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Bāris.
Preekš pāri desmit gadeem kaimiņu valsti kalējs dzī-

voja, virs stalts kā ozols un teicams savā darbā. Uz aramu

laiku viņam lemeši jau asi gulēja smēdes kaktā, cits citā

sabāsti; un zeemu gaidot pakavas leelas un mazas virkņos

pee vadžeem karājās. — Tad karstumguļa uznāca kalējam

un smēde palika klusu.

„Kā manu Pēteriti audzinajeet kreetni!* — Šee vārdi

bij pēdejee, ko nāves sveedreem plūstot laulātam draugam
un savai mātei sacija. To veenigo, kas no peeceem bēr-

neem vēl virs zemes atlicis, pee savām krūtim speezdams

viņš aizslēdza acis un neskatija vairs tās asaras, kas pa-

kaļpalicejeem tagad sāka līt pār vaigeem.

„Es viņu glabāšu kā labo aci peerē!" Tā seeva soli-

|ās, pee gultas ceļos krizdama. Bet cilvēku bērns nav

vis audzinajams tikai ar glabāšanu.

Pēterits bij mudrs zēns, desmit gadus vecs, dabā un

gaitā kā tēvs, bet mātes klēpi aplam lutināts, vārigs un

rezgalvigs. Dažu deen dabūja skatit šādus kumēdiņus.

„Pēcit, nu augšā, augšā! Veprens jau būdā gluži

noraudajees". Tā tēva māte reiz dēla dēlu modināja it

jaukā siltā vasaras rītā. Bet māte dēliņu aizstāvēja: „Lai
nu puisēns vēl paguļas. Laukā rasa tik vēsa."

Vecā māte cēlās no ratiņa un aizgāja pate veprenu

paganit, kā dažu rīt Pēeiša veetā jau darījusi.
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,Māt, dod man ēsti* Puika sāk knukstet, pa gultu

vārtidamees.

„Ko tad nu gribēsi, dēliņ — māte to vaicā glaudidams

— vaj peeniņu gribēsi vaj —?"

„Peeniņa negribu!"

,Nu ko tad? — Saki tak, cālit, ko gribi.*

.Siļķiti gribu I*

Māte dēliņu nomuti un runā paklusu pee sevis: „Lūk,

tēvs un tēvs. Bez siļķes viņš ar nevarēja peetikt." Ta

noslauka sev acis un atnes siļķes gabalu.

„Ceptu gribu! Zaļas negribu 1"

,£d nu, tibiņ, tāpat zaļu. Man šoreiz nav vaļas uguni
taisit."

9
Zaļas negribu! Tēta ar zaļas negribēja."

„Teesa gan, Pēcit, tēta ar zaļas negribēja". Māte eet

siļķi cept.

„Kreimiņu ar lej virsū!"

„Uzleešu gan, cālit, uzleešu. Bet celees pa tam, no-

mazgā muti un apģērbees. —*

Ar brokastu eenākdama un zēnu eeraudzidama vēl

gultā vārtotees, māte sāk vaidēt: „Vai, dēliņ, kā tu man

nemaz neklausi! —* •

.Biksiņas nedabūju!" — šis atsaucas.

„Kur tad pats vakar liki?"

,Uz mūriti liku*.

Māte meklē pa mūriti un kaktu kaktos, bet ne-

atrod.

Vecā māte, eenākdama: Vaj Pēcis vēl bez biksam ?

Pag, pag, nu nākšu ar nātram.

,Negribu nātras, negribu!* — puika sāk brēkt.
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Māte: Kam nu, vecā māt, bērnu velti raudinajeetf

Biksiņas viņam te no mūrīša nozudušas.

Vecā māte: Lūk še! Tās gulēja sētmalā, kur vakar

nometit; cepurite ar turpat Pastaliņas veenu uzgāju tī-

rumā, kas zin kur otra?

Māte: Vai, dēliņ, kā tu savas leetas glabā!

Vecā māte: Tu redzēsi, meit, cik Pēterišam pasaulē

gfūti klāsees, ja tu viņu ceešaki neaudzināsi.

Māte: Vaj pasaule gan bāriņu tādēļ žēlos, ka māte

viņa nežēloja?

Pēterits, mātei ap kaklu ķerdamees: Lūk, savu māti

mīļoju, — veco māti nemīļoju.

šķirdamees kalējs savejeem vairāk neatstāja, kā ēr-

beģiti, ko pats uztaisijis, un smēdi ar vajadzigeem rīkeem.

Gauži labsirdigs būdams, viņš kaimiņeem neveen savu

darbu, bet daudzreiz ari savu dzelzi bij atstājis uz parādu,
ko tad ar ogli smēdes seenā eestrīpojis, jo rakstīt savu

mūžu nebij mācijees. šos parādus, kā protams, dažs labs

atraiknei bezdeevigi noleedza. — Pašam dzīvojot, vecākais

brālis, tās mājas saimneeks, ik gadu kādu zemes stūriti bij

atļāvis preekš kartupeļeem un lineem, tāpat ir ganibu un

■zeemas pārtiku preekš lopiņeem; tagad, zināms, ari ši pa-

līdzība beidzās. Māti saimneeks uzņēma savā maizē, bet

brāļa seevai viņš to padomu deva, lai pelnotees pate ar

roku darbeem un puiku lai nododot cūkganos.

„Pēterit, mans zelta dēliņ 8

,
tā atraikne nu sāka vai-

manāt, ,kā tevi bāriņu lai atstūmu? Tu man veenigais acu
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preeks, kā bez tevis lai izteeku ? — Nē, nē! — Es savu

mūžu tevi glabāšu kā labo aci peerē.*

Vērpeenu mājā ņemdama, un no paradneekeem vel

dažu grasi eedzīdama, ta maizes teesu mantoja, ka spētu

gan ir savu bērnu uzturēt; bet nu tai atkal citas rūpes

cēlās. «Cik man garš laiks t māt, dod man darbu! —

Cik man garš laiksl" Tā puika klusā veentulibā sūdzējās;

spēles un mantiņas tam veenam drīz apnika, un kad māte

sauca pee grāmatas vaj deva vilnu plucināt, vaj spoles tīt,

tad Pēcits meklēja, kur durvis, un devās prom uz Kalnu;

te viņš nu brīžam apmeklēja veco māti, kas skaistus pan-

tiņus mācija un, zināms, ar gardus kumosus atmeta; bet

vēl vairāk prāts viņam nesās ar Kalna bērneem jāretees,
līdz veens vaj otrs skrambu dabūja. Kur mudreem bērneem

sava vaļa rokā, tur netrūkst nerātnibas, un melot dažs

mācas jau agri. Kad visi £opā burkānu dobi vaj ābeli bij

postijuši, tad Kalejeenes JPēcis allaž palika tas vainigais;

un kur veen Kalnā skādi uzgāja, tur tūliņ dzina Pēča

pēdas, lai gan zēns dažreiz ne soli uz to pusi nebij

spēris.

Kalejeene nu sāka gauži žēlotees, ka bāriņu neveens

vairs neeeraugot, citas turpreti dikti sūdzējās par palaidni,
kas bērneem ļaunus stiķus mācot un visu māju apgāzišot;

gan vecā māte klusināja, kā tik prazdama, bet daudzreiz

troksnis izcēlās Kalnā un Lejā.

„Tev vēl reiz saku, brāļa seeva, —tā saimneeks Lejā
nonācis ar ceeteem vārdeem runāja, —• dod prom to puiku i

Negribu ilgāk klausitees to nemeeru, un grēks tev ir, tik

leelu cilvēku bez darba lutināt. Vaj nezini, ko slinkums

perina? —"
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Atraikne taisījās vēl kaut ko atbildēt, bet saimneeks

jau gāja pa durvim laukā, un Pēterits lūdzās, tai ap kaklu

ķerdamees: Māt, dod mani prom! Man te nemaz vairs

nepatīk.

Māte: Vaj tad tu ar mani vairs nemīļo, ka gribi

prom no manis?

Dēls: Es nākšu pee tevis atpakaļ, kad man tur grūti

klāsees.

Māte: Kā nu neklāsees grūti? Bāriņš pasaulē ir kā

jērs starp viļkeem.

Dēls, dūres pee peeres likdams: Lūk, še man ragi.
Es badišos preti.

"

Māte, ar slapjām acim pasmeedamās un zēnu skūp-

stīdama, runā pee sevis: Tēvs un tēvs, — arveen drošs

un preecigs. — Bet uz kuru pusi tad esi domājis? Tu

jau vēl pasauli nemaz vis nepazīsti.

Dēls, ar roku rādidams: Uz to pusi esmu domājis.
Tur tas vecais dzīvo, kas sarkano kumeliņu pee tēva veda

un man saldos ābolus deva.

Māte: Tad uz Kaķiti tev domas! — -Gudri gan, —

tur mazai mājai daudz kustoņu nav, un gaņibas ir labas,

sausas. Bet negaidi, dēls, ka Kaķits ganiņam vairs dos

saldos ābolus, un ka tev vēl vaļas būs ar kumeliņu

meņģetees.

Kalejeene nu nogāja pee Kaķišeem, kas vīram labi

draugi bijuši, un noderēja Pēteriti par ganu.

«Bet kā nu manu dēlu labi glabājeet, — tā viņa pee-

teica — jūs zināt, ko es aizgājējam solijusees; un drīzāk

es ar ļautu savu labo aci izdurt, nekā to bāreniņu
nerot."
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Kaķits: Labs gans dabū sveesfmaizi, slikts gans daba

žagarus. Ta zināma teesa. '

Pēciti Kaķīšos novedusi, Kalejeene vēl ar mātes rokam

tam sataisija mitekli eerāditā-?.kaktiņā un apglaudīja saim-

neeci: „Peeņemat nu manu bāriņu, — atmetat pa starpām
kādu kumosiņu laba,-— tak Deeva dēļ*.

Saimneece: Vaj tik leels zeņķis vairs zīdāms, auklē-

jams? Tāds guļ kā kucēns srieega kupenī un ņem dzīvu

eekšā.

Kalejeene, ar asarām acīs un grūti nopūzdamās: Ak

mīļā, bez kopšanas neveens neesam uzauguši. Cilvēku

bērns nav vis kucēns. — Saimneece: Mani vis nemāciseet.

Kas pats bez tēva un mātes uzaudzis, kā es, tas zin, ko

cilvēku bērns var izturēt. Man neveens loceklis nav no-

kritis, bet mātes luteklis dažs jau sev kaklu ir lauzis.

Kalejeene nožēloja, ka derejot ar Kaķišeem dziļāki

nebij izrunajusees, bet negribēdama saimneeci kaitināt, ta

ceeta klusu, lai gan sirds rūpēs dikti pukstēja.
Pēcits turpreti rādijās drošs un preecigs; viņš mātei

aizejot ne asariņas nenolaida. Kaķišu otrs ganu puika,

Jēcis, viņam tūliņ bij peemetees par draugu un visu bailibu

drīz aizdzinis. Jēcis jau maziņš bij palicis bez mātes un

pirtiņā pee tēva audzis gluži neapkopts. „Kad tikai putra

vēdarā, —• ko puika vairāk prasa!" —Tā spreezdams ve-

cais Pirts -Bērtuls susekli Jēcim matos nebij licis, nedz

ūdeni uz meesas lējis, un pats tumšs vecu laiku cilvēks

būdams savu bērnu mācit maz rūpejees. Ar sausu maizi

un kailu miltu putru vēderiņš puisēnam bij uzpampis un

locekļi, kad Kaķiši to peeņēma par ganu. Pee labākas
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pārtikas skaidrā gaisā un saufiiē zēns acim redzot bij at-

spirdzees un slaikāks palicis, bet ēdeligs viņš arveen bij

pārleeku, — izsalcis tikai meklēja, ko mutē bāst, maz pra-

sidams, vaj pēcāk nedabūs pa āda. Kur rāceņi līdumā

vaj zirņi tīrumā, kur kāļi un burkāni dārzā, to Jēcim seri

vairs nevajadzēja stāstit; pat ābeles, ko Kaķits gauži sar-

gāja, nebij vis drošas; jo Jēcits apzināja sētā katru cau-

rumu un prata līst kā seskis. * Šis meisters Pēciti nu tūlit

ņēma mācibā, ka tam vairs vaļas neatlika ne māti pavadīt.
Tad peenācejam zināms ari savs padoms bij ' jāizteic un

draugam jāizrāda sarkanā kastite ar visām mantām, ko līdz

dabūjis. Pētera svētdeenas mundeeriņš — jauni svārki,

cepure, zābaki, — ir Jēcim gauži patīk; bet karašas un

sveesta cibu eeraugot, acis viņam no preeka spīd. Otram

ap kaklu ķerdamees, viņš saka:

H
Pēci, tu esi bāriņš, es ar bāriņš, — mēs esam brāļi/

Nezinādams, ko atbildēt, Pēcis tam pasneedz karašas

gabalu ar sveestu un nolūkojas brīnidamees, cik ātri Jēcis

to nokopj. — Tā draudzejotees vakars peenāca un saimneece

dzina gulēt, lai rītā laikus ar kusioņeem varētu laukā tikt.

