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Priekšvārds.

Latvju tauta ir Lerchim-Puškaitim daudz patei-

cības parādā. Viņš tai izglābis lielum lielo daļu no vi-

ņas dārgajām gara mantām
—

tautas pasakām. Tā-

dēļ arī Lercha-Puškaiša piemiņa dzīvos, cik ilgi dzī-

vos mūsu tauta. Tomēr nelūkojot uz visu to, ziņas

par mūsu pasaku tēva dzīvi un darbu bij visai trū-

cīgas, pat nepareizas. Tādēļ nolēmu, viņa 25. nāves

dienai tuvojoties, uzrakstīt viņa dzīves stāstu, lie-

kot pamatā labi pārbaudītus faktus un gadu skaitļus.
Uzsāktais darbs nebij gluži vienkāršs, jo skolu un

citi archīvi bij gājuši pa daļaibojā. Tāpat vācu oku-

pācijas laikā bij iznīcināti visi Lercha-Puškaiša at-

likušie papīri. Tomēr, no otras puses, darbs atkal

sekmējās pateicoties tam apstāklim, ka man radās

dedzīgi līdzstrādnieki. No līdzstrādniekiem pirmā
vietā jāminTalsu vidusskolas skolotājs T. Dzintar-

kalna kgs, kurš par Lercha-Puškaiša bērnību un

pirmo skolas laiku sniedza bagātas un labi pārbau-
dītas ziņas. Blakus T. Dzintarkalnam stādāms

A. Saussupis Džūkstē, kurš gadu desmitiem ar

Lerchi-Puškaiti dalījies priekos un bēdās. Tālāk jā-
min Alīse Veinberga jaunkundze, Lercha- Puškaiša

svainiene, kuru tas dzīvs būdams jokodamies mēdza

dēvēt par savu mīļo meitu. Tāpat jāatzīmē Lercha-

Puškaiša brālis Bērtulis, Talsu Cīruļu saimnieks, un

māsa Anlīze, ValdemārpilsKalviņu saimniece. Laipnu

un vispusīgu pretimnākšanu man arī izrādīja Lercha-
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Puškaiša bij. kundze. Vēl jāmin skolotāja Elza Bēr-

ziņa Annasmuižā, mana svainene Minna Bērziņa un

rakstvedis A. Fuksis, kuri palīdzēja noskaidrot da-

žus jautājumus. Beidzot jāatzīmē mans brālis, do-

cents L. Bērziņš, kurš manam darbam ļāva pievie-

not savas atmiņas par Lei'chi-Puškaiti. Visām minē-

tām personām sirsnīgs paldies. •

Rīgā, i. fabruārī

1928.

Rob. Bērziņš.



Anss Lerchis-Puškaitis.

Ir patīkami un derīgi staigāt pa ievērojamu vīru

pēdām, redzēt censoņus darbā un atpūtā, priekos un

bēdās. Skaisti ir sekot viņu attīstības gaitai un viņu
dižās personības izveidošanai. Ir interesanti pat re-

dzēt, kā tie dažkārt maldās un meklē paši sevi un kā

tie pielāgo spārnus savam augstajam lidojumam.
Tuvāki iepazīstoties ar diženu tautas vīru dzīvi,

mums šie vīri top tuvi un mīļi, mēs no viņiem mā-

cāmies savās robežās un savā darba gaitā kāpt savā

Olimpā, kuru mēs citādi nesasniegtu, varbūt pat ne-

pamanītu, īsi sakot, lielu vīru dzīves stāsts ir skaists

paraugs tautas bērniem savu dzīves ceļu veidojot.
Anss Lerchis-Puškaitis ir nevien diženākais bar-

vedis tautas pasaku krāšanā, nevien ievērojams
stāstu un fābulu sacerētājs, bet par visām lietām

skaists viengabalains cilvēks, spēcīgs liels raksturs,
nepārspējams darba rūķis. Latvju tauta nav nepa-

teicīga, viņa par saviem lielajiem dēliem „dziesmas
dzied un stāstos stāsta". Tādēļ ceru, ka garāks, kaut

varbūt arī ne izsmeļošs raksts par Lerchi-Puškaiti

un viņa mūža darbu tautai būs patīkama dāvana, se-

višķi, ja ievēro, ka samērā ar nopelniem tautas druvā,

par viņu līdz šim rakstīts maz un ka šis nelielais

darbs domāts kā piemiņas raksts viņa 25. nāves die-

nai. Anss Lerchis-Puškaitis aizvēra acis uz mū-

žību 30. martā 1903. g. Sniegtos materiālus esmu

pēc iespējas krietni pārbaudījis. Tas man bij sevišķi

tādēļ labi iespējams, ka pats esmu bijis vienu ziemu

nelaiķa skolnieks un pilnus divpadsmit gadus viņa
darba biedrs un kaimiņš, kam tas savu sirdi pilnīgi
atklāja.



Pirmā nodaļa.

Ansa Lercha - Puškaiša vecāki un bērnība.

Uz Lercha-Puškaiša kapa pieminekļa pie Džūkstes

baznīcas stāv pēc viņa paša testāmentā izteiktas vē-

lēšanās sekošs uzraksts:

Anss Lerchis-Puškaitis.

Talsinieku Cīruļu saimnieku Reiņa unGertrūdes dēls.
Dzim. 21. aug. 1859., mir. 17. martā 1903. g. (v. st.)

Skolotājs Džūkstes-Lancenieku skolā no 1883. g.,

to pašu laiku latv. pasaku darbinieks.

Pieminekļa otrā pus ī, tāpat pēc testāmentāriskas

vēlēšanās, lasām:

Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi.
Ebr. 13,8.

Vieta, kur L. P. dzimis, Talsu pag. Cīruļu mājas,

piederpie kroņa Talsu muižas, kura toreiz arī saukta

Amt-Talsen. L. P. senčiem no vīriešu puses Cīruļu
mājas piederējušas jau no senseniem laikiem. Droši

zināms, ka L. P. tēva tēvs jau 19. g. simteņa sā-

kumā tur bijis par saimnieku. Tēva tēvs bijis ievē-

rojams vīrs, pie tā laika apstākļiem arī turīgs saim-

nieks. L. P. un viņa brālis Bērtulis vēl atcerējās, ka

savā bērnībā redzējuši savas dzīvojamās mājas bē-

niņos savādi izgrieztu un izrotātu mēbeļu atliekas,
kas savā laikā piederējušas tēva tēvam. Tuvāku ziņu
par viņu tomēr trūkst.

Daudz noteiktākas un plašākas ir ziņas par L. P.

tēvu. Viņš dzimis 1828. g. un miris 21. nov. 1881. g.
Tēvs bijis ievērojams un krietns vīrs, bet ar turību

stāvējis tā pavāji, tādēļ ka tam bijuši audzināmi

12 bērni. Pirmais bērns gan drīz jaunībā miris.

Otrais dēls ir Anss, mūsu neaizmirstamais Puškaitis.



L. P. labākos spēka gados ap 1890. g.
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Viņam seko trešais dēls Bērtulis, tagadējais Cīruļu
saimnieks, tad pēc kārtas Jānis, Anlīze, tagadējā

ValdemārpilsKalviņu saimniece, Marjanna, Jete, Fri-

cis, Kristaps, leva, vēl dzīva, neprecējusēs, dzīvo

Rīgā, Jete, Kristaps. Uzkrītoši pie bērnu vārdiem ir

tas apstāklis, ka Jete un Kristaps ir vārdā diviem

L. P. māsa Ieva, neprecējusies, dzīvo Rīgā.

bērniem. Tas tā izskaidrojams, ka šos vārdus gribē-

juši ģimenē visādā ziņā uzturēt un pēc viena bērna

nāves viņa vārdu devuši otram. Kristaps bijis mātes

mīļā brāļa, Talsu muižas rentnieka, vārds.

No bērniem Jānis, Marianna, Jete pirmā un Kri-

staps pirmais miruši agrā bērnībā. Otrais Kristaps

dzīvojis Pēterpilī pie vācu draudzes kā ķesteris un
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tur arī miris. Otra Jete precējušās divreiz un arī jau

mirusi. Fricis miris trīs nedēļas pēc L. P. nāves.

Viņš bijis deģis un ticis pie kāda katla sprādziena

nāvīgi ievainots, tā ka uz Cīruļiem pārbraucis tikai

nomirt. Viņš bijis arī precējies un mirstot sievu at-

stājis mātes cerībās. Dēls, kurš dzimis neilgi pēc

tēva nāves, kristīts par Kristapu, šis Kristaps ir

vienīgā vīriešu kārtas atvase no lielās Cīruļu-Lerchu
dzimtas. Zināms tik, ka viņš ņēmis arī dalību pasau-

les karā un pēc tam dzīvojis Rīgas jūrmalā.
L. P. tēvs bijis ļoti darbīgs cilvēks un arī bērnus

no mazām dienām radinājis pie darba. Kautkas bi-

jis jāstrādā pat vismazākajiem. Ko nevarējuši veikt

pa vienam, tas bijis jāstrādā pulciņā, piem. ūdeni

pumpējot bērni katrs ar savu aukliņu vilkuši pumpa

rokturi. Pēc dabas L. P. tēvs bijis vīrs vārda īstākā
nozīmē. Viņa solījumus piem. atzinuši visi vairāk

nekā citu parakstus un zvērastus. Morāles un sati-

cības ziņā visā pagastā nav bijis otrs līdzīgs. Ar mā-

jas strādniekiem saticis kā ar brāļiem. Bieži sēdējis

ar tiem kopā un labprāt uzklausījis arī viņu padomu.
Rāšanās un gānīšanās Cīruļos bijušas gluži nepazī-
stamas lietas. L. P. tēvs ar kalpiem nekad nerunājis
paaugstinātā tonī. Ļaudis tad arī no Cīruļiem ne-

gājuši projām un dzīvojuši pat trīsdesmit gadu no

vietas. Sevišķi ļaudis vēlējušies dzīvot Cīruļu ērbēģī,

jeb „lejā". Teikuši, ka tie neprasot ne galdiņa, ne

krēsla, ne salmiņa, ne mēsla, bet lai tik tur ļaujot
dzīvot.

Dzīve Cīruļos bijusi patriarchāla: tēvs bijis vie-

nīgais noteicējs ģimenes un mājas lietās. Tikai mā-

jas iekšējā saimniecība bijusi mātes rokās. No drau-

dzes amatiem L. P. tēvs uzņēmies vienīgi baznīcas

pērmindera pienākumus un izpildījis tos līdz mūža

galam. Ap 1872. g. L. P. tēvs kādu laiku bijis arī

pagastvecākais. Viņa laikā Talsu pagasta kalpiem

piespriestas 150 pūrvietas zemes, pa desmit pūra vie-

tām katram. Tomēr kandidātu, kas zemi gribētu, nav

bijis. Ar mokām L. P. tēvs pierunājis piecus kalpus
un tie zemi paņēmuši. Vispār zemei bijusi maza
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vērtība. Saimnieki varējuši kroņa mežā taisīt streij-

gabalus,kur vien grib. Lai gan tēvs neprātis rakstīt,

tomēr bijis liels grāmatnieks-lasītājs. Galvenās grā-
matas bijušas četras sprediķu grāmatas un trīs bī-

beles. šīm grāmatām blakus stāvējuši kalendāri un

„Latviešu avīzes", kuras viņš cītīgi lasījis. īpaši mī-

lējis Bankava sprediķu grāmatu. Katru svētdienu

kopā ar saimi turējis mājas pātarus un rūpējies par

to, lai vismaz kāds cilvēks no viņa mājām pa svēt-

dienām apmeklē baznīcas dievkalpojumu. Arī dai-

ļumaapziņa L. P. tēvam nav bijusi sveša. Gar sienām

karājušās bildes, jane citas, tad tā laika Latv. avīžu

pielikumi.
Savu zemi viņš, pēc tā laika apstākļiem rēķinot,

kopis ļoti racionāli. Cīruļi ir lielas mājas, tagadējais
viņa saimnieks kopj ap 200 pūrvietu aramas zemes.

L. P. tēvs saņēmis mājas ar tikai 33 pūrvietām ara-

mas zemes. Tīrumus viņš savā mūžā paplašinājis uz

45 pūrvietām. Pie mājas pieder purvi un lejas, kas

ļāvās pārvērsties aramā zemē tikai pie mūsu laiku

meliorācijas un darbu rīkiem. Tā laika spīļu arkls

atklāja zemes intensīvākai kultūrai tikai līdze-

nākās un sausākās pakalnītēs. Bērniem viņš līdz

mūža galamar lepnumu rādījis tos laukus, kurus viņš
savā laikā pārvērtis tīrumos un izsacījis domas:

Gan jūs, kāpdami uz mūsu pleciem,
Tiksiet arī tālāk par mums veciem!

L. P. tēvs pirmais savā apgabalāsācis art ar dzelzs

arklu un ecēt ar dzelzs tapu ecēšām. Visai apkārtnei
par brīnumu viņš sācis arī lietot mākslīgus mēslus,
sēt ābulu un ierīkot deviņu lauku saimniecību. Kai-

miņi aizvien vērojuši, kad Cīrulis sāk piem. vest

mēslus vai pļaut sienu un tad tam steigušies pakaļ.
Savus mājas darbus viņš pagastā katrreiz pastrādā-
jis pirmais.

Savā dzīvē L. P. tēvs nav bijis absolūts atturīb-

nieks. Pie gadījumaiedzēris arī savu malku degvīna,
bet iesilušu to neviens un nekad nav manījis. Pa
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svētkiem un godībām darījis pats māju alu un ēdis

ar kalpiem pie viena galda.

Dzīve risinājusies vecā koka mājā, kas 1888. g.

nodegusi. Mājai bijuši salmu jumts un parastais tā

laika iedalījums: saimniekam kambari un saimei diž-

istaba. Mājas vidū bijis nams ar rovi un otrā galā
tā sauktā pretistaba.

Tuvu draugu L. P. tēvam apkārtnē nav bijis
daudz. Ciešāki viņš saticies tikai ar savu brāli, Uļīšu
mežsargu, un sievas brāli Dravnieku-Rasmani, Talsu

muižas rentnieku.

L. P. tēvs nomiris samērā jauns, sasniedzis tikai

52 gadu vecumu. Agrās nāves cēlonis bijis sekošs.

Pa kādām lieldienām viņš aizbraucis uz Talsiem ie-

pirkties saimniecības piederumus. Nākot ārā nokāda

veikala, viņš pakritis un stipri sasities. No tā laika

viņš sācis stipri slimot un vārgt, šai vārgšanai vēl

pievienojies plaušu karsonis. Bet tomēr slimnieks

pamazām atkopies. Te tas reiz vasarā braucis viens

pats uz Talsiem pie ārsta. Pilsētā zirgs sabijies no

kādiem stumjamiemrateļiem un sācis putināt. Slim-

nieks nāvīgi pārbijies un sācis vārgt vēl stiprāki.
Beidzot tam piemeties kakla dilonis un to aizvedis

agrā kapā.

Zaudējums ģimenei ar tēva nāvi neizsakāms.

Mūsu Lerchis-Puškaitis, toreiz 23. dzīves gadā, gan

bij jau patstāvīgs, bet citi bērni gandrīz visi vēl ap-

gādājami. Aizgājēju līdz ar ģimeni nožēlojusi visa

apkārtne. Bēres iekritušas briesmīgi sliktā ceļa laikā,
bet uz tām tomēr visi steigušies. Talsu mācītājs
Vībeks sacījis, ka sliktā ceļa dēļ viņš gan nekur citur

nebrauktu, bet uz šī cienījamā vīra un vecā drauga
pavadīšanu tomēr jāierodoties.

L. P. māte, Ģertrūde Rasman, precēta no Pasten-

des Dravniekiem, kas atrodas apm. 14 kilom. attā-

lumā no Cīruļiem. Mātes personā liekas būt savieno-

tas latviešu labākās īpatnības. Viņabijusi ārkārtīgi

darbīga un liela dziedātāja. Ko mazākie bērni, šū-

pulī gulēdami, klausījās nesaprasdami, tas lielāka-

jiem dziļi iespiedās atmiņā. Tautas dziesmu apdvesto
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garu L. P. bez šaubām mantojis no mātes, kamēr

gara dāvanas no tēva un tēva tēva. Citi bērni vismaz

sacījuši, ka Anss esot tikpat gudrs kā tēvs.

L. P. ļoti mīlēja taut. dz., sevišķi bieži dziedāja
vienu, ko līdz ar melodiju pats bij uzrakstījis dzimtā

sētā. Dziesmiņu vēlāk četrbalsīgi harmonizēja L. P.

neaizmirstamais skolotājs T. Veidemanis. Zemgales
kori to vietu vietām dziedāja un guva ar to lielu pie-
krišanu.

Dziesma skan:

Brālīts māsas mīlēdamis

Kājām raida baznīcā.

Piekususi apsēdusi
Straujas upes maliņā.
Attek zaļa līdaciņa,
Norauj māsas vainadziņ.
Tais, brālīti, oša laivu,
Dzenies manu vainadziņ.
Oša laiva smaga laiva,
Tā peld dziļi Daugavā.

Tais, brālīti, liepas laivu,
Dzenies manu vainadziņ.
Gan dzinosi, gan panācu
Laba vīra sētiņā,
Laba vīra sētiņāi,
Bandu puišu klētiņā.
Sasolīju vienu simtu,
Ne galviņas nepagriež.
Tos vārdiņus vien dzirdēju:

Lai nāk pati valkātāj'!
Kad atnāktu valkātāja,
Tad atdotu vainadziņ.

L. P. māti, raksturo tas apstāklis, ka mājas sētā

neviens darbs nav padarīts bez viņas piedalīšanās.
Pat naktīm viņas rokas nav rimušas. Kad nenācis

miegs, tā tumsā sēdējusi uz gultas malas un adījusi.
Vispār tumšajos laikos Cīruļos „gaismas" bijis maz.

Gaismas avoti bijuši skals un pašu lieta tauku svece.

Kad tēvs, Puškaitim jau zēna gados esošam, no Tal-



L. P. māsa, Valdemārpils Kalniņu saimniece.
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siem pārvedis lielāku petrolejas lampu, tad to visi,

kaimiņus neizņemot, uzlūkojuši kā zilu brīnumu.

Māte bijusi arī krietna audēja,un šī māksla liekas

pārgājusi arī uz viņas meitām. Vismaz Kalviņusaim-

niece guva pirmā zemnieku izstādē Jelgavā godalgu

par audumiem. Skaistu liecību par māti nodod L. P.

brālis Bērtulis, kurš apgalvo: „Ja es būtu varējis at-

rast tādu sievieti kā māte, tad es gan nebūtu palicis

neprecējies".
L. P. māte bijusi ap 10 g. jaunākapar tēvu. Viņa

mira 1901. g., divus gadus priekš Puškaiša nāves.

Brauciens no Džūkstes uz mātes bērēm bij pēdējais
lielākais ceļojums L. P. īsajā mūžā.

Pirms vēl piegriežamies pašam mūsu pasaku tē-

vam, vēl jāsaka kādi vārdi par Cīruļu ģeogrāfisko

apkārtni un to garīgo atmosfēru, kādā L. P. attī-

stījās.
Cīruļu mājas, kur L. P. dzimis un uzaudzis, atro-

das apmēram 9 kilom. no Talsiem, meža vidū, lielā

ūķenes-Valgales purva sākumā. Mežs kā mūris ap-

ņem māju no divām pusēm, noslēdz pilnīgi tālāku

skatu un rada, sevišķi jaunā jūsmīgā dvēselē, fanta-

stiskus tēlus. Tikai no kāda uzkalna Cīruļu lauku

vidū atveras skats tālākā apkārtnē. Še pret rītiem

redzams garš iedobums
—

lielā purva iesākums, bet

pāri pie apvārkšņa skaidri redzami Talsu kalni un

egļu mežu zaļais tumšums. Uz dienvidiem un zie-

meļiem, kā jau minēts, atrodas mežs, gandrīz var

teikt pirmatnējs. Tur redzam priedes un egles, kā-

das Latvijā reti atrodamas. Pa starpāmredzam vienu

otru žuburainu milzu ozolu. Mežs izliekas īsta pa-
saku un teiku tēlu mītne. Uz trešo pusi atrodas tu-

vākās mājas Laipmeži un šlīpa mežziņa māja, uz ku-

rieni Anss un Bērtulis gājuši pātaru mācībā, ko mā-

cītājs Tīliņš tur parasti noturējis. Tikai mājās
braukdams mācītājs mēdzis pieturēt pie pērmindera
Cīruļa. Uz ceturto pusi atkal purvs. Tā tad Cīruļi
še atrodas kā uz salas, un cilvēks še noslēgts īpatnējā
pasaulē. Vēl zināmu lomu spēlē apstāklis, ka Cīruļi
noneatminamiem laikiem pieder Lerchu dzimtai. Tas
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izskaidrojams laikam ar to, ka Talsu pagasts pie-
derēja hercogam un kronim, kāpēc saimnieki netika

tik bieži un patvarīgi pārcilāti kā apkārtējos muiž-

nieku pagastos. Talsu muižā dzīvoja hercogu laikos

amtmanis un krievu laikos arendātors, kuru vara ne-

bij tik plaša. Tomēr klaušu laikos uz muižu pie darba

bijis jāsūta, izņemot tik dažas dienas mēnesī, viens

kalps un viena kalpone. Pie atsevišķiem darbiem, kā

mēslu vešanas, riežu pļaušanas un tā tāļ. darbā gā-

juši arī vairāk cilvēki. Kāda dzīve bijusi agrākos lai-

kos, redzam no L. P. stāstiem „Ojārs" un
„

Vodžus".

Ojārs (īstais vārds) dzīvojis ap 1830. g., jo stāstā

teikts, ka nākošā gadā izdošot jaunus baznīcas liku-

mus. Vodžus dzīvojis vēl L. P. bērnībā. Viņa ziedu

laiks iekrīt ap 1855. g., jo stāstā minēts, ka lībadz-

nieki (kaimiņu pagasts) jau dzīvo 7. g. uz renti. Bēr-

tulis Lerchis pēc nostāstiem atceras Vodžu no tiem

laikiem, kad tas apprecējis Mežklabjos saimnieka

atraitni un dzīvojis tur. Vēsturiskos skaitļus attie-

cībā uz Ojāru un Vodžu pārbaudījis Talsu vidusskolas

skolotājs Dzintarkalna kgs. Vodžus ir iesaukts vārds,

tādēļ ka tas ik vārda galā lietojis piedēkli „m vo".

Ziemas vakaros Cīruļos norisinājusies visā Lat-

vijā pazīstamā vienmuļīgā aina: pie skala uguns visi

mājas ļaudis salasījušies dižistabā un katrs strādājis
savu darbu. Tādās reizās mēguši dižistabā arī iera-

sties vaļinieki no lejas, t. i. ērbēģa. Tad pārrunājuši
kopīgus priekus un bēdas vai stāstījuši pasakas, no-

tikumus un pilsētu dzīves aprakstus. Dažreiz stāstī-

tāji bijuši amatnieki un paunu žīdi, kas pasauli un

viņas raibos notikumus labāki pārzinājuši. Tie daž-

reiz stāstījuši tik spilgti un dzīvi, ka izsaukšanām un

izbrīnām nebijis gala. Nevien bērnos, bet arī pieaugu-
šos stāsti radīja daudz neatminamu sarežģītu domu

un mīklu. Dažam te atvērās jauna sveša pasaule.

Jaunākos laikos tēvs pa reizei lasījis arī priekšā
no „Latv. avīzēm". Arī tās paplašinājušas gara pa-

sauli nevien bērniem, kas pastāvīgi bijuši klāt, bet

arī visai saimei.
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Saime tomēr bez izņēmuma tais laikos ticējusi
visādiem māņiem, burvjiem, raganām, vilkačiem.

Saimnieks un saimniece gan teikusies visam tam ne-

ticot, bet dažreiz tumšos un neizskaidrojamos gadī-

jumos arī tie tapuši domīgi. Bijusi pat mājā sava

burve, pūšļotāja un vārdotāja—
Līze Bāriņa, ko gan

bieži L. P. tēvs gribējis no Cīruļiem padzīt, bet katr-

reiz savu lēmumu grozījis tādēļ, ka viņas vīrs bijis

ārkārtīgi krietns strādnieks, saimnieka nostbūtnē

strādājis pat vairāk kā parasts. Līzei bijušas „ne-

labas acis", kur viņa tās uzmetusi, tur posts klāt.
Dažreiz tai uznākusi tāda patika burt, ka nobūrusi

visu, kas gadījies priekšā. Minēsim pārs piemērus,
kas visus pārliecinājuši par viņas raganas spējām.

Reiz veduši cūku pie kuiļa; cūka mierīgi tecējusi
vedējamlīdz. Te kur gadījusies, kur nē, Līze ceļā un

jautājot, kurp cūku vedot, lai gan pati visu labi zinā-

jusi. No tā brīža cūka ne par ko negājusi uz priekšu
un bijusi ar varu jāaizved. Kad radušies sivēni, cūka

tos pati ēdusi nost. Lai vismaz daļu no mazajiem
kustonīšiem glābtu, tos ienesuši dižistabā. Bet arī

tur tiem cūka lauzušies pakaļ, ja necitādi, tad cēlu-

sies stāvus pie loga un rūkusi.

Citā reizē Līze gājusi gar saimnieku kūts durvīm

un uzmetusi lopiem skatu. Gājusi uz kūti lopus ap-

skatīt, un tu brīnums: teļš nosprādzis, lai gan no

rīta bijis pilnīgi vesels. Uz kūts sliekšņa bijušas arī

raganas pēdas: siekalas. Tad vaļinieks Pakuliņš, kas

dzīvojis „lejā", ieteicis izdarīt izmēģinājumu, lai pār-

liecinātos, vai Līze vainīga. Savākuši siekalas uz mal-

kas pagales un dedzinājuši krāsnī. Jā, pēc brīža Līze

no „lejas" klāt un prasa dzert, briesmīgi slāpstot. Nu

visi redzējuši, ka viņa ragana.
Vēl kādreiz Līze manīta pie saimnieces govīm. Te

kā likts, lopiem sarkans piens. Saimniece pasaukuši
Līzi un runājusi ar to sākumā visai mīlīgi, bet kad

tas nelīdzējis, tad uzstājusies bargi. Nu Līze pati
savuvainu izlabojusi.

Ja jau pieaugušie ticēja tādiem tumšiem spēkiem
un tādai burvju mākslai, tad varam gan iedomāties,
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kādu iespaidu tas viss atstāja uz bērnu maigajām
dvēselēm un dzīvo fantāziju.

Vēl lielāks burvis bijis Vodžus, kurš vēl apmēram
L. P. dzimšanas laikā bijis par saimnieku Mežklabjos.
Pret L. P. tēvu Vodžus izturējies draudzīgi un daž-

reiz izlīdzējis ar zālēm un vārdošanu.

Reiz bijis tāds gadījums. Vec-Remesa kumeļi
iegājuši Mežklabju auzās. Vec-Remesu puisis tiem

aizgājis pakaļ un izdzinis no tīruma. Vodžus tomēr

zinājis, kam kumeļi pieder, lai gan neviens to viņam
neteicis. Bet te Vec-Remesa kumeļi visi apklājušies
ar augoņiem un aizgājuši postā.

Citā reizē noticis sekošais. Talsu muižai mežā

cēluši siena gubeni. Amatnieks no Mežklabju žoga
izrāvis ozola stabu gubeņa slieksnim. Vodžus tik tei-

cis: „In tas paliks stulbs, kas to darījis." Pēc kāda

laika amatnieks tiešām izmaitājis abas acis un palicis
visu mūžu" neredzīgs. Ārkārtīgi visus uztraucis arī

tāds gadījums. Reiz kaimiņu ganu zēns noņēmis Vo-

džus zirgam zvaniņu unpakāris to savai govij kaklā.

Vodžus nogājis zvaniņam pakaļ un teicis uz zēnu:

„In tu čorka, jau tik maziņš zodz. In tu vairs lielāks

neaugsi!" īsi pēc tam zēns salauzies un lielāks vairs

nav audzis.

Vodžus bijis tīrs dabas bērns, saradojies un sa-

draudzējies ar visu radību un uz visu to skatījies
gluži citām acīm kā mūsdienu cilvēki. Ja siena laikā

uznācis lietus, tad viņš Pērkonu briesmīgi bāris: „In
vo prāts ārā! In vai liksies mierā! In mitini tu tos

lopus! Man cirītis līdz, m sviedīšu gaisā, m neskatī-

šos, kur ķers — acīs vai kuņģī!" Reizām arī tiešām

svaidījis cirīti gaisā.

Sarunas vedis pat ar nedzīvo dabu. Pļaudams
pļavā — trīspadsmit pēdu platu spaili — uzrunājis
dadzi: „In ko tu te līgojies? In kas tev te atļāva
augt?" Dadzis vējā noliecies. „In tu man vēl līgo-
sies?!" Vodžus iesaucies, izlēcis no spailes un nocirtis

dadzi.

Rob. BErzinš, Lerchis-Puškaitis dzīvē un darbā. 2
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Vodžum arī piemitis spēks, cilvēkus iespaidot iz-

tālēm. Ja kāds tam kautko paņēmis, viņš to piespie-
dis zudušo mantu atnest atpakaļ un nolikt vietā.

Vodžum bijusi pļava mežā pie Struņķiem. Pļavai

viņš aptaisījis visapkārt žogu. Siena laikā pļavinieki
tomēr braukuši pļavai pāri un dažreiz atstājuši sētas

vārstuli vaļā. Tādus braucējus Vodžus iztālēm pie-
spiedis griezties atpakaļ un vārstuli aiztaisīt.

Reiz braucis Dravnieks no Pastendes
— viņam arī

tur bijusi pļava — un puisis arī neaizšāvis vārstuli.

Tad Dravnieks, priekš tiem laikiem gudrs un gaišs

cilvēks, teicis: „Jāni, ej, aizšauj vārstuli, citādi tevi

Vodžus piespiedīs nākt no pļavas atpakaļ!"
Un puisis gājis arī. Vispār Vodžus spēkam ticē-

juši visi bez izņēmuma.
Mežklabji atrodas noCīruļiem ap 4 kilom. un viss,

kas Mežklabjos gadījies, še ticis dzīvi pārrunāts un

pārspriests. Un mazais L. P. nostāstus par Vodžu

un Ojāru rītin aprijis.
Par Ojāru L. P. nācās dzirdēt tikai nostāstos, kas

toreiz vēl bij uzglabājušies sevišķi dzīvi. Ojārs dzī-

vojis Cīruļos L. P. tēva tēva laikā. Tas bijis apbrīno-
jams cilvēks ar milzīgu spēku. Viņš izdarījis tādas

lietas kā neviens. Spēkā viņam nav bijis līdzīga.
Citādi tas pēc dabas bijis ļoti labsirdīgs. Sīki Ojāra
mūža gaitu attēlojuši L. P. tēvs, kā arī kaimiņš Diž-

purvgalu saimnieks. Netāl no Cīruļiem uz Laipmežu

pusi atrodas maza kapsēta. Tur vēl tagad rāda Vo-

džus un Ojāra kapus. Cīruļu vecās klētiņas priekšā
redzams prāvs dzirnavu akmens, ko Ojārs pārnesis
no dzirnavām aiz mežziņa muižas. Rez Ojāra ap-

mēram tai pašā laikā pagastā dzīvojis otrs stiprinieks,
kas viens pats nesis baļķi no meža mājā- Viņa vārds

Jūciņš.
Tā nu īsumā iepazināmies ar dabu un cilvēkiem,

kuru vidū L. P. izauga. Ja arī nepiekrītam apgalvo-
jumam, ka cilvēks ir savas apkārtnes un apstākļu
produkts, tad tomēr jāatzīst, ka apkārtne un apstākļi
cilvēkam uzspiež savu manāmu zīmogu. Tautas va-

roņu, teiku un pasaku valstij L. P. ar sirdi un dvē-
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seli pieķēries jau agrā bērnībā. To laiku garīgā at-

mosfēra viņu uz to vedināt vedināja.
Kā jau agrāk minēts, tad Cīruļu-Lerchu ģimene

vecākais bērns miris agrā jaunībā. Nākošais vecākais

dēls bijis mūsu Puškaitis. Tūlīt jāpiemin arī ģimenes

trešais dēls Bērtulis. Tas ir nepilnus divus gadus jau-
nāks par L. P., bet viņa ceļi agrā bērnībā un gandrīz
visā skolas laikā iet pilnīgi līdzteku ar L. P. ceļiem.
Bērtulis ir nevien L. P. mīļākais brālis, bet arī labā-

kais draugs un aizstāvis.

Cīruļu kapsēta ar Ojāra un Vodžus kapiem.

L. P. no pašas agrās bērnības bijis pavājš, kluss,
kliens zēns, mātes sevišķs luteklis. Bērtulis turpre-
tim bijis prāvāks, druknāks, fiziski spēcīgāks, tā tad

aizstāvja lomai kā radīts, šī loma Bērtulim piekri-
tusi nevien Cīruļos, bet arī vēl jo vairāk vēlākā skolas

gaitā. Kad abi brāļi piem. jau sīkā bērnībā gājuši
vizināties ar ragutiņām, tad Bērtulis katrreiz bijis
„zirgs", bet Anss „kučieris". Piezīmēju, kā vārdu

Ansis, te viscaur rakstu Anss, tādēļ ka L. P. līdz

mūža galam tā parakstījās.
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Darbigajā ģimenē visiem bērniem pēc kārtas bijis
jāiet ganos jau no sestā dzīves gada. Arī L. P. ar

sesto dzīves gadubeigusies bezrūpīgābērnība, un tas

gājis ganos. Viņa ganu gaitas gan nav bijušas tik

garas kā citiem bērniem. Tam par iemeslu bijis L. P.

vājais, sīkais augums. Viņa vietā drīz stājies stiprā-
kais Bērtulis, un L. P. šo tik gājis ganos „apmeklēt"
un ar to padzīvoties.

Ganos iedami abi brāļi jau prātojuši par nākotni.

Bēi"tulim jau no bērnu dienām prāts nesies uz zem-

kopību, un kad tas kā jauns arājs stājies tēva druvā,

viņš katrā gadījumā un katram laukam centies pie-
art pa vagaiklāt, kaut gan tas tēvam dažreiz nemaz

nav paticis. Tēvs gribējis uzart tik pakalnītes vien.

L. P. gars un dzīvā fantāzija tiekušies uz augstākām
lietām. Viņš ganos iedams „cēlis" nevien mājas, la-

bības žāvētavas un krāsnis, bet sastādījis brīnišķas
raibu akmentiņu kollekcijas un kukaiņu krājumus.
Ganos iedams viņš arī meklējis ābelītes, liepas, ozolus,

gobas un mēģinājis, tos pārstādīt Cīruļu dārzā vai

dīķmalē. Darbam gan bieži nav bijis panākumu, jo
stādīšana izdarīta pat vasarā. Tikai vēlāk, kad tas

reiz braucis tēvam līdz uz Talsiem un no Talsu popu-
lārā dārznieka Rodes saņēmis lietišķus aizrādījumus,
stādīšana veikusies daudz labāk. Daži noL. P. rokas

dēstītie koki Cīruļos vēl tagad aug un liecina par viņu
tēva, toreiz sīka bērniņa, uzņēmību un dabas mīle-

stību. Vispār arī vēlākos gados līdz mūža beigām
L. P. pēdas apzīmē kupli dārzi un zaļi parki. Tā tas

ir Cīruļos, tā pie Džūkstes-Pienavas biedrību nama,

tā beidzot pie Džūkstes-Lancenieku skolas, kur viņš
dzīvoja, strādāja un acis slēdza.

Labsirdība, līdz gatavībai par otru uzupurēties,
bijusi nopašas agrās bērnības L. P. raksturīgākā īpa-
šība. No otras puses, viņš bijis lētticīgs, biedriem

viegli uz kādu darīšanu pierunājams. Dziļu līdzcie-

tību viņš parādījis pat pret cietējiem dzīvniekiem.

Lai runā gadījums. Reiz tam ganos esot, govs birzē

saminusi sunītim kāju. Skani raudādams bērns nesis



Cīruļu gatve, pie kuras L. P. pirmoreiz sācis nodarboties kā

dārzkopis.
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sunīti uz mājām un apmierinājies tik tad, kad mate

ir nesēju, ir nesamo apžēlojusi un apkopusi.
Lasīt grāmatu L. P. iemācījies no mātes. Mācīša-

nās norisinājās pēc tā laika parašas. Māte sēdēja pie

ratiņa un vērpa, bērns sēdēja blakus ar dziesmu vai

sprediķu grāmatu. Ābeces ar lielo gaili uz vāka vēl

bij maz izplatītas. Arī AndrejaSpāģa „Bērnuprieks"
reti vēl nāca kādā rokā. Māte sauca burtus pēc kār-

tas priekšā, un bērns, ar irbuliņu pār drukāto rindu

vilkdams, sauca burtus pakaļ. Jāsauc bij burti tik

ilgi, līdz no viņiem beidzot izlobījās vārds. Tā nebij

skaņu, bet burtu savienošana. Tikai vērīgā galvā pēc
nemitīgasatkārtošanas tādā veidā radās gatavi vārdi.

Grūti tak bij jaunajam lasītājam iedomāties, ka ja

māte sauc be—e—te, jālasa „bet" un ne „beete". Tie-

šām te bieži varēja noderēt vecā Dinsberģu Ernsta

aizrādījums, ka:

„Kad" nav jālasa par „kas",
„Tad" nav jāizsauc par „tas",

„„Jūs" nav jālasa par Jums",
„Mūs" nav jāizsauc par „mums".

Nelūkojot uz visiem tiem grūtumiem, L. P. sa-

mērā ātri ielauzījies grāmatu lasīšanā. Pirmo lasāmo

vielu bērnam sniedza baznīcas dziesmu grāmata, Ban-

kava sprediķu grāmata un «Latviešu avīzes".

Bērtulim ar lasīšanu gāja daudz grūtāk, un kad

„lielais" brālis veikli lasīja „avīzes", tas dažreiz no-

pūsdamies izsaucās:

„Kaut jelman arī ietu tik braši kā Anšelim!" An-

šelim nu bieži vien bij jāstājas skolotāja lomā, un

viņš savu uzdevumu veica pa godam, Bērtulis arī sāka

grāmatu lasīt un saprast. „Latviešu avīzes" toreiz

sniedza starp citu arī pa kādai latv. teikai un pasakai,
kā arī kādus nostāstus par veco latviešu dzīvi. Pie

šiem gabaliem L. P. kavējās ar aizrautību. Varbūt,
ka jau toreiz jaunajā jūsmigajā dvēselē radās doma,
ka viņš ir veco varoņu radinieks un pēcnācējs un dzī-

vos un staigās viņu garā un tradicijās.



Otrā nodaļa.

Lerchis
-
Puškaitis skolas gaitās.

Kad Lerchis-Puškaitis bij sasniedzis 10. dzīvības

gadu, to līdz ar 8 g. veco Bērtuli nodeva kādā Talsu

privātskolā pie Goltz jaunkundzes, vēlāk Deprē kun-

dzes. Skolas nams atradās Talsos Lielajā ielā Nr. 10.

Skolā L. P. dvesa pretimpavisam cits gars, nekā tas,
kurā tas bij ieaudzis dzimtā sētā. Pasaku un teiku

varoņus atgādināja vienīgi tas apstāklis, ka arī Tal-

sos zināja, ka taisni no skolas nama augstās kraujas

Ojārs reiz nosviedis lejā uzmācīgo tirgus uzraugu.

Skola pēc savas iekārtas bij ļoti primitīva un viņā
mācījās pavisam 16 bērni

—
zēni un meitenes kopā.

Skolotājas intelligence ļoti apšaubāma; viņai skola ir

vienīgi ienākuma avots. Un tik pat liels ienākuma

avots viņai ir zāļu plāksteru vārīšana, kas „velk un

dziedē" visādās ādas vainās. Vēl tālāk iet kāda viņas
kollēga, kam blakus ieņēmumus dod kāršu likšana.

Klase atradās mājas otrā stāvā vienā galā ar iz-

skatu uz Rodes dārzu. Rodes dārzs un māksla kokus

kopt arī še tēlojās L. P. acu priekšā un deva tam iero-

sinājumus turpmākā dzīves ceļā. Rode kā ierosinā-

tājs uz dārzkopību spēlējis L. P. dzīvē ievērojamu
lomu. Turpat klasē viena daļa skolēnu gulēja arī pa
nakti un gatavoja pat ēdienu, jo ne katrreiz izdevās

piekļūt pie skolotājas plīts. Gulējauz cisu maisiņiem,
ko pa dienu izvāca no klases.

Visas elementārās mācības, arī dievvārdus, skolā

pasniedza vācu valodā. Bērniem, sevišķi sākumā, bij
jāgrābstās kā par tumsu, jo „preilene" diezgan barga,

plēš arī ausis un matus un kādu latviešu vārdu lieto

tik tad, kad tas pavisam nepieciešams. Nav tad brī-

nums,
ka rodas gadījumi, kādus L. P. pats mēdza at-

stāstīt no savas pirmās skolas dzīves. Preilene viņam
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kādreiz iedod naudu, lai pārnes „Milch", bet viņš pār-
nes par visu naudu „Mehl". Bērnam atmiņā bijis tikai

tikdaudz, ka vajadzīgais priekšmets sākas ar burtu

M. Pēc notikušā liela izskaidrošanās, un labi vēl, ja
neplēš matus, bet nu zēns turpmāk zin, kā sauc vāci-

ski pienuun kā miltus. L. P. skolā bijis tik kluss un

L. P. mīļais brālis un cīņu biedrs Bērtulis, tag. Cīruļu
mājas īpašnieks.

paklausīgs, ka preileneto nekad navplūkusi jebkaktā

likusi, kamēr Bērtulis ar tādām lietām iepazinies diez-

gan bieži.

Stundas skolā sākās pulksten 8 rītā un ilga līdz

12 dienā. Tad vienu stundu pusdienas pārtraukums,
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pēc tam atkal mācības līdz pulkst. 4 pēcpusdienā.
Skolas gads bij garš, suņu nedēļas ilga tik pusotra

mēneša. Uz L. P. veselību šī skola katrā ziņā atstāja

sliktu iespaidu. Ilgā, neparastā sēdēšana, garā sko-

las diena, sausā pārtika, kuru ieveda no laukiem, viss

tas sīko bērnu padarīja vēl bālāku un mazasinīgāku.

Aplauzīti bij arī bērna garīgiespārni. Plašo lauku

dzīvi ar viņas varoņu un teiku tēliem, kā arī jaunas
dvēseles labāko un vienīgo pareizo attīstītāju — mā-

tes valodu
— aizplīvuroja šaursirdīga „preilene" ne-

vēdinātā skolas istabā. L. P. šai skolā ir kā tauriņš,
kam nerātni zēni no spārniem noberzuši puteklīšus,
tā kā viņš vairs nevar lidot.

Visa sabiedriska dzīve Talsos vāciska, latviešu

jauneklim tāla un sveša. Gan jau no zemnieku brīv-

laišanas Talsos sāk ieplūst latvieši, sevišķi amatnieki,

bet viņi vēl piederpie kaunīgiem latviešiem vai ķēmo-
jas pakaļ pārējiem iedzīvotājiem. Pat miesta priekš-
nieks Kronbergs, kāda Kandavas saimnieka dēls, sa-

pratīgs un darbīgs cilvēks, ar laiku pārdod savu lat-

vieša sirdi, šie apstākļi tik grozās ap 1880. g., kad

uz Talsiem atnāk mūsu neaizmirstamais valodnieks

K. Mīlenbachs, tad Fr. Cirķelis un Fr. Biškevics.

Literātūrvēsturnieks T. Zeiferts par L. P. skolu

un īso ierēdņa gaitu Talsu apriņķa tiesā izsakās se-

kosi *):
„Ar to ir sakarā citas ierašas, pavisam cita pa-

saule, kam nav nekā kopēja ar to, kurā viņš mazs bū-

dams ieaudzis. Un šī jaunā pasaule —
kas no viņas

īsti ir? Pabalstītos tā gan uz lielu, vecu kultūru, uz

gudru, spēcīgu ļaužu šķiru. Bet kas no apakšas te

pienāk klāt, nevar še būt dzīvs loceklis: pēc sava

prāta un pēc saviem ideāliem viņš savu spēku nevar

lietot, no savas tēvu zemes, kurā viņš pirmajos dzīves

gados saknes laidis, viņš top izrakts. Jaunās aprin-
das, ar kurām viņš nāk sakarā, nevar nekādā ziņā
aizņemt visu cilvēku, šie sīkie ierēdņi, šie kalpotāji

Skat. ievadu L. P. stāstiem, ko 1909, g, Jelgavā izdevis

L. Neimanis.
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un mazpilsoņi ir mazi cilvēki, kam katram savi sīki

mērķīši, savas sīkas intereses. Un pie visa tā, tikt

ar šīm aprindām zem viena jumta, maksā diezgan

daudz, ne mazāk, kā atstāt savu tēvu un māti. Kā

lai nu Lerchis, kam visu savu mūžu bija bērna sirds,
būtu varējis aizliegt visas savas bērna domas un jū-
tas un nodibināt šais aprindās sev stāvokli?"

Kā skolēns L. P. Deprē kundzes skolā bijis kluss,

labsirdīgs, paklausīgs un čakls. Nevien skolas biedri,

bet arī pati skolotāja viņu aizstāvējusi. Reiz rotā-

Feldmaņa skola Talsos, kuŗā L. P. mācījās 4 semestri.

joties ar mīkstu sniegu, L. P. iesviedis sniega picku
kādai žīdenei acīs. Tā atnākusi pie Deprē kundzes

žēloties, un taisni tai acumirklī ieradusies arī zēna

māte no Cīruļiem. Deprē kundze žīdeni noraidījusi,
sacīdama, lai nelienot tur, kur viņas bērni rotājoties.
Ja runa būtu par kādu citu zēnu, tad viņa sūdzību

gan ievērotu, bet Anss esot tāds zēns, kas mušai pāri
nedarot. Tā L. P. vienīgā reizā, kur viņam šai skolā
draudējis sods, palicis pilnīgs uzvarētājs. Bērtulis

bijis apķērīgs un dzīvs zēns, bet ar preilenes dūrēm

tam ne vienreiz vien nācies iepazīties.
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Zināšanas, ko L. P. šinī skolā ieguva,nebij plašas,
bet nevar liegt, ka viņš tomēr tik tāļu piesavinājies
vācu valodu, ka varēja turpmāk normālā, labi nostā-

dītā skolā vācu valodā sekot priekšmetu pasniegšanai.
Pie Deprē kundzes L. P. mācījās ap 2 g. Tad abi

brāļi pārgāja skolotāja Feldmaņa privātskolā, Kalna

ielā' Nr. 5. Skolotājs Fricis Feldmanis bij Tērbatas

seminārists un savam uzdevumam krietni sagatavots.
Arī pie Feldmaņa abi brāļi mācās apmēram divi gadi.
Mācība sistēmatiska un labi iekārtota, bet latviešu

valodu arī še nepasniedz. Visa mācība notiek vāciski.

Te L. P. pirmoreiz dabū arī kautko dzirdēt par krievu

valodu, ko še pasniedz kā mācības priekšmetu.
Feldmanis strādā vienā klasē ar trim nodaļām.

Klasē tikai 6 gari galdi, bet pie tiem tiek telpas visiem

40—50 skolēniem. Skolā mācās tikai zēni vien. Pirmā

nodaļā iekļūst tikai čaklākie un labāki sagatavotie
skolēni. Tādu skolā tomēr maz, tikai pirmais galds,
šai skolā L. P. iekļūst otrā nodaļā, bet Bērtulis bei-

dzamā. Pēc gada L. P. pāriet uz pirmo nodaļu un

Bērtulis uz otru.

Mācīšanās šai skolā patīkama, pat jauka. Skolo-

tājs allaž bērnu vidū. Miesas sodu skolā nepazīst.
Nerātnākiem tik kādreiz jānosēž pēc stundām. Ja

skolotājs kādu skolēnu papurinapie matiem, tad visā

klasē smiekli, jo skolēni zin, ka tādā acumirklī sko-

lotājs ir vislabākā gara stāvoklī un jokojas ar saviem

audzēkņiem.
L. P. brālis Bēi-tulis vēl tagad ar prieku un patei-

cību piemin šo krietno skolotāju. Pat viņa ārējais
izskats tam palicis labi atmiņā. Viņam bijušas prā-
vas ūsas, ķīļa bārzdiņa, patumši mati un mīlīga pa-
tīkama seja. Feldmaņa humānā un laipnā apiešanās
ar skolēniem bez šaubām iespaidoja arī L. P. Viņš
vēlākos skolotāja gados pret saviem skolēniem bij

ārkārtīgi humāns un smalkjūtīgs.
Higiēniski apstākļi arī Feldmaņa skolā nebij

priekšzīmīgi. Pa nakti klasē gulēja ap 10 zēnu.

Skolas dzīvē Feldmanis Talsos ienesa jaunu garu.

Latvietis, labi izglītots un krietns strādnieks, viņš ne-
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padevās toreizējās šaursirdīgās vācu sabiedrības pra-

sībām. Veselu traci saceļ piem. gadījums, kad viņš
skolēniem māca dziedāt: „Russland ist mein Vater-

land." Drīz par Feldmani attiecīgās vietās ienāk sū-

dzības un tam pēc divi gadu darbības Talsi jāatstāj.

Jāpiezīmē, ka Talsu vāciskā sabiedrība jau no pir-
mās dienas bijusi Feldmaņa pretiniece. Viņš 1863. g.

bijis arestēts un vēlāk uz 3 gadiem izsūtīts, tādēļ ka

dundadzniekiem, kas toreiz sūdzējušies ar savu ba-

ronu, palīdzējis un tulkojis attiecīgus rakstus sūtī-

šanai uz Pēterpili. Starp skolotājiem viņš vienīgais
Talsos pratis krieviski un tādēļ saukts par krievu

skolotāju, šī ievērojamā pedagoga dzimtene ir Dun-

dagas pagasta Tūsku mājas.
Priekš L. P. nu Talsos nav nevienas skolas, kul-

tas varētu mācības turpināt. Bērtulis iestājas Blum-

berģa baznīcas skolā, bet L. P. šīs skolas kursu jau
piesavinājies. Tomēr uz mājām negriežas atpakaļ arī

L P. Viņš —
14—15 g. vecumā — iestājas Talsu

apriņķa tiesā par norakstītāju. Tā kā apriņķa tiesā

visu tiesu darīšanu vešana toreiz notika vācu valodā,
tad L. P. iestāšanās tiesas kancelejā liek domāt, ka

vācu valodu viņš jau toreiz bijis piesavinājies diez-

gan pamatīgi.
Kancelejas sausais ierēdņa darbs tomēr L. P. ne-

kādā ziņā neapmierina. Darbošanās ar aktīm ir sauss

un nepateicīgs darba lauks. L. P. lūkojas apkārt pēc

pateicīgāka darba lauka. Viņam par laimi Talsos tā

paša gada rudenī — tā tad 1873. g. novembra mē-

nešī — atver privātu apriņķa skolu. Bērtulis tūlīt at-

stāj Blumberģa baznīcas skolu un apmeklē jauno
skolu no viņas atvēršanas pirmās dienas. Arī L. P.

nākoša gada janvārī atstāj apriņķa tiesas kanceleju

un iestājas jaunajā skolā. Stāsta, ka vecākie tiesas

ierēdņi L. P. uz to skubinājuši. Viņi sacījuši, ka tik

apdāvinātam jauneklim un pie tik niecīgas algas ne-

lonot dēdēt tiesas kancelejā.
Pirmā semestrī apriņķa skolā ir tikai viena klase

ar apmēram 30 skolēniem, bet no janvāra mēneša

nākošā gadā jau 2 klases ar apmēram 50 skolēniem.
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Privāto apriņķa skolu atver skolotājs Tichters, bet

jau janvārī atnāk otrs skolotājs Pelchaus. Skola no-

vietota Berģena namā, Laidzes ielā Nr. 3. Tichters

ļoti ātrs un ass vīrs. Klasē pastāvīgi staigā ar 2 pē-
das garu smagu niedri rokā un reti to noliek uz galda.
Ja kāds skolēns tik drusku ar kādu biedru parunā vai

paskatās pa logu ārā, te skolotājs nemanot un uz

pirkstu galiem pielien nevērīgajam skolēnam klāt, un

niedre tam nožvaugst pār muguru, uz kuras paliek

Talsu privātā apriņķa skola, kurā L. P. mācījās 5 semestri.

gara kvēlīgi sūrstoša svītra. Retais kāds izvairījās

no Tichtera smagās jiiedres. Pie šiem laimīgajiem
piederēja mūsu L. P., kurš arī šinī skolā bij kluss,
čakls un godīgs. Bērtulim nācās ar niedri diezgan

tuvu iepazīties.
Tichteram skolā vienam strādājot, viņā valdīja

īsts prūšu kazarmes gars. Apstākļi audzināšanas

ziņā uzlabojās, kad skolā jau viņas pirmā pastāvēša-
nas gadā ieradās simpātiskais pedagogsPelchaus, ku-

ram drīz vien pievienojās trešais krietnais skolotājs
Bergmanis. Bet arī tagad apriņķa skola kārtības ziņā
nesasniedz Feldmaņa skolu. Sevišķi pusdienas brīv-

stundā, kad skolotāji izklīst pa dzīvokļiem, lai iebau-
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dltu pusdienas, skolēni savā starpā ved „karus", se-

višķi klase pret klasi. Reiz fiziski stiprais un veiklais

Bērtulis ar mazu žīdeli Hurvicu kā ieroci rokās cīnās

viens pats pret veselu klasi. Kad uz sacelto ellišķo
troksni piesteidzas skolotājs Pelchaus, tad ievainots

izrādās nevis cīnītājs, bet viņa ierocis. Tam pilna
galva stiklu, kas ceļas no izgāztiem skolas logiem. Nu

visai klasei vairāk dienas no vietas pamatīgi jānosēž
pēc stundām.

Mācības jaunajā skolā tomēr pamatīgas. L. P. še

nevien piesavina toreizējās apriņķa skolas kursu, bet

pamatīgi iepazīstas arī ar latīņu valodu, kuru skolā

nopietni māca. Vēlākos gados L. P. latīņu valodu pa-

sniedza arī pats tiem jaunekļiem, kas Džūkstē gata-

vojās uz iestāšanos ģimnāzijā.

Šo skolu abi brāļi kopā apmeklēja 2 g. Tad Bēr-

tulis aizgāja uz mājām un sāka darboties tēva saim-

niecībā. L. P. palika skolā vēl vienu semestri un tad,
kursu nebeidzis, arī izstājās. Apriņķa skola izdeva

jaunajam censonim apliecību, ka viņš, skolu atstājot,
esot tik stiprs mācībās, ka varot viņas pilnu kursu

varbūt beigt jau tagad, bet droši pēc viena pusgada.
Tā bij skaista liecība, kādu skola varēja izdot tikai

pilnīgi uzticamam un labi sagatavotam audzēknim.

Jāuzstāda vienīgi jautājums, kādam nolūkam tāda lie-

cība varēja būt vajadzīga. Parasti būtu pieticis, ja
skola apliecinātu, ka viņš to apmeklējis piecus se-

mestrus. Paskaidrojums meklējams lejāk noskaidrotā

apstāklī. L. P. apriņķa skolā bij cieši iedraudzējies

ar Jāni šmidtchenu no Lībagu pag. Renču mājām.
Tas ar savu stiprāko un noteiktāko raksturu L. P.

locīja visādos dzīves gadījumos, darīt pēc viņa pa-

rauga. Jānis Šmidtchens no skolas izstājas 1876. g.

pavasarī, lai rudenī dotos uz Tērbatu un iestātos tu-

rienes populārajāskolotāju seminārā un pierunā L. P.

darīt to pašu. Vispār ar apriņķa skolas atstāšanu

1876. g. pavasarī līdz marta mēnesim 1877. g. iesākas

laikmets, kur L. P. dzīves apraksta pavediens itkā

pārtrūkst. Bet pirms šim laikmetam veltījam vēl kā-
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dus vārdus, mums jāatgriežas pie L. P. dzīves ārpus
skolas sienām apriņķa skolas apmeklēšanas laikā.

-
Kā Deprē kundzes, tā arī Feldmaņa skolu apmeklē-

dams, L. P. paliek skolas sienās par nakti. Pie apriņķa
skolas tādas ierīces nebija, un bērni pēc pabeigta
skolas darba izklīda kur kurais. Abi brāļi šai laikā

dzīvoja tuvajā Talsu muižā, ko bij nesen saņēmis
rentē L. P. mīļais mātes brālis Kristaps Rasmanis no

Pastendes Dravniekiem. Rūpīgais un darbīgais Ras-

manis jaunos „Cīruļus" uzņēma uz labāko, bet viņš
pats tā bij nodevies muižai un savas materiālas lab-

klājības veicināšanai, ka bieži nepamanīja, ka viņa
jaunāpaaudze iet aušīgus nenosvērtus ceļus un velk

pa tiem līdz arī L. P. Stāstā: „Kā jūgsi—tā brauksi"

notēlota dzīve Talsu muižā. Ašajs ir Rasmaņa dēls,
kamēr Juris ir Bērtulis un Pēčus

— pats L. P. Viņa
dzīve te nonāk uz slīpas slidenas plāksnes, no kuras

viņš pilnīgi tiek brīvs tikai aizceļojot uz Tērbatu un

no turienes pārnākot uz Džūksti. Raksturīgs tai ziņā
ir pats stāsta iesākums. Tur teikts, ka Pēčus sest-

dienas vakaru aizsūtījis jaunākos brāļus uz mājām
un palicis viens pats muižā par svētdienu, jo Ašajs
viņam solījis: „Likšu pārnest no miesta alu, desas,
smēķējamos, un tad tik dzīvosim ar kārtīm visu nakti,
visu svētdienu divi vien. Ja apniksim, iesim vēl za-

ķus pašaudīt." Vecais dārznieks Melnplauka Pēčus

nedarbus pamanījis. Kad dārznieks baras, Pečus aiz-

bildinās. Tad Melnplauka iesaucas: „Gatavas blēņas!
man viņas neieteiksi! Tu sēdi apriņķa skolā augstā-
kajā klasē un vēl nekaunies paša pārgalvības citam

uzgrūzt!" Arī stāstā lietotie vietu nosaukumi atgā-
dina īstos vārdus. Tā Dravnieki nosaukti par Dru-

viniem.

Vienā ziņā dzīve Talsu muižā virza L. P. garīgo
dzīvi uz priekšu. Viņš lasa vecā Rasmaņa grāmatas.
Sevišķi tam patīk pasakas un Valdemāra ~300 stā-

sti". Interese rodas arī uz teātra izrādēm latviešu va-

lodā. Pirmoreiz ar L. P. līdzdarbību uzved „Pūces-
spieģeli" Pastendes Dravniekos. Teātra zāle ir tā pati
dižistabā, kuras viens gals aizklāts palagiem. Teātra
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uzvedumi notikuši arī Talsu muižā. Reiz L. P. pār-
braucis divas dienas priekš izrādes no Tērbatas, bet

tomēr ņēmis izrādē dalību.

Kā jau minēts, 1876. g. rudenī L. P. un Jānis

Šmidtchens dodas uz Tērbatu, lai iestātos skolotāju
seminārā. Te L. P. pēdas pazūd. Par viņa Tērbatas

dzīvi neviens no tuviniekiem nekā nezin. Brālis Bēr-

tulis domā, ka viņš seminārā iestājies un kopā ar

šmidtchenu otrā semestrī atkal izstājies. Bet tas ne-

liekas būt pareizi. Tērbatas semināra „Piemiņas grā-

matā",kur uzskaitīti visi audzēkņi, kas šo iestādi kaut

īsu laiku apmeklējuši, L. P. vārds nav minēts. Tur-

pretim jau minētā grāmatā lasām, ka Jānis šmidt-

chens no Lībagu Renčiem, izglītojies Talsu privātā
apriņķa skolā, Tērbatas seminārā iestājies 1876. g.

oktobrī un izstājies 1877. g. Datums nav minēts.

Kādu iemeslu dēļ L. P. nav seminārā iestājies, neiz-

devās noskaidrot. Pilnīgi neskaidrs paliek jautājums,
vai viņš nav izturējis iestāšanās eksāmenu, jeb arī

vecuma dēļ nav uzņemts seminārā, kā skanēja agrākā
versija. Viena lieta ir droši zināma. Kad šmidtchens

nākošā gadādažādu iemeslu dēļ no semināra izstājas,
tad L. P. kopā ar viņu atgriežas uz Talsiem. Ka L. P.

arī Tērbatā gatavojies uz skolotāja eksāmenu, pie-
rāda sekošs apstāklis. Marta mēnesī 1877. g. viņš
līdz ar tēvu ierodas pie Irlavas semināra mūzikas sko-

lotāja Jāņa Bētiņa. Tam tēvs stāsta, ka dēls esot sa-

gatavojies uz skolotāja eksāmenu, lai to kā ārinieks

jeb eksterns noliktu pie Irlavas semināra. Trūkstot

tik galvenām kārtām mūzikas prašanas. Irlavas semi-

nārā bij jāzin arī āriniekiem ērģeles spēlēt, lai varētu

pavadīt baznīcas dievkalpojumus, un vijole, cik ne-

pieciešams kori vadot. Bētiņš izjautā L. P. tuvāk un

beidzot saka, ka zināšanas būšot jāpaplašina arī vēl

citos arodos. Zināšanu noapaļošanaiun mūzikas mā-

cībai viņš ieteic divus skolotājus — Teodoru Veide-

mani Džūkstē un Meijeru Ārlavā. L. P. tēvs nolemj
laimi izmēģināt Džūkstē un tūlīt no Irlavas dodas

turp. Tā L. P. nonāk uz Džūksti, bet še uz eksāmenu
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gatavojas vēl vairāk kā 2 g., jo skolotāja tiesības

viņš iegūst tikai jūnijā 1879. g.
'

Vienā ziņā Tērbatā pavadītie 9 mēneši liekas uz

L. P. atstājuši lielu iespaidu: viņš jūtas par karstu

nacionālistu, jaunlatvieti. Talsos pie labākās gribas
nevar saskatīt tos apstākļus un personas, kas viņu
būtu uz to pusi vilkuši. Arī Džūkstē pavadītie pirmie

gadi viņu nevarēja uz to skubināt. T. Veidemanis

gan bij slavens pedagogs un krietns cilvēks, bet na-

cionālos jautājumos viņš karoga nesējs nebij. L. P.

karsto nacionālo sirdi atnesa jau uz Džūksti līdz.

Mīkla liekas uzminēta, ja iegaumējam, ka Tērbatas

seminārā semināristu-latviešu starpā toreiz bij iesā-

kusies stipra nacionāla kustība, izrietēdama galvenām
kārtām no mūsu neaizmirstamā Kronvalda. Grāma-

tas un laikraksti_— arī nacionālie
—

semināristiem

bez ierobežojuma bij pieietami. Noteikti varam do-

māt, ka šis jauno censoņu gars, pateicoties šmidt-

chenam, aizkāra un apaugļoja arī musu L. P. Arī

citādā ziņā Tērbatas laiks bij stipri paplašinājis
L. P. garīgo pasauli. L. P. bij iepazinies ar lielu daļu
no latviešiem apdzīvotās zemes un ceļojumos redzējis
Rīgu, ko priekš tam pazina tik vārda pēc. Vēl vīra

gados viņš ar sajūsmu stāstīja par saviem braucie-

niem: no Rīgas pa dzelzceļu līdz Pleskavai un tālāk

ar kuģi pa Velikuju, Peipus ezeru un Mētraini. Se-

višķi viņš mīlēja stāstīt par Peipus ezeru, kur brau -
cēji nereti saslimuši arī ar jūras slimību.

Par L. P. pirmo ierašanos Džūkstē un pirmajiem
laikiem jaunajā darba vietā L. P. tuvs draugs un

laika biedrs Ansis Saussupis-Bulduris raksta sekoši:

~1877. g. marta mēnesī L. P. ar savu veco tēvu

pirmoreiz ieradās Džūkstē pie Veidemaņa. Es tai

dienā apciemoju veco Veidemani,un tā bij L. P. laime.

L. P. tēvu pazinu jau agrāk, jo ar to priekš kāda

laika biju bijis kopā pie sava radinieka, Laidzes mui-

žas pārvaldnieka. Man ar Veidemani runājot, ienāca

Veidemaņa kundze un teica, ka divi sveši kungi at-

braukuši un vēloties ar skolotāju runāt. Drīz pēc tam

ienāca vecais Lerchis ar dēlu, kurš izskatījās pēc

Rob. Bērziņš, LerchU-Pi'škaitis dzīveun darbā. 3
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Talsu apgabala zemnieku puiša, ar neveiklu uzstāša-

nos — garš un izstīdzis kā apiņu maikste. L. P. tēvs

izsacīja vēlēšanos, lai Veidemanis pieņemtu viņa dēlu

pansijā un sagatavotu uz skolotāja eksāmenu pie Ir-

lavas skolotāju semināra. Veidemanis priekšlikumu

Skol. T. Veidemanis, L. P. skolotājs un audžu tēvs

ne par ko negribēja pieņemt, sacīja, ka pavisam ne-

pazīstamu cilvēku nevarot uzņemt, nezinot arī, vai

to varēšot tā sagatavot, ka eksāmenu izturētu.

Tad es pasaucu Veidemani blakus istabā un tur

lūkoju viņu pārliecināt, ka L. P. tēvam var droši uz-

ticēt unka viņš Talsu apkārtnē pazīstams kā iecienīts
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goda vīrs. Izsacīju arī cerību, ka dēls pierādīs tēva

uri mātes tikumus.

Ar mokām beidzot Veidemani pierunāju L. P. pie-

ņemt. Pie pusdienas galdaL. P. tēvs stāstīja par dēla

līdzšinējām skolām un dēkām, pieminēja arī darbo-

šanos apriņķa tiesas kancelejā. Pēc pusgada uzturēša-

nās Džūkstē pirmā laikā L. P. vairs nevarēja pazīt.

Viņš bij iestājies Veidemaņa korī un iepazinies ar

jauno un vecopaaudzi, kā arī ārīgi pārgrozījies. Vei-

demaņa ģimenēviņš jutās kā ģimenesloceklis — bij

laipns,paklausīgs, izpalīdzīgs. Kad vecais Veidemanis

brauca apmeklēt draugus unkaimiņu skolotājus, viņš
L. P. nekad neatstāja mājā, gribēdams, lai tas iepa-
zīstas ar kaimiņu skolām un šejienes ļaudīm.

Drīz pēc L. P. Džūkstē pie Veidemaņa ieradās

Lieliecavas ērģelnieka dēls Rode un arī lūdza, lai to

sagatavo uz skolotāja eksāmenu. Rode bij beidzis

Jelgavas ģimnāzijas sekundu, labs vācu valodas pra-

tējs un stiprs arī citās zinībās. Tas nāca L. P. par

labu, kurš dažos priekšmetos vēl kliboja. Nākamie

jaunieskolotāji rakstura ziņā viens no otra lielā mērā

atšķīrās. L. P. bij sirds cilvēks, Rode
— pasaules

cilvēks, egoists.

1877. g. rudenī mēs, trīs jaunekļi, noslēdzām ciešu

draudzību: pagasta rakstvedis Baukšs, L. P., un es.

Pēc Baukša nāves L. P. patiesīgi draugi vēl bij rakst-

vedis A. Fuksis un saimnieks Zīverts-Kurka."

Tiktāl Ansis Saussupis, kurš līdz L. P. īsā mūža

galam palika viņa patiess draugs un aizstāvis. Abus

vīrus vienoja vienādi skaidri raksturi, kopīga darbo-

šanās biedrībās, nacionāli centieni un beidzot mīle-

stība uz dārzkopību. A. Saussupim pieder vēl tagad
viens no lielākiem un labākiem augļu dārziem plašā
apkārtnē.

Pie vajadzīgo zināšanu piesavināšanās L. P. jau-
najos apstākļos ķērās ar vislielāko enerģiju. Tomēr

darbs bij lielāks un grūtāks, nekā sākumā domāja.
Sevišķi daudz bij jāstrādā mūzikā. Bij gan nodomāts

eksāmenu nolikt jau jūnijā 1878. g., bet abiem jau-
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nekļiem vēl trūka vajadzīgās drosmes un pašapziņas,
un eksāmens bi.f jāatliek vēl uz vienu gadu.

Arī latviešu valodā abi skolotāju kandidāti, sevišķi

rakstiski, ļoti vāji. L. P. man, pats sirsnīgi smieda-

mies, reiz rādīja savus pirmos latviešu domu rakstus.

Kas pazīst L. P. jauko un vijīgo valodu tikai no viņa

L. P. sirdsdraugs un aizstāvis Ansis Saussupis-Bulduris.

pasakām un citiem rakstiem, tam grūti iedomāties,

cik mazas bij viņa zināšanas latviešu valodā uz Džūk-

sti atnākot.

Veidemanis abiem kandidātiem pasniedz arī me-

todiku, un tiem, stundas pasniedzot, jāpierāda, ka tie

metodiski prot citus mācīt. Kā viņā slēpjas īsts sko-
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lotājs, to L. P. pierāda jau savas darbības pašā sā-

kumā, jo skolēni viņam pieķeras kā dadži pie svār-

kiem. Tā tad viņam ir mīlestība pret audzēkņiem,
un uz tāda pamata var celt labu ēku. Gadās jau gan

arī kāda nepatikšana, pie kam jaunais skolotājs no-

sarkst kā biete. Kāds no Veidemaņa tā laika audzē-

kņiem man stāstīja sekošu gadījumu. L. P. devis

dievvārdu stundu un gribējis, lai skolēns ierosinātu

domu virzītu tālāk un dotu pareizu atbildi. Viņš jau-

tājis skolēnam:' „Ja Dievs ir tavs kungs un tēvs,

kas tad tu esi?" Skolēns atbildējis: „Tad es esmu

viņa suns." Jaunais skolotājs galīgi izsists no slie-

dēm.

Ārpus skolas L. P. daudz nodarbojas ar skolē-

niem, piedalās viņu rotaļās, iet ar tiem skrieties un

tml. L. P. liels skrējējs, skolēni to nekad nevar no-

ķert. Reiz skolēni sadomā viņu tomēr dabūt rokā

un, no visām pusēm apstādami, dzen uz lielu kadiķu
biezumu. Pašreiz jau šķiet, ka bēglis būs rokā, te

tas ar lielu zaķa lēcienu pārlēc krūmam pāri. Sko-

lēni tam noskatās platām mutēm pakaļ. Tādu lē-

cienu tie vēl nav redzējuši. Skolēnu mīlestība pret
L. P. izpaužas arī tai brīdī, kad tas, pienācīgi un vis-

pusīgi sagatavojies, jūnijā 1879. dodas no Džūkstes

uz Irlavas semināru. Jaunie skolotāji dzīvo mazā ista-

biņā, kurā var ietikt tikai klasei cauri ejot. Ceļā do-

doties L. P. iet pirmais klasei cauri un saka skolē-

niem ardievas. Tie visi salēc kājās un sauc: „Labu
laimi! labu laimi!" Drīz pēc tam klases istabai, ne

vārda nesacīdams, iet cauri otrs kandidāts. Skolēni

sēž kā sēdējuši, tikai uz beidzamā sola kāda rupja
balss rūc: „Nelaimi! nelaimi!"

