmu, kuras vārdi bij

nesaprotami. Kā būtu dievgaldnieku himnas:

„Svēts, svēts, svēts," vai „Ak tu Dieva jērs," kā

būtu semināristu dziedāšana širkenhēfera dārzā,

vai meiteņu pavasara līgošana Avotu kalnos, kā

būtu tajā dziesmā viss, kas jau dzirdēts un tomēr

atkal nekā no tā, bet gluži kas svešs, brīnišķi jauks

zemi un debesi pildīdams skaņu jonis, kas drīz uz-

šļāca kā vilnis, drīz noplaka kā aizplūzdams tikko

nojaušamā sanēšanā.

Bet kur bij dziedātāji? Tie vienīgi tikai varēja

paslēpties biezajā zālē, jo citur aizslēpa nebij. Bet

zāle stāvēja tik nekustīga, it kā visas vēsmas būtu

noklusušas šai savādajā pasaulē. Viņa nomeklēja

zāli, kā ar acīm to izšķirstīdama. Pati šaubījās.

Tie jau nav odi vai sienāzīši, kas būtu varējuši
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paslēpties zālē! Tomēr arvien meklēdama tā pa-

griezās pret otru debesu malu un sastinga nepa-

rasta spožuma apžilbināta. Tur parādījās tas, ko

likās gaidām klusais klajums un neredzamie dzie-

dātāji. Apvārksnis dega kā baltās liesmās un šai

spožajā gaismā, kā mirdzošā mākonī tērpies, no

apvārkšņa pacēlās pārdabīga lieluma jātnieks. Viņš

sēdēja uz kāda savāda, neatminama zvēra mugu-

ras, kas kāpa, jeb labāk sakot — lēni laidās aug-

šup ar slaidi izstieptu, abpusēji spārnotu galvu.

Zvērs un jātnieks, kā arī viņa drēbes, kas bagā-

tīgā kuplumā gandrīz zemi skāra, bij tā pati baltā

gaisma. Bet jātniekam aiz muguras kā piesiets

kupris, cēlās līdz viņa paša attēls ar lielu, melnu,

kā pārakmeņotu ēnu, kas pāri tai bij redzama ar

metāliski asu malu. Bet jo augstāk jātnieks cē-

lās, jo mazāka saruka viņa ēna, jo mirdzošāks tas

pats atspīdēja. Dziesmu vairs nedzirdēja. Nekā

nedzirdēja, kā tikai savu sirdi krūtīs pukstam, un

tā bij maza un bailīga.

„Es taču esmu cilvēks un tie ir pārdabīgi spēki.

Es nemaz nedrīkstu to visu redzēt. „Slēpies, slē-

pies!" sirds skubināja. „Kur lai es slēpjos?"

„Krīti pie zemes un aizsedz acis."

Jā, to viņa darīs. Viņa aizsedza acis ar rokām

un nokrita pie zemes.

Bet nekas nepazuda.

Viņa redzēja. Redzēja ceļamies mirdzošo jāt-

nieku arvienu augstāk. Ēna viņam pāri bij pazu-

dusi, viņa acis spīdēja kā saules, viņa juta, ka no

papēžiem to pārlej silta gaisma, kas plūda no viņa

un gāja pāri visam zāļainajam klajumam.
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„Kā tad es varu redzēt, kad man acis ir aiz-

segtas un es guļu pie zemes!"

„Tu vari redzēt tāpēc, ka viss ir gaisma. Arī

tu esi gaisma. Un tava miesa redz tāpat kā ta-

vas acis."

Kur bij šie runātāji un ko viņi tur teica?

„Un tava miesa būs gaisma."

Vai tādus vārdus nebij sacījis pats lielais

gaismas nesējs, pasaules Pestītājs?

Un nu tie bij patiesība.

Viņa redzēja aizsegtām acīm un. atbildēja nere-

dzamiem runātājiem.

Nē, arī tos nu viņa redzēja.

Kā zāļu stiebri lejā, tā visapkārt tai, kā mir-

dzošu mākoņu padebeši, glaudās seja pie sejas, viegli

kā ziedlapas, lai vienotrai pāri nedarītu, pagriezu-

šās tai pretī, kā sen jau, no pasaules gala zināmas

un tuvas.

„Vai tu pazīsti mūs?"

,„Mani brāļi un māsas."

„Jā, tie mēs esam."

Tad nu beidzot, beidzot es esmu ar jums visiem

kopā! Cik labi, cik labi!

„Bet jūs taču dziedājāt?"

„Mēs dziedām. Vai tu nedzirdi?"

„Jā, nu es dzirdu. — Un nu es arī saprotu vār-

dus," viņa klausījās aplaimota. Bet dziesmas vārdi

likās tā skaņām:

r/
Nebij dzīvības, iekam nebij Viņa.

Nebij gaismas, iekam nebij Viņa.

Nebij patiesības, iekam nebij Viņa.

Nebij mīlestības, iekam nebij Viņa.

— Un nebij daiļuma, iekam nebij Viņa!"
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tagad tā dzirdēja savu balsi, vidū starp citām un

tās tai atsaucās:

„Nebij daiļuma, iekam nebij Viņa!"

„Nu es esmu kopā ar jums, teica viņas domas,

„bet kas ir Viņš?"

tu to zini."

„Jā, es to zinu."

Dziesma aizšalca brīva, viegla, bet jau nesapro-

tama, neatburtojama, zūdoša.

Mirdzošais jātnieks bij zenītā, bij tam pāri,

viss kusa kā vizmojoša migla.

„Zūd, zūd, un es palieku!"

Daiļums. Svētums.

Ar šiem vārdiem uz lūpām tā atmodās. Laukā

ausa kluss, skaidrs rīts.

Kā brīnuma pārņemta tā palika nekustīga.

Kas tas bij? Viņa mēdza gulēt cieši un nebūt

nebij kāda liela sapņu redzētāja. Ganu dienu neiz-

gulēto miegu jaunā daba centās, cik spēdama atgūt.

Izbrienot rītos no dziļās miega upes, tā gan bieži

nojauta aizlaižamies sapņu laivas ar fantastisko

kravu, bet turpat jau apgriežoties, tās bij izgaisu-

šas un aizmirsušas. Bet šis te ar vīzijas spilgtumu

palika kā akmenī iecirsts. Kas tie bij par spēkiem,

kas uzbūra tik neparastas ainas un aizrāva tādā ne-

piedzīvotā jūtu viesulī? Tas nemaz nebij kā sapnis,

tas šķita daudz, daudz dzīvāks nekā dzīve. No kā-

diem avotiem tas virda? Vai tie bij ārpus viņas?
Vai viņā pašā? Kādus solījumus tas pauda? Kādas

mīklas uzdeva?

Vai tas bij mājiens jeb zīme no tās pasaules,

kas bij „aiz" visa, ko redz, ko dzird, ko tausta?

No tā „aiz", ko tā bij jutusi jau no mazu dienu
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visur ap sevi kā lielu un neizpētāmu noslēpumu, pie

kura durvīm tā garās, vientuļās ganu dienās bij

klauvējusi ar simts jautājumiem? Kas viņai to

pateiks ?

Daudz viņa par to domāja, jo viņas sirds bij at-

saucīga, ārējās un iekšējās dzīves „zīmēm un brī-

numiem", kā ūdens līmenis ir atsaucīgs vēja pū-

smām, mākoņēnām un debess mainīgai sejai.
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Kāzu dienas.

Līziņas kāzas bij noliktas pēc Jāņiem, pašā vasa-

ras vidū, kad pietvīkušo pilsētas ielu sājajā izgaro-

jumā vakaros jaucās starp namiem iesprostoto

dārzu saldi rūgtās puķu smaršas, bet debess uzzie-

dēja silto* zvaigžņu neizmērojamā mirdzumā. Lī-

ziņa gribēja laulības klusas, vienkāršas un ar maz

izdevumiem. Tādam nolūkam tā uz pāris nedēļām

bij noīrējusi arī otro dzīvokli pretī, kas stāvēja vēl

tukšs no tā laika, kad to bij atstājuši Zāras maizes

devēji. Tas tagad pakalpotu paplašinātām vajadzī-
bām un tā būtu viss ērti un labi. Bet līgavaiņa

griba, kas bij gluži pretēja, izsita Līziņu no šī vi-

ņas „ērti un labi" un iedzina uztraukumu un stei-

gas pilnā kāzu sagatavošanas darbībā. Edgārs bij

labi pelnījis un gribēja kāzas, kādas „viņa kārtai

pienākoties", Viņš bij uz tām aicinājis savus radus

un arī dažus jaunības draugus, uzticīgus „kamerā-

dus" savā laikā, kas atradās tagad kaut kur Krie-

vijas pilsētās. Tādā svarīgā dienā vajadzēja ar

tiem saredzēties. Arī piecu gadu Jelgavas dzīvē bij

nākuši klāt draugi, bez tam vēl paši Ranki. Kāzu

rīkojumam Edgārs ir sarunājis telpas pie kāda sava

paziņas, ļoti pārtikuša kurvjpiņu meistara, saukta

Bendera, kam ērts dzīvoklis paša namā. Pagalms,

dārzs, tā viesiem būs visur kur apgrozīties. Kurvj-
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pīņu meistars atvēl savu dzīvokli labprāt, negribē-

dams par izpalīdzību nekāda cita atalgojuma, kā

tikai to apziņu, ka tas savās telpās varēs redzēt pat

fabrikantu Ranku ar viņa skaisto kundzi un to ce-

rību, ka tie būs apmierināti ar viņa māju un mā-

jokli, jā, varbūt pat ļoti apmierināti. To viņš ir

sacījis Līziņai, kad tā tur nogājusi apskatīt telpas.

Abi ar kundzi viņi ir izrādījuši ar lepnumu, ka tiem

visa kā diezgan: ir spoguļi, ir dīvāni, ir sudrabs un

kristalls, caurredzamos stikla šķirstos, jo bērnu vi-

ņiem nav, un tā tie ir krājuši tikai mantu un arvien

ir sev pirkuši labāko, ko varēja atrast. Bet kam

lai to parāda? Bet tagad nu bij tā izdevība un

tas bij labi. Lai arī plašākas aprindas dabon redzēt,

kā dzīvo krājīgs amatnieks.

Arī klavieres viņiem ir, ja kāznieki grib varbūt

uzgriezt kādu valsi, vai galopu — un kundze ir pa-

cēlusi vatētu segu no klavierēm līdzīgas kastes —

desmit gadu gan tās nav lietotas, bet vai nu tīri tā

būs, ka viņas negribēs skanēt, ja tikai gadās kāds,

kas prot patrinkšķināt tādu polku vai galopu.
Un vakarā dārzu varētu illūminēt ar „italiešu

nakti". Lampiņonus viņi dod no sevis un par velti-

Tie viņiem glabājoties no gada uz gadu un tikai

vienreiz tika lietoti augusta vidū, kundzes dzimšanas

dienas svinībās, kad tie arvien taisīja lielu furoru

un sajūsmināja visu apkārtni.

„Jums tik tad vajadzētu redzēt, kā viņi te stāv

rindā pie vārtiem, tie ļaudis."