„Pēcit, vaj tev veetiņā veenam. nav bailes?" Jēcis

vaicā, pa kailu soliti vārtidamees.

P.: Nav vis bailes.

J.: Man te veenam bailes; gulēsim abi gultiņā, kā

brāļi. Tu veens jau rīt- nezināsi tik agri celtees, kā saim-

neece prasa; es tevi modināšu.]

To sacijis, Jēcis Pēcišam līdzās peegūlās, lai gan šis

draugu ne ar vārdiņu nebij aicinājis, un gultiņa preekš

abeem bij par šauru, Veens stāstidams un otrs klausidamees,

cik Kaķiši .sīksti un bargi esot un ar kādeem stiķeem pee-
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krāpāmi, puikas vēl labu stundu nokavēja, līdz meegs teem

ausis un lūpas slēdza. —•Pirmo reiz savā mūžā galvu uz

mīkstu spilvenu licis, Jēcis nebūt vēl nedomāja mostees

vaj Pēci modināt, kad saimneece, jau govis izslaukuse, uz

ganeem gaidija.

„Vaj tādu modi tas kundziņš te grib eenest? Pag',

pag', nu jaeet ar vicu." Tā runādama, saimneece noeet

ganus modināt. Jēcis uz pirmo vārdu lec no veetas un

sprūk pa durvim ārā, bet Pēcits, nekad vēl saulei lecot

cēlees, kā slīkdams meegā cīnās un nevar augšā tikt,

līdz saimneece to grābj pee rokas. Zēns iztrūcees nu do-

das otram pakal, bez cepures un bez apaveem, bet aukstā

rīta rasā un celmaiņos krūmos ar vārigām kājiņām tam

jāsāk dikti raudat.

J.: Raudi, raudi, lellit! Tu domā, ka nu māte nāks ar

pupu, bet redzēsi, ka saimneece ar vicu peevilksees.
P.: Man k'-ājas s'-alst, —nu lūk, kā sadūros.

J.: A ha, Pēcit, vaj tik veen vari ceest? Tad gas

vēl dažreiz taurē pūtisi. Bet dod man karašu, tad eešu uz

māju tev pēc apaveem.

Pēcis tam pasneedz savas kastites atslēgu, lai ņemet
kādu kumosu un lai ir pašam atnesot; tad, draugam aiz-

tekot, viņš krūmos lopus peelūko, ka neeet auzu gabalā-
Te uz reiz vāverite rādās eglitē. Zēns' mežā līdz šim reti

veen bij bijis un meža radijumus maz vēl skatijis; pat
vāverite viņam vēl bij sveša; tādēļ to eeraugot viņš visas

rūpes acumirklī aizmirst un dzenas tikai veiklo kustoniti

panākt, kas puiku un suņus kaitinādams pa zaru galeem

šūpojas, un no veenas eglites uz otru šaudidamees, šos

nemanot eglajā arveen dziļāki eeviļ.
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Jēcis, pa tam pee karašām tin sveesta cibas labi eeko-

dees un otra pastaliņas apāvis, atnāk ar brokastu un zāba-

ciņeem. — „Vai, lopi auzās !" viņš eekleedzas un steidzas

postu beigt. „Bet kur tad Pēcis?" —'Par labu bridi vēl šis

nāk no meža laukā, noguris un sabijees.
J.: Vaj tā tu lopus gani? Lūk, auzu gabals nobradāts.

Pag, pag, nu redzēsim, kā tevi mizos.

Pēcis sāk atkal dikti raudat.

J.: Vaj pats vēl saimneekus tūlit uz karstām pēdām

gribi peesaukt 1 Muļķi! Atdod man labāk šīs neeka pasta-

liņas un es tev rādišu, kā savu ādu vari - glābt.

P.: Nevaru dot, — māte neļauj — un ko tad pats lai

valkāju?

J.: Tev lūk še zābaki, kā kungam. Vaj tur vēl mātei

jāprasa ? Bet dari manis pēc, kā gribi!

P.: Ņem pastaliņas, Jēcit, un nāc man palīgā.

J.: Labi, — treeksim nu kustoņus pa krūmeem tur uz

viņu pusi, un ja pēc prasīs, tad noteiksim, ka te ne kājas

nebijām, bet laikam kaimiņu lopi auzas nobradājuši.

Pēcis klausās, kā brīnidamees par tik neganteem meleem;

bet bīdamees no kūleena viņš tomēr peeņem Jēča padomu.

Citu rit Jēcis vis negaidija, lai saimneece nāk modināt,
bet pats, kā paradis, jau laiku lec kājās, līdz augšā raudams

ir otru, kam meegs gan vēl kā smiltis bira acis. Saulitei

siltāki spīdot, Pēcis atkal sāk snaust, ka nespēj vairs ne

kājās turetees.

J.: Atdod man savu brokastu un ej uz brītiņu gulēt.,
Gan es kustoņus noganišu.

Pēcis tūlit ar paklausa, un galvu nolicis uz ciniti*

drīz aizmeeg saldi. Jēcis nu kustonišus sadzen blāķī un
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apsargā, kamēr tee visi uz guļu nometas; tad brokastu no-

kodis, savu un otra, ir pats nemanot apmeegojas. Lopiņeem

peetrūkst ko gremot, tee ceļas cits pēc cita un atrod jaukas

ganibas. — Bet uz reiz taure skan. Jēcis trūkstas no meega

ua modina ir Pēci; tee skatās visapkārt, kur kustoņi, un

eerauga tos muižas pļavā, bet ari mežsargu, kas nupat sāk

dzīt ārā. Tas uzkleedz:

.Puikas, vaj tā ganāt? Es jums rādišu I Un nenākseet

vēl kustoņus ne izdzīt?"

Jēcis jau taisijās krūmos sprukt, bet Pēcis, savu mātes

brāli pazīdams, nokaunejees viņam eet preti.

Mežsargs: Pateic nu Deevam, ka es tavs krusttēvs

«esmu; citādi jums abeem jau preekš sestdeenas pirts būtu

gatava un gada peļņa šodeen pat apēsta.

Mežsargam aizeetot, Jēcis, dūri kratidams: Lūk, kāds šis

pļavas kungs. Lai sargā labāk krūmus, ka zaķi tos neapgrauž.

P.: Man gauži gribas ēst.

J.: Man atkal dzert gribas. Nāc šurp, te būs mums

abeem. — Puika atšķeļ bērziņam mizu un eerāda ir otram,
kā jagremzdojot.

P.: Jēci, to nedari: koku tērēt nav brīv.

J.: E kur muļķis. Mežsargs tev krusttēvs, — kā tad

tev nav brīv? Bet man par viņu ar maz bēdas; es apseenu

veen bērzam tāsi atkal apkārt, ka plikuma tūlit neuzeet, un

pēcāk — lai tad kāds man peerāda, ka es tas vainīgais."
Tā runādams nebēdneeks vēl dikti nosmejas, un ar tādu

smējeenu, ka Pēcim drebuļi pārgāja; tomēr, izsalcis būdams,

viņš neleedzās ir savu bērziņu nogremzdot.

Kaķits reiz puikam uzdod, lai lopus ganidami peelūkojot
ari ķēvi un kumeļu tīruma malā, ka neizvārta linus. Jēcis
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steepj lūpas garas, bet muguru greezdams smej atkal savu

smējeenU un saka uz otru: „Jau deezgan ilgi bijām kāj-
neeki, nu dabūsim ar pajātees."

Saimneekam aizejot tee lopus sagreež uz guļu, tad,

kumeļam kājas sapinis, Jēcis to nežēligi dīda un jādelē, kā

jau dažu reiz. Pēcim skatotees papreekš gan kustoniša

žēl, bet drīz nāk citas domas. Ko sen jau vēlejees, viņš nu

sāk karsti eekārot, un tikko Jēcis nost, viņš «sarkanajam

kumeliņam" mugurā. Tomēr laimes šoreiz nebij: lopiņš, ar

sapītām kājām lekdams, paklūp, un puika dod pa kaklu

zemē. Nu, zināms, raudeens leelais atkal klāt, bet Jēcis

tam eegrūž zemes piku zobos un uzsauc paklusu: „Tur
muti! Saimneeks nāk." Tad eeskrej pats beezumos, kā

mežons. Pēcis ceļas no zemes ar dullu galvu un lūkojas,
kā saimneeks nāk, ķēvi pee rokas vezdams un bārdamees:

„Ak, jūs palaidņi! Lineem vilaka virsū, — lopiņi, lūk, sagul-
dinati uz badu, —bet kas tad kumeļam ? kājas sapītas!

Nu, pag, pag, es jums.*
Tik tāļu klausijees, Pēcis uz reiz kā no meega pa-

mostas un dodas pee Jēča krūmos.

«Pēcit, izteic taisnibu, — izteic veen taisnibu! Ej pats

un izsūdzi savu grēku, pirms cits nāk tevi apsūdzēt." Šee

vārdi, ko tēva māte Kalējos daudzreiz bij runājusi, tagad

zēnam, krūmos slēpjotees, prātā nāca. Viņš nedomāja tālāk

Dēgt, ja saimneeks viņu turpat uzeetu, bet laukā nākt un

taisni rokā dotees ar vis neuzņēmās. Kā sajucis viņš stāvēja

un novakteja saimneeku, kas savas ežas apstaigādams no-

tērētus bērziņus un auzu gabalu drīz atrada un dusmās

rīkšu slotu sagreezis uz māju pusi aizgāja. Tā žēlumā par

nedarbeem, kā bailēs par "gaidāmu sodu sirds puisim dikti
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pukstēja. Kaķišos viņam vairs nepatika palikt, bet ar kādām

acim gan mātei rāditees? Nezinādams, ko eesākt, Pēcis nu

atkal skaņas raudas laida vajā.

„Bauro veen, vērsit, bauro, gan vilks būs klāt." Tā

Jēcis, nemanot peenākdams, raudulim uzsauc.

Pēc: Ej nost, velns! Visos nedarbos tu veen mani

sev līdz eevīli —

Jēcis smej nejauko smējeenu.
Pēc: — Bet nu eešu pee saimneekeem un izteikšu

visu pats; ja šoreiz veen man peedos, tad nekad vairs tik

aplam nedarišu.

Jēc: Ej, bāliņ, ej un melo kā prazdams! Tu domā,

ka viņi preekš tevis sveestu kuls, bet nezini vis, ka tetera

kāposti jau gatavi. Drīzāk vilks jēram peedos, nekā tee

gana puikam. Es Kaķiša nagus jau pazīstu un sargāšos.
Pēcis nu ari atgādājas, ka saimneeks pirmit rīkstes

greezis, un paleek šaubīgs.

Jēc: Tu esi bāriņš, kā es, man tevis žēl. Uzklausi,

ko tev sacišu. Līdz rītam saimneekeem dusmas pārees, tad

vairs nebūs ko bītees; bet šodeen jāsargās. — Lūk še

rācens, ēd, Pēcit! Kamēr vecais te staigāja rīkstes greez-

dams, es biju līdumā.

Pēc.: Negribu zagtus rāceņus!

Jēcis, atkal smeedamees: Tu gan gaidi, ka saimneece

tev launagu nesīs? A'u, bāliņ! — Manis pēc ēd vaj neēd,

rāceņi tak nāks uz tavu galvu.

Pēc: Kā tad uz manu galvu?
Jēc: Lūk, kamēr tu pirmit ar kumeļu plosijees, es

krūmos uzgāju tavus zābakus, ko laikam aizvakar tur no-

metis, tos apvilku un tagad tavas pēdas līdumā.
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Pēcits velk lūpas greizi uz raudam.

,Ekur pinkša! še, ēd labāk. Tas neeks tavu rēķinu
netaisīs leelaka."

Pēcis, gan tā kā negribēdams, negribēdams, pēc tomēr

saņem rāceni.

Saulitei noejot lopi dzenas uz laidaru, bet gani paleek

krūmos, tumsu nogaididami.