L. P. skolotāja eksāmenu iztura visai sekmīgi, ko

pierāda iegūtais otrās šķiras skolotāja diploms. To-

reiz Irlavas seminārs izdeva triju šķiru apliecības.
Pirmo šķira mēdza iegūt tikai pārs no pirmajiem

paša semināra absolventiem. Ārinieki gandrīz bez iz-

ņēmumaieguva tikai trešo šķiru. Rodem, kas sākumā

gandrīz visos priekšmetos bij par L. P. stiprāks, bij
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jāapmierinās ar trešo šķiru. L. P. bij visu laiku

čakli strādājis un atstājis savu biedru aiz muguras.
Jau minētais A. Saussupis par L. P. eksāmena

laikā saka:

„L. P. cietā griba, pacietība, enerģija un čaklība

veda viņu pie spoža mērķa. Viņš ķērās pie visiem

darbiem ar abām rokām, pat pie tādiem, kur cits ne-

vienu roku negribēja pielikt."



Tiešā nodaļa.

Lerchis -Puškaitis — palīga skolotājs.

Vasaru pēc eksāmena izturēšanas L. P. pavadīja
Cīruļos pie savējiem. Ar lielāku lietpratību un pla-
šāku dzīves uzskatu viņš tagad noklausījās stāstus

par senču varoņiem, kā arī burvjiem un raganām.
Senlaiku pēdas meklēdams viņš kājām izstaigāja
Talsu apkārtni un Abavas leju. Prātā viņam dzimst

doma, ka pašu tautas bērniem pirmā vietā jāstāsta

par pašu zemi un par pašu tautas varoņiem. Kādi

no šiem varoņiem viņa dvēselē pieņem jau noapaļotu
gatavu tēlu.

Skolotāja vieta L. P. pa vasaras laiku nav ra-

dusēs, un tas augustā 1879. g. atgriežas uz Džūksti

pie Veidemaņa, kuru tas līdz kapa malai augsti cie-

nīja un godāja kā savu garīgo tēvu. Veidemanim

L. P. palīdz pie skolas darbiem, daudz lasīdams pa-

plašina savas zināšanas un gaida uz attiecīgu vietu

jaunizvēlētā druvā. Tāda drīz arī rodas, un oktobrī

viņš uzņemas palīga skolotāja pienākumus Annas

muižā, Tukuma apriņķī. Annas muižā toreiz darbo-

jas diezgan ievērojams skolotājs Ķuze, tomēr attie-

cības ar to nav tuvumā tik sirsnīgas kā Džūkstē ar

Veidemani. Arī ar citiem kaimiņiem L. P. grūti ie-

dzīvoties, un tā kā Annas muiža nav tāļu no Džūkstes

— ap 10 kilom.
—

tad viņš gandrīz katru svētdienu

apmeklē vecos Džūkstes draugus.

Pēc ziņām, ko izdevās ievākt no kāda L. P. bijušā
skolēna Annas muižā, augšā sacītais saietas ar pa-

tiesību. Ļaudis viņu turējuši par nenosvērtu un

vieglu jaunekli. L. P. stāstījis pasakas, runājis sa-

vādā izloksnē un tml. Nerātņus kaktā likdams viņš
piem. sacījis: „Minķin, līž kaktē!" Vārds „minķins"
ir bez šaubām aizņemts no pasakām, ar kurām viņš
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jau Annas muižā sāka darboties. Tāpat ticams ir lo-

katīvs: „kaktē", kuru viņa brālis Bērtulis vēl šodien

lieto. Apšaubāms tik paliek „līž" kā pavēles forma.

Kāds no L. P. bijušiem skolēniem no Annas mui-

žas man raksta:

„Es gāju pirmo ziemu pie skolotāja Lercha-Puš-

kaiša. Tas ir sen atpakaļ, un tādēļ es daudz neko ne-

atceros, bet tikdaudz varupateikt, ka garajos ziemas

vakaros — toreiz visi gulējām skolā par nakti — viņš
nāca pie mums un lika mums stāstīt pasakas, ko

viņš paturējaatmiņā. Ja kāds pasakas nezināja, viņš
lika pēc tām pie vecmāmiņas vai vectētiņa apjautā-
ties un tad vēlāk atstāstīt. Tā tad varu teikt, ka viņš
krāja pasakas.

Toreiz tika noturēti dziesmu svētki, uz kuriem

gāja arī Lerchis-Puškaitis līdz ar Anniņu kori. Ler-

chis-Puškaitis bij karoga nesējs. Es vēl atceros, cik

veikli viņš nolieca karogu, kad to gribēja appušķot
vaiņagiem. Ar vaiņagotu karogu viņš devās ceļā."

No sacītā redzam, ka L. P. jau Annas muižā
—

savā skolotāja darbības sākumā —kopis sabiedrisku
dzīvi un krājis arī jau pasakas.

Jāpiemin arī viens incidents, kas L. P. gadījās
Annas muižā. Viņš strauji apkaroja nekārtības un

nekrietnības arī ārpus skolas. Ko nevarēja veikt

vārdiem, to mēģināja izdarīt laikrakstos. Ar tādu

nolūku viņš reiz bij „Latviešu Avīzēs" aizkāris Kam-

baru saimnieku Grūbi. Saimnieks, saprazdams, ka

korespondents var būt vienīgi L. P., atnāk uz skolu,

saceļ lielu troksni un sola bargi atriebties. L. P. pa-

matīgi nobijies, skrej uz Džūksti, draugiem savas bē-

das sūdzēt. Pa laimi no incidenta nekas neiznāca.

L. P. bij rakstījis tikai patiesību.

Džūkstē L. P. bij atradis vairāk draugu un cienī-

tāju nekā Annas muižā, tādēļarī, kad 1880. g. rudenī

Džūkstes-Pienavas skolā atbrīvojās palīga skolotāja

vieta, abu pagastu apvienotais pagasta aizstāvju
pulks — piedalījās ap 30 cilvēku — vienbalsīgi ie-

vēlēja to brīvajā vietā. Tā L. P. atgriezās iemīļotajā
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Džūkstē, kur tam bij lemts visu savu mūžu strādāt,

mīlēt, ciest un smiltainē apgulties.

Džūkstes-Pienavas pag. skola pieder pie vecāka-

jām skolām savā apgabalā. Viņa dibināta ap 1855. g.
Skolēnu skaits viņā dažādos laikmetosbijis no 100 līdz

160. L. P. ierodoties, skolā mācījās ap 120 skolēnu,

kuri bij sadalīti divās klasēs. Vienā mācījās ap 70,
otrā ap 50 skolēnu. Tā kā skolotāju bij tikai divi,
tad sapratīsim, ka L. P. no pirmās dienas bij jāuz-

ņemas „dienas nasta un karstums".

Pirms L. P. skolā valdīja veclaiku gars un vec-

laiku paņēmieni tiklab mācīšanā, kā arī audzināšanā.

Galvenā skolas mācības grāmatabij Grīnera un Panka

izdotā „Kristīga mājas grāmata" (bībeles stāsti,

katķisms un garīgas dziesmas) Rēķināt mācīja bez

grāmatas. Ģeogrāfiju pasniedza pēc Špīsa mazās

„ģeografijas", kura maksāja 8 kap. Dziedāšanu mā-

cīja vienbalsīgi bez notīm un mūzikas instrūmenta.

Apmēram vienai piektdaļai skolēnu bij sācis mācīt

krievu valodu pēc
„

Krievu valodas mācības grāmata

no Priedīša" skolotājs E. Bērziņš. Bet šis krietni iz-

glītotaisskolotājs bij palicis vājprātīgs un skolu pat-
laban atstājis. Tā L. P. atnākot, skola atradās īsti

bēdīgā stāvoklī. Jāpiemin vēl, ka audzināšanu iespai-
dīgi sekmēja maizes pātaga, ko skolēni dēvēja par

„nēģi".
L. P. ierašanās skolā sacēla veselu revolūciju.

Vairāk kā divus gadus viņš bij sekojis Veidemaņa
priekšzīmīgās skolas gaitai un vienu gadu pats dar-

bojies pietiekoši labi nostādītā skolā Ķuzes vadībā.

Revolūcija tomēr noritēja bez asām sadursmēm. Sko-

las pirmais skolotājs, levalts Veinberģis, mīksts,
laipns un saticīgs vīrs. Viņš jaunajam, dedzīgajam
garam padevās bez lielas pretīm stīvēšanās. L. P.

jau pirmajā nedēļā paziņoja, ka viņš skolā mācīšot

Jaunas mācības"
— vēsturi, latviešu gramatiku un

domu rakstus. Pēc nedēļas skolēniem bij jau rokā

Kaudzītes Matīsa „Sēta un skola"
— un pirmoreiz

skolā sākās sistēmatiska mātes valodas mācīšana.
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Gramatiku sakuma mācīja pēc Bīlenšteina. L. P. pats

izdarīja vajadzīgos izvilkumus.
Arī miesas sods ar L. P. ierašanos tikpat kā iz-

zuda. Vēlāk viņš tika pielietots tikai gadījumos, ja
kādu skolēnu pieķēra rupjā zādzībā.

Kad oktobrī 1880. g. L. P. pirmoreiz ieradās mi-

nētā skolā, es biju šīs skolas trešās ziemas audzēknis.

Tā kā jau skolā iestādamies lasīju „Latviešu avīzes",
tad trešā gadā piederēju pie skolas pirmajiem skolē-

niem un sēdēju pirmajā solā. L. P. ierašanos vēl ta-

gadskaidri atceros.

Bij starpstunda, un mēs sēdējām solos, skolotāju
gaidīdami. Te durvis atvērās, un vecajam skolotā-

jam līdz ienāca L. P. Viņš bij slaiks un bāls jau-
neklis, dedzīgām acīm un ogles melniem matiem un

tādām pat dīgstošām ūsiņām. Mati bij gari un bez

sprogām. Ja L. P. kautkurp dedzīgāki steidzās, tad

mati tam plivinājās gaisā. Arī darbu strādājot viņš
tos varēja ar vienkāršu galvas pakustināšanu novie-

tot citādā kārtībā. Roku pirksti tam bij sevišķi gari

un tievi. „Kā bleifēderes" es domāju.
Kad vecais skolotājs bij paziņojis, lai jaunajam

skolotājam klausot tāpat kā viņam pašam, L. P. tūlīt

stājās pie darba vecākajā nodaļā. Lika ierakstīt kaut-

kādu stāstiņu burtnīcās un to otru rītu viņam atstā-

stīt, šī ierakstīšanas metode bij jākopj vēl ilgi, jo
grāmatu, piem. vēsturē, nebij. Arī Stērstu Andrēja

„Latviešu gramatika" ieradās tikai ziemas otrā pusē.
Diktātus rakstījām ik dienas, un viņu saturs bij

tautas dziesmas un pasakas. Pirms diktātu sākām,
L. P. mēdza paskaidrot kādu gramatikas vai ortogrā-
fijas likumu. Atceros tādu gadījumu. Bijām iepazi-
nušies ar lietu vārdu un viņa sadalīšanu deklināci-

jās, šoreiz L. P. uzstādīja sekošu likumu: „Lietu
vārdi daudzskaitļa dātīva galotnē visgarām rakstāmi

ar garumzīmi „h"; kā izņēmums tik uzskatāmi īstās

„i" deklinācijas vārdi, kuri rakstāmi bez „h". Rak-

stījām garu diktātu, kurā nāca priekšā daudz dātīvu;
starp citu bij arī vārdi no īstās „i" deklinācijas, piem.
divreiz vārdi „debesīm". Diktātus cauri lūkojot, L. P.
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savu uzstādīto likumu pats bij piemirsis un man pa-

švīkājis nepareizi īstās „i" deklinācijas vārdus, ku-

rus es pēc aizrādījuma biju rakstījis bez „h". četri

skolēni dabūja par diktātu uzslavu un tika ierakstīti

uzslavas grāmatā, lai gan tie likumu nebij ievēro-

juši. Es jutos apvainots un gāju pēc stundas pie

L. P. „izskaidroties". Mani noklausījies, viņš nosarka,
bet tad uzlika roku uz pleca un vaļsirdīgi teica: „Tev
taisnība. Es esmu pārskatījies. Tik nepļāpā neko."

No tā laika man ar L. P. nodibinājās draudzībai līdzī-

gas attiecības, šo gadījumu L. P. neaizmirsa visu

mūžu. „Tu mani gandrīz pirmajā stundā sakāvi dik-

tātā," viņš mēdza man vēl 20 g. pēc šī gadījuma
sacīt.

Pret skolēniem viņš bij ārkārtīgi smalkjūtīgs. To

lai raksturo sekošs gadījums. Reiz L. P. ar vijoles

piepalīdzību māca kādu trīsbalsīgu dziesmu. Es

dziedu dūšīgi līdz. Dziesmas vidū L. P. piepeši apstā-

jas un pasauc mani sānis. Loga iedobumā, kur citi

skolēni nedzird, viņš man saka: „Tu dziedi nepareizi;
nerūc labāk nemaz līdz". Es apsēžos un nerūcu ar

un esmu pateicīgs skolotājam, ka vienīgajā priekš-
metā, kurā es vājās mūzikālās dzirdes dēļ nevarēju
ar biedriem sacensties, neesmu no skolotāja apkau-
nots.

Brīvlaikos L. P. stipri ņēma dalību skolēnu rota-

ļās, mācīja maršēt zem karogiem, pavasarī stāstīja

par koku stādīšanu un potēšanu, lika taisīt strazdu

būrīšus un tml. Kad ziemas vakaros plkstn. 9 sa-

gājām gulēt — gulējām 40—45 zēni nelielā istabā
—

viņš mēdza vēl kādu laiku pie mums kavēties. Pa lai-

kam lika kādam stāstīt pasaku, līdz visi mierīgi aiz-

miga. Tā kā gaiss guļamā istabā bij pārāk slikts,
tad viņš ziemas otrā pusē atdeva savu istabu sko-

lēniem par otru guļamistabu. Higiēniskie apstākļi ar

to stipri uzlabojās. Cik atminos, tad viņa istabā pār-

gājām 16—18 skolēnu. Pats L. P. turpmāk pastāvīgi
piemita vecā skolotāja dzīvoklī. Naktis pavadīja uz

dīvāna. Ar veco skolotāju levaltu Veinberģi L. P.

drīz saistīja visai tuvas attiecības. Skolotājam bij
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trīs meitas: Auguste, Luīze un Alīse. Vidējā meita,

Luīze, patlaban bij atgriezusies Džūkstē no Jelgavas,
kur tā apmeklēja vācu meiteņu skolu. L. P. skaista-

jai svaigajai meitenei īsā laikā pieķērās ar sirdi un

dvēseli un redzēja „Lulliņā" —
tā Luīzi Veinberģa

un arī vēlāk L. P. namā sauca —
visu savu skaistāko

sapņu iemiesojumu. Vēlāk viņš pats stāstīja, ka esot

savu Lulliņu iemīļojis pie pirmās redzēšanas un proti
jau tai laikā, kad tas pie Veidemaņa gatavojāsuz sko-

lotāja eksāmenu.

Savu darbības lauku L. P. drīz vien izplatīja arī

ārpus skolas robežām. Vispirms bij pagasta valde

jānoskaņo pret skolu labvēlīgi. Jāpiemin, ka pagasta
vietnieku vairākums savas skolas uzskatīja par nastu,
kas aprij lielu daļu no budžeta. Pat sīkos skolas telpu
remonta jautājumos pagasta aizstāvji izturējās pret

skolotājiem nelabvēlīgi, pat atklāti naidīgi. Bet L. P.

pratakādus no lielākajiempretiniekiem iepriekš ap-

vārdot", t. i. pārliecināt par lietas nepieciešamību.
Tādu ceļu staigājot pagastu aizstāvji bij dažreiz tik

devīgi, ka sacēlās vispārēja izbrīna. Reiz L. P. bij
pieprasījis pag. valdei ģeogrāfijas kartes un globusu,
pieprasījuma atbalstu iepriekš attiecīgi nodrošinā-

dams. Prasīto skola arī dabūja. Interesanti atzīmēt,
ka prasījumu apspriežot, viens no vecākiem pag. aiz-

stāvjiem bij domājis, ka globuss un Kolumbs ir viens

un tas pats jēdziens. Prasījumam piekrizdams viņš
svarīgi izsaucies: „Jādod vien ir. Mūsu laikos jau
skola nevar iztikt bez kolumbus!"

L. P. Džūkstes-Pienavas skolā atnākot, vienā sko-

las klasē bij veca plīts. Tā kā plīts dūmu vadi strā-

dāja slikti un skolēni uz tās cepa un vārīja sev ēdienu,
jo daži skolēni attāluma dēļ gāja tik sestdienās uz

mājām, tad klasē bieži sacēlās tādi dūmu un tvaiku

mākoņi, ka skolotājs labi ja visus skolēnus varēja
saredzēt. Plīts bij jāiznīcina jeb jāpārceļ uz pirmā
skolotāja ērto virtuvi. Pagasts lietu negribēja labot,
baidīdamies no izdevumiem, šīs nebūšanas novērša-

nai L. P. gāja citu ceļu. „Balsī" parādījās korespon-
dence, kurā iesūtītājs stāsta par Džūkstes vēsturisko
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plīti, no kuras klasē ceļoties dūmu mākoņi kā citreiz

no senču upuru altāriem. Pagasta aizstāvji bēdīgo
stāvokli laikam neesot pamanījuši, jo citādi šie kār-

tīgie ļaudis šo nebūšanu sen jau būtu novērsuši. Ta-

gad pagasta aizstāvju pulks lietu nokārtoja pats.
Savus atzinumus un meklēšanas panākumus sko-

las iekšējā dzīvē L. P. sākumā darīja zināmus apkār-
tējiem skolotājiem, bet vēlāk arī laikrakstos. Pār-

krievošanas laiks vēl nebij iesācies, un skolotājiem
bij atvēlētas savstarpējas brīvas apspriedes-konfe-
rences. L. P. no paša skolotāja darba sākuma pieda-
lījās konferencēs ar referātiem. Viens no viņa pir-
majiem referātiem saucās: „Par vēstures nozīmi

tautskolā", šis raksts tika nolasīts skolotāju ap-

spriedē Lestenē. Raksta galvenā doma bij, ka arī

tautskolēni jāiepazīstina ar vēsturi, sevišķi ar Balti-

jas pagātni. Novārtā nekādā ziņā nevarot arī atstāt

tautas teikas, pasakas un tautas dziesmas. Vēsturi,
kam paredzētas nedaudz stundas, varot paplašināt
diktāta un glītraksta stundās. Diktātā varot rakstīt

pasakas un dziesmas, kamēr glītrakstu rakstot ie-

spiest bērnu atmiņā parunas un mīklas. Visādā ziņā
skolēnus vajagot iepazīstināt arī ar senču bagāto
mitoloģiju. Visai dzirdīgas ausis L. P. priekšlasī-
jums gan neatrada. Pagastu skolās vēsturi vēl ne-

mācīja. Vienīgi T. Veidemaņa Džūkstes baznīcas

skolā mācīja vēsturi, bet tikai vispārējo un pie tam

vācu valodā. Gluži zemē kritis jaunais ierosinājums
tomēr nebij. Viena daļa skolotāju par priekšlikumu
gan noņirgāja, bet citi pēc iespējas ķērās pie viņa
realizēšanas. L. P. pats to visiem spēkiem lūkoja iz-

vest savā skolā. No rudens puses viņš mācīja Grie-

ķijas vēsturi, bet jau nākošā pusgadā pārgāja pie
„vācu varas nodibināšanas Baltijā". No pirmajām
stundām par veco Baltijas vēsturi man prātā sekošs

gadījums. Vēsturi stāstot L. P. lietoja frāzi, ka „Brē-
menes tirgotāji uzgājuši Baltiju". Visu uzmanīgi
noklausījies, es nevarēju saprast domu, ka tāda zeme

īpaši jāuziet", kas tak nav kāda sala, bet stāv ar

visu pārāko Eiropu ciešā sakarā, šī doma man arī
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pēc stundām nedeva miera. Beidzot griezos pie sko-

lotāja vecākās meitas Augustes dēļ paskaidrojuma.
Bet arī tā manu vēstkārību nevarējaapmierināt. Tad

devos pie paša L. P. šis nu man nolasīja veselu garu

lekciju par tā laika Eiropas apstākļiem un sevišķi

satiksmes ceļiem. Ziņas, kas pašam nebij tieši galvā,

viņš smēla no liela, ar roku sīki norakstīta folianta.

Redzams, L. P. bij pats vēsturi vai nu tulkojis, vai

patstāvīgi sastādījis. Pie tās paša reizas redzēju arī

viņa atzīmes par latviešu mitoloģiju, tāpat ar roku

uz lielām loksnēm uzrakstītas. Vēlāk L. P. deva sko-

lēniem, kas to vēlējās, mitoloģiskos rakstus pārrak-
stīt. Pats viņš par šo jautājumu interesējās neno-

guris un no mitoloģijas arī pieņēma savu pseidonimu
„Puškaitis", ar kuru sākumā parakstīja dažus rakstus

laikrakstos, bet vēlāk pilnīgi pievienoja savam vār-

dam.

Biedrību dzīve L. P. Džūkstē ierodoties tur vēl bij
maz attīstīta. Pastāvēja vienīgi dziedāšanas koris,
bet arī tas nebij apstiprināts kā biedrība. Koris uz-

cītīgā un neaizmirstamā T. Veidemaņa vadībā kār-

tīgi sapulcējās uz dziedāšanu un, dziesmu svētkos

dalību ņemdams, guva pat pirmās godalgas. L. P.

tūlīt korī ņēma dalību, jo gaiši izprata, ka tas ir

laba šūniņa, no kā viegli izaugt arī citām biedrībām.

Džūkstes toreizējā intelligence par biedrību dibinā-

šanu vēl nedomāja. Viņa, pateicoties vietējam vācu

mācītājam, bij vēl stipri noliekusies uz vācu pusi.
Vairāk izglītotās ģimenēs pat sarunas valoda bij
vāciska. Tautiskais gars, kas plaši bij pārņēmis Rīgu

un vienu daļu Vidzemes, tur vēl bij svešs. L. P. ar

jauneklīgu dedzību šim vecajam garam pieteica ne-

saudzīgu karu. Viņš neapmierinājās ar to, ka pauda
nacionālās idejas tikai savā skolā, bet tās viņam vis-

biežāk bij sarunas temats privātās sarunās un dzī-

rās. Drīz vien izrīkojumos, neizņemot zaļumu
svētkus, sāka atskanēt viņa kvēlošās nacionālās ru-

nas. Un tauta klausījās, klausījās un saprata, ka te

tai tiek sludināts kautkas tāds, kas tai bezgala tuvs

un mīļš, bet ko tā līdz šim nav pareizi sapratusi. Ga-
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dījās gan ari pa skauģim, kas L. P. aiz muguras zo-

bojās: džūksteniekiem jau patīkot tādi skolotāji, kas

pa zaļumu ballēm plātoties ar runām". Bet L. P. gar

tādām runām nelikās ne zinis. Viņa dzīves līnija bij

nosprausta un no tās viņš visu mūžu vairs nenovēr-

sās. IntelligentākāDžūkstes jaunatneL. P. sludināto

domu uzņēma kā evaņģēliju. Pagasta centrā, L. P.

vadībā, radās pulciņš, kas strauji atsvabinājās no ve-

cajām tradicijām un gremdējās tai garā, kas izteikts

neaizmirstamajos dzejnieka vārdos:

Mēs mostamies uz jaunu jauku dzīvi,
Mūs modināja laika gars;
Brīvība mūsu karogam par zīmi

Un taisnīb's kausam pilnīgs svars!

L P. rīcība tam drīz ienesa bīstama jaunlatvieša
slavu. Piekritēji tam auga kā lavīne. Jaunlatvietību

par vienīgi vadošo zvaigzni atzina pat tādi, kas nezi-

nāja, ko šis jēdziens nozīmē. Man no tā laika pa

likusi prātā kāda saruna starp divām vietējām pa-

gasta saimniecēm. Vecākā no tām prasa jaunākai:
„Saki, māsiņ, kas tie jaunlatvieši īsti ir par cilvē-

kiem?" Uzrunātā brīdi domā, tad atsaka: „Nu, lūk

tie, kas mācītājam nebučo roku".

Vecā verdziskā gara bērni tomēr ar vienu

mājienunebij izskaužami. Par L. P. sāka ienākt sū-

dzības
gan vietējam mācītājam, gan augstākai skolu

komisijai Jelgavā. Sūdzību saturs bij vienmuļīgs:
L. P. gan mācot dažādas jaunas lietas, bet nez' kā

stāvot ar dievvārdiem.

Džūkstes mācītājs, Kārlis Vilperts, būdams mier-

mīlīgas dabas, L. P. oficiāli lika mierā, bet nošņau-

kājās tikai aiz muguras. Reiz tas tomēr uzaicināja
L. P. ierasties mācītāja muižā. Saruna grozījās ap

to, kā L. P. parakstot savu ģimenes vārdu. Nevarot

tak rakstīt „Lerchis", bet jārakstot „Lerche". Uz to

L. P. atbildējis, ka pēc Bīlenšteina latviešu vīriešu

kārtas lietu vārdiem vairumā esot galotne „s" un kā

Talsu mācītājs, arī vācietis, esot viņa kristāmā zīmē

ierakstījis „Lerchis". Uz to mācītājs palicis šau-
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smīgi dusmīgs. „Uguns bijusi pakulās", kā to man

no Džūkstes kāds draugs raksta, kas gadījumu sīki

atmin. L. P. aizejot, mācītājs tam vēl nosaucis pa-

kaļ, ka viņš to mācīšot kaut ģimenes vārdu pareizi
parakstīt.

Drīz pēc tam mācītājs ierodas skolā. Uz augstā-
kās skolu komisijas pavēli viņam esot jāpārbauda,
kā L. P. pasniedzot dievvārdus. L. P. mācītāju sa-

ņem korrekti un pasniedz priekšzīmīgu stundu. No

tā laika mācītāja dusmas pret L. P. aprima un viņš
pret to izturējās drīzāk ar lielāku cienību nekā pret
citiem skolotājiem. L. P. bij uzvarējis, lai gan līdz

mūža galam nebij iemācījies savu vārdu „pareizi pa-

rakstīt".

Par L. P. bērnībā un Talsu skolu laikos stāsta, ka

tas viegli padevies citu iespaidam, ļāvies locīties no

stiprākiem raksturiem. Džūkstē tas tā vairs nav.

Viņa raksturs ir nobriedis, muguras kauls attīstī-

jies. Ja taisnība ir viņa pusē, tad viņš nebīstas ne-

viena, griež krūtis pretīm arī priekšniecībai un

augstāk stāvošām personām. Saruna ar mācītāju ii'

šai ziņā ļoti raksturīga. To pašu apstiprina vēl otrs

gadījums. Džūkstes vecais darbvedis Bērts kādu sesr

dienas vakaru sarīko kuplākas vakariņas, uz kurām

ierodas Džūkstes muižas rentnieks barons Drachen-

fels, Punduru muižas rentnieks Klāsons un skolotāji

Veidemanis, Lerchis, Rode. Sākumā sadzīve jautra
un draudzīga, bet pēc vakariņām, kad iebaudīts arī

alkohols, Klāsons sāk stāstīt, ka tas ar Rodi kopā ap-

meklējis Jelgavā ģimnāziju un kā pēdējais tur no

sekundas izslēgts. Vēstījuma pirmā puse saietas ar

patiesību, bet otrānē. Rode nav izslēgts, betapstākļu
dēļ brīvprātīgi izstājies. Rode lielās dusmās uzlec,

un aicina Klāsonu uz divkauju. Saceļas troksnis ur.

apjukums. Pirmais apķeras L. P. Viņš attura Rodi

no varas darbiem un liek mājas tēvam priekšā, izrai-

dīt no sapulces rentnieku Klāsonu. Tas esot paudis
rupjus melus un tā apvainojis nevien Rodi, bet aiī

visus klātesošos. Beidzot Bērts priekšlikumu pieneni,
un rentnieks Klāsons nokaunējies aizbrauc. Arī šis
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gadījumsraksturo L. P. stingrību un taisnības izjūtu.
Likt priekšā izraidīt vācieti, muižas rentnieku, varēja
tik drošs, stingrs un garīgi brīvs jauneklis.

Vēl šinī laikā var pie L. P. novērot vienu rakstura

īpašību, kas to vēlāk pavada visu mūžu. Viņš ir laipns
un līdzcietīgs pret visiem. Viņa vaigs nepazīst zob-

galīga smīna par neizglītoto, viņa sirdī nav pārākuma
apziņas pret garīgitrulo, pat kritušo. To lai raksturo

sekošs gadījums. Reiz Džūkstes pagasta namā ir

kopā L. P., Bulduru saimnieks A. Saussupis un rakst-

veža palīgs Baukšs. Te ienāk kalpone un ziņo, ka

darbvedis Bērts esot piedzēries, guļot istabā uz grī-
das, lai nākot palīgā to iecelt gultā. Visi dodas uz

guļamistabu, bet iecelt piedzērušo gultā tiem negrib

lāga izdoties. Te L. P. pamana pie sienas medini

ragu, paķer to un iepūš gulētājam stipri ausī. Tas

uz reizi paceļas pussēdus un jautā, vai pērkons rū-

cot? Visi gardi smejas un piedzērušo bez lielām pū-
lēm nogulda gultā. Bet drīz pēc tam L. P. dziļi no-

skumst. Viņš esot ātrumā pārsteidzies un apgrēko-
jies. Cilvēks par cilvēku nekad nedrīkstot smieties.

Tā runāt varēja tik liela cēla dvēsele.

Rob. Bērziņš Lerchis-Puškaitis dzīvē un darbā



Ceturtā nodaļa.

Lerchis Puškaitis savā mūža darba vietā.

Rudenī 1882. g. L. P. tika ievēlēts par skolotāju
Džūkstes-Lancenieku skolā. Līdz tam apvienotos
Džūkstes un Pienavas pagastos pastāvēja tik viena

skola, bet tā kā tā nespēja visus pagasta bērnus Uz-

ņemt, tad cēla jaunu skolu bieži apdzīvotā Džūkstes

Lancenieku galā. šis nosaukums cēlies no upes Lan-

kas vārda. Arī pļavas gar šo upi sauc par lankām.

Pastāvēja nodoms jauno skolu atvērt rudenī 1882. g.,

bet lieta novilcinājās divu iemeslu dēļ. Augstākā

skolu komisija vilcinājās L. P. apstiprināt un jaunajā
skolas ēkā izcēlās ugunsgrēks, kas gan tika apdzēsts,
bet celtnes pabeigšanu tomēr nokavēja. Janvāra sā-

kumā 1883. g. visi kavēkļi bij novērsti un skolu va-

rēja atvērt. Jaunajā skolā L. P. 13 gadus strādāja
viens pats bez palīga skolotāja.

L. P. roka skolas darbā bij jau krietni ievingri-

nāta, metodes izstrādātas, paņēmieni pārdomāti un

izmēģināti. Tādēļ viņš savā skolā, savā mūža darba

vietā ienāca ne kā meklētājs, bet kā vīrs ar noteik-

tiem uzskatiem un izstrādātiem nākotnes plāniem.
Jauno skolu viņš tad arī mācībā, kārtībā, tīrībā un

laika iedalīšanā un izmantošanā nostādīja priekš-
zīmīgā augstumā. Klasē pie sienas karājās devīze:

„Audzi, zaļo un rādi diženus augļus nākotnē!" Pār

skolotāja paša rakstāmu galdu pie sienas karājās cits

pantiņš: „Mans nams ir mana pils un darbs tās vai-

ņags." šim pantiņam blakus vēlāk karājās vēl otrs,
stiklā gravēts:

Vai tavs mūžs kam lieti der,

To vis neteic ilgie gadi;
Vien tas brītiņš dārgi sver,

Ko ar labiem darbiem vadi.

J. Ne i k c n s.
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Uzstādītai devīzei L. P. palika uzticams visu mūžu.

Bez skolas darba viņš katru dienu ar maz izņēmu-
miem nosēdēja kādas stundas pie rakstāma galda.
Džūkstes-Pienavas skolā pasākto darbu viņš Lance-

nieku skolā sparīgi turpināja. Viņš mēdza sacīt, ka

tautskolotājam jāstrādā nevien skolā, bet jāķeras
iekšā visa pagasta, pat visas tautas dzīvē.

Pirmais L. P. darbs jaunajā vietā bij plašas lat-

viešu bibliotēkas nodibināšana apkārtnes un skolēnu

vajadzībām. Paraugs šinī lietā viņam bij lielais pe-

dagogs T. Veidemanis, kas kora un skolēnu lietošanai

bij pa gadiem sastādījis kuplu bibliotēku. L. P. sa-

sauca uz apspriedi skolas apkārtnes
saimniekus un amatniekus. Garākā runā viņš aprā-
dīja, ka bibliotēka nevien būšot labs laika kavēKli.s

un biedrs tumšajos ziemas vakaros, bet arī izdaiļošot
sirdi un prātu un mudināšot lasītāju uz cēlāku kriet-

nāku dzīvi un labāku savas mājas iekārtošanu. Jau

pirmajai sapulcei bij panākumi. Nodibināja neofi-

ciālu bibliotēkas biedrību un noteica tai 3 rubļi biedru

maksas gadā. Bibliotēka jau pirmajā dienā skaitīja

ap 20 biedru. Vēlāk šis skaits vēl divkāršojās. Bez

tam bibliotēkai par labu vienu vai divas reizas gadā
mēdza sarīkot kādus svētkus, kas atmeta krietnas

summas. Sevišķi iemīļoti bij svētki Dīcmaņu jau-
kajā birzē. Bibliotēka plauka un brieda, pēc kādiem

gadiem jau sasniegdama 1200 labu sējumu. Bet tad

nāca kāds gadījums, kura dēļ L. P. bij spiests biblio-

tēku izlaist no rokām. Niknajos pārkrievošanas lai-

kos skolu inspekcija sāka L. P. par to vajāt, ka tas

bez viņas ziņas skolā nodibinājis bibliotēku. Tam

draudēja pat atlaišana no amata. Neko darīt, biblio-

tēka bij jāgādā no skolas projām. Izeja bij puslīdz
pieņemama. Džūkstē patlaban sāka plaukt Zemkopī-
bas biedrība", šai biedrībai viņš atdāvināja bibliotēku

1894. g., gan žēlodamies, ka nu Lancenieku gals pa-
liekot bez bibliotēkas. No L. P. skolas līdz biedrības

namam ir 7—B kilometri.

Blakus tautas un skolēnu bibliotēkai L. P. kopa
un vairoja arī savu personīgu bibliotēku. Uz viņa
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galda un plauktā glabājās nevien Meiera konversā-

cijas vārdnīca un labākie vācu klasiķi, bet arī dažādi

raksti par rakstniecības kritikas, pašizglītības un

skolu jautājumiem. Bij jābrīnās, kur viņš guva

līdzekļus tik īsā laikā tādu bibliotēku iegādāt. No-

slēpums bij laikam tas, ka viņš priekš savas personī-

gās dzīves ļoti maz izdeva. Alkoholu, kas bieži aprij
lielas summas, viņš tiklab kā nemaz nelietoja un sku-

bināja arī citus no tā atturēties. Jaunībā viņš gan

pīpoja, bet vēlāk arī tabaku galīgi atmeta. Tikpat

taupīga un rūpīga namamāte bij viņa laulāta drau-

dzene Luīze, saukta Lulliņa, kuru viņš tā paša 1883. g.

vasarā pārveda jaunajādzīves vietā. Tālāk L. P. strā-

dāja pie pašizglītības un sāka pa starpām nodarbo-

ties arī jau rakstniecības druvā, iesūtīdams pa rak-

stiņam „Baltijas Vēstnesim".

Taisni ar L. P. ierašanos Lancenieku skolā sakrīt

biedrību dibināšanas laikmets Džūkstē. Pirmā bie-

drība, ko uz statūtu pamata 1883. g. apstiprināja, bij

savstarpēja „Apdrošināšanas biedrība pret uguni",
šo biedrību nodibināt izdevās samērā viegli, jo ļaudis
paši redzēja, ka apdrošināšanakroņa biedrībās ir pil-
nīgi nenozīmīga. Par nodegušu ēku valdība piem. iz-

sniedza tik 15rubļupabalsta jaunbūvei. Citādāki bij ar

„Zemkopības biedrību" un „Krāj-aizdevu kasi". Dau-

dzi, sevišķi vecāki zemkopji, šādu biedrību dibināšanu

noteikti nostrīdēja un apkaroja. Nu L. P. dedzīgai

pārliecībai biedrību veicināšanā un veiklajai mēlei bij
darbs. Vecie saimnieki bij jāsagatavo un jāpārliecina,
ka bez tādām biedrībām grūti dzīvot. Pie šī darba

viņš stājās ar jaunekļa sparu un neatlaidību. Viņa
runas un mudinājumi nepalika bez panākuma. Ja nu

arī ne visi, tad tomēr viena liela daļa pagasta grunt-
nieku piekrita „Zemkopības biedrībai", un tāda drīz

arī tika nodibināta. 1888. g. viņai sekoja „Krāj-aiz-
devu kase". Dzīve jaunajāsbiedrībās, sevišķi sākumā,

bij isti rosīga un daudzpusīga, bet darbinieku pirmā
vietā vienmēr varēja atrast L. P. Maz viņam varēja

būt attiecību pret „apdrošināšanas biedrību", jo pa-

šam nekas nebij apdrošināms. Bet arī tur viņš strādā,



L. P. ar kundzi laulības dzīves sākumā.
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pirmās apdrošināšanas polises raksta viņa roka. Jo

nepieciešams viņš ir „Zemkopības biedrībā". Bez viņa
biedrību sapulcēs kautkā trūkst, nav sirsnības darbā

un vaļas brīžos īstās omulības. Darbam vajadzīgas
viņa čaklās rokas un omulībai viņa nevainīgie skaņie
smiekli.

Tūlīt pēc „Zemkopības biedrības" nodibināšanas

L. P. viņā nolasīja veselu rindu referātu, kuros aiz-

kustināja visdažādākos jautājumus pagastu dzīvē.

Pieminēsim dažus no tiem. Viens nopirmajiem refe-

rātiem nes virsrakstu: „Kur tie citi?" šai rakstā viņš
plaši apskata jautājumu,cik biedrība vajadzīga, pat

nepieciešama. Beidzot izsaka izbrīnu, ka Džūkstē vēl

ir tādi ļaudis, kas to nesaprot. Beigu sauciens refe-

rātā skan: nāciet visi, vienībā būsim stipri! Cits refe-

rāts saucas: „Arī dārzs iepotē mājas mīlestību", še

L. P. nodarbojas ar savu vismīļāko tematu
—

dārz-

kopību, kurai viņš pats jaunajā vietā dāvina visu

sirdi un mudina arī citus, darīt tāpat. Pateicoties

viņa dedzībai šai lietā, Džūkstē dažā sētā sāka pa ko-

ciņam zaļot. Bet katrreiz viņa referātiem nav prak-
tiskas nozīmes. Viņš runā arī par abstrāktām lietām,
piem. tautas mīlestību, izglītību v. t. t. Viens no tā-

diem rakstiem nes virsrakstu: „Vārds par izglītību",
šai referātā L. P. apskatīja izglītības nozīmi vispār
un sevišķi uzsvēra iekšējā cilvēka un sirds izglītību,
kas nav saistīta ar augstskolas soliem. Atceros, ka

vietējais ārsts Dr. Grosbergs, kas arī bij „Zemkopības
biedrības" biedrs, ar šo referātu bij ļoti nemierā.

L. P. esot nonicinājis augstāko izglītību. Tā nu gan

nebij, bet referātā izskanēja gan doma, ka arī augst-
skolas izglītība bez sirds izglītības nav pilnīga. Ar

tādām skaidrām vispusīgi pamatotām domām L. P.

gāja pie katra darba. Drīz „Zemkopības biedrībai"

pievienojās pārtikas veikals. Pagasts bij tā sajūsmi-
nāts, ka ķieģeļu ēku pārtikas veikalam un akmeņa
mūra noliktavu pie tā uztaisīja bez kādām grūtībām.
Uz kooperatīviem pamatiem dibināts šis bij pirmais
tāds pārtikas veikals plašā apkārtnē. Veikals pastāv

vēl tagad, bet maksā biedrībai nomu kā privātiestāde.
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Plaša kooperatīva vadīšanai toreiz Džūkstē vēl trūka

piedzīvojumu un zināšanu. Bet nelūkojot uz to, L. P.

veikalam ziedoja daudz laika.

Sākumā «Zemkopības biedrības" sapulces notika

dažādās telpās — pagasta namā, skolās un citur. Bet

tāds stāvoklis nelikās ciešams. L. P. un citu biedrības

darbinieku galvās radās doma, ka biedrībai jāceļ pa-
šai savs īpašs nams. Bet tāds nolūks bij grūti reāli-

zējams, jo trūka vajadzīgās zemes, kur ēku uzcelt.

Džūkstes pagasta nams atradās ļoti neglītā vietā un

uz kroņa zemes. Puslokā to apņēma Džūkstes mui-

žas ganības, sastāvošas no kadiķiem apaugušām un

glužineauglīgām smilšu un mālu bedrēm. Pretīm pa-

gasta namam atradās baznīca un kapsēta un otrā

pusē muižas tīrums unkrogs. Te radās doma, vai ne-

būtu iespējams no muižas ganībām dabūt kādu zemes

gabalu biedrības nama celšanai. Cerības auga, kad

muižas rentnieks barons Drachenfels paziņoja, ka

viņš kāda gabala ganību atdalīšanai no muižas šķēr-
šļus ceļā nelikšot. Ganības muižai tā kā tā neko ne-

ienesot. Un notika, tā sakot, brīnums. Domeņu valde

pašā Džūkstes centrā
— pati muiža atrodas nepilnu

kilometru no centra
—

nodeva biedrībai ilggadējā
rentē 15 pūrvietas no muižas ganībām. Biedrībai tā

bij svētku diena, kad tas nāca zināms.

Drīz L. P. staigāja pār iegūtas zemes pauguriem
un kadiķiem, vērīgi apkārt raudzīdamies, itkā zvaig-

žņu lūkotājs, kas pasaules telpā grib atklāt jaunus
līdz šim nepazītus ķermeņus. Viņš meklēja vietu,kur

celt biedrības namu un garā taisīja plānus, kā tam

pielāgot lielu parku un dārzu. Pie nama būves bez

„Zemkopības biedrības" ņēma dalību arī „Krāj-aiz-
devu kase", kura jau bij paspējusi materiāli stipri
iedzīvoties. Arī krājkasē L. P. darbojās kā revīzijas
komisijas loceklis. Bez biedrībām nama celšanā pie-

dalījās visa apkārtne. Neviena zirdzinieka, ne strād-

nieka diena netika naudā maksāta. Pat muižnieki ne-

atteicās celtni pabalstīt. Atceros, ka dzimtmuižas,

Spirgus un Kazupe, deva kādus ozolus namu vajadzī-
bām. Pasaulē neesmu redzējis laimīgāku cilvēku kā
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L. P. tai brīdī, kad jaunajam namam sāka pievest
pirmos dziedrus un sijas. Viņš lēca uz vienas kājas
un gavilēja vārda pilnā nozīmē:

Neraud gauži, sila priede,
Neba tevi skaliem cirta;
Cērt istabas pamatiem,
Daiļu dziesmu klausīties.

Taut. dziesma.

Drīz kailajā ganību pakalnē pacēlās biedrību

nams —
liela divstāvu mūra māja, staltākā ēka tālā

Džūkstes-Pienavas biedrību nams.

apkaimē. Kamēr māju būvēja, L. P. strādāja pie vi-

ņas apkārtnes izdaiļošanas. Kadiķi pazuda, pauguri
nogrima izraktajās smilšu bedrēs. Tad sākās parka
dēstīšana pēc L. P. paša sastādīta plāna. Vispirms
apstādīja lielu pusloka aleju, kura ar abiem galiem
izved uz lielceļu, bet ar pusloka vidu skar biedrības

namu frontes pusē. Tad sekoja visa lielā parka ap-
stādīšana un pomoloģiska dārza ierīkošana. Darbs

bij ārkārtīgi grūts un prasīja divus gadus, bet L. P.

viņu veica gandrīz viens pats, ņemdams tikai palīgā
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strādniekus, ko bez atlīdzinājuma deva biedrību bie-

dri. Pēc L. P. paša atzīmēm, viņš pie parka un dārza

dēstīšanas sastrādājis 70 dienas, no 1895—1897. g.

Pagastā sprieda, ka viņš parkā rokot tā, itkā līdz šim

zemi nemaz nebūtu redzējis. Pats viņš vēlāk laulātai

draudzenei stāstīja, ka parku dēstīdams viņš pirmo-
reiz apmānījis, ka tam sāp krūtis. Viņš bij pārstrā-
dājies, pārtaksējis savus vājos fiziskos spēkus. Parkā

un dārzā atrada vietu apmēram 3000 dažādu koku un

krūmu. Kad darbs bij pabeigts, tad L. P. lika uzcelt

vienkāršu lauka akmeni dārza dēstīšanai par piemiņu.
Par šo akmeni viņš pats raksta:

„Tai akmenī iekala: Parks dēstīts 1895.—1897.

un akmeni tai vietā, kur, varbūt, tūkstošiem gadu gu-

lējis, atkal izcēla stāvus un nolika uz daudz gadiem,
bērnu bērniem parkam itkā par sargu, par piemiņu.
Akmenim aiz muguras auga maza priedīte vīra ga-

rumā; to atstājām par piemiņas akmeņa dekorāciju,
lai priedīte aug un šo akmeni apēno uz gadu gadiem.

Varbūt, ka pēc simts un pāris simts gadiem šī taga-
dējāpriedīte baļķa resnumā vēl liecinās par 1895. g.
stādīto parku un bērnu bērniem vēstīs, ka reizi Džūk-
stenieki-Pienavnieki mācēja kopoties, vienoties un uz

teicamu darbu roku sniegt. Kaut Dievs piešķirtu to

laimi, ka mūsu bērnu bērni šo nule loloto ideju turpi-
nātu un, varbūt, reizi šo Džūkstenieku-Pienavnieku

kopdarbību, tā sakot, vaiņagotu ar šim brīžam vēl ne-

paredzamu pilnības vaiņagu."
Ar tādu aizgrābtību L. P. strādāja un modināja

visā apkārtnē spēkus, no kuriem viss apgabals uz-

plauka. Nekas toreiz sajūsminātiem Džūksteniekiem-

Pienavniekiem nebij par grūtu. Lai vien apdomā, ko

tie īsā laikā pastrādāja. Bez biedrības nama un vei-

kala tie uz pašu ierosmi pārlaboja baznīcu un uzcēla

tai jaunu torni, aptaisīja lielu mūra sētu kapsētai.
Kur nu vēl paliek skatuves, bibliotēkas, biedrību nama

greznojumiun taml. Ja par kādu dzimtenes novadu

var sacīt, ka tas reiz vienotiem spēkiem veicis diženus

darbus, tad tas visnotāļ attiecināms uz Džūksti-Pie-

navu.



Heinrichs Visendorfs, L. P. labvēlis un pasaku izdevējs.
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1897. g. vasarā biedrības namu iesvētīja, uzvedot

šillera „Zvana dziesmu". L. P. dziedāja korī līdz kā

basists. Ļaužu pieplūdums bij bezgalīgs. Starp ci-

tiem viesiem bij ieradies arī krietnais tautietis Hein-

richs Visendorfs no Pēterpils. Viņš bij «Zemkopības
biedrības" goda biedrs un biedrības mērķus vispusīgi

veicināja. Vēl atceros, ka viesu starpā bij arī „Balss"
redaktors Aleksandrs Vēbers. Viņš man stāstīja, ka

ieraugot stalto biedrības namu viņ"; ļoti uztraucies,

jo domājis, ka namā ieguldītas tādas naudas summas,

ko ilgiem gadiem nevarēšot nomaksāt. Kad tam pa-

teica, ka nams skaidrā naudā maksā tikai 8000 rubļu
bet viss pārākais veikts ar tautas līdzekļiem un visas

apkārtnes līdzdarbību, viņš aiz brīnumiem sasita ro-

kas. „Rīgā tāds nams, grunti nerēķinot, maksā vis-

maz 25,000 rubļu," viņš sacīja.
Redzot L. P. ar tādu neizsīkstošu enerģiju darbo-

jamiesbiedrībās, var it neviļus uznākt doma, ka viņa
skolas darbs varētu būt pamests novārtā. Bet tā nav.

Katrā ziņā L. P. pieder pie labākiem skolotājiem visā

apkārtnē. Viņam pat ievesta tāda kārtība
— īpašs

kārtības rullis
—

kurai citi kaimiņu skolotāji veco

neērto telpu dēļ nespēj sekot. Darbs, zināms, grūts,,

jo pa ziemu viņa skolu apmeklē līdz 100 skolēnu, un

viņš strādā viens pats. Galvenais ļaunums ir, ka starp
tiem 100 skolēniem ir arī tādi, kas skolā iestājoties,
neprot latviski lasīt, šie skolēni bij balasts un trau-

cēklis pārējiem, kuri arī vēl bij sadalīti trijās no-

daļās. Proti, priekšskolas mācība šai periodā Džūk-

stē bij pamesta novārtā. Mācītājs, kas agrāk māju

mācībai visā draudzē bij sekojis, bij novecojis un at-

metis mājumācībai, kā teic, ar roku. L. P. daudz par

to domāja un rūpējās, lai apklusušo māju mācību

atkal atjaunotu. Pat laikrakstus un skolotāju konfe-

rences viņš ņēma palīgā šās lietas sekmēšanai. Tā

1884. g. viņš skolotāju konferencē Pētertālē nolasa

referātu: „Ko darīt ar skolēniem, kas nemācēdami la-

sīt, grib iestāties ziemas skolā?" Lielus panākumus
L. P. šai lietā gan neguva. Bērnu vecāki visu darba

smagumu arī turpmāk vēla uz skolotāja pleciem.
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Ar mācības līdzekļiem" skola bij pietiekoši apgā-
dāta. Klasē atradās bildes, kartes unpat ērģeles. Mā-

cības līdzekļi bij gādāti lielāko tiesu par L. P. paša

vāktu vai ziedotu naudu, jo pagastu aizstāvji vaja-

dzīgas summas tam nolūkam labprāt nedeva.

Lielu svētību visai apkārtnei nesa L. P. ierīkotā

plašā koku skola. Skolēni iemācījās kokus kopt, stā-
dīt un potēt. Kailo Kažuļu kalnu, no kura skolai pie-
derējatrīs pūrvietas, L. P. īsā laikā apstādīja ar egļu
žogu unpārvērta ziedošā dārzā. Nosaukumu „Kazuļu
kalns", šis stūrītis esot dabūjis no „prūšu laikiem",

jokareivji šai piekalnītē kāvuši kazas. Vismaz L. P.

kādi vecīši to stāstījuši.
Sakarā ar dārzkopību jāpiemin vēl viens vīrs, ar

kuru L. P. diezgan bieži satikās. Tas ir dārznieks

Mellenbergs. Viņš bij ieradies no Rīgas un apmeties
Džūkstes apgabalā uz dzīvi. Viņš parakstīja augļu
kokus no Rīgas un ar mazu peļņu tos stādīja vietējo
saimnieku dārzos. Viņš bij kluss prātīgs vīrs un vi-

ņam piemita tā īpašība,ka viņš visiem cilvēkiem teica

taisnību acīs. Mellenbergs dus Džūkstes kapos zem

paša dēstītām četrām bumbierēm. L. P. viņam cēlis

pieminekli savos stāstos. Tur viņu sastopam zem

Melnplaukas vārda.

Ar Mellenbergu L. P. mēdza pārrunāt visus jautā-
jumus, kas attiecās uz ļaužu dzīvi un vajadzībām.
Sevišķi dārzkopība bij sarunu mīļākais priekšmets.
Pie dārzu plānu sastādīšanas, koku izvēles un tml.

Mellenbergsbij L. P. uzticams padoma devējs.
Kad lielais skolas dārzs bij apstādīts, L. P. no-

domāja līdzīgu dārzu ierīkot arī brāļa Bērtuļa mājās

Cīruļos. Ar brāli bij norunāts,ka L. P. nāks uz Cīru-

ļiem pavadīt vecuma dienas. Tam nolūkam Bērtulis

L. P. novēlējaērbēģi unkādas pūrvietas zemesCīruļu
mājas centrā pie maza ezeriņa. Ap ezeriņu vajadzēja
atrasties dārzam. Lai uz vietas izpētītu, kur un kā
dārzs stādāms, L. P. kopā ar Mellenberguceļo uz Cī-

ruļiem. Abi vīri ņem vērā visus apstākļus un sastāda

rūpīgi pārdomātu dārza plānu. Gadu vēlāk dārzu arī

apstāda. Tā kā koki koku skolā paauguši jau labi
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prāvi, tad tie jāved veseliem lieliem vezumiem. Visur,
kur L. P. staigājis, viņš atstājis zaļu dārzu ziedošas

pēdas. Visi L. P. dēstītie dārzi zaļo vēl tagad un

katram stāsta par savu audžu tēva skaisto sirdi un

čaklajām rokām.

Lai gan pagastu krietnākie vīri, kas to līdz sirds

dziļumam pazina, L. P. līdz mūža galam nēsāja, tā

sakot uz rokām, tad tomēr attiecības starp viņu un

pagastu oficiālajiemaizstāvjiem vēlāk stipri paslikti-

nājās. Pagastu aizstāvji piekopa aklu taupību, bet

L. P. no nepieciešamā minimuma skolas vajadzībām
negribēja atteikties. Strīdi iesākās ar to, ka L. P.,
kad skolēnu skaits pieauga pāri par 100, pieprasīja
no pagastiem palīgu. lesākās sarakstīšanās ar val-

dēm un tiesām, kas vilkās lielā garumā. Tikai kad

L. P. fiziskie spēki bij jau stipri aizlauzti, viņa skola

1896. g. dabūjaotru skolotāju. Nesaticība starp L. P.

un pagastu aizstāvjiem turpinājās arī pēc tam, jo aiz-

stāvji viņam nevarēja piedot, ka tiem jāalgo cetur-

tais skolotājs. L. P. arī muguru nelocīja, jo apzinā-
jās to lielo darbu, ko draudzes labā bij strādājis, bez

tam, ir akls varēja saredzēt, ka taisnība ir viņa pusē.
Drīz pēc oficiālās sastrīdēšanās L. P. dzīvoklī divreiz

papasu sapuva dēļu grīda. lelikti bij zaļi koki, un

koka piepe dēļus pārs gados sagrauza. Pagastu aiz-

stāvji grīdu negribēja atjaunot un beidzot nolēma,

skolotāja dzīvoklī ielikt ķieģeļu klonu. L. P. bij jau

vārgs, unķieģeļu klons bez šaubām būtu vājajāmkrū-

tīm kaitīgs. Viņš griezās pie iepraktizētā paņēmiena,
karot pret pagasta aizstāvjiem ar laikrakstu pa-

līdzību. „Dienas Lapā" parādījās „telegrama no

Džaukstienes", kura vēstīja, ka turienes pagasta aiz-

stāvji nolēmuši taupības dēļ savā skolā dēļu grīdu iz-

ņemt un ķieģeļu klonu „iegrūzt". Skolotājs esot

jau iegādājis „čabatas" (vājas veselības dēļ L. P. val-

kāja garus filca zābakus), lai kājas nesaltu. Pat pa-

gastu tēvu vajadzībām skolotājs esot pasūtījis 9 pā-

rus „čabatu", lai tiem nebūtu jāapsaldējas, kad skolā

iekristu darīšanas. Ar savu lēmumu pagasta tēvi esot
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ļoti apmierināti un daži gribot šim gadījumam par

piemiņu uzcelt piemiņas stabu ar uzrakstu:

„Ēkai likām klonu labu,
Mums nu uzcēla šo stabu."

šī korespondence sacēla milzīgu brēku, bet savu

mērķi tomēr nebūtu sasniegusi, ja lietā nebūtu iejau-
cies zemnieku lietu komisārs, kurš pavēlējadēļu grīdu
skolā atjaunot. Pagastu aizstāvji, kuri paši sevi

sauca par pagasta vietniekiem, L. P. negribējapiedot

arī to, ka viņš tos iekristīja par «pagasta varenā-

jiem". ledomīgie „varenie" tad nu dažreiz nevien pie
kopēja sprieduma, bet dažreiz arī atsevišķi mēģināja
L. P. iekost. Situācijas izmantošana un asprātīgas
atbildes tomēr balamutes bieži apklusināja un apkau-
noja. Raksturīgs ir sekošs gadījums. Kāds no pa-

gastu „varenājiem" reiz agrā rītā brauc uz L. P. sko-

las pusi unpanāk mazu puisīti-skolēnu. Braucējs sko-
lēnu iesēdina ragavās, un starp viņu un skolēnu no-

risinās sekošā saruna:

Braucējs: Kur tu tik agri tec?

Skolēns: Uz skolu.

Braucējs: Kālab tik agri?
Skolēns: Astoņos jābūt darbā.

Braucējs: Nu skrej, skrej, iznest tam Lerchim to

m
... podu.
Nejauši skolēns gadās tāds, kas L. P. pieķēries kā

īstam tēvam. Raudādams viņš tam izstāsta visu ga-

dījumu. L. P. viņu apmierina un teic: „Ļauniem ļau-
dīm ar ļaunumu nekā nevar darīt. Lūgsim labāk par

viņu Dievu, varbūt viņš labosies!"

Un tiešām. Tā paša rīta lūgšanā L. P. piemin ga-

dījumu un lūdz Dievu par skolas apvainotāju. Mutes

bajāram gadījums vēlāk nebūt nebij patīkams. Pa-

gasta zobgaļi tam vēlāk ilgi kala acīs, ka šis tik esot

prātu dabūjis, kamēr L. P. par to nolūdzis Dievu,

agrāk bijis gluži auša.

Sūdzības pret L. P. dažreiz bij taisni smieklīgas

un gluži aplamas. Tā viens „varenais" sūdzēja, ka

L. P. pa vasaru ļaujot tukšajā klasē meitenēm mācī-

Rob. Bērziņš, Lerchis-Puškaitis dzīvē un darbs. 5
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ties šūt un tā tērējot pagasta mantu un deldējot pa-

gasta ēku. Cits sūdzēja, ka L. P. mēslojot dārzu ar

smirdošiem mēsliem un skubinot bērnus, lasīt un abo-

nēt «Jaunības Draugu".
Briesmas L. P. no sūdzībām gan nekādas nedrau-

dēja, jo pagasta priekšgalā stāvēja sapratīgais ilga-

dējais pag. vecākais Kurka-Zīverts, kas L. P. labi pa-

zina un augsti cienīja. Arī pag. populārais darbvedis

A. Fuksis pazina L. P. tikai no labās puses un viņu
vienmēr aizstāvēja. Bez šo vīru piekrišanas svarīgi
pārgrozījumi pagastu dzīvē nebij domājami. Bet vār-

gulīgo skolotāju sūdzības tomēr uztrauca un viņa
mūža galu nospieda.

Jāpiemin, ka arī krievu inspekcija dažreiz ar L. P.

nebij mierā, tādēļ ka tas kopa latviešu garu, latviešu

valodu un negribēja būt par pārkrievošanas ieroci.

Izpriecas vārda parastā nozīmē L. P. nemaz ne-

pazina. Alkoholu, kā jau sacīts, tikpat kā nemaz ne-

lietoja un deju pat nīda. Savai svainenei Alīsei Vein-

berg viņš raksta albumā: «Deja ir muļķīgākā izprieca
pasaulē." Prieku viņam visvairāk darīja dziļas sa-

runas ar draugiem vai tautas dziesmu dziedāšana.

Ārpus mājas viņš visomulīgāk jutās biedrībās. Div-

reiz gadā viņam bij īstas svētku un prieku dienas,
proti, kad apmeklēja Rīgas Latv. Biedrības Zinību

kom. sapulces un Jelgavā brīvlaišanas svētkus. No

Jelgavas viņam mūžam bij atmiņā Jura Mātera un

Aleksandra Vēbera runas, kā arī Ādolfa Alunāna

teātra izrādes, kamēr Rīgassapulces tam deva iespēju
iepazīties ar krietniem tautas dēliem. Cik mīļas vi-

ņam bijušas Zinību kom. sapulces, pierāda tas ap-

stāklis, ka viņš uz tām dodamies gandrīz aizvien mē-

rīja kājām ap 20 kilometru lielo atstatumu no skolas

līdz Smārdes Dambjiem, še atpūties un par nakti

pārgulējis, viņš otrā dienā devās uz Rīgu. Dambjos
viņš katrreiz ienesa kā saules staru. Pat kaimiņi nāca

klausīties viņa dedzīgos nostāstus.

Pie gadījumaL. P. mīlējapajokot, nebīdamies pat
nepatikšanu. Tā 1886. g. bij Džūkstē daudz ko runāt,
ka L. P. bijis vienu stundu par Kurzemes «muiž-
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nieku". Lielkņazs Vladimirs apmeklēja Jelgavu un

muižnieki Tetelmindē, Lielupes malā, uzcēla pavil-

jonu, viņa sagaidīšanai. Dalību svētkos pēc stingra
priekšraksta ņēma visi Dobeles un Bauskas pag. ve-

cākie un daudz ļaužu. lerodas arī L. P. un grib ap-

skatīt muižu un paviljonu, bet tur nelaiž klāt, pieeja
tik muižniekiem. Tad L. P. saka: „Es esmu tāds pat
muižnieks kā viņi." Tā kā viņam laimīgi mugurā

brūtgānasvārki un viņš ar savu šmaugo augumu ļoti
cēls izskatās, tad sargi, kad tiem žēlīgi pamāj ar roku,

to visur laiž klāt. Tikai vēlāk, kad L. P. sarunājies
ar pagastvecākiem, visi redzējuši, ka muižnieku

starpā bijis viens „pakaļtaisīts".



Piektā nodaļa.

Lerchis-Puškaitis pasaku krājējs un rakstnieks

Pirmā nodaļā jau redzējām, ka L. P. izaug pirmat-

nējā svaigā lauku dzīvē, kur vēl svēti tic raganām,

burvjiem, pesteļiem. Purvs un mežs Cīruļus gandrīz
ieņem no visām pusēm un tos ieslēdz veclaiku pasaulē.
Ziemas vakaros tikai no kāda nejauša ceļinieka mu-

tes atskan pa pasakai un nostāstam, kas dziļi saviļņo
bērna dvēseli. Nav šaubu, ka tautas pasakas L. P.

iemīļojis jau Cīruļos. Tāļāk redzam, ka viņš, tikko

darba vietā iestājies, tūlīt nododas pasakām. Ar pa-

sakām viņš darbojas jau Annas muižā un tāpat Džūk-

stes-Pienavas skolā. Uzrakstīt pasakas L. P., cik

redzams, iesāk savā mūža darba vietā
—

Džūkstes-

Lancenieku skolā. Par šo pasākumu L. P. sirdsdraugs
A. Saussupis no Džūkstes starp citu man raksta

sekošo:

„Tu jautā, kas L. P. ierosinājis ziedot savu mūžu

pasakām un kad viņš tās sācis uzrakstīt? Uz jautā-
juma pirmo pusi nevaru atbildēt, bet zīmējoties uz

otru man jāsaka, ka viņš pasaku uzrakstīšanu iesāka

tai pašā ziemā, kad ieradās Lancenieku skolā (tā tad

1883. g.). Vispirms viņš uzrakstīja tautas teikas un

nostāstus, kas bij saistīti ar apkārtni. Pirmā uzrak-

stītā teika bij par Pienavas dzirnavu ezeru (ezers at-

rodas skolai taisni pretīm, pārs simts soļu atstatumā),
kurš ik septiņus gadus prasot vienu upuri-slīkoni.
Otra teika bij par lielo akmeni pie Tīļām (mājas ezera

galā), uz kura redzēti dejojam sarkani kundziņi ar

mamzelītēm. Tad sekoja spoku stāsti par Pluģu kap-
sētu un Džūkstes vecajām rijām. īstas pasakas viņš
vispirms sāka uzrakstīt pēc vecās Uzītes nostāstiem

no Lancenieku ciema. Vecās Ilzītes īstais vārds Ilze
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Zilbārde, toreiz 97 g. veca. No viņas L. P. ar laiku

uzrakstījis ap 50 pasaku."
Tālāk A. Saussupis stāsta, ka L. P. tam lasījis

pirmo uzrakstīto pasaku priekšā. Pēc tam abi pār-
runājuši uzrakstīšanas veidu. A. Saussupis aizrādī-

jis, ka pasaka uzrakstīta pa daudz garos teikumos un

ar jaunlaiku vārdu piemaisījumiem. Tad L. P. uz-

aicinājis Ilzīti otrreiz pie sevis un uzrakstījis pasaku
viņas klātbūtnē, teikumu pa teikumam, un nevis tikai

atstāstīdams kā pirmoreiz. Nu pasaka iznākusi skai-

sta. Vēlāk tad arī L. P. pūlējies uzrakstīt pasakas uz

mata tā, kā tās stāsta.

Lai gan Džūkste-Pienava piederēja pie tā laika

gaišākiem Latvijas apgabaliem, tad tomēr starp ap-

gabalavecākajiem iedzīvotājiem tautas tradicijas bij
vēl uzglabājušās diezgan lielā mērā. Gadījums ar

97 g. veco Ilzīti to gaiši pierāda. Viņai drīz pievieno-
jās citi stāstītāji. Pa 30 pasaku L. P. uzraksta no

vecās Cībenes, īstais vārds Trīna Ķempe, no vecās

Dāčiņas, īstais vārds Dārta Knore, un no Lavīzes Pu-

dzes. Beidzot šīm stāstītājām pievienojās Džūkstes

pasaku ķēniņš, 70 g. vecais jumiķis Kaspars čipiņš.
No viņa L. P. uzrakstījis 72 pasakas. Pa I—lo pa-

sakām L. P. uzrakstījis no vairāk stāstītājiem. Pa-

saku uzrakstīšana bij grūts darbs, jo stāstītāji ne-

varēja vis pasakas, tā sakot, no piedurknēm purināt.
Dažai pasakai bij piemirsies gals, citai sākums, un

prātā palikušas tik spilgtākās vietas. Bieži vien pat

no labākajiem stāstītājiem uz reižu bij iespējams iegūt
tik vienu pasaku. Visizdevīgāki bij, ja stāstītāji uz

kādu lielāku laiku palika skolā. Tādā gadījumāL. P.

ar tiem bij kopā katrā brīvā brītiņā. Vecais čipiņš,
piem., vairāk lāgiem ik pa 2—3 nedēļām dzīvoja skolā.

Atceros tādu gadījumu. Kādu svētrītu braucu uz

Smārdes staciju un ceļā pēc parašas pieturēju pie
L. P. Dzīvoklī viņu neatradu. Viņš esot klasē. Klasē

mani sagaida šāda aina: L. P. melnos svārkos, izpūru-
šiem matiem noliecies pār katedru unkautko steidzīgi
raksta. Viņam roku sniedzot tikai pamanu, ka netāļ
no viņa skolēnu solā sēž vecais čipiņš un šmaukstinā-
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dams un sirmo bārdiņu braucīdams kautko stāsta.

Čipiņu pazinu jau no bērnu dienām, jo viņš dažreiz

mana tēva mājābij jumissalmu jumtus. Atceros, ka

viņš arī toreiz varēja bez gala daudz pasaku stāstīt.

Vīrs tikai pa laikam gribēja, lai bērni to palūdz, šo-

reiz viņa poza bij lepna. Viņš apzinājās, ka dara sva-

rīgu darbu, šai pašā gadījumāL. P. man stāstīja, ka

Čipiņš pie tā dzīvojot jau ap 3 nedēļām. Pa brīžam

stāstītājam esot jāiedodarī pa degvīna kulcienam, jo
tad tam mēle esot lunkanāka. Pasaku uzrakstīšanai

izmantošot visu svētdienu, jo darbdienās esot maz

vaļas.

Kā pie visiem darbiem,tā arī pie pasaku uzrakstī-

šanas L. P. ķērās ar dedzību un sirsnību, pats sevi

aizmirsdams. Viņam nebij žēl ne svētdienas, ne nakts

miera, ja vien bij kas krietns padarāms.
Pat izpriecas brīžos, kā viesībās un tml. viņam stā-

vēja pasakas prātā. Ja sapulcētu nebij pārāk daudz,
tad katram klātesošam bij jāstāsta viena pasaka. Ga-

dījās, ka viņu par šo kaislību zoboja un pat izjokoja,
bet viņš to ļaunā neņēma. Reiz bijām kopā sirsnīgs

draugu pulciņš pie Bulduru saimnieka Saussupja.
L. P. atkal prasa, lai katrs stāsta pasaku. Daži pa-
stāsta arī. Beidzot pag. darbvedis A. Fuksis (agrā-
kais darbvedis, ideālais censonis Baukšs bij jau mi-

ris) saka, ka viņš no vecās Unguru mātes dzirdējis
jauku pasaku. L. P. dedzīgi satver zīmekli, un

A. Fuksis stāsta: Vienam vīram Dievs apsolījis pie-
pildīt visas viņa vēlēšanās. Vīrs vēlējies: kaut visas

pasaules vīri būtu viens vīrs, visi pasaules koki viens

koks, visi pasaules ūdeņi viens ūdens, visi pasaules
cirvji viens cirvis. Dievs prasījis, kālab viņš tā vēlo-

ties? Vīrs sacījis: Tad tas lielais vīrs ņemtu lielo

cirvi uncirstu lielo koku, un lielais koks kristu lielajā
ūdenī. Tad es dzirdētu to lielo plunkšķi. Visi smejas,
arī L. P., jo dzīvā fantāzija visus uzjautrina.

L. P. sākumā nebūt nedomāja,sakrāt visas tautas

pasakas, kas tobrīd bij pieejamas. Viņa pirmā doma

tik bij, uzrakstīt visas tautas tradicijas, cik no tām

bij uzglabājies viņa apkārtnē. No augšēja aprādī-



L. P. oriģinālpasaku titullapa.
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jumapar galvenākajiem stāstītājiem redzams, ka arī

šis krājums iztaisa kuplu tautas dzejas vaiņagu. Viss

materiāls, kas ievietots L. P. „Tautas pasaku" pir-
majā daļā, ir no viņa personīgi Džūkstē uzrakstīts.

Liels bij L. P. prieks, kad H. Allunans Jelgavā 1891. g.

izdeva viņa pasaku pirmās trīs daļas. Pasaku pirmās

daļas ievadā L. P. raksta: „Lai būtu kā būdams, vēl

māmiņu diezgan, kas šos dabas literātūras burtus

māk lasīt. Kā tas patiesība, to pierāda arī šis krā-

jums, kurš vienā pašā savienotā Džūkstes-Pienavas

novadā desmit gadu laikā sakrāts." Ja piezīmi par

„desmit gadiem" ņem vārdiski, tad L. P. pasaku uz-

rakstīšanu būtu iesācis jau Džūkstes-Pienavas skolā.

Bet par to trūkst tuvāku ziņu. Ka te ar gada skait-

ļiem kautkas nav kārtībā, to rāda arī tas apstāklis,
ka L. P. tās pašas pirmās daļas priekšvārdā tālāk

teic, ka šis manuskripts bijis gatavs jau 1888. g.,

„bet dažādi apstākļi spieduši darbu atlikt līdz šim lai-

kam," 1891. g. Arī pasaku otrā daļā ir gandrīz vie-

nīgi L. P. paša uzrakstīti materiāli. Tikai pārs pa-
saku uzņemti no Roberta štauera Lieliecavā. Roberts

štauers ir šo rindiņu rakstītāja skolēns. Vienu gadu
Lieliecavā nodzīvojot, man bij gadījums, viņu uz tau-

tas tradiciju krāšanu ierosināt. R. štauera uzzīmē-

jumi ir ļoti vērtīgi. Cik zinu, tad viņš pirmais uz-

raksta pasakas par labības pūķi, „rudzu lunģīti". Pa-

saku trešā daļā parādās jau diezgan bagāts uzrakstī-

tāju skaits, visi bez izņēmuma tautskolotāji, piem.