Arī visu citu, kā traukus, galdus un krēslus viņi

dod labprātīgi, bet kas vēl iztrūktu, to lai gādā lī-

gava pati, bet ar padomu viņi ir gatavi stāvēt klāt

katrā laikā.
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„Prasait tik manai sievai," kurvjpinis ar ietei-

cošu rokas kustību arvien ir uz kundzi rādījis.

Viņa ir rīkojusi mūsu sudrabkāzas un manu piec-

desmit gadu dzimšanas dienu, kur te mums no cil-

vēkiem lūza — arī jūsu līgavainis tur bij starpā —

un viņa ir pratusi to tā izdarīt, ka visi ir pārpārim

bijuši paēduši un jautrā gara stāvoklī un ir aizgā-

juši tencinādami un slavēdami.

Un kurvjpiņa kundze ir ar gandarījumu pasmai-

dījusi un teikusi, ka viņai nekas nav pretī, tā kā

viņai ir tādi piedzīvojumi un viņa to lietu prot, arī

iemest savu aci virtuvē, palūkoties, ka viss notiek

kā vajaga, sevišķi jau tāpēc, ka arī Ranki ir aici-

nāti, un viņa atrod, ka īsti tāpēc vajadzētu parādīt

tādiem fabrikantiem, ka arī amatnieki prot un var

spīdēt. Un viņa arī zina pateikt, cik uz katra

ēdēja galvu jānāk gaļai, maizei un dzērieniem.

„Taču dzerts tiks?" viņa ir iemetusi starpā. Un

Līziņas stomīgo atbildi ir papildinājis kurvj pinis,

skaļi iesmiedamies: „Nu tu, mīļais Dievs! Vai tad

še nu mūki sanāks kopā! Taču kristīgi cilvēki, kuri

katrs gribēs ko aizmest aiz krāgas."

Un tā visādu laipnību rādīdami, kurvjpiņi sa-

maksas vai arī pateicības ne grib, ne arī gaida.

Viņi ir veseli, viņus nekas netraucē un tāda maza

draza viņiem taisni nāk kā saukta, lai nodzītu lie-

kos taukus.

Un tā Līziņa, par to bēdu apmierināta, nu sēd,

skaita un pieraksta, cik tai būs vajadzīgs ēdamā vie-

siem, cik šķīvju, nažu un dakšu, kādi jau ielūgti

viesi un kādi vēl būtu ielūdzami.

Un tad negaidīts jautājums māsai:
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„Ko tu teiktu, ja tu dabūtu par maršalu Adal-

bertu Fereinu?"

Tas ir spēriens, ko iepriekš neparedzēja un ne-

varēja no tā aizsargāties. Māsa skatās tai tieši

sejā, karsti pietvīkušajā. Un tā viņa glābjas aši

aiz pretjautājuma:

„Kā? Vai tad tev būs arī maršali un brūtes

māsas?"

„Ļoti būtu gribējies. Baznīcas laulības ar tiem

tūlīt iznāk spožākas. Visi skatās: cik pāru seko?

Es biju domājusi sadabūt vismaz četrus pārus, bet

nu nava. Ak, nabadzība, nabadzība! Es taču ne-

varu saukt svešus cilvēkus. Bet mana vecuma ra-

doņas jau apprecējušās un citas man par mazu. Un

tā man to dāmu pagaidām ir tikai divas: tu un

viena Gūze, jo otra ir jau nu arī precējusies."

„Un Vanagu Līna? Tā jau rakstīja? —"

Līziņa papurināja galvu.
Atrunājās, ka nebūšot. Kā es no visa noprotu,

tad viņai pašai tur kaut kas gatavojas."

„Kas tad?"

„Tas pats kas man."

„Kāzas?"

Viņa piekrītoši pamāja.

„Vai tu to pazīsti, ko viņa —"

„Jā. Kā visas zīmes rāda, tas būs Silmežs," Lī-

ziņa ātri pārcirta.

Annele sarāvās. Te nu bij tas vārds, kas visu

laiku nebij pieminēts. Ko tagad domā māsa? Kā

viņai ir ap sirdi?

Māsa sēd tik dziļi noliekusies pār savu papīru,

ka nekā neredz no viņas sejas. Un pēc brīža tā

saka savā parastā balsī:



322

„Nu, kā tad būs ar to Adalbertu?"

„Man vienalga," Annele atteica, tik vienaldzīgi

gari novilkdama, cik vien iespējams. Lai nu māsa

nedomā, ka tas Adalberts viņai kāda liela lieta.

„Labi. Tad es viņu sevišķi arī par maršalu aici-

nāšu, jo tas ir jādara. Tad būs tā: Jānis ar Gūzi

un tu ar Adalbertu. Daudz jau tas nav, bet visi jūs

esat slaidi un jauni un ar to vien jau labi izska-

tīsies."

Tikai kad māsa bij izgājusi laukā, Annele va-

rēja netraucēta ļaut atspīdēt savam pārsteigumam

un priekam.

„Un man būs Adalberts par maršalu! Ak, mūžs!

Nu tiešām reiz saredzēsimies un būsim kopā? Cik

savādi, negaidīti un brīnišķi! Laimes likts liktenis

un nekas vairāk."

Dienu priekš kāzām, vēl no paša rīta, nemaz tik

agri negaidīts un ar jautru: hallo! ieradās Edgārs.

Laimīgs, ka pārsteidzis, kur to gaidījuši vēlāk. Aiz-

gūtnēm nu bira jautājumi un atbildes. Galdi un

krēsli noklājās ceļa kurvjiem, saiņiem un somām,

kas bij lielāko daļu pildītas Edgāra paša gatavotiem

kāzu gardumiem un arī zivīm, kā jau braucot no

jūras pilsētas. Par savu gādību tas, tieši un netieši

pats to izaicinot, saņēma atzinību un uzslavu gan

no līgavas, gan arī no mātes, kas vislabāki zināja

apsvērt ciema kukuļu nozīmi.

Tikai kādā pastarpē tas patapa apsveicināties

ar jauno svaineni.

„Nu, kā es tev patīku?"
Jūras gaisa ilgi appūsts un ar labu apetīti ap-

balvots, Edgārs spīdēt spīdēja no veselīguma, miesas
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branguma un, protams, arī atkalredzēšanās uztrau-

kuma.

Annele palieca smiedamās galvu.

„Resns."

Tas nepatika.

„Ko tu runā tādus niekus !"

„Nav jau, nav resns," māte pasteidzās aizrunāt.

„Ne par naga melnumu nav resnāks, kā aizbrauca.

Tikai veselīgāks gan izskatās."

„Nu, un vai tas ir slikti?"

„Ko tu man vaicā? Vai tev man jāpatīk? Vaicā

Līziņai."

„Tev vajaga mācības, skuķēn," Edgārs pacēla

pirkstu. „Tev vajaga turēt acis vaļā un neļauties

aizrauties no kaut kāda „lapsenes vidukļa". Kur

tādi der? Precētāji tie nebūs. Precībai vajaga solida

cilvēka. Tikai pēc tādiem ir pieprasījums."

„Tādiem kā tu?"

Nu jau viņi bij kara stāvoklī.

Līziņa, kas bij ienesusi dažus aizsaiņus otrā dzī-

voklī un nu nāca pie pārējiem, nevērīgi iemeta:

„Par ko jūs te strīdaties?"

Jo Edgāra balss bij skanējusi drusku pacelta.

Viņš tai atbildēja:

„Mēs nemaz nestrīdamies. Es tik tam skuķē-

nam gribēju teikt, ka solids vīrs var katrā laikā

dabūt piecas uz katra pirksta."

„Ventspilī ?" Annele jautāja zobgalīgi.

„Tu domā: nē? Pats lielākais meistars man

savu meitu — un glītu meitu — bāztin bāza zem

deguna. — Kāpēc tad taisni vajagot sievu vest no

ārienes? Es jau nu tā kā tā viņu cilvēks esot. Un

varot tepat uz vietas dabūt labu labo, ar pūru, knapi
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ceļamu, ar lieliem radiem, mantu, māju. Es, kā vā-

cietis un tik laba amata pratējs! Lai tik ejot pie

kurām durvīm gribot, viņš varot droši galvot, ka

katras atdarīšoties."

Edgārs tīksmīgi smaidīja, un viņa krūtis ma-

nāmi pacēlās.

Bet Līziņa bij palikusi kā sasalusi, abās rokās

pa aizsainim, stāvēja nekustīgām, platām acīm un

gluži nobālušu seju.

„Vai tas tā bij?"

„Es taču nerunāšu niekus."

„Nu un kāpēc tad tu to glīto meitu neņēmi?"

Edgārs atbildēja lepni:

„Kā tu gan domā!. Es taču esmu goda vīrs. Kad

es esmu savu vārdu devis, tad es to arī turu."

„Tas nebij vajadzīgs. Nebij vajadzīgs. Būtu tu

taču to darījis. Būtu tu taču viņu ņēmis!" Līziņa

čukstēja drebošām lūpām un ātri izšāvās pa durvīm.

„Vai, vai, ko nu es esmu darījusi!" Annele no-

bijās. „Cik neuzmanīga es esmu bijusi ar savu ru-

nāšanu! Tagad pat Līziņa ir domājusi par Silmežu

un par to, ka būtu bijis labi, ja Edgārs būtu appre-

cējis citu un viņa būtu brīva. Jā, bez šaubām, tā

viņa ir domājusi. Ak, cik neizprotamas ir šādas

lietas!"

Bet Edgārs nekā no tā nemanīja.

Ar to pašu tīksmīgo smaidu, kādu aizsaini vaļā

atraisījis, tas pacēla pirkstu un zīmīgi rādīdams uz

durvīm, pa kurām Līziņa bij pazudusi, pamāja svai-

nienei.

! o, mani lai nemāca!"

Līziņa ienāca atpakaļ un bij laipna, kā nekas ne-

būtu bijis, bet acis tai bij piesarkušas un smaids
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ap lūpām kā sasalis. Viņa palīdzēja Edgāram rai-

sīt auklas. Viņš pievilka to sev klāt un smaidīdams

teica.

„Tās visas ir nieka runas. Es neesmu tevi nekad

aizmirsis. Kas man tāda Trūda, ko tas man gri-

bēja ieprecināt! Viņas visas ir tik precēšanās kā-

ras, ka nemaz nevar zināt, ko tās visu ir vaļā lai-

dušas. Un es negribu, ka man sieviete dzenas pa-

kaļ. Nē, nē! īsts vīrietis grib pats sev izvēlēt un

pats sev precēt. Tad tas arī zina, ko dabon."

Līziņa nekā neatbildēja, un tas nu bij izrunāts.

Edgārs pārgāja uz citu.

„Kas ir ar Heinci? Atbraucis viņš nav un rak-

stījis laikam arī nē? Es viņam uzdevu šo adresi."

Heincis bij Edgāra jaunākais brālis un dzīvoja

Pēterpilī.

Nē, par Heinci nekas nebij zināms.