Jēc: Ta zi, kā nu vecee pa māju mūs soda!

Pēc: Vai, vai! man bailes, bailes.

Jēcis, dikti ■nosmeedamees: Kas te par bailēm?

Turees veen pats kā puika, — nedodees rokā, — un ja tevi

saķertu, — saseen ar auklu biksam skroti, lūk še kā es, —

tad vecais ar žagareem netiks pee kailo.

Pēcis klausās atvērtām ausim uz Jēča padomeem un

peeņem ar, lai gan sirds preti runā. Vakars pa tam jau
metees tumšs, un bads sāk puikas mocit.

Jēc: Nu laiks uz māju eet. Saimneeki mūs atvēlēja

vilkeem, un paši guļ. Lūkosim, vaj namiņā nebūs ko eestrēbt.

Tee noeet un meklēdami ir ko šķīstu atrod; Jēcis to

tūlit eestrebas, kā putru; bet Pēcis, ar karoti apmaisijis,

mana, ka samazgas veen, kur vīšķis vēl eekšā; viņš noteic,
ka ēst vairs negribot, bet tikai gulēt. Jēcis eet gubenī un

eeleen salmos; te būšot droša guļa vaj līdz pat brokasta

laikam. Pēcim ši miga nepatīk ; apmeegodamees breesmas

aizmirsis, viņš meklē savu veetu istabā un dus līdz gaismai

saldā meerā.

Saimneece: Klau, klau! Kas tur kaktā šņāc ? Tak

veens par abeem būs mājā!
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Saimneeks: Tad labi gan, — pasneedz tik man tos

žagarus. Jēcis waj Pēcis, dabūs veenu algu.

Pati: Ko tu nu vēl ar tādeem plosisees ? Gan pasaule

viņus izmācīs.

Pats: Tak drusku bailes jādod; citādi tee vairs ne-

veenam ceja negreezīs.

Pati, pa durvim izeedama: Dari kā zini; man netīk

klausitees ta trokšņa, — un ūdens, karsts jaeenes abrā.

„Labrīt, kundziņ, labrīt !*—tā Kaķits puisēnu modina,—

„vaj negribēsi atkal kumeliņu dīdit, bērzus gremzdot, auzas,

linus noganit?"
Pēcis trūkstas no meega un, rīkstes eeraudzijis, bailēs

dikti eebrēcas:
s
Peedodat šoreizit veen, šoreizit! Savu

mūžu es vairs tā nedarišu." — Saimneeks grib pastrādāt
savu nodomu, bet a'u! Biksiņas stipri saseetas un greežamā

neveena pee rokas. Viņš steep nu zēnu istabai pāri, kur

kaltiņš otrā seenā eesprausts, un pārgreež auklu; bet tikko

cirteenu devis uz kailo, te Pēcis kā šāveens pa durvim

laukā. Par nelaimi saimneece gadās nupat pee sleegšņa ar

vāritu ūdeni; tas izgāzdamees abeem kājas noplaucē. Puika

eestenas veen un aizskrej puspliks projām, kamēr saimneece

vaidēdama savas kājas tausta, un vecais pats nikneem

vārdeem palaidnibu soda. —

No Kaķīša nageem izmucis, Pēcis vispirmak devās

taisni veen uz mežu, kur atmezdamees sajuta, ka noplau-

cētās kājas gauži sāp un sirds no bailēm pukst. Cita pa-

doma nezinādams, viņš uzvilka atkal veco meldiņu un rau-

dāja, kamēr galviņa dulna palika. Bads zēnu sāka mocit,

un nelīdzēja daudz, ka šur tur kādu odziņu jeb streebuliti

uzgāja. Bij jādomā uz mājas pusi. Bet kā gan tāds drīkstētu
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mātei rāditees? Jeb kā nu vairs uz Kaķišeem atgreestees?—

Soļus uz preekšu un atkal atpakaļ mezdams, bērns arveenu

dziļāki mežā eemaldijās un gluži apstulbis un novārdzis

pēc apakš kuplas egles apgulās.

Kalejeene visu to laiku, kamēr dēlēnu Kaķišeem at-

devusi, rūpēs un nemeerā pavadija, un ar ko veen satikdamās

allaž runāja: „Deeviņš nu zin, kā Pēcišam klājas! —■ Re,

kā man žegus rauj, — laikam viņš mani peemin! Dzi, dzi,

kā auss man skan,—kas zin, vaj bāriņš tagad neraud!"—

Gan vecā vīra māte vedeklu drošināja kā prazdama, bet

velti, tai žēlums pēc bērna jo deenas palika leelaks, un

labprāt būtu gājusi to apraudzit, ja^veen no Kaķiteenes

nebūtu jāsargās, kas taisni bij teikusi, ka tādas raudzības

šai nemaz nebūšot pa prātam. Taī pašā rītā, kad dēlēnam

tās breesmas uzbruka, ;seeviņa peecēlusees citām stāstīja:

„Ak manas mokas, ko sapnī izceetu! Vilks manu balto

auniņu treeca un ķēra, ka domāju nupat to nogalos, un

nevarēju ne kleegt, ne ar no veetas kustēt.

Cita: Vai, māsiņ, tas būs tavs Pēcis! Jau aizvakar

dabūju dzirdēt, ka viņam pee Kaķišeem labi viš neeetot.

Kalejeene: Kāpēc tad man to tūlit nesaciji? Lūk, cik

nežēligi ļaudis jūs esat. — Ak mans bāreniņ, ko solījos

glabāt kā labo aci peerē!

Žēlodamās un raudādama seeviņa paņem apsegu un

steidzas projām, ar grūtu sirdi, bet veeglām kājām, uz Kaķi-

šeem. Gan māmiņa daža to ceļā satika un gribēja uzņemt

valodas, bet kalejeene atmeta veen ar roku: \Nav šoreiz

vaļas!" —> Mežā jau labu gabalu gājusi, ta uzreiz iztrūk-

stas un paleek stāvot klausidamās: „Ko dzirdēju ? vaj nebij

Pēciša raudeens ? Neka! vējš tikai lapas Čaukstina un patei
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asins dzīslās dikti tūkst/—Pāri desmit soļus atkal uz preekšu

spērusi, māte skaidri dzird sava bērna balsi un sāk kleegt;

bet vējš tai preti un nes skaņu atpakaļ, tādēļ ta nekavējas
velti, bet tek kā stirna pa celmeem un seekstam taisni turp,

no kureenes balss atskanējusi, līdz uzeet zēnu apakš egles

guļošu. „Vaj teešam Pēcits, mans Pēcits?" Ta nolocās to

aplūkot un satur dvašu, lai mazo no meega netraucētu.

«Teešam viņš pats! Rociņu nolicis pabalstē, gluži kā tēvs

arveenu deenvidū uz mauriņa gulēja. Bet kāds viņš tagad
izskatās? Ak manu sūru deeniņ! Bez cepurites, bez apavam,

veenā krekliņā — puspliks]; matiņi ar gružeem savēlušees,

vaidziņi bāli, acis noraudātas. —

„Vai, nesitat, nesitat, — es klausišu!" Tā puika meegā

raustidamees eebrēcas un mātei asaras sāk līt. „Nebīstees,

dēliņ" —ta glaudidama viņu mudina,
„
nu vairs neesi vilku

nagos, bet mātes rokās. Ak, kam man vajadzēja kļausit

saimneekam un vīra mātei! Vaj viņeem kāds žēlums par

manu bāriņu!"

Zēnspa tam uzmodees sāk vaidēt, ka kājas sāpot un ēst

gribot; māte to meelo ar seeru, un izvaicājusi, kā Kaķišos

gājis, nosolās uz preekšu savu veenigo labāk glabāt. Tad gal-

viņu tam ar savu lakatu un stilbiņus arfpreekšautu apseguši,

ta puisēnu ņem sev mugurā un nes ar lēneem, smageem

soļeem uz mājas pusi. Mežsargs, no pakaļas nemanot pee-

nācis, uzsauc:

„E—ē! Kas tas tāds jātneeks? Mans krustdēls Pēcis ?

Vaj kaunesees, puis', mātei mugurā sēdēt!"

Kalejeene atstādamās: Zvēra māte savus bērnus var

nēsāt mutē, tad es nevarētu nest pa muguru?
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Mežsargs: Kāpēc ne, māsa? Ja darba nav ne veenam,

ne otram, tad varat nēsatees kā vardes pavasarā. Bet zināms,

ka galā ari dubļos tupeseet.

Kalejeene: Teļš nav slaucams un kumeļš nav brau-

cams. Tik agri izdzenot bērnu var pataisit par nabagu.

M. s.: Bet teļš un kumeļš tak var ganos eet; un ja
bērns savus locekļus pee laika nesāk locit, tad pēc ir slinks

kā pelu maiss, līdz bads un plikums vadīs dēedelet

Kalejeene: Paskatees, brāl, papreekš, kāds Pēcits

Kaķišos pajaisits, un runā tad! Es zinu, ka tu mums ne-

laimē vis nesmeesi.

Mežsargs nu visu aplūkojis un izklausījis runāja: Jau

tūlit domāju, ka tā jums notiks. Kaķiši labi saimneeki, bet

nevis tādam mātes luteklišam.

Kalejeene: Kā tad, visi citi labi, es un mans bērns

veen tee vainigee. Vaj mūsu māte mūs neauklēja? Kurš

cilvēku bērns uzaug bez apkopšanas?
M. s.: Jāauklē gan, bet ari jāradina savām kājām eet

un savu nastu nest. Jo vēlāk cilvēks to mācas, jo grūtāk

nākas. Tēva mājā viņam ir, kas peetur un paceļ, bet pasaulē
vairāk veen tādu, kas pagrūž un kritušu vēl dziļāk dubļos

min. Pēcits, mans krustdēls, ar dažreiz vēl degunu lāpīs,
bet neko darit! citādi nemācisees savām kājām eet.

Kalejeene, sūri raudādama: Ak, kā Deevs man un

manam bērnam tik nežēligs! Kad tēvu paņēma, vaj tad mūs

ar nevarēja līdz aizsaukt? Ko nu gan nabadziņi lai eesākam

šinī pasaulē, kur katrs mūs pagrūž un dubļos min, un nav

neveena, kas roku sneedz.

M. s.: Nesūdzees, māsa, aplam! Tu neesi pirmā
atraikne šaī pasaulē, un nebūsi ar' pēdējā. Kas par tām
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citām gādā, ir tevi apgādās. Bet eesim nu atpakaļ uz Ka-

ķišeem, lai redzam, kā ar Pēci paleek.

Kalejeene: Ej, brāl, veens pats; es neeešu un savu

bērnu vairs viņu nagos nedošu.

M. s.: Labdeen, Kaķit! Kādēļ šodeen tik ļau-

nigs? Vaj varbūt pele kāda būs pasprukusi?

Kaķits eerūcas tikai un ņemas dikti kremslotees.

M. s.: Ko nu mans krustdēls dar'? Nācu reiz viņu

apraudzit.

Kaķits: Jupis lai rauj to svempi! Pēdigais palaidnis

tāds. —

Kaķits turpat ārā uz sētas atsēžas un sāk atkal krem-

slotees.

M. s.: Kas jums šorīt par kafeju bijusi, ka tik ne-

jaukas gļotas dzen atpakaļ.

X.: Lūk, tādi jūs esat kafejas strēbēji! Otru izpostit

un apsmeet vēl klāt, tas jūsu amats. Cerēju peeņemt cilvēku

bērnus, kas tak ar domā uz Deevu un maz kaunu prot, bet

a—u! Ne viņeem bēdas par druvu, ne viņeem kustoniša žēl;

mežoņi, gatavi mežoņi, tik astes veen vēl vajadzētu pakaļā!

Kaķits nu izstāstija gari un plaši, cik neganti Pēcis

un Jēcis esot apvainojušees. „Ta jūsu laime," viņš sacija,

„ta jūsu laime, ka vecenei tagad pa eekšu ar noplaucētām

kājām jātaustās; citādi jūs sava krustdēla pēc daudz vairāk

goda te dzirdētu. Bet tā ar vis nepalaidišu, kā šorīt no

maneem nageem izmuka; pee teesas puikam būs dabūt

kreetnu karseenu, un kalejeene man aizmaksās visu skādi,

kas caur to nebēdneeku cēlusees.
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M, s.: Labi gan; Kaķit! Kad sfidzibu ari no otras

puses būsim dzirdējuši, tad laikam cits spreedums iznāks,

un pēcāk atkal kā vecee pazīstami salīgsim.