žiemaOzolmuižā, Vulfs Ūziņos, štrauss Ērbēģē, Taup-
manis Rudbāržos (uzrakstījis arī daudz taut. dz. ar

melodijām, piem. „Bārenītes slavināšana"),Kiršsteins

Kroņa Misā, Būrkins Valmierā, Ģinters Vīnšenķos
un c.

Laiks ap 1890. g. ir L. P. rakstniecības darbībā

ļoti ražīgs. Ap šo laiku iznāk nevien viņa pasaku pir-
mās trīs daļas, bet arī ~Kurbads, senlatvju varonis",

Jelgavā pie Reinberģa un viņa «Pasakas, oriģināli",
Rīgā pie Pūcīšu Ģederta. Klusu darbodamies un ar

pastrādāto nelielīdamies, viņš bij sasniedzis ievēro-

jamus panākumus. Tauta viņa pūliņus pēc nopelna
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atzina, L. P. bij populārs. Uz viņu var pilnīgi attie-

cināt viņa paša vārdus, kurus tas iesprauž kādā savā

oriģinālpasakā:

Godi bija divi godi:
Sabrēktais un pelnītais;
Viņu brēc

— nesabrēc,
šis pats klusu pārtecēja.

Pie tās pašas reizes pieminu, ka L. P. saistītā va-

lodā gandrīz nemaz nerakstīja. Viņa izteiksmes veido

bij proza, tautā noklausīta valoda. Tikai reti, kādā

sajūsmas brīdī, viņš uzmeta pa pantiņam. Tā savu

pasaku otru daļu viņš ievada ar sekošām rindiņām:

Kupla druva līgojāsi
Jaukām vārpām briedošām:

Pļaujiet, krājiet, tautasdēli,
Vediet vārpas piedarbā.
Senči, vecās māmuliņas
Zelta graudus audzināj';
Mēs cilāsim sprigulīti,

Bērsim graudus apcirknī!

Vēl man prātā viens L. P. pants, kurš sienas te-

piķī iešūts (viņa svainienes Alīses Veinberģ jaunkun-
dzes roku darbs) karājās „Džūkstes biedrības namā".

Pants skanēja:

Kā skudriņas mežiņā
Lielu pūzni uztaisīja,
Tā tautieši biedrībā

Lielu darbu padarīja.

Augšā minētām grāmatām iznākot, no visām pu-

sēm atskanēja balsis, ka L. P. ir tas aicinātais vīrs,
kam jāuztic visu toreiz pieejamo tautas pasaku sa-

kopošana, sijāšana un izdošana. Pirmais savus bagā-
tos pasaku krājumus L. P. nodeva Brīvzemnieks-

Treilands, 29. decembrī vecā st. 1892. g. šis gadījums

man sevišķi tādēļpalicis prātā, ka L. P. mani uzaici-

nāja, braukt viņam līdz uz Rīgu un saņemt no Brīv-

zemnieka pasakas. Priekšlikumu pieņēmu. Brīvzem-
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nieks, pasakas L. P. nododams, teica, ka laika trūkuma

dēļ pats nespējot pasakas iespiešanai sagatavot un

negribot tām arī ilgāk ļaut putekļos gulēt un tādēļ
tās nododot drošās rokās. Tai pašā braucienā L. P.

nopirka sienas pulksteni, kurš vēl tagad karājas
Džūkstes-Lancenieku skolā. Uz šī pulksteņa augšmi-

nētais datums ar L. P. paša roku apzīmēts. Brīvzem-

niekam drīz sekoja Dr. A. Bīlenšteins. Liels bij L. P.

pārsteigums, kad sirmais pētnieks, nomērīdams ar

zirgiem ap 30 kilometru, personīgi pie viņa ieradās

un tam nodeva savus krājumus. Drīz pēc šo mate-

riālu nodošanas, Dr. A. Bīlenšteins L. P. rakstiski pa-

ziņoja, ka „Latviešu literāriska biedrība" to iecēlusi

par savu korespondējošu biedru.

Pēc šī gadījuma uz Džūksti lija vesels pasaku lie-

tus. Pasakas piesūtīja Rīgas Latv. biedr. Zinību komi-

sija, Jelgavas Latv. biedr. Rakstniecības nodaļa un

daudzi citi. L. P. priekšā gulēja veseli pasaku kalni.

Tos pārrakstīt, sakārtot, sijāt vajadzēja neticami liela

darbaspēka, pašaizliedzīga čakluma, plašas intelligen-
ces un nenogurstošas rūpības.

Prof. P. šmits saka savu
„

Latviešu pasaku un

teiku" ievadā:

„Vākt unkārtot tautas pasakas un teikas ir daudz

grūtāks uzdevums, nekā apstrādāt kādu citu tautas

tradicijunozari, jo še stāv priekšā nevien milzīgs ma-

teriālu daudzums un gluži neaptverama satura dažā-

dība, bet arī pašu šo tradiciju nenoteiktība... Stā-

stītājiem un uzrakstītājiem ir dota liela brīvība. Krā-

jējs tik retis var uzņemt valodas un rakstības ziņā
pavisam nepārlabotus materiālus."

Bet L. P. no lielā un grūtā darba nesabijās. Viņš
pat nejautāja: kas man par to tiks? Pasakas krājās
bez mitēšanās, bet neviens sūtītājs nezināja pateikt,
vai pasakām, ja tās būs iespiešanai sagatavotas, rā-

sies arī kāds apgādātājs, nemaz nerunājot no kāda

autora honorāra, pēc kā dabiski visa pasaule dzenas.

Nelūkojot uz visiem šiem nelabvēlīgiem apstākļiem.
L. P. stājās pie lielā darba un veica to sešos gados.



Kurbada pasaku savirknējuma titullapa.
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Strādājot rakstnieks pārliecinājās, ka šis darbs

ne tikai nedod ieņēmumus, bet prasa vēl materiālas

piemaksas. Ja nu viņš reiz sastādījis latviešu teiku

un pasaku universālkrājumu, tad bij jāmeklē kopā
arī tādas pasakas, kas tam netika piesūtītas, bet to-

mēr bij kautkad uzrakstītas un iespiestas. Bij jāiz-

pētī laikrakstu gadugājumi par apmēram 80 gadiem,

bij jāizlasa „Latv. literāriskās biedr." magazīnas

v. t. t. Vecie laikrakstu gadu gājumi bij dabūjami

vienīgi Pēterpils publiskajā bibliotēkā. L. P. noorga-

nizēja Pēterpilī studentus, kas visus laikraksta gada
gājumus rūpīgi pāršķirstīja un pasakas izrakstīja.
Noraksti ienāca gan latviešu, bet stipri daudz arī vācu

valodā. Tomēr izrakstītajiem par darbu bij jāmaksā.
Naudu L. P. maksāja no saviem līdzekļiem, un lai

velti neskumdinātu savu laulātu draudzeni, viņš at-

līdzinājumu par darbu uz Pēterpili un citur sūtīja aiz

viņas muguras. Svešā valodā ienākušās pasakas bij
jātulko latviski, un tas bij atkal viens darba gabals
vairāk. Brīvzemnieka Maskavā izdotam krājumam:

„TpyAM no 3THorpaqpiH JiaTbiuīCKaro

arī lielums oriģinālu bij izgaisuši, un arī šie bij jā-
latvisko.

Nelūkojot uz visiem šiem nelabvēlīgiem apstā-

kļiem, „Latviešu tautas pasaku" ceturtā daļa drīz bij
gatava, pēc apmēra prāva, apmēram tik liela kā pir-
mās trīs daļas kopā ņemtas. Bet nu notika tas, no kā

L. P. visvairāk bijās: ceturtai daļai, lielam sējumam,
neradās apgādātājs. Bet L. P. savu darbu jau tā bij
iemīlējis un viņa nozīmi tik augstu ievērtējis, ka arī

šis nožēlojamais apstāklis viņu nesabiedēja. Pasaku

ceturto daļu viņš lika drukāt uz sava personīga
rēķina.

Darbs pa tām starpām nemitīgi turpinājās. Drīz

bij gatava arī grāmataspiektā un sestā daļa. Bet tā

pati vecā klizma: apgādātāju tām nebij. šo nelaimi

novērsa H. Visendorfs Pēterpilī un Rīgas Latv. biedr.

Zinību komisija, tā ka 1894. g. varēja iznākt «Lat-
viešu tautas pasaku" V. un 1896. g. VI. daļa, abas

biezi sējumi.
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Bet vēl milzums pasaku bij neiespiestu. Visas šīs

atlikušās pasakas L. P. nodomāja ievietot „Latviešu
tautas pasaku" VII. daļā, sadalot to vairāk sējumos.

Septītai daļai pēc sava apmēra un lieluma vajadzēja
būt apmēram tik biezai kā visas pirmās sešas daļas
kopā ņemtas. 1899. g. arī šis darbs bij padarīts. At-

lika tik vēl visu darbu darīt pārskatāmu un viegli lie-

tojamu. Lai gan L. P. arī jau pirmajās pasaku daļās
bij ievedis zināmu iekārtojumu, tomēr VII. daļu pa-

beidzot, viss krājums līdzinājās lielam teiku un pa-

saku mežam, kurā var viegli apmaldīties. Pārskata

dēļ L. P. „pasaku mežā" sāka dzīt ceļus un stidziņas,
pa kuriem staigājot viegli uziet katru vēlējamu vietu

un lietu, jeb citiem vārdiem, viņš sastāda saviem krā-

jumiem atslēgu jeb komentāru pēc pasaku tipiem.
Pārskatu sastādīšana vien ir milzīgs darbs, to varēs

liecināt katrs, kas tuvāk iepazinies ar viņa pasaku
VIL daļu. ledalījums ir L. P. paša atradums un iz-

strādāts patstāvīgi bez kāda parauga.

Sadabūt septītai daļai apgādātāju pavisam nevei-

cās, jo bij jāiespiež divi milzīgi sējumi. Pasakās bij
ieguldīti darbs, mīlestība, enerģija un pat nauda, bet

negadījās varonis, kas bārenīti vestu dienas gaismā,
saules kalnā. Te 1901. g. vasarā, izlokšņu pētīšanas
nolūkā pa Zemgali ceļodams, mūsu neaizmirstamais

valodnieks K. Mīlenbachs apmeklēja arī L. P. Viņš
iepazinās ar L. P. mūža darbu un rakstīja par to „Bal-
tijas Vēstnesī": „Džūkstē redzēju Lercha-Puškaiša

krājuma VII daļu rokrakstā, šis rokraksts jau kopš
laba laika gatavs, bet aiz līdzekļu trūkuma, diemžēl,
tas vēl nevarējis pārvērsties grāmatā. Tas ļoti bēdīgi!
Te mūsu centīgaispasaku krājējs unkopotājs ziedojis
neapnicis un nenogurdamssavu brīvo laiku teicamam

darbam un sakrājis un sakārtojis teicami daudz tei-

kas un pasakas, nedz pūliņus, nedz naudu taupī-

dams, — jo mūsu laikos nekā laba par velti nevar

dabūt; arī pasaku un teiku teicējam jāatver mute ar

naudu, šis L. P. septītais pasaku un teiku krājums
uzlūkojams par priekšējo krājumu teicamu, nepiecie-
šamu nobeigumu ... Ļoti jānožēlo, ka tāds krietns
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raksts pušķo vienīgi centīga sarakstītāja un sakopo-
tāja galdu. Te būtu „Zinību komisijai" visādā ziņā
jāgādā par to, ka šis jau gatavais auglis drīz nāktu

grāmatu tirgū."

Zinību komisijā jaubij radies plāns, vākt līdzekļus
pasaku VII. daļas izdošanai. Mīlenbacha raksts lietu

vēl pastiprināja. Zinību komisija izlaida subskripci-
jas listes, un izdošanai vajadzīgā nauda drīz bij kopā.
Tūlīt stājās arīpie darba iespiešanas. Beidzamās kor-

rektūras VII. daļaspirmai pusei L. P. vēl lasīja nāves

gultā gulēdams. Kad pats vairs nespēja lasīt, tad kor-

rektūras tam lasīja priekšā, un viņš tik norādīja uz

izlabojamām vietām, pa laikam piebilzdams, ka cits

šīs grāmatas korrektūru nemaz nespējot izlasīt. Kad

grāmata iznāca, autora dienas bij jau skaitītas. Marta

mēnesī 1903. g. viņš piedzīvoja neizsakāmo prieku,
ka varēja savu krājumu VII. daļas pirmo pusi, kura

aptvēra pavisam 1330 lielas drukātas lapp., pilnīgi
gatavu rokās turēt. Marta mēneša 30. dienā, rīta

stundā, viņš aizdarīja savas acis uz mūžību.

Septītās daļas otrai pusei atkal trūka apgādātāja,
jo Zinību komisijas līdzekļi bij izsīkuši. Bij jāmeklē
jauni ceļi. Tad L. P. draugsun labvēlis H. Visendorfs

Pēterpilī apņēmās ievadīt sarunas ar Pēterpils Zinību

Akadēmiju, lai tā uzņemtos grāmatas izdošanu. Sa-

runas solīja labvēlīgus rezultātus, bet uz grāmatas

iespiešanu bij jāgaida, jo akadēmija vispirms gribēja

pabeigt Krišjāņa Barona
„Latvju Dainas". Tā darbs

iegula, sevišķi arī vēl tādēļ, ka autora acis par to vairs

nevarēja stāvēt nomodā. Un tā šis darbs stāv neie-

spiests vēl šo baltu dienu, šimbrīžam viņš gan no Pē-

terpils Zinību Akadēmijas pārvests atpakaļ Rīgā un

atrodas pie prof. P. šmita kga, kurš to izlieto kā ma-

teriālu savu „Latviešu pasaku un teiku" kopojumam.
Viss L. P. teiku un pasaku krājums aptver 6002 tei-

kas unpasakas, kas sakrātas 524 pagastos no 850 līdz-

strādniekiem. Tādā stāvoklī nu ir pašaizliedzīgā L. P.

lielākais mūža darbs, žēl tik, ka krājuma VII. daļas
otra puse neparādās tautā tādā veidā, kā nelaiķis to

sastādījis. Bet lai nu būtu kā būdams, L. P. savai

Rob. Bērziņš. Lerchis-Puškaitis dzīvē un darba. 6
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tautai palicis nemirstams. Kamēr vien atskanēs lat-

vju mēle, minēs viņa vārdu.

Vēl jāpakavējas pie L. P. kā oriģinālpasaku un

stāstu rakstnieka. Oriģinālpasaku I. daļa iznāca

1889. g., DL daļa 1891. g. Vienā gadā ar pasaku otru

daļu iznāca „Kurbads, senlatvju varonis". Līdzīgus
rakstus viņš blakus tautas pasaku darbam rakstīja

arī turpmāk. „Austrumā" piem. parādījās episks no-

stāsts „Nārone". Tāpatstāv ar oriģinālpasakām. Da-

žas notām parādījās „Austrumā", „Jaunības Draugā"

un citur. Bet dažas palika arī neiespiestas. Kad

1903. g. vasarā, īsi pēc L. P. nāves, apmeklēju Džūk-

stē nelaiķa atraitni un dabūjuarī ieskatīties aizgājēja
papīros, tad tur starp citu redzēju arī kādu ar aukliņu
pārsietu manuskriptu, uz kura bij sekošs uzraksts:

„Pēc manas nāves šīs pasakas atdodamas „Der. Gr.

Nodaļai", lai izvēlē, kas der, un liek drukāt. Anss Ler-

chis-Puškaitis." šis novēlējums no manis toreiz rak-

stiski atzīmēts. Pasakas atraitne pēc adreses node-

vusi, bet par viņu tālāko likteni nekas nav zināms.

lespiestas pasakas nav, un „Der. Gr. Nodaļā" manu-

skripts arī nav atrodams. Pie zināma slēdziena paī-

so pasaku likteni var vest sekošs apstāklis. 1905. g.

pie J. Ozola Cēsīs iznācis dažādu rakstu sakopojums
zem nosaukuma: „Rieciens". Minētā krājumā bez ma-

nas ziņas uzņemts mans referāts: „Anss Lerchis-Puš-

kaitis dzīvē un darbā", ko nolasīju Rīgas Latv. Bie-

drībā 16. jūnijā 1903. g. Lercha-Puškaiša piemiņas
vakarā. Tūlīt pēc mana referāta „Riecienā" seko pa-
saka: „Lapsa kūmiņš un vilks" ar piezīmi: „Iz Lercha-

Puškaiša papīriem". Tā tad zināmas personas ar L. P.

atstāto manuskriptu ir darbojušās. Bet kur viņš ir

tagad?
L. P. atstātos papīros redzēju arī vēl sekošus stā-

stu uzmetumus: „Bandinieka dēls Jānis Brīvais" un

„Bārenītes trejie ziemassvētki".

Savās oriģinālpasakās L. P. graiza ļaužu netiku-

mus unvājības un piesprauž pa laikam pa pamācībai.
Tomēr pamācības bieži vien iznāk abstraktas un neiz-

riet nopašas fābulas. No tam pasaku mākslas vērtība
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stipri cieš. Valoda pasakās jauka un gleznaina. Runā

nevien zvēri un putni, bet pat koki un puķes. Tomēr

galīgu spriedumu par šīm pasakām nodot ir vēl pa

agru. To darīs laiks un tautas atziņa.

Apmēram tas pats, kas par oriģinālpasakām, jā-
saka arī par „Kurbadu". Kurbads nav īpaša māksli-

nieciski apstrādāta latviešu teika, bet Kurbada pa-
sakas dažādo variantu savirknējums. Stāstīšanas

veids Kurbadā vienkāršs un valoda ļoti atgādinatau-

tas pasaku plastisko izteiksmi.

Lielāka nozīme ir L. P. stāstiem, ar kuriem viņš
latviešu literātūrā ieņem īpatnēju vietu. Parasti

rakstnieks raksta stāstu kādas domas iemiesošanai

vai kādas problēmas iztirzāšanai. Rakstnieka varoņi
cieš un mīlē, darbojas un cenšas, lai no visa tā izrie-

tētu kāds atzinums, kas autora prātupilda unko viņš
saviem lasītājiem grib darīt zināmu. L. P. stāstos tādu

domu velti meklēt. Viņš saviem varoņiem neliek at-

risināt problēmas, bet dod mums tikai pašus tipus.
Viņš zīmē tēlus latviešu „bilžu galerijai" šā vārda la-

bākā nozīmē. L. P. varoņu tēli ir tiešām jau dzīvo-

juši, viņu dzīves pavediens no likteņa jau vērpts un

izlocīts. Viņi nav prototipi kā pie citiem rakstnie-

kiem, bet tiešām dzīvi cilvēki, kas mūsu vidū staigā-
juši. L. P. stāsti ir savā ziņā varoņu biogrāfijas, kas

notēlo zināmu vēstures posmu, zināmus apstākļus
tautas dzīvē, kad tādi tipi dabiski attīstījās un tautas

vidū dzīvoja.

Ņemsim, piem., „Ojāru" un „Vodžu". Talsu ap-
kārtnes vecākās paaudzes atmiņās viņi vēl tagad
dzīvo. levācot ziņas par L. P. bērnību, saklaušināju
par Vodžu unOjāru pat vēl tādus nostāstus, ko L. P.

nav izmantojis. Apkārtnē ļoti sīki zin arī šo varoņ-
tēlu kapa vietas. L. P. personīgs draugs, dārznieks

Melnplauka, jau minēts agrāk. „Pīlādžu Indulis" ir

lielais pasaku stāstītājs Kaspars čipiņš. „Ģirts", «In-
gus" un „Mikus" ir L. P. skolēni. Mums dārgi šie tipi
kā dzīvi cilvēki, kas tautas vidū staigājuši. L. P. vi-

ņus „uzrakstījis" līdzīgi tautas pasakām.
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Stāstus uzrakstot L. P. turējies pie sekošas pa-
rašas. Kad bijis diezgan izpētījis stāsta varoņa dzī-

ves gājumu, tad uzmetis dispoziciju, kuru dēvējis par

„stāsta kauliem". Sākumā vismaz tad katrreiz saucis

savu kundzi: „Lulliņ, panāc šurp, man viena stāsta

(pasakas) Kauli gatavi." Arī valodas jautājumus
bieži pārrunājuši, jo kā jau aizrādīts, L. P. sākumā

nejutās drošs latviešu valodā.

J. Jansons, savā laikā bargi kritizēdams latviešu

literātūru, piemin arī L. P. »„Ojāru" un saka, ka stā-

stā esot gan redzams labs etnogrāfs un apskatīgs va-

garis, bet ne pamatīgs, dziļāks rakstnieks. No otras

puses, tai pašā laikā advokāts un ražīgais žurnālists

Fr. Kārkluvalks „Baltijas Vēstnesī" cēla L. P. stāstus

līdz debesīm un sacīja, ka tie esot„kauls no mūsu kaula

un miesa no mūsu miesas." Patiesība laikam atradī-

sies vidū starp abiem kritiķiem. Ja L. P. varoņus ap-

lūkojam kā tautas „bilžu galerijas" tēlus, tad labs

etnogrāfs ir skaists epitets L. P. vārdam.



Sestā nodaļa.

Lercha - Puškaiša pēdējās dienas un piemiņa.

Dilonis jau gadiem grauza L. P., nāve jau gadiem
bij pacēlusi pār viņu savu kaulaino roku, bet viņš vēl

vienmēr strādāja un strādāja. Rodas sajūta, itkā

nāve nebūtu iedrošinājusies aizkārt latviešu tautas

lielo dēlu, pirms tas savu mūža darbu, pasaku savāk-

šanu un sakārtošanu, nav pabeidzis.
Lai iedomājamiestik to stāvokli, jamums trūktu

L. P. darba mūža. Tūkstošiem skaistāko tautas pa-
saku būtu palikušas neuzrakstītas un nomirušas līdz

ar vecajiem tētiņiem un māmiņām. Sakrātos materiā-

lus gan arī vēl tagad varētu kārtot un iespiest, bet

pasaku uzrakstīšanai gaišajos Zemgales un Vidzemes

novados tobrīd bij beidzamais laiks. Un ja pasakas
nebūtu uzrakstījis L. P., tad to nebūtu arī darījuši
simtiem viņa līdzstrādnieku. L. P. pats bij varonis,
kas izglāba pasaku princesi, kad tā jau atradās kapa
malā.

Slimības un nāves gultā L. P. sagulējis taisni trīs

mēnešus, iegūlis 30. dcc. 1902., miris 30. martā

1903. g. Savus pienākumus izpildījis līdz beidzamai

iespējai. 29. dcc. — pēc vecā stila 16. dcc. —vēl bijis
klasē un darbojies ar skolēniem. Sākumā slimības

gultā mēģinājis vēl šo un to lasīt un rakstīt, kā arī

cerējis uz izveseļošanos. Vēlāk atmetis ir darbus, ir

cerības, neatteicies tikai no pasaku VII. daļas kor-

rektūras lasīšanas. Pamazām „apkopis savu namu",
sagatavojies uz nāvi. Kad ārsts, Dr. Grosbergs sacī-

jis, lai nokārto savas darīšanas, varot atgadītieskas

cilvēcīgs, viņš to ziņu uzņēmis pilnīgi aukstasinīgi.

Testāmentu bijis jau agrāk norakstījis.
Beidzamo lielo prieku viņam sagādā pasaku

VII. daļas pirmā puse, kad to galīgi gatavu var turēt



L. P. 2 gadi priekš nāves, kad pasaku krāšana un kārtošana

manuskriptā pabeigta.
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rokā. Pēc tam viņš ar īsta varoņa vienaldzībuskatās

nāvei acīs. Viņš pats sev pasūta „mūža māju", nā-

ves šķirstu. Tādēļka visu šķirstu grūti istabā ienest,
viņš sev liek parādīt krucifiksu unšķirsta kājas. Kad

tos tam rāda, tad viņa sejā saskatāma drīzāk ziņ-
kārība nekā bailes.

1903. g. bij ārkārtīgi agrs pavasaris. Marta mē-

nesī jau ziedēja pirmās puķītes. Skolēni katru rītu

nes puķītes savam mīļajam skolotājam. Viņš tās sa-

ņem ar pateicību un liek tā uzstādīt, ka gulēdams tās

var redzēt. Reizām sajūt vēlēšanos pēc vairāk gai-
smas un lauka gaisa. Viņš ir apmierināts, kad gultu
pagriež tā, ka var pa logu skatīties ārā un redzēt

sauli. Beidzamā laikā negribpalikt vienatnē. Pie viņa
gultas vienmēr paliek vai nu viņa kundze, vai viņas
māsa Auguste.

Reiz viņš dzird skolēnus mājas otrā galā skolo-

tāja Strautmaņa vadībā dziedam sērīgu dziesmu.

L. P. saprot, ka dziesmu iestudē viņa pavadīšanai. Bet

tas viņu neuztrauc, viņš liek atvērt visas durvis, lai

dziesmu labāki varētu noklausīties. Dziesmas sākums

bij: „Tavas sāpes beigsies, gurdais ceļiniek", un sko-

lēni ar to savu skolotāju arī pavadīja beidzamā gaitā.
29. martā, svētdienā, sacījis, lai viņam izlasa

priekšā tās dienas sprediķi. Viņa kundze to darījusi.
Noklausījies sprediķi, viņš teicis: „Ai kā deg krūtis."

Sūtījuši atkal pēc ārsta. Tas arī nobraucis un devis

kādus pulverīšus.

30. marta rītā pamodies agri un prasījis ūdeni no-

dzerties. Pie slimnieka dežurējusi viņa kundzes māsa,

Auguste Veinberg jaunkundze. Kad tā ūdeni pasnie-
gusi, L. P. teicis, lai iedodot arī vēl vienu pulverīti.
To ieņēmis. Tad kopēja tam sarīkojusi pagalvi un

gultu. Pēc tam viņš teicis: „Nu ir labi, kaut nu va-

rētu nomirt." Tad viņš vēl piemidzis un miegā ap
7 rītā izlaidis garu.

Nu L. P. bij guvis mūžīgu mieru un atpūtu. Dzīvē

viņš ne viena, ne otra nepazina. Ja to skubināja, lai

nepārstrādājas, bet taupa spēkus, viņš mēdza atbil-

dēt: „Atpūtīšos kapā." šī atpūta nu bij pienākusi.
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Bet viņa bij dārgi pirkta. L. P. savā darba bij sa-

dedzis.

Vēsts par viņa nāvi izplatījās ātri. Noskuma ne-

vien piederīgi un draugi, bet arī plašas aprindas visā

Latvijā. To pašu, ko Kaudzītes Matīss sacīja par
Kronvalda agro nāvi, var attiecināt arī uz L. P.:

Kā bērns, kad māte jaukdamās,
Par nomirušu izliekas,
Tā nobālēja Latvija,
Kad tavu nāv' tai sacīja.

Vietējās skolās tūlīt pārtrauca darbus un godināja

aizgājēja nopelnus un darbu. Vietējā „Zemkopības
biedrība", kurā L. P. bij iecelts par godabiedru, rīkoja
bēres, kas bij tik plašas un skaistas, kā Džūkstē vēl

nebij redzētas.

Uz vieniem no daudzajiem goda vārtiem stāvēja
uzraksts:

Cīnījies, cerējis,
Dzīvē derējis!

Visdažādākās variācijās tās domas atskanēja bie-

drības namā un pie kapa. Pat vācu mācītājs Her-

manis Vilperts, ar kura tēvu L. P. bij bijis konflikts

Jaunlatvietības" dēļ, uzsvēra, ka nelaiķis esot savu

tautu mīlējis kā pravietis un ar to arī kļuvis tik liels.

Dziļas sēras, bet arī pateicība likteņu lēmējam, izska-

nēja sirmā skolotāja T. Veidemaņa runā, kad tas pie-

minēja savu lielo „audžu dēlu", kas tik īsā mūžā pa-

strādājis tik lielus darbus. Skolēnu koris un vaiņags
ar ierakstu: „Tavas mācības dzīvos mūsu darbos" iz-

vilināja dažu asaru. Krāšņu pērļu vaiņagu nolika uz

kapa pagasta darbvedis A. Fuksis aizgājēja drauga

un darbu veicinātāja H. Visendorfa vārdā.

Advokāts J. Kreicbergs Latviešu Literātūras

Fonda vārdā pakavējās pie visa L. P. darba mūža.

Viņa izteiktās domas ir tagad pārvērtušās par visas

tautas atziņu. Kreicbergs sacīja:

„Radi un draugi raud, jo miris ir goda vīrs.

Biedri un darbinieki sēro, jo miris ir darba vīrs.
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Tautas draugi un censoņi skumst, jo miris ir tau-

tas vīrs! Ja mērojam cilvēka vērtību pēc pienā-
kumiem, kurus tas sev brīvprātīgi uzliek un nes, tad

L. P. ir liela rada vīrs. Ar šo mērauklu mē-

rojot viņš izaug tik liels, ka viņa priekšā jāloka galva.
Jūsmības acumirklī var izdarīt varonīgu darbu pat
kūtrais un bailīgais. Bet strādāt pus mūžu, stundu

pēc stundas, dien' no dienas, nedēļas, mēnešus, gadus
un gadu desmitus, un taisni tajā laikā, kad citi, ik-

dienišķi cilvēki, mēdz atpūsties no amata grūtī-

bām, — strādāt, atraujot sev diendusu un nakts

mieru, —
ir varonība, kuras priekšā jāloka ceļi, jo

tanī ir Dieva dvaša, dievišķa, šķīsta, tīra mīlestība,

kas neprasa pēc skanoša sudraba un zelta. Aizgājējā
mājoja tā pelikāna mīlestība, kas savām sirds asinīm

baro savus bērnus. Ar tādu mīlestību var nevien

daudz panest, bet arī daudz ko radīt un celt. Un L. P.

cēlis savai tautai un līdz ar to sev pieminekli, kas pa-
stāvēs ilgāki nekā pieminekļi no vara un akmens.

Viņš cēlis staltu košu namu, kuru mēs nemainītum

ne pret kādu dimanta pili, jo šinī namā uzglabātas

mantas, kas dārgākas par mirdzošu zeltu, proti: lat-

viešu gara mantas, latviešu tautas teikas un pasakas,
viņas fantāzijas, prāta un gudrības smaržīgie ziedi

un kodolīgie graudi. Cik daudz no šīm mantām ne-

būtu nogrimušas aizmirstības bezdibenā, ja L. P. tās

nebūtu vēl laikā, pēdējā brīdī glābis.
Vairāk kā 20 gadus nelaiķis strādājis, līdz pašai

pēdējai nāves stundiņai, bezgalīgi plašajā tīrumā.

Gandrīz viens pats tas salasījis tautas pasakas, lik-

dams vārpu pie vārpas. Bet nevien to. Tas viņas
savācis nevien nekultās stirpās un kaudzēs, bet tīrī-

tas, vētītas, milzīgas klēts paša darinātos apcirkņos.
Tur nu spīd pretīm latviešu tautas draugam, pētītā-

jam, rakstniekam un dzejniekam neizskaitāms zelta

kviešu krājums.
Veselus 20 g. L. P. strādājis pie sava milzīgā

darba ar tādu dedzību, ar tādu jūsmību, ar tādu

gaišu spožu prieku vaigā, ar tādām sirds gavilēm, ai-

tādu svētu nopietnību, ka pat nāve to respektēja.
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Tā ilgi stāvēja notālēm un izkapti trīdama gaidīja,
kamēr nebij nobeigts slavenais darbs. Bet tikko ne-

nokausējamais darbinieks atlieca darbā salīkušo mu-

guru, te nožvīgstēja nepielūdzamā izkapts un šķēla
šo karsti pukstošo, bezpatīgas mīlestības pilno sirdi!

Tādēļ šodien nolaižiet tautas karogus, šodien sērojiet

un skumstiet par lielo darba rūķi, bet rītu — rītu

ejat un strādājat tāpat kā viņš strādājis, pildāt tau-

tas klēti zelta kviešu krājumiem. Tā jūs visjaukāki
izpildīsat viņa nerakstīto testāmentu un jūs būsat

L. P. gara īstie mantinieki!"

Tūlīt bērēs pacēlās jautājums par pieminekļa cel-

šanu L. P. lerosinājumu deva daži Kijevas latvieši,
kas līdz ar sveicienu bij atsūtījuši vietējai krāj-aiz-
devu kasei kādu nelielu summu tam nolūkam. Vē-

lāk izrādījās, ka aizgājējs arī savā testāmentā bij

domājis par kapa akmeni. Tagad Džūkstes kapsētā
L. P. paša izraudzītā vietiņā atrodas viņa kaps un

piemineklis. No citiem atzīmējumiem testāmentā

minams kāds vēlējums, kura realizēšanai aizgājējs
ziedo prāvu summu, proti: Rīgas Latv. biedrības Zi-

nību komisijai ir novēlēti līdzekļi, lai būtu iespējams
latviešu pasakas tulkot kādā Eiropas valodā. Naudu

Rīgas Latv. biedrība vēlāk saņēma, bet par vēlējuma

attaisnojumu nekas nav zināms. Tā L. P. vēl pāri
par kapu rūpējās par saviem mīļajiem gara bēr-

niem
—

latviešu tautas pasakām.
L. P. aizgājis viņsaulē bez pēcnācējiem. Gan

1885. g. viņam dzimst dēls Oļģerts, bet tas jau pēc

apmēram 4 mēnešiem aiziet mūžībā. Bet to tiesu viņa
garīgie bērni

— tautas pasakas —
dzīvos saules

mūžu.

Kad 1627. g. pavasarī nodomāju L. P. 25. nāves

dienas piemiņai uzrakstīt viņa biogrāfiju, tad centos

vēlreiz apmeklēt tās vietas, pa kurām viņš staigājis.
Kad nonāku Džūkstes-Lanceneku skolā, tad kādu

brīdi mani pārņem sajūta, ka L. P. pats man atvērs

viesmīlīgās durvis. Simtiem reižu esmu kāpis pār šo

slieksni unar autoru kopā spriedis līdz visos sīkumos

par jaunajiemdarbiem un plāniem. Bez manis L. P.



Džūkstes baznīca, kuras torni L. P. palīdzēja celt un kuras
tuvumā atrodas viņa kaps.
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savus darbus mēdza apspriest arī ar Mārtiņu Bruņe-
nieku un sevišķi skolotāju Kārli Pētersonu, kam pa-

šam ir lieli nopelni tautas pasaku, māņu un ticējumu
krāšanā un pētīšanā. Bet durvis neveras. Arī mā-

jas māte, L. P. bijusi kundze, izgājusi kautkur

dārzā. legriežos klasēs. Vienā no viņām jūtu atkal

itkā bijušā mājas tēva tuvumu: pie sienas karājas
L. P. portrēja, Rozentāla roku darbs. Lai gan glezna

izgatavota pēc pasaku tēva nāves, tomēr tā ir dzīvs

rakstnieka notēlojums. Mierīgi un bērnišķi skaidrām

acīm L. P. lūkojas pasaulē. Visai raibi ir gleznas
likteņi. Sākumā glezna pušķojusi Džūkstes biedrību

namu. Kara laikā glezna sašauta, lode tai gājusi
cauri labajā apakšstūrī. Pēc kara glezna bijusi pa-
zudusi. Beidzot skolotājs Strautmaņa kgs gleznu at-

radis kādā privātdzīvoklī un atvācis uz skolu. Glezna

Rīgā restaurēta un defektus vairs neuzrāda. Pa labi

un kreisi no gleznas karājas Valdemārs un Brīvzem-

nieks, L. P. idejiskie paraugi. Būtu, ļoti vēlējams,
lai šo gleznu iegūtu galvas pilsētas vai valsts muzejs.
L. P. sejā jālūkojas visai tautai.

Tad mani pieņēma mājas māte. „Saredzēt es jūs

nevaru," viņa saka, „bet kā sava nelaiķa vecu draugu

jūs sirsnīgi sveicinu". Asaras man saskrien acīs, un

es viņu dēļ nekaunos. Esmu šo sievieti pagasta skolā

iedams redzējis jaunu un skaistu kā dzejnieka fan-

tāziju. Bet tagad bargais liktenis tai laupījis dār-

gāko cilvēka mantu
— acu gaišumu. Gribu ko sacīt

cienījamai sievietei par apmierinājumu,bet pats jūtu.
ka mani vārdi pret traģisko likteni ir bāla pentere.
Beidzot no mūsu sarunas izlobās doma, kas visla-

bāki izteikta Adalberta šamiso «Neredzīgās dziesmā":

No svešām maldu tekām

Sirds mājup atgriežas,
Par pasauli dvēseles dzīlē

Man žēl nav zaudētās.

Tad viņa man pārstāsta visos sīkumos L. P. dzī-

ves aprakstu Džūkstē. Bez citām savāktām ziņām,
kas biogrāfijā jau izmantotas, še vēl piezīmēju, ka
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L. P. pirmais patstāvīgais darbs bijis oriģinālpasaka:
„Lietus, migla, sniegs, krusa". Vēl no L. P. pir-
majiem darbiem jāpieminbērnu luga „čaburags". Tā

vispirms izrādīta kādā
„
Budēļu vakarā" Lancenieku

skolā. Pēc tam tā izrādīta arī apkārtējās skolās. Lu-

gas manuskripts pazudis. Arī citi L. P. atlikušie pa-

pīri pazuduši. Okupācijas laikā skolā dzīvojuši vā-

cieši un visu iznīcinājuši.
Atvadoties no L. P. darba vietas, domās īsi pār-

staigāju visu viņa dzīves ceļu. Lai viņam tuvojos no

kādas puses gribēdams, mūžam viņa personā redzu

čaklu strādnieku un karstu ideālistu, kas darbam un

cilvēkam,kuru tas mīlē, upurē visu, pat savu dzīvību.

Lepna var būt tā ģimene, kas savai tautai dāvājusi
tādu dēlu.

Docents Ludis Bērziņš, L. P. skolēns, pasniedz
par savu skolotāju sekošas piezīmes:

Atcerēties L. P. man nozīmē atcerēties pavasari,
un ne tikai tāpēc, ka es pats nācu zem viņa iespai-
diem agrā jaunībā,bet tāpēc, ka L. P. bij pilns strau-

jas centības, sajūsmas un siltuma. Viņš varēja būt

piesavinājies dažu ko no Ausekļa idejām, īpaši lie-

lus sapņus tautas lietās un līdz ar to kaislu dziņu
kaut kādā veidā celt godā tautu un dzimteni, celt

godā īpaši nākamo paaudzi, bet šīs straujās dziņas
šķeterējās ar īpašu labvēlību un maigumu. Nezinu,

vai viņš kā skolotājs bij stiprs savā amata technikā,
bet mēs skolēni uz viņu raudzījāmies ar lielu uzti-

cību, šinī labvēlīgajā atmosfērā tad arī, kā man šķiet,
skolas darbs noritēja auglīgi. Pats būdams vēl jau-
nekļa gados — viņam bij patlaban ložu gadi — viņš
mums arī pēc savas iekšējās satversmes stāvēja tuvu.

Personīgi baudīju viņa labvēlību lielā mērā, un man

ir iespiedusies atmiņā, ka viņš mani daudzkārt jau-
tāja, saukdams mani par „mazo Bērziņu". Uzruna

bij mazuliet neparasta aiz tā iemesla, ka viņš sacīja

„mazo Bērziņ", kur īsts Džūkstnieks uzrunā saka:

„Mazais Bērziņ!" Tas man toreiz likās liels smal-

kums, un man šī smalkā valoda ar visu intonāciju
vēl kā skanētu ausīs šo baltu dienu, un skan laikam
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tāpēc, ka tur bij iekšā daudz patiesas sirsnības.

Katrā ziņā mēs skolnieki stāvējām L. P. pusē, ja ga-

dījās ar svešiem cilvēkiem runāt par skolas lietām.

Un šad un tad par viņu runāt gadījās, jo savā sa-

jūsmā viņš nebij atturīgs un nosvērts, bet zaļumu
ballēs runas turēdams vai ceļa stabiem virsrakstus
latvietības garā pārkrāsodams, viņš sacēla apkārtnē

pārrunas. Bij viņš tomēr labi ieredzēts arī pagasta

sabiedrībā, tālab viņu ievēlēja par skolotāju Lance-

nieku galā, kamēr Džūkstes-Pienavas skolā viņš bij
tik skolotāja palīgs, kā toreiz sacīja. Nāca gan arī

laika posmi, kad L. P. attiecības ar pagasta vietnie-

kiem bij ļaunas diezgan un viņš par šīm attiecībām

sūtīja laikrakstiem zobgalīgas korespondences no

Džaukstienas.
—

Bet tās bij pārejošas parādības.
Lielumā L. P. ideālisms un centība pārvarēja prete-
stību un nelabvēlību. Viņa nesavtīgā darbība parā-
dījās īpaši Džūkstē biedrības namu ceļot. L. P. ne-

bij praktiskas dabas cilvēks, un krājkasē piem. ne-

zinu, vai viņš būtu bijis teicams direktors, bet bie-

drības namu ierīkojot, radās vajadzība apkopt vie-

tējo apkārtni, un to L. P., dabu entūziastiski mīlē-

dams, bij īstais vīrs. Kad šodien kāds Džūkstei cauri

braukdams, redz kuplu koku gatves biedrības lau-

kumam ēnu dodam, tad lai viņš zina, ka parks ir

L. P. roku darbs un ir prasījis no viņa kādus mēnešus

nesavtīga pūliņa, par ko neviens viņam atlīdzināt nav

ir domājis.

Nesavtīga sajūsma, kas vadīja pasaku krājēju ne-

parastajā darbā un iejūsmināja līdzstrādniekus, pa-

rādījās pie L. P. visu mūžu dažu dažādos gadījumos.

Atceros, piem., kādu prieku viņam sagādāja manos

studentu gados ziņas par Leopolda v. šrodera lekci-

jām, šis indologs savos priekšlasījumos par sal. mi-

toloģiju ap 1893. gadu uzstādīja hipotēzi, ka taisni

Latvijas robežās ir meklējama indoģermāņu pirm-
dzimtene. L. P., noklausīdamies, nebeidza laimes

pilns atkārtot: Tas mūs cels, tas mūs cels! Un runa

bij tik par hipotēzi, kādas zinātnē daudzkārt mainās,
bet tāpēc ka viņa ierādīja Latvijai simpātisku goda
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vietu tautu attīstības gaitā, L. P. sagādāja šķīstu
prieku. —

Karstā sirds nu jau sen rimusi, bet

„Kad nebij svars neviens tik grūts,
Kas nospiestu tev brīvās krūts,
Tad arī smilšu blāķis šis

Tev viņu nenoslodzīs vis."

Nebij man gadījies pietātē uzmest manu smilšu

sauju mīļam skolotājam un tautas draugam uz viņa
kapa kopiņu, bet kad 1926. g. pavasarī ar nākamu

skolotāju audzi apmeklējām manu dzimteni Džūksti,
tad Rīgas skolotāju institūta dubultkvartets, vecus

celmu lauzējus tautas druvā godādams un sev par

priekšzīmi ņemdams, sirsnīgi nodziedāja pie L. P.

kapa: Augšā aiz zvaigznēm. Nezinu, vai kāds šo pie-
tātes aktu pamanīja, jobij klusa novakare un kapsēta
tukša. Bet ja L. P. pats būtu varējis dziedātājus no-

klausīties, viņš droši būtu sirdī iesilis tai apziņā, ka

latviešu jaunatne nevien dziedāt prot, bet dziesmās

cildina savus labākos dēlus.



Oriģinālpasakas.

Ko vecais ozols pastāstīja.

legājis birzē, uzmeklēju savu veco draugu —

sirmo ozolu. — Bij gan rets vecis šis ozols: sirms,
salīcis, tikko vēl kājās turējās. Laika zobs ārīgi viņu
bij briesmīgi sagrauzis; tomēr iekšķīgi vecis vēl bij
īsts vīrs —

īsts ozols: prātīgs, laipns, saderīgs, ru-

nīgs. Jā, nu, nežēlīgo grauzēj' —
vīra kaulus tu gan

dragā, bet vīra tikumam ne mūžam piekļūt!
Un cik mīlīgi vecais katrreiz mani saņēma: at-

vēlējapie sirmajām kājām nosēsties, paskubinājapie

paša stāva, pie sirmās krūts pieslieties.
Atlaidos ir šoreiz omulīgi un sāku uzklausīties

veča valodiņā. Tā tik bij valodiņa! Nevarējapateikt,
vai viņa līdzinājās lēnas vēsmiņas zuzināšanai, vai

piemīlīgai lapiņu šalkšanai. Un ko visu sirmgalvis

nebij piedzīvojis, ko visu tas nezināja,ko visu nestā-

stīja ! Stāstīja gan par baltām, gan nebaltām dienām;
stāstīja par ļauniem, stāstīja par labiem; par dažiem

tam bij ko nopūsties, par dažiem ko priecāties.

Starp citām lietām tas arī stāstīja parkādu niknu

atraitni Ziemu un viņas nežēlīgo līgavaini —
Salu

—

kā tie viņu nīdējuši, kā savās dusmās pat viņa jaukos,

zaļos svārkus norāvuši, saplosījuši; turpretim pie-
mīlīgo Saulgoznīti ar viņas līgavaini —

Pavasari tas

nezināja kā godināt, kā tencināt. Tie abi esot apžēlo-
jušies par viņu un dāvinājuši atkal jaunus svārkus.

Es tūlīt nesapratu labi, ko ozols no Ziemas, no

Pavasara gribēja stāstīt, tādēļ lūdzu vecīti, lai izstā-

stītu man labi gaiši galu no gala. Ozols paklausīja
mani un iesāka tā:

Vecā atraitne
—

Ziema
—

atkal bij nodomājusi
precēties: nevarot bez saimnieka iztikt. Niknais Sals,

Rob. Bērziņš, Lerchis-Puškaitis dzīvē un darba. 7
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to padzirdējis, tūlīt klāt veceni bildināt. legātnis va-

rens! Ko tur teikt, lai arī precas, jo tik vienādas da-

bas ļautiņi, kā šie abi, reti kad vairs tiksies: ja Ziema

bij saīgusi, tad Sals vēl vairāk sapīcis; un ja Sals

saīdzis, tad Ziema atkal sapīkusi —
abi norūduši. Un

tas jau sen zināms, ka tāds ar tādu kopojas.
Beigu beigās viss tiktālu bij kārtībā, ka varēja

sākt domāt kāzas darināt. Abi norunāja brašas go-
dības sarīkot; pus pasaules jāsalūdzot, pārpilnībai jā-
plūstot; taupīt nevajagot it nekā, jo tām godībām,
tām kāzām, ko Sals ar Ziemu darina, vajagot tik spo-

žām izdoties, lai vēl gadiem daudzinātu neredzētos

brīnumus.

Drīz pēc tam Sals sāka kājas aut, lai ietu viesus

salūgt. Tik to nu nevarēja zināt, vai līgavainis ar

savu nākamo mūža biedreni šķiroties, bij saķildoju-
šies, jebtam cita nelaime bij uzgājusi, bet tik dusmīgu

viņu nebiju redzējis, kā toreiz pār slieksni kāpjot:
ģīmis saviebts, vaibsti briesmīgi, acis zvērošas! Va-

rens viesu lūdzējs!

Vispirms dusmoņa ceļš griezās pie putniņiem
gaisā, lai saaicinātu tos uz kāzām dziesmu skandināt.

Bet putniņi — jautras dabas bērniņi —
līdz ko ierau-

dzījuši dusmīgo, saviebto Sala ģīmi, salaidās čupā,
riņķoja gaisā un čaloja pilnā kaklā: „Redz, kur du-

smoņa nāk! Bēgsim, bēgsim! citād viņš mūs aprīs.

Re, kāds briesmīgs vaigs, re, cik saviebtas lūpas!"
Sals, to dzirdot, savieba vēl niknāki savu ģīmi,

rādīja dūri un lielījās: „Ak jūs bezgoži, tādus vēl kā-

zās lūgt, kas nekauņās godīgu vīru aprunāt, izzobot!

Skrienat pie devītā! Liela vajadzība tādus! Man pa-

šam radinieks vēl labāks mūzikants. Cik jūs mākiet

mēli locīt, tas itin nekas; bet ja mans radinieks
—

pusbrālis — laidīs vaļā, tad gan ko paklausīties!"
Un Sals, dusmīgs, kā pūķis, tūlīt uzsauc savam

pusbrālim — Ziemeļa-Vējam: „Pūt, brāl, lai tie mazie

knišļi arī zin, kas ir skaņas! Ko tie tur čivina, ne-

jēgas, tas neder ne velnam! Pūt! un aiztriec viņus,
lai nelabais rautu!"

Ziemeļa-Vējš nu rādīja arī tūlīt, ko māk: viņš pūs.
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Vai tur brīnīties: nejēgas jau lielīgi. Tādi ne-

prasa, vai izdevīgais brīdis pienācis lielīties, vai nē,

kad tik lielās. Tāpat Ziemeja-Vējš: kāzas vēl aiz-

krāsni, bet pūst jau vajaga, lai kas. Un kas par pū-
tienu Ziemeļa-Vējam: vairāk svilpa, nekā pūta. Mazie

putniņi izklīda kā pelus; nedabūja ne deguntiņa no-

šņaukt. Tik aizmirsās, kā zvirbulis, vārna, krauklis,

žagata un vanags. Vai šiem Ziemeļa-Vēja svilpe pa-

tika, to nezinu, bet palikt viņi palika. Taisnību sakot,
šiem vīriem arī tās ausis priekš mūzikas skaņām tā-

das ir, kādas ir: paši tik tā kvarkst un tad, zināms,

Ziemeļa-Vēja taure tādiem jauka diezgan.
Koki — mazo dziedātāju labākie draugi — tādas

briesmas redzot, tāpatpie sevis iesaucās: „Vai traks!

kas tad nu Salu ar Ziemeļa-Vēju dīda? Ko tad ne-

vainīgie putniņi nodarījuši, kad tos tā tramda?"

Sals, koku nemieru izdzirdis, palika ir uz tiem

dusmīgs. Un, ko domāt, tā tūlīt
— ja nemaldos —

osim klāt un nu tik rauj un plēš nabadziņu pliku. Citi

brāļi sāka raudāt par biedra nelaimi un, re, no gau-
dām un asarām visi nodzeltē kā līķi.

„Ak tā, vēl raudat!" Sals iesaucās, un acumirklī

norauj visus kokus plikus. Man ar' negāja labāki.

Mazās puķītes no bailēm paslēpās, kur nu katra va-

rēja: cita ielīda zemē, cita apsedzās norautajās lapās,
cita iegulās sūnu spilveni.

Nu, tas nu bij tas. Bet, ko domā,kas vēl par traci.

Vecā atraitne
—

Ziema
— to redzot, izskrien no ista-

bas unuzbļauj Salam: „Tu, pintiķi! vai esi prātu zau-

dējis? Vai abi ar pusbrāli esiet iedzērušies? Ko jūs
dariet? Kur tad nu mūziku ņemsim; ar kādiem

pušķiem vārtus pušķosim? Visi aizdzīti, viss izpo-
stīts! Tādā ziņā ne es vairs pie tevis iešu, ne kāzas

darināšu."

„Kuš, kuš — mužiņ! nebļauj, iekams nezini. Ja

tu būtu dzirdējusi, kā putniņi, koki mūs zaimoja, kā

zoboja, smēja —
tad tu mūsu vietā nebūtu vien plē-

susi, aizdzinusi, bet žults tev no dusmām būtu pār-
"orāgusi."
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„Ko, zaimoja, izsmēja? Ja tas tā, tad pareizi, ka

neliešiem atriebies. Mums tādu nejēgu arī nemaz ne-

vajaga; salūgsim četrkājainos uz kāzām. Pušķu vietā

es nokaisīšu visus ceļus, pavārtus savām baltajām

pērlēm, tīrbaltajām pārslām. Tik viena nelaime: kāzu

namam upe priekšā; kā lai četrkājainie pārtiek ūde-

nim pāri?"

„Tā maza lieta!" Sals iesaucās, «pārtaisīšu upei
ledus tiltu pāri!"

Sacīts
—

darīts. Tilts pārtaisīts; mūzikants ap-

gādāts; visi ceļi nokaisīti baltām pārslām — kāzas

sarīkotas. Tik to rīkotāji aizmirsa, ka kāzu viesiem

arī kautkāds labāks baudāmais jāceļ priekšā.
Kāzu dienā sanāca pār ledus tiltu visi četrkājainie,

visi palikušie spārnainie. Vilks skrēja pa priekšu, lai

pirmais iekamptu kādu gaļas gabalu; briedis skaldīja
asiem nagiem ledus tiltu un skatījās, vai sulīgas at-

vases kaut kur noliktas; vārna, krauklis, vanags, ža-

gata atlaidās tik izsalkuši, it kā tīšā prātā trīs dienas

priekš kāzām vēderu būtu taupījuši; tik lapsa — gu-
driniece

— nāca prātīgi apskatīdamās, it kā gribētu
teikt: „Kas jau nu būs, būs

— jāaiziet taču ir!"

Bet, kā visiem viesiem piekrāpās! Ne te bij kas

priekš vilka, nepriekš vārnas; ne te bij sulīgu atvašu,

ne gardu kumosu. Istaba auksta, galdi tukši. Tik

Ziemeļa-Vējš strādā nosvīdis: pūš un pūs, ka netīk

ne klausīties. Viesi gaidasavilkušies, vai vienreiz ne-

cels gaļas podus priekšā, bet te nu bija: citi dabūja

pa kauliņam pakrimst, citi kādu miziņu pagrauzt, citi

tikpat kā nekā.

Ko vēlējās, to dabūja: vēl šodien daudzina varenās

kāzas.

Bet nu klausies
—

tā ozols turpināja— tagad stā-

stīšu par tām kāzām, kuras Pavasaris ar zilactiņu
Saulgoznīti darināja:

Tas bija tā. Pavasaris, jauns, slaiks, mīlīgs jau-
neklis, pašos ziedu gados — bij bildinājis zilactiņu
Saulgoznīti par līgaviņu. Ak tavu daiļu, mīlīgu līga-

viņu, sī Saulgoznīte! Ne pie viņas bij aušīga rēgo-

šanās, ne arī neprātīga, aušīga valodiņa: viss tik
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laipns, tik piemīlīgs. Valoda tai tecēja tik lēni, kā

debešķīga vēsmiņa; darbiņi šķīrās, sekmējās tik apaļi,
kā raisīt raisījās.

Beigu beigās viss tik tālu bij kārtībā, ka varēja
sākt kāzas darīnāt. Pavasaris ar Saulgoznīti izgāja
viesus lūgt. Abi nogāja uz birzi un vispirms padeva
labdienu vizbulītei. Vizbulīte

—
sērdienīte

—
mazliet

pabāza galvu iz sūnu spilvena, saņēma, it kā baidīda-

mās, labdienu un tūlīt gribēja atkal zaļajā spilvenā
paslēpties; bet Saulgoznīte laipni uzsauca: „Vizbulīt,
manu puķīt'! ko baidies, kālab kaunies? Tu redzi,
tava Saulgoznīte atnākusi tevi kāzās aicināt. Redz,
kur mans līgavainis .Pavasaris arī stāv! Celies, mei-

tiņ, pin vainadziņu, taisies uz mūsu godībām,rīkojies
uz mūsu kāzām; citas māsiņas lai tur būs!"

„Vai tu tā esi — Saulgoznīte? Gandrīz vairs ne-

gribēju tavu mīlīgobalstiņu pazīt. Celšos, celšos! Bet

diezin, vai tik Sals jau kāzas beidzis? Kad tik neuz-

brūk? Ko tu saki
— Saulgoznīte?"

„Sals savas kāzas beidzis; viņš iztrakojies. Celies

tik vien
—

nebaidies nemaz!"

„Ko? Vai patiesi iztrakojies?" visi birzes koki

viena mutē iesaucās.

«Iztrakojies, iztrakojies —
nāciet droši vien mūsu

kāzās. Vai neredziet, ka pat ledus tilts pazudis un

Ziemas baltās kāzu pērles no ceļiem,no pagalmjano-

slaucītas."

„Jā, mīļo Pavasari, daiļo Saulgoznīti, ietum lab-

prāt jūsu kāzās, bet paši redziet, kā mūsu drēbes sa-

driskātas, noniknā Sala nopostitas. Kā lai tādi kāzās

rādāmies?"

„Ko nu niekus
— mīļie kociņi! —

Vai Saulgoznīte
gan laiska meiča bijusi? Vai viņas pūriņā nav ne-

vienas veltes priekš jums? Nākat tik šurp, apveltīšu
visus gan šādām drānām, gan tādām drānām! Tev,
ozolīti

—
zemzarīti

—
došu tumšus zaļus svārkus;

tev, liepiņa — mātes meita
—

zīda šūtu slēžu kreklu;
tev, bērziņ —

baltzarīti
—

netrūks goda cepurīte;
jums, goba, kļaviņa — abām tiklām goda sievām ■—

dāvināšu seģenītes; tev, alksnīti
—

melnmizīti
— pie-
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tiks svārki, pietiks krekliņš tumšiem,' tumšiem ieau-

diņiem; tu, legzda —
riekstu māte

—
riekstiem vērsi

kakla virkni; tev, krūklīti
— mazpuisīti, tev, ie-

viņa, —
baltvaidzīte

— jūs, viena tēva bērni, ņemsiet
tumšu zīļu rotu; tik ābele, bumbiere, ķezbere, plūmīte
būs gan jātērpj dārgās drēbēs, jo tās baltiem ziediem

pušķojas, rožu krāsā greznojas.
Un klausāties, jūs puķītes! vai celsaties, ko snau-

žat vēl
— izberzējiet actiņas, saaunat kājiņas! še

jums visiem viena riekuža sudraba, viena riekuža

zelta, viena riekuža dimantiņa. Piniet sev vainadzi-

ņus un taisāties uz kāzām. Ja kāda vairāk mīlētu

sudrabiņu, tad tā lai pin sudraba vainadziņus; bet

ja kāda gribētu mirdzēt saulītes spožumā —
tad lai

pin dimanta vainadziņu. Dimanta vainadziņš lai spī-
dētu, lai laistītos pār deviņām valstīm un vēstītu vi-

siem, kas tik dzīvs, gan putniņiem, gan četrkājainiem,
ka laiks nākt uz Pavasara, uz Saulgoznītes kāzām ga-

vilēt. Jo to
— mīļie koki, daiļās puķītes —

ziniet

droši: spožums bez dziesmām, glītums bez skaņām,
daiļums bez jūsmīgas sirds būtu tikdaudz, kā pilni
galdi ar nebaudāmiem ēdieniem."

Un nu puķītes pina aši, aši, un nu puķītes vija
knaši, knaši. Dimantiņa vainadziņi spīdēja saulītes

spožumā, viņu debešķīgā smarža izplatījās zibina

ātrumā: putniņi salaidās pulku pulkiem; četrkājai-
nie sanāca baru bariem. Cits čaloja, cits trieca, cits

dziedāja, cits svilpa;cits vilka meldiju, garu, smalku;
cits stāstīja stāstiņu, mīlīgu, jauku. Kas vienam

pietrūka, to otrs uzņēma; ko viens nezināja, to otrs

piemetināja: Pavasara un Saulgoznītes kāzas bija
sākušās. Ne te ko teikt, ne cildināt, bet tas tiešām

tiesa: šīs kāzas vēl šodien daudzināt daudzina.

Un, kamēr tur apakš ozola sēdēju, pieskrēja naiga

lakstīgala, sacīdama: „Sirmo ozol, veco krusttēv'!

Sēdēju tepat ievas krūmā un noklausījos tavā valo-

diņā. Man tava valodiņa ļoti patika, bet jo vairāk

tavs tikums, tava sirds; tā sirds, kura pat sirmā ve-

cumā tik karsti cienī daiļumu, jaukumu; kurai pat

pēc gadu simteņiem vēl jaunības spars, jaunekļa de-
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dzība; tā sirds, kurā vēl šodien kvēlo dievišķīgais

uguns. Gods tev, ka nekad neizdzēsi savā garajā
mūžā šo uguni! Tu esi sirms un vecs; varbūt, ka
drīzi aiziesi pie saviem tēviem, bet toapsolu tev droši:
mirsti šodien, mirsti rītu —

tavu vīrišķīgo prātu,
tavu silto sirdi, tavu gudro valodiņu, tavu patstāvību

apdziedāšu šinī ievas krūmā vienmēr. Un ja es to

vairs nespēšu, tad piesacīšu saviem bērniem, lai tie

tavu godu daudzina mūžīgi. Jā, sirmo ozol', tu ne-

gāji kāzās kāzu dēļ, bet gāji viņās Pavasara un Saul-

goznītes dēļ. šis jaunais pāris bija tikumīgs un tava

sirds vēl šodien tik debešķīgi priecājas par Pavasara

un Saulgoznītes tikumu. Tā dara īsts vīrs —
īsts

ozols
— tāds, kā tu." h

Lakstīgala tā runāja, bet ozols atteica: „Ai, mana

mazā galviņa! Vai es gan stāstīju par jaunā pāra
tikumu tamdēļ, lai tu to noklausītos un mani par to

slavētu. Pēc tādām lietām netīkoju."
Tomēr lakstīgala nelikās ne dzirdot; viņa ielai-

dās ievas krūmā un nu tik teica un dziedāja.

Es piecēlos, paņēmu no vecīša vienu lapiņu par

piemiņu un gāju uz mājām. Vēl pār slieksni kāpjot
dzirdēju lakstīgalas slavas dziesmu un, re, istabas sie-

nas, ir tās likās tik plānas esam, ka lakstīgalas vārdi

čaloja manās ausīs: nežēlīgais laika zobs esot spējis
tik ozola kaulus dragāt, bet viņa tikumam, viņa pat-

stāvībai, neesot piekļuvis, nedz arī kaut kad piekļū-
šot; ir tad nē, ja vecis vēl stāvētu tur tūkstošiem

gadu.

Ai tikums, ai tikums! kāds salds kodols tam

slēpjas!



Lapsa kūmiņš un vilks.

Iz Lercha-Puškaiša papīriem.

Lācis ilgus gadus sabija meža lopiem par tiesnesi.

Bij taisns vīrs. Tur nelīdzēja ne rads, ne svešnieks,

ne draudzība, ne ienaids
—

kā kāds pelnījis, tā no-

sprieda. Zināms, neviens prātīgs uz viņu tad arī ne-

brēca; vienīgi tik lapsa kūmiņš ar vilku grieza aiz

muguras zobus. Bet eji nu izzini
—

katram savi ie-

mesli ; kas kopā brauc, tie kopā tērē; un tādiem pār-

gudriem vīreļiem, kā kūmiņš ar vilku
— jāsaka, pats

eņģelis neizdarīs pa prātam. Bijis kur bijis, kopā
vien, kopā vien un vairāk ne —

citus tik tirdīt.

Kādā jaukā dienā abi atkal satikās.

„Nu labdien, kaimiņ!" kūmiņš pirmais iesāka,

„zini jele, rītu jauni tiesneši vēlami."

„Tā! nemāku teikt, vēl neesmu dabūjis ziņu."
„Ej tik mājā, ziņa būs priekšā."
„Kur nu, kur nu, kaimiņ, diezin vai maz rītu iet;

man šodien drusku nogāja čābiski: tur viņpus purva

meža uzskrēju pīlei, bet gadījās redzētāji — spārnu
vien sakodu. Vecā grezele bez sūdzībām vaļā nelai-

dīs. Un lācis
—

tu jau zini, kā tas spriež. Pi! kad

tevi jupis, tā vajadzēja noiet."

Kūmiņš brītiņu pārdomāja un tad iemeta:

„Jā.tā ir gan! nebūtu tā ragana šoreiz pa pulku,
gan tad zinātu, ko rītu ar lāci izdarītum, bet ja tātur

ar savām sūdzībām atkuļas, tad visa lieta samaitāta."

„Kūmiņ, rītu bez šaubām vecene vēl nebūs. Lai-

sties viņa vairs nespēj un kamēr kājām purvam pār-

čāpos, droši parīts paies. Katram taču zināms, cik

tādām pīlēm iešana sokās.

„Vadzi, tad nekas nekaitēs, še roka, apgalvoju,
ka rītu tiksi lāča vietā par tiesnesi. Tik nemaisies tu
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neko; atnāci drusku vēlāk un, ja vēlētāji ko taujā,
tad ieminies tik tos vārdus:

„Tā jau dzird gan!"

No rīta kūmiņš, kamēr vēl lācis ar vilku nebija
atnākuši, strādāja nosvīdis.

„... Ne par ko to lāci vairs vēlēt. Tīri jāsaplok,
kādu puļķi mums visiem iegriezis!"

„Ko tad lācis nodarījis?" kāds uzprasa, nule kā

pienācis.

«Nodarījis! — mūs visus ar sievām un bērniem

no meža izdzinis. Velns tādu dīdījis!"

„Stāsti, kūmiņ, jele no gala, kā var saprast," cits

iesaucās.

„Nu, redzat, aizviņu nakti lācis — mūsu varenais

tiesnesis
— nočiepis saimniekam divus kumeļus un

vienu govi. Būtu gājis lūgties — vēl nekas; bet tagad
saimnieks dusmās apņēmies visu mūsu mežu nocirst,
tad ne lāčiem, ne vāverēm kur piemist. Var jau dzir-

dēt, ka tur viņā malā baukšķ gāzdamies."

„Vadzi, cērt gan; vai velns! Saki, kas tev to lietu

pačukstēja?" visi uzprasīja.

„Lai nu paliek čukstētājs, tas par daudz goda vīrs;
negrib lāci pie kauna staba vest, tādēļ piekodināja
man pie dzīvas nāves, lai klusu ciešu, kamēr mazā-

kais tiesneši nav izvēlēti."

„Ekur tu iedomu pilns! Pie mums tā: kas nav

runājams, tas nav arī pār lūpām laižams; — var

teikt droši."

„Nujā, bet nepapīkstat, citādi vilks
—

tas jau pa-

teica to
—

mani saņems no ļauna. Jā, brāli, kur tu

tādu zelta gabalu dabūsi, kā vilks
—

tam rūp nevien

savs, bet arī mūsu labums. No tādiem vīriem lai ties-

neši mācās!"

„Klausies, kūmiņ, kā būtu, ja šodien vilku ievēlē-

tum?" beidzot kāds iebilda.

„Es jau zināms tūliņ; nemāku teikt, ko jūs?"

„Ko tad mēs; javilks tik labs — lai iet!"

„Lai iet!" visi vienā mukā piekrita. Patlaban arī

vilks bij ieradies. Citi tam klāt.
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„Vai patiesi saimnieks mūsu mežu nodomājis lāča

dēļ postīt?"
Vilks nabadziņš no meža nezin ne krustām ne

šķērsām, jebšu gan lietas stāvokli noprot, bet lai va-

lodā nesapiņķētos, tas atbild, kā mācīts:

„Tā dzird gan!"
Bet kūmiņš vairāk neļāva taujāt; viņš māja, ko

spēja, lai ietot labāk alā vēlēšanas darbus uzsākt. Sa-

gāja iekšā, tik vilks palika ārpusē pie kūmiņa; vilks

uzprasīja:
„Dzirdi, kas tas par saimnieku? Ko tie man ar to

mežu uzbāžas?"

„Esi mierīgs! Pakāpi sāņus! Skat, iestāstīju vi-

ņiem, ka saimnieks lāci pie zādzībām noķēris, un ka

uz lāci sapiktodamies, nodomājis mūsu mežu nolīst,
lai lāči, lai viss cits pie joda ietu. Bet patiesībā saim-

nieks tik nodomājis pāris asu malkas pacirst. Nu

taču saproti?"
„Ak tu zvēra galva ar savu gudrību!" vilks pa-

smīnēja un iegāja ar kūmiņu arī alā.

Galu galā kūmiņš bij panācis, ko gribēja: lāci no-

svieda, vilku ievēlēja.
Trešā dienā pīlīte atkliboja tiesāties, bet še tev:

vilks par tiesnesi.

„Pats plēš, pats spriež, ja tā ilgi ies, tad pasaulei

gals!" pīlīte nopūtās un aizgājakur nākusi.

Pasaulei, zināms, galsnevar tik ātri gadīties, to-

mēr taisnībai, tai gan no tās dienas, kamēr vilks par

tiesnesi, pastara diena likās pienākusi esam. Tur ne-

līdzēja ne lāsti, ne pātari: kas ar līku padusi nenāca,
tas turpat mājās zināja savu spriedumu. īsti varēja
manīt, ka vilkam tanīs gados tauku kārta pieņēmās.

Bet lai Dievs pasargā no divām lietām: no tīšas

netaisnības un no drauga ienaida. To arī vilks līdz

malām izbaudīja.

Kā zināms, kūmiņš bij ar vilku gan atklāti, gan

noslēpumos vislabākie draugi. Bet nu gadījās vien-

reiz kūmiņam ar lūsi salēkties. Bij jāiet tiesas

priekšā.
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„Ko, tu lūsīti, man padarīsi, tiesnesis mans sirds-

draugs. Ne man kukuļu vajadzīgs, ne šī, ne tā; goda

dēļ parādīšos vien, pietiks. Pagaidi tik! lūšeli, tu man

nedarīsi kā es gribu — sargā tik pie laika ādu."

Bet māci lūsi! gan tas zināja alai caurumu : nākošā

naktī nočiepis jēru un piebāzis kūmiņa sirdsdraugu
līdz kaklam. Un vilkam tādas lietas vairāk nekā visas

kūmiņa draudzības; tiesas dienā nedabūja ne apgrie-
zties

— lūsim taisnība rokā .

„Sasodīta neģēlība!" kūmiņš baltu izspļāva, „lai
velns visus vilkus! Skat, izrauni suni no ūdens, —še

tev
—

iekož rokā. Nekas, to tev, vilciņ, atmaksāšu \"

Un tūliņ uz pēdām kūmiņš izklāstīja pasaulei vilka

nedarbus. Vienā žogmalāstāstīja par vilka neģēlību,
otrā par nedzirdētu bezkaunību, trešā pierādīja, kādā

vīzē esot pievīlis toreiz visus vēlētājus, melsdams, ka

saimnieks lāča dēļ mežu nopostīšot. Bet kur tad nu

esot tas nopostītais mežs. Esot rokām taustāms, to

visu labais tiesnesis esot no pirkstiem izzīdis, lai tikai

nāktu lāča vietā par tiesnesi. Un kur tad nu vēl mū-

žīgie kukuļi! Ak tu žēlīgais tētiņ, kādi laikmeti esot

atnākuši, — ja paduse par pēdu uz ārieni izliekta, tad

dabūjot par asi taisnības; viena mārciņa krimstalu

atsverot podu tauku. Tīri no meža jāmūk ārā. Tādēļ
nost ar vilku!"

Visi plānprātiņi tūliņ mutes bajāram piebalsoja:
„Kā tad, kā tad, vilks jāsviež nost!" Bet prātīgie

vīri atteica:

„Nu jā, kad būsim lielā puse, tad kūmiņš gremjas.

Zināms, maita tas vilks ir; nāks vēlējamādiena, kas

gan ilgāk to mitinās — lai krīt pār ilksi, bet taisnība,
kas taisnība

— kūmiņš vēl lielāks rezgalis: labos prā-
tos cēla vilku debesīs, nu rok bedri. Sargāsimies no

abiem viņiem un vēlēsim savu veco lāci atpakaļ."
Tā notika: lāci ievēlēja atpakaļ un kūmiņš ar vilku

tai dienā, kā ietracināti gaiļi, gāja tītīdamies uz mā-

jām, viens otram vecus grēkus pārmesdami.



Darbs, Prāts, Naids.