„Un necels arī tas ne ausi! Tu redzēsi. Hein-

cim nav ģimenes izjūtas. Es nesaku, ka neatbrauc

mani citi savēji, jo visiem tiem ceļš ir pārāk garš

un dārgs. Bet kas būtu Heincim neatšaut šurp no

Pēterpils? Kaķa lēciens! Bet kas tādam kungam

brālis! Kā kurš svešnieks! Jā, jā, jā! Un cik nav

darīts un pieciests viņa labā! Daudz, ļoti daudz!"

Edgārs nopūtās un apklusa.

Kad pusdienas bij gatavas un visi sasēdušies ap

galdu, māte uzklausījās. Āra durvis bij neaizslēgtas

un tur klabēja sveši soļi. Un nu arī istabas dur-

vis atskrēja vaļā, un atvērtnē parādījās svešs cil-

vēks, garš un kalsnējs, pa krievu modei apcirptu,

linu šķiedrainu galvu un izbālējušām acīm.

„Eda!" atskanēja kā trompete.

„Ada!" atsaucās Edgārs, izšaudamies stāvus, pa-
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sviezdams kā vingrojot rokas uz augšu, uzsizdams

uz gurniem, atkal pasviezdams tās gaisā un pierau-

dams linu šķiedraino galvu pie savām ūsām.

Visi bij sacēlušies kājās un stāvēja tiem apkārt.

Annele rija smieklus. Divi vīrieši neatņemdamies

bučojās. Tas izskatījās tik jocīgi.

Edgārs nu iepazīstināja.

„Tas ir Ādolfs Domskis, mans labākais jaunības

„kam'rāds". Zelta puika. Un tā ir mana līgava. Un

te sievas māte un svainene. Vai tu jau pusdienas

esi ēdis? Protams, ka nē. Nu, tad sēsties klāt!"

Viesis noņēma virsdrēbes.

„Vai tev ir kaut kas? Es domāju: bagāža?"

„Krekls." Domskis ar atvainojošu smaidu čuk-

stot pamāja, nolikdams vārīgi uz krēsla plānu avīžu

lapā apvīstītu aizsainīti.

Līziņa uzaicināja viesi nomazgāt ceļa putekļus.

Jā, par to viņš bij pateicīgs. Trīs dienas un

naktis tas bij braucis bez pārtraukuma. Tagad viņš

izlūdzās labi daudz ūdens un pats izstiepa palievenī

ūdens traukus.

Edgārs bij sajūsmā.

„Redz, kur cilvēks ar drauga sirdi! Bet miesīgs

brālis nevar atbraukt tepat no Pēterpils. Pārlēkt

kā par grāvi. Tāda ir šolaiku jaunatne."

žēlošanos par jaunāko brāli Edgārs atkārtoja arī

Domskim, kad tas ienāca, nomazgājies un matus

glauzdams. Te bij kāds, ko abi kopīgi pazina.

„Heinci būs savaldzinājis kāds priekšautiņš. Tu

zini!" tas piedodoši smaidīja.

„Jā, viņš ir no mums visiem lielākais Donžuāns,"

ar redzamu labpatiku apstiprināja Edgārs. Un tad
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atkal nedalīti piegriezās viesim, to ņemdams cieši

acīs.

„Nu, kāds tu īsti tagad izskaties? Stipri ve-

cāks gan!"

Linu šķiedrainai galvai bij ierudas aizausis, bet

Edgāra galvas virsa, kaut arī paplāna, bij tumša

un spīdīga.

„Drusku pārkrievojies," atzinās Domskis, kā

liktenim padodamies.

„Blēņas! Tu esi pus poļa un es esmu pus leiša,

bet vismaz par abiem mēs taču esam viens īsts un

neviltots prūsis. Vai nē?"

„Jā, jā, jā!"
Abi apstiprināja smiedamies savu pusprū-

siskumu.

Līziņa lūdza sēsties pie galda.

Jautāšana un stāstīšana turpinājās starp katru

karoti. Kur visur viesis nebij bijis! Cik pilsētas iz-

staigājis! Kādos vējos rūdīts, kādos viļņos svaidīts!

Bet arvien nokritis sveiks un vesels, kā kaķis uz

savām četrām kājām. Un no savas ģimenes un

dzimtenes ļaudīm bij Edgārs vienīgais, ar kuru

Domskis sazinājies visus šos gadus. Izmainītajām

atklātnēm gandrīz arvien bij bijis viens un tas pats

teksts: — Tur un tur. „Sveiks! Kā tev klājas?

Man iet labi." Adrese. Tikai pēdējā Edgāra rak-

stītā atklātne,ar kāzu ielūgumu bij bijusi par da-

žām rindiņām garāka.
No visām vietām Domskis bij piesūtījis kam'-

rādam adresi. Adrese bij kā baltie akmentiņi, ko

kaisa Ansītis pasakā, lai neapmaldītos burvju mežā.

Parastie pāris vārdu un adrese, kam vairāk vajaga?

Viens zina, kur atrodas Eda un otrs, kur Ada.
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Bet kā? Kādēļ Domskis ir svaidīts kā lapa

vējos?

Tur ir savs iemesls.

Domskis ir izgudrotājs. Jau no mazotnes tas ik

pārdienas ir ieradies skolā ar jaunām idejām un no

visiem skolas biedriem atradis taisni Edgārā šo

savu ideju aizgādni. No tā laika ir sākusies viņu
draudzība. Viņi ir uzticīgi dalījuši, kas katram ir

bijis pāri un otram trūcis: vienam praktiskais

prāts, otram fantāzija. Praktiskais prāts gan ir

drīz noraidījis fantāziju, apzīmēdams to par „abso-

lūtām blēņām", bet biedriskajā noskaņā, kas sūkusi

savu barību no ilgi sarastās savstarpējās labvēlības

un izpalīdzības, tas nav nekādu lūzumu radījis.
Domskis bij viengabalaināks savās jūtās: „Tu esi

mans labākais kam'rāds un diezgan!" Edgārs jau

komplicētāks. Viņa labvēlībā jaucās pārākuma sa-

jūta un apbrīnība, tāda kā tēvišķība, bet arī drusku

nicināšana un zobgalība. Kura no šīm izjūtām katr-

reiz ņēma virsroku, tas atkarājās no pašreizējās si-

tuācijas.

Edgārs nu protams gribēja zināt, kā ar izgudro-

jumiem: vai tie vēl arvien kam'rādam rodoties?

Nu kā tad. Tā jau bij visa viņa dzīve, kas nori-

sinājās starp diviem ekstrēmiem. Vietas viņam ar-

vien ir bijušas labas, jo kā kārtīgam un godīgam

vācu vīram tam nebij grūti nācies tādas atrast. Bet

kad to sagrāba ģēnija apmātības velns, tad tas to

svieda, tā sakot, ugunī un ūdenī. Nemierā, nekār-

tībā un savu pienākumu palaišanā un nevērībā pret

tiem, un tramdīja to domāt par vienu vien, par

vienu vien, kā pie sava izgudrojuma noķert to

„knifi", kas nedevās rokā. Un tā domājot un dzeno-
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ties, tas galu galā protams zaudēja vietu un aiz-

mirsa ir miesu, ir dvēseli un nogāja pavisam no

grauda.

Bet kā beidzot ar tiem rezultātiem? Draugs gri-

bēja zināt.

Rezultāti! Kā nu bez tiem! Tie jau bij, bet kā

tos likt lietā? Kā iegūt patenti? Kur gūt protekci-

jas? Kur ņemt to naudas zutni, kā iebruģēt ceļu uz

panākumiem? Ko Krievijā prasa? Kukuļus, kuku-

ļus un vēlreiz kukuļus! Bet kur tos ņemt? Tā ir

tā lieta.

Edgārs slēpa zem ūsām dzēlīgu smīnu. Varbūt

viņš domāja: Bet kādam velnam varbūt arī der tie

tavi izgudrojumi! Bet tādu piezīmi viņš arī protams

atstāja nesacītu. Viņam interesēja zināt, kurā no

savas dzīves ekstrēmiem Ada atrodas tagad?

Tagad Ada bij-nolēmis uz kādu laiku atmest vi-

sām izgudrošanām ar roku, atpūsties un ieģērbties.

Viņš jau kādu pusgadu strādāja lielā ekspedīcijas

firmā, kādā Volgas piekrastes pilsētā. Kā aģents

braukāja pa zemes un ūdens ceļiem.

„Neaizmirsti arī Ventspili, ja tev tā gadās."

„Būšu klāt kā nagla," Domskis solījās, roku uz

sirds likdams.

„Un klausies, ko tev vēl teikšu," Edgārs uzsita

tam tēvišķi uz pleca. „Jaunība aiziet un dzīves no-

pietnība stāv durvju priekšā. Met nost tavas iz-

gudrošanas un sāc solidu dzīvi. Mazu mazu būrīti

un iekšā jauku pelīti! Dari tā, kā es."

„Jā, ja pasaulē vēl ir otra tāda līgava, kā tava,

tad es to daru, ne acu nepamirkšķinādams un ne

mirkli neapdomājies," teica jūsmīgi viesis un pāri

galdam paklanījās Līziņai.
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Tas nāca negaidīti un laikam visiem patika.

„Tādu jau nu gan tev neatrast. Tur vajaga se-

višķa skata," smējās līgavainis, juzdamies glaimots.

„Bet uz to mums derētu kaut kas šķidrs. Vai

tev nekā nav, Līza?"

Pietvīkusi Līziņa paraustīja plecus. Nožēlodama,
ka nebij ko pacienāt viesi.

„Tas nekas," Edgārs atvainoja. „Mēs tā kā tā

kur iegriezīsimies. Es parādīšu Adam Jelgavu un

tad mēs drusku apliesim to atkalredzēšanos un šķi-
rības no vecpuišu dzīves. Vai ne tā, Ada?"

„Katrā laikā," draugs jūsmīgi piekrita.

Piecēlās no galda. Edgārs posās uz iziešanu un

kārtodams savu kakla saiti dziedāja:

Tev viss, ko vien iekāro ļaudis,

Tev pērles un dimanti mirdz,

Tev visuskaistākās acis, —

Teic, mīļā, ko grib vēl tev sirds?

Un Domskim tūlīt piebiedrojoties, laida vaļā abi:

Ar tavām visskaistākām acīm,

Lai biju es tuvu vai šķirts,

Līdz nāvei tu mocīji mani, —

Teic, mīļā, ko grib vēl tev sirds?"

„Eima, eimā, eima!" Edgārs pēc nodziedāšanas

sajūsmīgi iesita plaukstās.

Bet no kāpnēm, kā būtu ko aizmirsis, tas at-

nāca steigšus atpakaļ.

„Zinat, ko es jums teikšu: Te būtu vīrs, kas de-

rētu Annai."

Annele aprauti iekliedzās.

„Man? Tas tik vēl trūka !"
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„Nesaki nekā. Viņš ir tievs kā spindzele, gluži

tāds, kāds tev patīk!"

„Ko tu zini, kas man patīk!"

Edgārs nelikās traucēties.

„Viņš ir pāra gadu jaunāks par mani un var

uz tevi pagaidīt."

„Liec mani mierā!"

„Tā daža laba saka un beidzot iekožas. Ar tām

viņa izgudrošanas spējām nav nekāda melšanās.