X.: Piķis, vaj te vēl citam būs ko sūdzēt? Vaj cits

te gan taisnāki nospreedīs?

M. s.: Man pašam te deezgan būtu, ko sūdzēt un ko

pārspreest, ja jums veen patiktos uzklausit.

X.: Kāpēc tad ne? Ar pateikšan', ceenigi teesas kungi 1

M. s.: Nu labi, tad dzirdat! Pirtneeka puiku jūs mātei

mirstot leelijatees uzaudzināt kā savu rada. bērnu, bet kailu

un badā nonīkušu es garam eedams viņu dažkārt redzēju

pirts preekšā saulē sildotees, un jūsu mājā neveenam rokas

nebij, tak Deeva dēļ bāriņu apkopt. Žēlumā jums reiz par

to bildinādams tik panācu, ka paši sākāt kremslotees un

saimneece mani izsunija. — Pēc viņu sev peeņēmāt par

ganu; nu tak bij cerejams, ka ņemsatees darit, kas maizes

tēvam peenākas, un bērnu kreetni audzinajot izkopsat par

cilvēku, bet nebūt uz tam nedomājāt. Ka viņa meesam ar

netīrību, kašķi un utim jāvārgst, to neuzlūkojat, un ka bez

mācibas prāts arveen kūtrakts uz labu un kārāks uz ļaunu

paleek, par to ar nebēdājat. —■
X.: Jūs protat uz mani runāt kā mācitajs, bet nezināt

vis, cik daudzreiz Jēcis par saveem nedarbeem jau mācibu

ir dabūjis; pats viņu trīs četras reizes esmu sautējis ar

žagareem, mana vecene ar—gan plucinājusi pee mateem, gan

kneebusi ausīs, gan stīvējusi pee nāsim, un izlamāt viņa

māk, ka tūlit jāklausās, — tāpat ir vecais Bērtuls nemaz nav

laisks Jēcim vaj ādu vilkt pār acim, kad viņam kādu glāzi

brandvīna pasola un puiku dabū noķert. Bet mežons paleek

mežons, lai dod vaj ar skrotem uz ādu; to paši zinai
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M. s.: Cilvēku bērns no dzimtas nav mežons, bet ar

tādu mācibu, kā nupat izstāstījāt viņš paleek kā mežons—

bailigs un nebēdneeks. Provejeet savu kumeļu tā audzināt —

ausīs kneebot, pee nāsim stīvējot — tad redzēsim, kāds

zirgs jums iznāks! Katra dzīviba, kas mūsu kopšanai ir

uzticēta,
f
ta prasa mīlestību, lai izdotos pēc savas kārtas;

bet visleelako mīlestibu cilvēku bērns prasa, lai varētu

uzaugt par cilvēku pēc Deeva ģīmja. Tādēļ Luters dod pa-

domu, ka bērnu pārmācot ābolu būs likt pee rīkstēm.

X.: Tad vajadzētu daudz ābolu!

M. s.: Jums, Kaķit, to svētdeenu pēc zvaigznes-deenas

bij būt baznicā un pašeem dzirdēt, ko mācitajs teica par

bērnu audzināšanu un par to grēku, ka bērnus, kas mums

uzticēti, savā vaļā palaižam. Lai Deevs ikkatram peedod,
bet teešam! par Jēci un par kalejeenes dēlu jums grūti

nāksees atbildēt.

X.: Vaj tas veenigais siteens, ko Pēcim tiku eegreezis,

ar jau grēks būs bijis?
M. s.: Nerunāju vis par to siteenu. Jūs Jēci turējāt

par mežoņu, kam aste veen trūkstot pakaļā, un tomēr

kalejeenes dēlu viņam atdevāt, lai skolo savā palaidnibā,
kā tik patīk. Ko tāds mežons par veenu deenu un nakti otram

bērnam ļauna var eedot, ne par daudz gadeem vairs nav

atņemams. Jums žēl, kad jūsu druvai vaj kustoņeem

kaite noteek, bet kad godigu vecāku bērns jūsu deene-

stā ar dvēseli un meesu bojā aizeet, tad jums nebūt

nav bēdas.

X.: Krusttēvs labi māk aizstāvēt savu krustdēlu; bet

Kaķits nav vis muļķis, ko tik drīz apmānēs. Pēc jūsu pa-

doma saimneekam japaleek saveem ganeem par ganu.
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M. s.: Saimneeks ir saimes gans un viseem saveem

maizes bērneem tēva un mātes veetneeks, tas viņa aug-

stākais gods. —

„Pag', es tevi godāšu ar tavu svempa krustdēlu!" Tā

Kaķiteene, kas līdz tam caur loga šķirbu bij klausijusees,

negantās dusmās ceemiņam uzkleedza.

Mežsargs nu tūlit peecēlās un aizeedams saimneekam

peeteica, lai rīt agri muižas pļavā un mežā teekot preti, to

skādi nosvērt, kas būs aizlīdzinajama.

«Pēcit, ak Pēcit, ko nu lai eesākam?" Tā kalejeene,

zēnu mājā atsteepusi, ņēmās vaidēt. „Man jaeet laukā,

maizi pelnitees; tev kājiņas ir noplaucētas, ka līdz jau ne-

varēsi tecēt, un veenu te atstāt ar nedrīkstu."

Pēcis: Es eeštt uz Kalnu pee vecās mātes.

Māte: Ak, dēliņ, vaj viņa tevi mīļo, kā es mīļoju?

Pēcis: Tā gan ne, bet mīļo tikpat ar!

Māte: Un ko tad saimneeki sacīs? Viņi Kalnā tevi

nebūt neeeraudzīs.

Pēcis: Nu, lai vecā māte nāk pee manis te Lejā, kad

tu mājā= neesi.

Māte: Bet kas tad jums abeem te ēst dos?

Pēcis: Saimneeki lai dod, un krusttēvs lai dod; kad

es leels būšu, tad viņeem atkal atdošu.

Māte, ar asarām dēliņu skūpstīdama: Ak, Pēcit, manas

acis to neredzēs.

Pēc kādām deenamkalejeene laukā izgāja uz peļņu un

vecā māte nāca Lejā Pēci kopt. Kājiņas sadzeedet lēti

vis neizdevās, jo puisēns nemaz neprata meerā novalditees:

skrēja ārā, kad veen attikdams, bradāja pa upi, plosijās ar
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Kalna bērneem un plukumu arveen no jauna eevainoja. Par

to nu vecai mātei deezgan bij ko raizetees; turpreti viņai

loti jauki bij tee brītiņi, ko dažkārt baudija, kad zēns uz

beņķiša sēdēdams ar platām, spožām acim viņas vaigā

skatijās un katru vārdiņu no lūpām lasija, kā istvlkusi puķe

debess rasu.

Vecā māte nebij vis leela runatneece, bet ko ta runāja,

bij it kā Deeva vārdi; savā mūžā caur daudz bēdām bij
gājusi, ilgus gadus atraiknes krustu nesusi, slimibās vār-

guši, no dēlu seevam ar dažus dūreenus dabūjusi; bet sirds

viņai nebij vis palikusi rūgta un vāriga, kā pee daudz citām

mātēm pasaulē ir redzams; un nedzirdēja ar, ka viņa kur-

nētu pret Deevu, vaj sūdzētos par cilvekeem

„Ta grunts, kur dibinājos,
Ir Kristus asinis;

Šeit tādu labum' krājos,

Kas mūžam nezudīs.

Es esmu pats neleetis,

Kāds būdams, dzīvodams

Caur to, ko Kristus ceetis,

Teek man, kas vēlējams."
Šis pantiņš viņai bij tik mīļš, ka rītos un vakaros

to allaž dzeedaja: kad klepus kādreiz balsi atņēma un

krūtis nespēkā veen smagi pūtās, tad viņa Deeva meerā uz

augšu lūkodamās skaitija: „Tur mana mantas daļa, Jau sen

sataisīta; Kad mirstu, stāv man vaļā, Ši pilsēt' augstibā
v. t. pr.

Vecā māte nu Pēcim mācija neveen daudz skaistas

dzeesmas, bet stāstīja ir svētus stāstus, tāpat ar jaukas

līdzības un pasakas, kas viņam bij par mācibu un laika
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kavēkli ; ta lika lasit un galvgabalus skaitit, un tā jo deenas

vairāk viņa prātu no nerātnibas atgreeza. Bērns acim redzot

pee dvēseles un meesas atspirgās, un ari kājas jau gan-

drīz bij veselas, kad māte atkal mājā pārnāca.

Nu, dēliņ, kā nu gāja ar veco māti? Vaj laiks nebij

garš ? Vaj tevi ar glabāja ? Man dažreiz naktī meegs ne-

nāca acīs, un arveen domāju: Ak, Deeviņ, ko nu Pēcits

dara? Vaj atkal neraud ar savām vājām kājām.

Pēcis: Man kājas, lūk, drīz būs veselas, un laiks

nemaz nebij garš ; es skaitišu tev ari pantus, ko vecā māte

man mācija; tu, māt, tādas vis nemāci,

Kalejeene: Paldees, māt, ka Pēciti esat paglabājuši;
nu vareseet atkal eet uz Kalnu, es palikšu pee bērna.

Vecā māte tūlit ar aizgāja, un kalejeene sāka ar zēnu

dzīvot, kā jau agrāk/

Pēcis: Māt, man nemaz nepatīk, ka arveen mani

tik daudz glaudāt: es jau vairs neesmu lellits; vecā māte

tā nedarija.

Kalejeene: Ak, dēliņ, vecai daudz bērnu, leelu

un mazu, bet man tu esi veenigais; tāpēc es tevi mīļoju un

glabāju, kā labo aci peerē. —

Pēcis: Vecā māte glabā vēl labāki; pee tevis man

garš laiks, bet viņa māca pantiņus un stāsta par Dāvidu

un Goliātu un — un — ka nemaz neapnīk klausitees.

Kalejeene nopūšas grūti un slauka asaras. Te soļi ārā

dzirdami un ceemiņš atver durvis.

M. s.: Ko tad nu darāt abi, jūs palaidniši? Gan biju

apņēmfes krustdēlu pavisam aizmirst, bet garam eetot tak

jāapmeklē.
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Kalejeene: Ak, bāliņ, nelej vairs apsmeeklus pār teem*

kas savu ceļu jau deezgan slacina ar asarām.

M. s.: Tad tev ar veenumēr tek asaras, kā pavasarā

aizurbtam bērzam sula! Kādēļ tad tagad atkal raudi?

Kalejeene: Vaj nebūs raudat? Kamēr es laukā biju,
vīra māte mana bērna sirdi man ir nozagusi! Viņam vairs

netīk, kad es mīlinaju — garš laiks pee manis.

M. s.: Nu, paldees Deevam, ka tak ola vistu sāk

mācit/! Vaj es tev, māsa, pērn jau nesaciju: Vadi jel bērnu

skolā, lai eeņemas pee laika, kas dzīves deenās leeti der?

Man neklausi] i, par to nu Pēcim laikam visu mūžu būs

jatrinas ar to kašķi, kas Kaķišos tam peemetees. Bet par

vīra māti nerunā aplam; viņa labu darbu ir darijusi un

tavu bērnu atkal vilkusi uz ceļu; gādā veen, ka viņš tāpat

var uz preekšu eet.

Kalejeene: Tad tu teešam prasi, ka man Pēciti būs

atdot skolmeisteram ?

M. s.: Cita padoma nezinu. Ej tik uz Kaķišeem pēc
kastites un meklē lēnīgi ar viņeem salīgt; es pa tam runāšu

ar skolmeisteru un peepalīdzešu, kā krustdēlam, ari no

savas puses. — Nu, puis' vaj eesi skolā?

Pēcis: £ešu gan! Es gribu vēl gudrāks tikt, nekā

Jēcis; tad viņš mani vairs nevarēs peevilt.

Pēciša kaste Kaķīšos bij iztukšita, un drēbes līdz ar

citām mantām pazaudētas. Saimneeki vainu nogreeza uz

Jēci; bet ko gan no ši vairs lai atdabūtu? Ar asarām nu

kalejeene apgādāja jaunas izdevās un noveda tad savu dēlu

skolā — pirmdeen ap pusdeenu.
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«Skolmeister mīļais — māte žēli lūdzās —> glabājeet

nu manu Pēcitil Jūs zināt, viņš man veenigais preeks

un acuraugs. Bez tēva audzis, nabaga bāriņš. Aizstāvat

viņu, lai citi nenero. Nekuļat viņu! Viņš bērns no labas

dabas, mīksts un bailigs."