Viņos vecum vecos laikos, kad cilvēki tikko sāka

no bērnu autiem izkūņoties un cilvēku kārtā pieaugt,
tad citi pasaules dzīvnieki bij jau pilnā darbā. Tik

cilvēki stāvēja dīkā rokas saņēmuši, nezinādami ko

iesākt. Te kādu dienu tie sāka savā starpā sarunā-

ties. Viens teica: „Ko tā dīkā stāvēt! Visi kustoņi
kustas; raudzīsim ir mēs kaut ko iesākt, kaut kur

rokas pielikt."
„Labi, labi!" otrs atbildēja, „bet ko tad ie-

sāksim ?"

„Ko iesāksim!" trešais iesaucās, „es domāju: ie-

kams ko iesākam, tad jāprasa padoms tam, kas jau
ir iesācis kaut ko. Prasīsim putnam, redzēs, ko tas

teiks."

„Labi — prasīsim putnam!" visi iesaucās.

Noiet pie putna; putns atbild tā; «lemācaties pa-

priekšu laisties, tā kā es, tad pateikšu, kas tālāk da-

rāms."

Cilvēki mēģināja izmācīties laisties; bet par velti

— negāja.
„Nu, ja tas neiet, tad jāprasa ūdenim padoms,"

cilvēki domāja. Noiet prasīt; ūdens atbild: «lemā-
caties papriekšu tā tecēt, kā es, tad pateikšu, kas tā-

lāk darāms."

Mēģināja, mēģināja, bet kur tu tā iztecēsi, kā

ūdens
—

viss par velti.

Tagad cilvēki nezināja, kam padomu prasīt, kam

neprasīt.
Beidzot tie norunāja tā: iešot tik pa teku uz

priekšu unkuru pirmo satikšot, tam prasīšot padomu.
Labi. Nu gāja vienu dienu, otru dienu: nekā satikt;
bet trešajā dienā laimējās taču: satika zaļokšņa jau-
nekli, stipriem kauliem, milzīgu spēku.

„Kas tu tāds esi?" cilvēki uzprasīja.
„Esmu Darbs!" jauneklis atbildēja. „Ko laba vē-

laties no manis?"
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„Vai, mīļo Darbiņ,-gājām padoma meklēt; meklē-

jām, meklējām, bet nav neviena, kas padoma piedotu.
Vai nevari tu mums izlīdzēt? Skaties, visi kustoņi
kustas, visi putni laižas; tik mēs nezinām, kā lai ku-

stamies, kā lai laižamies. Raudzījām tā laisties, kā

putni; raudzījām tā tecēt, kā ūdens: negāja ne šā,

ne tā."

„Ak, jūs muļķi!" Darbs atbildēja, Jūs gribiet to

nest, ko nevariet celt,un to zemē atstāt, ko variet pa-
nest. Jūs prasiet putniem padoma; bet es saku: ja
klausīsiet mani, tad putni beigās nāks pie jums pa-

doma lūgties; un ūdens nepavēlēs vis jums tecēt un

locīties, kā viņš to grib, bet jūs pavēlēsiet ūdenim

tecēt, locīties, ka jūs to gribēsiet. Nākat šurp, es itin

drīzi ierādīšu, kā jums jāiesāk, lai vispirms labums

celtos un lai vēlāk ir putni jūsu priekšā zemotos. Vis-

pirms ņemiet ar nagiem uzknaibīt šo noru, ka visa

zāle izpostīta, visas saknītes izrautas, ka tikai melna

zeme paliktu. Ja tas būs padarīts, tad ņemiet šos

sēklas graudiņus zemē iekaisīt un ar pirkstiem ap-

rušināt. Tur tad izaugs labība: stiebri, vārpas,

graudi. Graudi ļoti garšīgi; tos ēdot ronas vīra

spēks! Un, kas tas labākais: putni, lopi beidzot arī

nāks no jums kādu graudiņu izlūgties. Viņi, kā jau
teicu, zemosies jūsu priekšā."

Tāda valoda cilvēkiem patika. Tie sāka zāli raut,
tie sāka zemi plēst; bet vēl nebijapus noras uzplēsts
— nagi jau atlupuši tik jēli, ka nekā darīt.

„Nu, brīnums!" Darbs iesaucās, „kādi jēlnadži

jūs esiet. To nebūtu domājis. Nekā darīt: jāiesēj
tik, cik uzplēsts; cits jāpamet, kamēr nagi sadzīs."

Labība uzauga itin branga. Cilvēki jau priecājās.
Bet tavu nelaimi: uznāca plūdi, ūdens sacēlās ļoti
augstu, pārpludināja sēju, nomaitājavisu. Ne nu bij
ko pašiem kost, ne arī ko putnus kārdināt, pazemot.
Visas cerības vējā.

To redzot, Darbs iesaucās: „Tas neiet! lekams

ūdeni neesam savaldījuši — putnus nepazemināsim,
graudus nedabūsim. Bet kā ūdeni savaldīt ? Pag, pag,
būs jāiet pie mana brāļa —

Prāta
— padoms prasīt.
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Jā, — tā būs pareizi! Aizejiet tūlīt kādi pāris tur aiz

viņa meža pie mana brāļa —
Prāta

— un palūdziet,
lai viņš atnāktu."

Labi
—

aiziet.

„Kā jums vajaga?" Prāts, cilvēkus ieraudzījis,
uzprasa.

Cilvēki nu izstāsta visu, kā gājis, ko nākuši.

„Ak jūs muļķi!" Prāts smējās, „jūs gribietdarbu

pieņemt bez manis, bez Prāta. Darbs ir krietns zēns,
bet bez Prāta viņš vēl nav ne pats ko izdarījis, ne

arī citam ko ierādījis. Ja turpretim abi ko kopā iesā-

kam, tad gan ko paskatīties."
Prāts atnāca pie cilvēkiem. Cilvēki rādīja, ko

ūdens viņiem padarījis.
„Ko te līdz vairs rādīt," Prāts atmeta ar roku,

„kas beigts, tas beigts. Liec labāk, brālīt Darbiņ, pa

otram lāgam sēt."

„Jā, mīļo Prātiņ," cilvēki gaudojās, «otrreiz vairs

nevaram noru uzplēst: nagi jēli."
„Kam tad nagiem plēst?" Prāts brīnījās. „Ņe-

miet koku, uztaisiet šķipeli un neliekat nagus nemaz

zemē: rokat ar šķipeli. Ja būsiet uzrakuši, tad ne-

sēsim vis tūlīt, bet izružināsim garu robu — grāvi —

gar lauka malu. Ja ūdens nāks, tad viņš notecēs pa
robu projām, nedrīkstēs aiztikt labību: jūs būsiet

pazeminājuši ūdeni, viņš jums klausīs. Arī labība

caur to augs vēl kuplāka un atnesīs tādus augļus, ka

visi lopi, visi putni nāks jūsu priekšā zemoties, kādu

graudiņu izlūgties."
Tā palika. Darbs sūtīja cilvēkus pie darba, Prāts

rīkoja, ka viss pareizi ietu. Nāca plūdi, bet ūdens no-

tecēja pa grāvi mierīgs projām, nespēdams nekā aiz-

tikt. Pēcgalā graudi izauga vareni. Cilvēki sāka grau-
dus laupīt.

„Ai, cik garšīgi!" tie iesaucās. Lopi, putni, to

dzirdot, nāca lūgties, lai ir viņiem no gardumiem ko

atmetot. Bet Prāts sacīja: „Mīļie lopiņi, labie lo-

piņi! Cilvēki labprāt jums dos garšīgos graudus, bet

par to jums jāapsolās cilvēku priekšā zemoties un

visu to klausīt, ko viņi saka."
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Kustoņi, putni to apņēmās.

„Nu, tad labi!" Prāts sacīja, „ēdiet, cik gribiet
graudus, bet tu

— zirgs — par to palīdzi nākošā reizē

jaunusēju apsēt; tu — govs — dosi par to cilvēkiem

—salda piena nodzerties; tu — aita — apģērbsi cil-

vēkus ar savu vilnu; un jums — putniem — jāapso-
lās no druvas visus kukainīšus nolasīt, lai neviena

vārpa nesamaitātos."

Labi. Visi nu ēda garšīgos graudus un uzslavēja
Prātu par gudro padomu.

Kad graudi bij apēsti, tad Darbs sauca cilvēkus,
lai raktu lauku no jauna un sētu labību; bet Prāts

neļāva, sacīdams: „Atkal, brāl, tu bez manis iesāci.

Prasi papriekšu man, tad izdosies." Un uz cilvēkiem

pagriezies, tas piemetināja: «Cilvēki! liekiet šķipe-
les nost. Tas aizņem daudz laika, kamēr uzrok. Mums

jau tagad zirgs var palīgānākt; ko nu bēdājam. Ņe-
miet tādēļno koka iztaisīt divus žuburus

— lemešus;
šiem lemešiem ieliekat ilksis; iejūdzat tur zirgu un

tad ariet ar šo arklu
— gan redzēsiet, cik ātri un

brangi vedīsies, kādi graudi izaugs."

Cilvēki tā dara. Un, re, druva viens divi uzarta.

Otrā dienā Prāts atkal pamācīja ecēšas taisīt, zemi

saecēt, sēklu ieecēt.

Tā izstrādājot, labība auga melnumu melna. Ta-

gad visi pilnīgi atzina, ka ar Darbu vien nekur tikt,

jaPrāts palīgā nenāk.

Pagāja dažs gads. Cilvēki kopā ar Darbu un Prātu

pūlējoties, bij iekrājuši tikdaudz graudu, ka pašiem
ēdot, lopiem, putniem dodot, tomēr vēl atlikās kaudžu
kaudzēm, šo atlikumu tie norunāja savā starpā iz-

dalīt, lai katrs uzglabātu nākamām dienām. Visi tā

bij ar mieru.

„Bet, kas mums nāks par dalītāju?" viens cilvēks

iesaucās.

„Tā maza lieta!" otrs atbildēja, „kā toreiz meklē-

jot atradām Darbu un Prātu, tā ir šoreiz atradīsim

kādu, kas pamācīs izdalīt. lesim meklēt."

„Labi!" visi iesaucās, „iesim!"
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Cilvēki aizgāja. Izmeklējās vienu dienu: nekā;

izmeklējās otru dienu: nekā; trešo dienu tie satiek

vecu saīgušu vīreli.

„Kas tad tu esi?" cilvēki uzprasa.

„Esmu Naids!" saīgušais atbild.

„Vai nevari mūsu bagātību izdalīt tā, ka katram

sava tiesa tiek?"

„Kālab ne —
iesim!" Naids atbildēja.

Visi aizgāja pie bagātības kaudzēm.

Naids apskatīja kaudzes no viena gala, no otra un

tad iesaucās: „Cik cilvēku jūs esiet?"

Tik un tik.

„Tad nāciet visi vecākie ņemt lielo kaudzi, jo jūs

savu mūžu vairāk pelnījuši — vairāk dabūjiet, visi

jaunākie ņem šo mazāko kaudzi, jo jūs mazāk pelnī-
juši —

mazāk arī dabūjiet."

„To tik nē!" jaunākie iesaucās, par ko lai mēs pa-

liekam apakšā. Ja nedosiet ar labu, tad ņemsim ar

varu."

„To tik nē!" vecākie atbildēja, „ja tā runājiet, tad

ejiet, kur nākuši -— nedabūsiet nekā."

„Ak tā!" jaunākie piktojās, „ķircināt un tad vēl

nekā nedot. To tik nē: kurš stiprāks, tam taisnība!"

To sakot jaunākie pagrāba gandrīz visu un aiz-

gāja. Bet vecākie nepalaidās: viņi dzinās jaunākiem
pakaļ un ņēma paņemto nost. Caur to izcēlās cīniņi
lielum lielie; iesākās kari sīvum sīvie.

Karojot, cīnoties, bagātība izbira dubļos, sēju, la-

bību samīdīja kājām. Kad viss bij izpostīts, viss pa-

zaudēts, tad gan abas puses atzina, ka tā nevajadzē-

jis darīt. Visiem palika žēl par bagātību; visi sāka

Darbu un Prātu no jaunalūgt, lai palīdzot izlieto sa-

smelt; bet Naids par to tik pasmējās. Viņš zināja:

ja izlieto arī sasmels, tad droši vien viņu atkal kād-

reiz izlies. Un viņam bij taisnība: Darbs ar Prātu

gan nalika cilvēku vidū un pat šo baltu dienu tie cil-

vēkiem mīļi; bet Naids arī vēl nekur nav aizbēdzis;

viņš mājo vēl šodien cilvēku pajumtā.



Tautas dziesma.

Kādai mātei
—

Tauta vārdā
— piedzima tik daiļa

meitiņa, kā sāulīte. Māte ļoti priecājās par tik daiļu
bērnu. Viņa sacīja: „Ja nu tavs daiļums, meitiņ, sau-

lītei, pašai dabas mātei, līdzīgs, tad kāršu arī tev šū-

pulīti siltajā saulgoznītē un aijāšu savu bērniņu pie
mīlīgās saulītes

— pie pašas dabas — krūts."

Un māmiņa — Tauta
—

nolieca bērziņu —
balt-

zarīti, — piesēja šūpulīti lokanos zaros, ielika meitiņu
un sāka aijāt:

„Es šūpošu sav' meitiņu
Bērzā kārtā šūpulītī:

Līgojās'i bērza zari,

Līgosies tev valodiņa."

Māmiņas šūpuļu dziesma noskanēja tālu, tālu;

meitiņas spožums atspīdēja šūpulītī, atzibēja visā ap-

gabalā. Putniņi, māmiņas dziesmu sadzirdējuši, mei-

tiņas gaišumu pamanījuši — dziedāja pretīm:

„Kas spīdēja,kas vizēja,

Bērziņa galotnītē?
Kas dziedāja, kas loloja,
Kas gavilējot šūpoja?"

„Viņi salaidās ap šūpulīti, taujādami, prasīdami:
„Māmiņ' labā, saki jele, teic jele, kā tavu meitiņu
sauc?"

„Putniņi mīļie!" māmiņa atteica, „meitiņai vēl

nav vārdiņa —
nezinu jums pateikt."

„Ai, māmiņa godājamā, tavam bērniņam vajaga
būt īpašam dievu dāvinājumam. Vienkāršam bērni-

ņam nebūs tādi vaidziņi! Bet, ja dievi dāvinājuši tev

tādu savādu meitiņu, tad viņi arī tevi īpaši izredzē-

juši par tādu atjautīgu māmuliņu, kas zinās dievu

nolēmumu izdibināt; kas zinās to vārdu uzminēt, ko

dievi nosprieduši bērniņam dot. Uzticēto godu tev

vajaga cienīgi valkāt; tev jāpūlas meitiņas vārdu uz-

Rob. Bērziņš, Lerchis-Puškaitis dzīvē un darbā 8
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minēt; citādi dievi sadusmosies un atņems tev bēr-

niņu, spožo meitiņu. Un tas itin pareizi: kā gribi
meitiņu mīlēt, ja nezini ne vārdiņa?"

To dzirdot, māmiņa noskuma ļoti, jo, kā lai vārdu

uzmin ? Viņa slauka asaras un saka putniņiem: „Ai,
putniņi, labie bērni, palīdzat man uzminēt!"

Putniņi minstinās, minstinās: nevar uzminēt.

Otrā rītā māmiņa, pieceldamās ļoti bēdīga, paņem

meitiņu uz roku un iet jūriņai vārdiņu prasīt. Jū-

riņa atspīd no meitiņas spožuma. Tā brīnās par sa-

vādo bērnu; tā brīnās, par ko māmiņabēdīga.
„Ai, jūriņ', mīļā, labā, palīdzi man meitiņas vārdu

uzminēt. Ja neuzminu, tad meitiņa man jāpazaudē."

Jūriņa minstinās, minstinās: nevar uzminēt.

Trešā dienā māmiņa pieceļas vēl bēdīgāka, pa-

ņem meitiņu uz roku un iet mežam prasīt.
Viss mežs atspīd no meitiņas spožuma. Tas brī-

nās par savādo bērnu; tas brīnās, par ko māmiņa
raud.

„Ai, mežiņ, mīļo, labo, palīdzi man uzminēt mei-

tiņas vārdu. Ja neuzminu, tad meitiņa man jāpa-
zaudē."

Mežs izminas, izminas: nevar uzminēt.

Nu māmiņa nosēžas uz cinīša un raud un raud.

Te, kur gadījusies, kur ne, pienāk veca, veca sie-

viņa (tā pati Laimes-māte) un uzprasa: „Ko raudi?"

Māmiņa noslauka asaras un izstāsta: tā un tā.

„Vai dzirdi!" sieviņa iesaucas, „man žēl tavās

asarās noskatīties. Tādēļ teikšu: ej, roci viņā pakal-
niņā. Tur dziesmu dieviete noglabājusikautko priekš
tava bērniņa, spožās meitiņas. Ja spēsi uzrakt, tad

atradums nevien pateiks bērna vārdu, bet arī dāvi-

nās tavai meitiņai nemirstību. Tik uztaisi cietu pūru
un glabā atradumu labi jo labi, lai dārgums nepa-

zustu. Jo, ja tu to pazaudēsi, tad būsi pazaudējusi
dievu dāvinājumu."

Un nu māmiņa lēja sviedrus, raka un pūlējās die-

nām, naktīm: nekā izrakt, nekā dabūt. Tomēr viņa

neapnika, bet raka, un raka, kamēr tad beidzot, —

kas tas?
—

noiet džinks! Sāk raudzīt: zelta kokle.
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Priecīgi tā paķer atradumu un dāvina to meitiņai.
Meitiņa saķer pirkstiņiem kokles stīgas un te uz reizi

noskan: „Mans vārds ir
—

Tautas dziesma!"

Nu bij vārds, nu bij nemirstība rokā. Māmiņa no-

slauka prieka asaras un tad steidzas zelta koklei kal-

dināt cietu pūru trijdeviņām atslēgām.
Un, kad meitiņa kautcik bij pieaugusi, tad mā-

miņa atslēdza pūru, izņēma kokli un iedeva skandināt.

Ai, cik jauki tā skanēja! Māmiņa nevarējane atklau-
sīties.

Un, kad māmiņai uznāca bēdas, tad meitiņa pa-
ņēma kokli skandināt: tūdaļ bēdas rima, sirds at-

vieglinājās. Un, kad māmiņai' pienāca prieki, tad

meitiņa paņēma kokli skandināt: tūdaļ prieki vairo-

jās desmitkārtīgi. Un, kad māmiņai nācās grūtistrā-

dāt, tad meitiņa paņēma kokli skandināt: tūdaļ dar-

biņš vedās vieglāki, šķīrās labāki. Un, kad māmiņa
vārga, tad meitiņa paņēma kokli skandināt: tūdaļ
spēki pieņēmās. Beidzot māmiņa aprada ar kokles

skaņām tā, ka nevarēja ne gulēt aiziet bez viņām,
ne uzcelties bez tām: vienmēr tai patikās klausīties

meitiņas dziesmās.

Un, vēl šodien māmiņa —
Tauta

— nav apnikusi
šās dziesmas; vēl šodien tā kāro pēc viņām, pēc sa-

vām „Tautas dziesmas" skaņām. Tomēr, lai skaņas
nekad neapklustu, tad arī vēl šodien māmiņai — Tau-

tai — nav jāpiemirst, ko labā sieviņa — Laimiņa —

toreiz mācīja:
„Tik kaldini cietu pūru un glabā savu atradumu,

savu tautas dziesmas kokli, cieti jo cieti, lai dārgums
nepazustu. Jo, ja tu to pazaudēsi, tad būsi pazaudē-
jusi augstu dievu dāvināiumu; to dāvinājumu, kas

tevi iesildījis senatnē, iesildīs tagad, iesildīs nākamās

dienās.

Tādēļ:
„Es nedevu nevienami

Savu dziesmu sarežģīt:
Kuru dziesmu nodziedāju,
To satinu kamolā."

(Tautas dz.)



Kurbads.

Tautas pasaka.

(Pirmā pasaka Lercha-Puškaiša pasaku krājuma pirmajā daļā).

Viņos laikos dzīvoja saimnieks, kam nebija bērnu.

Saimnieks vēl neko tamdēļ neguģējās, bet saimniece

varēja dienu mūžu nogremsties, nobēdāties. Un kad

nu vēl
— par nelaimi

— pēc septiņiem gadiem saim-

nieks nomira, tad saimnieces bēdām vairs nebija
gala.

„Kaut nu arī vīrs miris, miris
— jāpacieš; bet

ja tik man bērniņa būtu, ko pačunčināt."
Te atraitne kādu dienu izdzird, ka pilsētā nabags

vīrs, šauras pārtikas labad, nodomājis no saviem de-

viņiem bērniem vienu atdot citam audzināt. Saim-

niece uz pēdām liek kumeļu aizjūgt un brauc uz pil-
sētu. Tomēr, kā neiet, tā neiet: vīrs patlaban aiz-

devis bērnu.

„Kad tu izčibētu!" puisis iesaucās, „izbraukāja-
mies par velti

—
saimniece".

Saimniece savās nedienās neatbild ne pušplēsta
vārdiņa.

Atpakaļ laižot braucēji ierauga, netālu no mā-

jām, pār upi braukdami, lielu zivi uz krastu izlecam.

Zivs tā ķeparājās, it kā nespētu atpakaļ tikt. Puisis

knaši izlec no ratiem un domā zivi noķert, bet zivs

atlec ūdenī atpakaļ, sacīdama: „Lai nāk pati saim-

niece, tad ļaušos!" les saimniece, jā: zivs atkal izlec

uz krasta un nu saka: „Klausies, saimniece, pajem
mani, nokauji, izvāri un apēdi, tad Laimiņa dēlu dos;
tik pieraugi, ka neviens cits no manis ne kumosu ne-

baudītu".

Saimniece tā dara, piesacīdama meitai, lai no zivs

viruma un gaļas nebaudītu. Bet meita tev klausīs.

Esot taču jāzin, kā par sāli un vai tad gan citām die-
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nām saimniece kādreiz nākusi pavārnīcu laizīt. Ko

tur tik daudz: nokniebj kumosu no zivs — labs, pa-

bauda pie pavārnīcas — labs, ķidas turpretīm pa-
vārda malā labi neizskatās, tās pa durvīm ārā mēs-

lenīcā. Bet ķēve, sētsvidū cauru dienu tik mauru

grauzdama, iečāpo mēslenīcā un apēd zvīņas, apēd
kidas.

Ko tur arī teikt, kur bads, tur pat ķidas gārdas!
Saimnieks miris — tā nav, puiša cauru dienu arī ne-

redz mājās: nabaga ķēvītes vēderam svētdiena,

kurkst vien.

Bet, kas nu notika nākošā naktī: nākošā naktī

saimniecei piedzimst dēls, meitai piedzimst dēls un

ķēvei arī piedzimst dēls. Ļaudis iesauca ķēves dēlu

par Kurbadu.

Zēni visi trīs uzauga kopā; tik Kurbads par abiem

drošāks, dūšīgāks. Viņa mīļākais ēdiens ir riekstu

kodoli, dzēriens ķēves piens un mīļākā guļas vieta

uz mūrīša pie krāsns. Piektajā gadā Kurbads, pa
mežu lēkādams jau negriež ceļa mazākiem kociņiem,
sestajā gadānav vairs neviens koks pa lielu un sep-

tītajā tas nebaidās ne no vilka, ne no lāča.

Tā nu Kurbads pēc gadiem pieaug par tik lielu

stiprinieku, ka visi māju darbi tam
— pat tie vis-

grūtākie — tīri nekas. Sviedrus uz pieri, kā citiem

cilvēkiem, viņš vēl nav dabūjis redzēt. Tam iekrīt

prātā kaut kādu vērtīgāku darbu uzsākt, mazākais

tādu, kur dabūt sviedrus noslaucīt.

Kādu dienu stiprinieks saka abiem pusbrāļiem —

saimnieces dēlam un meitas dēlam — ka vakarā no-

domājis jauno istabu iztīrīt, šo jauno dzīvojamo ēku

bija uzcēlis nelaiķa saimnieks, bet viena liga: saim-

nieks nodomājis, kā šodien ievadāties, bet ļaunais,
kā vakar jau priekšā. Nelīdzēja nekas, dzīvot tur ne-

bija iespējams un ļaunos izķuidīt ne tik. Pusbrāļi gan

pretojās, ka pa trim nebūšot taču iespēt to, ko visi

mājnieki nepaspējuši kopā; bet Kurbads atbild:

„Tas, kas vārīts un cetrts, tas tai gudrībā nevarnākt,
kā tas, kas zaļš apēsts." Beidzot pusbrāļi arī pa-

klausa un iet uz apsēsto istabu līdz. Tumsai meto-
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ties istabu šķirbās sāk kukainīši, mušas šitā runāt:

„Nu redzēs gan, vai šie neizspruks, kā spaļi laukā!

Lai tik mūsu trīsgalvju kungs tiks pār upes tiltu

pāri."
Kurbads šo sarunu dzird, bet pusbrāļi nē. Priekš

pusnakts Kurbads saka uz meitas dēlu: „Tu esi tas

vājākais no mums, paņēmi savu zobenu un ej upes
tiltu sargāt. Tur nāks milzis trijām galvām, nelaidi

viņu pāri. šis par tiem citiem milžiem tas vājākais,

tādēļ izdaries tu ar to. Bet meitas dēls strupi atbild:
„Man nekādas daļas! manis dēļ lai tur nāk, kas nāk-

dams."

„Nu, ja tu baidies, tad man pašam jāiet. To ne-

var darīt, pār tiltu nevar laist, citādi viņš spēkā.
Bet drošības labad, nolikšu te uz loga ūdens kausu:

ja viņā ronas piens, tad man cīnoties labi klājas, bet

ja asinis, tad skrieniet pie manas mātes, lai tā nāktu

palīgā. Esiet modri
— nepiemirstiet, kā noteicu!"

Kurbads nu apjož zobiņu, aiziet upmalē, nosēžas

tilta galā un gaida. Līdz pusnaktij viss klusu, tik var-

des upē, meža zosis gaisā un bezdelīgas patiltē
savā starpā sarunājās. Vienas upē sauc: „Kurbads!

Kurbads!", otras gaisā: „Aizdzīs! aizdzīs!" un tre-

šās patiltē: „Lielam milzim trijās galvas, visas

čorks!"

Te pašā pusnaktī dzird, ka nāk milža ziņu nesēji:
sunis kvelkdams pa laukiem un vanags svelpdams pa

gaisu. Kurbads apjož savu zobiņu -, pieceļas un tura

zobiņu tiltam priekšā. Visa zeme nodimd, milzis tri-

jām galvām klāt, atduras pret Kurbada zobiņu un

paliek, kā pret sienu. Gan milzis sauc: „Kurbad,
maitas gabals, laid mani pāri!" Bet Kurbads tura

zobiņu, kā turēdams un atbild: „Nelaidišu!" Trīs

reiz milzis uzaicina savu pretinieku, lai atkāptos, bet,
kad tomēr neko nelīdz, tad dusmīgi Kurbadam uz-

sauc: „Pūt klajumā, lai redzu, cik naudas vari no

patiltes — mana naudas maka
— izpūst!"

Kurbads pūš un nopūš veselu sieka-vietu ar zelta

naudu; trijgalvis turpretim tik pussieka vietu ar ka-

para. To redzot milzis jau grib atpakaļ iet, bet Kur-
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bads nelaiž, lai salasot naudu priekš viņa. Milzis ne-

klausa. Nu, kad neklausa, tad jāiet cīkstoties zobi-

ņiem. Tas tik bija cīniņš: tilts nodrebēja, zeme dim-

dēja, zobiņi džinkstēja, bet milža galvas, beidzot no

rumpja krizdamas šļakstēt šļakstēja.
No uzvaras priekiem Kurbads sadzīvo līgsmi ar

saviem pusbrāļiem līdz otram vakaram. Krēslai me-

toties tie atstāj priekus un steidzas uz istabu. Te

istabas šķirbās kukainīši, mušas runā: „Nu, pagaidi,
trejgalvi gan pārspēji, bet ko iesāksi ar sešgalvi!"

Kurbads šo sarunu dzird,pusbrāļi nē. Priekš pus-
nakts Kurbads saka uz saimnieces dēlu: „Ej šonakt

tiltu sargāt!" Bet šim tāpat bail, kā otram un tādēļ
atbild: „Kas man daļas, manis dēļ lai nāk, kas nāk-

dams."

„Nu, ja abi esiet bailīgi, tad man atkal pašam jā-
iet. To nevar darīt, pār tiltu tik laist nē, citādi viņš
spēkā. Drošības labad nolikšu ūdens kausu: ja viņā
ronas piens, tad labi, ja asinis, tad skrieniet pēc mā-

tes."

Kurbads aiziet upmalē. Viss klusu, tik vārdes

kurkšķ: „Kurbads, Kurbads!" meža zosis klaigā:
„Aizdzīs, aizdzīs!" un bezdelīgas patiltē čivina:

„

Lielam milzim, sešas galvas, visas čorks!"

Te pašā pusnaktī dzird ka nāk milža ziņu nesējs:
sunis kvelkdams pa laukiem un vanags svelpdams pa

gaisu. Kurbads pieceļas un aizliek zobiņu tiltam

priekšā. Nāk milzis sešām galvām, zeme dimd, bet

nekur tikt-— zobins priekšā. Gan milzis bļauj: „Kur-
bad, maitas gabals, laid mani pāri!" Bet Kurbads

tura kā turēdams un atbild: „Nelaidīšu ne par ko!"

Trīs reiz milzis uzaicina savu pretinieku, lai atkāpjas,
bet, kad neko tomēr nelīdz, tad beidzot Kurbadam

uzsauc: „Pūt klajumā, lai redzu, cik naudas vari no

patiltes — mana naudas maka
— izpūst!"

Kurbads pūš un nopūš veselu pūra vietu ar zelta

naudu; sešgalvis turpretim tik puspūra vietu ar ka-

para. To redzot milzis grib jau atpakaļ iet, bet Kur-

bads nelaiž
—

lai salasot naudu priekš viņa. Milzis

nelasa. Nu, kad neklausa, tad jāiet zobiņiem cīksto-
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ties. Tas tik nu bija cīniņš: tilts nodrebēja, zeme

dimdēja, zobiņi džinkstēja, bet milža galvas beidzot

no rumpja krizdamas šļakstēt šļakstēja.
Nu Kurbads pāriet līgsmis mājā, bet tūlīt liekas

arī gulēt, lai stiprinātos uz rītdienas cīniņu.
Trešā vakarā istabas sienu šķirbās kukainīši, mu-

šas ļoti nemierīgi triec: „Kad tu izšķibētu! Tas di-

vus taču pārspējis. Nu, lai nu lai, ar mūsu deviņgalvi
tāds knēvelis nu gan neiesāks!"

Kurbads šo sarunu dzird, pusbrāļi nē. Viņš no-

liek ūdens kausu uz loga, pieteic stingri, stingri pus-

brāļiem, lai šonakt kausu iz acīm neizlaiž un tad stei-

dzas pie tilta. Viss tāpat klusu, kā citiem vakariem,
tik vardes nemitoši kurkšķ: „Kurbads, Kurbads!"

meža zosis klaigā: „Aizdzīs, aizdzīs!" un bezdelīgas
sadegdamas čivina: „Deviņgalvim galvu galvas šo-

nakt visas čorks!"

Te ap pašu pusnakti dzird, ka nāk milža ziņu ne-

sēji: deviņi suņi kvelkdami pa laukiem, deviņi va-

nagi svelpdami pa gaisu. Kurbads nostājas tilta vidū.

Milzis pienāk un uzbļauj: „Kurbad, maitas gabals,
laid mani pāri!" Kurbads atbild: „Ko — nu — ķe-
kargalva — vaiksties, ko dziedi

—
nāc spēkoties!"

Labi. Kurbads cērt, cik jaudas. Nokrīt jau viena

galva, bet tūlīt trīs galvas ataug vietā; nokrīt otra

galva — trīs ataug vietā; nokrīt trešā galva — trīs

vietā. Redzēdams, ka tā galā netiks, tas atsviež zo-

biņu un ieķeras kailām rokām milzim sprandā. To-

mēr milzis uz pirmo ķērienu iedzen pretinieku līdz

ceļiem zemē un otrreiz līdz padusēm. Kurbads, to

redzēdams, saka: „Visi karotāji atpūšas — atpūtī-
simies arī mēs." Labi. Milzis apsēžās, atpūšas; bet

Kurbadam tik rūp mātes palīdzība. Ja nu, vai māte

zin nākt, kad pusbrāļi aiz miega bada ne kausa redz,
ne ziņas laiž. Viņš norauj pastalu nokājas un sviež

taisni istabas logā, kur brāļi iemiguši, šie atmožās,

paskatās: kauss asinīm pilns. Nu skrien, kā sade-

guši, ar ziņu pie ķēves un šī viens divi Kurbadam

palīgā. Tagad gāja smaļi: kuru gabalu dēls nocirta,

tur māte spēra tik stipri, ka baltas dzirksteles šķīda
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un nocirsto vietu izdedzināja, tā ka jaunas galvas
vairs nespēja pieaugt. Maz acumirkļos milzis guļ, kā

bluķis. Pēc cīniņa Kurbads iet iztīrītā istabā pār-

gulēt. Miegs taču tik ātri neuzbāžas un gulētājs sa-

dzird, ko sienu šķirbās mušas, kukainīši pārrunā:
„Tāds negantnieks, apkāva mūsu vīrus, lai nu vīrus

apkāva, lai, bet nokauto sievas
— raganas atriebsies

tiem kā knauķiem. Kad viņi rītu visi trīs ies pa ceļu,
tad tu, trīsgalvja sieva paliksi par gultiņu. Gultiņu ie-

raugot tam vienam uzies tāds maigs miegs, ka tūlīt ie-

gulsies, un tad zināms tas mūsu nagos. Tu sešgalvja
sieva, paliksi par avotiņu, jo avotiņu ieraugot tas

otrs tūlīt būs gauži noslāpis — viņš dzers, bet tad

zināms tas mūsu nagos. Bet deviņgalvja sieva pa-
liks gan par čūsku, gan sumpurni un māksies tikmēr

tam stiprajam negantniekam virsū, kamēr vīru at-

riebs."

No rīta Kurbads atdod sapūsto naudu mātēm, lai

tām pārtikas papilnam un tad dodas ar abiem pus-

brāļiem ceļā. Ceļmalā tie ierauga gultiņu. Meitas dē-

lam tūlīt uznāk tik salds miegs, ka nemaz atturāms

no gulēt iešanas. Bet Kurbads to neatļauj. Viņš at-

jož zobiņu un pārcērt krustu pār gultiņu. Gultas

vietā paliek tik asiņu peļķe un miegs arī pagalam.
Tālāk iedami ierauga dzidru avotiņu. Saimnieces dē-

lam tūlīt tādas slāpes, ka par varu pie avotiņa dzert.

Kurbads to neatļauj. Viņš atjož zobiņu un pārcērt
krustu pār avotu. Avota vietā paliek asiņu peļķe un

slāpes arī tūdaļ pagalam. Pēc triju dienu gājuma
pusbrāļi nonāk svešā, svešā zemē, kur valdniekam

trīs meitas, kamēr pirtī mazgājušās, no velna no-

zagtas. Valdnieks apsolījies savu jaunāko meitu un

valdību tam atdot, kas spēšot viņas atrast. Kurbads

tūlīt piedāvājās par meklētāju.
Pusbrāļi grib iet pa pasauli meklēt, bet Kurbads

saka: „Ne tā, kur zudušas, tur jāiesāk meklēt: pirtī
zudušas, pirtī jāiesāk." —

Vakarā Kurbads paņem vāli, zobiņu, putraimus
un katlu. Pirtī tas iekur uguni un vāra putru; pus-

brāļi nevar tik ilgi sagaidīt — tie aizmieg. Ap pus-
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nakti sāk pirts durvis čīkstēt. Velns ielien pirtī un

ber pelnus putrā. BetKurbads noķer velnu, iever dur-

vīs un tik mietē (veķē) ar vāli pa muguru. Velns

sāpēs apsola visu ko dot: došot tādu stābulīti, kuru

papūšot, desmit mazi rūķīši iz zemes izlīdīšot un

katru darbu iespēšot. Kurbads paņem gan stābulīti,

bet mietē no jauna, kamēr teikšot, kur trīs meitas

iegrūdis. Velns, redzēdams, ka nieki būs, sāk bei-

gās stāstīt: „Tur viņa lauka galā ir purvs. Purva

vidū uz roziņas liels, liels akmenis. Ja akmeni no-

veltu, tad ietiktu dziļā, dziļā apakšzemes caurumā.

Pa šo caurumu jālaižas lejup, tur meitas būs."

Kurbadam ar tām ziņām pietiek. Viņš palaiž

velnu, pamodina pusbrāļus un iet purvu meklēt. Jā,
itin pareizi: lauka galā purvs, purva vidu roziņa un

uz roziņas liels akmenis, kā siena kaudze. Kurbads

piepūš vaigus un ieveļ akmeni purvā, kā nočūkst vien.

Bet ko nu? kā tiksi pa caurumu lejā? Te tam iešau-

jās prātā, stābulīti papūst. Kā pūtīs labi stipri, tā

desmit rūķīši klāt. Ko pavēlot?
„Pavēlu tik garu virvi atnest, ka varu šā cau-

ruma dibinu sasniegt." Viens, divi rūķīši ar virvi

klāt. Kurbads nu iesien meitas-dēlu virvē un laidīs

iekšā, bet šis, ne līdz pusei aizticis bļauj, lai velkot

augšā — esot bail. Tāpat izgāja arī saimnieces dē-

lam. Nu Kurbads laidīsies pats lejup. Bet, lai pus-

brāļiem nebūtu purvā jāmirkst, tad piekodina rū-

ķīšiem priekš šiem abiem istabu uzcelt un ēdienu, dzē-

rienu apgādāt. Acumirklī baļķi savilkti, spāres uz-

celtas, jumts apjumts, un galds istabas vidū klāts.

Rūķīši pazūd un Kurbads ar savuvāli nolaižas apakš-
zemē. Pusceļā velns jau rēgojas savam viņdienas pē-

rējam pretī, sacīdams: „Laidies, tu laidies, gan es

tevi notriekšu!" Bet Kurbads nedabūja ne vāles pa-

celt, kad velns, zveļamo pamanījis, pazūd. Beidzot

virve atsniedza cauruma dibinu un atduras lielā kla-

jumā. Klajumam otrā malā redz māju un dūmus.

Kurbads nu sukā iet, kamēr sasniedz māju. šī māja

paša velna miteklis. lekšā trīs pavāri vāra patlaban
lielā katlā velnam pusdienu. leraudzījuši svešnieku,
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pavāri it kā iztrūkušies vaicā: „Vai, kur tad tu esi

iekūlies? Pārnāks mūsu kungs, tas tevi ar vienu

pirkstiņu notrieks!"

„Eita, sēnalu zaķi —
cita!" Kurbads atbild un

nosēžas katlam blakus. Tomēr pavāri viņu pierunā,
lai labāki paslēpjoties aizkrāsnē, jo citādi varot arī

viņiem nelabi klāties, tādēļ, ka svešnieku ielaiduši.

Kurbads paklausa.

Necik ilgi, te velns arī pārnāk un sāk tūlīt ošņāt,
prašņāt, kas tā par tādu svešu smaku te esot. Pa-

vāri izmelojas, ka nule pat vārna pāri skrējusi, šis

arī apmierinās un iet pie katla raudzīt, kāds ēdiens

pa sāli, vai labs. Tikko nu velns pieliec galvu pie pa-

vārnīcas, te Kurbads no aizkrāsnes ārā un zvels ai'

zobiņu tā pa galvu, kā galva un rumpis katlā iekšā.

Kamēr velns nu vārās, tikmēr pavāriem jāizstāsta
no pazudušām meitām, šie pateic, ka viena dzīvojot
sudraba pilī un piederējusi tam, kuru nule pat no-

kāvis, otra dzīvojot zelta pilī un piederot trijgalvim;

trešā, jaunākā, dzīvojot dimanta pilī un piederot seš-

galvim. Kurbads, to izdzirdējis, piejož savu zobiņu

un dodas uz sidraba pili. No pils iznāk jauna meiča

un sacērt rokas, brīnīdamās: „Vai, puisīt, kur tad

tu esi iekūlies! Atnāks mans kakla-kungs, tas tevi

ar mazopirkstiņu nositīs."

„Nu, nu, meitiņ, vai tad viņš tik briesmīgs ir. La-

bāk saki, tavs kungs jau beigts un es atnācu tevi

atpestīt."
Meita to dzirdot, nokrīt Kurbadam pie kājām un

raud no prieka, slimāk par mazu bērnu. Nu Kur-

bads labi apskatās sudraba pili, paēd, padzer un tad

izprašina meitai šo un to par māsām. Viņa izstāsta,

pamāca, kā tik jau labāki zin un tad beidzot atnes

savādu zāļu trauciņu, kuru viņas kakla kungs tai

rītā uz loga aizmirsis. Trauciņā divējādas zāles; la-

bajā pusē stipruma zāles un kreisajā nestipruma.
Ja iedzer no labās puses zālēm, tad spēka bez gala,

janokreisās, tad spēks uz veselu gadupagalam. Kur-

bads iedzer no labās puses unnu tik stiprs, ka pašam
brīnumi.
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No rīta Kurbads steidzas uz otru velna mitekli,
kam trijās galvas un nokauj arī to. Nu jau divas

māsas atpestītas. Trešo dienu sešgalvim kārta. To-

mēr te Kurbadam tā vairs neizdodas: sešgalvis
ēdienu jau nosmēķējis, paēdis un patlaban aizgājis

pie trešās māsas uz dimanta pili.

„Nu, nekas! gan jau dabūšu tur viņu." Kurbads

noņurd un steidzas uz pili. Pilī zāļu trauciņš nolikts

uz loga un sešgalvis guļ dienasvidu, kā krāc vien.

Kurbads apgriež zāļu trauciņu otrādi: stipruma zā-

les uz kreiso pusi, nestipruma uz labo un tad iet me-

klēt, ko jaunākā māsa labu dara. Atron ar —
skaistu

meiču
—

bet pie beigām noskumušu. Svešinieku ie-

raugot, tā klusu brīnās: „Vai puisīt, kur tu esi iekū-

lies! Uzcelsies mans kakla-kungs, tas tevi ar mazo

pirkstiņu notrieks."

„Nu, nu, tik stiprs jau nebūs. Labāk modini viņu
augšā, lai varētu mans zobins neģēlim kukaiņu valstī

rūmes ierādīt. Tur tādiem bendes maisiem esot sal-

dāka izgula, nekā dimanta pilīs."

Kamēr šie tā runā, sešgalvis atmodies, pie kam

gulta, uz otriem sāniem griežoties, tik dikti krakst,
ka pat trešajā istabā ausis aizkrīt. Meita ietek pie
sešgalvja un mierina, lai tik guļot. Bet šis ošņā,

prašina, kas tā tik par svešu smaku. Meita iestāsta, ka

pelīte nule pat pa grīdu tecējusi, —
lai tik guļot mie-

rīgi. Sešgalvis tic un iemieg no jauna. Tagad Kur-

bads ilgi negaida: atjož zobiņu, atdara durvis un

cērt tik sparīgi, ka trijās galvas uz reizi nost. Velns

uzlec zibina ātrumā un grib stipruma zāles iedzert,
bet stipruma vietā iedzer nestipruma. Kurbads vēl

nocērt tās trīs galvas un tad iedrāž rumpi ar galvām

peļķes žurgā.

Jaunākā māsa apķeras Kurbadam gar kalu, raud

prieka asaras un nezin, kā pateikties. Bet Kurbads

izskaidro īsi un strupji, ka neesot vis nācis tādēļ pe-

stīt, lai pateicības dabūtu, bet tikai tādēļ, lai jaunākā
nāktu pie viņa par sievu un abas otrās māsas pus-

brāļiem, kuri virszemē pie cauruma palikuši.
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„Nu, tad labi, paņemsim māsas un steigsimies pie
tēva virszemē kāzas turēt. Jo, to tici droši, tikdrīz,
ka apkauto velnu radagabali saodīs, ko tu ar mūsu

kakla-kungiem esi izdarījis, tad tie tev kā siseņi no

visām pusēm uzmāksies."
—

„Labi, labi
— steigsimies!"

Aiz vārtiem Kurbads vēl noskatās uz dimanta

pili. Jaunākā māsa, to pamanīdama, prasa: „Ko, tu

puisīt, tik žēli skaties?"

„Kaut jele par savu pūliņu dabūtu šo dimanta pili
līdz."

—

„To varam lēti. še mans vaiņags, apnes to trīs

reizes ap pili, tad dimanta pils paliks par dimanta

pautu."
Tā notiek. Viņš paņem dimanta pautu un tad

steidzās pie viduvējās māsas uz zelta pili.
Aiz vārtiem Kurbads skatās atpakaļ. Viduvējā

māsa prasa: „Ko, puisīt, tik žēli skaties?"

„Kaut jele par savu pūliņu dabūtu šo zelta pili
līdz."

„To varam lēti. še mans vaiņags, apnes to trīs

reiz ap pili, tad zelta pils paliks par zelta pautu."
Tā notiek. Tagad visi trīs steidzās uz sudraba

pili pie trešās māsas.

Aiz vārtiem Kurbads atkal skatās atpakaļ. Ve-

cākā māsa prasa: „Ko puisīt, tik žēli skaties?"

„Kaut ielepar savu pūliņu dabūtu šo sudraba pili
līdz!"

„To varam lēti. Še mans vaiņags, apnes to trīs

reiz ap pili, tad sudraba pils paliks par sudraba

pautu."
Tā notiek. Tagad visi četri steidzas pie apakšze-

mes cauruma, lai uztiktu virszemē. Kurbads iesien

virvē vecāko māsu un pakustina virvi, lai pusbrāļi
vilktu augšā. Tie uzvelk vecāko māsu, uzvelk vidu-

vējo, uzvelk jaunāko un patlaban nolaiž virvi, lai arī

Kurbadu uzvilktu.

Te milža sieva
— ragana, par vilkaci pārvērtusies

klāt: šņāks! virve pārkosta, tā noveļas žvāgs! apakš-
zemē; turpretim lielais kaudžu-akmenis šļāks! izve-
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ļas no purva un apsedz caurumu. Beidzot nozūd ir

rūķīšu taisītais namiņš un šie pieci vēl laimīgi, ka

veselu ādu var uz mājām griezties.
Kurbads nu paliek apakšzemē. Nekā darīt! jā-

ņem vāle, jājož zobins un jāiet padoms meklēt. Būtu

vēl jel savas rūķīšu stabulītes atminējies, kas zin,
vai tie neizlīdzētu. Bet tā jav iet: vajadzīgā brīdī

esi kā aizgrūzts.
Tā nu iet, iet, kamēr saiet mājiņu, kur durvju

priekšā neredzīgs vecītis turpat sētas vidū lopus
gana.

„Kāpēc tad te sētas priekšā lopus mērdēt? Tālāku

ganības treknas jo treknas?"

„Jā. ir gan treknas, bet tās pļavas pieder sum-

purnim —
nedrīkstu."

„Kur tad sumpurnis dzīvo, vai tagad mājā?"
„Acumirklī gan mājā nebūs; bet tas vienalga —

ir tad nedrīkstu viņa pļavās ganīt, jo tur mežā sum-

purnim pļavas sargs — varens putns."

„Vai tad tas tik briesmīgs ir?"

«Nebūtu nemaz briesmīgs, bet
—

ko tur teikt
—

vīrs pats spīlēs: ja nenosargā, sumpurnis atriebjas.
Tā labi aizpērn sumpurņa putns man mazliet atvēl

savakunga pļavās paganīt, bet — reče nu — sumpur-

nis klāt, izzīž man acis un nosit ar krusu tagad gadu
no gada putnam bērnus. Sumpurnim gan esot zāļu
trauciņš, kā acis atdabūt, tomēr, kā tiksi pie zālēm."

„Sirmgalvi, gribu tevi no sumpurņa atsvabināt,
ja tik tu zinātu man pateikt, kā no šīs apakšzemes
ārā tikt."

„Ja tu sumpurni pārvarētu, tad sumpurņa putns
aiz pateicības tevi aiznestu uz virszemi."

„Tā —
tad labi! Laidi tūdaļ lopus viņa pļavās, lai

tieku pie kaušanās. Lopi pļavās, sumpurnis klāt,

dumpis gatavs. Kurbads grābj sumpurni aiz suņa

rīkles, piesper ar kāju pie zemes un velē ar vāli tik

briesmīgi, kamēr suņa gabals pateic, kur veselības

zāļu trauciņu nolicis. Kurbads piedur sumpurni ar

zobiņu pie zemes, aiziet pēc zāļu trauciņa un aptraipa
ar zālēm vecīša acis. Vecītis atdabū savu acu gai-
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šumu. Bet par to laiku sumpurnis izrāvies no zobiņa

asmeņa un krīt Kurbadam virsū. Kurbads liek vien-

reiz ar vāli
— nekas, liek otrreiz

— nekas, tik pa-

krīt; liek trešreiz ■— sumpurnis notirinā kāju un at-

stiepās. Nu vecītis prieka pilns ved mudīgi vien

savu glābējupie putna ligzdas, jo viņš zin, ka tagad

putna bērniem krusa gaidāma. Noiet pie ligzdas:

putnēni, kā labi tupeži, guļ ligzdā; bet vēl pliki.
Kamēr šie tur skatās, nāk krusa šņākdama, krāk-

dama. Bet Kurbads apsedz kailos putnēnus, kā va-

rēdams un izglābj no krusas sitieniem. Tiko krusa

pāriet, sumpurņa putns arī pārskrien un nostājas

zirga lielumā Kurbadam iepretīm, saciiams: „Caur
tevi nu vienreiz mani bērni pieaugs. Kā lai tevim at-

maksāju?"

„Es citas maksas nevēlos, kā tikai virszemē

tikt!"

„Labi — es tevi aiznesīšu. Bet ceļš tāļš, jūra
plata, — ej tādēļ samedīt trīs apakšzemes vēršus un

sakapā tos gabaliņos, jokad uz ceļa knābli atgriezīšu,
tad iemeti man katrreiz pa gabalam."

Kurbads aiziet vēršus medīt. Ak tavus vēršus:

maurojot vāle trīcēja un kārpoties zeme dārdēja. To-

mēr Kurbads saķer vienu aiz ragiem —
nocērt galvu,

saķer otru
—

nocērt galvu, saķer trešo
—

nocērt

galvu.
Otrā rītā Kurbads paņem vērša gaļu,kāpj putnam

mugurā, un laiž pār jūru deviņas dienas un deviņas
naktis. Devītā dienā var jau virszemes malu sare-

dzēt. Te Kurbads apskatās: vēršu gaļa pagalam.
Ko nu! ja nav gaļas, tad putns nespēj nest. Nekā

darīt. Kurbadam jāizgriežar zobiņu sev pašam krei-

sajai kājai ikri un jābaro ar tiem, kamēr sasniedz

malu.

Pret vakaru Kurbads laimīgi pārnāk un atron

savu līgaviņu, pusbrāļus pie vecā valdnieka, šie nu

izstāsta savu notikumu ar virvi un Kurbads savu at-

gadījumu apakšzemē. Tā stāstot tas atminās di-

manta, zelta un sudraba pautus. Viņš paņem no jau-
nākās māsas vaiņagu, apnes trīsreiz ap to vietu, kur
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nodomājis dimanta pili celt, nosviež dimanta pautu

zemē — dimanta pils gatava. Tad paņem no vidu-

vējās māsas vaiņagu, apnes trīsreiz apkārt, nosviež

zelta pautu zemē —
zelta pils gatava. Beidzot pa-

ņem no vecākās māsas vaiņagu, apnes trīsreiz ap-

kārt, nosviež sudraba pautu zemē —
sudraba pils

gatava. Nu atdod saimnieces dēlam un viņa līgavai

zelta pili, meitas dēlam un viņa līgavai sudraba pili
un pats priekš sevis un savas līgavas patura dimanta

pili.
Pēc kāzām Kurbads domā mierīgi dzīvot savā pilī

un no darbiem atpūsties. Tomēr raganas, laumas ne-

dod miera, ne dienu, ne nakti: te gan mīļie lopiņi
maitāti, gan druvām kaitēts, gan pavalstnieki, apakš-
nieki, vārdzināti: Kurbads noprot, ka te deviņgalvja

ragana vainīga un apņemas savu valsti tīrīt. Paņē-
mis trīs birkavas sāls un trīs birkavas sālījuma uz

pleciem, tas iet čūskai-raganai pretīm un domā tā:

„Ja iebēršu sāli tai rīklē, tad tā skries ūdeni lakt;

bet kamēr šī ūdeni laks, es tecēšu ātri, panākšu ūdeņa
malā un tad nogalināšu."

Pēc triju dienu iešanas nāk pa gaisu čūska šņāk-
dama, spārnus klabinādama, ar atplēstu rīkli. Kur-

bads nostājas un drāž trīs birkavas sāls rīklē. Šī no-

šķaudās vien un skrien uz jūru slāpes dzesēt. Kur-

bads steidzas pakaļ, bet vēl nevarēja jūru saredzēt,

kad čūksa salakusies laiž atpakaļ. Kurbads nostājas
un drāž trīs birkavas sālījuma rīklē, šī nošķaudās
vien un skrien, tagad atkal citu ceļu ņemdama, uz

jūru slāpes dzesēt. Kurbadam nozūd pēdas. Nu

meklē, meklē, kamēr sasniedz jūrmalu, kur ierauga
smēdi. Smēdē Debess-kalējs kaļ. šis dod Kurbadam

padomu, ka kājām velti čūskai pakaļ doties. Viņš
nokalšot tādu zirgu, ar kuru, kamēr linu sauja izdeg,

varēšot trīsreiz pasaulei pāri tikt, pie kam tik ļoti

jāsargājoties, ka jājējs atpakaļ neskatītos.

Kamēr Kurbads ar Debess-kalēju sarunājās, ta-

mēr čūska salakusies un laiž smēdei pāri. šis gan

paķer karstas dzirksteles un sviež čūskai rīklē, bet

apsvilina tik mēles galu.
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Nu Debess-kalējs nokaļ zirgu, tik spožu, kā

zvaigznes. Kurbads sēžas zirgam mugurā un laižās

čūskai pakaļ. Zirgs skrien vējam blakus pār jūru jū-

rām, mežu mežiem. Te klau! kas tas? troksnis aiz

muguras nejauks: koki gāžas briks un braks! ūdens

bango žvīks un žvāks! Kurbads paskatās atpakaļ;
bet tai pašā acumirklī pērkoni dūc, zibeņi šaudās un

zirgs nozūd. Gan nu ļoti nožēlo, ka atpakaļ skatījies,
aizmirzdams Debess-kalēja noteikumu, gan arī tūdaļ
noprot, ka trokšņotāji viņa paša ienaidnieki bijuši;
tomēr izlieto vairs nesasmelsi.

Kurbads apguļas strautiņa malā un noliek sti-

pruma zāles sev blakus. Pēc dienasvidus tas domā

stipruma zāles uzņemt un tad raudzīt visiem spēkiem
vēl reiz čūskai pakaļ dzīties. Tomēr nodoms atkal

izdodas otrādi, jo čūska-ragana pa dienvidus laiku

norunājusi ar velnu, Kurbadu pievilt un tad nomākt.

Kamēr šis snauž, ragana pārvēršās par krupi,
pielec pie zāļu trauciņa un apgriež stipruma zāles uz

kreiso pusi, nestipruma uz labo. Kurbads atmožās,

grib stipruma zāles iedzert, bet iedzer nestipruma.

Nabadziņš tūdaļ gan mana, kas noticis, bet par vēlu:

spēks uz gada laiku pagalam. Nu velns vairs ne-

kavējas, knaši klāt, lai līgstot uz gadu par puisi, —

ja ne, tad lai nākot spēkoties. Ļaunais domā: „Gan
tevi tagad, tēviņu, ar darbiem nomākšu, —

dzīvos

jau nepaliksi."
Kurbads līgst, bet ar tādu norunu: ja darba dēļ

kurš katrs no abiem dusmotos, tad tam trīs sloksnes

gaļas no muguras ārā. Velnam tāds līgums brīnum

pa prātam.
No rīta velns liek Kurbadam zaķus ganīt. Bet,

kas tie tādi par zaķiem, to gan tūdaļ noprot: kā iz-

dzen, tā visi izklīst pa malu malām. Pret vakaru gans
viens pats ganībās — zaķu neviena. Nekas, saulei

rietot, Kurbads tik papūš savu rūķīšu stābulīti un tū-

līt desmit rūķīši klāt: un meklē un ložņā un gaiņā
un dzenā, kamēr visi zaķi kā spaļi mājā.

Velns, to redzot, domā: to nav joki, tam ne-

stipruma zāles bijušas, nebijušas."
Rob. Bērziņš, Lercbis-Puškaitis dzīve un darbā.
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No rīta liek govis ganīt un nosaka, lai tā piega-
not, ka vakarā no treknuma lēktin lec. Govis izklīst,
nozūd tāpat, kā vakar zaķi. Tomēr ar stabulīti desmit

rūķīši atkal klāt: un meklē un ložņā un gaiņā un

dzenā, kamēr visas govis čupā. Kurbads nu nosit ar

vāli vēl katrai govij vienu kāju un tad dzen mājā,
ka lēktin lec.

„Vadzi, tu jau govīm kājas nositis?" velns zils

no dusmām uzbļauj.
„Pats šorīt saka, lai tā pieganot, ka vakarā lēktin

lec un nu par to vēl dusmīgs."

„Nē, nē, Kurbad, dusmīgs neesmu!"

„Nu, tad labuma diezgan—
dodi citu darbu!"

No rīta velns liek zirgus ganīt un nosaka, lai tā

pieganot, ka vakarā visi smejas. Zirgi atkal no-

zūd tāpat, ka vakar govis. Tomēr ar stabulīti vakarā

desmit rūķīši klāt: un meklē un ložņā un gaiņā un

dzenā, kamēr visi čupā. Kurbads atgriež ar zobiņu

katram zirgam virslūpu un tad dzen mājā, kā smej
vien.

„Vadzi, tu jau zirgiem virslūpas esi atgriezis?"

„Pats šorīt saka, lai tā pieganot, ka vakarā visi

smietos un nu par to vēl dusmīgs."

„Nē, nē, Kurbad, dusmīgs neesmu."

„Nu, tad labuma diezgan —
dodi citu darbu."

No rīta velns liek ķēvi iejūgtun tikdaudz pa dienu

uzart, cik baltā kuņa noskrien. Kurbads iejūdz ķēvi
tik īsi arklā, ka šī nemaz nevar pa-iet; noķer balto

kuņu, savelē ar vāli viņas sānus mīkstus, ietriec pa-

klētē un tad pats nosēžas uz arkla vakara gaidīdams.
Velns vakarā iznāk skatīties.

„
Kāpēc ne-ari?"

„Kāpēc ne-ari! kuņa netek, ķēve nekāp un tad

vēl par to dusmoties."

„Nē, nē, dusmīgs neesmu."

„Nu tad labuma diezgan —
dodi citu darbu?"

No rīta velns liek zirgu stali mēzt, kurš gadu ga-

diem nav sekumu redzējis. Kurbads papūš stabulīti,

rūķīši klāt: un grūž un sviež un met un ved, kamēr
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stalis viens divi tukšs. Vakara velns nāks skatīties,

jā: nekā darīt.

No rīta velns liek ar ķēvi, velna māti, veselu asī

malkas no meža pārvest. lekrauj asi malkas
— ķēve

nevelk. Kā nevelk, tā Kurbads ar vāli klāt un mēro

un mēro.

„Ko tu gar maniem sāniem gribi taču izmērot?"

ķēve jautā.
„Lai, lai, ķēvīte, gribu no taviem sāniem ādu sle-

jas priekš pastalām izgriezt, lai vari vieglāk vezumu

pārvilkt."
„Negriezi, negriezi, varēšu tāpat pavilkt!"

Ķēve velk un pārvelk. Mājā velns uz ķēvi traks;

bet ķēve atbild: „Tev branga mute! ej velci tu, tad

redzēsi, ko ar Kurbadu iesāksi!"

„Vai esi dusmīgs?" Kurbads jautā.

„Nē, nē, dusmīgs neesmu."

„Nu, tad labuma diezgan—
dodi citu darbu."

No rīta velns liek priekš pusdienas maltītes vienu

aitu nokaut. Kurbads uzstāj, lai parādot kuru būšot

kaut, bet velns atbild: „Kauji to, kas virsū ska-

tās."

Nu aiziet uz kūti kaujamo meklēt, bet tā kā visas

virsū skatās, tad ņēmās arī visas apkaut. Velns

traks, bet Kurbads uzprasa: „Vai esi dusmīgs?"
„Nē, nē, dusmīgs neesmu!"

„Nu tad labuma diezgan —
dodi citu darbu."

No rīta velns liek atnest divi sieku miltu, no ku-

riem ķilķeni jāvāra: viens sieks ķilķenu jā-apēdKur-

badam, otru ēdīs velns. Kurbads nosēžas velnam aiz

muguras un sabāž ķilķenus aizkreklī. Velns ēd, ēd,
bet pārēdas un mocās cauru nakti.

No rīta velns liek pirti kurināt
—

iešot pērties,
dziedināties. Pirtī nabadziņš kunkst un sten: „Vai
zini Kurbad, esmu drusku pārēdies. Kā tev?"

„Man arī tā nelabi, bet es zinu zāles: pārgriezīšu
ar zobiņu vēdaru, lai ķilķeni izkrīt."

Kurbads iziet priekšnamiņā, izber ķilķenus plānī
un tad saka uz velnu: „Tagad esmu vesels, kā rut-

kis!" Velns rauga arī griezt vēdaru pušu, bet ne-
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var — nejauki sāp. Kurbads smejas pie zemes liek-

damies, bet velns neatsaka ne vārdiņa tik dusmās no-

ņurd: „Priekš tā nestipruma zāles bijušas, nebiju-
šas. Tam knauķim savāda daba, savāds spēks."

Abi nu peras mēnesnīcā līdz pusnaktei. Te uz

reizi velns pakampj savu desmit birkavu smago cirvi

un saka uz Kurbadu: „še cirvis
—

iesim uz mežu

pēc ozola."

Kurbads paņem cirvi aiz kata un skatās ilgi mē-

nesī.

„Ko nu skaties — iesim!"

„lesim, iesim. Bet vai zini ko? man tik prāts
laist vectēva lodziņā."

„Vai traks! man viens pats crivis un to vēl gribi
pazaudēt. Dod cirvi

—
iesim."

„lesim, iesim!"

Aiziet mežā. Velns uzkāpj ozolā, pieliec pie zemes,

kā kņutu un uzsauc Kurbadam, lai cērtot; bet Kur-

bads atzveļas pret resno ozolu un skatās mēnesī.

„Ko skaties — cērti!"

„Cirtīšu, cirtīšu, tomēr pa priekšu man prāts laist

cirvi vectēva lodziņā, jo neesmu viņu dzirdējis ilgi
gremjamies."

„Vai prāts ne-aiztieci vectēvu. Dod labāk cirvi

man, es cirtīšu, — kāpi tu ozolu liekt."

Kurbads nu uzlec ozola galotnē. Bet ozols žvīks!

ceļas gaisā un pārsviež Kurbadu pāri, taisni zaķītim
virsū. Viņš saķer zaķi un gaida, kamēr ozols nokri-

tīs. Velns met, met, kamēr krīt arī, bet ačgārni:

galotne uz māju pusi rezgalis uz meža. Kurbads nu

paņem zaķi un iet pie velna.

„Kur tu maisies, kāpēc ozolu nelieci?"

„Kur tad nu maisos, satikos ar savu jaunāko
brāli

— izrunājāmies, jo nebijām ilgi sagājušies."

„Kāds amats tad tavam brālim?"

„Pēc amata tas skrējējs."
„Lai nāk skrieties!"

Labi. Kā nu Kurbads zaķi palaiž, tā šis iet ļipu
mezdams. Velns skrien, skrien, nekā panākt.
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„Tu tik manu brāli piejoko: visu grib, nekā nevar.

Nu, kas būs ar ozolu? Ņemi tu tievgali, es ņemšu
rezgali. Bet, zināms, kad saņemsim, tad arī nekādas

apstāšanās, kamēr ozols mājā."
Velns ņem tievgali un rauj ozolu ačgārni caur

mežu, ka krakst vien; bet Kurbads uzsēžās uz rezgaļa
un brauc līdz. Mājā velns slauka šūnas (putas) no

pieres, bet Kurbads zobojās: „Tu esi vājš kukainis,
kad tik ātri šūnas ronās."

No rīta velns liek velna bērnus pārvest un labi pa-

ēdināt. Kurbads aizjūdz velna ķēvi, aizbrauc bērniem

pakaļ, sakrauj ratos, pārliek labu svirti, nosien ve-

zumu un brauc mājā. Bet braucot velna bērni krīt

pa vienam vien ārā, saukdami: „Kurbad, es izkritu!

Kurbad, es izkritu!" Nu Kurbads ņēmās citādi strā-

dāt: kurš izkrīt, tas knauks! gar riteni nost, kurš iz-

krīt, tas knauks! gar riteni nost. Mājās tas nosistos

bērnus sasēdina rindā gar galdu, sabāž barību mutēs,
noliek barības trauku katram klēpī un tad iet ķēvi
nojūgt. Ne ilgi, velns iekšā unbļauj nelabā balsī.

„Kurbad, tu jav bērnus esi nositis!"

„Neesmu nositis. Labi redzi, ka viņi badā aiz-

miruši : visiem mutes pilnas un rokas barības traukā.

Tici droši
—

tie bada kāsīši aizrijušies."
„Ko nu saki, tu esi nositis!"

„Kā, vai esi dusmīgs?"
Nē, nē, dusmīgs neesmu."

„Nu, tad labuma diezgan —
dodi citu darbu."

No rīta velns saka uz Kurbadu: „Klausies, vakarā

iešu uz kāzām. Apkopi ķēvi, sataisies un atnāci tu

arī; bet, kad redzi, ka es starp brūti un brūtgānu sēžu,
tad pameti man acīm."

Kurbads izsit ķēvei acis un aiziet uz kāzām. Tikko

velns starp brūti un brūtgānu nosēžas, Kurbads met

ar vienu ķēves aci: velns jau paskatās. Pēc brīža met

otru ķēves aci: velns stāvus un ārā pa durvīm uz mā-

jām. Mājāvelns traks: „Kāpēc izsiti ķēvei acis?"

„Pats man liki ar acīm mest."

„Kas tā runās!"

„Kā, vai dusmīgs esi?"
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„Nē, nē, dusmīgs neesmu."

„Nu, tad labuma diezgan—
dodi citu darbu."

„Dabūsi, dabūsi!"

Naktī Kurbads apgulās, bet dzird, ka velns ar

velna māti runā. Tagad būšot Kurbadam klusu pa

nakti pielīst un ar cirvi nosist. Jo, kad nepasteigšo-
ties, tad Kurbads beigās viņu nositīšot. Gaaa gals arī

neesot vairs tāļu, kur nestipruma zālēm spēks paga-

lam. Kurbads, to noklausījies, uzlec no savas guļas
vietas, paliek pagalvī ķērni, apsedz, lai izskatītos kā

cilvēka galva un tad pats paslēpj ās aizkrāsnē. Ap
pusnakti velns lien uz pirkstu galiem un krauj pa

ķērni, lai izput gabalu gabalos. Smiedamies tas

ieskrien pie velna mātes un stāsta: „Tad tā liku, kā

liku
—

smadzenes vien pa pakausi izskrēja."
Bet Kurbads skrien velnam pakaļ, prasīdams, kā-

pēc ķērni sasitis. Tagad velnam, Kurbadu ieraugot,
sāk tīri kājas trīcēt: ne nosist nevar. Viņš paņem

savas mantas vienā padusē, sievu, velna māti, otrā

padusē un bēg pie raganas, Kurbada ienaidnieces. To-

mēr Kurbads pēdu no pēdas velnam pakaļ. Pēc kāda

laika velns saka uz sievu: „Nu varam drusku atpū-

sties, jo nesamais brangi smags."

„Kā tad, jāatpūšās jau būtu gan!" Kurbads at-

bild velnam aiz muguras.

„Kurbad! vai tu arī te esi?"

„Kā tad, kur tu, tur arī es!"

Velns atkal paņem mantas, sievu un bēg līdz kādai

upmalai, kur domā pagulēties, atpūsties. Līdz ko šis

apsēžas, te Kurbads atkal klāt.

„Kurbad! vai tu arī te esi?"

„Kā tad, kur tu, tur arī es!"

Tādās sprukās*) velns vēl nebij bijis: skaidri

gals klāt
— ne nosist, ne izbēgt. Beidzot tas sadomā

tā: noguldināt sievu sev blakus, bet Kurbadu pašā
upmalē, lai varētu to aizmigušu upē iegrūzt. Tomēr

Kurbads tev ies, pašam velnam blakus, aizmigt. Viņš
labāki pakaujas ar miegu, kā varēdams; nogaida šos

*) Tādos spostos,
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abus aizmiegam, paveļ velna mātīti savā vietā, pie
kam pats ieguļas viņas vietā un tad gaida, kas nu

labs 'tālāku notiks. Velns, kā nu možas, tā grūdīs

krastā gulētāju upē. Bet drīzi pamanīdams, ka pats
savu veceni iegrūdis, tas palec pie krasta, mīda zemi

un lauza rokas. TagadKurbads paķer vāli un dod vel-

nam tā pa pakausi, ka šis muru murumis noiet dibinā.

Kurbads, reizi no velna kalpības vaļā ticis, grie-
žās uz mājām unuz ceļa, savu vāli cilādams, pamana,

ka senākajie spēki atpakaļ. let, iet, kamēr nonāk

lielā mežā. Meža malā sēd sirms vīrs un vij pātagas.

«Sirmgalvi, priekš kam pātagas viji?"
Tās raganu pātagas, jo šis mežs no raganām tā

apsēsts, ka katram ceļiniekam īsti naga darbi ar ne-

zvēriem. Nezvērus var tik šīm pātagāmsavaldīt. To-

mēr, ja kāds gadītos,kas spēcīgu roku nezvēru mitekli

izpostītu, tad mežs uz laiku laikiem būtu tīrs. Kur-

bads to apņemas. Viņš nogaida vakaru, kur nezvēri

savā miteklī salasījušies un tad aizveļ lielu akmeni

mitekļa caurumam priekšā. Nu tas sagrābj savu vāli,

paveļ akmeni mazliet no cauruma, izlaiž vienu ne-

zvēru — nosit, paveļ akmeni, izlaiž otru nezvēru —

nosit, paveļ akmeni, izlaiž trešo nezvēru —
nosit. Tā

Kurbads strādāja visu nakti, kamēr visi pagalam un

mežs no tā laika tīrs.

Otrā dienā Kurbads uziet otrpus meža vienu cil-

vēku, kas lielu uguni kurdams, bļauj neapstādamies:
„Man salst, man salst!"

„Kādēļ nesasildies, ja salsti?"

Ja, tikdrīz kā gribētu sildīties, tad mans mocī-

tājs —
vilkacis

— klāt un mani uz pēdām norītu.

«Sildies droši, gan vilkaci pamācīšu!"
Tā arī bija: līdz ko labi rokas apsildījis, te vilkacis

nāk zobus griezdams nabadziņam virsū. Kurbads pa-

ņem vilkaci aiz rīkles, pārplēš un iemet ugunī, lai pa-

ceptu citām raganām uz brokastu. Vilkacis sadeg

gruzdēdams, uguns apdziest un vīram vairs nesalst.