Kādu dienu viņam var kas palaimēties un tad tas

ir stāvu bagāts. Apdomā, kas tad tev būtu par

dzīvi! Es parunāšu ar viņu. Viņam cita nekā ne-

vajaga, kā dienās krietnas sievas un tev krietna

vīra."

„.Nē, nē, nē! Tu esi traks!"

Annele aizbāza ar pirkstiem ausis, bet dzirdēja

Edgāru kā zem sevis sakām:

„Tu atstum savu laimi. Ada ir zelta puika."

„Nu tik man būs ko izturēt ar šito muļķa

Domski," Annele satraukta bažījās.

Vēlu vakarā atbrauca brālis Jānis no Rīgas un

gandrīz vienlaiku ar viņu pārradās arī abi draugi.

Viņi izskatījās drusku savādi, kā applūkāti, kur acis

uzkrita, tur tās arī palika, kā nobrīnējušās, vai bai-

dīdamās, ka priekšmeti zem tām varētu uzreiz sākt

kustēties vai pazust, un savādi bij ari tas, ka sa-

vām kājām tie uzticējās mazāk nekā galdiem un

krēsliem, ar kuriem tie arvien mēģināja draudzīgi

saskarties.

Domskis bij ārkārtīgi laipns, klanīdamies un aiz-

bildinādamies uz visām pusēm, pat pret galda kāju,

ap kuru tas nodauzījies, bet viņa lēkājošā mēle neko

daudz nevarēja izrunāt, tik vairāk apstiprināja un
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atkārtoja, ko sacīja Edgārs. Tas atkal izrādījās ne-

apmierināms un neapmierināts. Galdā uzlika tēju,

bet,viņš sauca pēc kafijas: kā nakts, kar-

stas kā mīlestība un saldas kā nāve." Uzkožamo

šķīvi izvandīja, meklēdams to, kā tur nebija; kur

bij gaļa, tas gribēja zivi, kur maize, tas gribēja
rausi. Kaut kā tam trūka un par to tas īga. Bei-

dzot arī atcerējās. Tā bij pudele mēteļa kabatā, ko

tas aizmirsis izņemt. Ar gavilēm tā tika saņemta.

Vajadzēja nest kausiņus. Vajadzēja sadzert brālī-

bas ar Jāni, tad Jānim ar Domski un Domskim ar

Līziņu un Anneli. Jānis rāmi atraidīja. Ar svaini

taču viņš jau bij uz „tu", „Tas nekas. Dubultots

neplīst," tas neatlaidās. Apkampa, bučoja un ne-

laida vaļā. Kad arī ar viņu vairs nav vajadzīgs sa-

dzert, tad ar viņa Adu. Tie paši radi. Viņa kam'-

rāds. Viņa zelta puika. Nē, ar Domski Jānis nevē-

lējās brālības. Par daudz maz vēl pazīstams. Un

Domskis pats, saņēmis rokas kā taksītis ķetnas,

lūgtin lūdzās, lai jau viņa dēļ neuzbāžoties.

Nu labi. Lai tad ar paliek. Bet tad Adam ir

jādod gandarījums. To viņš saka, Edgārs Reikšāts.

Ada ir izturējies pret to jaukāki nekā viņa miesī-

gais brālis, kas nav atbraucis uz viņa goda dienu,

un tāpēc tam tagad arī jābūt kā viņa īstajam brā-

lim un rītā jāiet viņa laulībās par maršalu ar līga-

vas īsto māsu, viņa nākošo svainieni.

Un pret Domski pagriezies un uz Anneli rādī-

dams :

„Tur tev būs tas gods."

„Jā!"

Domskis uzšāvās kā raķete — cik taisns nu viņš

ar pasmago galvu varēja uzšauties, apmetās gal-
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dam apkārt un rokas krusteniski pār krūtīm, pēc

krievu modes, līdz zemei paklanījās Annelei:

„Man būs tas gods, cienītā jaunkundze, man būs

tas gods!"

Nobijusies Annele abās rokās saķēra galvu.

„Nē, nē, nē! Tas nu gan nebūs! Es nemaz ne-

gribu jūsu goda. Nē, nē, nē!"

Un izmetās laukā.

Viņai sekoja brālis:

„Tas bij nepieklājīgi. Tā nevajadzēja izturēties.

Viņš taču ir un paliek viesis."

„Jā: viesis!! Vai tev ar viņu rīt būs jāiet?

Nekā! Tad tev labi runāt. Bet ar mani apietas kā

ar bērnu. Kā kuram katram patīk, bet man pašai

neprasa. To es neciešu. Ja Domskis viņam kam'-

rāds, man vēl ilgi nē. Nē un nepavisam!"

„Rīt taču viņš vairs nebūs pilnā."

„Bet paskaties, kāds viņš izskatās! Zābaki no-

šķiebti, bet citu viņam nav līdz, svārki plankumaini,

bet citu nav līdz. Tik viņam ir līdz, kā papīrā ietīts

krekls, un kāds tas izskatās, to vēl neviens cilvēks

nezina. Kas tas par maršalu!"

„Traka lieta!" brālis iesmējās kā par lielu joku

un atgāja atpakaļ pie viesiem:

Bet Annelei bij tāds rūgtums, ka viņa to neva-

rēja un aizgāja pavisam prom, otra gala dzīvoklī.

Pēc kāda laika tur ienāca arī brālis.

tu tā slēpies?"

„Ko es tur darīšu? Tur, iekšā, jau ož viss pēc

brandvīna."

„Nepārspīlē! Nav jau tik traki!"

„Tas vēl neesot traki! Nē, tas ir tieši briesmīgi!
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Pat tāds Edgārs! Kāzu priekšvakarā viņš ņem un

piedzeras."

„Tad nu tu gan nezini, kā vīrieši dara, ja tu to

sauc par piedzeršanos. Te šie divi pēc tik ilga laika

satikušies un aiz prieka drusku iešvunkājušies. Tas

nu vēl nav nekāds ļaunums."

1„Es nevaru ieraudzīt dzērājus!"

„Kur tad tu jau esi kādus dzērājus redzējusi?"

„Es tik saku: es pat pie tāda Edgāra neietu un

kad viņš arī uz zelta kalna sēdētu!"

Aši brālis apžņaudza viņas roku.

„Kuš! Nesaki to tik Līziņai. Viņa nāk!"

„Ak, es jau zinu to pati!" meitene atčukstēja.

Un pati pie sevis noslēdza savu domu pīni:

„Vai tāds zēns kā Adalberts to darītu? Ne mū-

žam arī nē!"

Līziņa ienāca ar klēpi gultas drēbju.

„Nu, ko jūs te laba runājiet?" viņa laipni jau-

tāja ar to pašu sasalušo smaidu, kas visu dienu tai,

turējās lūpās. Vienā kaktā nometa nastu.

„Pataisīšu viņiem še vietas. Kur citur lai es tos

lieku."

„Annele ir uztraukta par savu maršalu," teica

Jānis, meklēdams vecākās māsas acis: vai viņa nav

ko no nupatējās sarunas uztvērusi?

„Ko viņa bēdā! Viņai jau ir savs maršals. Kā

norunāts, tā paliks," māsa mierīgi noteica, atkal

iziedama.

Bet otrā galā vai pa desmito reiz sāka Edgārs

ar Domski:

Tev viss, ko vien iekāro ļaudis,
Tev pērles un dimanti mirdz.
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Uz Līziņas darba galda gulēja klēpis smaržojošu

miršu zaru. Vienu daļu bij atnesusi krustmāte

Meire. Tie bij nogriezti no daudziem kociņiem, kas

zaļoja viņas daudzo paziņu logos, ar mīlestību un

cerībām kopti un ar sirsnību šim gadījumam novē-

lēti. Citus bij atnesusi Hāmaņu istabene Jetiņa un

pati atnākusi pīt līgavas vaiņagu, uzticīga solīju-

mam, ko reiz pa jokam Līziņai devusi: „Ja jūs pre-

cēsieties, es nākšu jums pīt vaiņagu. Labāku nopīšu

nekā kaut kurš dārznieks." Un tas jau bij zināms:

kas gāja caur Jetiņas veiklajiem pirkstiem, dabūja

savu īpatnēju košumu un glītumu. Un bez tam taču

kā Anneles maršals bij aicināts Adalberts Fereins

un arī nosolījies nākt.

„Tā tad tu redzi, ka visu ņemot vērā, Domskis

maršals būt nevar."

Edgārs, kas tagad bij uz pusi mazāk jautrā gara

stāvoklī, bet uz pusi vairāk piekāpīgs nekā vakar

vakarā, rūca:

„Nevar, nevar. Es jau arī nemaz tik traki ne-

pastāvu, ka tā var; bet kas tai meitenei no tā piena

puikas, tā Adalberta? Tur nu gan mans Ada ir

simtreiz pārāks."

Par to neviens nestrīdējās.

Līziņa bij atradusi par vajadzīgu tai dienā at-

saukt jaunu žīdenīti uzspraust kāzu frizūras. Tā bij

atnākusi jau agri un ņēma pirmo rokās Anneli, kas

šīm rokām atļāvās ar sajūsmu, cerēdama no tām

ļoti daudz panākumu sava skaistuma uzlabošanai.

Bet kad tā, pēc pāra stundām, pietvīkusi un nosvī-

dusi kā no krāsns, ienāca pie vaiņagdarinātājām,

Jetiņa smiedamās sasita rokas:
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„Mīļie, kā tā meitene izskatās! Kā putnu bie-

dēklis!''

Šī ne visai glaimojošā piezīme bij spējīga taisni

satriekt to, kas tā bij cerējusi uz lieliem panā-

kumiem.

Kā tad viņa izskatījās?

Viena daļa matu tai bij uz galvas virsas sabu-

žināti milzīgā kugznā, bet pārējie pakausī atstāti

gari un ar nokarsētu knaibļu palīdzību sagriezti ga-

rās spirāles veidīgās cirtās, kam nebij ne mazākās

tieksmes saturēties tādos matpinējas gribētos ringu-

ļos, bet kas jau tagad bij izlaidušās pāri ceļiem.

„Tā tu nevari palikt," Līziņa noteica.

„Es pati zinu, ka tā nevaru palikt, bet ko lai

es tagad daru? Pa otru lāgu es viņai vairs rokās

nedošos."

„Un ko lai es daru ar tādu mežu? Man tur nav

saprašanas," aizstāvējās matu meistare.

„Ja nav saprašanas, nevajaga likt klāt nagus,"

Jetiņa pastūma prom un tūliņ ķērās pati klāt, iz-

jaukt šo „stārku ligzdu".

Pilnu muti matadatu, ko tā gubām vilka laukā

no „starku ligzdas", Jetiņa deva līgavai labo pa-

domu:

„Ļaujiet skriet tam spokam un piniet pati savus

matus."

Kad Jetiņa — ne jau arvien ar maigu roku —

bij izgludinājusi un pārsukājusi „kā ar ecēšām" sa-

veltos un sabužinātos matus un par jaunu tos sakār-

tojusi, viņa apmierināta teica: „Tā, nu jūs atkal

izskatāties kā pati ar savu ģīmi. Tāda, kā jūs esat

katru dienu."
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Un cilādama smagās bizes vēl piebilda: „Kas nu

tādu mantu ies kaut kā sabužināt, vai noslēpt!"