Skolmeisters: Nebīstatees vis, kalejeene! Es katru

bērnu glabāju un pārmācu, kā peenākas. Ar kūleeneem

man ari netīk pūletees. Kas bērns no labas dabas, tas jau
ar vārdeem vaidams. Bet neņemsat man ļaunā, kad šodeen

tūlit saku: pēc tām leetam, kas Kaķišos notikušas, nevaru

cerēt, kā ar vārdeem jūsu dēlu izmācišu; būs jāņem palīgā
varbūt ir stiprākas zāles, kas vainu papreekš izkož un tad

dzeedē. Ja jūs to labprāt neuzļaujat, tad ņemat labāk zēnu

tūlit atpakaļ, pirms mūsu starpā eenaids ceļas.

Kalejeene: Ak,ceenigs skolaskungs, neesat tik bargi!

Pēcits jau Kaķišos nemaz vis nebij tas vainīgais. Lūk,

mazais par jūsu vārdeem izbijees.

Dēliņu glaudidama: Nebīstees vis, cālit, nebīstees.

Skolaskungs tev neko nedarīs. Tu jau labs bērns. Viņš

tāpat smeeklam veen tevi kaitina.

Puika paleek drīz atkal meerigs un skatās droši škol-

meisteram acīs.

Skolmeisters: , Nesakāt vis, ka smeeklam runāju; ir

pilna pateesiba. Kāds rādisees jūsu kumeliņš, tādi būs mani

eemaukti.

Kalejeene aizeetot aplūdz ari savu brāļa dēlu, kas jau
kādu pusgadu skolā: Tenit, peeņem nu Pēciti. Jūs esat

tuvi radineeki — tikpat kā brāļi. Mežsarga Tenis veen

lūpas izsteepj un lepni pakrata ar galvu.
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Līdz sētas galam māti pavadījis, Pēcis sāk uzvilkt

leelo raudeenu. Ir viņai acis metas slapjas un prāts jau

šaubas, vaj dēliņu skolā atstāt, jeb vaj labāk atkal uz māju

vest: nomocās savās domās uz preekšu un atpakaļ, un ne-

teek no veetas.

„Lūk, skolmeisters nāk!" Tā eesaukdamees Pēcis

atraujas no mātes un satur raudeenu.

Skolmeisters, brīvstundā ar citeem bērneem garam

eedams: Vaj nekaunēsies, puis', tik aplam biuvat ? Nāc

labāk mums līdz palustetees!

Kamēr kalejeene vēl taisās savu dēliņu aizbildināt,

Tenis, Pēciti mēdidams, paklusu sāk īdēt kā telēns un citi

smej un čukst: biuva — īdaļa. —

To dzirdot mātei sirds dusmās un žēlumā gauži eesā-

pas, bet nezinādama, ko darit ta paleek klusu stāvot un

noskatās, kā skolmeisters bērnus sāk rīkot uz spēli. Viņš

šķērsi uztaisa galda augstumā, sastāda puikas pa četreem

strēķī, eesprauž mērķi otrpus šķērša un leek tad leelakeem, lai

reizā skrejot šķērsim pāri? lec, un mazajeem, lai pa apakšu
cauri dodas; kas trīs reiz pirmais pee mērķa, tas būšot ķē-

niņš, — kas trīs reiz pēdējais, tas pirtneeks; bet kas trīs reiz

pee šķērša peesizdamees klūp, tas esot pintiķis. Skolmeisters

skaita: veens—'divi— trīs! un puikas skrej, ka mati veen

lec, cits šķērsim pāri, cits pa apakšu cauri uz mērķi.

Kalejeene no tāleenes lūkodamās izbrīnās: tad tādēļ

bērni skolā jāvada, ka lai ar plosīšanos laiku nokavē un

velti skraidot pastalas noplēš! Ši tad 'nu ir ta dziļā gu-

drība, ko Pēcits te lai smeļas! Nerātniba veen, ēverģēlība I

Vaj par to man atraiknitei savu pēdigo padomiņu bij iztē-

rēt?
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Tā domājot un skatotees māte uzreiz eesaucas:- vai!

jo dēliņš pār šķērsi lekdams ar kājām peesjtees un pakritis

uz deguna smiltīs; bet citi tūlit kleedz: puskokalēcejs!
Acis iztīrījis, viņš ņemas skreet un lekt vēl otrreiz,

bet atkal vijas: un citi kleedz vēl diktaki: puskokalēcejs!

puskokalēcejs!!

Skolmeisteram uzrunājot, zēns pārvar raudeenu un

mēģina trešo reiz ar līšanu pee mērķa tikt; bet vaj nu

tādēļ, ka jau divi reiz vīlees un prāts tā kā apguris, jeb vaj
ar tādēļ, ka šaī jaktī nupat tikai pirmo reiz nācis, Pēcis

skrejot nenoleecas gar zemi, dod ar eegalvu pret šķērsi un

krīt augšpēdu atpakaļ.

,Puskokalīdejs — puskokalēcejs — pintiķis!" citi

puikas sāk gavilēt, bet kalejeene, kā aizšauta lāčumāte, taī

acumirklī klāt un meklē savu dēlu paglābt.

Skolmeisters: Bērni, nu eekšā pee grāmatām! —

Veens —■ divi —. trīs!

Skolēni aiztek visi atkal klusi, godigi. Veen mežsarga

Tenis Pēcim garam skreedams ar pusbalsi to nosaukā: pus-

kokalēcejs — pintiķis!

Kalejeene, dēliņu klusinādama: To nedomāju, skoi-

meister, ka manu Pēciti tik nežēligi nerosat.

Skolmeisters: Ak, seeviņ mīļā, kas skoleneem katru

stundu derigs, to jūs nezināt, bet paceezdamees un nogaidī-
dami varbūt pēcāk pratiseet, ķa pat ši nerošana jūsu dēlam

nebij kaitiga. Bez rūdišanas dzelze nepaleek par tēraudu.

Tomēr man' tagad nav vaļas ar jums te ilgāk runatees,

nākat labāk uz brītiņu eekšā un palūkojatees ari, kā tur

strādājam.
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Kalejeene ar Pēci skolā eenākusi nosēdās pakaļējā

beņķī un noklausijās mācibu. 'Skolmeisters papreekš bēr-

neem atprasija bībeles stāstus, kas sestdeen uzdoti, un no-

sacīja dažam nemācneekam, ka šovakar vēders palikšot
tukšā, lai galviņa līdz ritam labāk pildotees. Tad viņš

Jāzepa stāstus tulkodams jauki un skaidri izteica, cik labi

cilvēkam, kad tas jūgu nes savā jaunibā.

Kalejeene gan nezināja, kā šai mācibai preti runāt,

bet gluži tai prātā ar nevarēja būt, „Es nekāroju, lai manu

Pēciti ķēniņeem līdzās sēdina un tādēļ viņu ar neveenam

vis par vergu nedošu/ Tik strupeem vārdeem no skol-

meistera šķīrusees ta ārpus durvim dēliņam vēl ausīs eečuk-

steja, lāditē esot cibiņa un maizes kukulits, lai nenomēr-

dejotees velti badā.

Ar savu veeglu, vērigu galviņu un mīkstu, paklausigu
sirdi Pēcis skolā it labi eedzīvotos, ja nebūtu veen« mātes

klēpī tik aplam lutināts. Viņam nu grūti nācās stundu

pēc stundas uzmanit un mācitees, un visai grūti sirdi sa-

valdīt un paceestees, kad skolas! beedri šo, kā peenāceju,
brīžam bukstija. Dažreiz bij jādzird palama, un nedēļu no-

beidzot vēl gluži savāds stiķis japeedzīvo.
Pēcim sestdeenas rītā savu slepenu |pabrokastu turot,

Tenis klusam bij uznācis un tūlit visā galvā brēcis: cc he,

runcis pee cibas —•runcis pee cibasl Troksnis peesauc ir

citus un pēdigi skolmeisteru, kas tādas slepenas maltītes

skolneekeem ceeši bij aizleedzis. Maize un ciba nu bij

jāatdod preefcš übageem un, kamēr citi pee galda savu bro-

kastu ēda, ar kaunu kaktā jāstāv. Bet Tenim vēl nav gan;

runci ar garu asti uz papira uzmālējis, viņš Pēcišam un

māju ejot to uzsprauž mugurā un rīda tad Dūksi zēnam no
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pakaļas, citeem par gaužeem smeekleem. Suns sētas galā

nabadziņu notver pee biksam; šis brēc ar bailēm kā uz

nāvi, un pašā joni kalejeene peeskrej, kas dēlam preti nā-

kusi un vēlejusees ar skolmeisteru dziļāk izrunatees. Gan

protams, ka runas nu vis netrūka. Negantais Tenis dabūja
savu kreetnu mācibu, bet Pēciti māte tomēr ne deenas

vairs skolai neuzticēja.
Skolā nu Pēciti māte nekur vairs nedeva, bet amatā

dot tak bij jādomā — jau bada dēļ. Nenoprazdama, ka

vispirmak jāizmeklē, uz ko Deevs bērnam garu un dāvanas

ir peešķīris, ta meklēja veen darba veeglumu un tāpēc dēlu

skrodeļa amatā nodeva Klib'-Ancim. Noruna gan bij uz

peeci gadeem, bet vaj Pēcits tik ilgi izturēs?

Buršas darbs, zināms, vecas drēbes lāpit, strlķ' dzelzi

karsēt, pīpi eepīpet un visādi kalpot meisteram, kas patei-
cību pee reizes izmaksā ar olektskoku. No mājas uz māju

apkārt staigalejot, skrodeļ' burša daudz redz un dzird un ja

vērigs ari daudz mācas. No kažoka izsargatees tādam nav

vis veegli, un to kā protams ir Pēcis drīz eemantoja, mātei

par sirdssāpēm.

Kaķišam vajadzēja jaunu kažoku, un Klib'-Ancis

preekš tam bij īstenais rneisters. „Burš! rīkus kulē un prom

uz Kaķišeem!" Gan Pēcišam biksiņas nodrebēja, bet kas

meisteram par to bēdas. Kurš vadzi gan vaicā, vaj patīkot

seenā līst.

Kaķitene sveicina: Labrīt, Ancit, labrīt!—Bet

ko tur līdz vedat? Ne, ne, meister, ļto mežoņu vairs savā

mājā neuzņemšu.

Klib'-Ancis: Gan viņu valdišu un iztaisišu vēl

par cilvēku.
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Kaķiteene: Vilks spalvu met, ne amatu. Jūs vis

to putnu nepazīstat, es viņu pazīstu.

Kamēr krūtainais KHb'-Ancis uz sleegšņa nosēdees

atpūtās, saimneece viņam Pēča nedarbus ar karsteem vār-

deem ausīs lēja, ka vīram brīnotees lāgu lāgam galva gro-

zījās.
Pēcis nosarcis stāvēja aiz durvju stendera, ne ar vār-

diņu nedrīkstēdams aizbildinatees, lai gan sirds brīžam

visai niknām sūdzibam preti pukstēja.
KHb'-Ancis ar olektskoku kratīdams: Nu, puika, sargees!
Meisters citās leetās gan nebij pārleeku bargs, bet kad

burša adatu pameta vaj salauza, tad šo grēku viņš bez si-

teeneem reti vis nepalaida. To zinādams, Pēcis ar bailigu

prātu uzlūkoja tās ceetās stīvās ādas lupatas, ko meisters

peesveeda, lai sametinot kažokam. Zēns grūti nopūzda-
mees darbu ņēma rokās un dzina adatu ādā it lēnitem, bet

jau pee otrā vaj trešā dūreena — kniks! acs pagalam.

«Peedodat, meister, šoreizit!" tā Pēcis lūdzās, līdz

Krītam bāls.

„Šoreiz vēl! — tā meisters nikni ūzskatidams noteica

un atmeta tad ļaunu adatu. Tomēr Kaķišos zēnam laimi

vairs nebij redzēt. Mīksteem pirkstiņeem adatu beezai ādai

cauri lauzot drīz atkal eeskanejās „kniks*! un olektskoks

taī pašā acumirklī rībēja pa pleceem. Brēceenu puisis sa-

valdīja kauna dēļ, bet sānis palūkodamees un durvīs ee-

raudzidams Jēci stāvam un smejam, viņš līdz pat ausim

nosarka. Par vēl grūtāku sodu meisters nu kažoka darbu

pavisam atņēma un izprasija saimneecei vecas drēbes, ko

buršam bij iāpit — ar asarām. — Deena beidzās, un nakts

veeta nu atkal pee Jēča aij meklējama gubenī.
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Jēcis: Kā tev, Pēcit, arveenu tik grūti klājas! Es

gan tam KHb'-Ančam tā nepaļautos.