Gabalu gājis tas ierauga citu cilvēku, kurš ezeriņa
malā sēdēdams nemitoši brēc: „Man slāpst, man

slāpst!"
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„Kādēļ nenodzeries, ja slāpst?"
„Jā, tiklīdz kā gribētu dzert, tad mans mocītājs —

ērglis — klāt un mani uz pēdām norij."
„Dzeri droši, gan es ērgli pamācīšu."
Tā arī bija: līdz ko labi nodzēries, te ērglis laižās

knābli knakšķinādams un spārnus klabinādams na-

badziņam virsū. Bet Kurbads nocērt tam kaklu un

iegāz negantnieku ezerā. Ezers tūliņ izžūst unvīram

vairs neslāpst.
Beidzot Kurbads pārronas mājā. Bet te citas ķi-

beles viņu sagaida: sieva no raganas-čūskas noburta

pie miršanas slima. Nabadzīte savās mokās tā pie-

beigta, ka nespēj ne vīra pazīt. Tomēr Kurbadam vi-

sur padomi un vara pie rokas, tā arī te. Viņš paņem

savas sumpurņa zāles, ar kurām vecīša acis izdzie-

dējis un izdziedē tām pašām arī savu sievu.

Nu Kurbads dzīvo dažus gadus mierā un laimē, jo
čūska-ragana vairs nedrīkst viņa valstī rādīties. To-

mēr atriebšanās domas tai vēl pēc gadiem stāv prātā.

Nevarēdama citādi Kurbadam vairs piekļūt, čūska-

ragana aizskrien pār deviņām valstīm un uzkūda de-

viņus valdniekus ar karaspēku, Kurbadu pārvārēt.

Karaspēks salasās lielu lielais un trešās valsts dēls —

milzis nepārvaramais —
ved karaspēsu taisni Kur-

bada valstī. Kurbads arī salasa savus karavīrus un

noiet ienaidniekam pretīm. Nu izcēlās briesmīgs cī-

niņš: zobeni žvīkstēdami žvīkstēja, vāles krakstēdami

krakstēja. Kurbads jau nosita milzi ar vāli gar zemi,
kamēr domā zobiņu vilkt, lai milzim galvu šķeltu, ta-

mēr milzis ievaino to ar zobiņu asmeni kreisajā plecā,

čūska-ragana, to redzēdama, uzlaižas spārnus klabi-
nādama uz Kurbada galvu un iespļauj savu nāvīgo
žulti viņa ievainotā plecā. Kurbads paceļ kreiso roku

un nospiež čūsku-raganu, paceļ labo roku un pāršķeļ
milzim galvu un tad, no nāvīgās žults nonāvēts, krīt

uz savu vāli un mirst.
—



Ģirts.

Skolā Ģirts bij diezgan nebēdnis, bet apdāvināts
un apķērīgs. Daudzreiz tai pašā dienā par mācībām

to slavēja, par nedarbiem smādēja. Bet tikpat uz-

slava kā smādējumi zēnam ātri sirdi meklēja: — viņš
bij jūtīgs, dzīvs; tik dzīvs, ka biedri to par ūdens

zāli dēvēja, kas ne brītiņa nevarot rimt. Un taisnība!

—
te tas grozījās skolas solā, te bij acis griestos, te

laukā, te atpakaļ pie darba. Bet cik šīs dedzīgās acis

pie darba kavējās, tik arī nekavējās velti: tad žirg-
tais, apdāvinātais prāts darbojās ar sekmēm. Ne-

laime tikai tā:
— Ģirts daudzreiz pie darba notekā-

jās šā tāsavā žiglumā velti, darba gaitutīšām sarau-

stīdams, īsi: —te viņam bij darbi, te nedarbi! Laiku

neizšķērzt — to zēns nejaudāja iegaumēt. Daudzreiz

skolotājs gan iebilda: — Ģirt, dari laikā darāmo

darbu un nelieci tūliņ nepadarīto pie malas tamdēļ,
ka acumirklī vēl cits kas iešāvies prātā; šo beidzi,
sāci tad to!"

—
bet tas tai reizē ...

Skolā ejamais laiks bij Ģirtam jau aiz muguras:

bij izgājis savas ziemas. Tagad viņš bij vienās mā-

jās par ganu —
skolas namam itin tuvu. Un tur, bla-

kus skolos dārzam, bij upīte un upītes malā
— no-

kraujā — avotiņš. Te pie avota skolotājs reizi, Ģirtu
ar smeļamo trauku satikdams, ieteicās: „Ģirt, tik es

dzeru no avota, tik tu ; bet, lūk, grāvītis notekai

tāds aizaudzis
—

aizmilzums būtu jāiztīra, lai ūdens

būtu dzidrāks: tas tecēs jautrāki, tīrīsies labāki. Pa

to pastarpu, kamēr lopi pārdzīti un azaidā sauc, tev

tiešām laika iztīrīt
—

dari to!"

„Jā, jā!" Ģirts atteica.

Otrā dienā Ģirts atnāk pie avota ar šķipeli — grib
durt — nē! skat, — kas par zaļganu, naigu līdaciņu
upītē — tā jāpaķersta. Ķēra, izķērās — nenoķēra;
bij jāiet azaidā — avotiņš palika.
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Trešā dienā Ģirts, laikam, padarījis būtu, ja cits

kas svarīgāks (pēc viņa domām) nebūtu iejaucies

starpā ... Bet ceturtā dienā viņš vairs iepriekš azaida

nenāca —
atnāca pašā dienvidus laikā. Skolotājs tai

brīdī sēdēja zem ozola, ārpus dārza, legzdu pudura
paēnā lasīdams. Lasīja — redz: — Ģirts atstāj lāpstu
un nāks uz dārza pusi. Panāk gabaliņu, izliec kaklu

pār dārza žogu, it kā vaicādams: „Vai dārzā ir kāds

jeb nav?" Bet, ka legzdu krūmā ir kāds, to viņš ne-

mana. Izskatījās —
nebūs neviena

—
ies dārzā.

„Lai iet!" skolotājs nodomā un nesaka ne vārda.

Pēc brīža nāks Ģirts atpakaļ, ogas ēzdams un — kā

pametis acis
— apmāna turpat, soļi pieci, skolotāju.

Skolotājs skatās uz Ģirtu, Ģirts uz skolotāju — abi

nebild ne pušplēsta vārda; bet krūtīs tik vienam kā

otram sacēlās viļņi —ne dusmības viļņi, nē! —
drīzāk

tos varētu par apkaunības viļņiem dēvēt:
—

viens

kaunēiās, ka tik slikts audzinātājs bijis, kas daudz

gribējis, maz panācis... kas velti nopūlējies tiku-

mības mācības audzēkņa sirdī bārstīdams; otrs atkal

nosarkdams saplaka, ka tik nežēlīgi savu labvēli

krāpis, citāds aiz muguras parādīdamies, nekā acu

priekšā izlicies. Un visu to brīdi abļ cieta klusu. Bet

tad itin piepeši skolotājs pagrieza muguru un likās

tāļāki lasām. Arī Ģirts tūdaļ ātri apgriezās un aiz-

gāja. Bet sazini Dievs!
—

taisni tas, ka skolotājs

viņam vārda nebildis, ka nicinoši muguru pagrie-
zis

—
tas tagad Ģirtu krimta... tagad projām ejot

viņa vaibsti pārvērtās: —
tie neizstaroja vairs pir-

mitnējās kaunības jūtas, bet drīzāki cietsirža, negoža

piktumu. Pirmīt vēl Ģirts bija gatavs skolotājam
klāt iet un teikt: „Esmu pārskatījies!" —

bet tagad
aiz spītības vien to vairs nedarītu ...

Tomēr vēlāk, pie lopiem, Ģirtam šis piktums ar-

vienu vairāk, arvienu vairāk noslāba; noskumis viņš
tagad izskatījās —

tāds savāds; —
tur viņš staigāja

lopiem riņķī vien
—

drīzi sita ar ganu rīksti par zemi,
drīzi vicināja gaisā un tomēr pats ne zināja, ne re-

dzēja, ko ar rīksti darīja. Kā tāds sapņotājs tur

viņš nogrozījās, prātodams: „Tas taču būs gan bez-
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dievīgi bijis —
dienas laikā ogās līst? Un cik tas ne-

lāgi būs, laikam, izskatījies: — skolotājs turpat —

pieci soļi —
to visu redz, neskatās un es pats nekā

nezinu, ka man aiz muguras skatās, par mani smīn?

Un ja nu vēl vakarā lopus mājā pārdzīšu, tad jau no

mājiniekiem nekur vairs neglābšos: tie zobos mani

par ogotāju, varbūt, arī par dārza ložņātāju saukdami

un māte to visu dzirdēs ... viņai tas sāpēs ... viņa,
nabadzīte raudās

...
un to es nevaru paciest, kad viņa

manis dēļ raudātu ..."

Jā, garā tagad nabadziņš paredzēja daudz ko
—

pat to paredzēja, ka nule pat, varbūt, skolotājs kāpj

prātīgi (kā jau viņš arvienu mēdza iet) pa upītes

laipu pie viņa saimnieka apsūdzēt: kāds nedarbis ir

Ģirts ...
lai ievalda savu ganu ...

Bet vakarā pārdzen lopus — un Ģirts gaida, vai

nāks kas mājiniekiem pār lūpām,vai nē?
—

nekā! —

ne vārda nebild mājinieki. Tā tad skolotājs nav vis

teicis. „Cik viņš taču labs!" zēns klusu iesaucās.

Otrā dienā pārdzīs atkal lopus —
kas tas?

—
sko-

lotājs patlaban pie rijas runā ar saimnieku, ar māji-

niekiem.

„Nu viņi zin visu!" tā viņš nodomā. „Un līdz ko

nu saimnieks nāks istabā azaidu ēst, tad pirmais
vārds būs tūliņ: ,Ģirt, ko tu tai skolotāja dārzā da-

rīji!'" Bet tavi brīnumi!
—

atkal tā nebija: — saim-

nieks ienāca istabā laipns kā arvienu un vēl pasmai-
dīdams ieteicās: „Ģirt, dēls, ēdi nu ēdi knaši un lie-

cies pagulēt! —
šodien tāds pavēsāks, lopi jālaiž

agrāki, tūliņpēc dienas vidus ārā." Arī citi mājinieki
sanāca un neviens nevārda par dārzu.

„Ai, nu var redzēt gan, cik tas skolotājs labs! Un

es —
kā tad es tādu labumu atmaksāju? — ne avo-

tiņa negāju iztīrīt. Vai nu atkal otrreiz nenoziegšos

pret viņu? Nē!
— tūliņ paķeršu šķipeli un iešu!"

Ģirts arī tiešām aizgāja un tīrīja avotu. Bet tīrī-

dams, zēns it kā neviļot šad un tad atpakaļ pažūrēja,
pie sevis nodomādams: „Tas labi, ka skolotājs tagad
nenāk; citādi viņš gandrīz man vaicātu: ,Ģirt, tu

trīs dienas taisījies šo nieka grāveli izpost un nu ti-
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kai varēji sagudrot?' Ujā! ja viņš tā man vaicātu,

tad man atkal kauns. Es nezinu, ko viņš man todien

padarījis: — man tagad kauns vien ir no viņa."
Ģirts raka, naigi raka; sārtie vaigi darba kar-

stumā tvīka vien. Un darbā nogrimis, viņš aizmirsa

uz brīdi savas bažas par kaunu, par visu ko. Darbs

jau saldina pat rūgtāko brīdi. Bet līdz arī turpat grā-
vītis būtu pabeigts, te zālē nočaukst.

— Ģirts, pa-

cēlis acis
— ierauga: skolotājs klusām pienācis itin

tuvu un sveicinās: „Labdien,Ģirt! tas labi, ka vārdu

turēji: — avotu iztīrīji. Bet saki man, vai tava māte

ir istabā? vai neguļ varbūt dienas vidu?"

„Nē, viņa neguļ vis
— viņa klētī šuj man jaunu

kreklu. Vai jūs gribējāt viņai ko teikt?"

„Gribēju gan."
„Jūs jau es viņai varētu pateikt "

Ģirts stostījās.
„Nē, nē, man pašam jārunā!"
„Mīļais skolotāja kungs, kad tikai jūs mātei ne-

gribat, varbūt, teikt, ko es todien darīju?., man

kauns!... Es vairs nekad ogās neiešu. Piedodait!"

„Ģirt! —
ir jau piedots. Man ir jāpiedod! Tāpēc

vien jāpiedod, ka tu pats savus nedarbus esi nosodī-

jis. Neviens sods nav tik liels, kā sirds apziņas sods.

To es tev skolā jau teicu
— untu to piedzīvoji. Ģirt,

palūko uz šo avotu, kā tas dugu pa tavu izrakto grā-
vīti aizskalo. Dari visu mūžu pakaļ šim avotam!..

Bet nu paaicini savu māti
— gribēju viņu uz kādu

dienu salīgt palīgā ogas nolasīt dārzā. Un vakarā, kad

lopus pārdzeni, atteci man palīgā ogas izmērot. Tad

mērosim un ēdīsim abi divi."



Vodžus.

1. Vodžus
— Mežklabju saimnieks.

„Vai ziniet ko
—

Prīdi? pieturat drusku pie ka-

piem; uz precībām braukdama, apmeklēšu ir savu ne-

laiķi. Cik mēs labi sadzīvojām! Ko darīt
— aizgāja

gan par ātru; un ko Mežklabji lai bez saimnieka! To

jau nu katrs redz, kā dzīvē vedas, kur galvas trūkst.

Nevar, nevar — jāprecas otrreiz. Vai tad un labais

nelaiķis viņā saulē it ļaunosies par to; viņš arī lai-

kam redz, ka viena nespēju ilgāki mājas valdīt. Aiz-

bīdīšu pie viņa kapa vismaz garā izrunāties!" tā Mež-

klabiene, pie Cīruļu kapiem no ratiem kāpdama, gu-

ģojās.

„Eitat vien, saimniece, eitat ar manu veco saim-

nieku iztriekties; varbūt man Struņķos tad šodien kā

ieprecētajam labāki veiksies!"

Saimniece lēni ielīda pa vārtiņiem un nometās ce-

ļos pie nelaiķa kapa kopiņas. Pēc brīža atnāca atpa-

kaļ pie ratiem, pāris asaru slaucīdama un nu abi laida

tālāk.

Brauca ilgu laiku: ne viens runāja, ne otrs. Bei-

dzot Uļītu mežā, tur Mežklabiene iesacījās:

„Tad nu, Prīdi, tā paliek: — es iebraukšu Uļītēs
pie radiem un jūs tamēr aizšausiet līdz Struņķiem tās

pāri verstes arJuri izdarīties. Ja Juris nācējs pie ma-

nis, tad dienas vidus laikā atlienat abi Jēpūņa mež-

malā
—

kur gaidīšu — galīgi norunāt. Citādi nevar:

—
neiešu kā kāda meita garus līkumus mest un, kas

darāms
— izdari taisni un īsi

—
arvienu labāki. Lai

ļaudis runā, ka pēc Jura esmu skrējusi! Kas man

atraitnei! Klāt tikpat neviens nenāks, ja pati nepa-

pūlēsies."

„Eitat, eitat, ko, nu niekojaties, saimniece! — ne

ļaudis dabūs zināt, nekā; un gan jau es Juri apstrā-
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dāšu! Daudz jaunāks arī par jums nebūs: esot

28. gadā.Tā arī iznāk: toreiz, kad Jurim tēvs mira,
Struņķis pieņēma viņu —

desmit gadu vecu — par

cūkganu. Nu, un trīs gadus tas sagānīja cūkas, trīs

zirgus un divpadsmit tagad Struņķos par puisi. Re-

dzat: sanāk divdesmitastoņi; nu, un jums, kā teicāt,

esot trīsdesmitastoņi — skat, kā sakrīt!"

„Kas tur nu sakrīt
— par desmit gadiem tikpat

esmu vecāka; tomēr, vai pirmo reizi sieva par vīru

vecāka? Tā tā! kāpjiet tik nu, Prīdi, ārā! bet

steidzaties drīzi atpakaļ! Kad tik Dievs piešķirtu,
ka viss labi izdotos; tīri kauns gandrīz!"

„Nieki! ja tik vien cilvēkam kaunēties, tad tur arī

paldies nesaku. Precības vienādas ar līgumiem: jo
kaunies činkoties, jo nevari salīgt. Sagaidāt tik Jē-

pūņā mūs ar Juri — neatliks bažām ne vietas!" tā

Prīdis aiziedams roku vien atmeta.

Labs cēliens aiztecēja. Mežklabiene Jēpūņa malā

jau sēdēja ratos, kā uz karstām oglēm. Bij šodien
ērmoti ap sirdi: ne Uļītēs ko prātīgi izrunāties, ne

arī te Juri sagaidīt, — pati brīnojās, kādēļ?
Uz vienu reizi nāks gan šis, bet viens pats,

garus soļus vilkdams, roku mētādams.

„Ko teicu, Prīdi!
—

kā paredzējusi! Jūs tik mani

pierunājāt, vairāk nekā."

„Ko tur, saimniece! Tas cilvēks negrib labuma ne

riekužām grābt, ne pirkstiem lasīt — lai pūst! liela

vajadzība! — brauksim atpakaļ!"

„Braukt, braukt! bet ko nu ļaudis izrunās; visi

Struņķi taču manīja, kādēļ Juri esiet meklējuši.

„Blēņas! ne redzēja, ne manīja. Saimnieks gu-

lēja dienas vidu, saimniece gulēja dienas vidu; Vo-

džus aizgājis uz Talsiem baznīcā; meitas Dundagas
robežas malā palīdz govis pieganīt — ne sunis ne-

ierējās."
„Nu, kādēļ tad šis īsti negrib? —

taču savs ie-

mesls?"

„Ko tur, saimniece, no tāda ķirķa izteikt: Mež-

klabju mājas pēdīgi esot nolaistas; kamēr iekopšot
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— viss mūžs paiešot; aiziešot tik jūsu bērnus izau-

dzināt un kā nekā."

„Tu žēlīgais! nu šim tie bērni acīs duras. Cik tad

viņu īsti ir: viens vienīgs Andžus
—

šis piesapņos
pilnu sētsvidu. Ak tu sūro dieniņu! —

kādi cilvēki

nav. Un Andžus jau desmitajā gadā, jāsaka: — var

lopus atgriezt, var visus soļus aptecēt, tāds gan vēl

audzināms? Bet
—

ko tur gari runāsi
—

cilvēkam

tādās lietās nevajaga uzbāzties: tā jau nav uzspie-
žama

— precība!"

„Zināms, tas taisns vārds: nevajaga uzbāzties!"

Prīdis dusmīgi iesaucās, zirgu pagriezdams uz māju
pusi. „škn te Struņķos par puisi labāki krupt, nekā

Mežklabjos par saimnieku
— spogs tāds! Nu, Dū-

kano, nu! Rauj tevi kociņš! Nu, vai iesi!"
Prīdis piecirta zirgam un dusmās nemaz vairs ne-

runāja.
Te Dižpļavā Pridīs piepeši pacēla patāgu, saimnie-

cei uz priekšu rādīdams:

„Re, kur Vodžus no baznīcas nāk
—

zābaki uz ro-

kas, tas viņš ir. Labāk vajadzēja to šodien saitē siet,
ne Juri

—
būtu bijis gudrāki. Tam cilvēkam atkal,

jāsaka, prāts, kā ēst Mežklabjos par saimnieku ietikt.

Dūņu Anna man patiesi tā teica
— neblādēšu ten-

kas! Vodžus, nezin, kur padzirdējis, kur ne, ka jūs
bez saimnieka ilgāki neiztikšot

— tūliņ mētājis vār-
dus:

„Skāde! vajadzētu tik Mežklabienei klāt grie-
zties

— zinātu, kur paliek!"
„Gribēju jau šorīt jums to minēt

— apdomāju at-

kal: diezin, jūs Juri iedomājušies par to kreimu, Vo-

džus varbūt tik turēsies pakreju kārtā
—

labāki ne-

maz neiemuldēšu citas domas."

„Vodžus ir gadu četrdesmit, vai četrdesmit divi,
bet iedzīvojies puisis; laba tiesa naudas arī esot! Un

tad pie tam vēl viņš, jāsaka, visu saprot: ir kalējs,

mūrnieks, ādģēris — zināms, vairāk gan nu tikai aitu

ādas apstrādā, —
tad koka darbu

— tur esot ko pa-

skatīties, cik glīts: sviedi pret sienu, arī neirs! Tāds

Mežklabjus apkaltu, apmūrētu un derētu desmit reiz
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jums labāki par saimnieku, nekā visi Juri, kuriem,

jāsaka tā taisnība
—

bērna piens tikpat vēl aiz lū-

pām skābst. Pag, pag! lai tik piebrauksim klātāk
—

runāšu Vodžum!"

„Prīdi vai traki esiet!
—

izklaudzināsiet šodien

mani pa pus pasauli, — to nē, to nē! Nenāk nu tas

pie manis, tad tiešām aiz negoda un kauna zemē jā-
ielien."

„Eitat, saimniece! nu, Vodžus ar Dūņu Annu pa-
tiesi tā runājuši. Un it kā Juris tikpat rītu pie die-

nas nepateiktu, kā šodien ar viņu esmu kaulējies.
Saimniece! ja jaubirst, lai birst

— tikpat: nevajaga
arī no knišļiem baidīties, nedz no mušām bēgt! Ē!

Vodžu! Vodžu! — nācu tuvāk! neeji garām!"
„Vai dieniņ! vai dieniņ!" Mežklabiene saķēra

Prīdim roku, «apžēlojaties, ko jūs dariet!"

Bet Prīdis iekarsumā viens divi izlēca no ratiem,
Vodžum klāt un tūliņ runāt. /

„Saki, Vodžu, vai esi nācējs pie manas saimnieces,

vai neesi? Dūņās tu ar sievām tirgojies — viņai pa-
šai kautrējies minēt — vai tā labi — ko? šodien ir

tā: ja ir, ir
— nav, nav!

—
atbildi ātri, citādi pēc

šņaukāsi velti."

Vodžus iesākumā gribēja plātīties, bet drīzi ap-

domājies, atteica:

„In, vo prāts! m kas tad tur atkal par lielu ne-

laimi — var jau arī. In, jāsaka, cik tad ilgi, cilvēks,

tikpat dzīvosi bez labās rokas."

To dzirdot, Mežklabiene, kādus desmit soļus at-

statu savos ratos sēdēdama, pagrieza vīpsnādama
šiem muguru virsū.

Bet pašu laiku Vodžus, pa pusi nopietni, pa pusi
smaidīdams, pienāca pie ratiem:

„In, vodzi, Mežklabiene! mans prāts tas jau sen —

pie tevis aiziet; m, ja tas tavs prāts arī —
labi: pre-

cēsimies! Kas tur: tev saimnieks vajadzīgs, man

sieva
— līkop! —-tā! " Vodžus izcēla roku.

Mežklabiene pagriezās:

„Vai tu to runā no tiesas, jeb -?"

„In, vo prāts ārā! — tā prasīt."
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„Saku; še roka! — atbildi: kad brauksim pie mā-

cītāja?"
Tik karsti strēbt Mežklabiene nebij radusi.

„Apžēlojies! vienā acumirklī nevar jau visu uz

reizi pārdomāt."
„In, kas tur! nekad nevajaga gari tergavot. In

pati redzēji, cik ātri tevi apņēmu par sievu: vēl viņ-
pus cinīša nezināju nekā; — šīpus — jau skaidrībā,

un tad gan blakus lietās garus pātarus uzsāksim. Cik

tad tā diena gara: pāriešu, paēdīšu, sameklēšu zir-

gus mežā, padzirdināšu —
vakars klāt. In

—
ko gri-

bēju teikt jā! saki, vai nevar tā priekš sējamā
laika pie tā mācītāja —

ko?

„Manis dēļ!" Mežklabiene skaļi iesmējās; bet

Vodžus tūliņ nopietni atkal pacēla roku:

„In, tad labi! pa Jēkopiem brauksim! Bet kāzas

nekādas lielas nedarināsim — darba laiks. In, tu pati
labāk zini: Mežklabjos šogad nav paauguši ne laba

rudzu sēkla; nācu pirmīt garām — saņēmu rokas:
vo prāts! —

lāčauzas vien! In, ja tādu sēklu grib
atkal uz jaunu iesēt, tad citu gadu ne lāčauzas ne-

pļausi. To ne: labāk sarausimies kāzu dienā īsāki, m

braukšu uz Kabiles tirgu labu sēklu nopirkt."

„Tas jau dikti labi būtu gan; pati redzu, kā druva

izskatās, bet to naudu "

„Dievs naudu gādās. Tirgū jau nebrauks tukšā

dūšā! In par to, Mežklabiene, nemaz neieņēmi do-

mas prātā. Bet nu jāiet! In tad tā paliek? — pa

Jēkopiem!"
„Lai paliek! Paldies, paldies! tu mani tiešām ie-

priecināji. Nu taču ies dzīvē citādāki no rokas. Vai

neatnāksi nākamo svētdienu?"

„In, vo prāts! — pie brūtes neiet," Vodžus pa-

smaidīja; arī Prīdis skaļi iesmējās, piemetinādams:
„Klausies, Vodžu, tas man patīk, ka manu saim-

nieci par brūti dēvēji, tādēļ šķiries un bučojies arī

ātri ar savu jauno brūti
— jālaiž! Redz, kur nāk

baznīcēni vesels bars: kam tiem nomanīt, kas mums

trim aiz ādas. Man arī jāsteidzas vēl šovakar uz

Talsumuižu riežu pļaut."

Rod. Birziņš, Lerclm-Pušlcaitis dzīve un darba. 10
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„In, ko?
—

vēl neesat nopļāvuši muižā?

„Nav nav vēl, bet pa jaunnedēļu nogāzīsim arī.

Redzi, Vodžu, cik labi lībadzniekiem: tie tādi paši

kroņa ļaudis, kā mēs talsinieki, un viņi jau kopš di-

viem gadiemno klausības vaļā. Kas tā nedzīvot: pār-
dod vēršeli

—
aizmaksā renti; mums jāvazājas cauru

gadu muižā — jākavē savs darbs; —
kur lai ceļas

labi rudzi? Vai tas nav tiesa? Esmu izrunājies ar

dažiem lībadzniekiem — tie smej vien un grozās."

„In, vo prāts! kamdēļ tad taīsiniekus tik ilgi tura

saitē?! Lībadznieki m citi kroņinieki, kas tie par

brāļiem?"
„Eji sazini nu! Tur, Vodžu, kā dzird, esot tāda

lieta: Talsumuižas kungs esot ar kambarkungu lieli

draugi un tādēļ to lietu nozūmējot. Vai akls! kas tā

nekait: pagasts apstrādā laukus, pļavas un šis tik

blīn pa logu un barojas. Are! kā Lībagu muižā: jā-
tura kalpi, jānoalgo — pus' muiža aiziet vējā, te ber

tik klētīs Bet, klausies, nu jābrauc!"

„Nu, tad ar Dievu!" Mežklabiene sniedza roku

Vodžum.

„In, tad ar Dievu!
— nākamo svētdienu noiešu

gan."
Prīdis sāka braukt. Baznīcēniem garām

kuši, viņi turpināja sarunu:

„Tā tad novēlās, kā akmens no sirds! Kam varēja
prātā iešauties: izbraukt divus precībniekus vienā

dienā, kā uz karstām oglēm un pie tam vēl skaidrībā

tikt."

„Ā! ko dara, to dara. Bet tas tik nubij grieziens
Jurim. Gan viņš atplētis acis, ja dzirdēs, ka Vodžus

sarunāts. Redzat, saimniece, Juris virzījās nost
—

tas tiesa: tomēr, kad gāju projām ,tad — it kā ap-

ķerdamies — iesaucās: ,Nu! vēl apdomāšos,
redzēs!' Ai, putniņ, nu par vēlu — vārstulis aiz-

šauts. Ko tu nedomā: šis labi izsprēgāsies — gan

par bērniem, gan par badu un tad vēl nekaunēsies

laiku ņemties pārdomāt. Eji, kur nācis! Un Vodžus

jaupārāks ir un ir: ja viņš ko ņem — darbs, lai kāds,

raisīt raisās. Un cik pie tam kluss cilvēks: vārdu ne-
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dzirdēsi dienām, ja nav jārunā. Tīri brīnos, kā šo-

dien tāds kusls palika — tas pie viņa reti gadās; nu,

kā jau brūtgāns! Bet, saimniece, kas tur: kluss cil-

vēks arvienu labāks! Ko līdz ar muti Rīgā braukt,

ar darbiem aizkrāsni krupt."
„Ak tā! tad ir gan tāds mazrunātājs?"
„Jā, — ļoti prātīgs un rāms."

„Bet Prīdi! kad tik nav tāds dusmīgs vien. Tā

jau saka: kas nerunā, tas dusmīgs."

„Ak tu žēlīgais par to atkal nemaz! Jāsaka: biksti

ar iesmu to cilvēku, arī dusmas nesagaidīsi. Tikai,

kā jau teicu: kluss; staigā, it kā sarājies ar kādu,

un strādā, kā zvērs, jo ko viņš dara, to uz pēdām iz-

dara ātri, īsi un labi
—

čūroties nekad. Kā skaidri

zinu: nauda tam arī iekrājusies. Vienreiz man ga-

dījās ar Struņķi Talsos rvalnu krogā satikties. lesā-

kām tāpat pārrunāt un tad tam izsprāga tas vārds,
ka Vodžum esot iekrājies pie divsimti rubļu. Tā jau
briesmīga nauda! Bet kā lai arī nebūtu iekrājies:

viņš neizdodot itin nekur liekā. Rīgu izbraucot ar

mārku un vasarās citu nevalkājot, kā vīzes —

pa-
stalas maksājot naudu. Pat drānas pats salāpot un

līdz beidzamajam novalkājot. Citi puiši dauzoties ap-

kārt, pat pa naktīm
— Vodžus nekad. Vai paši ne-

redzējāt, cik viņš taupīgs: citiem baznīcēniem tai

pašā čupā, kuriem nule pabraucām garām — jaunas

pastalas, kurpes kājā, Vodžum zābaki uz rokas
—

iet

basām kājām. Tādēļ arī viņa zābaki divdesmit gadu
pietikuši, kā Struņķis pats teica. Kā arī nepietiks:
vasarā tik ieeimot ar zābakiem pašā baznīcā, pie
Kalnu kroga noaunot un uzaunot. Ziemā, tad atkal

aizeimot līdz krogam ar pastalām; tās atstājot tur

unar zābakiem tik izstāvot baznīcas laiku. Redz, tāds

tad arī var ko iekrāt. Vai tā nav labi?"

„Bet, Prīdi, vai tik viņš nebūs sīksts?"

„Sīksts! sīksts! tas ātri izteikt; bet vai sīksti

maz jele zābakus iegādātos. Pasakāt paši, vai citiem

puišiem mūsu novadā maz zābaki ir? Te jau var pie
pirkstiem izskaitīt: Rūsu Ancim ir, Tapšu Bērtulim

ir; vairāk arī nav. Un tiem pašiem, cik ilgi viņiem
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pietiks? Vodžus, tas nevien zābakus iegādā, bet māk

arī pietaupīt — tas nav sīkstums! Otrkārt: viņš jau,
tas Vodžus ir tāds, kas visu ko māk aprēķināt, —

ci-

tiem ceļu neprasa — pats zin. Sakāt paši, kas viņu
mācījis par kalēju, par mūrnieku; kas viņam ierā-

dījis koka darbu?
— pats no sevis ieņēmies. Vai tur

nevajaga galvas? Kur tādu atrast? Jūs tik bijāt ie-

domājušies to Juri; bet es saku: desmit Juri
—

viens Vodžus pirkstiņš!"
„Labi, labi, Prīdi

—
tāds cilvēks rets. Tik tas

man tā kā drusku pretīm, ka dienu mūžu to: ,In, vo

prāts!' daudzina."

„Tas tik ieradums, saimniece; par to, jāsaka,
liela gan nelaime! Kā tad Tapšu Pēteris

— jūsu ra-

dinieks
— vēl biežāki dzied uzdziedādams to: ,Es tā

teicu! es tā teicu!' katra vārda galā un vai tādēļ viņš
nav Tapšu Pēteris?"

„Zināms! es jau arī nekā nesaku. Ļaudis arī gan

izmelsuši, ka Vodžum esot paradums skaļā balsī pa-
šam ar sevi sarunāties, ja kur viens pats strādājot;
bet ej i nu izmeklē!"

«Taisnība gan, saimniece, tas ieradums viņam ir:

viņš var tev viens pats izstrīdēties, izrunāties, bet

tas nāk reti. Es tur nemaz nebrīnos: citiem cilvē-
kiem Vodžus daudz klāt nesitas, pats savā nodabā

vien vairāk grozās, valodās neielaižas, citus neaprunā,
katru liek mierā; skat, ja tāds vēl pats ar sevi ne-

izrunāsies, tad jau var bez valodas palikt. Vai tad

labāki — barā doties, citus pārkliegt, ļaudis aprunāt?
Ar to tikai kaimiņus sakaitina un draugus salaiž ma-

tos, kā pērn Miezis izdarījās ar Ašo Andrēju."
„Tā jau ir gan! Bet kādēļ viņš palamu ,Vodžus'

dabūjis? ir taču lermanis vārdā?"

„Dabūjis?! dabūjis?! —
kā? vai tas vārds Vo-

džus' nejauks? Es viņu labprāt tā saucu un viņš pats
tā grib, lai sauc; nosauksi par lermani — tūliņ at-

prasīs: ,Ko tu mani lamā?' Cik atminu, jau puikas
dienās muižā viņu tā dēvēja, arē! tādēļ ka to: ,In,
vo!' mēdz pielikt. Kas tur: labam cilvēkam ar to

nekas nepielips."
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„Tā ja!" Mežklabiene apstiprināja, un nu ilgu
laiku katrs nogrima savās domās, nemaz nerunādami.

„Nu, labdien! Kāpiet ganiņam? Branga zālīte —

nekas nekaiš! Cik jums Mežklabjos šogad slaucamo?

Uļītēs — paldies Dievam! deviņas," tā Uļītu Līze

izbēra citu uz cita.

Mežklabju Made — Prīda sieva — ar adīkļu pa-

cēlās no cinīša, nezinādama, kuru jautājumu Līzei

papriekšu atbildēt, kuru nē.

„Vai viena pati esi ganos?" Līze atkal taujāja.
„Nē! —

saimnieces Andžus arī līdz pieaitām. Cvi!
Viesuli, re, kur Cielava lien, cvi! Andžu, puisīt, ūū!

Paskaties ar Viesuli, ka govis neiziet no meža Vec-

Remesu pļavā!"
„Ak tā!

—
tas ir saimnieces Andžus

—
bārenī-

tis?"

„Mums jau citu Andžu nav!"

„Tā, tā! Nu, Andžu, ilgi nevalkāsi bārenīša godu;
kā dzird

— patēvis jau no izgājušās svētdienas kā-

jas saāvis; cik tāļu no Struņķiem līdz Mežklabjiem
cilpot: sešas verstis — būs ātri klāt. Sāci tik, Made,
mētras raut pušķiem! Tāpat gribēsi taču godamsa-

gaidīt?"

„
Varbūt!" Made gari novilka. „Bet, Līze! šodien

tik ceturdiena un tu šoreiz tik ātri zini, ka izgājušo
svētdienu patēvji apavas saraudzījuši... Laikam

Uļītēs tādas ātras ziņas no pirkstiem izbur."

„Uļītēs burvju nav; bet Struņķos viņi patiesi ir,

āre! — Vodžus, kas ieiešot Mežklabjos. Man tur ne-

kādas daļas, —
lai Mežklabiene apņem kādu nebūt;

tāpat no muižas nākdama te piegriezos — bet tā na-

baga Andžus man žēl. Nudien! ja tas pagāns to pui-
sēnu neiemaitā

— neesmu cilvēks!"

„Līze! nu tu vāries atkal, kā arvienu."

„Ko? vāries!
—

vai man kāda vajadzība runāt

labu vai nelabu; tik to nesaprotu,kā Struņķu Juris
—

tas lēnais cilvēks — varējis ar Vodžu gadiem sadzī-

vot."
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„ūja!"
„Kas par ūja! ko skaidri zini, to var runāt. Vo-

džus jau zobus vien griež uz citiem: vienmēr staigā

norūdzis; ne saprast, ne izgudrot, kas viņu jādelē.
Nudien! bail piepeši satikties ar tādu burvi un vil-

kati; drebuļi pāriet, ja atminos visas viņa negantī-

bas. Ko ļaudis stāsta un ko Struņķu zirgu gans pie-

dzīvojis — kamieši jāparausta. Vodžus jau tā ar ci-

tiem cilvēkiem nepatērzēs ne godīga vārdiņa; bet

mežā
—

tur ar visiem mūdžiem sarunājas."
„Nu, ko tad?"

„Lai paliek! netīk, jāsaka, par daudz izklāstīt, lai

gan pelnījis to ir."

„
Stāsti droši! kas būs taisnība

— ticēšu; par nie-

kiem pasmiešos."

„Smejies, cik gribi — vienalga, bet pērnvasar tas

notika Struņķa zirgu gans vienā novakarā

gājis caur mežu un uz reizi ieraudzījis kūņājamies.
Paglūnējis caur ceriem: tīri pēc Vodžus izlicies

—

skaidri nedabūjis noredzēt, jo bijies klāt iet. Un tā
—

dzirdi jele "

„Es jau dzirdu, dzirdu!"

„

Un tā kūņātājies piepeši noliecies četrrā-

pus pie čūskas, griezis ar pirkstu tā vien riņķī un tei-

cis uzteikdams pusbalsā odžu vārdus:

,Tu melnais tārps! kaunies! kaunies! Kodi ko-

kam, akmenim —nedzīvam cilvēkam! Tu ciņu guļa!
lapu ložņa! —

zili melna, rudi balta, zili sarkana, ie-

dzeltena — atspīdi, kā zvaigzne, iznīksti, kā vara-

vīksne !'

— Un tu vari domāt
—

kā nu izrunājis šos vār-

dus, tā satvēris odzi un līdis aplokā pie Struņķu zir-

giem. Zirgu gans nejauki bijis nobaidījies, negājis
pakaļ; tik notālumā noredzējis, ka pestelis uzkūris

uguni, sagrauzdējis odzi un iedevis grauzdus Struņķu
bērajam ar ūdeni. Tā tas palicis. Te pēc kādām ne-

dēļām pārjās Uļītu Andrējs no pieguļas tīri bāls. Sā-

kām prasīt, kas noticis. Un nu puisis izstāstīs:

— Pieguļas uguntiņas malā bijis iemidzis pus-

miegā. Uz reizi sadzirdējis čabam un čurkstam. At-
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plendis acis
—

vai re: liels melns vilkacis saslapinā-
jies upītē un nācis slapjo vilnu nopurināt uguntiņā,
lai izdzistu, kā var zirgiem piekļūt. Andrējs uzlēcis,
paķēris koku un aiztrencis vilkaci otrpus pļavas,
taisni Struņķu zirgos. Bet Struņķu bērājs, kas todien

sastrēbies odžu putru, vadzi, nebaidīsies vis no vilk-

ača vairs: tūliņ nikni ierēcies. Citi zirgi sapratuši
to: saskrējuši pudurā, ieņēmuši kumeļu, kā sētsvidū,
nostādamies ar pakaļškājām uz ārpusi, lai nu nāk

kodējs, ja grib zobus pazaudēt. Bet bērājs atminē-

jies, ka odžu putru dzēris, tas droši iecirtis galvu
priekškājās, lai vilks nevar pie rīkles piekļūt un nu

tik vilkam ar priekškājām virsū un cērt un cērt. Ne-

jauki esot samīņājis. Vilkacis pusdzīvs esot aizvil-

cies. Tas nu viss labi; bet, klausies, Made, kas nu

par jokiem: otrā dienā tik apgājuši, kas tas vilk-

acis bijis: ače! Vodžus, jo tonedēļ— to visi Struņķu
ļaudis var apgalvot —

Vodžus vazājies ne dzīvs, ne

miris, cik bijis saārdīts no kumeļa. Tā iet! — vāri

nu vāri odzes — pats izēdi."

„Vai akls! Ir gan ko dzirdēt par Vodžus pesteļa
darbiem. Tīri jāsaņem rokas, kā viņš vēl atstājis
tevi

—
Līzi

—
sveikā. Bet ļaudis jau melš, ka tu

mākot pretīm burt
—

Vodžus sargājoties tādu aiz-

tikt."

„Ko!?" Līze plati iebrēcās, „tu mani par raganu

celsi! Pati ragana! ragana tāda! Lai tik nu Vodžus

atnāks biedros, tad jau vairs Mežklabjos godīgs cil-

vēks ne rādīties
—

visus saries!"

To sacīdama, Līze dusmīga aizvilkās; tomēr ne

klusu: ik soli spēra, ik vēl uzmeta Vodžum pa lā-

sītei:

„Šī man teiks no Vodžus! Ja būtu skaidrs, kādēļ
baidītos ar cilvēkiem satikties ? Bet vairāk nē —

tik-

drīz kautkur savā nodabā: svaidās rokām, runā pilnā
kaklā. Ar ko tad šis runā? — taču kādi neredzami

tur ložņā, ar tiem jāsarunājas; vai labi cilvēki arī tā

dara? Bet kas man: lai te saimnieko Vodži, vai citi

ērmi!" Līze vēl nopirpināja un tad —paldies Dievam!

nozuda eglēs.
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Made, aiziedama pie Andžus, nevarēja vairs no

smiekliem valdīties.

„Par ko smejaties, Made?"

„Andžiņ, ko nu izteikt: vecā mēlnese
— Uļītu

Līze — bija ar savu pasaku vāceli pie manis; gribēja
man iebērt, lai pārnesu kādu tiesu ir tavai mātei, bet

neizdevās: kā bēra
—

izbira zemē."

„Kas tad izbira?"

„Nieki izbārstījās: laupīja cilvēkam godu, apru-

nāja tavu nākamo patēvi. Nu, māte taču būs teikusi,

ka Struņķu Vodžus te atnāks?"

„Teica gan: bet es jau vēl nezinu, kas tas ir —

patēvis?"

„Patēvis tas pats, kas tēvs un tomēr nav tas pats,
kas tēvs. Gan jau tu viņu redzēsi!"

Ar to Made nobeidza. Bet Andžus ilgi klusumā

pārdomāja par vārdu: patēvis. Tēvu tas pazina; bet

patēvis? patēvis? — kas tas ir? Vai tas arī viņam
glaudīs vaigus, kā nelaiķa tēvs mēdza darīt? Vai tas

arī tik sirsnīgi priecāsies, kā toreiz tēvs, kad nosni-

dzis no meža pārnāca, iesaukdamies:

„Nu, dēls, kā iet ar kopā lasīšanu? Vai iet jau
pirmā dziesma dziesmu grāmatā?" Un dzirdējis, ka

iet gan —
kā viņš priecājās. Vai šis arī tā darīs, ja

te atnākdams dabūs dzirdēt, ka nu jau pat lielo spre-

diķu grāmatu varu viegli lasīt? — Vai tas arī va-

dās pie rokas, ja apstaigās svētdienas rītos rudzu

lauku? Vai tas arī sauks mīlīgi „manu Andžiņ!" kā

nelaiķis?"
Jā, Andžiņ! kas spēs priekšlaiku tev uz tādiem

jautājumiematbildēt. Gan piedzīvosi un tad pats at-

bildēsi. Labi, ja atbilde skanētu:

„Patēvis manbij tēvs!"

Tādu atbildi
—

tici droši
— arī labā Made no

sirds vēlētu tev. Tu redzi
— viņa jau arī netic, ka

Vodžum kaut kāds nelabums piemistu, kauču salašņu
Līze stāstītu desmitkārt regas.
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Dzirdi, Juri, tu iesi birzes malā ecēt, daudz tur

todien nepalika un šodien nekāda dunduru diena nav

—
drusku vēl apmācies. Un tu, Vodžu, piedursi api-

ņiem jaunasmaikstis, kur vajadzīgs. Vakarējā vētra

samētājusi, kā līdumā: dažas krustīm, dažas ieslīpu;
kādas piecas notrenējušas guļ pavisam gar zemi. Uz

rijas vēl būs maikstis. Ja to padari — ej i līci pļaut!
Meitas! jūs man atkal palīdzēsiet pie sālījušiem siena

tupešiem un tad, kā jau pie sestdienas, noslaucīsiet

sētasvidu!" tā Struņķis pēc brokastīm izrīkoja dar-

bus.

Juris izgāja ecēt... Vodžus patlaban beidza

maikstis sakārtot, te apskatījās: divas vēl pietrūka.

Paķēra cirvi un pārtiešus pa ežu aizgāja uz birzi no-

cirst. legājis birzī
—te, kas tas?

— turpat otrā pusē
skaļa sieviešu balss minēja Vodžu vārdā. Paklausī-

jās'— jā:

„In, vo prāts! ■— tā jau Uļītu Līze —nu būs kas."

Un bija arī: Līze patlaban laida vaļām:

„... Atskrēju, Juri, no ganiem — nav vaļas!
Lopi palika tepat sarguma malā. Tu nezini, Juri, kā

man izdevās Vodžum izmaitāt cerības; pilnīgi izla-

boju, ko tu viņu svētdienu sabojāji: tu tiksi Mež-

klabjos par saimnieku. Dodi tikai nu mudīgi apsolīto
dukātu!. . Kā gāju, tūliņ satiku Mežklabieni ar Madi

un nu devu, ka devu, ko tik no Vodžus zināju, jā-
saka, to labāko: noliku par burvi, par vilkaci, par

pesteli — jāsaka, mute apkusa. Tik nedomā, ka tas

viegli bij izdarāms: Mežklabiene no tevis vairs ne

dzirdēt
—

Vodžus vien mutē. Made atkal tik pie-
bikstīt, piebikstīt: Vodžus nevarot tāds necilvēks

būt, citādi viss pagasts sen zinātu to un kā nekā. To-

mēr beidzot aizsēju abām mutes.
—

Dodi ātri to du-

kātu!
— nav vaļas, ieies lopi sargumā "

Vodžus vairs nenocietās; knaši nocirta maiksti

un tā ar to pašu no birzes ārā:

„In, vo prāts! salašņu Līze te aizries mūsu mā-

jas! In, tagad, kā klāt, tā gāzīšu, vo acis, vo galva!

In, vo prāts ārā! tepatuz lauka tā atstiepsies!"
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Līze tādās briesmās nedabūja ne krusta aizmest:

paķēra ganu vāceli un laida ļekas vaļām. Vodžus ar

maiksti pakaļ. Bet nelietim sava laime: cik tāļu meža

bogs — nozuda, kā circenis zirnājos.

„Vai dieniņ! vai dieniņ! kā aizkusu," vien nodzir-

dēja.

„In, tāda nekauņa! skries pa pagastu ļaudis riet!"

Vodžus vēl uzdeva piedevām un tā tūliņ ar maiksti

atpakaļ pie Jura.

„In, vo prāts ārā! Juri, es tev iedomu zelta du-

kātu kā draugam, un tu atdosi salašņu Līzei par mu-

tes klabināšanu. In, vo prāts! tūliņ uz mājām pēc
mana dukāta. In, tūliņ uz vietas atdosi, ja nē —

mai-

tās tevi sabozēšu, ja lūzt, lūzt maikste!"

Juris vēl kautrējās pēc dukāta skriet; bet Vodžus

neprata jokus: jau vienreiz nošvīkstēja maikstes ga-
lotne Jurim gar ausīm; bet tas vēl pa jokiem — ja

negribēja pasteigties, varēja nelabi arī klāties. Tā-

dēļ gudrāki bij iet, nekā neiet. Un aizgāja arī vīrs

bez labdienām uz mājām pēc zelta gabala.
Vodžus tāmēr gaidījapie ecēšām ar visu maiksti.

...Juris piesarcis atnesa dukātu un plekt! no-

svieda zemē pie Vodžus kājām:

„Še ēdi viņu!"
Un nu iesāka kā nekā Vodžum uzbrukt. Bet Vo-

džus, kā arvienu, tā arī šoreiz nemaz nemoda: pacēla
dukātu un lēnā garā ieteicās, aiziedams:

„In, vo prāts! mans dukāts gandrīz gandrīz pa-

saules Līzes nagos! vo
"

Juris vēl spārdījās, vēl pukojās, laikam domādams,
ka Vodžus birzē to dzird, bet tas jau sen — apiņu
dārzā...

Pievakarē, kad Jurim kauns un dusmas kaut cik

bij pārgājušas — tas sāka pārliecināties, ka nu Mež-

klabienes lietā pats sevi samaitājies; turpretim no

Vodžus sagaidija vislielāko ienaidu unko visu nē. Bet

patiesībā Juris, kauču gadiem kopā dzīvojis, vēl ļoti
maz pazina Vodžu. Ne Vodžus par dukātu vārda ga-

liņā vairs ieminējās,ne arī nedarbus Jurim pārmeta.
Kas bij runājams, to runāja šodien, to runāja turp-
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māk: īsi, pieklājīgi, kā arvienu. Vodžus acis derēja

pamata likums: lieci mani mierā, es tevi neaiztikšu

ne vārdiem, ne darbiem; rāties, ļekstēt — nekauņām
piederas. Un kas neļekst, tas ilgi ari nedusmo ...

Zināms, tikdaudz gan varēja manīt, ka no tās die-

nas Juris Vodžus acis uzticību pazaudējis; bet teicis

nebija nevienam to. Jā, — pat otrā dienā
— svēt-

dienā
—

kad aizgāja —
kā Dižpļavā bij norunāts —

pie brūtes, nedzirdēja Mežklabjos ne pušplēsta vār-

diņano viņa mutes par Juri un Līzi. Cits tādā reizē

pilnākaklā vaigstītos:

„Tā tad aizdzinu Līzi ar maiksti! Tā tad Juris

nelāgs cilvēks!"

Bet Vodžus tā nē: kas viņam maksās, ja izklāstīs

citu cilvēku nelabumus? Un kādēļ citu labumus ne-

mēdz tik labprāt iznesāt?
— tik uz nelabumiem visi,

kā sadzelti.

Ari tad Vodžus vēl neiepīkstas, kad — maltīti

ēdot
—

Mežklabiene ar Prīda sievu ņemas gari jo gari

izstāstīt, cik nejauki Līze Mežklabju ganībās aprunā-
jusi viņu par burvi, pesteli.

„In, vo prāts! lai runā — nevajaga klausīties!"

Vodžus tikai atbild un aizvada sarunu uz citu pusi:

„... In, saimniece, iesim labāk pēc maltītes paska-
ties, cik liels Mežklabju pirts namiņš; m, nākdams iz-

domājos tur savu smēdi ierīkot, kamēr iekritīs vēlāk

labāku ēķeli uzcelt."

„Gan jauvēl dabūsim to!" Mežklabiene atrunāja;
bet Vodžus nobrīnās:

„In, vo! kā tu runā, kādēļ tad šodien nācu?
—

šis

tas jāapskatās."

„Te nu bija!" saimniece nodomāja pati pie sevis,

„manas cerības bij: viņš šodien atnāks patērzēt par

kāzām; drusku varbūt izjokosies, kā brūtgānam tas

pieklājas —
nekā! Bet ļaunoties nevar: viņš jau par

vecu priekš jokiem: darbs vien rūp."

Ai, Mežklabiene! kā tu vēl nezini: ir pie-

redzēti vēl vecāki vīri, bet tiem darbs nerūpēja;

vieglās tergatavās iestigt — tas cita lieta: līdzīgi
mušai brien tik saldajā medus stigumā un nemaz ne-



156

prasa, kā ārā tiksi. Vai tev labāki patiktu, ja Vodžus

arī būtu tāds viegliņš, nekā nopietns darba rūķis?
Pārdomā!...

Tā tas palika līdz Jēkapiem —
īsi priekš

kāzām.

Juris puslīdz jau bij aizmirsis tās sestdienas at-

gadījumu ar maiksti un domāja, ka arī citi vairs ne-

smejas par to. Bet puisis maldījās: jau pāris nedēļu
vēlāk arī Mežklabiene padzirdēja no Dūņu Annas, kas

Struņķos todien birzes malā noticis. Tos gārdos smie-

klus sievietēm; bet tos brīnumus arī: kā tik Vodžus

tik ilgi nocieties, nekā nestāstījis? Laikam piemirsis.

Ai, sievietes! Vodžus nemaz tik piemirsējs
nava — galva tam laba; bet mēle tik nav tāda, kāda

jums varbūt patiktos ...
Pienāca kāzas. Visi Mežklabjos dzīroja; tik

Struņķu Juris sagrauztu sirdi ēdās uz Vodžus, ka

neieaicinājis arī viņu savās kāzās.

Tomēr uz Vodžu Juris velti tik daudz pukojās; tas

cilvēks — var teikt — būtu aicinājis, manis dēļ, Juri

ar visu Līzi — par viņu vienalga; bet arē! Mežkla-

biene, tā jau ne par ko negribēja to ļauno Juri savās

mājās redzēt.

„Tādu, kas dēvējis manu saimnieku par burvi, ar

salašņu Līzi pagastāizdaudzinājis, ka esmu skrējusi
pie viņa papriekšu un, kad nu neizdevies, tad situšies

tam pašam Vodžum klāt
—

tādu vēl kāzās aicināt!"

Un Vodžum šoreiz bij jāpaklausa, ko sievietes gri-
bēja;kauču arī tīri žēl metās, ka Juris, viņa jaunības

draugs, nebij godībās.
Bet kurš tad savas vainas labprāt atzīst?

Tā arī Juris pats neticēja, ka viņš tik ļauns. Un ja
nu Vodžus viņu nievāja, ne kāzās neaicinādams

—
zi-

nāms, ka tad ienaids tik varēja no jauna vēl stiprāki
uzliesmot. Un šis ienaids pret Vodžu gadiem vairs

neizdzisa Jura krūtīs.
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Nedēļu pēc kāzām Vodžus ar saimnieci un Andžu

svētdienas rītā apstaigāja vasarāja laukus.

„Nu, kādi ir mieži?" saimniece ieprasījās.

„In, ko tur teikt — var jau redzēt, ka pāris gadu
saimnieks nav minis velēnus: vietu vietām nezāles

pilnīgi pārspējušas labību
— gandrīz tādi paši, kādi

rudzi bija. In, tā tas ilgi nevar iet: jākopj zemīte

citādi. In tad vēl nesaprotu, kādēļ šo atmatu turēt

dīkā?
— m, kas te būtu bijuši par rudziem."

„Jā nu!
—

bet to darbu, kamēr tādu atmatu uz-

plēš."
„Vo prāts! ko nučauksti — nokalšu rītu šķēržamo

lemesi un divās dienās atmata uzplēsta!"
„Kas tas par šķēržamo lemesi?"

„In to var redzēt, ka tavs nelaiķis savu mūžu nav

plēsis plēsumus, citādi tu pazītu lemežus. In, redzi,
ir tāds liels dūcis, uzdzīts uz tādu lemesnīcu bez

šākļa: ar to dūci dzen papriekšu, aizgriež zāli vagas

platumā m otrs vīrs ar krābiņu arklu viegli jo viegli
ar pakaļ. Uzplēsīsim; m citu pavasari liksim iekšā

linus, —
rudzus šoruden vairs nevar."

„Vai, jā — kā tad palika ar rudzu sēklu? — būtu

gādājama gan labāka."

„In, vo prāts! es jau tev Dižpļavā teicu, ka braukšu

Kabiles tirgū labu sēklu pirkt. In, pagaidi! pag, pag:

piektdien tur būs tirgus, m tad iznāk tā: rītu kalšu,

parītu, pēcparītu plēsīšu atmatu
—

muižā šonedēļ
nav jāiet —

m ceturtdien braukšu uz Kabili pēc
sēklas."

„Bet, ar ko tad pirksi -— vai tad tev nauda pie-

turas kaut cik? Pateici man arī, cik tev ir!"

„In, ko tur izteikt! ja pateic — tūliņ Madei, Dār-

tai izlielās. In, ja tik es nopērku rudzus — diezgan!"

„Vai dieniņ! tad tu savai sievai neuzticies?"

„In, vo prāts! kā tad es neuzticos; bet kas tad būs,

ja zināsi, cik man ir?"

„Nekā nebūs — gribu tik zināt."

„In, to es atkal saku: ja nekā nebūs, tad arī nav

vajadzība zināt."
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Saimniece par to vārdu saīga, pagriezdamās sā-

ņus; bet Vodžus prātoja tālāk
—

kā puišu dienās bij
paradis: neprasi daudz un neiztaujā otru.

Tik to nu jaunais vīrs savā iedomībā aizmirsa, ka

tā bij tagad viņa sieva, kas te iztaujāja.
... Pēc brīža Vodžus pagriezās uz Andžus pusi,

paņemdams zēnu pie rokas:

„In, vodzi, Andžu, tu liecies man labs zēns. In,
saki, dēls

— vo tu varēsi rītu plēšas papūst, kamēr

lemesi kalšu?"

Andžus, lai gan savā mūžā no smēdes un plēšām
vēl nekā nezināja, — atteica uz labu laimi:

„Varēšu gan!"

„Nu, re, m to tev saku, dēls, ja tu man plēšas pū-

tīsi, tad par kalēju tevi iemācīšu. In rītu
—

to vienu

dienu, var iziet pie aitām vecā Trīne, Mades māte,
m "

„

Uš! uš! ak tu vienas! uš! iekšā uš!"

„Andžiņ, Andžiņ! klau — cūkas iztikušas no ap-

loka! Re, nu, kā tās iet: tu pārmijies šorīt ar cūk-

ganu; viņš gan izgānīs tavas aitas, bet tu cūkas ne-

varēji. Teci, teci, dēls!"

„In, Andžu, vodzi
—

izdzeni cūkas te uz rugājiem,
m pasēdēsim visi trīs pie rudzu dubiņām— nogrāb-
stīts ir: lai gardeguņi pavārpačo aizmirstās vārpas."

Tas saimniecei patika; aizgāja vēl Andžum palīgā
cūkas atdzīt un nu visi trīs ganīja. Saīgums par
naudu bij aizmirsts, jo Vodžus, ganīdams, vēl šo to

omulīgi pārrunāja; varēja redzēt, ka šodien viņam
bij uzgājuši tā saucamie sarunasbrīži, kas, jebšu gan
reti nāca, tomēr nāca ...

No rīta Vodžus ar Andžu kala, lai klaukšķ. An-

džum pirmo reizi smēdē bij diezgan ko noskatīties,
cik te viss ātri un veikli vedās. Un šodien zēnam vēl

sevišķs prieks: arē! vienu dienu atkal paticis vaļām
no mūžīgām aitām.

Tik tas viņam nepatika, ka patēvis par daudz maz

runāja. Puika jau bij paradis ar nelaiķa tēvu vienā

gabalā runāt. Tomēr, tikdaudz noredzēja: dusmīgs

arī šis tēvs nebija: —
tik nerunāja. Ja ko ieprasī-
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jās — patēvis atbildēja īsi, ātri, itin laipni; tomēr,

pēc zēna prāta, ar tik vien vārdiem nepietika.
Arī tas viņam īsti nepatika, ka šim tēvam viss

ģīmis noaudzis ar ģaru dzeltenu bārzdu; nelaiķa tē-

vam bij plīns vaigs — tur varēja acumirklī ģīmī
smalki noredzēt, vai smējās, vai saīga — tas citādi.

Tad
— nelaiķim bij taisns, paīss deguns; māte daž-

reiz bij teikusi:

„Vīriņ! tev smuks deguns!"
Šim tāds garens, gandrīz ar smeilu galu uz zemi

nobeigdamiesun vidū vēl mazspakalniņš — diezin, vai

tādu nevienādu degunu ies kāds uzteikt? Arī matus

nelaiķis jaukāki valkāja: viņam pakausī matu gali uz

reizi krustīm bij nogriezti, it kā ar cirvi nocirsti; šim

nevarējane saprast,kur griezti, kur cirpti: visa galva

sprogaina, katra matu šķipsna uz augšu savirpināju-
sies

— jādomā: rītos suseklis tur nemaz klāt na/

bijis. Arī cepuri nelaiķis tādu nevalkāja; šim vasaras

vidū smaga cauņu cepure galvā, kā barvika vecumā

noļukuši. Un krekls, — tas ar tādu lielu lielu apkakli
atsists uz krūtīm līdz galam vaļā un krūtis, cik tās

tumšas nodegušas saulē; nelaiķim —
cik to bij redzē-

jis —
krūtis bij piena baltumā. Tad

— nelaiķis lā-

pīja bieži jo bieži pastalas; šis caurām dienām tikai

basām kājām. Un nātna bikses arī bij par daudz

īsas: ne labi ceļa galus neapsedza, pie tam bikšu gali
ar sarkanu prievieti šā tā tik ātrumā pārsieti; ne-

laiķim arī gan bij īsas bikses, bet viņš mūžam val-

kāja garas, zilas zeķes, tad tūliņ citādi. Un nelaiķis
jau bij mazs augumā: jokodamies varēja ātri mu-

gurā — pičpaunā — uzlēkt; kur tad šim uztiksi: tik

garš un resns rumpis, kā ozols.

Tomēr, tas trakākais bij tas: tēvs vienā gabalā
runāja; šis vairāk nē:

„Andžu! papūti atkal l" un tā lielu laiku ne vārda.

Un ja Andžus — no baltajām dzirkstelēm baidīda-

mies — drusku novirzās, tad tūliņ gan piezīmēja:

„In, vo prāts! tev bail no karstajām sārnām, kas

te sprāgst? In, dēls, tās nodziest un nededzina."
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Nelaiķis tādā reizē varbūt būtu teicis to pašu, bet

viņš papriekšu būtu pasmējies un tad tikai; —
šis nē,

un tas Andžum izlikās ērmoti. Tomēr pēc atkal puika
nodomāja:

„Kas tad var zināt: varbūt
— patēvis smaida arī;

bet lūpām tik liela bārda priekšā — eji nu saredzi!.."
Otrā dienā Vodžus ar Prīdi atmatā strādāja no-

slāpuši. Puscēlienā saimniece izlīdīs paskatīties vien-

reiz savā mūžā, kā ar tādu daiktu strādā. Un, lūk,
cik vedās!

Mājā nākdama, viņa nodomāja:
„Savāds man ir gan šis otrs vīrs: svētdien tik

ieraudzīja atmatu, šodien jau lemeši gatavi un rītu

būs uzplēsts. Nelaiķis daudzreiz izrunājās garas rei-

zes, bet padarīt nepadarīja..."
—

Tas nu tas. Bet tūliņ to svētdienu gadījās

Struņķu Jurim ar Kārgadnieku ļaudīm uz baznīcu iet.

Te, pie Mežklabju vārtiem, jau viens iesauksies:

„Skat, skat
—

Vodžus ne labi Mežklabjos apsildī-
jies — jau ietaisījis jaunus laukus!"

„Kur nu, kur nu!" Juris zaimodams atcirta, —

„viņš pa laikam tāds bads — grib pasauli sakampt!
Kas te var augt. Ja augtu —

senākais Mežklabis ne-

būtu atstājis atmatā. Lai Dievs viņam palīdz, tam

negausim!"...

Pagāja dažas nedēļas, šodien Vodžus kūla Talsu-

muižas rijās. Jau rija nobeigta —
sataisās uz mā-

jām ;te Prīdis apskatās: saimnieka nav. Jāpagaida.
Izgaidās —

nekā. les apvaicāties muižā. Jā, —
Vo-

džus esot pie pavāra. Labi. Un ne ilgi — jau gaidā-
mais līdīs pa kukņas durvīm ārā, teikdams uz pa-

vāru :

„In, nu es zinu! Ar Dievu!"

„Kur tad nu tik ilgi?" Prīdis ievaicājās.
„In, vo prāts! šodien kunga nav mājā — bij jāap-

skatās, kā lielais skurstenis celts."

„Ko tad mēs ar kunga lietām?" Prīdis brīnījās.

„In, gan tu redzēsi!"

Un Vodžus tūliņ steidzās pie zirgiem, vairāk ne-

sacīdams ne vārda. Prīdis nodomāja:
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«Ērmots cilvēks! No viņa nevar ne gudrs, ne muļ-
ķis saprast: ne ko izstāsta, ne arī izrunājās: domās

vien nogrimis vazājās."
Bet otrā dienā Prīdim atvērās acis; Vodžus plēsa

namiņā rovi ārā: celšot skursteni.

„Nu tu debesu brīnumi! kungu lietas sapņot!"
saimniece pukojās.

Bet Vodžum vienalga: jau rovis guļ izklaidus

zemē.

Sanāks nu sievas ar saimnieci priekšgalā: lai taču

netrakojot.

„In, vo prāts! es jau nemaz netrakoju — jūs jau
trakojiet: —

sievieši. In, ja skurstenis nekam ne-

derēs
— bļaujiet tad, bet tagad piešķiriet man

mieru!" tā Vodžus. Un vairāk nekā
—

sievietes ne-

maz tālāk neievērodams
—

liek tik Prīdim paštaisītos

stieģeļus no rijas dzīt un Andžum zirgus uz mālu

skrīņa triekt, ka var kaļķus taisīt.

Te pēc brīža saimniece atkal ārā:

„Apžēlojies! kas tad nu rovim kaitēja?"

„In klusu! būs labi."

„Kas par labumu, jaskursteņi tik labi, tad jau visi

celtu: līs lietus
—

nāks šļākdams pa galu iekšā," tā

saimniece pusraudus, gandrīz puslūgdamās.

„In, neraudi, saimniece
—

būs labi!"

„To pašu gaļu: kur žāvēsim, kur nē!"

Vodžus vairs neatteica nekā.

„Vai dieniņ! vai dieniņ!kad tik tiepīgs var cilvēks

būt. Ziemupat, te varēs nosalt, kur gals stāv vaļā —

kupenes saputinās katliņos."
Te uz reizi Vodžus, nespēdams vairs atklausīties,

kamps labu mālu picku, uzsaukdams:

„In, voprāts! — sievieši, janeiesiet vērpt, nudien,
sviedīšu."

Tas līdzēja: visas pukodamās sagāja istabā,un nu

Vodžus ar Andžu sāka mierā pirmos stieģeļus likt:

Andžus padeva un Vodžus mūrēja. Ilgu laiku arī An-

džus pēc tam nedrīkstēja patēvi traucēt. Tomēr par

daudz ilgi nevarēja nociesties; sāka jautāt:

„Kādēļ stieģelis iepriekš jāapslapina?"

Rob. Bārziņš, Lerchis-Puškatia dzīve un darbā. 11
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„Lai pielīp! In, dēls, skaties labi, kā es daru —

gan izmācīsies!"

„Bet māte jau saka, ka mēs blēņojamies."
„In, vo prāts! kad pabeigsim —

māte nedusmos.

In, dēls, nu tik dodi klāt m nerunā tik daudz, citādi

man sajuks."
Andžus apklusa.
Pēc laba brīža zēns nevarēja atkal nociesties

«Kādēļ tas stieģelis jāliek pārkrustis?"
„In, dēls, lai sasienas: kur te šim stieģelim gals

beidzas, tur virsējam jāguļ ar vidu virsū, bet nu ne-

runā vairs
— man sajuks."

Necik ilgi zēns vēl:

„Bet, kā tad stieģeli tad var labāki saturēties, ja
tā liek?"

„In, dēls, to tu vēl nezini! Stāvi nu klusu, citādi

man sajuks..."
Otrā nedēļābalts skursteņa gals rēgojās virs

jumta.

Rakstiņu ļaudis tik tik nesakāpa uz malkas asīm

brīnumus skatīties, jo dzirdējuši jau bij, ka Vodžus

griežot Mežklabjus apkārt, un nu jau varēja ir par

versti saredzēt, ka ir gan taisnība.

... Skursteni pabeidzis, Vodžus pats iekūra uguni

un tad iegāja pie saimnieces.

„In, vai tu vēl būsi dusmīga? Nāci skatīties; kā

nu dūmi augšup dodas — necirtīs ne acīs, nekā."

„Vai tad uguns neizskrej gaisā par daudz?"

„In, voprāts! par ko šis skraidīs."

Beigas ar skursteni bij tas: sievas, pārliecināju-
šās, ka nu dzidra dzīve pa namu gribēja vai

Vodžum ceļa galus bučot par tik gudrugalvu.

Tā tad mājās nu bij miers. Bet tagad gāja pa pa-

gastu daždažādas valodas: cits brīnījās, cits zobojās
par tām lietām, kādas tagad Mežklabjos pieredzot...

Atnāca pavasaris. Vodžus taisījās plēsumu
saecēt. Bet ar koku ecēšām tik ātri jau smalku ne-

dabūsi vis. Mocījās cauru dienu ar Andžu.

Te pret vakaru Vodžus, sapīcis, iesauksies:
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„In, Andžu, m, klausies, dēls, jūgsim nost un tai-

sīsim smēdē uguni! In, vo prāts! kam te tikdaudz

mocīties: nokalsim ecēšām dzelzs tapas, kā Pastendē

to redzēju. In, tad es jums, velēnām,gan rādīšu! In,

pagāni tādi
— pretīm turēties, m!"

Trešajā dienā Vodžus atkal nojūdzis zirgus, teik-

dams:

„In, maitas gabali! m, ko es teicu, ka ar dzelzenēm

saārdīšu; m, te nu guliet saraustīti. In, Andžu, mans

dēls, ja nu liks iekšā linus
— augs līgodamies!"

... Un auga arī — lini jau labprāt piemīļo jaunu

zemi.

Bet pagastā drīzi izgāja jauni brīnumi: Vodžus

ecējot ar dzelzs ecēšām.

Daži vēl sprieda:

„Kurš zirgs pavilks dzelzenes
— viņš jau traks,

tas cilvēks! Pagaidi, nobendēs savus lopiņus, to pa-

zīs, vairāk nē; būs jākaļ beigās dzelzs pātaga —
arī

nepadzīs."
Nevarēja par ļautiņiem daudz ļaunoties: viņi jau

bij iedomājušies, ka ecēšas tiešām viscaur no dzelzs:

dzelzs tapas vien, to jau stāstītāji nebij pieteikuši.
Tik vasarā, siena laikā, daži dabūja dzelzenes

redzēt, pļavā braukdami, jo Mežklabji —
kā jau mež-

nieku mājas visiem atsitus, kam tur lēti iegadīsies
staigāt...

„Arē! ko neizrunā: tādas pašas kocenes, kā

mums tik tapas no dzelzs!" garāmbraucējirādīja,pā-

tagas cilādami.

Tomēr ticēt —
ka dzelzenes tiešām pārākas par

kocenēm, tikpat vēl neviens neticēja.
Pirmais, kas tūliņ otrā ziemā tādas pašas pie Vo-

džus kaldināja, bij Cīrulis; citi saimnieki baidījās kā

no nāves tādām blēņām zirgus bendēt.

Tā pagāja savi četri gadi. Ļaudis sāka apnikt gar

Vodžu vienmēr tīties; — viņš ir savādnieks, kas ne

otram ceļu prasīs, ne ar otru pīsies, ne arī ļaunāziņā
otru aiztiks

—
ko tur; runā, cik gribi par skurste-

ņiem, ecēšām, kaltiem ratu riteņiem — tikpat.
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Un tas svarīgākais: katrs noredzēja, ka citādāka

labība bij un bij Mežklabjos, nekā senāk, un, re, tādas

lietas remdē kaislību vēl ilgāki zoboties.

Te uz reizi cita liga ienāca starpā: Vodžus aptai-

sīja savai birzes pļavai žogu. — Kas to pieredzējis!
Līdz šim kaimiņi laida lopus priekš krusta dienas, kur

vien gribēja — tāpat arī pēc pļāviena; bet tagad Mež-

klabis to liedza, aizžogodams acu priekšā vislabākās

ganības.

It īpaši Jurim, kurš tagad dzīvoja Vodžum kai-

miņos — Rakstiņos — žogs grauza.