Bet Annele jau šodien labprāt nebūtu gribējusi

izskatīties kā katru dienu, bet kaut kā citādi, gluži

sevišķi.
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„Un kādas jums būs puķes? Jūs taču neiesiet

kāzās tīri baltā, kā iesvētīšanā?"

„Nē, nē! Puķes viņai ir. Kādas tu sev nopirki?"

jautāja māsa.

Anneles puķes bij divi ķekari mākslīgu ābeļ-
ziedu.

„Vai, ābeļziedi!" Jetiņa novilka gari. „Kādēļ

ābeļziedi? Tie nenes laimi."

„Kāpēc?"

„Tāpēc, ka tie nozīmē asaras. Kā jau veci ļau-

dis dziedāja: „Birst ābelei balti ziedi, birst man

gaužas asaras."

„Vai tie nav māņi?" Annele jautāja.

„Nav vis māņi, mīļā. Padzīvosiet kādu laiku pa-

saulē un tad redzēsiet, ka visam ir savs pamats. Bet

ja jums citu ziedu nav, tad jau tie paši būs vēlēti.

Es jums viņus piespraudīšu."

Tai pašā vietā, kur Līziņa stāvēja toreiz, priekš

mēnešiem, saposušies uz balli un gaidīja pirmo reiz

ierodamies to, kas „uz to bij metis savu aci", nu

arī tagad viņa stāvēja, gatavodamās saņemt to pašu,

kas nu dzīrās to aizvest mūža ceļā.

Annele jau bij saģērbusies un varēja tagad ska-

tīties, kā Jetiņas veiklie pirksti gabalu pēc gabala

ieģērba līgavu. Baltā vilnas tērpa mala ar negaro

velci bij ar zaļu miršu ieroti apspraudīta, plīvuris

ar sīkiem zariņiem apbērts. To visu vajadzēja

piestiprināt un padarīt kā ieaugušu.

„
Viegli un droši jums vajaga justies un nedo-

māt par drānām. Citādi nav nekāds joks," teica

Jetiņa.

Arī Zāra bij atnākusi, jau nedēļām agrāk sevi

ielūgusies uz šo dienu.
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„Baznīcā es negribu iet. Ko es tur traucēšu ci-

tus ar savu klaudzēšanu tādā dienā? Bet paskatīties

man gribas, tik karsti gribas!"

Un viņa izstāvējās visos četros istabas stūros,

saņemtām rokām, pašūpoja šad tad galvu, bet ne

vienreiz neiesaucās ar savu parasto un tik ļoti pie-

rasto: 6! Vai diakonisu māsas viņu bij no tā at-

radinājušas, vai viņa pati centās sevi pārradīt un

pamest visas agrākās parašas? Viņa arī negāja lī-

gavai klāt, kā citkārt, pasniegt roku, bet paklanījās

notālēm, atvadoties.

„Laimi un prieku, Līziņas jaunkundz, laimi un

prieku!"

Annele, kas visu rītu jau cīnījās ar uztraukumu

un acu dobumos dzeļošu sūrsti, bet šad tad mēģināja

tos aizmānīt ar skarbu, vai jokainu vārdu, teica:

„Zāra tā skatījās uz to manu māsu, kā uz svēt-

bildi."

„Un vai arī nav līgava kā bilde?" tā Jetiņa at-

teica. „Ai, jā! Pati skaista un skaistākā diena vi-

ņas mūžā!"

Jā, Annele jau zināja pati. Tā jau bij tā sūrste,

kas dzēla acu dobumos, tas savādais skaistums, kas

bij ap Līziņu šai dienā. Kas lika citādi vēl atstarot

viņas daiļi veidotai sejai un mirdzēt tādā skumjā

valgumā acīm, kuras melno skropstu un uzaču ēnās

izskatījās tik dziļi tumšas.

„Tā, tagad esmu pabeigusi savu darbu," teica

Jetiņa, pēdējo miršu zaru piespraudusi.

„Paldies, paldies! Kā lai jums to atdaru?"

„Ko nu par atdarīšanu! Tas jau bij svētku

darbs. Kad atkal iznāks pušķot tādu līgavu un ar

tik mīļu prātu!"
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Viņa uzmauca galvā steidzīgi cepurīti.

„Es nu iešu. Pastāvēt vēl pie vārtiem un paska-

tīties, kā aizbraucat. Bet uz baznīcu neiešu. Tur

man raudas vien nāk, un vai tās ir jāredz līgavai?"

Edgārs ienāca melni tērpts un svinīgs, rokā gar-

dibeni. Līziņa piesprauda tam miršu pušķīti un

viņš noskūpstīja tai roku. Tad tas pasniedza līga-

vai elkoni.

Annelei bij jānoslēdz dzīvokļa durvis, jo brālis

jau pusstundu agrāk bij aizbraucis pēc savas dāmas

un māte kā no rīta kurvjpiņu mājā palīdzēt sarīkot

kāzu vakariņas.

Viņa brauca ar laulājamo pāri un tā dabūja uz-

tvert daudzos skatus, kas pie vārtiem gaidīja līgavu

ar to īpatnējo ziņkāri un arī jūsmu, ko ļaudis mēdz

veltīt visiem gadījumiem, kas ir vienreizīgi un nekad

neatkārtojas kāda cilvēka mūžā.

Pie baznīcas ieejas tos sagaidīja vedējpāris —

fabrikants Ranks ar kundzi, brālis Jānis ar savu

dāmu un AdalbertsFereins. Annele uzlika savus cimdā

tērptos pirkstus uz viņa elkoņa spīdīgi melno vad-

malu, šim vajadzēja būt lielam acumirklim, jo tas,

ko tā arvien tik nepieietamu bij redzējusi, nu bij

tuvu, nu gāja blakus. Vienā taktī, vienā solī tie

spēra savas kājas. Un tomēr — tik savādi tukšs

likās šis mirklis, it kā skaistā Adalberta Fereina

vietā ietu tai blakus kaut kāds kokains vecis vai

uzvilkta mašīna, ar uzdevumu turēties ar to vie-

nādā solī. Pavisam savāda lieta. Labi, ka ērģeles

dūca un viņiem pašiem bij jākustas un jārīkojas no-

teiktā kārtībā.
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Līziņa nu bij Reikšāta kundze. Katrs viesis pa-

steidzās viņu saukt jaunajā vārdā. Viņa sēdēja gald-

galā, blakus Edgāram un viņai vajadzēja mācīties

vārdus: „Mans vīrs", vārdus, ko visas jaunās sie-

vas mācās ar lielu patikšanu un prieku. Bet viņa

bij mazrunīga. Tikai jaukais smaids nenozuda no

lūpām, tāds pat klusi skumjš, kā visu šo dienu.

Jaunajam pārim uzdzēra laimes. Ranks turēja

runu Edgāram un slavēja viņa uzņēmību un darba

spējas. Edgārs ik pa brīdi pacēla glāzi pret Domski,

kas sēdēja tālāku, līdzās krustmātei Meirei:

„Sveiks, Ada!" Uz ko Domskis: „Uz veselībām,

Eda!"

Ranka kundze čaloja ar jauno pāri, Jānis bij

nogrimis sarunā ar Gūzi, otrā galda galā, kur sē-

dēja daži Edgāra redzamākie Jelgavas paziņas ar

savām sievām, Domskis un Meire, sākās jautrība,

tikai Annele ar savu kaimiņu sēdēja mēmi un stīvi.

Viņa lauzīja galvu, kāds vēl varētu būt tas jautā-

jums, kas izvadītu viņu meldros iesērējušu sarunu

laiviņu jautros čalu ūdeņos, bet nekā nevarēja sa-

domāt. Kur vien piesita: vai tu skani ar? tas pa-

lika neatsaucīgs, kā siena. Tikai kad pildīja glāzes,

skaistais Adalberts sakustējās, kā atsperes saleci-

nāts un katram: Prozīt! atsaucās kā pulkstenis. —

Vai viņš būtu muļķis? — Nē, tādas domas taču pa-

visam pielaist nevarēja.

Pēc vakariņām dāmas nodalījās par sevi uz

kurvjpiņa kundzes platajiem dīvāniem, kur tās da-

būja kafiju, bet kungi meklēja vietas pie glāzēm un

kārtīm. Citus namatēvs aicināja patālāk gala

istabā, bet citiem — kam karstākas asinis —
ieteica
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dārza lapeni, kur patlaban esot aizdegta „italiešu

nakts".

Līziņa nāca un gāja, rīkojās un piedāvāja. Aiz

viņas nošalca — „Skaista. līgava!" „Jā, ļoti skai-

sta." „Līgavas jau visas skaistas."

Pie dāmām sarunu degpunktā bij Ranka kundze,

ap kuru platās un spīdīgās madāmu sejas melnu

kruzuļu aubēs griezās kā saulgriezes ap sauli.

Ranka kundzei nebija aubes, bet kā jaunkundzei

matu cekulā iesprausti ziedi. Bez liekas montāžas

viņa bija slaida gūžās, ar pietiekoši garu velci, jo

viņa taču šodien bij līgavas vedēja. Kas prata sa-

līdzināt, varēja redzēt, ka abām ar līgavu viņām

tērpi bij nākuši no vienas darbnīcas, no Līziņas
rokām.

„Ļoti moderni, ļoti moderni," madāmas apbrī-

nodamas grozīja galvas un labprāt, tāpat kā Zāra,

būtu pacilājušas kruzules un volānus un paskatīju-

šās, vai tām apakšā ir tas pats zīds, jeb vienkārša

kaliko odere, un arī to zīdu viņas labprāt būtu pa-

berzējušas starp pirkstiem, cik tas biezs un cik

rubļu olektī tas būtu varējis maksāt? Bet tas nu

nebij tik ērti, kā pašām savā starpā, un viņas apro-

bežojās apbrīnot tikai ar acīm. Un Ranka kundze to

labprāt atļāva darīt. Ar grāciju viņa izsprēgāja

savu garo, rīkles galā izdrebināto „r", kas jau vien

bij saldi dzirdēt par visu ārzemniecisko tik labprāt

jūsmojošām jelgavniecēm. Viņas kustīgā, smaidošā

galviņa palocījās drīz pret vienu, drīz pret otru,

kas — „tik daudz jau dzirdējušas par skaisto Ranka

kundzi, bet nu viņām tas gods to redzēt un ar to

runāt un viņas atrod, ka tā vēl ir daudz, daudz pā-
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rāka nekā tā slava, kas par viņu izplatīta visā

pilsētā."

Bet arī šīs čalas apsīkst un iesalst, bet Ranka

kundze nezaudē drosmi. Vai var dabūt kur kārtis?

viņa jautā. Ko ar kārtīm? Vai viņa prot zīlēt? Nē,

viņa parādīs kādus knifus.