Pēcis: Vaj tagad tev manis žēl! Bet pirmit smējees,

kad mani sita.

Jēcis: Ak, bāliņ, es smējos par tavu dumjibu, ka

tu tur gaidiji kā veleknis, lai klibais dod ar vāli virsū.

Vaj zini, ko es tavā veetā daritu?

Pēcis: Ko tad tu daritu ?

Jēcis: Es noķertu klibajam kruķi un mauktu pa dur-

vim laukā; gan viņš tad prastu lūgtees, lai nāku atpakaļ.
Pēcis: Es domāju, viņš drīzāk tevi pavisam aiztreektu.

Jēcis: Un kas par to? Peecus gadus ar tādu apkārt

staigāt, lupatas bakstit un siteenus ceest, — nē, bāliņ, to es

mūžam neuzņemtos. Un vaj gan domā, ka tu amatu no viņa
dabūsi? Apvaicā, vaj viņš mežsargam, junkuram un tādeem

vlreem ar jau kādus svārkus uzšuvis.

Ar šīm valodām puikas aizmiga, un Pēcis nosapņoja
atkal bēdzeenur

Strīķdzelzi namiņā karsējot, Pēcis pa deenas videem

arveenu satikās ar Jēci, kas jau ap Annas-deenukartupeļus
un ābolus, kaut ari negatavus, te pelnos cepināja. Šis draugu

papreekš ii devigi ar tādām leetam eeēdinajis, pēc zobodams

uz grēku kārdina.

Pēcis: Vaj tu, Jēci, žoreiz man neka nedosi?

Jēcis: Ķer veen, incit, pats *savu peliti! Tev pekiņas
gluži tādas kā man.

Pēcis: Nē, Jēci! Es savu mūžu netikšu tik veegli
sētai pāri un cauri kā tu.
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Jēcis: Mēģini tikai/ bāliņ, mēģini. Vaj tad tu būsi

nodomājis arveenu tāds puskokalēcejs palikt, kas nemāk

ne līst, ne lekt — kā toreiz skolā?

.Pēci ši atgādināšana dikti sakaitināja/ It kā savu godu

gribēdams atdabūt, viņš dzelzs kātu nosveež pee ugunskura

un drošu sirdi ņēmees noleelas: Ta neeka sēta! Vaj es

tur pāri netikšu?

Jēcis: Kāpēc nu ne, Pēcit! Nāc veen man līdz.

Tur dārza kaktā ta vissaldākā ābele. Eet sētai pāri kāpt nav

tik droši; no loga var redzēt. Līpisim te labāk cauri,—lūk,

tā, tā!'— Pa caurumu dārzā eelīdis un tūlit ābelei zaros

uzšāvees, puika šķin, ko tik nagi nes, līdz otrs, tām pašām

pēdām pakaļ dzīdamees, ar klāt teek un bailīgi p| lapām
sāk tausiiiees.

„Tev, Pēci, nekā neveicas. Tais' kreklam' krūtis vaļā,

lai eeberu tev ar azotē".

īsā brīdī viņš otru peeber resnu, un —> saimneeci

eeraudzidams nākam — pats klusu no koka nolaižas un

izmūk kā zutis pa caurumu laukā, pirms Pēcis maz pamana

breesmu.

Saimneece: Uja, mežons! — —

Nu Pēcis ar rībeeriu zemē nokrīt un steidzas, lai gan

sasitees, taisni uz.caurumu. Au l Pirmais' gals izleen cauri

veegli, bet viducis ar āboleem eesprauža's — un saimneece

pa tam klāt ar stibu. Ar mokām te vaļā taisijees, viņš —

no vilka bēgdams lāča nagos krīt; jo buršu nevarēdams

sagaidīt, KUb'Ancis pats»bij gājis uz namiņu savu strīķ-

dze-zi lūkot, un ko tur atradis? Dzelze leelā ugunī gluži

balta un kāts, ugunij visai tuvu nosveests, jau oglēs sa-

dedzis. Par tādu palaidnību nikni 'Sirdidamees, vīrs dzird.
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ka saimneece dārzā sāk kleegt, un eerauga drīz ar to ļaun-

dari, kas ābolus kaisīdams, kā iztraucēts saķens uz krūmeem

dodas.

„Vaj tā tu manu dzelzi taisiji? Pag, es tev muguru

karsēšu !* Teem vārdeem gar ausim nosvilstot, Pēcis no

meistera bēdza un aizbēdza, kā jau nosapņojis.

Labs laiks nu pagāja, kur Pēcis pee mātes brīvā

dzīvodams vaj tik pa mēnešeem pee segleneeka, pee drei-

maņa, vaj cita amatneeka pakavedamees, vecumā un augumā

gan peeņēmās, bet nevis īstā gudribā un peemīlibā. Mei-

steri viņam visi bija bargi, darbi visur pārleeku grūti. —■

Veegls un šaubigs prātinā, meesā mīksts un slinks, turklāt

ari neklausīgs un leelmutigs, tāds kalejeenes dēls ar laiku

viseem bij palicis par skabargu acī, un ļaudis mātei teica

vainu, ka cilvēku audzinajot, kam pee deviņeem amateem

bads būšot desmitais. — Tomēr pēdīgi rādijās, it kā puisis
vēl leetā tikšot, kad gandrīz pusgadu bij nostāvējis pee

Tēraudiņa, kalēja, un vēl veens ar otru bij meerā. Uz kalēja
amatu Pēcim prāts arveen bij nesees, bet māte līdz tam

leegusi, bīdamās, ka rociņas nespēšot cilāt leelo āmuru un

plānu baltu ādiņu dzirksteles tērēšot; veen kad cita neka

vairs nezināja eesākt, tad dēlam vaļu atļāva, sev asaras

slaukot un sūdzotees: „Tēvs un tēvs; ne viņam uguns

karsts, ne āmurs smags ; bet tāpat ar garu mūžu jau vis

nesadzīvos/

Tēraudinš bij ticīgs strādneeks un citādi lāga vīrs,

bet kad vērdiņš bij ķešā un gadījās satiktees ar brālišeem,

,d veenā pašā vakarā bij jaizšķērž, ko par daudz nedēļām
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ar sūreem sveedreem mantojis, un turklāt dažreiz vēl zila

acs un saplēsts, sagānits apģērbs jānes mājās. Svētdeenu

reiz glīti un godigi ar savu buršu kopā baznicā aizgājis,
bet par nelaimi pēc krogā ar Žūpu Bērtuli, Ķildu un Vēr-

meli sasitees, Tēraudiņš vārtijās drīz atkal vecos dubļos.

Ar stīvu mēli šļupstidams, viņš peekodina: »Pēč', neej tu

veens uz māju! Buršam jāgaida us meisteru."

„Nu vari gan gaidit, draugs, un badu mirt, kamēr tas

caurais dibens te pildisees!" Tā Jēcis, pēc Deeva vārdeem

ar krogū eemaldijees un vecam pazīstamam nemanot pee-

līdis, tam ausī čukstēja; bet šis sarāvās kā no čūskas

kodeena un atbildēja skarbi: „Kas tev par to kaiš ? Laid

mani meerā!"

Jēcis: Ne tik lepni, Pēcit, ne tik lepni! Es tagad esmu

vaļasvīrs, bet tu vēl Tēraudiņa kalps, kam gan vis neklātos

savu degunu tik varen augsti celt.

Pēcis, kā aprāts, nosarka kaunā un eegādajās, ka ir

tēva māte arveenu bij teikusi: „Lepniba ir ģeķiba; kas

lepni pats ceļas, tas dubļos drīz veļas." Nezinādams, kā

atgainitees, viņš palika klusu stāvam un klausijās gribot

un negribot, kā Jēcis čukstēdams stāstija: Šis Kaķišus tik

ilgi esot kaitinājis, kamēr tee sākuši paši lūgtees, lai aiz-

ejot; tad esot saderejees ar Skrandiņu preekš' papira fabri-

kas lupatas lasit; tur nākot laba peļņa, un dabūjot pa māju

mājam brangi ceemotees. — — Ir Pēcim šis varot dot

labu padomu: ja teešam gribot palikt par kalēju un meisteni,
tad lai metotees tūlit uz savu roku; tēva brālis jau tēva

veco smēdi ņeleegšot; lai peeņemot pats kādu vācu zelli,

tas par četri nedēļām amatu eerādišot daudz smalkāki, nekā

tas žūpa Tēraudiņš par četrdesmit un četreem gadeem; tāds
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meisteriņš, kas buršu krogos vada, neveenas deenas to

nevarot peeturet, un ar pee teesam taisnibu nekur nedabūšot.—

Tāda valoda Pēcim eesākot bij reebiga, bet pēcāk

likās gan gudra. No visām nastām tik drīz vajā tikt un

pats ' tūlit par meisteru! Šīs domas viņa veeglo prātiņu kā

spārnos pacēla.

Lai gan sirds klusu vēl preti runāja un leedza, viņš

tomēr jau taī pašā vakarā no Tēraudiņa atkāpās.

„Dēliņ, ak dēliņ —■ tā kalejeene žēlojās — tu esi gan

mans mīļākais un veenigais; pat savu labo aci no peeres

tevis dēļ labprāt atdotu, to jau zini, un aizleegt ari nespēju,
ko tagad tik gauži lūdzi; bet sirds man krūtīs trīc, ka tavs

nodoms atkal neizees, teešam neizees* vis labā. Ļaudis man

smej, ka es kā kaķu māte savu bērnu nēsājot no veenas

migas uz otru. Citi teic bargi, ka palaidni audzinajot ar

deviņeem amateem ——. Deevs zin, cik grūti atraiknei

pasaulē; katrs atstumj un pagrūž; neveena nav, kas paceļ

un peeņem. Veenigais preeks fu, dēliņ, man esi — veenigā
ceriba vēl manā mūžā; bet Deevs zin, kā izees! —• Sapnī
es redzu bēdigas leetas. — Ja teešam tā notiktu, tad mana

sirds no žēluma un sāpēm pušu trūktu",

Pēcis,mātei asaras slaucīdams: Nebēdajatees par sap-

ņeem, mana memmiņ; gādājat veen smēdi un rīkus, tad

redzeseet, ka meisters būšu gatavs; varēsim strēbt kafeju
rītos un launagos un dzīvot kā brangi amatneeki; ar Vēr-

meli un tādeem jau savu mūžu netīšos. —

Māte: Arveen drošs un preecigs, kā tēvs un tēvs.

Nu lai tad tavi vārdi uzkāpj Deeva ausīs I
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Ar vecās mātes palīgu izdevās smēdi dabūt no sami-

rieeka un smalkos rīkus eegādat; plēšas, lata un leelee

āmuri vēl no tēva mantibas bija atlicināti. Bet Jēcis, kas

pa tam pee vēršu kupča palicis par dzinēju, uz Rigu staigā-
dams bija saticis vanderzelli Cangi un to preekš vecā drauga

sarunājis.

Taī vecā, mīļā veetiņā, kur tēvs citkārt ticigi strādājis,

teem pašeem amata rīkeem tagad dēla rokās atskanot, mātēm

abām daudz preeka asaru pa vaigeem nolija.

«Kaut Deeviņš Pēteram peešķirtu ar to tēva tikumu,

kas darbu tur par savu godu un preeku!" —tā vecā māte

reiz teica nopūzdamās; bet kalejeene atbild:

B
.Ar darbu veen šolaiku jaunekļeem nepeeteek; teem

vajaga savu brīdi ir preekus un laika kavēkļus. Cange ir

smalks kungs, kas malu malās sirodams visas pasaules
valodas un modes izmācijees; viņš Pēteri neceļā nevedīs.

-Vecā māte: Lai Deevs dod 1 Bet smalkam kungam

nevajadzēja tik neglītam būt savā apģērbā. Kam ne lāga
krekla mugurā, ne zābaciņi veseli kājā, tas kunga vārdu

gan vis īsti nepelna.

Kalejeene: Nelūkojat vīru no cepures !

Vecāmāte:-*- Bet pēc sirds! Lai paleek tā. Bet kā

tas savu sirdi kopj, kas svētdeen vēl baznicas laikā savus

rīkus klabina un pirmdeen cauru deenu bez darba apkārt

staigā. Bez Deeva vārdeem cilvēka sirds ilgi vis nepastāv laba.