„Bada kāsis! grib pasauli sakampt!" tā Juris pa-

līdzēja Rakstiņim pukoties.
„Ai, Juri, vai tev kādi lopi maz ir? Ko tu puiša

cilvēks, pukojies? Neaizmirsti arī, ka birzes pļava
Mežklabim tikpat kā laukmala;kurš tādu neiežogos?"
tā Rakstiņu Grieta mutes bajāri pārrāja.

„Jā, kā tad — laukmalā! laukmalā! ko tu Grieta,
tāda vecmeita, zini..."

— Un, kur jau vārdi sprēgā, tur darbi drīzi

seko... Siena laikā Rakstiņu ļaudis devās uz meža

pļavu. Bij jābrauc caur Mežklabju birzes pļavu,
kur

— par nelaimi
—

katrā galā vārstulis rēgojās.
Juris ar savu zirgu laida no nopakaļus. Izbrauca caur

pirmo vārstuli
—

to aizšāva gan; bet otrā malā ne-

varēja vairs nociesties:

„Sklandas kā vēži ceļam priekšā! Nācis pats tad

braucējus ielaist, izlaist caur slazdiem! Pag! siena

bomja man nav, kamēr tur mežā cērtu, ņemšu to pašu
vārstuļa kārti!"

Labi. Bet šie pļavā nebij ne izkravājušies —
Vo-

džus pa pēdām pakaļ.
„In, vo prāts, Juri! m, saki, kamdēļ ņēmi vārstuļa

kārti?"

„Kas par vārstuli!" Juris pilnā kaklā atcirta.

„In, tad tu neesi vainīgs, Juri?"

„Eji, veco burvi, eji, ko nu ļeksti! "

„Vai atdosi kārti!" Rakstinis Jurim pavēlēja, „ko
gribi ar to mantot?"

„Še!" Juris nosvieda Vodžum pie kājām.
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„In, paldies, Juri!" Vodžus paņēma kārti un aiz-

gāja, vairāk ne vārdiņa nesacīdams.

Citi pļavnieki varēja par to vārdu „paldies!" uz

Juri nejauki nosmieties, un Jurim tas briesmīgi koda.

Vēlāk tas prātoja pats pie sevis Vodžum labi atspītēt

par tādu kaunu; ja vairāk nē: ar to pašu vārstuli va-

jadzējaVodžu piejokot, gan tad citi vienreiz smiesies

par Vodžu ...
Un svētdienas naktī mūsu Juris ņemsies tīšu to

pašu vārstuli vaļā atraut, lai paši Mežklabju zirgi ie-

ietu krietni pļavu noēst. Bet Rakstiņu zirgus, tos aiz-

dzina labi tāļu mežā un sapina. Bet naktī divi Rak-

stiņu kumeļi atklīduši pie Mežklabju zirgiem un, zi-

nāms, iedauzijušies arī pļavā. Un
—

ko domāt
—

Vodžus itin agri iedzinis kumeļus savā stallī.

Kad tu izčibējis! Jurim jāietpašam pakaļ, pie tam

vēl tai stiprā cerībā, ka bez labas ķīlu naudas vaļā jau
netiks no tā velna. leiet Mežklabjos.

„Vai saimnieks mājā?"
„In, ir gan!" Vodžus iznāk, „m ņemi Juri, savus

kumeļus, bet vārstuli man nekad vairs nepametīsi
vaļā!"

Juris palika kā miets. „Kur tik viņš zin, ka es

atkal esmu atstājis vārstuli? Un, skat, cik godīgs:

ķīlu naudas arī neprasa. Nu, saki, nu, saki! pi! nu-

dien!
—

kauns pašam!" ...
Otrā rudenī visi Talsu saimnieki brauca ar Talsu-

muižas kunga labību uz Jelgavu. Garajā ceļā Vodžus

ar Cīruli vairāk kopā turējās: viņiem saderēja valo-

das, viņi jau brauca kaltiem riteņiem, citi vēl koldu

kolderiem mocījās nekaltiem, — īsi sakot: viņiem bij
vienādas domas, vienādi ceļi; ar citiem Vodžus tā ne-

varēja.

„In, saki man, Cīruli, kas tā par lietu: lībadznieki

tagadkopš septiņiem gadiem jau uz renti un mūs kā

neatlaiž, tā neatlaiž. In, tādi kroņinieki viņi, m tādi

mēs!" tā Vodžus.

„Kā dzird
-— mūsu kungs ar kambarkungu liela

draudzībā; un tam tā vara ir atlaist, vai neatlaist."

„In, vo prāts! tā jau taustāma blēdība!"
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„Tā jau ir."

„In, vo prāts ārā! būtu jārauga Jelgavāpaošņāt,
kur tā lieta aizķērušies. In, vecais Vīgants, tu jau
zini, kur arvienu iebraucam, saprātīgs vīrs — m, jā-
ieprasās. In, jatu man piebiedrojies — es meklēšos."

„Labi — kamdēļ nē!"

Jelgavā, labību nodevis, Vodžus piebikstīja
Cīrulim:

„In, vo zini
— mums jāiet, kamēr citi nav atpakaļ.

In, barā nevar svarīgas lietas izdarīt."

Abi aizsteidzās pirmie uz iebrauktavu un viens

divi ar turienes saimnieku valodās.

Tas vīrs, cik pats saprata, taču zināja to: lai eimot

pie kambarkunga skrīvera, tas mākot visas valodas;

lai pamaksājot, gan tad dzirdēšot.

Labi — Vodžus ar Cīruli aizgāja. Un lielām mo-

kām, gan maksādami, šā, gan tā
— piedabūja

skrīveri tik tāļu, ka apsolījās lietu gaismā celt. Vai

nu būšot uz Pēterburgurakstīt, vai kur, bet talsinieki

uz renti tikšot
— par to galvojot... Labi. Bet, kamēr

šie ar kambarkunga skrīveri, citi saimnieki sen jau
zirgus paēdinājuši, kā braukt; tik nevar un nevar

Vodžu ar Cīruli sagaidīt. Gan pameklē, gan pa-
skraida

—
nē un nē. Nu tu brīnumi!

Te, nezin, kā iebrauktavas saimnieks
— padzir-

dējis, ko šie meklē
—

iesauksies: '

„Arē! ko nu meklēt: cilvēki aizgāja pie kambar-

kunga izrunāties, kamdēļ jūsējiem tik ilgi muižā jā-
klausa. Pagaidiet vien

—
lai izdarās."

„Nu, ja tā
—

tad nedēļu gaidīt arī nieks! Skat,
kas par ķērienu tādam Vodžum: viņš savā klusumā

arvienu ko izgudro. Cīrulim tas prātā neiešausies: tā

Vodžus gudrība. Labi, labi
— pateiksimies viņam,"

tā Rūsa.

„Jā, jā, jā!" citi piekrita, „jāgaida, jāgaida. Tā

taču traka lieta: mūs vien vēl pērs muižā — lībadz-

nieki brīvi ļaudis! Kas tā rente
—

nieks! tā tu kūpi
caurām naktīm muižas rijās. Ak tu Vodžus tāds, to

gudro galvu!"
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Tik pievakarē Vodžus ar Cīruli ieradās. Un nu

tūliņ visi, vadzi, kā mušas apkārt:

„Ko teica kambarkungs? Ko solīja?"

„Kas par kambarkungu?!" Cīrulis noprasīja.
Ā! šie liegsies — vai no mums ko baidīties: tādā

ķezā jūs, tādā mēs! Rokas jums bučosim, ja tas iz-

nāk!"

Cīrulis vēl gribēja plātīties; bet Vodžus, labi redzē-

dams, ka lieta tikpat jau zināma
—-

atteica:

„In, vaidat tik mutes mājās —
būs labi. Ja ne-

būtum meklējušies — gadiem pūtum muižas pute-
kļos!"

„Pareizi! pareizi! tas labi! tas labi! Tādi vīri tik

der, kā Vodžus ar Cīruli!" tā talsinieki vienā mukā

slavēja šos, nezinādami,kā nu cienāt, kā tencināt.

— Bet pēc laba brīža Vodžus, redzēdams, ka te ar

cienām tik ātri svētvakara neņems — vadzi, klusīti-

ņām izlīdīs sētā, sajūgs savus zirgus unpatlaban liks

grožus ir Cīruļa zirgiem.
Šie pa logu pamanījuši — pakaļ: lai taču nākot

vēl iekšā par tādiem pūliņiem! Arī Cīrulis iztek pie-

runāt; bet Vodžus saņem rokas:

„In, vo prāts ārā! vienu mēru jau izdzēru, cik vēl?

In, ja tu Cīrul, nenāksi ratos — m, braukšu viens pats

uz mājām!"
Cīrulis gan:

„Vodžu, Vodžu, brālīt, pagaidi, pagaidi: tūliņ jau
visi nāks!"

Bet Vodžus atmet ar roku, uzsaukdams saviem zir-

giem:

„In, nu, bēro, teci atkal!"

To redzēdams, Cīrulis sakaunēsies un klups arī

savos ratos.

Un kamēr citi vēl pa iekšu kūņājās —
šie jau

gabalā.

„Te nu bija!" vēlāk Rūsa nospļāvās, «gaidījām
Vodžu, Vodžus pameta mūs vēl!"

„Tavu savādu cilvēku!" cits atkal piemetināja.

„Un tad tas Cīrulis arī: —
kā astē ieķēries!"
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„A! par ko tad Cīrulim arī kalti riteņi: kas ar

Vodžu kaļ, tas ar Vodžu brauc!"

„Bet brauksim nu vienreiz mēs arī; nesmiesimies

par tiem cilvēkiem!" Rūsa piezīmēja.

„Jā, jā,jā! jābrauc, jābrauc!"
Un tā

— ar Dieva palīgu — brauca arī.

Tas nu tas. Bet, ko domāt, kas otrā nedēļā Talsu-

muižā par troksni. Kungs, nezin, kur un kā,padabūjis
sadzirdēt:

—
Mežklabis gājis pie kambarkunga viņu

sūdzēt
—

traks! (Brīnums tik, ka par Cīruli kungam

nekā nebij ziņots!) Un tūliņ uz karstām pēdām at-

sauc Vodžu uz muižu tirdīt: kā tik to iedrošinājies
darīt?!

Tā un tā
—

Vodžus neliedzas arī. „In, cienīgs

kungs, vecais Dievs man par liecinieku, ka tikai labu

esmu gribējis; m rājat, m darāt, ko gribēdami."
„Tu gudrinieks, pretinieks!"

Un tūliņ tai dienā no mājām ārā; par saimnieku

tāds nevarot būt. Ače! Andžus esot pieaudzis — sep-

tiņpadsmit gadus vecs —
tas saimniekošot!

Tās briesmas! Tomēr nekā darīt
-— raudi, vai sme-

jies; kauču sirds pušu plīsa: jāatkāpjas.
—

Andžu nu iecēla par Mežklabju saimnieku ar to

noteikumu, lai māte palīdzot, ja visur nesaprototvēl:

bet Vodžu, to lai dzenot uz mežu.

Tomēr Andžus nedzina vis veco vīru projām:

„Vai kungs traks! kurš cilvēks tā ar vecākiem ap-
iesies? Veco tēv!" Andžus satvēra Vodžus roku, „man

sirds laukā kāpj, cik cieti kungs jums uzbrūk; bet

ēdat to pašu maizi pie tā paša galda, palikdami ir

turpmāk ar savu padomu pie manis. Ko es, tikko labi

iesvētīts, lai iesāku? Neejat projām
"

Andžus jau iesāka raudāt un skat, skat, māte arī-

dzan ar piedurkni slaucīja acis; tik Vodžus atsēdās

krēslā, nopietns, kā akmenis, ilgi ilgi pārdomādams.
Beidzot vecais uzlēca, sacīdams:

„In, Andžu, mans aēls, tā man ne pagalām netīk!

Atdodi tad labāk man desmit pūra vietas zemi m to

pļavu pie Struņķiem —
kādas desmit pūra vietas

lielu
—

m tad es iztikšu. Māte paliks, kā arvienu, par
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saimnieci, bet es līdīšu tur ērbeģī dzīvot: m, tad jau
būšu aizgājis uz mežu."

Andžus gan ne par ko: kā tas izskatīšoties
—

dzī-

šot vecu vīru uz ērbeģi; bet Vodžus lūgšus lūdzās:
lai paklausot, — viņam tā patīkot. Kungam esot devis

vārdu, ka pār šo istabas slieksni vairs nekāpšot un

tad arī gribot to izpildīt, kauču sirdī diezin kā krem-

stu. Viņš ēdīšot savu maizi un tomēr aplinkus Andžus

maizi; un savu padomu varot ērbeģī arī piedot.
Acumirklī Andžus neiznāja, ko atteikt, ko nē: ap-

runāšoties vēl ar māti.

„Ērmots cilvēks!" Mežklabiene nobrīnījās, ar An-

džu pārrunādama, „tomēr mums jāpadodas. Tu zini,
dēls, kāds viņš ir: ja ko iedomājies, no atrunas velti

cerēt. Prasi, — kungs te nu ložņās izmeklēt tik

smalki, ko vecais ēd jeb kur ēd: nevarētu palikt, kā

bijis —
nē? Aplam liela lieta: kauču desmitreiz kun-

gam solījies — uz mata gan vajadzēs izpildīt. .. tie-

pjas tik, bet tāds jau viņš ir!"

... Un Vodžus nu paņēma norunātās pūra vietas,
vienu govi, bēro zirgu un aizgāja uz ērbeģi. Drīzi arī

iegādājās vēl suni un kaķi un nu bij pilnīgs, neat-

karīgs saimnieks mazumā. Vēlāk nopirka ir vēl otru

zirgu — mazu mazu melnīti, iesaukdams zirģeli par
Auneli.

Ja kāds ieprasījās, kur tādu cimdu likšot, tad at-

teica :

„In, vo prāts! mans bērais paradis barā, un no-

pirku Auneli biedros; m nu varēšu ar divjūgu braukt,

kā katrs saimnieks."

— Vēlā rudenī kungs vienreiz Andžum ieprasījās:

„Kur palika tavs patēvis? Vai aizdzini uz mežu?"

„Cienīgs kungs! mežā gan nedzinu, bet tādā vecā

ērbeģi ieliku."

„Nu, ko viņš tur ēd?"

„Cienīgs kungs! atmetu tādu žēlastības maizi."

„Nu, lai viņš tad arī pūst tur! še pārnesi viņam
to sudraba rubli nopirkt maizi; bet pie sevis viņu ne-

ņēmi !"
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Andžus pārnesa rubli, teikdams, ka kungs to devis,
lai ņemot taču.

Bet Vodžus ne par ko: vai kungs turot viņu par

übagu, viņš varot — paldies Dievam!
— vēl maizi

nopelnīt. Un neņēma un neņēma. Palika Andžum

rublis.

... Jau pusgadu Vodžus dzīvoja ērbeģī —
tas

tiesa; bet pēc pusgada arī talsinieki tika uz renti.
Un tas veco vīru vareni iepriecināja.

„In, ko es teicu, kad tā būs! Man gan iekoda lie-

los, bet mēs ar Cīruli izglābām visus nomuižas rijām!
In, par to es varu priecāties līdz asarām!

—
Paldies

Dievam!"

To sacīdams, vecais vīrs saņēma rokas un tiešām

izslaucīja asaru lāses no acīm.

2. Vodžus
— savas maizes ēdējs.

Un no šī laika Vodžus pavadīja vecuma dienas pil-
nīgi kā vientulis savā ērbeģī vien, kuru pats dēvēja
par „Leju" un lielo istabu par „Kalnu".

Tur mazā istabiņā vecis pa ziemu gan vija, gan

plēsa skalus, pina kretuļus, stīpoja Andžum traukus,

sataisīja uz vasaru grābekļus, sēja slotas; jāsaka:
Andžum nebijane bēdu

—
visus māju daiktus Vodžus

piegādāja, sataisīja. Tomēr nekad neredzēja, ka Vo-

džus skrietu Kalnā pēc darba taujāt. Reti, ļoti reti

tur aizčāpoja. Ja sieva ar Andžu Lejā atnāca —
kas

it īpaši iesākumā katru dienu gandrīz arīnotika — bi.j

labi, viņš viņus gan nemeklēja. Vienīgais rudeņos,
kad gāja pie dievgalda, tad tai rītā aizlīda uz Kalnu

pātarus kopā noskaitīt; citiem svētdienas rītiem vien"

pats dziedāja, viens pats pātarus skaitīja, viens pats

garo sprediķi izlasīja. Pats arī vārīja ēst, pats no-

mazgāja traukus. Kalninieki gan šaubījās: pēc kā

ēdiens varot būt, ko vīrišķis vāra; bet tā nebijavis:

piens, kreims, sviests no govs bij pārpilnām, barokli

arī nobaroja — tā tad ar pavalgu Vodžus nebūt ne-

skopoja un barību izvārīt: lai iet skatīties, kas ne-

ticēja. Dažu labu reizi saimniece, Lejā atnākdama.
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pasmeķēja, liecinādama: Kalnā tik treknu neēdot.

Vienīgais, kas Vodžum iesākumā neizdevās: maizi iz-

cept. Saimniece gan izrājās:
„Kamdēļ tā skopoties! Mazākais maizi taču var

Kalnā paņemt."
„In vo tev, sieva, prāts! es apēdīšu Andžus tiesu,

kas tad ēdīsmanu tiesu ? In to tev saku: otrreiz vairs

neraugi man to ierunāt, citādi neklausīšos."

„Labi, labi, bet tad mazākais devis meitām iejavu
samīcīt. Bet tā jau ir: ko ar tādu tiepumu, kāds tu

esi, iesāksi: nē un nē — gan iemācīšoties."

Un nelīdzēja — iemanījās arī. Vēlāk saimniece

dažreiz sacīja:

„Lejniekam maize kā siers! — ar viņu jau neder

rāties: klausīt nē un nē.
—

Bet lai arī kas: viņš tomēr

izdabūs tev, ka iznāk labi."

Un taisnība jāsaka: saimniece rāties patiesi ar

viņu nekad nerājās. Ja jau Vodžum vaigs saīgs uz

dusmības pusi, tad vecis vienkārši izgājaārā, nerunā-

dams vairs ne vārda. Tās bija visas Vodžus dusmas.

Bet ko viņš bij iedomājies, tad tur varēja gan uz

augšu lēkt. Un kamdēļ arī maisīties viņa darīšanās?

Tā tagad pat. Izdarīt izdarīja, kā dzimis sievišķis;
kamdēļ neatļaut cilvēkam? Kurš darbs tad par
kaunu ?

Gultu pat; to bij uzčubinājis tik līdzenu, tik

glumu;palagu glīti aizspraudis —
ko vēl?

Meitas ne vienreiz vien, joku pēc, nāca pie Vodžus

mācīties, gultu labi taisīt.

Vodžum tas patika. Tādās reizēs labprāt ar mei-

tām pajokojās uz īsu brīdi; tikai garus pātarus nē, —

citādi izgāja pa durvīm, atstādams meitas vienas pa-
šas viņa gultu apbrīnot...

Otrā pavasarī Vodžus ņēmās ar Andžus piepalī-
dzību ērbēģi krietni pārlabot: uzcēla skursteni, ap-

taisīja sētsvidum seši pēdas augstu žogu visapkārt,
uzcirta jaunas kūtenes, izraka aku (īsti gan bij tā:

parušināja avotiņu un ielika grodus) un ierīkojās, tā

sakot — ērti. Bet līdz ko cirvis bij nolikts pie ma-

las — atkal vecais klusums ieviesās Lejā.
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Klusums! — tā nu bija ar to klusumu; tik klusu

arī nemaz nebija: bieži vien dzirdēja mazajā istabiņā
cilvēka balsi; bet ja labi ieklausījās: viena un tā

pati balss jautāja, tā pati atbildēja —
ače! kas tad

cits atbildēs: Vodžus jau sarunājās ar saviem lopi-
ņiem.

Ja vija un kaķis raustīto saites galu ķerstīja —

tūliņ:
„In vo iesi gulēt! In vo prātu pazaudējis, to par

peli turēdams? In, ja vēl kampsi, laidīšu Poģi virsū.

Bet tā jau tā nelaime: tu ar Poģi esi lielāks draugs,
nekā es ar Rakstiņu Juri In, nu esi mierīgs —

ķic! medīt ķic! — Poģi, Poģi!"

Poģis atskrēja staipīdamies.

„In, Poģi, ko nu pateiksi? In saki man, dēls, vai

plēsīsi Inci jeb nē?"

Poģis sāka smilkstēt.

„Ā! tā jau domāju — tad neplēsīsi vis? In vo

prāts ārā! kas tad to kaķi lai ievalda?"

Poģis atkal iesmilkstējās.

„In vo tev patiesi žēl tā Inča?

„
Nu, tad nākat šurp —

slauksim govi, da-

būsiet no viena šķīvja. Tikai netrieci nost, kā aiz-

viņnedēļ; vo prāts! tad ar pātagu pa riķām!"
Vodžus taisījās Raibaļu slaukt. Incis, tikko pare-

dzējis slauceni, tūliņ asti vien locīja, gaidīdams pie
ārdurvīm, kā brālis: līdz nu vērs, spruks pirmais ārā

uz kūteni. Poģis atkal lēkāja Vodžum gar kājām

vien; bet līdz vēra — tūliņ au! au! au! apskraidīja
sētsvidu. Beidzot visi trīs: Vodžus, Poģis, Incis atkal

sastapās kūtenē. Tur nu abi biedri vispirms notu-

pās: Incis ar kumpu muguru uz sliekšņa, Poģis at-

kal pie govs izceltām ausīm un tik kāru prātu, it kā

nedēļu nebūtu ēdis. Pienāca Vodžus ar slauceni.

„In, tu, Raibaļa, tu; nu tu man atkal esi izvazā-

jusi Auneļa izēdas. Vo nu prāts! tāds ēdamais, mil-

tos vien mazgājies, tev nelīdīs. In to tev saku ar labu:
ja tas vēl notiks — žīda nagos tiksi. Tad tu redzēsi,
kā tie ar govīm raujas. In, nu nespārdies! — tagad
slaukšu."
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Šļu, šļu! piens tecēja slaucene un Vodžus ap-
klusa.

„In, vo, re, — gandrīz, gandrīz slaucene pilna;
būtu apēdusi visas izēdas

— m, slaucene droši līdz

malām. Pag, — tūliņ kopšu Bēro ar Auneli
—

dabūsi

citu ēdamo."

Vodžus nolika slauceni pie kūtenes durvīm un pa-

sauca Poģi:

„In, Poģi, stāvi pie slaucenes, kā Incis nepie-

krāp!"

Poģis tūliņ notupās pie slaucenes un Vodžus uz-

kāpa uz kūtenes augšu zirgam pa ēdamā caurumiem

redelēs sienu iegrūzt. Tad izņēma no tīņa ķocīti ar

miltiem, ielēja katram spaini ūdens unpiejāva miltus,
Auneili rādams:

„In tu, Auneli! m visi tevi tā saukā. In vo tu

nevarēji lielāks augt! Kārs gan esi: arvienu vairāk

miltus riji, kā Bērājs, bet krampis bijis, krampis
paliek."

Aunelis pašu laiku nospraušļojās.

„Nemaz nepukojies,Auneli, tā dzīva patiesība. In,

tu, Bēro, tu nedomā tamdēļ Auneli nicināt, tāds zirgs

tu, tāds viņš. In kas par to,, ka tev garāki stilbuki."

Kamēr Vodžus tur
— Poģis jau otrreiz aiztriecis

Inci no slaucenes.

„In tu, Inci, pagāns m, vo tu nemaz gaidīt ne-

māki? In ja mēs ar Poģi tev kažoku ģērēsim, m ne-

paliks ne labas lupatas uz muguras."

Tagad Vodžus nolika miltu ķocīti, paņēma slau-

ceni, pievēra durvis un gāja saukdams uz istabu:

„Inci, Poģi, Inci, Poģi!"
Incis ar Poģi brīkt! jau pie koka šķīvīša pro-

jām sagaidīt pienu ar godu. Vodžus ielēja un pats

palika klāt, kamēr abi kopā ēda. Kā varējis kaķi ar

suni tādā draudzībā ieradināt, kā nē. Nu reizēm jau
salēcās arī, bet tas tikai tai acumirklī.

Tā nu tai dienai Vodžus diezgan bija runājis. Ta-

gad — ja reizi bija nobeidzis
—

šunelis ar kaķi va-

rēja diezin kādus kūkumus mest
— ne vārda vairs.
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Otrā dienā — kad Vodžum atkal runas stundas uz-

nāca, izrunājās no jauna, bet gari jau nē ...
Vasarā Vodžus apstrādāja savu zemi vairāk ar

Bēro. Aunelis, ja ara, dažreiz staigāja nopakaļus, it

kā skaitīdams, cik soļu Bērājam pa dienu iznākuši.

Poģis tādās reizēs gulēja laukmalā saulgoznī, vai at-

kal rēja vāveres; bet Incis atnāca, atnāca
— pazuda.

Ardams, Bēro daudz nedzina; pātagu Vodžus ne pa-

galam neieredzēja: zirgam sāpot tāpat kā katram.

Daudz, ja ar muti paplaikšķināja. Bet ja ecēja, tad

arī Aunelim nobeidzās brīvdienas: bija jāstājās dzel-

zenēs Bērājam blakus. Tomēr vēl ne labs cēliens:

Aunelis slapjš, kā izpeldināts āzis.

Nu žēloja, nuslaucīja sviedrus nabadziņam un, zi-

nāms, piedevām ir vēl labi nokaunināja:

„In vo zini ko, Auneli! tu pavisam esi vājš kukai-

nis. In ja iejūgtu Poģi tavā vietā, tas tik slapjš ne-

būtu. Ā! bet tu man atcirtīsi: Poģis ēda pienu, man

jāstrebj miltu ūdens. In vo prāts! Auneli
—

tā tu

nemuldi, citādi iejūgšu tevi vēl arklā par to

spīti!"
Otrs smagākais darbs Aunelim iekrita rudenī uz

metiena: tad vajadzēja Bērājam beidzot līdz, vai

spraušļoja, vai nē. Citādi pa to rudeni Auneli daudz

ja iejūdza Bērājam blakus pēc slošu zariem, vai stī-

pām, vai arī žagariem. Bēro jūdza arvienu iekšpusē.
Ja vezums augstu jo augstu bija piekrauts un Vodžus,

šaipus vezuma stāvēdams, sāka braukt, tad ievaicā-

jās:
„Poģi! m saki man, dēls, vai tas Aunelis vēl ir

viņā pusē dzeņaukstīs, vai nav? Redzēt nevar: šinī

galā vezums priekšā, viņā galā Bērā rumpis. In, pa!

pa! —
būs gan! Nu, Auneli, m ja te esi, tad velci

arī!" Daudzreiz siena laikā
— jau toreiz vēl

par saimnieku būdams
—

Vodžus pļaudams jeb tu-

pešus kraudams bija vienās domās, jo šad un tad pa-

klusu iebubināja nesaprotamus vārdus, kas pierā-
dīja, ka vecais ar darbu gan tepat pļavā, bet ar do-

mām diezin kādā pasaulē. Citi, to manīdami, nosmī-

nēja. Bet cik reiz nebūtu jāsmīn bijis Vodžum par
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citiem, kuriem vēl nelāgāki ieradumi pielipuši. Tā,

ņemsim, daudziemtas nejaukums: tik drīz kāds kāji-
nieks čāpos garām — tūliņ jāapstājas no darba un

jāaplūko no galvas līdz kājām. Brauks nu vēl kāds

ar labu zirgu, labāku iejūgu — nu, tad: vai pļauj,
vai krauj, vai barā, vai savrūp — visiem galvas gaisā
un blīn un skatās, jādomā: brāļi no Vāczemes atklī-

duši. Vodžus gan tā nē: brauci ar pulksteņiem,
brauci soļus, brauci sklābiņus; ja bija iesācis strā-

dāt
— ne acis nepamirkšķināja. Ja itin kādreiz labi

ietikās, tad drusku pagrieza galvu uz to pusi, pār
kamiesi paskatīdamies, bet nekad arī ilgāki, kā uz

acumirkli, pie kam kājas, vai rokas nemaz neapstā-
jās.

Daži viņu tamdēļ noturēja par pārgudru, vai

taisni par negudru jeb arī par lielu mantrausi, kam

skaužot darbs uz brītiņu aizkavēt; bet patiesībā tā

nemaz nebija: viņu itin vienkārši ziņkārība nemo-

cīja : lai katrs brauc, kur jābrauc— viņš arī nevēlē-

jās, pat neieredzēja, ka citi viņu ceļmalās acīm gai-

ņāja ...

—
Savu Struņķu pļavu, ko no Andžus dabūja,

Vodžus katru vasaru viens pats nopļāva, sagrāba, no-

glabāja. Zināms, strādāja arī veselu mēnesi dažreiz.

Bet kas viņu dzina: nopļāva to gabalu, noglabāja—

pļāva atkal tālāk pamazām, ar zāli sarunādamies
—

patiesi sarunādamies.

Ja iegadījās, kā, spaili dzenot, kāds dadzis jeb
cita nezāle palika neaizķerta otrā spailes malā, tad

vienkārši apstājās:
„In ko tu līgojies te, m? Mans Aunelis tevi tik-

pat neēdīs; m tu vēl lepni acīs skatīsies
— pineklis

tāds!"

Šņākt! nocirta dadzi, aizsviezdams ar izkapti, kā

neģēli, cerā.

„In ko es teicu
—

tāds gals tev būs!"

Ļaudis, kas to dažreiz bija noskatījušies —
iz-

runāja:
Vodžus pļavā burot un kā nekā. Bet, kas pazina

veco vīru, tie nebrīnējās par viņa savādībām. Un
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liela vajadzība viņam gar ļaudīm nodievoties: lai pa-

liek, ka Vodžus bur.

Reiz pat Andžus pa jokiem ieprasījās:
„Veco tēv! ļaudis izrunājuši, ka jūs mākot burt;

vai variet mani arī noburt?"

„In, dēls, kas tevi burs
—

m tu jau esi pret sauli

greizs!"
„Kas tas ir: pret sauli greizs?"

„In vo tad tev ir tēvs, māte vairs? Tu tadšu esi

pieaudzis sērdienis; m tādus ir burvji sargājoties aiz-

tikt."

„Jā, māte, māte! kam viņai vajadzēja tik ātri

mirt? Būtu padzīvojusi jele šo vasaru! Man nu jā-
saka : nogāja sniegs, aizgāja laime

— ne nu mātes,

ne saimnieces vairs," tā Andžus.

„In, dēls, tev taisnība: tā bija tev laba māte, tā

bija man laba sieva. In sadzīvojām godīgi — lai

dus!" ...

Tādās reizās, kad iemāka par sērām lietām, Vodžus

it īpaši nebija izprotams: nosēdās kur nebūt un do-

māja, domāja cauru dienu. Ja kāds iztraucēja, gāja,
ne vārdiņa nesacīdams, tāļāk un sēdēja atkal. Par

tādām reizēm — kas, zināms, retāki gadījās — ļau-
dīm vairāk ko bija spriedelēt, nekā par viņa jocī-

giem sarunas brīžiem. Lai gan dažs labs —- kam vēl

nebija izdevies noklausīties, kā Vodžus viens pats sa-

runājas — taisni cītās vienreiz to. pieredzēt, tad to-

mēr citi apgalvoja: vairāk vērts esot noskatīties, ja
Vodžus domās sērojot...

Tā arī Jaun-Kauļu Ansis sen bija vēlējies Vodžu

tādos sarunasbrīžos pieredzēt. Un vienreiz vīram ga-

dījās izdevība:

Jaun-Kauļu zirgi, lielmežā pļaujot, bija noklīduši.

Ansis izmeklējās ilgu laiku. Beidzot izkūlās Vodžus

pļavas malā. Jau gribēja no meža ārā iet apvaicāties,
te ieklausīsies: Vodžum sarunas laiks:

„

— In vo prāts ārā! es jau teicu —tā tu ne-

veici! Ko? Nerunā pretīm! In ja vēl tā izmuļķosies,
mtā man cepure galvā — projām! Ko teici? In, nikā!

m vo tu zini, ko tu esi pelnījis? —
ka tevi par cūk-
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ganu nolamā
—

to! Nu, kauji to! Arē!
— mans;

ko teicu!
—

arē!
—

cūkas! "

Un tā visu to laiku. Ansis apnika klausīdamies.

Beidzot ies klāt, pados labdienu: vai neesot redzēti

vina kumeļi?

„In vo prāts! Ansi
— ja es redzētu, tad gan vairs

laistu klaidīties. Nav, nav, Ansi, nav!"

„Ko tad tu, Vodžu, tā viens pats rājies? Klausī-

jos ilgi — nevarēju saprast."

„In, redzi, kopš divdesmit gadiem ar tagadējo
Rakstiņu Juri cirtām trumpas. In Juri nemaz neva-

rēju iemācīt. Skaidri dusmas vēl šodien, ja atmi-

nas."

„Tā, tā! Aplam tu esi ierīkojies, Vodžu. Kas tad

tas par nojūmu —
tur šķūņa galā?"

„In, tas jau mans stallis te pļavā. In vo es lai-

dīšu tā zirgus saulē cept, kā tu."

„Labi, labi, ja ta ierīkojas. Bet nu ar Dievu!

Vodžu
— jāmeklē zirgi."

„In, ar Dievu! meklē, meklē vesels, m kamdēļ ne-

taisi stalli — tā iet."

Ansis, garām iedams, piegāja vēl pie stallīša labi

apskatīties.

„Vai akls! ir gan: labas durvis, grīda — vadzi,
divi stelliņi arī! -— tīri kā mājās. Bet kamdēļ tad

šimbrīdim neturi zirgus stallītī
—

saule jau lieliskām

dedzina?"

„In voprāts! vo neredzi, ka jau apauši galvā —

jāšu uz mājām: aptrūka maizes."

Un tā Vodžus
—

tikai vēl uzbāza maizes kuli

kaklā
— tūliņ Aunelim mugurā,Bēro paņēma pavadā,

lai tam arī vienreiz vieglāki un „ar Dievu! Ansi"
—

prom. Ansis noskatījās vien, čukstēdams:

„Cik tam cilvēkam maz vaļas!"
Bet Vodžus atkal nodomāja uz Ansi:

„In tādi garkauli: un šis nozaudē zirgus, un no-

vazājas veseliem cēlieniem, kā pa pēdām; uzkāris

pulksteni kaklā, sapinis — kur tad šie aizbēgs."
Kamēr Vodžus tā domāja, Aunelis kāpa prātīgi.

Un ātri arī nevarēja pajāt, vienkārt: Aunelis nebija

Rob. Bērziņš, Lerchis-Puškatis dzīvē un darbā. 1 12
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radis to; otrkārt: kā pajāsi — Vodžus tāds slaiks

vīrs tik mazā kumeļā: sēdi, kā gribēdams — tikpat

kāju pēdas gandrīz gandrīz zemi slauka.

Tā vienreiz jau tik tik nelaime nenotika no pļavas
jājot: bija paskubinājis Auneli čaklāki, te krikt!

kāju īkšķis pret celmu. Tās sāpes un dusmas!

„In tu ķēms! -— nevarēja lielāks augt. In apdau-
zīsi vēl mani par kropli! In čigānam atdodams!"

Un tūliņ arī atdeva, sāka viens pats sarunāties,
kā jādomā: nudien! tur Vodžus saticies ar čigānu.
Drīzi čigāns piedod, drīzi Vodžus atlaiž. Drīzi čigāns
mānē Auneļa augumu: neesot lielāks par zosstēviņu,
pat ādu nevarēšot pret teļādu izmainīt — drīzi Vo-

džus uzteic, ka Aunelis esot zibnis kas zibnis. Tā vi-

sas tās sešas verstis līdz Mežklabju aploka vārtiem.

Tur
— par laimi

— izskrēja Poģis ar Inci pretīm un

tādēļ nobeidza skaļi: līkop! iesaukdamies.

Tā Vodžus ar saviem lopiņiem izdzīvojās. Cik

viņš savus zirgus mīlēja, to varēja arī no tam re-

dzēt: ik pļaudams atpūtās, vai uzkoda, ik ieskrēja
stallītī paskatīties, ko zirgi dara, —

vai paēduši.
Dažreiz vēl dienvidos, ja miegs nenāca, iegāja pie zir-

giem, ja vairāk ne— mušas atdzīt. To pašu arī vien-

mēr darīja, ja zirgiem kodēji pie darba uzmācās.

Lapu vīkšķis viņam arvienu stāvēja pie rokas.

Reiz ar uzbāzīgu bulbīti Vodžus nodarbojās ilgu
laiku: kā nu būtu sitis — bulbīte pazudusi. Ne cik

ilgi —
klāt atkal zirgiem; kā sitīsi

— projām.

rf
ln kam tādu spoku vajadzēja Dievam maz radīt,

m?" Vodžus beidzot iecaucās, lapu vīkšķi aiz-

sviezdams.

Vodžus savā Lejājau bija nodzīvojis astoņpadsmit
gadus.

Te vienu dienu padzirdēs: Rakstiņu Juris gluži

slims, laikam gan likšot karoti pie malas.

„In vo prāts! —
nomirsim vēl ienaidā

— jāiet rau-

dzīt!"
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Labi, — klusītiņām aizgāja uz Rakstiņiem un pie-
līda pie slimnieka gultas, paklusu sacīdams:

„Dievs palīdz! — Juri: In vo prāts, cik tu ne-

labs vaigā!"

„Vai, vai — Vodžu! tu nāci mani, nebēdnieku,
raudzīt."

„In vo prāts! kuru slimnieku gan neies apraudzīt."
„Vodžu! piedodi, ka pret tevi un pret Dievu esmu

grēkojis. Mīļais Vodžu
— piedodi!"

„In saki, Juri, ko tad tu tā grēkojis?"
„Es jau, labo Vodžu, biju tas, kas tev neslavu

cēla, kas tevi kungam apsūdzēja, ka esi gājis pie kam-

barkunga pagastu glābt. Vodžu! vai tā maz vaja-
dzēja?"

„In, Juri
—

tā jau es sen domāju, ka tu būsi tas

vainīgais; m tu man sarūktināji cauru pusmūžu;
daudzreiz

— ja iesāku pārdomāt: — man cilvēki

rieba; tādos brīžos tikai sievai un Andžum vēl uzti-

cējos; bet tagad es tevi — savu jaunības draugu —

skūpstu, kas zin, beidzamo reizi, m tev no sirds pie-
dodu!"

Juris pierāva, cik vēl spēkā turējās, Vodžus galvu

pie sava vaiga un birdināja asaras.

„In tad labi, Juri, ka šodien izlīgām. Jaunībā bi-

jām viens, m kapā būsim atkal viens. In es tev ap-

solu, ka kapos gulēšu starp savu sievu un tevi."

«Paldies! Vodžu," Juris slābeni atčukstēja un tad

sirdī aizgrābts, slimībā nomākts, iesāka smagi elpot.
Beidzot saņēma rokas pār krūtīm — lūpas cilā-

jās: Juris klusu slavēja Dievu, ka smagais ienaida

akmenis novēlies
— kapā nespiedīs ...

—
Otrā nedēļā Juris nomira. Un kā jau vec-

puisim: pavadot neviens Rakstiņos neieraudājās; ti-

kai kapsētā, tur viens slaucīja asaras, un tas bija —

Vodžus.

Juri paglabāja no Mežklabienes kapa tādā atsta-

tumā, ka vēl vienam kapam vidū atlika vietas, šo

vietu Vodžus iezīmēja par savu mūža gultu.
Pagāja atkal pāris gadu; Vodžu jau nespēks

spieda. Te vienu dienu vecis atkal taisīsies uz savu
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pļavu. Andžus gan atrunāja palikt mājā, kur tik vecs

vīrs vairs papļaušot — gan jau viņš ar saviem cilvē-

kiem nodzīvošot. Bet Vodžus atteica:

„In vo prāts, dēls! es tavu labo sirdi nemaz ne-

smādēju, bet saki: ko cilvēks bez darba? lešu m iešu

pats pļaut! In ja uz pašām beigām nokusīšu
—

vilkšos mājā tavu palīdzību meklēt."

Nelīdzēja: svētdienai izejot, vecais Vodžus salī-

cis aizbrauca pļavā.
Te

—
to nelaimi

—
trešdienas nakti noiet Andžum

rija ar uguni. Dienu vīri bija lāpījuši salmu jumtu;
laikam no pīpēm kāda dzirkstele iekritusi, kas to lai

zina. Naktī bija sacēlies vējš — rijas augšā sācis

degt un ne glābt, ne pietapt — nodega līdz pamatiem.
Tās vaimanas Andžum: labības laiks pie durvīm

— rija pagalam. Otrādienā aizskries pie ciemniekiem

žēloties, gan baļķus lūgdams, gan lieciniekus taujā-

dams, bet vai ar to jau ēku uzcelsi. Deva jaukatrs —

nevar teikt
—

bet tas tikai tas zieds. Nu vajaga nau-

das, vajaga vēl baļķu, vajaga šī, vajaga tā
—

vai citi

vien var piedot.

Pienāca sestdiena. Ap vakaru Vodžus pārradīsies
no pļavas un, ieraudzīdams Andžus nelaimi, saņem
rokas:

„In, dēls, lai Dievs pasargā! tu esi šausts m pār-
mācīts! Kad tev nogāja?"

„Trešdien — veco tēv!"

„In, kamdēļ man nemaz nedevi ziņu? In vo tavs

sirmais patēvis nebēdās par tavu nelaimi?"

„Veco tēv, nedusmojaties! esmu vainīgs; savās

nedienās skrēju pie viena, pie otra, bet jūs —
darai

ar mani, ko gribiet —
nudien! biju piemirsis. Cil-

vēks, jāsaka, tīri apjūk: ko nu iesākt, ko darīt
—

naudas nav, baļķu vēl nav, kā uzcelsi pāris nedēļās?
un rudzi jau dzeltē."

„In ko nu saki, dēls, saprotu gan. Te tikai nauda

vajadzīga, m tā prom pie Pastendes kunga pēc baļ-
ķiem. In tādēļ, dēls

— panemi šķipeli m nāci man

līdz!"
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Andžus nesaprata, ko vecais ar šķipeli; tomēr ■—

ja liek
— jāiet.

Aizgāja birzē pie lielās egles.

„In, dēls
—

roci te! varbūt gadīsies palīdzība."
Andžus ckatījās apjucis.
„In ja tu nemāki rakt

—
dodi man!"

Un Vodžus paņēma šķipeli, raka, raka
—

izraka

podiņu.
„In še, dēls, tas mans krājums: te ir trīssimts

rubļu. No tiem uzcēli piedarbu m to citu paglabā nā-

kamām dienām. Cauru mūžu tos krāju tev, m nevie-

nam neteicu."

«Apžēlojies, veco tēv!" Andžus apķēra Vodžu,

„es jums ne ziņu nepadevu pļavā un jūs mani glābjiet
vairāk, nekā esmu pelnījis."

„In dēls, netergavo gari! vienreiz tikpat būtu de-

vis tev to naudu. Pret mani tu biji diezgan labs; m

ja arī nebučoju tevi, bet es mīlēju tevi; m man pa-

tīk, ka tu ar muti liels bajārs neesi, bet darbu dzeni,
kā pienākas. In tagad iesim mājā, m vairāk nesaki

ne vārda
—

citiem arī nē!"

Andžus, nabadziņš, slauka prieka asaras un nezin,

ko nu ar patēvi izdarījis.

„In, dēls, kamdēļ neklausi: es taču teicu — ne-

bildēt par naudu vairs ne pušplēsta vārda."

Nekā darīt — Andžus apklusa.
Divi gadi vēlāk, pašā siena laikā, Vodžu glabāja

Cīruļu kapos; un kā tad?
— Paglabāja tā, kā Vodžus

mirdams Andžum cieši bija noteicis: vienkārši, klusi,

bez lielām bērēm, tur starp sievu un Juri.

Tomēr kauču klusas bēres Vodžus bija vēlējies —

Cīruļu kapi bija pilnum pilni ļaužu: —
katrs taču

gribēja redzēt, kā to savādnieku apglabāja, kuru līdz

šai dienai neviens nebija varējis izprast: vai viņš
cietsirdis, vai vientiesis, vai mantrausis jeb vai ļoti
krietns

—
kauču neizprotams cilvēks?

Citi atkal, kapus atstādami, rādīja:

„Re, tie, kas pasaulē ienaidā šķetējuši, kā tie te

kapos draudzīgi kopā dus: lūk, Juris ar Vodžu. Šī

vieta savieno visus!"
—
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„Nu, zēni, raujat, raujat! ka var līdz pusdienai
izmīstīt. Dzirdat jele, kā meitas, dziedādamas, pie-
darbā vicojās! Saimniece pusdienas katlu arī jau no-

smēķējusi, kāds par sāli
—

drīz sauks; citādi paliek
tāds nieks: nāci nu pēc maltītes mīstīklas klabināt!"
tā vecais Pamīlis, tāle kā rijā ienākdams, talciniekus

skubināja.
„Kur nu, saimniek, to tik nē —

kas tev pēc pus-

dienas vairs nižģināsies; ātrāk atlaišanās nav, ka-

mēr āmen!" kaimiņu Indulis noteica.

„Zināms," kāds cits piemetināja, „ēdiens jau nav

zaķis — neizbēgs vis! unkad labi ārdāmies — mēs

šitās beigas ar Ojāru vieni paši izmistam līdz pus-
dienai."

„Tad ja, jele ja!" Pamīlis pasmējās. „Meitas nule

pat arīrunāja, ka citi talcinieki liekam aicināti: būtu

pieticis ar tevi un Ojāru vien."

„Nuja, skāde par meitām! tām arvienu par pui-
šiem ko iebilst, bet pašas tur visu mīļo rītu vairāk

nodzied, nekā izkulsta. Klau tik, velk atkal: ,Ej, bā-

liņi lūkoties!' Ir gan viņām tas prāts, kā radīts uz

dziedāšanu!" Ojārs smaidīdams noteica.

„Jā, tie bāliņi, tie bāliņi —
tie jums, meitiņām,

ir gan pie sirds pieauguši; tik jāsaprot, kas tie par

bāliņiem!" Jēkabs smējās.
„Vadzi, Jēku, meitas neaiztieci: kā tad gribēsi

pievakarē ar viņām jandāliņu lēkt, ja aizdosi dūšu?"

Indulis, izlikdamies, pārrāja.
«Didžu! klausies, dēls," Pamīlis sacīja, „kad nāk

uz beigām, tad aizteci zirgiem apdot un, tu Ojār, atkal

ieej klētī pēc alus. Man šodien gan nav uz Talsu

muižu jāiet — muižkungam izrunājos —
bet "

„Uū! Maja, Maja, ūū! nāci uz istabu palīgā gal-

dus saridēt," saimniece pagalmā aurēja.
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„Tās tur piedarbā klaigā, diezin vai sauktā maz

dzirdēja; jāiet pateikt," Pamīlis ieteicās, aiziedams

uz piedarbu.
Drīz Maja kā irbīte aiztecēja uz istabu. Un ja

kāds būtu ievērojis, tas pamanītu, ka četras acis —

Didžus un Ojāra — savādi pa šķūņa durvīm aizgā-

jējai pakaļ noskatījās.

Maja vēl nebij ne labi pagalmā, te suņi ierējās,
un smalks kungs iegāja pa vārtiem.

«Labdien, bērns! kur tad Talsu muižas vagars?
vai mājā?

„Ir gan mājā; viņš piedarbāpie mīstītājiem. Pa,

pa, tūliņpasaukšu."
Maja naigiem soļiem tecēja uz piedarbu. Bet Pa-

mīlis, savu muižkungu pamanījis, nāca jau Mājai pa

gatvi pretīm.
«Labdien! cienīgs kungs, vai man uz muižu jā-

iet?"

„Nē, nē, vagar, tad jau būtu sūtīts kāds darbi-

nieks tev pakaļ. Es tāpat izgāju pa laukiem kādu

irbju perēkli uzošķerēt un pie vienas reizes gribu tev

pateikt, ka vakar vakarā dabūju no lielkunga iz Rī-

gas ziņu, ka jaunnedēļ brandvīns uz Rīgu vedams.

Apziņo 20 vedējus."
„Vai, cienīgs kungs, tad jau es tiem dabūšu garo

ceļu līdz mērot?"

„Kā tad, kā tad!"

„Vai, kungs, kā būtu, ja sūtītu savu Ojāru vietā?

Redzat, Talsu muižā bez manis viss paliktu vēja vaļā
— nav jau tā, kā kad vagara acis redz."

„Manis pēc; bet tad tu arī nosaki Ojāram, kā viss

pa ceļu iet."

„Kā nu nē, kā nu nē!"

„Sak' man, vagar, kam tas skuķis, kas pirmīt —

nule pat —
istabā iegāja?"

„Tā ir Maja, mana vīra Jāņa meita."

„Ak tā! Tev ar saviem ļaudīm muižā nav jārādās,

tādēļ nemaz nepazīstu visus."

„Kur nu, cienīgs kungs, pazīsiet; tā jau manā

sētā piedzimusi, uzaugusi, jāsaka: kā paša bērns. Ne
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arī vienā muižā bijusi nekā. Mums tiem vagara saim-

niekiem labi pārlieku, ka muižās nav jāgāž nevienas

riežas."

„Nu, ar Dievu! Tad tik pie laika apziņo tos ve-

dējus."

„Ar Dievu, cienīgs kungs; kā nu bez apziņoša-
nas!"

Muižkungs piecirta zirgam piešus un izaulēkšoja

pa vārtiem ...

„Še tev vasaras svētki! kulies un atkal šinī ceļā
piecpadsmit jūdzes uz Rīgu!" vecais Pamīls pie se-

vis nodudināja, cepuri paceldams un aiz auss pakasī-
dams, pie kam viņa laipnais un arvienu plīni noskū-

tais ģīmis savilkās krunkās.

„Hm! kādus šķūtniekus lai nu apziņoju; zinātu,
kas vairāk ar darbiem apridējušies," vecais prātoja,
atsizdams ar otru pirkstu divas matu cirtas aiz ce-

pures, kuras katrreiz, tikko cepuri bij pacilājis, mē-

dza tam novelties uz pieri —
laikam tādēļ, ka mati

bij ļoti mīksti un matu teks valkājās pa pašu galvas
vidu.

„Eh! tikpat, kuram tad nu nav darbu pilnas ro-

kas; ziņošu no viena gala!" vagars sameta roku uz

zemi un iegājaistabā ...

«Klausies, saimniece, Maja, — nu tik, nu tik ar

pusdienu žip! Mīstītājiem tāds astes galiņš vēl jā-
nobeidz un kulstītājas arī, dzirdu, apklusušas."

„Nekā, tēt, tad viņas laikam tergavo. Vēl jau pa-
lika laba tiesa ko kulstīt, kad es iznācu," Maja pre-

tojās. Un Mājai bij taisnība: sievas bij uzsākušas

lielus pārspriedumus un meitām, ja vairāk nē — va-

lodās bij jānoklausās.

„Ko tu saki, čība!" šķērsta, kulstīgu kā zobiņu

gaisā vicinādama, noteica, „tas Ojārs ir un ir pā-
rāks par to Didžu. Kad tik es izteiktu, kādus brīnu-

mus viņš šopavasar izdarījis Ventspilī —
tur jau jā-

pasmejas un jānobrīnās."

„Kā tad — brīnums!" čība pārtrauca, „bet, kā

dzird, Maja vienreiz Didžum ir iekodusies un Didžus

Majā, un tur tad tu vari gan ar visiem saviem brī-
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numiem pačīkoties. Ojārs arī gan gribot Maju, kā

ēst, bet tu redzēsi, ka Didžus to apņems."

„Vai akls! ir gan laimīga meitene, tā Maja: tā-

diem vagara dēliem piekosties, tas nav vis tā tā tik.

Ko tur arī teikt: daiļa jau viņa ir; skat, vaigi, kā

āboli un pati balta, apaļa, kā piena kunkulis; cik tas

viss viņas slaikumam piedien. Tās pašas acis, kad

runā, tikpat kā zibins šaudās un laistās; jā, kur tad

darbi vēl: no tiem nemaz labāk nerunāsim. Nu saki,

čība, kā lai tur puiši acis nolaiž?" tā Anlīza prātoja.
— „Kas tad tie par brīnumiem tur bij, šķērsta,

tai Ventspilī?"
„Ak tā tā! kas tad nu bij; —

aizveduši rudzus,

un Ojārs saderējis ar to rudzu zelli par sudraba rubli,
ka uznesīšot pa trepēm žīda balto ķēveli tur augšā,
kur rudzus izber "

„To joku mēs zinām, to zinām!" meitas visas reizē

iesaucās.

„Ko jūs ziniet, jūs nekā neziniet! Ļaujat taču iz-

stāstīt!" šķērsta pukojās, kulstīgu paceldama.
„Nu, un tā saderējuši. Bet rudzu zellis

žīdam piebikstījis, ka nopelnīto rubli atdošot viņam,
lai ļaujot tik nest. Ojārs nu saņēmis balto ķē-
veli "

„Nekā, nekā!" meitas atkal pārtrauca, „viņš iz-

cēlis stāvus ķēvi, saņēmis pa muguru, pārlikdams
priekškājas sev pār kamiešiem -"

„Ja, jele ja — pārlicis pār kamiešiem! It kā es

to nezinātu, bet vajag tik ļer, ļer, ļer! pulkā bāzties!"

šķērsta piktojās.
„Kuš, meitas, ļaujat taču cilvēkam izstāstīt!"

čība pārrāja.

„Nu, un tā ik soļu nu spēris, ik ķēve uz

pakaļkājām lēkusi līdz. Uz trepēm gan tā pagrūti

gājis, bet uzdabūjis, kā salmu nozi. ,Ojāram rublis,

Ojāram rublis!' visi urājuši. Nekā darīt
—

zellim

bijis jāvelk no kabatas. Bet, nu tik tie joki sāku-

šies
"

„Viņš nav nesis zeme!" atkal viena tur kaktā aiz-

šāvās priekšā.
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„Ak tu žē!
— jums, meitām, tiešām tās mutes

kā tītavas," šķērsta nu sāka patiesi sirdīties.

„
... Pag, pag, kur tad nu paliku? Ak tā tā: jā,

un tānu zellis plijies, lai Ojārs nestu ķēvi zemē. Bet,

kur tu Dieviņ! atteicis strupi! par rubli saderēju
tik uznest, ja gribot zemē dabūt, tad atkal cita de-

rība. To kaulēšanos tagad! bet Ojārs ne par ko: lai

maksājot otru rubli, tad jā. Bijis jāmaksā un no-

nesis arī. Skat, tāds ir Ojārs; kas to dzirdējis! Nu

tik, pa divi nedēļu uz Jāņiem iegāja 21. gadā, bet

spēj jau zirgus nesāt."

«Stiprs jau viņš ir, to jau, šķērstiņ, neviens ne-

liedz, bet vai tādēļ vien Mājai pie viņa jāiziet. Un it

kā Didžus būtu sapuvis. Pie tam vēl, lūk, cik Didžum

lēna, godīga daba: pēc vecā Pamīļa, kā izspļauts!"
čība prātīgi izstāstīja.

„Lai nupaliek Didži, lai Ojāri —
sāksim taču kul-

stīt, kā var nobeigt!" Anlīza iesaucās ...
Sievas atminējās, ka darbs gaidījis uz viņām un

sāka pa galdiņiem velēt, lai klaukšķ.
Te pēc kāda pusstundas laika Maja pa gatvi nāca

uz riju saukdama:

«Sievas, meitas, vīri, puiši — pusdienā! pusdienā!
Kas nav — nav pelnījis, bet pusdienā jānāk!"

Sievas pasmējās par Mājas valodu un tūliņ gāja
uz istabu. Bet mīstītāji gribēja nobeigt: lai ēdiens

pagaidot.
Pēc tāda brīža mīstītāji bij gatavi. Vecie vīri tū-

liņ aizgāja uz istabu, bet puiši vēl palika suināmies —

tiem bij savas regas prātā.

„Pag," Ojārs iesaucās, «noglabāsim meitām ie-

ročus !"

„Jā, Ojār, nu tev bij grieziens!" visi smiedamies

ieklupa tečiņus piedarbā un aplaupīja meitas smalki:

viens noglabājakulstīgas uz rijas malkas, otrs ienesa

galdiņus rijā uz ārdiem; bet Ojārs paņēma Mājas
kulstīgu unnoglabāja uz piedarba augšas pelavās, pa-
smiedamies :

„Ja Maja man šoreiz mutītes nedos, tad pastara
dienā savus daiktus atradīs."
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Vīri ne labi nebij sasēdušies
— puiši arī ieradās

tik nevainīgi, kā brīnums
...

„Ko tad, tēt, muižkungs gribēja?" Didžus ēzdams

ieprasījās.

„Ko tad gribēja —- jābrauc šķūtīs: brandvīns ve-

dams uz Rīgu. Klausies, Ojār, tev, dēls, jaunnedēļ
būs jābrauc līdz šķūtniekiem manā vietā — ar muiž-

kungu tā norunājām. Bet tad tu nu zini izbēdāt, kā

viss pa ceļu ietu."

„Kādēļ tad arvienu tik Talsu muižas vagaram

braukt, lai vienreiz Valdgales muižas vagars izbrau-

cas," Ojārs atteica.

„Nē, nē, Ojār!" Pamīlis atsacīja, iesākdams gu-

ģoties par dubļaino ceļu, par tālo gaitu. Varēja re-

dzēt, ka viņam gāja pie sirds saimnieku šķūtis.

„Ko lai dara
— lielskungs sauc, jābrauc, vai čīkst,

vai grab!" Pamīlis nobeidza.

„Kā tad! lielskungs, Kigā dzīvodams, te ies saukt;

pats muižkungs izgudrojis šinī ceļā vest
—

lielkun-

gam tā vaina. Mūsu muižkungs tik tur izsēžās tai

Valdgales muižā ar savu vagaru; jums jāpārredz
gandrīz vienam pašam Talsu muižele un tad vēl jā-
nodauzās ar šķūtīm. Varēja labāk Valdgales muižas

vagaru sūtīt, tur tadšu paliek muižkungs mājā ļau-
dis pārredzēt," Jānis tiepās.

„Lai, lai, Jāni, lai — par to arī Valdgales muiža

ir lielā muiža, šī jau tik tāda lopu muižele. Nevar

teikt
— ar muižkungu iztiek arī; nekāds liels plēsējs

jau nav vis."

„Ko nu sakiet, saimniek, ir kokotājs diezgan! At-

minat, ko labi aizviņnedēļ ar Krācumu ļaudīm izda-

rījās."
„Nuja, nu!

— pārskrejās arī kādreiz," Pamīlis

gari novilka. „Bet, kas man nepatīk, tas ir: ka muiž-

kungs 5 gadus, kamēr te atnācis, nav bijis pie diev-

galda un, kā, neprecējies būdams, tur nerīžīgi ķērnā-
jās E! lai jau paliek! Bet to gan saku, tik-

drīz, kā ar mācītāju tikšos, es viņam pārmetīšu, kā-

pēc nepiespiež mūsu jaunkungu pie dievgalda. Un



188

tad jau es neesmu nekāds baznīcas pērminderis, kad

to necilāšu ..."

Kulstītājas bij noņēmušas galdu unaizgājušas uz

piedarbu.
„Nu, puiši, aizejat šķūnī spaļus novietot; lai vīri

drīzāk paliek istabā muguras atlaist," Pamīlis sku-

bināja.
Meitas bij aizgājušas gan, bet izmeklējās ieročus

velti. Puiši tīši vilcinājās istabā, lai dabūtu labi iz-

meklēties.

Beidzot arī meitām netrūka padoma: tās izvilka

no nojūma ragus, sakrāva puišu mīstīklas tur virsū,

pārlika svirti un sāka vezumu ar virvi krustim šķēr-
sām saistīt.

Te Ojārs, pie loga sēdēdams iesaucās:

„Zēni, nav vairs labi! meitas nieko mūsu amata

lietas."

Viss pūlis devās laukā, saukdami:

„Sū, sū! ciema suņi,
Meitām darbi pietrūkuši!"

Bet meitas dziedādamas atbildēja:

„Ķizi, ķizi! to vajag
Lepniem tēva dēliņiem:
Lepni jāt, lepni braukt,

Grabažiņas vizināt."

Puiši atbildēja:

„Ņem, bāliņi, mūsu meitas,
Tec mežiņā nūju griezt:
Mūsu meitas ieradušas

Lētumā, slinkuma."

Meitas atcirta:

„Pamīls teica savus puišus —

Kas tos puišus nezināj':
Rudzus pļāva raudādami,

Krogā gāja dziedādami."

Puiši vēl gudroja, ko atbildēt, bet pašu laiku mei-

tas gāza mīstīklu vezumu grāvī. To nevarēja atļaut.
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Ojārs paķēra Maju, atspieda pret žogu un prasīja, lai

samaksājot par nedarbiem.

Maja kliedza citas palīgā. Visas meitas saskrēja
ap Ojāru; bet puiši pestīja savas mīstīklas. Tik Di-

džus smiedamies nolūkojās uz meitu mudžekli un

sauca:

«Meitas, nepalaižaties! grābjat manu brāli na-

gos un raugāt viņu nosviest."

Bet Ojārs atcirta rokas, saspieda vairāk meiču

sablīvētā pulciņā, pacēla uz augšu, noprasīdams:

„Nu, zeltenītes, cik augsti vēlaties, lai jūs vēl uz-

ceļu?"

«Brālītimīļais, laidi vaļā; vai, kā spiež! ujā! tra-

kais, ujā!"
Ojārs palaida meitas vaļā. Bet citi puiši zobojās:

„Vadzi, Ojār, kas tev spēka: gandrīz būtu pacē-
lis trīs meitas uz reizi."

„Eitat, salmu kūļi, eitat!
— jums laikam zaķu

acis: skatās taisni virsū
— nevar noredzēt,kā meitas

cel."

„Ko lielies, lielo cēlāj, — velci labāk mīstīklu ve-

zumu šķūnī!" puiši Ojāram atbildēja.

„Sakāt, meitas, nu taču redziet, kas tie par pui-
šiem : nespēj pa septiņiem mīstīklu vezumupavilkt —

lūdz mani talkā. Bet ja es vilktu, es ievilktu mīstīklu

vezumu un viņus pašus arī."

„Labi! — puiši, sēžaties uz ragūm —
lai velk, bet

ja nepavilks —
zobosim no panckām ārā," Vītoliņu

Juris iesaucās.

Puiši saklupa ragūs. Bet Ojārs nosvieda svārkus,

saspļāva rokās un vilka.

„Apžēlojies! septiņas mīstīklas, septiņi puiši! un

pavelk pa pliku zemi, kā nostirgst vien. Apžēlojies,

Ojār, tev jau lāča spēks" tā meitas, rokas saņemda-

mas, brīnījās.

Ojāram meitu uzslavējumi patika, bet citiem pui-
šiem tā bija, kā bija ap sirdi. Tīši tie šļūtēja kājas

gar zemi, lai ietu smagāki, bet Ojārs ir tad aizvilka

pie šķūņa.
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Ojārs bij tās dienas varonis; meitas to visu pa-

vakaru, tā sakot, uz rokām nēsāja un puiši arī ne-

drīkstēja vairs ne vārdiņa iebilst par spēkiem.

Zināms, kad vecais Klabju Andžus pēc darbiem

trinkšķināja vijoli, tad Ojārs meitām par to labi at-

maksāja: visas plānvidū izgrieza pa kārtu vien, lai

mugura kūp.
Tikai Didžus šovakar izlikās nolaidies; viņam ne-

patika, ka Ojārs gar Maju tā lakstojās. Tīšā nodomā

tas tādēļ turējās vairāk vīru pulkā, kuri, gar galdu

sasēduši, laida alus kausu riņķī, bieži vien dikti ie-

saukdamies: „Uz labiem miežiem!" Jo pēc tā laika

ieraduma neviens nedrīkstēja ātrāk dzert, iekāms ne-

bij iesitis blakus sēdētājam plaukstīs un „uz labiem

miežiem" vai uz labiem „dēliem" salīdzis.

Sievām, Didža nolaidību redzot, bij ko pārrunāt.

„Ak tu mani brīnumi, kā nu Ojārs ar meitām vi-

cojās!" šķērsta uzsāka.

„Tāds dzīvsudrabs viņš jau pa laikam: te ar mei-

tām bučojas, te ar puišiem spēkojas," Anlīze iebilda.

„Ir arī elkons tam zēnam!" šķērsta uzteica. „Kas
to šinīs laikās redzējis — pavelk septiņus vīrus, kā

pakulu saiņus. Kā arī nepavilks — skat, kas tās par

rokām: kā vāles; kas tas par rumpi: ozola resnumā;
un augums, tā melš, esot pie sešām pēdām un vienu

plauksti. Lūk, tie paši vaigi: kā piebāzti, jādomā—

pušu sprāgs no veselības. Kur tu izaudzis, kur ne!

Tā pati maize Didžum, tā Ojāram, un Didžus vēl di-

vus gadus vecāks. Laikam puikas dienās tādēļ par

Ojāru iesaukts, ka jau toreiz citiem ceļa neprasījis;
un, re, īstais vārds: Ulriķis, tagad gandrīz pie-
mirsts."

Didžum tai brīdī gadījās garām paiet.

„Kādēļ, Didžiņ, tu neizlaidi neviena jandāliņa?"
čība tūliņ uzprasīja.

„Lai, lai, man jāiet uz klēti pēc alus. Tēvs pirmīt
uzdeva Ojāram, bet tam tagad meitas galvā."

„Tā ja, tā ja, Didžiņ; tu esi gluži pēc tēva: ar-

vien rāms, prātīgs, apdomīgs; barā nemaz netīkas

vandīties."
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Didžum netikās vairāk klausīties
— aizgāja pēc

alus.

„Ir gan vairāk pēc tēva," čība vēl piemetināja;
„skat, tāds pats slaiks, tāds pats patievs; tās pašas
zilās acis, tie paši gaišie mati, tas pats taisnais deguns
ar pieri vienā augstumā, it kā šņore būtu aizsista ga-

rām. Gluži, gluži, kā vecais vagars! Ojārs, vadzi,

šķērsta, turpretim atsit vairāk mātē: deguna galiņš
drusku uz augšu, acis rudas, mati ietumši, re Anlīza,

vai nav Pamīlenes pigora?" ...
«Klausāties, sievas!" saimniece ienāca istabā, «pa-

līdzat man vakariņas uzridēt. Lai meitas pažargojas
ar puišiem, ko nu izjaukt; vai mēs tais gados bijām
labākas?"

„Kā tad, saimniecīte, kā tad
— jāklāj ēdiens, lai

tiek pie miera. Kamēr mājā pārkulsies —
būs vēlu

vēlais."

Pēc vakariņām talcinieki vēl izjokojās un tad katrs

devās uz mājām.

Brandvīna vedēji atjūdza pie Tilta kroga zirgus
ēdināt. Sagāja iekšā. Tik trīs: Miķelis, Krišus, Mār-

tiņš čūrojās smēķēdami pie akas. Piepeši Miķelis iz-

vilka nokabatas tādu tievu prīpenītiun likās urķējam
zobus.

„Kas tad tas par desu puļķi?" Krišus uzprasīja.
„Reče nu! vai tu, suma, zini, kas uz ceļa viss vaja-

dzīgs. Tās ir lietiņas!" Miķelis atteica.

„Ko nu, Krišu, taujā: tas jau Miķelim vīveļu dura-

mais!"

«Klausāties!" Miķelis paklusu uzsāka, „lai nu du-

ramais, kur duramais, bet runāsim nopietni: kā būtu,

ja nolaistum vienai brandvīna vātij drusku asinis?

Man maza vērpelīte ratos. Paņēmu līdz, domādams

kaut kur dzeramā iesmelt, bet dzēri nu dzēri balto

misu
—

atdzeras jau arī. Ače! te īlens arī — kas nu

gaitās bez naža un īlena, jāsaka. Lūk, paurbsim tai

vecmātei tik divus caurumiņus: vienu kur prīpenīti
iebāzt, otru, lai elpu ierautu, un tā lieta darīta."
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„Redz, Krišu, bučo delnu un mācies no tāda, kas

jau šūpulī izmācījies. Bet, Miķel, ja Ojārs pamana,

kā tad?"

Nu jā —
bez cirvja ne paegli nenocirtīsi, bez ap-

doma ne pirti neizkurināsi; tā tā lieta! Bet nekas
—

tev, Mārtiņ, jāiet Ojārs un tie citi kādā ziņā aizkavēt,

lai nenāktu te, stedeles galā, mums ar Krišu pātarus

sajaukt. Es domāju: ja Ojāram uzbilstu par spēkiem
un vēl uzlielītu to, tad ne bēdu

—
saule mums te no-

ietu; raugi, vadzi!"
,

Mārtiņam divreiz nebij jāteic: paķēra maizes ku-

līti un tūliņ iegāja kroga istabā.

Šķūtnieki ēda. Mārtiņš nosēdās Ojāram blakus un

sāka arī kost, pārdomādams, kā nu uzsākt.

Te pašu brīdi
— Mārtiņam par laimi

—
ienāca lā-

činieks, ieprasīdams krodziniekam
par vērdiņu sīvā.

To, kā ogu iemetis, lāčinieks gārdi nopļaikšķināja
muti un sniedza krodziniekam roku:

„Paļdjies, papu, par naktsmājām —jāsāk stupāt!"

„Skat!" Mārtiņš iesaucās, „izdzēra viens pats —

nivarēja kādu lāsi savam lācim atstāt."

„Kas Miškum sīvo dos," lāčinieks atsacīja, „djiez-
gan sīvi tāpat vajdams."

„Nu, tad arī vieglais putns esi: deviņas asis gara

runga rokā — vēl sūkā pirkstus, vēl locās pusmērdē-
tam lācim ceļus laizīt. Skat, te mūsu Ojārs, tas ap-

strādātu ar pliku dūri tavu spangaino zvēru!" Mār-

tiņš svarīgi noteica.

„Pastoi, pastoi! kad dūrās būtu jārāda, djieziņ,
kur tad paliktu mute."

„Ej, lieliba, ej!" Ojārs uzsāka, „tādam pusaizgan-
dējušam ķēmam jau tiešām nevajaga vairāk, kā laba

vīra dūres. To svirti jau tik velci tādēļ līdz, lai ļaudis
domātu: uja! kādā nezvērā iecirties."

„Nu, tad es palūdzu, aizej i tu uz pjiedarbu un

raugi tu bez rungas lāci te atvest
—

tad redzēsim!"

lāčinieks pikti uzsauca.

„Ko es tavu lāci vadāšu, tas man par kaunu, bet

atvedi pats — saņemšu viņu aiz biksēm un iesviedīšu,
kurā peļķē vēlies," Ojārs lepni noteica.
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„Ļabi, labi!" lāčinieks sita ar roku pa gurnu, „bet
kad ņeiesvjiedīsi, kas tad?"

„Nu, tad stops brandvīna pagalam,bet janosviežu,

tad tev stops jādod."

„Ļabi —
še roka!" lāčinieks iesita Ojāram plauk-

stīs un aizsteidzās pēc lāča.

Vīri, puiši, tā neticēdami paskatījās Ojāram acīs,
bet Ojārs uzcirta ar roku uz galda, sacīdams:

„Ko blīnat
— esat mierīgi! Jāsaspļauj tik ķetnas.

Neļaušos taču, lai visi pasaules gājējimani aiz deguna
vazā"...

„Zināms, kas to var, lai runa: vienam akots mēlē,
otram kaulos; es gan nē,

" tā vecais Matīss.

„Matīsi!" Mārtiņš iejaucās, „vecie vīri noplātās,
jaunie izdara. Ojāram nevajaga tavas aizrunās; nāci

labāk iedzert!
— —

Tā! vai nebij labs? Āre! būs

tūliņ cits prāts, kad sirds dabū noraustīties."