Un kad atnes kārtis, galdu ātri atbrīvo no ka-

fijtasēm, un Ranka kundze sāk likt pasiansi, šo

vaļīgu sieviešu iemīļoto nodarbošanos. Jelgavnieces

gan arī pazīst šo spēli, bet ne tik daudz un dažādu

viņas paveidu, tik interesantu un „kniflīgu." Sie-

viešu skati līp pie Ranka kundzes veiklajiem pirk-

stiem kā magnēta saistīti, gan mēģinot iegaumēt

un paturēt interesantāko spēli, gan saistot likteņa

atbildi pie iznākuma, vai neiznākuma ar: jā, vai

nē; jā, vai nē. Tā paiet stundas. Neko interesan-

tāku Ranka kundze nebūtu varējusi izdomāt.

Otrā istabā sēdēja Jānis ar Gūzes jaunkundzi.

Annele redzēja tos caur vaļējām durvīm, sevišķi

brāli, kas tai taisni pretī. Viņi likās būt tāpat iesti-

guši sarunā kā pie galda. Annelei patikās skatīties

uz brāli, ko tā tik reti dabūja redzēt. Kā viņš smē-

jās, pamezdams atpakaļ galvu, kā ar slaido roku

pasvieda matus, tik dzīvs, iznesīgs un skaists tas

bij. Varbūt arī Gūzei patika. Viņa gribēja iet un

tiem piebiedroties, bet māsa to sauca kaut ko at-

nest un piedāvāt viesiem. Kad viņa atnāca atpakaļ,
Gūze atvadījās, jo viņai bij tālu ko iet. Jānis aiz-

gāja to pavadīt. Tas bij pirmais brīdinājums. Viesi

sāka šķirties, bet vēl taču nekas, itin nekas nebij

bijis.
Varbūt Adalberts bij gala istabā?

Vismaz paskatīties uz viņu vēl varēja. Gala
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istaba jau bij dzirdama pa gabalu. Tur gāja jautri.

Kad Annele piestājās durvju slietnim, viņa zilajos

dūmu mākoņos izšķīra Ranku, kurvjpini, Edgāru,
Domski un vēl pāris, ko tā nepazina. Pīpoja, dzēra,

daži spēlēja. Domska un Edgāra ūsainās sejas bij

tuvu vienotrai, Edgāra roka Domskim ap pleciem.

Viņš to ieraudzīja pirmais un pameta viltīgi ar

acīm.

„Annā, mans Ada tev tomēr būtu tas labākais.

Nesaki nekā!"

Kā zibens tā bij prom no durvīm. Gala istabā

visi vīrieši nebij sagājuši. Tā tad citi taču laikam

dārzā. Jo nevarēja taču būt, ka Adalberts būtu jau

aizgājis.

Šauras durvis to izlaida sētā. Un tur jau arī

bij tas dārzs ar „italiešu nakti". Pāra desmit pa-

pīra laternītes karājās rindā no viena akāciju krūma

līdz otram izstieptā aukliņā. Citas dega, citas bij

nodzisušās.

Laternīšu rindas galā bij lielāks krūmu puduris,

kā kamols tumšām apmalām, bet ar apgaismotu iekš-

pusi. Tur bij lapene. Lapenes priekšā spīdēja puķu

dobes ar smaržojošu tabaku un lefkojām. Lapene

bij noaugusi kaprifoliju vītnēm, kas izplatīja saldu

smaršu. Lapenē bij galds ar tukšām vai pustukšo-

tām pudelēm un glāzēm. Pāri galdam karājās liels

japāņu papīra balons, kas meta nedzīvi palsu gaismu

uz plankumaini aplieto galdu, aplauzītiem lapenes

zariem un papirosu galiem piemētāto smilti. Citādi

lapene bij tukša.

Nē, ne tukša. Platā sola stūrī sagumis gulēja

cilvēks. Rokas pār zveltni, galvu atkāru, muti vaļā,
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tas tur gulēja, kā bez dzīvības. Ar pirmo skatu re-

dzams: par daudz dzēris.

Annele jau gribēja atpakaļ, bet tai pašā brīdī

gulētājs sakustējās un viņa galva pavēlās uz sāniem.

„Vai!" Annele klusi iekliedzās, kā no dzēlīga

dūriena.

Vai, vai, ko viņa ieraudzīja!

Tas tur bij Adalberts Fereins, skaistais, apbrī-

notais jauneklis.

Tumšā cirta bij mitra un izstiepusies pāri degu-

nam, mute vēl arvien vaļā un no lūpu kaktiņa te-

cēja siekalas.

Baltās krūtiņas netīras, apģērbs saņurcīts, viena

roka nokārusies pār sola zveltni.

Tāda strupa un gaļīga roka.

Kur bij palicis viņa skaistums?

Kur? kur?
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Šausmīgi, šausmīgi! Līdz mūža galam to vairs

nevarēja aizmirst.

Sadragāts viss, izpostīts. Kā būtu dārgs trauks,

ko tā tik vārīgi rokās nesdama sargājusi un gla-

bājusi, satriekts, drupās sašķīdis.

„Kā tas var būt? Kā tas var būt?" viņa čuk-

stēja, skatoties vīteņu ēnās, it kā kādam tur pra-

sītu atbildi.

Viņa noslīga uz tuvā sola, bet reibušā jaunekļa

seja tai pretī, japāņu laternas apgaismota, spīdēja
kā ķēmīga maska vīteņu ieskāvē.

Vai tas nav ļauns sapnis, vai murgi?

„Kā tas var būt? Kā tas var būt?"

Viņa sažņaudza roku pār krūtīm un neviļus pie-

skārās savam ābeļziedu pušķītim.
Nu bij noticis, ko Jetiņa bij teikusi: ābeļziedi

nozīmējot asaras.

„Bet es neraudāšu, ne par ko neraudāšu! Nē,

nē!" Viņa gandrīz skaļi iesaucās, sakoda zobus un

ar visu vari cīnījās tikt laukā no dūņainiem ūde-

ņiem, kuros tā iebraukusi, cīnījās, tik ilgām, līdz

pārkarsētā jūtu tvaikā iepūta kārtojoša un dzesi-

noša domu strēle. Un tā izlīdzinoši skāra arī ierei-

bušo gulētāju.

Viņa rūgti pasmaidīja. Jā, tur nu viņš gulēja!

Gulēja, bez aizsardzības padots viņas skatiem, tik

saburzīts, smieklīgs un nožēlojams!

Jā, nožēlojams! Bet tās nebij žēlas, kas cēla

glorijā un apskaidrībā, tās bij žēlas, kā par sa-

brauktu suni, kas paliek ceļmalā ar salauztu kāju.

Ko tam te varēja līdzēt? Lai viņš guļ!

Japāņu balons pēkšņi uzliesmoja un ar pār dedzi-

nātu auklu nogāzās burkšķēdams uz galda. Adai-
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bērts uzrāvās, acis miegaini blisinādams un Annele

pazuda no lapenes.

Viesi bij nošķīrušies un Līziņa jau meklēja māsu.

Māte jau bij aizgājusi ar dzīvokļa atslēgu, lai sagai-

dītu tos mājā.

Edgārs vairākkārt atvadījās no kurvjpiņa, ar

kuru tas šonakt bij noslēdzis tu draudzību. Domskis

nebij redzams.

„Tu pievāc to Domski," Edgārs piekodināja

kurvj pinim.

„Būs darīts."

„Pēc pāra stundām tu to modini. Viņam jābrauc

ar pirmo vilcienu."

„Būs darīts."

„Un neaizmirsti viņam iebāzt drusku ceļa

maizes."

„Būs darīts."

Pār jumtiem ausa pelēka gaisma. Tik ātri bij

aizgājusi nakts, kas bij vakar stāvējusi priekšā ar

lieliem un bagātiem solījumiem.

Annele iekrita uz īsu brīdi nemierīgā miegā, tad

tā uzrāvās un vairs nevarēja iemigt. Pavārtījās

brīdi un tad turpat no guļvietas pasniedzās pēc ma-

zas burtnīciņas, zilos vākos, un rakstīja:

Pēdējais skats.

It visiem roku spiedi,

Kad projām gāji tu,

Tik mani uzskatīji

Ar skumju skatienu.
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Tas dziļi sirdī dūrās,

Jo nu es zināju:

Tas ardievas man teica

Uz visu mūžību.

To viņa bij izdomājusi tad, kad Ranka kundze

lika pasiansi un viņa tur sēdēja un nezināja, ko

iesākt.

Bet tas jau viss bij priekš tam. Tā viņa

būtu varējusi rakstīt, ja būtu iznācis citādi. —

Bet vai galu galā nebij iznācis tas pats? Ardievas

bij sacītas „uz visu mūžību". Bet kam derēja tagad

še uzrakstītais?

Un viņa sāka izsvītrot burtu pa burtam, it kā

ar to varētu visu padarīt nebijušu un aizmirstu.

Priekšējā istabā sāka runāt. Tur cēlās brālis, jo

ar pirmo vilcienu tam vajadzēja prom. Annele dzir-

dēja māti sakām:

„Tas nu ir nodarīts un aizgājis, bet viena lieta

man tomēr ļoti rūp."

„Kas tas ir?"

„Cik es esmu novērojusi šinīs dienās, tad tas

Edgārs ir diezgan labs iemetējs. Līziņai nebūs

viegli."

„Bet viņš savu darbu dara un īsā laikā ir tik

labi iedzīvojies."

„Jā, jā, bet ko tas līdz, kad to atkal viegli aiz-

laiž. Un kas jau iemetējs, tas arī ir viegls. Pats

jau arī rakstīja, ka tur šim esot „lustīgi brāļi".

„Tā tik tāda teikšana. Gan jau dzīvos labi."

„Ar citu jā, kas pati laiž pār galvu. Bet Līziņa

ir smalkas dabas, un tu zini, kāds bij tēvs. To



349

bērni neaizmirst, un ja nu jāpieredz citādi, tad

diezi, diezi "

Brālis bij iebāzis galvu ūdeņa bļodā un saruna

aprāvās.

Annele sakārtoja istabu un klāja galdu. Negai-

dot ienāca Līziņa.

„Es domāju, ka tu vēl guli," teica māte, jo jau-

nais pāris bij pretējā dzīvoklī.

„Kā es varu gulēt, kad Jānis brauc prom un

mums vēl tik daudz kas jāpārrunā. Tā kāzu pa-

darīšana stāvēja priekšā, ka nekā cita neredzēja,

bet nu tepat ir tas laiks klāt, kad visam jāizšķiras.

Vai tu esi padomājis, kā tagad būs ar māti un

Anneli?" viņa pagriezās pret brāli.

„Es domāju, ka viņas varētu nākt uz Rīgu. Mēs

noņemtu dzīvokli un būtu vienuviet. Tad jau re-

dzētu, kā iegrozīties. Meitene varētu vēl paiet pie

kādas labas meistares pamācīties."

„Man ir cits padoms un to jau mēs arī esam pār-

runājušas ar māti. Anneli es ņemtu līdz."

„Kā?" tā iesaucās.

„Pagaidi. Mans plāns būtu tāds. Ventspilī esot

ļoti labi nostādīta augstāka meiteņu skola. Tur ie-

stāties jau Annelei būtu par vēlu un arī neizdevīgi.

Daudz vairāk viņa panāks, kad tā ņems privātstun-

das pie pašas šīs skolas vadītājas. Edgārs saka:

tai esot tāda slava, it kā tā būtu visā pilsētā gu-

drākā sieviete. Nu, un pie tās tad viņa varēs ap-

mierināt savu mācīšanās kāri."