Ķalejeene: To jūs, māt, neprotat. Vācuzeļļeem tāds

silums, ka svētdeenu var strādāt, bet pirmdeena jāsvētī. To

kaucot par zilo mandagu.

Vecā māte: Ja mūsu Pēteris šo likumu peeņems un

trešo bausli atmetīs, tad ilgi labā ceļā nestaigās.
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Pirmās nedēļas darbs veicās labi un dzīve bija klusa,

meeriga. Cange gribēja izrādit, ko īstens kalējs prot, un

Pēters dzinās palikt par meisteru. Dažu gabalu .tee pataisija
tik kreetni un ātri, ka ļaudis nevarēja deezgan uzteikt un

mātei sludināja, ka dēls sneegšot tēvam vēl pāri. Tad

Cangem dzimšanas deena peenāca, ko pilsētiņā vajadzēja

svētīt, ar citeem zeļļeem kopā, un uz ko viņš ar leeiu lab-

prātību ir Pēteri līdz vedināja, lai gan tāds gods pēc tais-

nības šim vēl vis nepeekrītot. Par divi deenam tee mājā

pārnāca — klusi un gurdeni. Kad māte vaicāja, kā šee te

dzimšanas deenu pilsētā svētījuši, tad Pēterim acis palika

kaunīgas un valoda neskaidra ; bet nākošā svētdeenā jau

agri teem bija jāsteidzas uz atdzīrem, ko draugi solijušees
izdarīt. Citu svētdeenu atkal pilsētneeki divi trīs bij laukā

un ceemojās pee buteles un kārtim tērzēdami un brīžam

dikti sirīdidamees līdz pirmdeenai. Nu māte ar sirdssāpēm

bija dabūjusi zināt, kā dēls šaī beedribā laiku kavē un ko

jau mācijees, bet nevarēja izprast, kur tas to naudu ņēmis,

ko kārtīs tik daudz paspēlēja. Dažkārt klusam izraudajusees

un velti sarunu meklējusi, ta vakara krēslā reiz viņam pee-

nāk, kad Cange citeem beedreem preti uz Kraukļu krogu

aizgājis, bet viņš veens pats vēl smēdē rīkojas.

„Dēliņ mīļais," — ta uzsāk ar drebošu balsi — „man

pasaulē vairs netiktos dzīvot, ja es tev nevarētu laba darit.

Kamēr tēvs aizgājis, mana sirds uz to veen nesas, ka tavu

laimi varētu vairot. Kad tu esi preecigs un mani mīļo kā

citkārt, tad visas bēdas aizmirstu; bet kad tu tik rūgts un

auksts esi, kā šīm deenam, tad vēlos labāk kapā dusēt.

Saki, dēls mīļais, kas tavu sirdi speež? Kāpēc tu pret

mani tik svešs esi palicis ? -"
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Peters, mātei ap kaklu ķerdamees: Kam nu Jūs,

memm, tūlit tik ļāuni domajeet! Man ir gan bēdas —ka

nevaru to naudu dabūt, cik vajaga; bet vaj es Jums tādēļ

svešs esmu palicis? Jūs jau man neleegtu, ja veen Jums

pašeem būtu.

Māte: Teesa gan, dēls, es labprāt dotu, kur tev

veen vajaga; tomēr ar kāršu spēli naudu tērēt, tas ir

grēks. Un teic man, kas tev to naudu deva, ko līdz šim tērēji?
Pēters: Es aizņēmos no Vēršu-Jēča.

Māte: Un kur tad viņš to dabūja?
Pēter s: Es' nezinu.

Māte: Ak dēliņ, mīļais dēliņ, tas nav labi, ka tu

ar Jēci satinees. Cik dažreiz viņš tevi jau ir vedis kritumā

un kas zin, kā vēl šoreiz būs? Ja viņš varbūt to naudu

kam ir zadzis, tad nedomā, ka tu no kauna izbēgsi.
Pēters satrūkās, to nelaimi eedomajotees, un kule ar

smalkajeem rīkeem tam skanēdama izšļuka no rokas.

Māte, tos uzņemdama: Dēls, kur tu šos rīkus nesisi?

Pēters: Cange man teica — ka tee — neesot va-

jadzīgi —

Māte: Ko tad vēl'?

Pēters, ar kaunu acīs: Viņš teica — lai es tos

aiznesot —- uz krogu; — pilsētas zeļļi viņas nopirkšot.
Māte: Un to jūs abi gribat Izdarit bez manas ziņas!

Tava tēva rīkus tas vazaņķa grib nodzert un kārtīs izspēlēt

un tu, mans dēls, pee tam viņam ej palīgā! Vaj tevi au-

dzina] ot gan domāju, ka tādu postu man būs peedzīvot!
*

Kalejeene sāk raudat diktā balsī.

Pēters, meerinadams: Neraudat, māt', bez Jūsu

ziņas es nekad vairs tā nedarišu.
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Māte, to skūpstīdama: Ak dēliņ, dēliņ, tu mana

veenigā atstutē pasaulē; kad tee blēži tevi man atraus, tad

es ar salaustu sirdi bedrē nogrimšu.
P ēters, mātei līdz vēl brīdi raudājis, beidzot tai

solija, ka vairs uz krogu neeešot, un tad drīz veetā gājuši
tee abi saldā meegā aizmiga.

• Otru rīt kalejeene peecēlās it skumiga un lāgu lāgam

grūti nopūzdamās tā runāja: „Ak dēliņ, es par tevi gauži

nelabu sapņoju; vanagi tvarstīja mūsu gailiti; gan naba-

dziņš meklēja pee manis glābtees, bet kā ķēra tā noķēra

un aizveda prom pa gaisu, lai gan es visā spēkā pakaļ

kleedzu.

Pēter s: Sapņi ir tukši māži; kam nu viņu dēļ

atkāl noskumstat 1

Māte: To, dēliņ, man vis nesaki. Ko par tevi līdz

šim esmu sapņojusi, tas arveenu gluži tā ir noticis —' un

notiks šoreiz ari Mana sirds to skaidri paredz. Ja nebūtu

veen Tetereenei tik ceeši pasolijusees, es tagad tevi nemaz

neatstātu; bet vakarā es būšu atkal mājā.

P ēters, smeedamees: Ejta, māt', drošit Lai nāk vaj

trīsdesmit vanagi, gan es gailiti paglābšu.

Ap pusdeenu Vēršu-Jēcis Cangi pārved vēl dullu un

streipaledamu. Tas lamā Pēci, ka šo peevīlis, un noleelas

nu īsti rādit, kā meisters jāgodā. Jēcis to meerina apgal-

vodams, ka burša šodeen labāk klausišot, un tā tad dzē-

rājs apguļas.

P ēters: Tas bij velti, Jēci, ko tu tam žūpām soliji:

ne viņš mans meisters, ne es viņa burša; un krogā viņam

līdz nekad vairs neeešu; to es tev saku.
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Jēcis: Ne tik leeligi, Pēci, ne tik leeligi! Nedomā

vis, ka šis vīrs tāds pats kā Tēraudiņš, no ka tik veegli

vaļā tiki.

Pēters: Lai viņš vaj kāds; uz dzeršanu un kāršu

spēli es viņam līdzi neeešu:

Jēcis:
a
Dzeršanu!" tu runā, Pēci, kā pa laikam prasts

mužiks. Vaj tas jāsauc par dzeršanu, kad amatneeks

drusku šmorē un pakustējās? tas peeder pee amata.

P ēter s: Mans tēvs ari bij amatneeks un tā vis nedarīja.

Jēcis: „Tēvs!" — Tavs tēvs bij muziķu kalējs,
kas vairāk vis neprata, kā pakava s taisit un lemešus; bet

Cange ir cunftigs zellis! Gluži cita leeta. To "tev bij

apdomāt. Ja tu ar viņu sāksi karu, tad peelūko, ka visa

cunfte tev nenāk uz kaklu un neizārda šo tavu brūcēm kā

vārnas ligzdu.

Pē t ers paleek domigs un nezin vairs, ko sacit.

> Jēcis: No drauga puses tev dodu padomu: kad

Cange uzceļas, tad taisi meeru un nāc viņam līdz uz kroga;

ar pāri butelem bairiša to rūgtumu noskalosim un atkal

viss būs labi.

Pēte r s: Naudas man nav neveena kapeika.
Jēcis: Gan atkal kādu rubli tev gādāšu.

P ēters: Bet kur- tu to naudu ņemi? Man bail.

lēcis: Tu domā gan, ka es ar tāds muļķis kā tu,
kas nezin naudu dabūt. Tev lūk še veci dzelzsgabali, kas

velti rūsē; vaj gudrs cilvēks neprastu, kas ar tādeem darāms!

P ēters: Tee mana tēva rīki, ko nedrīkstu aiztikt.

Jēcis: Neeki! Tavs tēvs gan laikam vēl augšā

celsees, dzirkles un ratiņu dzelzis kalt? Dod tūlit šurp to

kuli! Jau vakar viņu vajadzēja atnest.
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Jēcis aizeet ar rīku kuli un peekodina draugam ceeši,

ka lai uz meera deribam ar Cangi krogā teekot.

Mātes sapņeem Pēters gan vairs neticēja; tomēr sirds

viņam kā starp smageem dzirnu akmeņeem locījās un ne-

izprotamās bailēs prāts šaubījās, kā needra vējā, uz veenu

pusi un uz otru, — te neeet, un te atkal eet. Nu laiks bij
Deevu lūgt: «Nemet mani nost no tava vaiga un neatņem

tavu svētu garu no manim" —kā tēva māte citkārt mācija;

bet Pēteris to sen jau bij atmetis un tādēļ šis palīgs viņam

ari tagad prātā nenāca.

Cange peecēlās no meega rūgts un ļauns un staigāja
eekšā ārā, durvis mētādams.

«Kaut māte mājā būtu! Kaut jel drīz mājā nāktu !" tā

Pēteris tagad velti ilgojās.

Cange sāk taisitees uz krogu un runā bargi: „Tu,

puis', mani vakar neganti peevīli; nemaz tev to nevarētu

peedot, ja tu pats ar savu galvu to stiķi būtu izdomājis.

Bet nāc nu līdz, lai deram meeru".

Gribēdams un negribēdams Pēters līdz aizgāja un —

vairs neatgreezās.

Pilsētas vakarējos ceemiņus vairs krogā neatrada, bet

Vēršu-Jēcis ar Vērmeli un tādeem turpat sēdēja un sveeda

kārtis nosvīduši. Cange papreekš vēl lepojās, tomēr kad

Jēcis kianidamees «kungam* - krēslu pasneedza, tad sēdās

ari klāt un darijās ar eesilditu galvu
"

drīz tāpat kā šee.

Protams, ka nu ir Pēters vairs nevarēja atrautees. Spēlēja

papreekš meeru dzerot uz bairiša pudelēm un groka glāzēm,
līdz kalēji, arveen pamezdami, to rīku kuli iztukšija, un nu

gāja uz naudu, ko Jēcis, kam veen vajadzēja, leti aizdeva.
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Jēcis, 25 rubļu papiri Pēterim slepeni eedodams:

Še, nes, lai krodzineece izmij!
Pēteris to negrib tūlit preti ņemt un vaicā kā šaabi-

damees: Kur tu tik leelu naudas gabalu jau atkal dabūji?

Jēcis: Kur bija, tur dabūju. Kā nāk, lai eet. Ej

veen un izmij knaši!

Krodzineecei papiri vēl grozot un aplūkojot, kungs

kāds peenācis prasa: Parādāt man šurp to papiri, es Jums

sacīšu, vaj ir pareizs.

Krodzeneece, iztrūkusēs: Ak, bruģuteesas kungi!

Kungs: Kas Jums to deva ?

Krodzeneece: Lūk šepat kalējs.

Kungs: Kur tu to ņēmi ?

Pēters: Tur Vēršu-Jēcis man deva.

Kungs: Labi gan! Jūs abus es meklēju. Bet kur

tas trešais, kas ar Jums kopā tos viltigos naudas papirus

izdāvā? — tas Āķis — Krampis — vaj kā viņu saucot ?

Krodzeneece: Ak tas būs Cange, tur otrā kambarī!

Kungs: Pareizi, Cange. —

Teesas sulaiņus eesaucis, bruģukungs tūlit visus trīs

dzelzēs apceetinaja. Gan Cange ar varu preti lauzās kleeg-

dams, šis esot cunftigs birģels un ne kāds falšmūncers!

Tomēr neneeka nelīdzēja. Taī pašā stundā visus trīs kā

arestantus uz pilsētu aizdzina.