Matīss nokrākdamies atslaucīja ar piedurkni muti

un pagriezās nost.

Patlaban lāčinieks ar savu Mišku līda no piedarba
ārā.

„Skat, Ojār!" Mārtiņš rādīja ar pirkstu pa logu,

„draugs būs tūliņ klāt; va, re, kā čāpo! Nekas ne-

kaiš — lāča netorā jau ir, kaut arī vēdars vai divreiz

caur spelti rauts."

„Gan es Miškum tos speltes sodrējus ar dūri no

kamzoļiem izpurināšu — paliks, kā izmazgāts!" Ojārs
saspļāva rokas, iziedams laukā. Visi devās pakaļ.

Turpat logu priekšā bij mālaina, pēdīgi samaisīta

pīļu bedre.

„Novedi man spalvaino lutausi
— savu maizes de-

vēju — tur bedres malā un uzpurini, lai izceļās stā-

vus tā, ka varu pieklājīgi izrunāties ar to!" Ojārs
pavēlēja.

Lāčinieks aizveda lāci un sāka komandēt. Lācis

pacēlās stāvus, iesākdams uz pakaļškājām griezties,
kā jau pa laikam paradis.

Bet Ojārs, nebij ne apskatījies, saķēra lāci pie

priekšķetnām, uzmina lācim uz pakaļšķetnām un

plaukt ! iegrūda atmuguriski peļķē.

Rob. Bērziņš, Lerchis-Pušlcatis dzīvē un darbā. 13
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„Urā! lācis peļķē! urā!" visi kliedza.

... „Lopi tādi! pagāni! zagļi! Es jums rādīšu liel-

kunga brandvīna zagt! Dzelžos saslēdzami! Kur va-

gars?" urātājus stedeles galā kāds pārkliedza.

„Kādu velnu tad tur stedelas galā jāj ?" visi brīnī-

jās, turp steigdamies, nemaz neievērodami, ka lācis,

mālājā muļādamies, nikni ierūcās un ātri vien izlēca

no peļķes kampt savu pretinieku otrreiz.

Bet kampi nu kampi! Kas nu vairs kārstīsies ar

tevi, Mišku, kad tur jāskrien nelāgais bļāviens sa-

glābt.
Salobs, vadzi, šie nu visi stedeles galā: še tev brī-

numi neredzēti: Miķelis ar Krišu ceļos! — jā, nudien,
nometušies uz dubļaina lielceļa ceļos un laiza Vald-

gales mežkungam stērbeles. Mežkungs bļauj: „Kur
vagars, kur vagars?!?" šie pārbijušies nesajēdz, ne

par vagaru ko atbildēt, ne šī, ne tā
—

tik bučo lielus,
lūdzās pusraudus un spiež un spiež ar varu asaras.

Par laimi, ka Ojāram apķēriens. Tas, redz, tūliņ cits

vīrs. Vadzi, pienāks cienīgam mežkungam itin tuvu,

pie tam, zināms, goda nemaz nepiemirzdams, un pa-
teikts īsi:

„Kur nu, cienīgs kungs, tiem taujāt; prasāt, vai

viņi maz zin, ka es tas vagars. Re, tā lieta tā: tēvs

jau mani savā vietā pasūtīja šķūtniekiem līdz. Un,
ko es, kamēr istabā ēdu "

„Tēvs mani pasūtīja! Tu lops! tu snaudi istabā

un neredzi vis, ka tādi te brandvīna vātis urbj. Nu,

pagaidi, visu pateikšu muižkungam, cienīgam šam-

pana kungam, vai dzirdēji?"

Ojāram, vadzi, sāks jau vaigu gali atsarkt. Bet

tikpat — jānoturās; tādās reizēs arvienu labāki: sa-

turi muti, ievaidi nagus un klausies, kā tā dziesma

kungam skan. Un, par laimi, šoreiz neskanēja vairs

ilgi: mežkungs ielēca ratos, vēl reiz savieba ģīmi, bet

tad arī tūliņ uzsauca:

„Kučier, brauc! gan tie savu tiesu baudīs."

Kučieris nogriezās uz Kandavas ceļu, nozuzdams

drīzumā, kā tauriņš, aiz kalna.
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Bet nu ir vecu vecā lieta: kur klizma pie viena

loga klabina, tur laime pie otra loga labina; gluži tā-

pat šodien pie Tilta kroga: kamēr šos tur stedeles

galādukuroja, gan lāčinieks ar savu izpeldināto Mišku

tev pamanījies: pa lauka teku prom! uz tuvējām mā-

jām. Un, kā arī nemānīties: derības stops jau palika
kabatā.

„Bet Ojārs taču nevarēja lietu tā pārlaist.

„I! tad kaujami suņi, tādi brandvīna ķirmji!" viņš
uzsāka. „Līduši vieni paši slazdā, nē, —

ievilka vēl

mani līdz. Eji nu atbildi tēvam, zini nu ar šampanu
iztikt. Gatavi nižģekļi! Būtat pamanījušiestad atkal

nostkad mežkungs brauca
—

vēl nekas; nē, stāv, blīn,
skatās mutē un, kad nu sāk bļauties, tad kritīs ceļos,
tad pārgriezīs ģīmjus. Spoģi tādi! kur tad agrāk
bijāt? Mizenes tik pelnījuši: nevar nagus valdīt; kā

ierauga kaut ko nepiesietu — tūliņ kņud. Gruzdini

tad atkal viens pats savus pirkstus sprukstos, ko rausi

citiem virsū. Pti! jānospļaujas Mikel, fi! tas nav

labi!"

„Kur nu labi, Ojār,—labi nemaz nav, betko darīsi,
kad prāts tāds šaubīgs: domājām, nekas nebūs un tā,

tomēr, kad apdomā —
ir taču: kunga manta, ko ķer-

sties, kas nav tavs! Un kad tevi visi deviņi: uzbrauca

arī tik nevilšu, kā lietuvēns. Krišus tura vērpelīti, es

patlaban, kā teikt: diezgan, Krišu! te, paskatos —

vai nelaime: mežkungs tepat laiž no eglēm ārā, pa
kalnu zemē. Kamēr nu prīpeni izrauju, caurumus aiz-

bāžu
—

šis jau bļāvienā. Tur nu urā, te bļauj, jāsaka,
pilnīgi apjūk. Jā, nudien, sajūk; tā tā lieta!"

„Tev arvienu, Miķel: tā tā lieta! pasaki labāk, kā

tad tā lieta būs, kad prasīsi sievai deviņi pāri uzvel-

kamo? Jo to nemaz neiedomājies,ka muižkungs bez

labām mizenēm palaidīs," Ojārs ieteicās.

„Pi! tu, vai mums vajadzēja ieķērnāties!" Miķelis
nospļāvās. Bet Krišus, ar priekšpirkstu degunu bik-

stīdams, tik prātoja:

„Nesaprotu, kā viņš uz rāviena pazina mūs?"

„Kas tur uz vātīm? Vai nav muižas vārds virsū.

Vēl šis nedēļu gudros: kā viņš pazina. I! tad salmu
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pakausis. Jūgsiet labāk zirgus un sāksim kustēt; man

tiešām riebj ilgāki ar tādiem vēžiem te muti klabi-

nāt!" tā Ojārs ...
Un kā tas tadšu jocīgi: ja nelabumi kaut kur pa-

sprukuši —

\tie tev tūliņ izklīdīs pa pasauli zibina

ātrumā; bet labumi
— ej i dzeni tos, ne gliemēža ne-

spēs panākt, cik gausas kājas.
Tā arī šoreiz: Ojārs vēl ne domāt mājā, tas jau

muižkungam viss zināms un Pamīlim ziņa klāt: lai

ejot uz Valdgales muižu pie paša muižkunga.

„Nu, kā tad; muižkungs laikam atkal blēņu dēļ
tur iesaucās, te atskan!" Pamīlis pakasīja aiz auss,

atsizdams matu šķipsnas atpakaļ. „Skaidri posts,

knapi tu jūdzi esi pārjājis no Talsu muižas, eji, auni

atkal kājas uz lielo muižu. Valdgales muižā vagars

pie paša deguna—netādu taujā, ne dzenā. Ko līdz—

lopu muiželē riežas gan mazākas, labības bari īsāki,
bet galu galā ir un ir vairāk jānogrozās."

„Lai nu lai, vecīti," Pamīliene iebilda, „neaizmirsti,
ka tādēļ te Pamīlos mīti un lielskungs vairāk nekā ne-

prasa. Citiem saimniekiem jāsūta darbinieki
— tev

nekā."

„Labi, sieviņ, bet tici jele: daždien labāki darbi-

nieku gaitās eimu, nekā par lielo vagari esmu. Bet

lai nu! Paraugi man ātrumā kādu kumosu; saule vēl

tik tādā gabaliņā— jāsteidzas, nav patīkami pa nakti

dauzīties."

Saimniece ienesa pienu ar sviestu. Vecais atvēra

nazi un sāka kost.

„
Diezin, kad tad lielskungs nu kādreiz apsērsīs sa-

vas muižas?" tā Pamīliene.

„Cik pa ausu galiempadzirdēju —
itin drīzi, nā-

kamu svētdienu. Tu jau, mužiņ, zini: viņš jau arvienu

papriekš pie mācītāja. Tur apmetas, tur izguļas; un

kad tad nu pusdienu paturējis, tad atskrien uz Vald-

gales muižu. Un arvienu tik otrā dienā, re, kad lielo

muižu labi izmalis
—

tad ierodas Talsu muižā pie
manis."

„Kā tas taču ērmoti: tāda liela jauka muiža
—

nevarkrupt uz zemēm, nē, viņam labāki Rīgā dzīvot."
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„Tu brīnies, es gan nē! kam naudas diezgan, mīt,
kur patīkamāki."

„Jā, ko lai dara; vadzi ēdi nu edi
— man jāiet vēl

pie barokļiem," saimniece atteica, iziedama.

Drīzi Pamīlis bij uzkodis, drīz sēdēja zirgam mu-

gurā. Aizjāja muižā; muižkungs pretīm:

„Klausies, vagar, nu iegāji gan ar savu Ojāru
nagos!"

„Kas tad nu, cienīgs kungs? Vai Ojārs ko apgrē-

kojies?"

„Skat!" muižkungs izvilka no kabatas vēstuli.

„Skat, mežkungs raksta, ka pirmdien, Tilta krogam
garām braukdams, noķēris divus no taviem šķūtnie-
kiem pie brandvīna zādzībām. Izurbuši ar īlenu vātij

caurumu un sūkuši."

„Vai tas varētu būt!"

„Nu, kā tad; tu taču redzi ka mežkungs pats te

raksta."

„Redzu, redzu, kā tad! Lai nu pasaka viens cil-

vēks, kas to piedzirdējis. Ak tu nelieši tādi
—

vai

vēl par brandvīna dēlēm grib apmesties; kas viss tā-

diem prātā neiešaujas. Tik netieku gudrs: kur tad

Ojāram acis bijušas?"

„Nu jā, te jau gan tai rakstā teikts: kamēr vagara
dēls bijis krogā, tāmēr tas noticis stedeles galā,"

muižkungs lasīja, brīnum laipns izlikdamies, kas ci-

tām reizēm nebūt tā nebija.

„Are! tā jau domāju," vagars priecīgāks iesaucās.

„Par Ojāru, tur, jāsaka, man nav bēdu: tam tādas

pārgalvības galvā nepiemitīs. Vienīgais, kas pie viņa:
ja iesāk par spēkiem, tad gan kādreiz šā tā pabuldu-
rējas. Bet, cienīgs muižkungs, pienagiem tam zēnam

nepielips ne tikdaudz, cik te, redzat, pie dzīvnadža

melnumiņa."
„Jā, jā, mīļo vagariņ," muižkungs, arvienu laip-

nāks palikdams, atteica, „tomēr tā lieta arvienu traka

diezgan: tu uzticies savam dēlam un, redzi, nu. Svēt-

dien te būs pats lielskungs, ko tas teiks? Ja es viņam
minu vienu vārdiņu, na, tad sataisies!"
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„Redzat, kungs, tur nekā darīt, es saprotu gan:
kas nav slēpjams, to vajaga gaismā celt. Tā es arī

saku."

„I tad aitas galva!" muižkungs pie sevis nočuk-

stēja, jo tāda valoda viņam nebūt nepatika. Viņš bij
cerējis: vagars sāks lūgties, lai brandvīna lietu liel-

kungam nemin; un tad būtu izdevība ļauties pielūg-
ties, bet zināms, ne par velti: par tādu mazu pakalpo-
jumu, citādi nē.

„Bet, vai ziniet, kungs, ko! Lielskungs svētdien

būs te; vai nē tā ? Redzat, pēc manām domām nebūtu

vis pareizi ātrāk par brandvīna ko bilst, iekams Ojārs

nav no Rīgas atpakaļ. Jādzird taču skaidri, kā tur

bijis, kas noticis, kurš īsti tas vainīgais. Vai nē tā?

Lai tad nāktu, kas nākdams, bet jāzin ir."

„Es jau arī negribu tev saskaust. Un man tava

Ojāra žēl
—

labs puika. Zināms, tos divus urbējus,
tos tu man atsūtīsi — tiem vajaga laba pēriena. Bet

pašu notikumu, domāju, lielkungam nemaz neminēt;
ko tur ar visiem niekiem viņam uzbāzīsies."

„Kā domājiet, kungs, tas jau pie jums stāv."

„Lai nu tas —
ko te vairāk par to runāt! Bet,

saki, man, vagar, ka sauc to meitu, kas todien istabā

iegāja?"

„Kādu meitu?"

„Nu brīnum
—

ače to, kas tavās mājās gāja uz

piedarbu tevi pasaukt, kad es aizjāju."
„Ak tā

—
tā jau Jāņameita; Maja, redzat Maja!"

„Jā, jā, Maja, jā. Nu, to tu atsūtīsi, vai nu jaun-
nedēļ, vai kad, man par istabas meitu. Viņa, kā lie-

kas, sapratīgs bērns, un es tai gribu vieglākas dienas

sagādāt. To daru tik tādēļ, ka pie tevis krietni ļaudis
dzīvo, kam var uzticēties. Un te jau viņa tikpat, kā

freilene dzīvos."

To dzirdot, Pamīlim kā nazis iedūrās; karsts vien

nogāja pa kauliem. Un kā tādās reizēs arvienu: na-

badziņš acumirklī nevarēja ne sagudrot,ko tādam at-

teikt.

„Cienīgs kungs, jūs jau dabūsiet citu istabas

meitu, kādu tik vēlaties; es jau nevaru bez Mājas iz-
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tikt. Ir jau atkal tādas, kas uz tam vien žūr: kad tik

pie jums ietiktu."

„Kuš, kuš, vagariņ, ja tev viņa vajadzīga, došu

kuru katru no pagasta meitām vietā, bet Mājas man

vajaga; kā liekas, žirgts skuķis, re, tāda saprot pa

kunga istabām tūliņ rīkoties; un kas viņai te nekai-

tēs
—

vienu vārdu sakot: vieglas dienas, laba maize."

„Cienīgs, žēlīgs muižas kungs, apžēlojaties, kad

jūs asarām lūdzu neņemat manu Maju! Viņa, kā

mans paša bērns pie šīm krūtīm izaugusi un nu kā

rozīte logu priekšā uzplaukusi; kādēļ tīši gribiet man

šo mājas skaistumu noplūkt? Kādēļ tādu baltvaidzīti

asarās peldināt?!" Pamīlis, pie krūtīm sizdams, aiz-

grābtā balsā izsaucās.

„Tā ta labs teicamais
— pie krūtīm izaugusi un

negrib vieglas dienas novēlēt. Tu esi vecs muļķis, vai-

rāk nekas; sapņo no asarām tik un piebļauj man

istabas."

„Lai nu esmu muļķis, lai kāds, cienīgs kungs, cik

tās gudrības ir
—

ir
— pietikšu; bet nepostāt manu

mājas piemīlību; neņemat manu Maju, manu naigo

irbīti, kas mani tik žigli aptek rītos, vakaros; kas

mani izvada, kas mani sagaida. Sakāt paši, vai jums
varētu tāda cieta sirds būt, kas otram atņem to, ko

ne par kādu naudu nepirksi? Nu, sakāt, vai nē tā?"

„Klus', vagar! nepiemirsti, ka ar muižkungu runā.

Es teikšu itin īsi: ja Maju neatvedīsi ar labu, tad pa-

vēlēšu. Nepiemirsti, ka man tā vara!"

Tagad vagars pilnīgi apjuka: ne pielūgt, ne pār-
liecināt. Viņš dziļi nopūtās un uzsāka uz labu laimi,

kas nu pie mutes gadījās.

„Cienīgs kungs, ja jūs to dariet, man pavēlēdami,
tad man cita vara neatliek: es, kā baznīcas pērmin-

dris, izklāstīšu jūsu grēkus paša Dieva priekšā. Re-

dzēs, vai Dievs jums to neatmaksās. Bet, tas jau ir:

jums lieliem kungiem ne dievgalda vajaga, ne

arī "

„Turi muti! sprediķi negribu dzirdēt! Pēc jaunās

nedēļas tu man Maju atvedīsi te! Un nu ar Dievu!"
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„Vai dieniņ, to postu, vai dieniņ! Te nu bij: abi

ar Jāni audzinājām, beigās sumpurnis aprija!" Pa-

mīlis vaimanāja,pie zirga aiziedams.

„Ak tu zvērs tāds! Nu pirmo reizi redzu, ka ir

gan zvērs!" Pamīlis vēl uz ceļa pukojās, dziļās domās

nogrimdams...
Bij jau stipri vakars, kad pārjāja.

„Klau! tēvs mājā," Didžus iesaucās. „Padodi,
Maja, vējlukturi no plaukta — apraušu kocenes tā-

mēr."

Didžus aizdedzināja pašlietu tauku svecīti un iz-

gāja tēvam pretim, zirgu noridēt.

Svecītes gaismiņa vāji apspīdēja vecajam drūmo

vaigu; Didžus brīnījās:

„Kas jums, tēt, uz sirdi? Kā tādi domīgi? —
lai-

kam sirdēsti moca, kas tādi?"

„Kur Maja, dēls?"

„Maja palika istabā!"

„Tā, tā!" vecais tik norūca un tūliņ gāja uz iekšu.

„Tur ir sava ķeza!" Didžus prātoja. „Kādēļ tāds

ērmīgs; kādēļ tik pēkšņi Maju taujāja. Tēvs citādi

arvienu dzidrs vaigā."

Vadzi, Maja, panāci te kambarī, novilksi man zā-

bakus!" Pamīlis sacīja, par istabas plānu iedams.

Maja žigli aizdedzināja skalu kambara lākturī un

pasniedza vecajam krēslu nosēsties, ka var zābakus

vilkt. Bet Pamlīlis atmeta, kā sajucis, ar roku un

nemaz nedomāja atsēsties.

„Tēt, nu: sēžat, nu!"

Bet vecais nekā.

„Vai, kāds ērmīgs viņš šovakar," Maja pie sevis

nodomāja; bet pašlaik vecais iesaucās:

„Nu, meitiņ, kā nu būs?"

„Kā tad nu būs, tēt, es jau gaidu tos zābakus."

„Ak tā, tā
—

tos zābakus; nu tad velci arī, ilgi

tikpat man viņus vairs nevilksi!"

„Vai! kā jūs šovakar tā ērmīgi runājiet; vai tad

es kādreiz apkusu, jūs aptecēdama?"
„Hu!" vecais nopūtās, „tu jau, mana actiņa, ne-

zini: muižkungs grib tevi preilenes kārtā pacelt."
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„Ha, ha, ha! jāsmejas; ko tu vēl nedzirdēsi. Par

to ciema kukuli nevaru muižkungam patencināt."

„Nesmejies vis, meitiņ; gan tu raudāsi; muiž-

kungs grib tevi par istabas meitu! vai nu vēl smie-

sies?"

„Tēt!" Maja sabijās, „vai viņš duls! Tad taču reiz

tas trakulis prātu iztrakojis; ļaudis sen tāmelš
—

še

tev, piemelsa arī. Es lai ietu odzei dzeloni ķibināt!
Te ligzdiņā tik mīļi, tik mīļi; divi tēvi, divas māmiņas
mani te sargā. Mīļo tētiņ! pasakāt, kas lai mani

tur aijā?"
Maja iesaka raudāt:

„Tēt, tēt, kādēļ solījāt.'!"

„Neraudi, mana actiņa, es jau nesolīju, nesolīju.
Kuš! nu esi mierīga — neraudi! neesmu solījis, tad

tici — vēl viss var par labu izgriezties!"
Tai brīdī Didžus ienāca kambarī.

„Kas tad nu, Maja? ače, Dieviņ, kā raud — kas

tad nu?" tas tīri sabijās.

„Jā —Di
— džu, brā -— līt!" Maja elsoja, pie kam

vaigi svila uguns sarkanumā, „muižkungs grib mani

par istabas meitu."

„Nu, to tik nē! tam ņermam! Lai viņš sakruptu
par circeni, arī nē! čirgailis kāds!" Didžus skaļi ie-

saucās, dūri svaidīdams. „Vai akls! diezgan jauasaru

uz viņa neguļ!"
„Es jau, Didžu, arī topašu saku; bet nagi diezgan

no viņa atkratīties: viņš jau sola pavēlēt."

„Tēt! zelta tēt! raugāt mani pestīt!" Maja apķēra

Pamīļa kaklu, asarām slacinādama.

Pamīlis pavilka Maju uz savu klēpi un nobučoja,
sacīdams:

„Nebēdānekā — gan visu izgriezīšu par labu. Tev,

balodīt, nu iet, kā tai dziesmiņā:

„Ai, puķīti, ziedainīti,
Kam tu augi ceļmalā:
Noraus tevi lieli kungi,

Vītušu man kizināt."
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„Viņi mani neķizinās vis!" Maja atteica, paceldama
galvu no Pamīļa kamieša. „Tad labāk lai man tepat
uz vietas gals!"

Kamēr šie tur kambarī, Jānis istabā tēsa ragūm

slieces; troksnis, lai klaikšķ — tas nekā sadzirdēt;
saimniece vāra vakariņas —

tai arī ne jausmas, kas

iekšā. Tik vecā Grieta, gultā vājuļodama, vadzi, pa-
dzirdēs sava bērna balsi.

„Ej, Jāni, kas tur Mājai, tai kambarī!"

Jānis atver durvis:

„Šetev nu, kas tad tas, Maja? Ače! vai slima, kad

auklē?"

Bet saimniece izjauca Mājai atbildi, ienesdama sil-

tas vakariņas uz galda. Grieta arī vairs nenocietās:

visā vājībā izlēca no gultas, aizklundurēdama pie
citiem.

„Mīļā māmiņ, lūgsim nu saimnieku, mūs atpestīt
no muižkunga!" Maja, no Pamīļa klēpja izlēkdama,

apķērās savai mātei.

„Kas tad te īsti ir? stāsti taču!" vecāki uzprasīja.
„Dzirdat jele!" Didžus iesāka, „muižkungs grib

Maju par savu istabas meitu ielabināt."

„Tas stulbais velns, ko vēl neiedomāsies. Negodu
dīda! kas šo gan nepazīst," sievas pukojās.

„Es viņam sprandu lauzīšu!" Didžus iemeta.

„Dēls, ko tādi vārdi palīdz — izgudrosim labāk

pieklājīgākas zāles, kā tādu kraupi aizdzīt no mūsu

kakla," Pamīlis lēnā garā pamācīja.

„Jā gan, saimniek," Jānis lūdzās, Jums jau pa-

doms būs. Bet sakāt, vai tādam stulbam pamēglim arī

prāts: lai mana vājā vecene bez atbalsta paliek, —

teicat jele!"

„Re," Pamīlis uzsāka, „manas domas tās: svētdien

lielskungs būs mācītāja muižā; es braukšu labi agri,
lai tieku klāt, līdz ko kungi sacēlušies. Mācītājs ir

pavisam cits cilvēks; viņš man palīdzēs lielkungu pie-
lauzt, lai Maju atstāj slimo māti kopt. Zināms, tik

slima tu, Grieča, gan neesi, ka klāt vien sēžams
—

ir

jau dienas, kur spēji lāpīt un adīt, bet, lai manu lū-

gumu ievērotu — jāteic jau stiprāki, teikšu: ka ne-
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vari ne mēsliņa pacelt, gultā vien cilājama, tiklab kā

mazs bērns. Bet, ja nu mans braukums izdodas, ko

ceru gan, tad tomēr vēl vārstulis drusku paliek neaiz-

šauts: kas zin, vai tāds muižkungs tīšu neiekuļas kād-

reiz par tavu slimību pārliecināties. Atron viņš tevi

žirgtu, nu, tad viss mūsu virums pievārīts. Tādēļ, ja
viņš kādreiz te blandītos —

ko Dievs lai nogriež —

tad, Grieča, to tev piekodinu: esi, kur būdama
—

gultā iekšā! Un tu, Maja, darīsi gudri no viņa skauģa
acīm pavisam noslēpdamās. Var jau teikt: ciemā

aizgājusi!"
„Jā, mīļo saimniek, līdzat, līdzat mums nabadzi-

ņiem —
ko mēs pie kungiem zinām: noplātāmies

vien," Jānis lūdzās.

„Bet, Jāni, vai zini ko vēl?
— pirmdien, mežkungs

pie Tilta krogus esot pamanījis, ka no mūsu šķūtnie-
kiem divi vīri brandvīna vātis urbuši. Tie nu, zināms,
sveiki nepaliks. Pārbrauks Ojārs, dzirdēs gan."

„Tad jau Krācumu Miķelis atkal nagus būs palai-

dis; tas sendienām uz tām lietām pilnīgi rūdīts. Tam

vīram, tiklīdz padzirdējis brandvīna šķūtis, tūliņ
švikt! amata lietas kabatā. Ko tur, saimniek: vai

cūku atradināsi no zirņu lauka, vai bībi no nedar-

biem."

„Jā, dzirdēs gan, kad Ojārs pārbrauks. Bet nu

eitat visi pie miera un esat itin rāmi pie prāta —

gan būs labi."

Jānis ar savējiem atkāpās istabā; bet Didžus pēc

brītiņa izlīda nopakaļus un vēl ilgi tur ar Maju izčuk-

stējās.
* *

Svētdienas rītu Pamīlis mācītāja muižā jau agri
gaidīja uzceļamies kungus. Uz vienu reizi lielās dur-

vis klaukšķēja, un vecais mācītājs iznāca dārzā. Pa-

mīlis tīši gāja gar vārtiem, lai mācītājs viņu ierau-

dzītu.

„Labrīt! cienīgs tēvs."

„Labrīt! kur tu, Pamīl, tik agri?"
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«Cienīgs tēvs, nācu pie jums šoreiz savu sirdi iz-

kratīt."

„Tad panāci šurpmāk un stāsti atri
— man drīzi

jābrauc uz baznīcu."

„Jūs jau tas vienīgais kungs esiet, ar kuru varu

tā vaļīgi izrunāties. Redzat, tur man tāda nepatīkama
lieta ar šampana kungu, mūsu muižkungu. Viņš, cie-

nīgs tēvs, iedomājies negantas lietas: grib manuMaju

par savu istabas meitu pielabināt."
„Kādu Maju?"
„Manu Maju, cienīgs tēvs; redzat, mana Jāņa

meitu."

„Nu, tur jau viņai nebūtu grūtas dienas!" mācī-

tājs savu sirmo vaigu bārdu braucīdams, atteica.

„Lai Dievs pasargā! — tur! es saku, briesmu die-

nas tai būtu; pie tā bezgoža! Vai es gan nezinu viņa
suņa nodomu jeb vai jūs neziniet. Kurš pie tānu lab-

prāt ies savu goduapēst. Jāsaka, kas Dievu aizmirsis,
to jau visas nelaimes dīda. Būs piektais gads: neviņš
tev dievgalda zin, nekā; dzīvo, kā lursis bez svētdie-

nas. Man tas tiešām,kā baznīcaspērmindrim bij jāmin
jums, cienīgs tēvs. Vai tad nemaz nav iespējams to

tur baznīcas dibinā redzēt? Būtu atvedams, jakājām
nenāk, ko? vai nē tā, cienīgs tēvs?"

„Nu jā, Pamīl, lai nu viss tas; bet redzi, par vācu

draudzes locekļiem tev nav nekādas pārzinās —
tur

citi vīri likti."

„Lai nu lai; vai tie citi atkal pa muižu maisās, vai

viņi zin, kā jaunkungi uzvedās; redzat, tādēļ to tik

tā gribēju pieminēt. Laid tu mani vaļā! kā nu es va-

rētu Dievam tā taisni acīs grēkot. Jā, un tad, cienīgs

mācītājs, ko gribēju tālāk teikt: redzat, tā Maja, ko

ar to lai iesākam?"

„Kas tad tur īsti ir? vēl nemaz nesaprotu."

„Pag, pag, es jums izstāstīšu galuno gala: tas bija

tā kā viņnedēļ— neatminu,kuru dienu
— mans muiž-

kungs iejās pie manis mājās ar tādu brandvīna ziņu

un, kad tevi jupis! ko jūs domājiet: ieraudzījis manu

Maju, ače, Jāņa meitu. Un tā tas, ne krusts nebij

aizmests, te ziņa klāt, lai eimu uz muižu. Kad jāiet —
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jāiet! domājuun aizeimu. Ak tu žē! mans muižkungs,
kā sadedzis virsū, lai tūliņ sūtot Maju viņam par ista-

bas meitu. Sākšu šo lūgties. Bet viena maksa
— at-

cirta man tā, lai saprotu: ja nebūšot Maju ar labu

dot, tad pavēlēšot. Man nu noiet karsts pa kauliem —

viņam ceļas smiekli. Pāreimu mājās: Maja raud bez

sajēgas; lai labāk viņai galu darot, to tik nē —
muiž-

kungam par apsmiekli. Un, vai ziniet, cienīgs mācī-

tājs, kad tāds zelta bērns, kā Maja, sāk, ače mani

apkampdama, šitos vecos vaigus asarām slacināt, mīļi

lūgt un visus kamiešus bučot, tad vajaga akmenim

par sirdi būt, lai vienaldzīgi izciestu asarās noskatī-

ties. Vecā Grieča atkal, re Mājas māte, to gultā pa-

dzirdējusi, tīri vai izdzist no bēdām: lai skrienot pie
mācītāja, lai lūdzot padoma. Un tā arī tad atnācu pie
jums. Apžēlojaties, cienīgs tēvs! pie jums tas stāv;

glābjat mūs nabaga ļautiņus."

„Jā, mīļo Pamīli, labprāt tev palīdzētu; bet vai es

varu muižkungam pavēlēt."

„Pavēlēt nē; bet pie lielkunga jūs varētu kādu

vārdiņu iebilst. Teicat viņam, lai atstāj Maju tādēļ,
ka nav neviena cita, kas slimo Grietu kopj. Teicat, ka

Grieta pie miršanas slima. Teicat... nu, cienīgs tēvs,

jūs jau nu labāki zināsiet, kā tur runājams."

„Vai tad Grieta patiesi tik slima ir?"

„Ir, ir, cienīgs tēvs, kā nu nebūs. Ače, viena kāja
čūlā jau no pērnā gadaun bez tam vēl, redzat, vecu

vecā pakrūšu nelaime. Sakāt, kas lai slimo cilā, kas

lai kopj ? Man katru dienu vajaga būt muižā
—

tik

jau vēl ir, kā Maja?"

„Es domāju,muižkungs jau var citu istabas meitu

ņemt, ja viņam vajadzīga."

„Kur nu vajadzīga — vajadzīga nav ne Maja, ne

cita; cik istabas meitu tad šis īsti saņems ? Labi aiz-

viņnedēļ vienu tikko no Talsiem pārveda; viena tur

vazājās jau nopērna gada — nu lai viens pasaka, cik

tad īsti vēl? — Kaislība, kaila kaislība tik jādelēto,

vairāk nekas."

„Labi, labi, es lielkungam izteikšu gan!"
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„Paldies! paldies! lai Dievs jūs apsvētī no galvas
līdz kājām. Redzat, jums ir sirds, kas tiem! Es tad,

cienīgs mācītājs, tepat aiz vārtiem pagaidīšu!"
Mācītājs gāja uz istabu, bet Pamīlis taisījās pa

vārtiem ārā.

Te atvērās logs, un pats lielkungs, galvu pabāzis,
sauca:

„Vagar! voi kād notīgziņ tu atnes?"

„Nē, nē, cienīgs lielskungs, labrīt! es jau te at-

nācu "

Pamīlis vairāk nedabūja izteikt, jo mācītājs uz-

sāka tur pa vāciski ar lielkungu. Bet drīzi lielskungs
aizvēra logu, un mācītājs iegāja istabā.

Pamīlis stāvēja visu to laiku, kā uz karstām

oglēm...

„Dzird tu man!" lielskungs, pēc laba laika laukā

iznākdams, uzsāka, „kad tā māt tai meitei tik slim ir,
lai viņ tad paliek mājā, kamēr māt atspirgst; es to

muižkungam teikš."

«Paldies! tūkstoškārtīgi, cienīgs lielskungs," Pa-

mīlis izsaucās, un viena prieka asariņa tam iezagās
acu kaktiņā.

„Nu, kā iet darb uz priekš?"

«Paldies par vaicājumu — iet labi: sēja sazēlusi,
kā prieks redzēt, un citi darbi, kā jau nu rudenī: kuļ,
vētī; viens apcirknis man Talsu muižā pilns, otrā jau
iebērts..."

„Jā, jā, nu tu var iet! Es šodien būš iekš Valdgal
muiž un rīt tu man sagaid iekš Tais muiž."

„Ar Dievu! cienīgs lielskungs, paldies vēl vien-

reiz!" Pamīlis, roku pabučodams, atvadījās.
Tā ta palika viegli ap sirdi!" Pamīlis aiz vārtiem

nočukstēja, elpu atvilkdams.

„Jāsaka, ko tu man taisnam padarīsi! Prasi, vai

mācītājs nepazīst mūsu jaunkunga dzīvi, bet
—

ko

tad man acīs ies teikt. I, tad nu puisim iegriezu ra-

gus sānos! Fji pakukot tagad, bezgodi! Pag, pag,
kā lielskungs teica?

— kamēr māte atspirgs. Nu, ne-

kas, tā neatspirgs nekad
—

būs arvienu slima. Ak tu,

Maja, mazā žubīte! zinu gan, tu šodien gaidi mani
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mājā, kā uz karstiem sprukstiem. Pārnesīšu tad arī

tev tādu ziņu, ka no priekiem uz augšu palēksi."
Pamīlis jau bij nobraucis lejā, labu gabalu aiz

mācītāja dārza, bet pie sevis vēl arvienu, roku mētā-

dams, dudinājaun vaigs smaidīt smaidīja. Jā, apmie-
rināta sirds, kad tā smīdina, tad cilvēks savādi uz-

budināts, tad, nudien, visi ģīmja panti tūliņ debesīs.

Ap pusdienu Pamīlis pārradās. Maja bij iztecē-

jusi pie aploka viena gala vārtiem pretīm un jau no-

tāļu skatījās, kādu vaigu vecais rādīs. Pamīlis tīši

noturējās nopietns; bet kad pacēla acis un Maju bē-

dīgu ieraudzīja atceļam vārtus, tad visa nopietnība
aizlidoja vējā: vecis pavīpsnāja. Un šitais smaids

Mājai pietika: aši, aši aizcēla vārtus, ielēca ratos,

saķēra Pamīļa roku un nobučoja, pasmiedamās:

„Tēt, jums labi gājis! Es tik zinu, jums labi gā-

jis!"

„Kā, meitiņ, vari zināt, vai labi gājis vai nelabi?"

„Es tik zinu, ko jūs mani krāpsiet!"
(,Nu, ja jele, ja —

ir jau labi, meitiņ, gan; palieci
tik pie savas mātes; tā tevi šoreiz izpestīja. Ptrr!

košiņ sētas vidū! kur nu Didžus?
— lai nāk nojūgt."

«Didžus ar tēvu iekrita dienasvidū. Bet
—

kas

to bij cerējis —
tai ātrumā visi mākoņi izsīka un jūs

vien viņus izklaidījāt. Dodat vēl reiz to roku.

Tā paldies! zelta tētiņ."
„Ir jau labi, ir jau labi, mans bērns; ļauji tik nu

man zirgu atkabināt."

„Nē, nē, eitat jūs iekšā, gan es nojūgšu. Neceļat
arī Didžu, kad es iešu iekšā, tad jau tā kā tā uzdzīšu

nomiega." —

„Spogs ar visu meiteni! nu no prieka kā diegā
pakārta. Manis dēļ — jūdzi, jūdzi, palīdzēšu rīkus

nomaukt."

„Eitat tik iekšā! it kā es nevarētu rīkus nomaukt.

Es jau nedošu nē, tēt; vai dieniņ! tas jaupar kaunu

— jums vēl gar rīkiem snaikāties, kur visu rītu jūs

esmu izstaidzinājusi; eitat tik iekšā!"

Pamīlis iegāja pa kambara durvīm, bet Didžus

tai pašā brīdī iznāca pa istabas durvīm.
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„Didžu!" Maja iesaucās, „mini, kā tēvam gājis?"

„Ko tur minēs — kad jau tā dziedi, tad tēvam

labi sviedies," Didžus, vienaldzīgs izlikdamies, at-

teica; bet patiesībā viņam Mājas liktenis tā rūpēja,
ka nebij varējis dienas vidū ne iemigt.

„Ak tu —
tēvs tev pateicis."

„Kur tad varēja pateikt — vel nemaz neesmu ti-

cies."

„Jā ,Didžu, paldies Dievam! nu ir atkal labi!"

„Ko es tev to vakar teicu: tēvs ar kungiem māk

apieties. Kad viņš te nevarēja līdzēt, tad neviens.

Ujā! un tu, cibīte, esi gan priecīga! Ja tagad pra-
sīšu tev mutīti, tu tūliņ iedotu!"

„Ej, Didžu, tu arvien tā! Bet, skat, kur pa
lauku Ojārs nāk! še tev, nedabūja ne apgriezties —

rīdzinieki mājā! Vadzi, brālīti, nu jāskrien Ojāram
strebjamais paraudzīt: visu cauru nedēļu uz sausa

vien mitis. Viņš gan laikam ar Laipmežiem pārbrau-
cis, citādi jau nenāktu te tiešām."

„Kas vagaram! sēž, ja patīkas, uz visiem šķūt-
nieku ratiem," Didžus atbildēja, bet Maja viens divi

nozuda istabā.

... Pamīlos šodien bij reti jautrs svētdienas pava-

karis. Maja varēja čalot, jokot un smieties bez mi-

tiena. Un Ojārs, nu, skāde par to: tas jau uz jo-
kiem tik kārs, kā muša pēc medus... tik piebiksta.
Un, re, kad apdomā —

ko tad Ojārs atkal gan gaidīs:
brandvīna nelaimi tēvs jau par labu izgriezis; citi

rūpēsti arī to nespiež un Majusmīdināt, tas taču mū-

žam viņa lielākais prieks jau bijis; jā, un tad lai šo-

dien viņš Maju nesmīdinātu, kur meitenes jautrajam
prātam, tā sakot, dibināts iemesls pasmieties.

„Zināms, Ojār, lai tik iet!" tā Didžus pastarpām
piekūra un ače, abi pāri veco ļaužu, tie —

cits galda

galā, cits gultā iemet
—

iemet pa vārdam un ļirgā
arī lidz, skaidri līdz asarām. Tā Pamīlos.

Tik Valdgales muižā šodien citādāki. Tur
— pēc

tam, kad lielkungs bij pārlūkojis visas malu mali-

ņas — šampans savā istabā riņķoja, pieri saraucis.
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«Rakaris, ar visu vagaru! Pakarams tāds! Nu es

viņam rādīšu! Ilgi tu Talsu muižā par vagaru ne-

būsi. Pie lielkunga līst, izklāstīdams visus niekus
—

to gribēšu redzēt!"

„Hm! tikpat," šampans —
kad lielās dusmas kaut

cik bij pārgājušas — pārdomāja, „viņš vienreiz pie
lielkunga piesviedies, un tikdrīz bez dibinātas vainas

padzīšu viņu — būs atkal karš kājās. Tā lieta jāie-
rīko gudrāki: es raudzīšu viņu kur pieķert. Tomēr,
vai tad tāds pagāns tik ātri noķerams? Un tagad it

īpaši viņš vairīsies, labi zinādams, ka esam matos."

„ ... Lai gaidu,kamēr meitenes māte izveseļosies!
Jauki gan! tad man, Valdgales muižas muižkungam,

jāgaida uz plukata baura žēlastību. Vai lielkungs
ātrumā maz apdomājis, cik viņš manu cienību aiz-

kāris?"

„Pag, tas būs visgudrākais: lai šitā lieta kādu

pusgadu guļ. Man jārīkojas uzmanīgi: lai lielkungs

nemaz neviltos, ka esmu atriebies meitenes dēļ vaga-

ram. Tad vēl: sametīšos ar Josku, Talsu muiželes

modernieku, uz vienu roku: lai žīds man uzskatās

vagaru. Līdz ko varēšu viņu kaut kur grābt — nu,

tad viņa āda putēs. Un vēl viena lieta: man jāizrā-
dās vagara priekšā tādam, it kā mūsu starpā nekas

nebūtu noticis, tad drīzāk viņu noķeršu un meiteni

dabūšu."

Otrā dienā Pamīls jau agri ieradās Talsu muižā

lielkungu sagaidīt.

Pret pusdienu rati noderkšķēja: liekungs ar šam-

panu ielaida muižā.

„Redzēs nu gan, kādu ģīmi man muižkungs šo-

dien rādīs?" Pamīlis nočukstēja, kungus redzēdams

iebraucam. „Lai viņš izstiepjas —
taisni es daru un

lielkungs pārstāj mani
— nemaz neraizēšos."

Bet vēlāk Pamīlis neticēja ne savām acīm: muiž-

kungs šodien rādīja vēl laipnāku ģīmi, nekā jebkad.

„Silti brīnumi!" Pamīlis, vakarā mājā jādams,pie
sevis pārdomāja, „es gan sagaidīju viņu citādāku šo-

dien, to šampanu. Varbūt, ka esmu pāri darījis vi-

ņam, tik ļauni domādams? Varbūt, ka nemaz nav

Rob. BērziņS, Lerchis-Pušknilis drīvē un darbā 14
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tik negants, cik pasaule izrunājusi? Kam man va-

jadzēja viņu mācītājam tā nosūdzēt? Bet tomēr —

Maju viņš taču gribēja? Nē, tanī ziņā, lai kas,
to nē, to nē, mans jaunskungs! Un, kad tev zelta de-

guns būtu, ir tad vari pašņaukāt!" ...
... Bij aiztecējis vairāk par pusgadu. Jāņi stā-

vēja durvju priekšā: vēl divas dienas un līgotājiem
bij jāsāk kājas aut.

Pamīlis šorīt jau priekš brokasta rīkojās ar māj-
niekiem pa sētasvidu, siena tupešus ārdīdami. Vakar-

vakarā sienu pārveda no Purva pļaviņas, vēl sētas

vidū pāržāvēt un tad uz kūtsaugšu noglabāt. Un Pa-

mīļa sētas vidū varēja savus vezumus pieci izārdīt,
jo bij diezgan plašs, trīsstūra pakalniņš. Pakalni-

ņam vienā malā bij istaba, taisni dienas vidiem pre-

tīm; no istabas pa labo roku, soļu piecdesmit gara
vabu sēta līdz klēts stūrim; no istabas pa kreiso

roku, soļu sešdesmit gara dārza sēta līdz kūtsstūrim

jeb labāki: līdz piedarba gat\as ieejai, šīs abas ēkas

—
kūtis un klētis

— šļauku tuvojās viena otrai uz

aploka pusi, bet uz istabas pusi viena otrai attāļo-
jās, caur ko tad sētas vidus dabūja trijstūra veidu.

Un vēl kas: Pamīlos sētas vidu tu redzi mūžam sausu

un patīkami noslaucītu; pat vēlajos rudeņos no

dubļiem ne zīmes. Tas izskaidrojās caur to; pirm-
kārt: ūdeņi varēja no pakalniņa viegli pa zaļo mau-

riņu uz visām pusēm noskriet; otrkārt, tas vissva-

rīgākais: lopi sētas vidū nekad netika, jo visgar kū-

tīm sētas vidum priekšā bji aiztaisīta gulsēta. Kū-

tis no sētas vidus tā tad bij atšķirtas caur šito lai-

dara gatvi un lopiņi no kūtīm pa gatvi tūliņ ietika

aplokā. Vienīgi zirgi kādreiz rudeņos uz īsu laiciņu

pavāļojās sētas vidū, re, tādās reizēs, kad piedarbā
metiens bij nomīdīts, zirgi palaisti, bet paši kūlēji
vēl metienu kaktā sagrūda, piedarba klonu noslau-

cīja. Zilsarīši, patapuši, tad tūliņ steidzās pa pie-
darba gatvu sētas vidū izvārtīties, vai mauriņu pa-

grauzt. Bet cik ilgi? Līdz ko kūlēju slotas kaktā —

zilsarīšu prieki skaitīti: sētas vidus vārti atdarījās,

viens pamājiens — zirdziņiem jādodāsaplokā. Daudz



211

jatie dabūja aplokā pie garās dzirdāmās siles nodzer-

ties un tad prom! uz ganībām. Zināms, dzirdamo

ūdeni jau aplokā arī nesmēla, to atvadīja no sētas

vidus akas pa renēm, kuras uz čačiem sniedzās no

akas, gar klēts otru pusi, līdz aploka silei. Pats ap-

loks, ar vabu sētu iežogots, atradās pakalniņa no-

maļā, stipri jau uz leju, ar dziļu dīķi vienā galā. Ap-
loks varēja būt piecas, sešas reizas pa sētas vidu lie-

lāks, vairāk arī nē. Saprotams, ka tikvien liels ap-

loks nespēja lopiem par ganībām derēt, to nē; bet

vairāk tādēļ, lai lopi tur izstaigātos, lai vasaras va-

karos tur izslauktu, vai lai karstajā laikā gan govis

gan zirgus dīķī izpeldinātu. Pašas ganības atradās

aiz birzes, plašajā mežā, uz kurieni atkal — gar birzi,

pa laukiem, —
aizveda gara sklanžu gatva.

Un šodien Pamīlu sētas vidū, tūliņ pēc rasas iz-

laida tupešus ... Nebij daudz vairs; te vecā Grieta,

durvju priekšā savu slimo kāju tīstīdama, iesaucās:

„Maja, re, kur gar birzi lopiņi jau mājā bizo! Ak

tu sasodītie dunduri! kā nāks brokasta laiks
—

lo-

piem mugurā. Teci, meitiņ, pretīm pie siles, lai ne-

dabū badīties, ko ganu meitenīte lai viena tur iesāk."

„Eji, bērniņ, eji!" Pamīlis arī paskubināja.

„Dunduriem tagad pļaujams laiks, mums saus-

siena laiks! Vadzi, Didžu, steidzi ūdeni renēs liet!

Jāni, aizej, pārdzeni arī zirgus! Bet, Ojār, paņem

izkapti un nozi; papļauj govīm un zirgiem dārzā

sēku! Es steigšu tupešus izārdīt... ilgi nebūs, māte

arī sauks brokastī."

Drīzi lopi bij padzirdīti, apkopti, siens izārdīts.

Mājnieki sagāja brokastā.

„Es nu jāšu uz muižu!" Pamīlis pēc brokasta ie-

teicās. „Didžu, Jāni, jūs eitat Ezītē pļaut līdz palau-

nadzim, Maja' ies piegrābt. Bet tu, Ojār, paņēmi

kuli, aizeji uz Talsiem tās astoņas verstis kājām un

pārnesi uz Jāņu vakaru pieci stopi brandvīna un pus-

pūra bīdelētu miltu. Sanāks līgotāji, kur tad ar alu

vien iztiksi. Vai varēsi tik pārnest? —
neies par

smagu?"
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„Nieka puspuru nu nepārnesīšu; kauns būtu vēi

maizi ēst!" Ojārs lepni atbildēja.

„Tik, dēls, steidzies mājā; es arī posīšos drīzi pa-

tapi, ka varam pēc palaunadža, kopā ar pļāvējiem
sienu noglabāt."

„
Steigšos gan — kas man, viens palaidiens līdz

Talsiem! Bet kā tad, tēt, vai mums pašiem jaukviešu

milti nobeigušies?"

„Pa vasaras svētkiem izcepām beidzamos. Cik
tad atkal kvieši nu pērn paauga mūsu smilts zemē.

Un mūsu laukos arī neder daudz kviešu sēt; ielieci

rudzus
— zini, ka raža. Bet, ko nu mēs sūkāsimies

—

grēku pelnām; kā tad citiem pa Jāņiempelavu maize

jāēd; vai mēs nevaram Dievam tencināt, spēdami vēl

nopirkt."
„Ko nu, saimniek: mums muižai nav jākalpo, kā

lai tad dzīve nezeltu. Bet palūk, kā citiem: siens

pūst pļavā, labība mirkst gubiņās — nelīdz: ziņa
klāt — ej i muižā!" tā Jānis.

„Ojār, vadzi, dēls, nekavēsimies
— mums ceļš pa

kājām; ņemi cepuri, apsedlo man Pātiņu un steigsi-
mies."

Drīzi Ojārs ar tēvu nozuda aiz vārtiem. Bet pļā-
vēji pakapināja izkaptis, un Maja saraudzīja pus-

dienas tiesu, ko pļāvā līdz ņemt.
Pēc brīža Maja iznāca sētas vidū ar druvnesi vienā

rokā, ar maizes sainīti otrā, ieteikdamās:

„Didžu, paklausies drusku, — tev jānes maizes

sainis; es nesīšu druvnesi un grābekli."

„Ej, ko nu niekus čuksti! kas šos laikos labprāt
gan otram palīdzētu; pieraugi pati, kā ar nesāmiem

galā tieci!" Didžus jokojās, iekabinādams izkāpināto
izkapti pie klēts liepas žuburā. „Tā! manam dalģim

zobi, kā nātra; vēl tik ieskriešu istabā nodzerties un

tad, Jāni, sukāsim iet, lai Maja zin, kā mūs panākt ar

savām ēdiena paudelēm."

„Ķizu! balmuti," Maja jokodama nocirta knipi,

„būtu iedevusi skābo putru tepat no druvneša nodzer-

ties, bet tagad ķizu! kam tu mani kaitināji."
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„Nu, tad teci dzert ar gausu! Man pēdas galā tik

vēl pāris cirtienu jāuzklikšķina un tad arī iešana.

Vari, Didžu, no istabas nākdams, paņemt manas šķil-
tavas no gultas augšas," tā Jānis.

Didžus iegāja dzert. Bet nebij ne aizgājis —

Mājai padoms rokā: paķēra Didža izkapti, pārlika
pār kamiesi, paķēra otrā grābekli un prom uz pļavu!

Didžus pa logu bij pamanījis Mājas nedarbus. Tas

ātri tecēja laukā, paņēma druvnesi, maizes saini un

dzinās Mājai pakaļ, platus soļus sperdams. Viņpus
aploka panāca arī. Bet vecais Jānis, ače! kamēr sa-

taisījies, iepīpojis, nu tik līda pa sētas vidus vārtiem

ārā.

„Vadzi, gudriniece,kur tu man skriesi? Vai gribi,
lai apķīlāju tevi tā, ka ne grābeklis rokā nepaliek?"
tā Didžus, smaidīdams, izlikās bargs.

«Labprāt, Didžiņ! ja spēji visus daiktus panest,
tad še izkapts uz kamieša, še grābeklis rokā; druv-

nesi iebāzīsi kabatā un maizes saini uzbāzīsi uz ikšķa.
Vai ne tā?"

„Ak tu viena bezkauņa, viņa vēl piezobo. Pagaidi

tik, tiksim tur lejā, vecajamno acīm ārā, tad tu man

atmaksāsi ar vienu mutīti. Vai ne tā?"

„Lika drusku pagaidīt! Ja tu man tā runā, tad ar

Dievu!" Maja iesaucās un sāka uz priekšu tecēt.

Didžus gribēja tecēt pakaļ, bet putra šļuncinājās
pār malām

— nevarēja. Mājaibij atkal lielā puse.

„Maja, cālīti, pagaidi! — man bail, ka nekrīti ar

izkapti; vairāk nejokošu tevi — iesim reizē."

„Bet tad, Didžu, vīrs un vārds!"

„Jā, vīrs un vārds!"

Abi tādu brīdi klusēja. Beidzot Didžus uzsāka:

„Klausies, manu balodīti, kā būtu, ja šodien tavam

tēvam runātu?"

„Ko tad?"

„Tevi! Re, pļavā neviens netraucē mūs, un Ojārs

arī nav šodien pa kājām. Kad ēdīsim pusdienu —

raudzīšu."

Maja neatsacīja nekā. Tik apaļie vaigi stipri no-

sarka, un zilās acis noslīka uz zemi.



214

«Redzi, žubīte, mums taču vienreiz jātiek skai-

drībā; es jau nezinu, vai tēvs tevi pie Ojāra laiž, vai

pie manis, cik ilgi tā mēs, abi brāļi, ap tevi lēkāsim.'

Maja vēl neatteica nekā.

„Kādēļ tu šodien nerunā, Maja mīļā?" Didžus uz-

prasīja, paskatīdamies viņai acīs. Bet pašā tanī brīdi

nomanīja, ka meičai acīs asaras mirdzēja.
„Maja! mana sirsniņa! tu taisies raudāt? Kādēļ

tā?" Didžus līdzjūtīgi iesaucās, nolikdams druvnesi

ar maizi zemē un tiekdamies Maju apķert.
„Kādēļ tu raudi?"

„Ej Didžu, ej —
tu arvien tā vienaldzīgi runā; it

kā man tas vienaldzīgi: vai tēvs mani pie Ojāra dzen

vai pie tevis laiž."

„Es saprotu, saprotu — piedodi! šitais vārds man

tāpat izšāvās. Dodi mutīti — tagadesampilnīgi skai-

drībā! Vēlāk, kad pusdienu ēdīsim, es tēvam runāšu,
bet tev jāapsolās mātei tūliņ rītu pašai teikt. Vi-

ņai man tā jocīgi minēt: kaunos patiesi, kad tev

saku; laikam tādēļ, ka ar tavu māti tā neesmu sa-

radis, kā ar tavu tēvu, kopā strādādams. Maj', apso-

lies viņai bilst?"

„Jā!"
„Nu, labi, dodi atri vēl vienu mutīti, kamēr ve-

cais nav panācis kalniņā."
Didžus vēl reiz apķēra Maju, bet ātri vien atkal

palaida, jo pamanīja veco Jāni turpat kalniņa galā.
„Dzirdi, Maja, ej ar izkapti uz priekšu! es piesitī-

šos tēvam un labāk tūliņ to padarīšu. Tagad man

īstā sirdība radusies."

„Bet nesaki tu viņam, ka Ojārs arī grib mani."

Majapiekodināja, aiziedama.

„Nu, Didžu, kādēļ neeji uz priekšu?" Jānis, pie-
nākdams, uzprasīja. „Klausies, mīļo sievas tēv," Di-

džus droši, tomēr pakaunīgi iesāka, Jums taču ne-

kas nebūs pretim, ja es Maju apņemtu? Mēs abi

esam skaidrībā, nu tik vēl trūkst jūsu un Grietas pie-
devas."

To dzirdēdams, vecais Jānis nokrita kā no plaukta.
Lai gan viņš sendienām bij nomanījis Mājas un Didža



215

satiksmi, tad tomēr
—

tik piepeši uzprasīt —
tīri tā

pliekanipaliek.

„Nu jā, Didžu mīļo, kas man tur varētu būt pre-

tim; bet tīri jocīgi: Ojārs jau velk to pašu meldiju.
Viņreiz, kad zirgu stalli mēzām, viņš ar mani runāja.
Es jau atteicu: jāprasa Mājai, ko tā; bet Ojārs —

kā jau arvienu karsts
—

tik atbildēja; „Ko ar Maju

gari tērzēt
—

tā nevar tik ātri sadomāt; tādēļ me-

tīsimies mēs abi uz vienu roku, gan Maju piedabū-
sim!" Bet vēlāk —tā nodomājupats savā prātā: kur

tad tu piedabūsi; ja meitēns negrib, kādēļ ar varu

spiest. Un tā tā lieta palika."

«Ojāram, mīļo tētiņ, cerības bez pamata. Tagadiņ
vēl Maja man teica, ka nepar ko Ojāru negribot."

„Manis dēļ, dēls — kur tad Maja tik ātri aiz-

skrēja! — es pļavā atprasīšu viņai: ja teiks, ka tevi

grib, tad še roka!
—

tu dabūsi. Bet, Didžu, kā tas

ar tiem zaldātiem? Vai tēvs ar lielkungu ir arī ru-

nājis par tevi, vai ne? Taču būtu laiks lūgt, lai liels-

kungs atzītu tevi par saimnieku, citādi atnāks puišu

ķērāji un paņems tevi kā ogu."

„To tēvam tūliņ prasīšu. Nu, tas arī tikpat, kā

nekā: tēvs ar lielkungu sastāv labi; tiklīdz runās —

būs. Ojāru tēvs grib atkal iedabūt sev par palīga

vagaru — tad, zināms, tam arī no izķeršanas nav

vairs ko baidīties."

Tērzētāji, lēni kāpdami, būtu aizņēmušies vēl ko

pārrunāt, bet nedabūjavairs: Ezīte jau bij sasniegta.
Un tā tas pa laikam: nopietnās sarunās ceļš arvienu

isāks par valodām: neesi apskatījies — jānorauj sa-

runām pavediens gribot negribot.

Maja, domās nogrimusi, sēdēja pļavā uz cinīša un

grozīja savu grābekli. Bet Jānis, līdz ko izkapti no-

licis, pēkšņi uzprasīja.
„Saki, meita, pie kura tad tu īsti domā iet: vai

pie Didža, vai Ojāra?"

Maja tīri sarāvās par tik piepešu jautājumu: viņa

nosarka un paskatījās tēvam acīs.

„Nu saki, saki — ko blodies!"
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„Tēt mīļais!" Maja pacēlās, „laižat mani pie
Didža; Ojārs tāds straujš."

To sacījusi, meitene saķēra tēva roku, cieti pie lū-

pām spiezdama.

„Labi, mana meita; nāci šurp, Didžu! no šīs die-

nas tu arī man būsi par dēlu."

Didžus saķēra vecajam otru roku, nobučodams, un

tad ātri, kā zibins, apmeta savu labo roku Mājai ap
slaiko stāvu, pasmiedamies:

„Maja, mana sirsniņa, tagad dodi man pirmo mu-

tīti, kā arī citi to redz!"

Maja, no tēva kaunēdamās, pagāza galviņu uz labā

pleča un nelaidās bučoties. Bet Jānis, jokodamies,
iebilda:

„Vadzi, Maja, ko nu palīdz vairs meitu untumos

gorīties*—
vai dosi, vai dosi! Neesi izgāņa, vai ņemsi

saldumus, kas naudu maksā! Skaties, ko šī nu vairs

kaunēsies!"

„Jūs, tēt, pārgalvnieku vēl pieskubināt! Maja ie-

smējās un raudzīja no Didža izrauties, bet Didžus

nospieda Maju uz cinīša un sirsnīgi nomutēja. Ve-

cais Jānis varēja par to tik gārdi smieties, kā mazs

bērns.

„Na, bērni, nu beidzat žargoties! šī diena jums
un man paliks dārgā piemiņā. Tomēr ilgāki vairs ne-

gorīsimies saulē: jāstrādā."
„Labi!" Didžus uzlēca, pagrābdams izkapti. Abi

vīri reizē nobrucināja un vicoja pļaut. Bet Mājai bij
lielie nagi, kamēr savus dzeltēnos matus sakārtoja,
kurus Didžus plēsdamies bij izpurinājis.

Tas nu bij Ezītē. Bet tagad šausim drusku Ojā-
ram pakaļ Talsos, ko tas tur laba dara. Ko nu!

—

Ojārs jau visur braši raujas; un tādā miestā, kur

vēl šodien nedēļas tirgus —
tur jau katrs miega

pūznis tādā reizē acīgāks, ne vēl nu Ojārs —
tāds

zēns, kas ne mūžam nolaidies nevazāsies.

... Jā, un tā nu Ojārs, līdz ko Talsos iegājis no-

pirkās Jāņu brandvīna un uzgāja uz tirgu ar visu

savu brandvīna krūku. Taču jāizskatās. Nu ,ko tur

teikt, ko sacīt: cik toreiz tie Talsi paši lieli bija,
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tāds tas tirgus: laba skudru pūžņa lielumā; ja labs

vīrs drusku pacēlās uz pirkstu galiem — tūliņ pār-
redzēja, cik žīdu, cik vāciešu, tur tirgojās. Bet tir-

gus jau nu bija!
Un Ojārs, nemaz nepaceldamies, tūliņ ieraudzīja

pazīstamo Pastendes muižas meldera puisi pie miltu

vezuma.

„Labrīt, Andžu! No kura laika apmeties par miltu

pārdevēju?"
„No šā rīta!"

„Jaunas vēstis! Bet, Andžu, joki pie malas: saki,
kam tad tie milti ir? Varbūt, ka es arī nopērku."

„Labi aizviņnedēļ vēl biji pie mums malt un nu

jau atkal miltus meklē."

„Tā jau bij dienišķa maizīte, ko malu, bet šodien

ievajadzējās Jāņu raušu. Vadzi, nejokojies, ja esi

pārdevējs —
iebērsi man puspūru. Kas tie par mil-

tiem ir?"

„Te, jāsaka, visādi kopā: otri, pirmie un varbūt

kāda sauja ir trešie, kas to lai izzin; kā jau meldera

matu milti: no tā malējapa sieciņam, no tā pa rieku-

žiņai — teici,kur lai liek: vedām pārdot. Ir tad vēl

mājā palika."

„Milti labi, labi
— nevar smādēt; cik tad maksā

puspūrs ?

„Deviņdesmit kapeikas —
mēs jau laižam drusku

lētāki, citādi pilsētnieki labāk lien botīs, nekā pie ve-

zuma."

„Klausies, iebērsi man puspūru no savām sala-

sām."

„Labprāt, Ojār, bet tu jau redzi, vēl nav uzvilkts

sarkanais karodziņš tirgus vidū; vēl jau vācu stun-

das; pagaidi pulksten vienos, kad uzvilks karodziņu,
tad varēs zemnieki pirkt."

„Sazin jods tavus vācu pulksteņus! ne mums tādu

vajaga, ne arī ir: ače, par ko tad gaiļi pasaulē. Un.

spogs tāds, it kā es nepazītu tādu karodziņu. Ja pie-
nāks tirgus sargs — teikšu, ka pērku priekš sava

muižkunga. Es tik tādam tirgus sargam paprasītu.
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kāpēc mums zemniekiem aizliedz visu dienu ie-

pirkties."
„Manis dēļ — turi maisu! Bet, ja kas notiek, tad

atbildi pats."
Andžus iebēra puspūru, un Ojārs, maišeli padusē

saņemdams, steidzās uz mājām.
Te

—
labi no tirgus malas nost, iepretim, Hendzeļa

dārzam
— vadzi, izskries no tāda nameļamazs, sīciņš,

bet jau vareni kusls vīrietis, drusku klibodams, ar

sarkanas malas cepuri galvāunuzsauks lepniOjāram,
it kā nule pat muižu būtu nopircis:

„Puiš, pagaidi— ko tur pirki?!"

Ojārs izliekas kurls.

„Vai tu gaidīsi vai ne!" klibiķis vēl otrreiz uz-

sauca.

Ojārs nemaz nemož.

Te sarkancepuris klāt, Ojāram aiz stērbeles unnu

laikam rādīs. Bet Ojārs iet vienā gājienā, vilkdams

ar stērbeli šo līdz.

„Vadzi!" sarkancepuris uzsita Ojāram pa plecu,
„vai tu, zirgs, neapstāsies man!"

„Arē! brīnumi
— domāju kāds šunelis ieķēries,

apskatīšos —
cilvēks. Ko tad gribēji?"

„Ko tai maisā pirki?"
„Sarkanas smiltis jau nepirku!" Ojārs atcirta un

gāja tik projām. Bet sarkancepuris palika bezkaunī-

gāks: ieķērās Ojāram čuprā. Bet Ojārs ātri nolika

maišeli, krūku, satvēra sarkancepuri un pārcēla pār

žogu Hendzeļa dārzā, smiedamies:

„Ak tu mans klibais dēliņ, nelietīti, iecelšu dār-

ziņā odziņās. Pāriji odziņas, kamēr tētiņš izceps, ače,
no šiem miltiņiem rausīšus — atnesīšu uzēdām."

Sarkancepuris dārzā nejaudāja acumirklī apķert,
kas nu darāms: vai kaunēties, vai lamāties.

Ē! labāki lamāties! tas ātrumā iedomājās un

laida vaļām, cik rupji nu vīrs prata pa latviski. Tū-

liņ divi, trīs Talsinieki, kur gadījušies, kur ne, dzinās

palīgā. Bet Ojārs pa to laiku, kā zibins, ielēca pazī-
stama žīda

—
Leizera

— ratos, pakampa grožus, sa-

deva nātna ķēvei gar sāniem un nu tik uz mājām.
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žīds gan ratos bļāva:

„U, Ojāres, kur tu skriese?"

Bet Ojārs tik iemeta:

„Izaudzis žīds, vēl baidās no bubuļa! Ja neturēsi

rīkli, dabūsi pa ļepu!"
„Apžēlojes, Ojāres, netur tokš man par naru."

„Kluss, jeb es gāzīšu! tu redzi, ka man visi Talsi

dzenās pakaļ, tādēļ kā bez karodziņa nopirku sitos

miltus
.... Nu, ķēve, nu! tā, še tev!.. Pavedi mani

tik drusku uz ceļu līdz Grenču krūmiem, Vairāk ne-

gribu ... Nu, maita! nelaime, kad zirgam ar pāta-
gas kātu auzas jādod."

Vairāk par versti tā skrējis, Ojārs apturēja ķēvi,
sacīdams:

„Še, Leizer, ķēve; citā reizē par vedumu dabūsi

mūsu mājās maišeli ēdamā."

žīds noplātījās vien un grieza atpakaļ, rokas sa-

ņemdams :

„Gatave razbainiekes, tas Ojāres; viš ar tāde

švole vien visur iet" ...

Tirgus sargs ar saviem palīgiem bij izskrējis gan

bēdzējam pakaļ, vēl labi no Talsiem ārā, bet ķeri nu

čigānu krūmos.

„Tāds velna gabals!" tirgus sargs lādējās.
„No kurienes tāds diedelnieks varēja būt?"

„Es gan pazinu viņu —
tas bij Talsu muižas va-

gara dēls, Ojārs," viens no palīgiem piezīmēja.

„Ak tā —
Talsu muižas vagara dēls! Nu, tad to

putnu dabūšu. Pirmīt pat Valdgales muižas muiž-

kungs iebrauca Libartiņa sētā. Tūliņ iešu pagānu vi-

ņam nodot."

„Gan muižkungs slānīs viņu!" otrs palīgs pieme-
tināja.

Tirgus sargs aizkliboja muižkungu meklēt; bet

šie trīs vēl pārrunāja svarīgo notikumu, nosmieda-

mies par klibiķa ķezu, kā, puisis, negribot dārzā ieli-

dinājies ...
Sienu noglabājot, Ojāram bij daudz ko stāstīt pai-

sīs dienas atgadījumu. Citi visi smējās salīkuši; tik

tēvs neko; tas sacīja:
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„Kur tu ej i, tur brīnumus un nosaukas vien iz-

dari."

„Tēt, pasakāt, ko lai daru
—

visi man pa kājām
vien kuļās."

„Ej, ej, dēls, ar godu arvien tālāk tiek, nekā ar

dūri."

„Tēt, ko jūs sakāt, vai jūs ļautos no katra čur-

muļapilsētnieka aiz deguna vazāties."

„Lai nupaliek, lai; citā reizā tā, dēls, nedari vis,"
Pamīlis nosacīja, nogriezdams valodas par citu ko.

Jāņu muca sen jau bij nokritusi; ugunskurs sāka

izdzist birzes malā; līgotāji posās uz mājām.

„Vadzi!" Pamīlis iecaucās, „dzīsim pa gaismiņas
apakšu zirgus drusku paganīt legzdājā."

„Zināms," Jānis atteica, „vai nu zirdziņus bez

Jāņiem atstāsim
—

lai iekož gārdāku muti."

„Dzīsim!" arī Didžus apstiprināja.
Didžus ar Jāni gāja zirgus atpīt! Pamīlis soļoja

taisni uz legzdāju; bet Ojārs, pamanīdams, ka Maja

aizgājusi līgotājas pavadīt, tīši izlocījās pa kreiso

pusi, aiziedams nepamanīts līgotājām pakaļ. Ojā-
ram bij savs nolūks: viņš gribēja, atpakaļ nākdams

Mājai piesisties un netraucēti izrunāties. Izdevās arī.

„Klausies, Maja, tu arvienu vilcinies manim galīgi

atbildēt," Ojārs uzsāka, Maju mīļi apķerdams.
„Mīļo Ojār, sen jau tev esmu teikusi, ka tur nekas

neiznāks. Tici, tu man tiešām esi tiklab, kā brālis.

Kopā esam uzauguši, kopā baltas un nebaltas dienas

pavadījuši, bet dari, ko gribi —
diviem taču nevaru

savu sirdi atdot. Viņa pieder Didžum. Neļaunojies,
brālīt, ko lai dara: sirdij nevar pavēlēt. Izgaisini tik

savu iedomību
—

būs mums abiem labi. Vai ne tā,
labo brālīti?"

„Maja, mana dvēselīte, kādēļ tu tā runā?"

„Mīļo Ojār, vai tad būtu labāki, ja es tevim slēptu,
ka ar Didžu esam skaidrībā? Aizvakar mans tēvs

Ezītē taisni atprasīja, lai sakot, vai gribu pie tevis
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vai pie Didža iet. Atteicu: pie Didža un tam ta jā-

paliek."

„Maja! kam tu teici, ka iesi pie Didža!" Ojārs

sāpīgi iesaucās. „Vai nezināji, ka tevi, labā Maja, iz-

turu tik mīļu, tik mīļu. Maja, nāc, apsēdīsimies! var-

būt, ka vari vēl apdomāties."

„Labo bāliņ, apžēlojies, nemoci mani; ko tas viss

līdzētu. No laika gala Didžu un tikai Didžu esmu ie-

domājusies un Didžus atkal mani, kādēļ gribi mūs

šķirt?"

„Ak tu Maja tāda, kā es nebiju cerējis to sagai-
dīt. Nu man viss nodoms vējā, viss izputējis!"

To teicis, Ojārs ātri nosēdās uz grāvja, atzvēla el-

koņus pret ceļiem, ielika galvu plaukstās un klusēja.

Maja nezināja, ko darīt, žēl, ļoti žēl tai metās

nabaga Ojārs. Beidzot piegāja klāt, uzlika roku uz

Ojāra pleca, prasīdama:
„Brālīti, vai esi dusmīgs uz mani?"

Ojārs neatbildēja nekā.

„Mīļo Ojār, nedusmo; piedodi man — es citādi

nevaru!" Maja lūdzās, šņukstēdama.
„Tev, Maja, varu visu piedot un kaut tu mani vēl

vairāk apbēdinātu, ir tad tev piedodu, bet brālim ne-

varu to piedot."

„Piedodi, mīļo, labo Ojār, arī savam brālim; viņš

tikpat nevainīgs, kā es: piedodi, es ātrāk nedošu tev

miera!"

„Nē, Maja, nē! kā lai viņam piedodu, kur viņš ap-

laupījis mani uz visu mūžu."