„Bet kā — ar ko ņems stundas? Tagad taču

Edgārs tikai viens pats pelnīs. Kā es no viņa varu

ņemt !"

„Nebaidies, arī tu pelnīsi. Tai mājā, ko Edgārs
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noīrējis, apakšā būs darbnīca, tai blakus veikals,
kas jāapkalpo. Dzīvoklis augšā būs savienots ar

veikala durvju zvaniņu. Tiklīdz tas ietinkšķēsies,
tavām jaunajām kājām vajadzēs laisties pa kāpnēm

lejā. Varbūt tas notiks ļoti bieži un tu dažreiz stun-

dām netiksi prom. Edgārs cer, ka tas tā būs, jo

veikala izredzes esot labas. Bet tad nu var iznākt,

ka tu esi tā saistīta, ka tev priekš pamatīgas saga-

tavošanās uz stundām, tikai paliek vakari, varbūt

arī tikai naktis."

„Lai vai arī priekš mācīšanās paliek tikai naktis

vien, bet ko es tai Ventspilī varēšu mācīties, to es

izmācīšos," Annele iesaucās, pietvīkusi aiz prieka.

Visi iesmējās.

„Bet ko darīs māmīte?"

Visi trīs paskatījās uz māti, kas klausījās klusu,

domīgu smaidu, šad tad ar raksturīgu kustību ap-

glauzdama vēl ne mazākā sirmuma nejūtošu celiņu,

ap kuru vijās bizes, ne mazāk garas, kaut arī ne

vairs tik kuplas kā meitām. Tāpat, kā abiem ve-

cākiem bērniem, viņai mati bij tik cirtoti, ka nepa-

devās nekādiem spaidu līdzekļiem eļļas vai ūdeņa

veidā, un lai nestāvētu „kā ērkulis ap galvu", tie

bij pastāvīgi jānoglauž, lai guļ līdzeni un gludi, kā

tas pienākās vecākam cilvēkam. Bet mātes smalkā

seja arī pēc šīs negulētās un darbīgās nakts izska-

tījās svaiga un vēl tik jauna. Paskatoties tagad uz

viņu, Annelei dziļš žēlums iesmeldzās krūtīs ar

pēkšņu atziņu, cik labi tai bij gājis šais Jelgavā pa-

vadītos gadus. Ar visām grūtībām un atsacīšanos —

mātes mīlestība un rūpība tos bij kā saule cauri

starojusi. Pilsētas dzīves šaurajās sienās, kur viņas

gādība nevarēja izplesties pār laukiem, dārziem,
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kustoņiem, tikai vienīgi bērni bij tie, kuriem no

rīta līdz vakaram tā veltīja savas nesavtīgās sirds

domas un jūtas.

„Māmīt, vai tad tu paliksi nu viena?" Annelei

balss iedrebējās.

Māte noglāstīja tai galvu.

(Tas vārds bij no tēva.) Es esmu

uz kādu laiku nodomājusi braukt uz laukiem. Man

tur vēl ir lietas, un Avotu pirtsērbērģī tā istabiņa

arī vēl brīva. Un tās radoņas jau arī sauktin sauc,

lai tik nākot un šām palīdzot. Darba man netrūks,

un kad jau darbs, būs arī iztika. Par mani nebēdā-

jiet. Tā sirds prasās atkal uz laukiem! Baznīca

tuvu. Kapus pakopšu. Līdz citam gadam. Tad jau

redzēs. — Varbūt Līziņa sauks "

Līziņa apņēma jaunākās māsas plecus.

z/Ne jau mūžu es tevi pie sevis turēšu. Pienāks

tas laiks drīz vien, kad laidīšu atkal pasaulē. Ti-

kai tagad, kamēr pieronu, būtu bijis grūti bez tevis,

ļoti grūti. Tu redzi, nevis tevis pašas dēļ vien es

gribu tevi līdz."

z/Līziņ!" iesaucās Annele un abas māsas cieši

saskāvās. Asaras, kam nebij laika bijis tikt izrau-

dātām, nāca kā ar vilni, bet Līziņa saspieda cieši

lūpas, nopurināja galvu un jau smējās.

,/Būs jau labi. Gan jau būs labi."

„Tā tad nu viss ir kārtībā un es varu iet," teica

Jānis un sāka atvadīties. „Rīgā vēl redzēsimies."

„Es tevi pavadīšu," piesolījās Annele.

„Ja tu vari tikt līdz. Es tagad skriešu."

Viņi skrēja. Bet Annele jautāja.

//Ko tu tik daudz ņēmies ar to Gūzi vakar va-

karā? Tādas dziļas runas!"
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„Es viņai stāstīju par Rīgu un par latviešiem.

Viņai viss tas bij dzīvi brīnumi. Un. tad tā atce-

rējās, ka viņas vecāki jau arī esot latvieši."

„Tikai viņas vecāki? Bet kas tad šī pati?"

„Ej nu sazini!" brālis nosmējās,

„Un man tu šoreiz nekā nepastāstīji. Es tik

maz zinu par Ausekli, Pumpuru, Kronvaldu un ci-

tiem. Un kad es dabūšu dzirdēt Kalniņu un Va-

raidošu Zanderu! Es degtin degu ar tiem visiem

iepazīties."

„Gan, gan, kad būsi kādreiz pavisam Rīgā. —

Bet nu tagad sveika un tālāk vairs nenāc. Es pie-

spiedīšu vēl ātrāk soļus, ka nenokavēju vilcienu."

Un pasniedzis māsai aši roku, viņš aizmetās ga-

riem soļiem.

Un tepat jau arī paskrēja garām kurvjpinis ar

Domski, kas nesa savu papīri ievīstīto kreklu, bet

kurvj pinim bij kas smagāks padusē. Viņi to nere-

dzēja.

Saule bij tikko pār koku galiem, iesārta un tvei-

cīga. Solīja karstu dienu.

Ejot garām, baznīcai, Annelei iekrita prātā, aiz-

iet līdz apsūnojušam kapa akmenim. „Nu jau arī

tā būs pēdējā reize," viņa domāja.
Arī šai vietiņai viņa bij pateicīga. Te bij dau-

dzas domas izdomātas un izbēdātas bēdas. Un bei-

dzot ar jaunām cerībām apsūnojušais akmens to

bij apveltījis.

Un nu arī tagad bij tā kā sirdij, kas izmaldī-

jusies pa tumšu aliņu, paspīdējusi gaiša izeja. Nā-

kotne atkal ko solīja.

Un Adalberts?

Diezgan ar to! Lai viņš guļ tur, kur gulējis.
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Varbūt līdz pastara dienai. Cits vārds bij uzausis

un mirdzēja kā zelts uzejošas saules staros: Tauta!

Bij radušies vīri, kas par to vien domāja, kas

par savas dzīves uzdevumu un laimi uzskatīja strā-

dāt tautas labā. Vai viņa to nevarēja? Viņa jau

juta, ka ne mazāk karsta dega uguns viņas sirdī,

ka dien no dienas auga spēki, bet ar to vien nepie-

tika. Viņa neprata tos lietāt, kā nemākuļa roka ne-

prot vadīt ugunīgus rumakus. Tas viss bij jāmācās

un to viņa gribēja. Nevien ar domām un prātiem,

arī ar rokām tā tvers, kā bij sacījis Valdens.

Viss bij salikts paunās un ceļa kurvjos. Rīt

aizbraucējiem stāvēja priekšā zemes un ūdens ceļi.

Bij diezgan skumji un sāpīgi. Annele sēdēja nogu-

rusi uz kāda aizsaiņa un domāja par kādu Heines

dzejoli, kas lasīts bij paticis un palicis prātā. Ar

maz vārdiem tur bij izteikts daudz. Viņa bij mēģi-

nājusi to pārtulkot, bet ilgi tas negribēja tā pado-

ties, kā vajadzēja, bet viņa neatlaidās un nu tai

šķita, ka patlaban ir laimīga reize.

Viņa sameklēja zīmuli un tagad dzejolis bez kaut

kādām pūlēm pārveidojās latviskās rindās, cik labi

nu arī varēdams savam oriģinālam atbilst:

— Man laiva ar melnām burām skrien,

Dziļjūras bangas tēš;

Tu zini, cik man grūti dar'

Tavs kaitinājums spējš.

Tev neuzticīga ir sirds

Kā šurp turp svaidīgs vējš;
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Man laiva ar melnām burām skrien,

Dziļjūras bangas tēš.

Jā, prom no kaitinātājas ļaunās ar melnām bu-

rām, caur dižjūras putojošiem viļņiem — nezinā-

mām tālēm pretī! Viņa sprata dzejnieku.
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Plašā pasaulē.

Jelgavas dzīve nu bij noārdīta un izjaukta, kā

namdaris izjauc apskāves režģus, kad gatava celtne.

Caur nepazīstamiem laukiem un mežiem skrēja

vilciens. Katrs meža kakts likās jauns un sevišķi

ievērojams.

Dzelzs riteņi dārdēja pāri varenam straujumam.

Braucēji stāvēja pie vagonu logiem.

Daugava! Cik plata, cik plata!

Ne Annele vien, arī tie citi, kas tur stāvēja, to

apbrīnoja.

ir trīs ceturtdaļ stundas ko iet, ka-

mēr tiek pāri," kāds teica.

Jā, jā, to varēja ticēt.

Tvaikonīši un laivas šāvās krustu šķērsu, krastā

gulēja noenkuroti lieli kuģi, pietūkušos stāvus pa-

cēluši pāri viļņiem kā roņi.
Un te nu bij slavenie Rīgas torņi. Edgārs tos

uzskaitīja: Jānis, Pēteris, Jēkabs, Doms. Melni un

slaidi tie stiepa debesīs savas smeilās galvas, turē-

dami uz tām lielus gaiļus, kas sr.rgāja Rīgu.

Ceļiniekiem vajadzēja steidzīgi braukt uz kuģi,
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nodot daudzos saiņus un ieņemt vietas. Viņu kuģis

gulēja lejāk, pie pils. Līdz atiešanai vēl bij pāra

stundas laika.

„Es te palikšu un gādāšu par lietām. Ja jums

patīk, varat iet paskatīties pilsētu," Edgārs novē-

līgi teica.

„Kurp lai iet? Es jau arī nepazīstu to Rīgu,"

Līziņa domāja.

„Man gribētos redzēt Latviešu biedrību," Annele

pačukstēja māsai.

„Nu, tad iesim!"

„Māsas skrēja, apmaldījās līkumotajās iekšpil-

sētas ielās un prasīja ceļu.

„Lūdzu, kur ir Latviešu biedrība?"

Viens paraustīja plecus un gāja tālāk, cits klu-

sēdams pacēla pirkstu un rādīja rīta puses virzienā,

bet it kā pats labi nezinādams.

Viņas iznāca klajākā vietā. Annele domāja, ka

te jau varbūt esot pilsētas otra mala, tik tālu tai

likās, kā tās skrējušas.

Uz kāda ielas stūra stāvēja trīs strādnieki ar

darba rīkiem.

„Lūdzu, kur te ir Latviešu biedrība?"