„Redz, kāds tu straujš esi: to, ko tagad uz Didžu

saki, to pašu varētu arī Didžus uz tevi teikt. Tad jau
drīzāk es vainīga, ne Didžus. Dusmo labāk uz mani,

ne uz Didžu."

Ojārs neatsacīja nekā.

„Ojār, iesim mājā —
būs labi!"

„Nē, Maja, ej viena pati, atstāj mani tepat."

„Kādēļ gribi viens pats palikt?"
„Kādēļ gribi iztaujāt? Tāpat, kā tu man savu

sirdi neuzticēji, tā arī es vairs neuzticu ne tev, ne Di-

džum, ne šim, ne tam: visa pasaule man riebj. Maja,
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dodi tik vienu mutīti un tad ej iuz mājām; lai Dievs

tev palīdz!"

„Jā, kā brālim, jā, tad tevi skūpstu, bet vairāk arī

nē; še Ojār, un nedusmo vairāk."

„Tā, to tik gribēju: lai tu manim vienīgu reizi

brīvprātīgi mutīti dodi; nekad tu mani neskūpstīji.
Taču viens piliens man lemts no tevis."

„Labi, Ojār, še vēl otra un esi atkal labs; nāci uz

mājām."
„Nē, Maja, ar tevi reizē mājā neiešu. Man te ta-

gad plosās daudz kas pa šīm krūtīm. Tās man nevar

citi apmierināt; tik viens pats viņas remdēšu."
„Ko tad tu gribi darīt, Ojār?" Majatīri izbijusies

prasīja.

„Itin nekā ļauna — par to galvoju tev: Ojārs
prātu vēl nav zaudējis, bet Maju tik kaislīgi, neprā-
tīgi iemīlējis — tas tiešām tiesa!"

To sacījis, Ojārs pārlēca pār grāvi un ātriem so-

ļiem aizgāja taisni pa papuves lauku uz birzes pusi.
Maja dikti ieraudājās; viņai bij Ojāra žēl; viņai

sāpēja, ka nebij spējusi viņa sirdi apmierināt.
«Nabadziņš, lai viņš ir straujš, bet sirds viņam

laba. Un šī labā sirds bij jāsaplosa. Tomēr, ko darīt:
Didžus taču ir un paliek mans!" ...

Jāņu rītā, līdz ko labi pātari bij noskaitīti, atnāca

negaidot ziņa: Ojāram esot tūliņ jāiet uz Valdgales
muižu pie muižkunga.

„Kādēļ tad taisni Ojāram, kādēļ tad man nē?" Pa-

mīlis ziņnesim uzprasīja.
„Jā, papu, kas to lai izzin!" ziņnesis paraustīja

plecus un kāri paskatījās uz galdu, kur raušu sieciņš
stāvēja.

„Pi! ta tad nākdams noslāpu," tas nospļāvās,
gribēdams ar to teikt:

„Diezin, vai brokastu paēduši, vai nu tik ēdīs?"

„Ej, Didžu, atnesi alu, pasniedzi šņabi; ače, tū-

liņ brokasts arī būs," Pamīlis ziņnesi' uzjautrināja.

„Vai, Ojār," slimā Grieta iesaucās, „uz Vald-

gales muižu iedams, iegriezies Tiltiņos pie vecās An-
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nas, lai iedod priekš manas kājas jaunu plāksteri.
leeji, ieeji dēls!"

„Tas jau navnekas, Grieta; to jau izdarīšu gan!"

Ojārs tūliņ ātri saģērbās, paķēra vienu rausi, uz-

lika sviestu un aizgāja ēzdams, nevienam ne vārdiņa
neteicis.

Ziņnesim, turpretim, pudeles labad iepatikās labi

ilgi Pamīlos pakavēties. Pamīlis neliedza arī: lai jau

nu met, diezin, vai Valdgales muižā Jāņuvakaru da-

būjis; bet taisnību sakot: negausis bez goda prāta
ir tas pats, kas uzmācīga mūša dienasvidu guļot.
Abi vienā šķirā šķirami. Bet tiem ļautiņiem, kas ne-

gausībnieku kārtā iestiguši, par maz smadzeņu to

nojēgt.
Un tā nu ziņnesis, kad labi bija paēdis, vadzi, uz

vienu reizi atminēsies ievaicāties:

„Kur Ojārs palika? — jāsāk kāpt."
„Ojārs jau sen pār visiem kalniem!" saimniece

ieteicās, „un tev labi jāsteidzas, kamēr panāksi."
„Kāds arī nav — nevarēja mani pagaidīt!" ziņ-

nesis iesaucās un aizgāja, šņabi tencinādams ...
Visu ceļa gabalu Ojārs domājatik par Maju, gu-

drodams, vai nebūtu kaut kāda cerība taču vēl viņu
iegūt.

„Skat, ja varētu tik vēl vienu gadiņu Didžum kā-

zas novilcināt, varbūt, ka pa to laiku Maja apdomā-
jas, bet, ja jau šoruden tie grib saprecēties —

tad

viss pagalam. Pag, šodien man jārunā ar muižkungu;
re, viens gads tādās lietās nav vis maģums, un izsal-

kusi pele ar laiku izgraužas pat caur viscietāko pa-

matu pie labības gūruma."
Tā Ojārs, galvu nodūris, prātoja; tikai pie muiž-

kunga durvīm atjēdzās.
„Na, bendeskalp!" muižkungs Ojāru apsveicināja,

„vai atnāci gan?"
„Paši redziet, ka atnācu, kungs!" Ojārs izbrīnījies

atteica.

„Tu razbainieks, ko tu ar tirgus sargu Talsos iz-

darīji!?"
„Cienīgs kungs, atļaujat man

"
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«Piecpadsmit kokus rītā dabūsi!

„Atļaujat man
"

„Nē, nē, ne vārda vairāk, ej i!"

„

Redzat "

„Turi muti! eji!"

„Par to pērienu vairāk ne — man vēl cits kas ru-

nājams!" Ojārs, kā pupas, ātri izbēra.

„Kas tad?"

„Redzat, šoruden "

„Teici ātri — man nav ilgi vaļas!"
„Šoruden mans brālis, Didžus nāks ar Maju pie

jumsprecības zīmi lūgties, kā var pie mācītāja braukt

pātarus atskaitīt..."

„Kā? Maja grib precēties?"
„Nuja, kungs, vai nevariet to lietu pavilcināt vienu

vienīgu gadiņu; nākamo rudeni, lai tad, manis dēļ."

„Kas tev par vajadzību savam brālim klučus ceļā
vilkt?" muižkungs uzskatīja Ojāru cieti.

„E! ko izteikt, ko būt: viņš viena gabalā kaitina

mani; to es dusmās tikai daru."

Bet muižkungam šāda valoda brīnišķīgi patika;

viņš sāka itin laipns palikt, sacīdams:

„Pagaidi, pagaidi —
dabūšu savu pīpi!"

Bet garām iedams, tas pamanīja Ojāram tādu

mētru vīkšķi kabatā. Ojārs, runādams, pats nezinā-

dams mētras bij virpinājis pirkstiem, caur ko sabira

uz grīdu smelkņu kārtiņa.

„Klausies, puiš, nepiebirdinimanu istabu! Kas tās

par tabakas lapām tev kabatā?"

„Vai! kā tas man tā noticies. Redzat, te man

priekš slimās Mājas mātes kājas plāksteris ievīkstīts.

ledabūju no Tiltiņu Annas. ledeva plāksteri, iedeva

arī krūzmētras priekš slimajām krūtīm."

„Kā?" muižkungs, vienaldzīgs izlikdamies, praši-
nāja, „vai tad tā vecenevēl dzīva?"

„Ne dzīva, ne mirusi: nīkuļo sen gadiem; un nu

vēl piesitās kājai nelāgs čūlātājs, diezin, vai jele sa-

dziedēs. Plāksterus nesam vienā gabalāmājā —
tik-

pat."
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„Nujā, vienalga! ar tādiem smirdošiem plākste-
riem pie manis iekšā nenāci. Velci tūliņ ārā no ka-

batas!"

Ojārs vilka mētras no kabatas un gribēja lauka

nest; bet muižkungs apturēja:

«Pagaidi, tev vēl jāpaliek! Dodi šurp, izsviedīšu

tepat pa logu!"

„Vai, kungs, plāksteris iekritis dubļos un sa-

mirks."

„Nu, tad izsviedīšu uz ļovenēm!" muižkungs, īgns
izlikdamies, iesaucās, sagrābdams mētras un aiz-

iedams laikam pēc pīpes.
„Pag, pag," muižkungs otrā istabā prātoja, „man

tas rakaris jāaizgādāuz kādu brīdi projām. Hm! va,

re, sūtīšu ar vēstuli pie skrīvera Grinta uz Talsiem."

Muižkungs izsvieda mētras, paķēra pīpi, mudīgi
vien uzrakstīja vēstuli un iznāca pie Ojāra:

«Klausies, tu aiznesi šo uz Talsiem pie skrīvera

kunga Grinta. še!"

„Jā, jā, kungs!" Ojārs izgāja pa mazajām durvīm.

„Skat, kur nu uz reizi sāka laipns palikt; pēcāk vēl

nolūgšos — atlaidīs arī rītdienas pērienu."
Muižkungs mudīgi vien bij izsteidzies pa lielajām

durvīm uz ļovenēm.
Ojārs apgāja apkārt un arī ieradās pie ļovenēm

pēc savām mētrām.

„Vai pametīsi labāk savus plāksterus tepat —

vēlāk jau dabūsi diezgan: laikam gribi skrīvera kunga

istabas arī piebirdināt."
„Jā, jā, kungs, ja vēlat, lai paliek."

Ojārs aizgāja; bet muižkungs paķēra tādu pude-
līti, paņēma mētras un iegāja dārzā.

Ojārs, labu gabaliņu nogājis, uz reizi atminējās:

„Kad tu izčibētu! man taču vajadzēja paprasīt:

vai — ja skrīveri majā neatronu
— man uz atbildi

jāgaida vai nē. Kad tevi nelabais! šodien galva dūc,

kā bišu sietiņš, nemaz apķert."

Viņš steidzās atpakaļ. Bet gar muižas ledus pa-

grabu' iedams, tas pameta acis un ieraudzīja muiž-

kungu dārzā. Paskatījās labi un, lai Dievs pasargā!

Rob. Bērziņš, L«rchis-Puškaitis dzīvē un darba. 15
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kas tad tas? — muižkungs bij atrisinājis viņa mētras

un grieza ar nazi plākstera ritulīti pa vidu.

To redzēdams, Ojārs ātri pašāvās aiz ledus pa-

graba stūra un sāka uzglūnēt, kas tur īsti notiks.

Jā, pārgrieza ritulīti, ielēja pāris pilienus no tādas

mazaspudelītes, saritinājaritulīti uz sēdekļa, kā bijis,

sasēja mētras un aizgāja uz istabu.

Ojāram nogājašermuļi pa kauliem. Slapstīdamies,
gar žogu vien, tas aizzagās atpakaļ uz Talsiem.

„Vai velns viņu nīda! Tam cilvēkam nav labi ceļi.
Viņš grib vecoGrietu nomaitāt, nudien, nomaitāt. Vai

man maz šorīt varēja prātā iešauties toreizējais at-

gadījums ar Maju. Tas lops vēl nav aizmirsis Maju.
Kas to varēja domāt. Nudien, viņš grib Grietu no-

maitāt, lai varētu lielkungam teikt, ka nu Mājai nav

jākopj vairs māte—varētu uz muižu par istabas meitu

nākt. Lai man saka, ko grib: tas tā ir!
— Tādēļ tik

pēc mētru vīstokļa tā tīkoja; tādēļ uz reizi tik laipns
palika: Kādēļ taisni arī mani pie skrīvera sūtīja? Te

jauvisa muiža ko pasūtīt. Ak tu necilvēks tāds! Un

man vajadzējavēl šodien tādam bezdievim savu brāli

nodot. Lai Dievs pasargā! tos grēkus man nekad ne-

piedos. Esmu nelaimīgs cilvēks: Maja pie manis ne-

nāk, ar brāli man jāsalecas Ai, ai! kam man

tik vajadzēja to teikt. Vai caur to tikpat Maju būtu

dabūjis. Labi — vienu gadu novilcinātu gan, bet, ak

Dievs! caur šo vārdu
— ja nebūtu redzējis —

Grieta

nomirtu un Mājai būtu bijis jāaiziet pie tā suņa ga-
bala kalpot: nenu brālis būtu dabūjis, ne es. Maja!
Maja! tevi mīlēdams, es tiktāļu pārskatījos. Bet tev,

Maja, manai labajai Mājai, tādu ļaunumu novēlēt, to

jau ne vilks mežā nespētu. Hu!" Ojārs nopūtās, at-

sēzdamies. Vaigi tam svila un galva skaidri riņķī
griezās. Ilgi nabadziņš tur sēdēja, ar sevi kaudamies.

Un, kad vēlāk Talsos nogāja, tad vaigu svelme bij
nozudusi: glužibāls izskatījās.

Skrīveris bij mājā un Ojārs ar atbildi devās at-

pakaļ. Ceļā Ojārs vēl prātoja:
„Ko nu darīšu ar mētrām un plāsteri? Nē, tas

neiet
— jāņem ir un viss atgadījums jāpatura pie

sevis."



227

Ojārs, muižas vidū ienākdams, ieraudzīja muiž-

kungu uz ļovenēm. Atkal šermuļi pārņēma to.

„Te nubūs, kungs!" Ojārs atdeva vēstuli, bet balss

tam trīcēja.

„Puiš, kas tev par nelaimi, ka esi tāds nobijies,
bāls?"

„Man jau tas rītdienas pēriens maisās pa galvu."

„Nu, kad tev tā žēl
—

lai paliek; šoreiz piedodu!"
„Paldies!" Ojārs atteica, savas mētras ņemdams.
„Rupjš tu ar' esi diezgan, puiš: es tev atlaižu pē-

rienu un tu nenāci ne goda padot."
«Paldies!" Ojārs pielīda klāt, svārku stērbelei de-

gunu pieliekdams; bet prātā domāja:
«Gabalos saēstu tevi, ja man vara būtu. Lopam vēl

jālaiza ceļa gali!... Jā, viss notikums man jāpatura
pie sevis; nedrīkstu teikt, jo tad arī jāteic,kā Didžum

skaudu. Esmu noziedzies, briesmīgi noziedzies: pret
brāli, pret Maju, pret veco Grietu, pret sevi pašu. Nē,

nē, nu atzīstu: neesmu vis Mājas cienīgs; mans brālis

cienīgāks — lai viņš ņem. Neapņems šoruden, dabūsi

citruden. Bet Maja no šā brīža pieder tev, citādi ne-

spēju savu noziegumu atlīdzināt."

Ojārs atsēdās un sāka raudāt: viņš garāatvadījās
no Mājas. Labi izraudājies, viņš jutās vieglāki; tas

piecēlās, nomazgāja grāvī acis un sāka soļot taisni

Tiltiņos pēc citām mētrām,cita plākstera.
Netālu no Tiltiņiem tas tikko atjēdzās, ka nelāgais

plāksteris vēl kabatā.

„Pūsti te dumbrā!" Ojārs iemina vīkstoli, «teikšu
Annai, ka izkriti" ...

No tā laika Ojārs pilnīgi bij pārvērties: runāja
maz, pasmējās reti. Senāk varēja ņiprājam zēnam

piemaksāt, lai vienu dienu bez jokiem nodzīvo. Tomēr

pret Maju un brāli viņš izturējās laipns, tāpat kā se-

nāk, it kā viņu starpā nekas nebūtu noticis ...
Siena laikā beigās lielskungs atkal bij ieradies

Valdgales muižā.

Šoreiz Pamīlis nodomājaDidža unOjāra dēļ runāt.

Lielskungs ar muižkungu tur pa istabu rēķinājās, un

Pamīlis tīši ieklepojās uz ļovenēm. Muižkungs iznāca

ārā.
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„Nu, vagar, ko gribēji prasīt?"
«Gribēju ar lielkunguparunāt. Redzat manam Di-

džum un Ojāram varētu uzbrukt ķērāji un izķert. Tā-

dēļ gribētu, lai lielskungs Didžu par saimnieku atzītu

un Ojāru man par palīga vagaru pieņemtu."

„Manu dieniņu! tas jau pats par sevi protams, ka

tam tā vajaga būt. Tūliņ lielkungam teikšu. Tev ne-

maz pašam nav jāuzbāžas; viņš tagad iesācis rēķinā-
ties

— nav vaļas, aizkaitināsi tik. Rītu tev pateikšu,
ko atbildējis. Tici droši, kad es lielkungam runāšu,
tad tas būs vairāk vērts, nekā kad tu."

Pamīlis ticēja un aizgāja pie darbiniekiem.

Bet muižkungs nebilda ne vārdiņa lielkungam.
No rīta, kad lielskungs bij aizbraucis, Pamīlis uz-

prasīja:
„Ko tad lielskungs jums atteica?"

„Viņš atteica, ka tā lieta darīta," muižkungs me-

loja un pagriezās uz citu pusi, lai vairāk nebūtu jā-
runā par to.

Pienāca sējams laiks. Pamīlos viss likās būt aiz-

mirsts. Tikai muižkungs nebij aizmirsis itin nekā:

viņš bij lauzījis visu rudeni galvu, ka Grieta vēl pie

dzīvības, bet šodien prātoja:

„Ē! jāliek tās domas pie malas. Tā tas neiet, —

jāsāk drošāki strādāt. Klausies, Krišu, aizeji tu uz

Talsu muižu pie modemieka, lai viņš šodien pie manis

klāt!"

Pret vakaru ieradās Joskus, Talsu muižas moder-

nieks.

«Labvakar! cienīges muižkungeskunges."

«Paldies! Josku, nācu te drusku dārzā! Klausies,
tu pagāns, tu man esi izvilcis drīzi vairāk par desmit

rubļiem un vēl neesi izdarījis par naga melnumiem."

„Ui! cienīges kunges, tur ir gataves mokes ar to

vagare. Kā lai tāde noķer: viņš jau ne salmine neaiz-

tiek, kas nav brīve."

„Tu esi lops! pie zādzībām to nekad nenoķersi, bet

apskaties, vai tāpat kaut kā nevar. Raugi tu viņu kā-

dos slazdos ievilkt, kaut kā piemānīt; viņš no otra

ātri visu tic, to esmu ievērojis."
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„Ui! es proves!"
„Bet taisi ātri, citādi atprasīšu tev naudu."

Joskus labprāt būtu gribējis iedoto nopelnīt, bet

vai izdosies
— pats šaubijās.

Tomēr nelaime mēdz neviļus uznākt.

Vienu dienu Pamīlis,agri no rīta izjādams, bij aiz-

mirsis odera kulīti zirgam paņemt. Tai dienā iegadī-
jās vēl uz Okti, divi jūdzes atstatu vietu jāt. Tur bij
jāaprunājās ar kādu lopu uzpircēju, kas apņemtos
apgādāt Talsu muižas brandvīna brūzim vēršus. Tā

nu tik pret vakara pusi vagars atkal ieradās Talsu

muižiņāpie darbiniekiem. Tai dienā rijās vētīja auzas.

Pamīlis, savu zilsari ar slābanu vēderu pēdīgi sašļu-
kušu redzēdams, iegrāba oderi no vētījamām auzām

un pabaroja. Bet Joskus, kā saukts
—

todien arī gar

rijām blandījās. Pietika, žīdiņš tūliņ aizjūdza ķē-
veli un prom uz Valdgales muižu pie Šampana.

„Ui! nu viņš mums rokē!
— viņš zage rijē liele

sieke auze un ēdināje save zirge, lai pārsprāge vise

kunge."

„Vai tu to pilnīgi redzēji?"
„Ui! tur vēl darbiniekes redzēje!"
„Labi — vari iet; še vēl drusku par braukumu!"

Otrā dienā itin agri muižkungs ieradās Talsu

muižā, uzprasīdams darbiniekiem:

„Vai redzējāt, cik vakar vagars iegrābaauzas sa-

vam zirgam?"
Darbinieki stomijās: „Vagars auzas ņēmis!"

„Nu, nedomājat noliegt; teicat taisnību jeb likšu

jus visus sasiet!"

„Mēs, cienīgs kungs, nekā nezinām; prasāt labāk

rijkurim, vētītājam; mēs patiesi nekā nezinām."

„Rijkuri! ehē! rijkuri!"

Rijkuris ienāca no lauka.

„Cik vagars vakar paņēma auzas?"

Rijkuris neatteica nekā.

„Nu, vai viņš ēdināja savu sirgu te, pie rijas?"

«Ēdināja gan!"

„Cik viņš paņēma auzas?"

„Panēma tādu sieciņa vērtību."
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„Labi, tad pāraugatvirves unnoliekat pie vietas."

Darbinieki manīja, ka nu vairs labi nebūs. Ziņ-

kārīgi visi gaidīja, kas te notikšot.

Nebij ilgi — vagars ieradās muižā. Muižkungs

tūliņ lika to sasiet, bez nekādas runas, tik uzbļau-
dams:

„Sienat to rakari; es tev rādīšu auzas zagt!"

„Neesmu zadzis
— zaglis neņem visas pasaules

priekšā. To odera tiesu es arī būtu ņēmis jūsu priekšā,
lielkungapriekšā ——"

vagars pusraudus vaimanāja.

„Turi muti! tu man vēl ņaudēsi. Vīri, vedat to uz

Talsiem;es braukšu pa priekšu."
To sacījis, tas izlaida pa vārtiem.

„Ak tu žēlīgais Dievs!" Pamīlis ceļā vaimanāja,

„vai man vajadzēja to nieka saujiņu aiztikt. Nebūtu

varējis zirgs pāriet, labāki nēšus būtu pārnesis. Ak

tu manu sūro dieniņu! savu mūžu otra neesmu aiz-

ticis, nu man vajadzēja te nagus sadedzināt."

„Nemaz nebēdājaties,mīļo vagar, mēs jau arī visi

redzējām; atbrauks lielskungs, kritīsim visi klāt lūg-
ties. Un, jāsaka, kad visi apliecināsim, tad muižkungs
arī nekā nepadarīs."

«Pestījat, pestījat, cik jūs variet; esmu nelai-

mīgs!" vagars izsaucās, un lielas asaras tam ritēja
pār vaigiem.

„P>et kas tam muižkungam varēja pateikt, ka jūs

zirgu ēdinājuši?"

„Kas cits, kā Joskus, tas tur vakar gar rijām lož-

ņāja," Andrejs atteica.

«Nudien! Joskus, Joskus!" visi iesaucās. „Tam pa-

gānam vajaga to atmaksāt. Rītdien tas vairs bez

zilas muguras gulēt neaizies!"

„Lai stāv Joskus, diezin, vai ir vainīgs, vai nē. Ko

jūs tur vēl nevainīgu aiztiksiet," vagars atrunāja
darbiniekus.

„Nekā! ko jus sakiet
— tas ir Joskus. Andrej, tev

laba dūre, tumetīsi, es turēšu, bet dodi, lai ādaatlūp!"

«Klausies Andrej," vagars lūdza, „labāk tad izdari

citu ko man par labu: aizeji pa nakti līdz Pamīļiem
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un pateici, ka te noticis; citādi mani majnieki domās,
ka esmu iekritis vai ākā."

„Vagar, jūsu dēļ — es vai līdz Vāczernei ietu. Lab-

prāt to darīšu: nosukāšu Josku un tā kājas pa ple-
ciem uz Pamīļiem."

Tā runādami, tie bija Talsos ietikuši.

Drīzi pa Talsiem, kā jau tādā miestiņā, vispirms
izpaudās vēstis: Talsu muižas vagars apzadzies —

guļ cietumā. Bet otrā dienā runāja stiprāk: Talsu

muižas vagars esot nozadzis zirgu, tikai neizdevies

vīram un kā nebūt.

Tomēr visbriesmīgāki tas vārds „cietums" atska-

nēja tā ap pusnakti Pamīlos, kad Andrejs mājniekus
uzmodināja, atgadījumu smalki izstāstīdams.

Sievas ar Maju raudājaun nevarējano bailēm ne

parunāt; Didžus ar Jāni stāvēja, kā mēmi, bet Ojā-
ram tagad vecā dedzība iešķīlās krūtīs; tas sauca, lai

pakšķi brīkst:

«Velna kalps! ar visu šampanu; tūliņ skriešu uz

Valdgales muižu un gultā to maitu notriekšu!"

«Apžēlojies, Ojār, nelādies taču," māte pārrāja

šņukstēdama.
„Māmiņ, ko te sakiet, jūs to sātanu neviens ne-

viens nepazīstiet, es viņu jau agrāk pazinu. Tas lops
vairāk nav pelnījis, kā šito manu smago dūri! Un,
kur tā ķers to negantnieku,tur kauli žurpās!" Ojārs

kliedza, augstu dūri paceldams un cepuri paķerdams.
„Apžēlojies, Ojār!" Didžus ar Maju arī lūdzās, „ne-

pārskrejies, brālīt, vismaz šonakt neiesāci nekā.

Brauksim tad labāk uz Rīgu pie lielkunga un izstāstī-

sim tam — būs jau labi: lielskungs pārstāj mūs ar-

vienu."

«Brauksim uz Rīgu! bet tagad laižat mani vaļā,
es —

"

„Ojār!" Jānis iesaucās, „tusamaitāsi visu lietu tur

Valdgales muižā aizskriedams. Vai lielkungs tad vairs

dzirdēs, kad tu būsi ieķērnājies ar muižkungu, uz-

klupdams, kā negaiss viņam."
«Labi!" Ojārs atbildēja, „bet tad arī tūliņ brauk-

sim uz Rīgu tēvu pestīt. Bet ja lielskungs mums ne-
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dos lielo pusi, tad lai kas — es muižkungu izārstēšu

un tēvu atsvabināšu, ja citādi nē
—

cietuma durvis

iegāzīšu!" ...
Tai naktī Pamīlos neviens miega negulēja, un

Ojārs nemaz lēti nebij nomierināms: uz Valdgales
muižu vien skriet muižkungam samaksāt.

„Es viņu tikai pazīstu!" tā Ojārs daudzināja, ne-

mierīgi pa istabu staigādams.
Jā, Ojārs viņu pazina gan, šo pesteli, bet mute

viņam bija aizsieta: nebij brīv ne savējiem izstāstīt,

ko viņa sirds šim brīdim juta.
Visi viņu noturēja par ātru, strauju cilvēku, bet

to neviens neapdomāja, ka straujajās krūtīs zelta

sirds piemājoja ...
Svētdienas vakaru jau laiku Ojārs ar Didžu bij

sataisījušies, kā no rīta, vēlākais otros gaiļos, uz Rīgu
braukt. Visi šovakar laikāk devās pie miera, re: tiem

ceļa jūtis pa kājām —
kā tad lai mājā čīkstinātu dur-

vis — jāļauj taču gultā miegs ieraut,cik pagūstāms;
ratos jau tikai miegu vārdzināsi, no izguļas ne runāt-

tās tādas tenkas, kas to gribētu ieteikt...
Varēja būt pirmie gaiļi. Istabā visi šņāca; tikai

aiz vārtiem, klētsgalā, seši vīri locījās gar diviem aiz-

jūgiem.
«Vadzi, vai iesim iekšā?"

«Taču jāiet, par ko tad esam sūtīti."

«Viss labi, bet man bail istabā uzbrukt. Jūs var-

būt nemaz neziniet, kas Ojāram par nagu, muižkungs
arī nē, citādi jau būtu devis astoņus, kā es lūdzu. Bet

nē un nē: tiem diviem jāpaliekot muižas vidū no-

modā,kas lai viņu modinātu, tiklīdz mūs izdzird brau-

cam. Nu, saki, cilvēks: kādi kāzinieki tad nu būsim —

īpaši jāmodina, īpaši jāstāv uz kraula, laikam urās,

mūs sagaidīdami."

«Klausāties, kas man galvā: būtu gudrāki izkrāpt
Didžu laukā. Zinu, kur viņš guļ: ače, pie paša kam-

bara loga; Ojārs dārza pusē. Re, pieklauvēšu drusku

pie rūtīm un paklusu iemuldēšu: Didžu, Didžu! ziņa
no muižas

—
iznāci ārā! Viņš iznāks. Jūs paslēpsa-

ties aiz pakšķa un, kad laiks
—

brīc! virsū."
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„Viņš jau iebļausies nelabā balsī un tikpat Ojārs
uzklups."

„Jā, nudien, tev ķēriens! Nekas: še cimds —
aiz-

bāzi tūliņ bļaujamo, mēs apmetīsim saites un tā bri-

dāc! ratos. Tikai nevajaga zirgus taupīt: lielais sto-

rags gandrīz atmožas un lobj arī pakaļ."
«Jāpasmejas —

skaidri Jāņu nakts!"

«Kuš! netergavo — eitat aiz pakšķa!"
„Aiz istabas, vai kambara?"

«Nē, nē — aiz istabas; viņiem parasts arvienu vai-

rāk pa istabas durvīm staigāt, kaut kambarī gulē-

juši."
Visi nostājās. Patlaban rūšu klabinātājs pacēla

pirkstu, te, ķikerikū! uz istabas augšas gailis iedzie-

dājās un šis atlēca no loga, atrikšodams pie šiem.

«Klusu! man likās istabā gultiņa nokrakšķēja."
Gaiļa dziesma bij uzmodinājusi Jāni. Viņš pie-

cēlās un izlīda zirgiem padot.

Durvju vērieni izjauca Didžum jautro miegu. Ko

vairs vārtīties ceļavīram — izberzēja acis, uzrāva pa

tumsu veco kažoku, apāva pastalas un arī izgāja pie
zirgiem.

«Tas ir Didžus!" viens no sešiem iečukstējās un

tā visi no muguras puses virsū, cimds mutī, saites ap

rokām, ratos iekšā un prom.
Vecais Jānis zirgu stallī, kaut gan durvis pavēris,

izdzirdēja ratu burkšķi. Izskrēja laukā.

«Kas te nakts vidū? Klau, noderkšķ uz Valdgales
muižas pusi. Brīnumi! vai zagļi?"

Te notālumā,jau aiz aploka krūmiem, atskanēja:

«Ojār, glābi, glābi!"
Jānis pazina Didža kliedzienu.

«Vai pie joda! nav labi
—

būs puišu ķērāji. Viņ-
nedēļ izķēruši viņa pagastu, nu te. Lai Dievs pasargā!
tēvs cietumā... Ojār, ehe! Ojār, celies! Didžu aiz-

veda zaldātos!"

Tā saukdams, Jānis ieskrēja istabā. Bet istabā

nebļāva vis
—

sieviešiem vēl nevajadzējazināt dabūt.

«Ojār," viņš pačukstēja pie auss, «ātri, Didžu aiz-

veda uz muižu zaldātos. Kuš, neceli tās!"
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Ojārs ātri aprāvās, uzklupa zirgam mugurā un

joza pakaļ. Bet, kamēr Jānis vēl izrāva zirgu, Maja
sauca durvīs:

„Kasturir? Kas tur ir?"

„Nekas, meitiņ, zilā ķeve izmuka no staļļa un aiz-

bizoja tur. Eji tikai gulēt — vēl agrs!"

Ojārs jau bij gabalā.
«Sasodīts elles prauls! tas atkal muižkunga darbs.

Bet, lai nu Dievs Augstais pats žēlo viņu ādas
— es

vairs taupītnemāku!" Ojārs jāja, ko mācēja; bet ķē-
rāji arī lēčiņus vien aizaulekšoja.

šipus muižas tie jau izdzirdēja Ojāra balsi:

«Velni, vai atdosiet brāli!"

„Klau, Ojārs tepat! zirgi vairāk nespēj. Bet, skat,
tur muižā spīd vējlukturis, tie mūsu kraulenieki,
bļausim:

„Ē, ehe! palīgā! Ojārs!"
Abi vīri knaši uzcēla muižkungu. Tas izlēca, pa-

ķēra flinti un steidzās arī tiem diviem palīgā.
Tai pašā acumirklī Ojārs taisni braucējiem priekšā

uzsauca: ptrr! izrāva grožus un sāka strādāt: kuru

ķēra —
tas ārā no ratiem, kuru grāba, vai aiz kājas,

vai kur, tas otru vairs negaidīja. Nebij apskatījies:
rati tukšiun šņākt! Didža saites ar nazi pušu. «Bēdz,
brāl! tur uz mana zirga, negaidi manis!" šie seši vēl

uzbruka Ojāram no muguras puses, bet pārrēķinājās:
tas nebij vairs Didžus, kam tā varēja tuvoties: tik

diviem dabūja ar elkoni iegrūzt —
tie augšpēdu, un

citi vairs ne ņaudēt.
Bet tai pašā acumirklī muižkungs itin tuvu jau

kliedza:

«Nepalaižat! turat!"

To padzirdējis, Ojārs pārgrieza dzeņaukstis vie-

nam zirgam un taisījās mugurā lēkt. Bet šie zirgam

pie galvas un divi, parāvuši ratu garo redeli, turēja
kā žogu priekšā. Ātri Ojārs apcirta zirgu un domāja
uz otru pusi patikt, bet tai pašā brīdī iegrūda garo

redeli zirgam kājās: zirgs paklupa ar visu Ojāru un

šie visi nu saklupa nabadziņam, gan no muguras, gan

visādi virsū. Muižkungs arī klāt vēl ar diviem. Krau-
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lenieki padeva noratiem virves un viens divi
— Ojārs

bij saistīts.

„Kādēļ nesaķērāt to Didžu, tas man bij derīgāks,
nekā šis?" muižkungs uzprasīja.

Ķērāji izstāstīja, kā noticis, pie kam meloja, ka

Ojārs ar nazi uzbrucis.

„Itad'gļēvuļi! pa sešiem nevar nazi atņemt un abus

saķert. Tūliņ gāžat šo ratos un dzenaties tam pakaļ,
citus zirgus stallī paķerdami!"

Ojāru pārveda muižas cietumā, un šie seši skrēja
Didžum pakaļ.

~Blēņas! prasi, kur Didžus jau. Bet ko darīsi —

ja liek, jābrauc jau ir."

„Vai zini ko: Pamīlos vairs nerādīsimies; diezin

ar kādiem ieročiem tur mūs sagaida."

„Pareizi! Vecumu mežā nogulēsim līdz brokastam

un teiksim: cienīgs muižkungs, apgriezām visas ma-

las — nekur un nekur."

„Labi!" visi iesaucās un pie tam arī palika.
... Didžus bēgdams bij saticis Jāni un ātri izstā-

stījis, kā noticis.

„Vai, dēls, tad jāskrien Ojāram palīgā!"
„Nē, nē — ar tiem Ojārs sen gatavs; tik nelaime:

tur muižā dzirdēja bļaustāmies. Tikpat — mēs ne-

varam nekā vairs darīt, ja skrienam atpakaļ — no-

ķers mani otrreiz. Lai Dievs Ojāram palīdz! Ko taču

viņam padarīs: rītu dabūs kādus kokus, tādēļ, ka pa-

laidis mani vaļā un pret vakaru būs mājā."
„Nekā, Didžu, man citas domas: ķērāji un muiž-

kungi neprasa, kam jāaiziet. Tu redzi: lielskungs at-

zinis tevi par saimnieku un tomēr vēl izķer. Neticu

vis, vai Ojāru vairs palaidīs."

«Apžēlojaties, tas taču traki: brālis, mani pestī-
dams, pats ieskries nelaimē!"

„Jā, ko lai dara
—

vismaz jānogaida rītdiena. Bet

muižā rādīties tu nevari, citādi paņems vai vēl jūs

abus. Mans prāts citādāks: jāsim ātri uz mājām un

paslēpies Laukmuguras pļaviņas mežā lielajāeglē; tā

brīnum bieza. Un nenāci ātrāk mājā, kamēr tevi

saukšu. Ko var zināt, vai tevis vēl nemeklēs."
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Pret brokasta laiku ķērāji gadījās muižā: neesot

un neesot nekur uzožams.

„Skāde, skāde!" muižkungs žēlojās, „desmit Ojāri
neatsver vienu Didžu!"

Ķērāji to nesaprata,bet Ojārs aiz durvīm gan sa-

prata, ko muižkungs ar to gribēja teikt.

Vēlāk, pret pusdienas laiku, kad Ojāram apcirpa
matus un taisījās projām vest, muižkungs vēl pienāca,
sacīdams:

„Līdz ādai, līdz ādai, jāapcērpj mati!"

„Kādēļ, kungs, gribat mani brāļa vietā nodot?"

Ojārs gudri ierunājās.
„Tas par to, ka viņu glābi; tik nedomā, ka es tik-

pat tavu brāli nedabūšu: es jūs abus kā suņus no-

došu!"

«Piedodat man, ka muļķībā brāli glābu. Vedat

mani sasietu līdz Pamīļiem —
lai visi vīri, manis dēļ,

drošības labād nāktu līdz
— es no mātes izdabūšu,

kur Didžus paslēpies un tad nododatviņu manā vietā.

Man ļoti žēl, ka brāļa dēļ ieskrēju nelaimē."

Muižkungam tādi vārdi patika. Viņš domāja: ka-

mēr vecais cietumā, tamēr Didžus jānodod un Maja
jāatved uz Valdgales muižu. Ja vēlāk arī no cietuma

iztiksi
— skrej tad vesels pie lielkunga.

«Klausies, puiš; manis dēļ, ja vari Didžu gādāt—
tieci vaļām. Bet to jums, vīri, piesaku: ja Didžu rokā

nedabūjāt, tad šo vaļā nelaižat jeb es jūs pašus no-

došu. leroči jums ir un astoņi gabali iesiet līdz, nu,

gādājat, ka rītu neesat visi astoņi apcirptiem ma-

tiem."

Viss tracis izvilkās pa vārtiem. Bet muižkungs,
priecīgi rokas braucīdams, domāja:

„Viņam uz brāli vēl arvienu nav labs prāts. Dul-

buris, ko šis skrēja glābt. Būs labi: rītu, vai parītu
arī lielskungs dabūs Rīgā manu pavēstījumu, ka Pa-

mīlis ar darbiniekiem uz vienu roku, ka zadzis, ka cie-

tumā, ka jauns vagars vietā
— c! būs brangi!"

Didžus sēdēja savā eglē domīgs, bēdīgs. Kokā va-

rēja tālu visu apgabalu pārredzēt. Uz vienu reizi ie-

raudzījis pūli vīru ap ratiem.
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«Kastas? Vai vēl okšķerē mani ? Nu, te jūs mani

neuzodīsiet vis! Bet pag, tur jau viens sasiets, iz-

liekas, ratos. Ak vai! tas jau laikam Ojārs. Nabaga
Ojārs, mans Ojārs! manis dēļ tevi saista un manis

dēļ tevi, kā noziedznieku vadā. Nevaru saprast: ko

viņu te vadā, nu, laikam taču palaidīs vaļām ..."

Drīzi vedāji nozuda sētas vidū Didžum no acīm.

Māte, Maja, Jānis un pat slimā Grieta iznāca

laukā.

„Ojār, dēliņ!" māte dikti ieraudājās, „tēvs cietumā

un tevi noņem zaldātos."

«Neraudi, māmuliņa, neraudi arī tu, Maja, ja gri-

bēju Didžu pestīt, tad man jāaiziet."
«Kas tas!" viens vedējs iesaucās, «viņš jau runā

otrādi, nekā muižkungam solījās!"

«Turi tu tagad muti!" Ojārs iesaucās, «gan tūliņ
dzirdēsi, kādam kungam tu kalpo. Redzat, mani

mīļie, tagad aiziešu un diezin, vai jūs, mīļā māmuliņa,
vairs šinī saulē redzēšu. Tik neraudat

—
uzklausā-

ties visi, kas manu sirdi spiež. —
Esmu noziedzies

briesmīgā mērā pret Didžu, tādēļ gribu to atmaksāt,
viņa vietā aiziedams. Jāņu dienā, tad kad tu, Maja,

vakaru priekš tam, mani atstūmi — tad es aiz du-

smām saciju muižkungam, lai Didžum ar Maju šo-

ruden neizraksta precības zīmi pie mācītāja. Gribēju
vienu gadu novilcināt, cerēdams tevi, Maja, pielauzt

pie manis nākt. Tagad man tas ļoti žēl, jo muižkungs
mūs visus un līdz ar to arī Maju grib pazudināt, jo
to pašu dienu,kamēr skrīverim ziņu nesu, muižkungs

salaistīja Grietas plāksteri ar — jods viņu zin
—

kādām indevām. Bet, par laimi, dabūju noskatīties,

slepeni noskatīties un tūdaļ aizsviedu plāksteri pie

devītā, palūgdams Annai citu vietā. Tik caur manu

vieglprātību Didžu izķēra, jo, ja tas sātans nebūtu

dabūjis zināt, ka Didžus grib tevi precēt, viņš ne-

būtu licis izķert. Un ko pats savārīju, to tagad iz-

strebj v. Tādēļ, piedodi man, mīļā Maja un ņemi savu

Didžu; tik nepiemirsti, ka arī Ojārs vēl šodien tevi

mīl, karsti mīl. Lūdzi, lai arī brālis piedod manu

vieglprātību. Nākat, māmuliņa, pie ratiem, lai bei-
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dzamo reizi skūpstu; nāci arī, Maja, neliedzi man

sirsnīgu mutīti."

„Tu esi eņģels, Ojār!" Maja, diktā balsī raudā-

dama, nolika galvu pie Ojāra krūtīm.

Ojārs nobučoja mātei abas rokas, un lielas asaras

noritēja tam pār vaigiem. Māte elsoja un nevarēja
ne vārda parunāt. Arī Jānis un Grieta pienāca at-

vadīties, bet Maja tikai raudāja, uz ratu redeli nolie-

kusies, saukdama:

„Ojār, brālīt, tēvs cietumā un tu aiziesi
— neeji,

Ojār, neeji!"
„Nāci, Maja, ko līdz te raudāt, dodi man mutīti

un klausies, kas man vēl pie auss jāpačukst."
Maja apķēra Ojāru.
«Klausies, tu bēdzi pie radiem; te nepalieci, rītu

varbūt muižkungs sagrābs arī tevi."

„Mans Ojārs!" Maja apķēra puiša galvu un ilgi
ilgi to bučoja. Ojārs nu vairs arī nenocietās: viņš
skaļi šņukstēja, un balss tam bij aizrāvusies.

Bet braucējs uzšāva zirgiem, sacīdams:

„Tā gala nesagaidīsim —
brauksim!"

Rati aizripoja pa vārtiem. Bet Maja ar māti vēl

skrēja pakaļ, pašas nezinādamas, kur un kā.

Didžus visu redzēja savā kokā un gribēja skriet

zemē brāli tāpat pestīt, kā vakar viņš viņu pestījis.
Bet kā tad?

— astoņi vīri, ai ai, tur vajaga Ojāra
tos pārvarēt.

Ūz ceļa viens vedējs Ojāram uzprasīja:
„Vai tas varētu būt taisnība, ko tu tur no muiž-

kunga samelsi?"

Bet Ojārs neatbildēja nikā. Būtu bijuši šie ve-

dēji paša pagasta cilvēki
— varētu izrunāties; eji

sazini, kur muižkungs tādus sazvejojis —
ko tur vēl

runāsi, vai teiksi. Vienīgais, ko Ojārs pazina, bij
Valdgales muižas ziņnesis, bet tēvs jau daudzreiz no

tā bij stāstījis: tam cilvēkam Dievs mutē —
velns

sirdī; no tā jāsargās, kli no uguns. Brīnumi tikai

tie vēl bij, ka tūliņ, kad Ojāru atkal Valdgales muižā

ieveda
— neskrēja muižkungam iebliest, ko Ojārs Pa-

mīlos runājis. Varbūt, aizmirsa, varbūt pataupīja uz
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rītdienu, kas to lai izzin, vai izdibina. Tikdaudz tik

muižā atskanēja: „Didžus nav dabūjams!" un muiž-

kungs atķērca: „Vedat tad to projām!"
Tūliņ Ojāru veda tālāk: caur Talsiem, uz Tukumu,

uz Jelgavu. Zināms, ne v.enu: Talsos bij vēl citi sa-

ķertie priekšā...
... „Maja, bērns, ko mi raudāt, ko nu čubināties,"

tā Jānis pēc laba laika iesaucās, „iesim pie Didža,
paņemsim to un novedīšu jūs abus uz Kauliņiem
drošā vietā. Pati zini, ko Ojārs pirmīt tev teicis."

„Būs gan labāki; taisies vien, bērns!" saimniece

arī skubināja.

„Vai dieniņ! tad mēs ar saimnieci un ganumeiteni,
trīs plikas dvēselītes šovakar būsim mājā!" Grieta

vaimanāja.

„Ne, jele ne, steigšos laiku atpakaļ. Cik taču te

tāļu —
būs verstis piecas; jāsika, Kauliņi jau dziļi

mežā
—

kas tur mērojis."
«Vadzi, Jāni, izstāsti Kauliņam visu smalki; viņš

prāta vīrs, tūliņ apķers, kas nu darāms."

„Būs labi, būs labi!" Jānis mierināja.
„Kur nu labi;" atkal visas sievietes ieraudājās.

„Apžēlojaties, rimstat! vai mums vien bēdas bi-

jušas vai būs jāsaka: Dievs labi dar', ko darīdams.

Es domāju: vecā saule vēl mums uzlēks spoža — nu-

dien, tā nosapņoju."
... Kauliņš tūliņ apķēra citādi to lietu; viņš sa-

cīja :

„Cits nekas neatliek: citrīt agri taisīšos pie mācī-

tāja; tas zinās labāko padomu. Un vecais mācītājs:
tas jau nemaz nav kungs — tāpat izrunājās, kā mēs

cilvēciņi viens ar otru; viņš tāpat jūt, kā mēs. Tā-

pēc saka: kungs paliek kungs. Bet, vai ar katru tā:

citam tikai kunga svārki, bet sirds pilnīgi turpat,kur

mums."

Labi
—

tā palika.
Otrā vakarā Kauliņš, no mācītāja jādams, iegrie-

zās Pamīlos ar tādām ziņām:
„Es nu mācītājam izstāstīju galu no gala: kā

muižkungs pēc Mājas ēdies, kā nieka dēļ vagaru cie-
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tumā sviedis, kā Grietu gribējis nomaitāt, kādēļ Di-

džu licis izķert, jāsaka: visu, visu."

„Ko tad mācītājs atteica?" Pamīliene ziņkārīgi
iesaucās.

«Pagaidi; vispirms mācītājs paraustīja plecus un

ilgi gudroja: muižkungam, Didžu, kā saimnieku ne-

maz nebijis iemesla izķert likt; otrkārt: viņa ne-

kaunība un negantība gan neesot pierādīta, tomēr

viņš — mācītājs — ticot, ka tas patiesība, jopazīstot

šampanu jau no agrākiem laikiem."

„Nu, ko tad teica par manu veco?"

„Ko tad teica: apsolījās parīt uz Rīgu, pie paša
lielkunga braukt un izstāstīt, ka tā taču neesot ne-

kāda zādzība, kur visas pasaules priekšā nojātam zir-

gam oderīti auzas paber, vēl dienas laikā. Jāsaka, kas

var visus vārdus atminēt, ko mācītājs runāja; tik-

daudz tik nosolījās: vecais droši vien tikšot no cie-

tuma ārā."

„Paldies Dievam!" Pamīliene noslaucīja prieka
asaras.

„Redz tik," Grieta piemetināja, „kur mūsu dvē-

seļu gans labs: viņš ņemas mūsu dēļ pat uz Rīgu
braukt."

„Esot arī gan Rīgā citas darīšanas,bet, gods, kam

gods nākas: īstenībā.tikai mūsu lieta iedzina veco

vīru ratos. ,Vagars esot viņa mīļākais pērminderis
un to gribot glābt,' tā pats daudzināja."

„Kā jau Dieva kalps par saviem ļautiņiem rūpē-
jas," Pamīliene sacīja, asaras slaucīdama.

„Bet, nu ar Dievu, mani mīļie; man jāsteidzas
uz mājām; Didžus ar Maju gribēs jau ari zināt, ko

laba esmu izdarījis."

„Paldies! paldies! simttūkstoškārt par palīdzību,"
Pamīliene, roku sniegdama, izvadīja ciemiņu ...

Otrā nedēļā, pašā sestdienā, vecais Pamīlis negai-
dīts pārnāca.

„Labdien! vecene, Jāni, Grieta, nu, vai gaidījāt
arī vāczemniekus?"

«Apžēlojies!" Pamīliene, rokas sasizdama, skrēja
vīram pretīm, „kam varēja prātā nākt ar tevi tik
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ātri saredzēties. Nu gan esi izsalcis līdzīgi sunim?

Vai deva arī ko ēst tai vērgu peklē?"
„Kaut arī deva, bet kur tad cietumā sirds prātu

lai ņem jele vienu kriksīti baudīt."

„Jāni, eitat pakurt uguni —
ātrumā izvārīsim

bigu, pacepsim no piecīša "

„Gan jau, gan jau!"

„Bet, vīriņ, vai zini, kur nu mūsu Ojārs! Nebūtu

tās bēdas!" Pamīliene atkal ieraudājās.

„Zinu visu
— mācītājs man pateica. Ko lai dara,—

ak tu nabaga bērns! Taču vienam tas sunis pie-

klupa lieliem. Jā — Ojāram tas grūtākais loms."

„Ko lai dara!" Jānis nopūtās, lauzdams skalus

piekurām.
„Vadzi, Jāni, lai paliek uguns. Eji tūliņ uz Kau-

liņiem Didžum ar Maju pakaļ. Mācītājs noteica: šo-

dien mums visiem trim vajaga būt mācītāja muižā.

„Skat!" Jānis pavīpsnāja, „viņš cietumā pat iz-

zinājis, ka jaunie Kauliņos noglabāti."

„Kā runā! mācītājs taču man šorīt pateica visu.

Jūs varat domāt, ar kādu goduvecais Dieva vīrs mani

izveda no cietuma: liels papīrs, lielkunga raksts,
rokā

— kreisajā rokā; labā roka, ače, man aiz elkoņa
un nu kāpjam pa cietuma gaņģi tik lepni, kā kaprāļi.
Cietuma uzraugs nāk pakaļ, nesaka ne vārdiņa; ko

tad teiks: kur lielāki kungi runā, tur tādi vīreļi sa-

vilkušies, kā izpeldināti āži. Bet lai nu paliek —
iz-

pļāpāsimies citā brīdī. Jāni, nekavējies; ņemi ce-

puri un steidzies tiem pakaļ, lai varam pa dienas gai-
smu mācītāja muižā būt."

Jānis aizgāja.
... Nāca jau vakars, kad Pamīlis, Didžus unMaja

ieradās mācītāja muižā.

„Vai tā ir tā meita, kuras dēļ tev, Pamīl, ķeza iz-

cēlās ar muižkungu?"

„Jā, cienīgs tēvs! tā ir Maja un tas ir Didžus,

mans dēls," vagars atbildēja.

„Nu, bērni, sakāt, vai patiesi viens otru mīla-

ties?"

„Jā, cienīgs tēvs!" abi pusbalsī atbildēja."
Rob. Bērziņš, LcrchivPuškaitis dzīvē un darbā. 16
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„Nu, vai pātarus arī mākat?"

„Par to, cienīgs mācītājs, apgalvoju!" vagaris ie-

šāvās pulkā.
„
Liekat lasīt dziesmu grāmatā, vai bī-

belē
—

ies kā pa galdu."

„Nu nākat palasīt, ače te!"

Didžus izlasīja, ka ritēja vien.

„Labi, tu māki!"

Maja lasīja vēl glumāki.

„Dikti labi, dikti labi!"

„Nu, kā skan sestais bauslis? Didžu, saki tu!"

„Tev nebūs laulību pārkāpt!"
„Nu, saki tu otru pusi, mana meita!"

~Mums būs " Maja uzsāka un nobēra kā

zirņus.

„Jūs mākat. Vagar, tu labi esi audzinājis savus

bērnus. Nu tad es rītā uzsaukšu jūs abus bez vienas

muižkunga zīmes. Ir jau arī tik vēl vecs ieradums,
tādas zīmes muižās pieprasīt. Es ar lielkungu ru-

nāšu un gādāšu, ka tādu vecu ieradumu atceļ. Nu ir

tādi laiki jau kopš divpadsmit gadiem, kur mācītā-

jam vien jāzin par savu draudzi, šogad iznākšot arī

baznīcas likumi. Un nu jūs varat priecīgi un laimīgi
doties mājā! Bet tu, vagar, Talsu muižā nerādies,
kamēr es tev ziņu laidīšu, jo šinīs dienās pats liels-

kungs te būs un tad dzirdēsi tālāk. Viņam jābrauc
uz Nurmuižu lielkunga kāzās un tad būs arī te pie
vienas reizes."

„Ar Dievu, cienīgs tēvs, paldies! paldies!" visi

pabučoja mācītājam roku un aizgāja.
Laukā Didžus tīri bij pārņemts no prieka.

„Vai viņnedēļ varēju tur eglē to domāt,ka negaiss

tik ātri izšķīdīs. Būtu tik vēl Ojārs mājā, kur tad

mūsu laimei gala ņemtum."

„Jāpanes, bērniņi, jāpanes. Ja Dievs Ojāram bij

lēmis aiziet, jāpanes,ko lai dara."

Laimīgie ļautiņi tikai pusnaktī pārradās Pamī-

los ...

Drīzi baume: Talsu muižas vagars no cietuma

ārā! izplatījās kā uguns pa visu pagastu.
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„Tāds puļķis muižkungam bija vajadzīgs, to vaja-
dzēja!" visi tīdināja.

Bet muižkungs —
zināt dabūjis — pirmajā dienā

kārpījās, vai zemes gaisā sperdams; otrā turpretim
jau vazājās pa muižu kā sālījis plušķis, asti no-

laizdams: vaigs saīdzis, kā sagājis piens piededzi-
nātā katliņā; rokas atkal mētājās vien: drīzi vici-

nāja ābeļu nūju gaisā, it kā knišļus gaiņātu, drīzi

knaibīja, spaidīja kreiso īkšķi saujā, it kā noziedz-

nieku tirādams.

Darbinieki itin labi noredzēja, kāda nelaime jaun-
kungu dīda. Aiz muguras tie vīpsnāja vien, bet

priekšā raudzīja izbēdāt, kā vien labāki prazdami, jo
tādos neomulīgos brīžos esot jāsargājas noābeļu nū-

jas vairāk par pulveri: oulveris tik tad degot, kad

gailis nokritis, bet nūjai izsprāgstot šāviens bez

gaiļa.
Nedēļu vēlāk Talsu pagastam gāja boznieks ap-

kārt:

«Ceturtdien jāsūta katram saimniekam Taslu

muižā divi darbinieki rugājus art!"

Sanāca pasaules arāju. Tādā talkā pats muiž-

kungs arī bij ieradies Talsu muižā.

Rīta agrumā, kamēr vēl muižkungu neredzēja,
darbinieki pa lauku dzīvoja ņigu ņegu: dziedāja,bļau-
stījās, tērzēja, jāsaka: jautri, un kā jau, kur viss

pagasts kopā.
„Vai zini ko, Ansi?" Biezumu Prīdis, uguni šķil-

dams uzprasīja. „Citi vēl nezin to, bet mēs, Biezumu

ļaudis, gan: šodien būs lielskungs te muižā."

„Vai tu traks esi! — nemuldi blēņas; kā tu to

zini?"

„Vakar vakarā atnāca no mācītāja muižas Pamī-

lim ziņa, ka šodien vajagabūt te muižā pie lielkunga."

„Ko blēņojies!"
„Ir! es taču pazīšu mācītāja muižas veco Juri.

Nu, tas, noPamīļiem nākdams, ar mani vēl uzpīpoja,
Biezumiem garām iedams. Esot ieradies lielskungs

pie mācītāja tā ap pusdienu un Juris tūliņ sūtīts uz

Pamīļiem. Man liekas: muižkungam no tam ne jau-
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smas. Nevajaga arī teikt. Kas mums gar to tīties,

kad tik dabūtum savu vagaru atpakaļ."
„Vadzi, arsim, skat, kur muižkunga ieceltais va-

gars lien!"

„Lien gan! nu, bērīti, nu!.. Dzird, esot izgrābis
tepat no Talsiem jauno vagaru .. . Nu, vai turēsi

vagu!"
Pēc brokasta muižkungs arī izlīda uz lauku un

ilgi pārstaigāja krustim šķērsām. Tagad visu lauku

bij pārņēmis kapa klusums: ne muižkungs ko runāja,
ne darbinieki drīkstēja ko uzbildēt.

Te uz reizi:

„Lops tāds! — savāžot zemi!" noskanēja vispār
rugāja un zvaukt, zvSukt! ābeļu runga lēkāja Kārš-

upju Ģedum pa muguru.

„Vai Dieviņ, vai Dieviņ!" Ģedus novēlās gar zemi,

„nu muguras kauls pušu!"

«Celies, ko bļauji! tūliņ augšā!" muižkungs

sauca. Bet Ģedus ne vairs bļāva, ne arī vairs cēlās!

„Prīdi, Prīdi!" Ansis iesaucās, „redzi, kur liels-

kungs laiž no Talsiem, nudien, tas viņš!"
„Tā tad laime!" Prīdis nobubināja.
Bet gan muižkungs to bij padzirdējis; ātri ap-

griedzamies, tas pacēla acis un tīri saplaka.

„Kur tad lielskungs te gadīsies!" viņš ierūcās,
bet tūliņ noprata,ka būs gan, jo pazina jau no tāluma

savumaizes tēvu.

„Jūs divi atjūdzat zirgus un tūliņ vedat šo gu-

lētāju uz mājām. No kurām mājām viņš ir?" muiž-

kungs pavēlēja, aizsteigdamies uz muižu.

„No Kāršupjiem!"

„Tad vedat uz Kāršupjiem!" muižkungs vēl at-

griezās, nosacīdams īsi.

„Kā nelaime —■ vajadzēja šinī brīdī ar to pagānu

ieķernāties. Bet kur tad lielskungs tik piepeši no

Rīgas atkūlies un vēl tik agri no rīta
—

laikam visu

nakti braucis," muižkungs prātoja iedams.

„Ģedu, Ģedu, vai patiesi nosita tevi? Raugi cel-

ties!" Prīdis sauca, kad muižkungs bij aizgājis.
Bet Ģedus tik kungstēja un necēlās.
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„Vai muižkungs prātu zaudējis — ņēmās cilvēku

nosist! lesim pie lielkunga sūdzēt!" Prīdis izsau-

cās.

«Pareizi, pareizi!" visi piebalsoja. „Mūsu vagaru

izēst, cilvēku nosist
—

iesim pie lielkunga?"
„Kas nāks man līdz pie lielkunga?"

„Visiem jāiet, visiem!" citi iesaucas.

„Labi —
iesim visi; tik paliek divi, trīs zirgus ap-

skatīties un nosisto apsargāt..."
Līdz muižai bij visiem lielas mutes, bet pie mui-

žas vārtiem viens jau iesaucās:

„Bet kas tad uzsāks un ko tad teiksim?"

„Es uzsākšu!" Prīdis lielījās. „Teikšu, ka Ģedus
taisās izdzist, kur lai viņu liekam. Tik palīdzat man

vajadzīgā brīdī."

To traci, kas nu muižā izcēlās: viss pūlis, vīru

sešdesmit, lielkungamapkārt, bučo, teic, stāsta, ka ne

apklausīties.
„Kas sit!" lielskungs uzprasīja. „Lai stāsta viens

pats — nevar saprast."
„Muižkungs, cienīgs lielskungs, nosita Kāršupju

Ģedu — taisās izdzist," Prīdis stāstīja pusraudus,
balsi spiezdams.

Lielskungs pikti atgriezās pret muižkungu un pa
vāciski tur tā stingri kaut ko uzprasīja.

Darbinieki nesaprata; tik varēja redzēt, ka muiž-

kungam vaigi zili bij no dusmām un acis zvēroja
vien.

„Kur tas puiš ir?" lielskungs uzprasīja.
Uz lauka guļ gar zemi, cienīgs lielskungs."

„Nes viņ te iekš muiž!"

Vīri aizgāja pēc Ģedus pustečiņiem vien.

„Ko es teicu!" Prīdis lielījās. „Tādam susku muiž-

kungam tik katrreiz nolaisties. Ko viņš mums var

padarīt, ja visi uz vienu roku. Man tik vēl prāts lūgt

lielkungam, lai atdod mūsu vagaru atpakaļ, šodien

vagaram vajaga te būt, brīnumi, ka vēl nav. Vai ru-

nāšu, ko? — dūša man ir!"

„Vaļai, Prīdi, gāz tik vaļām — mēs palīdzēsim!"
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Muižā lielskungs iznāca viens pats nesējiem pre-

tim; muižkungs laikam bij palicis istabā.

„Te nu viņš ir, tas nosistais, cienīgs lielskungs.
Dzīvs vēl gan ir, bet parunāt neko vairs nevar. Re-

dzat, kā cilvēks sabozēts! lūpas vien raustās."

„
Vedat tūliņ to pie dakter uz Talsiem! Te būs

nauda!" lielskungs pavēlēja, Prīdim naudu snieg-
dams.

„Paldies! cienīgs lielskungs!'

Lielskungs iegāja istabā. Bet vīri, kamēr tur čū-

rojās, uz reizi izdzirdēja istabā:

„Fort!"
„Vadzi, nu būs laikam mūsu jaunskungs purt!

Vai dzirdējāt?" Prīdis uzprasīja.

„Kas to būtu domājis —
cik ātri!" citi nobrīnī-

jās, aiziedami pie ratiem.

Trīs vīri aizveda Ģedu pie daktera.

Aiz muižas rījām vedēji ieraudzīja pa sāņu celiņu
taisni pār laukiem veco vagaru uz sava Pātiņa.

„Redz, kur jāj vecais Pamīlis. Skāde, ka tas ne-

redzēja mūsu traci."

„Bet redz, kur muižkungs nule pat aizlaiž uz Vald-

gales muižu. Nu ir gan purt araus!"

„Tik tāļu nu viss labi!" Prīdis iesaucās. „Bet pi!
kad tevi deviņi — nemaz neatminēju par vagaru uz-

sākt."

„Tu jau solījies, kādēļ neuzsāci, būtum palīdzē-
juši."

„Ko darīt
— biju apjucis drusku lielkunga

priekšā."
Drīzi vedēji bij sasnieguši dakteri. Daktreis iz-

čamdījis un iedevis tādus pulverus; bet teicis, ka na-

baga Ģedum būšot jāsaguļ gandrīz mēneša laiku uz

gultas, kamēr atveseļošoties ...

Muižkungs nebij labi aizbraucis, vagars iegāja pie
lielkunga.

„Es gribēj izmeklēt tav liet, bet nav vaidzīg vairs;
es to muižkung atraidēj, tāpēc ka tevi nerojs un vien

puiš sasituš pie nāvs. Tagad tev ieceļ atkal par Tais
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muiž vagar un tu dabs cit muižkung. Pateic to ļau-
dīm."

„Paldies par žēlastību! Jūs mani par daudz sau-

dzējuši, pestījuši, nevaru diezgan patencināt. Būtu

vēl Ojārs sadabūjams, ir to jūs glābtu."

„Kad viņ izķēr?"
„Šī jau nu trešā nedēļa."
„Treš nedēļ! pagaid tad, viņš vēl iekš Rīg nav;

viņš vēl iekš Jelgav. Kļaus, vagar, pavisam es viņ
vairs nevar glābt, bet citād to liet gan var ieriktēt:

Rīgaskomandiers man lab draugun rad, es tam teikš,
lai ņem Ojār, tav dēl, par denčuk, tas ir: par sulain.

Un tur tav dēl labāk dzīvoš, nekā te pie tev iekš māj.
Un kad tu brauc ar brandvein iekš Rīg, tad var sav

dēl satikt. Un tagad tu var ēt, man vēl cit darb."

„Ar Dievu, cienīgs lielskungs, paldies!" Pamīlis,
roku bučodams, atvadījās.

„Tā tā, nu vienreiz viss noskaidrojās!" vagars iz-

iedams, pats pie sevis nobubināja. „Jāiet ar darb-

niekiem aprunāties —
tie gan laikam domā, ka vēl

esmu cietumā."

Aizgāja uz lauka: viss lauks nodimdēja:
„Urā, urā! mūsu vagars atpakaļ!"

„Kā tad zināt; kas jums teicis, ka neesmu vairs

cietumā?"

„Zinām, zinām, urā! urā!"

«Paldies Dievam, nu esmu atkal jūsu vagars un

drīzumā dabūsim jaunu muižkungu."

„Tad tas lemesis nu ,purt' gan?" visi ziņkārīgi
uzprasīja.

«Lielskungs man lika tā jums paziņot."

„Urā! vagars uzvarēja muižkungu!" vēl visi no-

urāja. Bet vagars pamācīja:

«Klausāties, neurājat vis vairāk: lielskungs va-

rētu izdzirdēt, un tas tā neklājas. Lai paliek tāpat.
Un no šīs dienas sti'ādāsim atkal kopā!"

„No šīs dienas strādāsim atkal kopā!" visi iesau-

cās, aiziedami pie arkliem ...
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... Mārtiņi tai gadā iekrita pašā svētdienā un pa

Mārtiņiem bij Didžum ar Maju kāzas. Bij brašas kā-

zas, bij pasaules kāzinieku; tik viena trūka: Ojāra.

Tomēr nekas: kā lieslkungs bij solījis, tā arī iz-

pildīja: Ojārs ietika pie Rīgas komandanta par den-

čuku. Vēlāk dažreiz vecais Pamīlis, Rīgā braukdams,

apciemoja savu dēlu un pārnesa mājiniekiem labas

ziņas: Ojāram klājoties itin labi.

Pagāja lieli gadi: divdesmit trīs apaļi gadi. Pa-

mīlos visi vecie tai laika sprīdī bij apmiruši.
Te vienu dienu nāks viens vīrs spožās kņopēs,

rāmi kāpdams pa vārtiem.

„Skat, māmiņ, kas tur par zvaigžņainu veci ie-

nāca!" Mājas divpadsmit gadus vecais Ulriķis iesau-

cās.

Majaskatījās, skatījās labu bridi.

«Bērniņ, apžēlojies, tas jau Ojārs, tavs krusttēvs!

Vai! kāds pāi'vērties, kā pastīvi kāpj!" Maja iesau-

cās, izskriedama pretīm.

«Labdien! Maja— mana vecā līgaviņa —
vai pa-

zīsti vēl Ojāru?"
Maja apkampa Ojāru, bučoja viņa vaigus un ne-

varēja ne vārdiņa pateikt.

«Pirmā mīlestība nerūs! Maja! te nu pārnācu sa-

grauzts, stīvām kājām. Maja — saki tik, to vienu

vārdiņu: vai tu mani kopsi?"

«Mans Ojārs —
tu aizgāji mana vīra labad, tu aiz-

gāji manis dēļ: kā lai tev atmaksāju?"
«Pirmā mīlestība nerūs! Maja, nepiemini vecās

lietas, atbildi tik tos vārdiņus: vai kopsi mani?"

«Ojār, neprasi — es tevi kopšu, kopšu, kā savu

brāli, kā savu svaini!"

«Labi — Maja! dodi tad mutīti. Kad tavas rokas

pasniegs baltu kreklu, tad tas man būs mīksts un pa-

tīkams, kā spilvenis; kad tavas rokas man griezīs

maizes šķēlīti, tad tas man būs gārds, kā medus! Bet

saki, Maja, kam tas zēns tur!"
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„Tas mans Ulriķis, tavā vārdā kristīts. Vai nāksi

šurp, bučosi krusttēvam roku!"

Ūlriķis pabučoja roku; bet Ojārs pacēla zēnu pie
savām krūtīm un sirsnīgi nobučoja, sacīdams:

„No šīs dienas tu būsi arī mans dēls!"

To teicis, Ojārs nolaida zēnu uz kājām un noslau-

cīja divas asaras.

„Uldžiņ!" Maja sacīja, „eji pasauci tēvu; viņš
uz Mugurlauka ecē."

„lesim, Maja, iekšā
— gribu atsēsties; man jau,

re, kājas tādas pastīvas, ko lai dara
—

veci grēki,

trakums, trakums!"

Maja skatījās acīs un nesaprata.

„Tu, Maja, gan nezināsi: man iau nejaukas kaulu

sāpes te lielos, gurnā moca; un, japarādītu kāju pē-
das

— tu sabītos, cik rētainas. Trakums, trakums, ko

lai dara."

„Es tevi pilnīgi nesaprotu, Ojār."

„To ticu; —
būs jāizstāsta. Redzi, tagad jau četri

gadi, kamēr ar Didžu Rīgā neesam tikušies un tādēļ
neviens nezināt. Tas bij šogad pēc jaungada, kad sa-

lielījos tur ar citiem noiet basām kājām, sala laikā,
veselu versti tik, ātri, cik zirgs čunčina. Vai nav

trakums? Nogāju arī —
bet kājas iesala; sačūlāja

ilgi, ilgi un, kad labi izčūlājās, tad vēl piegadījās te

ceļos, briesmīgas kaulu sāpes. Uznāk brīži
—

zobi

jāsakož, cik kaiš. Tādēļ jau tev prasīju: vai tu man:

kopsi?"
„Ojār," Maja pasmaidīja, „tāds tu biji jaunās

dienās
— tāds vēl tagad: kā nu varētu basām kājām

tīšā nelaimē skriet."

«Taisnība, mīļā Maja—
taisnība!"

Te ienāca Didžus.

„Ai, bāliņi, mans labais Ojār!" Didžus iesaucās,

Ojāru bučodams. „tad nu vienreiz pārnāci gan, lai-

kam uz visiem laikiem?"

„Uz visiem laikiem!"

„Labi, brāl, lai tad no šīs dienas mans nams arī

tavs nams un mana maize
—

tava maize."

Rob Bērziņš, Lerchis-Puškaitis dzīvē un daiba. 17



250

„Paldies, Didžu
—

vismaz man laimīgas vecuma

dienas. Tagad varu uzdziedāt: Nu mēs bāliņi sasa-

tikušies! Bet, Didžu, kur tavs Uldžus palika? Tas

puika man tūliņ acīs iekrita
—

būs manā dabā."

„Vai tev, brāl, tā daba nu vienreiz nav atgarē-

jusi — domāju gan. Bet, Maja, kur tad viņš palika?"
„Laikam sētas vidū

— pasaukšu."
Uldžus ienāca.

„Nu, dēls, nāču, saki tu man, vai tu gribi arī man

par dēlu būt?"

Uldžus kautrējās.
Nu, saki, Uldžin!" Didžus paskubināja zēnu.

„
Gribu!"

„Tad labi
— no šīs dienas būsim draugi!"

Un Ojāram bij taisnība: jau otrā dienā Uldžu ar

Ojāru kopā vien redzēja, kopā vien; viņi īsā laikā

bij palikuši sirsnīgākie draugi. Vēlāk Ojāram tik va-

jadzēja ar pirkstu parādīt — zēns jau saprata un ap-

tecēja viņu. Un zēnam atkal vajadzēja tik pieminēt
— Ojāram padoma netrūka.

Tā pagāja otri divdesmit gadi. Ojārs gulēja uz

mirstamās gultas. Bet beidzamais vārds, ko viņš ru-

nāja, bij:

„Paldies, Maja! Ar vieglu sirdi tagad aiziešu: tu

mani kopi kā brāli un pilnīgi atmaksāji, ko jaunības
dienās biju cerējis no tevis sagaidīt, proti: mīlestību.

Jā, Maja! pirmā, mīlestība spēj tikai ar beidzamo

dvašas vilcienu izdzist! Un tu, Uldžu, mans dēls,

mans labākais draugs še zemes virsū
—

nāci un aiz-

spiedi tagad savam Ojāram nogurušās acis!"

To sacījis, tas smagi nopūtās un izdzisa.
—
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