Viņi neatbildēja tūlīt. Viens, labi noskatījies,

pasmaidīja: „Skaties, cepures galvā un meklē Lat-

viešu biedrību. — Nu, nāciet, nāciet, es jums pa-

rādīšu."

Un te nu tā stāvēja pretī lielam dārzam ar skai-

stiem, kupliem kokiem. Neuzkrītoša, bet stalta un

mājīga, kā laipna aicinātāja māmiņa. Annelei likās,

ka tā te būtu uzcelta jaukākā vietā Rīgā.

Roku rokā abas māsas stāvēja un skatījās. Te



357

bij tās durvis, kur gāja viņu brālis iekšā un kā sa-

vās mājās izpildīja daudzus pienākumus, tās dur-

vis, ko vārstīja visi, kuru vārdi bij kā spīdekļi uz-

lēkuši pie latvju debesīm, un te bij tā vieta, kur no-

tika Zinību komisijas vasaras sapulces. Tik lepns

nosaukums! Kas tik tur varēja notikt! Ko tik tur

darīja! Kad to visu redzēs un piedzīvos?

īsi priekš kuģa atiešanas atsteidzās Jānis. Viņš

bij dabūjis atvaļinājumu tikai uz īsu brīdi, un tajā

vēl bijis jāveic dažas darīšanas. To darīšanu iznā-

kums tūlīt nāca redzams. Abām māsām tas bij at-

nesis ziedus. Līziņai pasniedza paprāvu kārbiņu.

„Tā tev kāzu dāvana."

Kārbiņā uz gaišzila samta spīdēja rinda glīti

sakārtotu karošu.

„Vai, brālīt, sudrabs!" Līziņa priecīgi iesaucās,

sirsnīgo devēju apskaudama un pēc tam ilgi slaucī-

dama acis.

Vēl viena kārbiņa izkāpa no krūšu kabatas.

Maza maza. Tā bij Annelei.

„Te tev arī kāds nieks."

Zelta auskari. Tāds neredzēts dārgums!

„Bet ko nu! Man taču nemaz nav cauru ausu,"

viņai bij uz mēles, bet tad tā redzēja brāļa siltās,

smaidīgās acis, tik priecīgas par savu devumu, un

pateicīga krita tam ap kaklu.

Tik daudz sirsnības un mīlestības vajadzēja ielikt

šai īsajā brīdī, jo tepat jau bij šķiršanās.

Kam jāpaliek, lai paliek, kam jāiet, lai iet. Kuģa

ļaudis urdīja prom pavadītājus, ierāva laipas, šņāca,

kliedza, burkšķēja motori, šļakstēdami griezās ri-
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teņi, kuģis sagrīļojās kā piedzēris, stūmās šurp un

turp, un kad visi šie, uzmanību saistošie notikumi

bij pāri, tas jau bij nost no krasta. Tur griezās

gaisā salmene, te vēdinājās balti mutautiņi. Ar-

dievu ! Ardievu!

Ceļinieki palika uz klāja. Tik daudz bij ko re-

dzēt, te vienā pusē, te otrā. Annele ielasīja sevī

visus jaunos iespaidus, kā vārdus izlasa no grāmatas,

un neatlaidīgi turēja možu māsas uzmanību: Ska-

ties tur, skaties tur!

Edgārs mierīgi sēdēja ar papirosu zobos un ne-

atlaidīgi skatījās klāja grīdā. Viņš svīda, jo bij

stipri izkustējies un vairāk enerģijas patērēt ne-

vēlējās.

„Un arvien plašāk un plašāk plēšas Daugava,"

Annele jūsmoja.

„Plēšas pretī jūrai."

„Bet tu jau nemaz neskaties."

„Ko es skatīšos! Vai Ventspilī es neesmu ūdeņu

atskatījies? Tur jau ap ūdeņiem vien jāgrozās."

„Tad tur gan ir liels plašums!"

„Tur tu vari pastaigāties pa pašu jūras vidu,

ja patīk, jo ostas dambis ir iemūrēts dziļi jūrā."

„Un tur var iet, kad viļņi šļāc un vētras krāc?"

„Jā, kad viļņi šļāc un vētras krāc," Edgārs sausi

atbildēja. „Tikai tad pielūko, ka vētras nepaceļ tevi

kā gaisa balonu un neaizpūš jūrā."

Rīga jau bij nozudusi pie apvārkšņa. Tālāk un

tālāk atkāpās krasti pret valdonīgajiem ūdeņiem.

Pēcpusdienas saule karsti spieda. Atvadu ziedi,

ko bij atnesis brālis, sāka nolaist galviņas,
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„Apskaties, vai kajītē nevar dabūt ūdeni, citādi

mēs tos aizvedīsim novītušus."

Annele paņēma puķes un nokāpa kajītē. Kad tā

atkal iznāca uz klāja, to apžilbināja liels, ne ar ko

neaizēnots gaišums, kā no bezgalīga plašuma. Viņai

aizrāvās elpa. Kuģis bij iebraucis atklātā jūrā un

skrēja prom no krastiem, mutuļus griezdams. Kra-

sta taisne izstiepās gara un tad nemanot sadila sīka

un nenozīmīga.

Uzspiedusi rokas uz krūtīm, Annele stāvēja no

šī pirmreiz redzētā skata kā pārsteiguma un brī-

numa pārņemta. Viņai bij tieksme savu pārdzīvo-

jumu robežas atbīdīt iespējami tālu, un tāpēc nupat

redzētais tai šķita pati bezgalība. Ar šo iespaidu

viņa gribēja tikt viena galā un aizgāja uz klāja otru

galu, kur starp saiņiem un kastēm atrada noslēptu

vietu. Tur nosēdās.

Viļņi, tvaikoņa zobratu šķelti, nikni šņāca un uz-

traukti čaloja, aiz kuģa ar dziļu grāvi jūras virsmā

iegrieztas palika ceļa pēdas, bet tālākā redzes lokā

jau tās bij izlīdzinājušās un atmirdza nekustīgā, zel-

taini blāvainā spožumā kā viss jūras līmenis.

Annele ļāvās domām.

Daba. Varenā daba. Visur tā bij, visam spie-

dās cauri, visu apņēma. Nekad nevarēja beigt viņā
skatīties un nogremdēties, arvien tā sacēla jaunus

brīnumus. Vai bij kāda diena bērnībā, kad Annele

nebūtu gājusi brīnumu pavadīta? Mazais ziediņš,

kas pavasarī pirmais izplauka no melnās atmatas

zemes, dzeltenais jaunā, vēl pusaklā cīrulīna knābī-

tis zirga pēdā, kas atplētās, barību no mātes gaidot,

pati šī zeme, brīnišķais klēpis, kas ziedēja, nesa
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augļus, sastinga un atkal ziedēja, rasas piliens di-

mantos mirdzošais pelēkajā atmatas zālē, dzeguzes
sauciens jaukajā Avotu mežā, vakara ēnainais no-

slēpums, debesis ar neizskaitāmām zvaigžņu pasau-

lēm, un nu te jūra ar savu pārvarošo varenību —

kas varēja uzskaitīt visus šos brīnumus, ko rādīja

daba. Katrs mirklis nesa jaunus. Arvien jau tik

redzēja mazu daļiņu, bet šai daļiņā bij bezgalība.

Vai tā bij sīkā skudrītes tekalēšana, vai vētras

brāzma negaisā, lietus pilieniņš, kas drebēja pie

skujas zara, vai lielie upju ūdeņi, kas ik acumirkli

vēlās it kā bezdibenīgā jūras tvertnē un nepadarīja

to pilnāku — visam bij dota spēja pārvērsties, gūt

simtējādus veidus un tā katru mirkli būt jaunam

un pirmatnējam.

Daba bij brīnumu darītāja, bet daba bij arī mā-

cītāja. Kas negribēja mācīties, viņas brīnumu ne-

redzēja. Un vai tā nebij, kā dabas lielā mācība bij

darbs? Tas bij nešķirams no dabas.

Kā no mazotnes tā bij redzējusi cilvēkus darām

sūru darbu. Sviedrainus kreklus un sviedrainas se-

jas. Bij redzējusi, ka gadu desmitus, vai pat sim-

tus neapstrādātu nederīgu zemi pārvērš labā un

auglīgā. Gara acīm tik dzīvs stāv priekšā tēvs, kā

tas pētī riekšā paceltu zemes pīti: no kā tā pastāv,

kā to apstrādāt un ko tajā sēt, lai dabūtu augļus.

Un viņa redzējusi, ka uz sen aizmirstas zemes ierī-

kojas cilvēki un ceļ ēkas vienkāršas un pirmatnējas,

kā varbūt cēla priekš simtiem gadu, un kā visi sa-

lika kopā prātus un arī mazākais padoms tika likts

lietā, ja darītājus apvienoja kāds, kam darba un

dzīves gudrību bij mācījusi daba.



361

Un viņa bij klausījusies naktī, kā sirmā, zem

darba nastām salīkušā tēvmāmiņā, bij sēdējusi savā

vietiņā, saliktām rokām un runājusi čukstošus vār-

dus. Nekad tā nebij nosēdusies pie „pātariem"

svētdienas rītos, vienreiz gadā aizgājusi uz baznīcu,

pirmā kārtā apmeklēt kapus, bet kāda dzīva saite

to turēja pāri tām dienām, kas izplešas un zūd kā

burbuļi uz ūdens virsas. Māte, visu panesīgā, dziļi

rūpīgā, dažreiz ar pēkšņi izlauzušos jokdarīgu un

atjautībā sprēgājošu valodu, gan vairāk turējās pie

rakstiem, kā pie „stipra zižļa", bet dziļāk vēl virda

tas strauts, kas lauzās no tautas piedzīvojumu un

atziņu sakrautiem klinšu slāņiem. Darba un dabas

mantotā mūžības gudrība.

Visdziļāk to bij pazinis tēvs. Pāra sprīžus gara

jau tā bij ar izbrīnu pacēlusi acis, kad tas darbā

pēkšņi apklusis un kā aizmirsies bij kaut kurp ska-

tījies, kā kādas neredzamas pasaules plašumos, un

viņa seja tad bij bijusi tik gaiša, kā šīs neredzāmās

pasaules gaismas apspīdēta.

„Kurp tu skaties, tēt? Ko tu redzi?" viņa tad bij

gribējusi jautāt, bet tāds bijīgs baigums to arvien

bij atturējis.

Arī viņa ir mācījusies ar savas dvēseles acīm

skatīties šais neredzamās pasaules plašumos. Ne

tik vien skatīties viņa grib, turp iet iekšā un meklēt

ceļus. Un vai nav ar šo neredzamo pasauli tāpat

kā ar redzamo? Arvien tikai apjauž kādu mazu

maliņu, un ja grib tālāk, ir jārokas, jārokas ar sūru

domu darbu un dažreiz caur dziļām tumsām un

izmisu. Kas rādīs ceļu?
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Sirdsdedze. Ilgas.

Un viņa jūt, ka tās neizdzisīs nekad, nekad, jo

tās ir mūžīgas gaismas taustekļi, gaismas, kurai

tautu tautas bijībā ir devušas vārdu — Dievs.
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