Ceetumā cilvēkam ir vaļas uz. savu ceļu atpakaļ ska-

titees, atzīt, kur maldijees, un kad Deevs žēligs, atkal at-

greestees; tomēr ir retais veen to dara, bet daudzeem cee-

tums paleek par ceetuma skolu, kur tee cits no cita pee-

mācas melot, leegtees un vēl niknākus nedarbus pastrādāt. —
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Mūsu trīs jaunekļi ar katrs darijās savadi , Cange piesijās

aplam brēkdams; Pēters sēdēja kaktā kluss un noskumis»

brīžam sev acis slaucīdams; un Jēcis ar vecu pazīstamu»

ko tur atradis, slepenās sarunās kopā čukstēja.

«Nebēdajatees, puiši, neneeka !" — tā veens no cee-

tuma beedreem, pēc izskata gatavs razbaineeks, mūsu

peenUcejeem Uzsauca. «Bende neveenu nekar, kas pats

savu mēli nedod par valgu."

' Otrs: Ko vairs pēc tavas mēles prasīs,kad leecineeki

jau ar trīs un četrām mēlēm tev pee rīkles!

Pirmais: No leecineekeem man nav bailes, lai būtu

vaj trīs četri simti; tos seenu veenu pret otru! —

Cits: —■ kā Goliāts tās lapsas ar uguns pagali starpā.

Visi nu smēja pilnā kaklā un tērzēja joprojām Deeva

vārdus starpā ņemdami. *

\

Svētdeen pēc pusdeenas pilsētas mācitajs ceetumnee-

kus apmeklēja. Papreekš ar katru sevišķi izrunajees, viņš

beidzot viseem kopā deevvārdus teica, 32. Dāvida dzeesmu

tulkodams. Sprediķis, dzīvs un spēcigs, dažu sirdi tā ku-

stināja, ka ta ļ reekš Deeva apsolijās: „Es izsūdzēšu savus

grēkus un neapklāšu savus nozeegumus;* —■ tomēr cita

ari vēl vairāk apceetinajās.
jēcis leedzās izteikt, kur viltīgo naudu ņēmis, un tā-

dēļ viseem trim nedēļu pēc nedēļas bij jāsēž ceetumā.

Kalejeene pa tam sava dēla pēc daudz izceeta; ta lāgu

iāgeem nāca žēlastības lūgtees pee teesaskungeem, bet,

zināms, velti • veen; pee ceetuma sleegšņeem izsmilkste-

jusees, tukša aizgāja, ar Pēteri ne vārda runājusi, nedz viņa

vaigu redzējusi. —■
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Pēc pusgada laika Deevs pats tās slepenās leetas

veda gaismā. Jēcim, kas viltigos papirus tīšam no blēžu

Žīda par neeku bij pircis un citeem izdāvajls, ar teesas

spreedumu bij jaaizeet uz Sibīriju, bet viņa beedri, netīšam

tādā ķibelē krituši, brīvību atkal atdabūja.

Pēteris nezināja, kurp greestees; veens prāts gan

nesās uz mājas pusi, bet otrs baidīja ar to varen leelo

kaunu, ka nu ļaudis par arestantu un ceetumneeku saukā-

šot. Pašulaik pulciņš vidzemneeku uz silto zemi devās,

uz Jeisku, pee Azovas jūras. Viņu vadons bij vēveris, kas

ari zaldātos kādus gadus stāvējis, bet neveselības dēļ at-

laists. Tas leelij'ls visas pasaules malas pārzinot un stā-

stīja par Jeisku brīnum jaukas leetas. Šaujiņu izsējis arājs

tur apcirkni ar kaudzēm peeberot, un amatneeks divus un

trīs sudraba rubļus par deenu nopelnot veegli. Ir Pēters

ar šo vīru sabeedrojās un aizgāja kā bēgulis uz svešumu.

Mātei, to ziņu no ļaudim pēcāk sadzirdot, sirds sāpēs

pārtrūka.

Divi gadus vēlāk grāmata atnāca no Kreevzemes uz

kalejeenes vārdu rakstita. Tur Pēteris izstāstija, cik bēdigi

šim pa to laiku gājis. „Pēdigi biju — tā pats raksta —■
cukura fabriķī par strādneeku un pelniju labu naudu. Bet

laī varen karstā ķēķī, kur cukuru vara, man acis tā sa-

slima, ka lazaretē bij jaeet ārstetees. Kreiso aci par četrām

nedēlam gan puslīdz izārstēja, ka tagad daudz maz Jums

varu rakstīt, bet labai gaišums pavisam izzudis. Tāds pus-

akls ko nu svešumā lai eesāku ! —It kā dzērve, kas savu

ceļu zaudējusi, tā es te esmu apkārt maldijees, c:k dažu-

deen puspliks, neēdis, asarās un vaidos. man tee
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deevvārdi nebfltu, ko vecā māte citkārt maziņam mācīja,
tad nezinu, kas ar mani būtu noticis. — Man deen un

nakt prāts uz Jums nesas, bet preekš tik tāļa ceļa naudas

nav ne graša, — un kā gari es tāds vairs drīkstu Jums

rāditees? Ak es pazudis dēls, es pazudis dēls!*

Māte un tēva māte šo grāmatu vairs neredzēja, jo

abas jau gulēja dzestrās smiltīs. Mežsarga Tenis, to savam

tēvam preekšā izlasijis, spreeda; „Vaj mums neleešu tepat

nav deezgan, ka tādus vēl par naudu no Kreevzemes lai

mājā ved!"



Pamāte.

■ Vanaga mājā [saimneece nomira nedēļās un atraitni

atstāja ar trim bāreem. Vecākais, Greeta vārdā, meita bij

jau labi dzīvojusi; otrs, ar vārdu Pridis, pusauga zēns,

klibs un nīkulis; Jānits, tas pastarits, svešu rokam auklē-

jams. Ak bēdu biķeris, cik dziļš, cik'rūgts!
Bet Vanags nebij "vīrs, kas asarās slīktu. Vēl dzīvu

savu draugu maz bij uzlūkojis, un mirušu to ātri aizmirsis.

Lai gan sešdesmit gadus vecs, mugura pašam salīkusi un

galva sirma, tas tomēr drīz pēc bērēm sāk greznotees kā

jauneklis, un Meža-Mika, zobugals, to niknāki nezin kaiti-

nāt, nekā uzsaukdams: Veciti, kur ķeģits?
Sešas nedēļas vēl nebij pagājušas, kad Vanags sest-

deenas vakarā pirtī nogājis jau šādus vārdus uz pirtneeci

mētāja: «Klau, Pirts-Kača! Gādā man seevul Krekls man

lūk še nerullets — ūzam nav pogas — Greeta jau mūžam

nebūs kopēja — tā man jaeet postā."

«Teesa, tēt, teesa! — tā Kača atbild — bet kuru tad

gādāt? Uzdomājat tik paši! Vaj tad bagātam saimneekam

būs seevas trūkums?*

«Nu tad, Kača, ja Strazda Līzi man peelabinasi, tad

seeku putraimu tev neleegšu.*
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«Paldees, tēt, par putraimiņeem, paldees! Bet Strazda

Līze, ta jau plikais bāra bērns! Vaj labākas nezinājāt?
Lai kā būdams 1 To žurku rīt pat jums noķeršu!"

Līzei jau maziņai tēvs, māte bij miruši, un Strazdiņa

saimneece, krustmāte būdama un pate bez bērneem, to par

audzēkni bij peeņēmusi. Līzite izauga stalta un daiļa un

uzzeedeja kā rozite; ar glumu galviņu un sarkanu mat-

auklu, apģērbā un apavās glīta, ta staigāja dzeedadama un

smeedamās, ka nebūt nevarēja uzminēt, ši esot bāru meita.

Pate ar tikai reti to peemineja un krusttēvu, krustmāti it

kā savus meesigus vecākus mīļoja un ceenija.

Bet vai, cik ātri viss pārvērtijās!

Svētdeenas rītā Līzite tikko govis izslaukusi un ganus

aizvadījusi, te Pirts-Kača klāt pee laidara pūzdama, elzdama.

«Re, puķite, kā es peekususi — re, kā es nobridusees —

tevis dēļ. — Ja tu man nedosi plato jostu — un trīs pāri

zeķu — tad lai tevi ——! Ak zelteņite, kad tu zinātu,

kādu laimi tev nesu! — Dod man lāsiti peena — krūtis

aizkritušas —• tevis dēļ8 —

Līze, ķipiti. pasneegdama: «Kas tevi treeca, Kačiņ

mīļā? Ko tu te muldi?" Kača, padzērusees: «Paldees

par peeniņu, paldees puķite! .—> Tā tā — nu rīkle atkal

vaļā — nu vaļā. Ko tu saki — es muldot? Dūja, vaj

neproti laimi saņemt? 8

Līze: «Kādu laimi?"
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Kača: «Aitas, kazas, siveniņus,

Govis, zirgus.

Graudus, miltus, putraimiņus,

Tīņus, skapjus,
Balto naudu, gredzeniņu —< —*

Līze: «Vai, Kačiņ, tu jau ārprātā!"

Kača: „Ko tu, dūja — es ārprātā! Vaj vēl neproti,
ka Vanags tevi ņems par seevu!"

Līze: «Ej par gaisu ar savu Vanagu!"
Kača: «Kuš, kuš, Līzit — ne tik pikta! — laimei

nebūs acīs spļaudīt — tu nabaga bērns — bāra bērns ■—

ne tēva, ne mātes — kalpo tik kalpo Strazdiņeem —

vecumā dabūsi suņa algu — vaj tee skauģi savu mantu

tev atstās ? — Man tak Jēcis, kas pirti aizkurina — tev

vecumā ne blakts nepeekodisees! Klausi manu vārd' —-

tu būsi saimneece kuplāka par Strazdeni — braukāsi ar

brūno ■— vārisi tik klučus — laimei nebūs acīs spļaudīt."

Līze: «Kam nu, Kačiņ, tukšas pasakas teici!"

Kača: «Nav, tibiņ, pasakas, nav pasakasl Vanags

pats mani sūti ja — bet kuš —■ Strazdeenei ne vārda! Kas

tev bāriņam kliņģeri vēlēs."

Saimneece, klēti izgaidijusees, uz laidaru nāk lūkot,

kam Līze kavējas; te Pirts-KaČu eeraudzidama erriga to

uzrunā: «Kača, ko tu tik agri ap manām kūtim ložā? Ja

tev taisna gaita, vaj nezini taisnu ceļu?"

Kača: «Ak, zelta memmiņ, neņemat Jaunā, neņemat

Jaunā! Meklēju peena radziņu, ar ko Vanaga Jāniti dzirdit."

Saimneecē: «Vaj tev apdomās! Man savu mūžu

bērna nav bijis un tu pee manis nāci pēc radziņa."
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Kača: „Lai kā būdams! Neņemat ļaunā, neņemat

ļaunā — bāriņš kā kuceniņš —■ kas tādu peeņem? Vaj
nav teesa, Līzit?"

Līze stāvēja nosarkuse; bet saimneece bargi uzsauca

Pirts-Kačai: «Ej, meklē radziņu un negrābstees aplam!*

Baznicā Līze šoreiz negāja; aizbildinājās, ka galva

sāpot. Un teešam galviņa vairs nebij riktiga: ausīs Kačas

vārdi veen skanēja un acīs veenumēr krēšļojās bagatiba

un saimneeces gods, lai gan veco Vanagu pašu nebūt ne-

varēja uzdomatees.

Nedēļu Līzite pavadīja leelā sirds nemeerā. Brīžam

apņēmās audžu mātei visu izteikt un padomu lfigtees, tad

atkal šaubijās: kas zin, vaj viņa tik leelu laimi bāriņam

uzvēlēšot; neesot tak īsta māte. Līze sāka sajust, cik bāri-

ņam grūti esot pasaulē.
Čtru svētdeen Līze nogāja baznicā, bet domas pa

Vanaga sētam maldijās, un bāra likteņa dēļ asaras pa

starpām nobira. Pēc deevvārdeem ta mātes kapu uzmeklēja

un tur apstājusees žēli nodzeedaja to pantiņu: Tā kā rožu

puķes zaļo starp teem aseem ērkšķišeem v. t. pr.

Mācitajs peenāk un uzrunā:
s
Līzit, kam raudi?"

Ši atbild: „Kā tad neraudat — vaj bāriņam nav

grūti pasaulē?"

Mācitajs: «Kas tev tagad pasacījis, ka bāriņš

esot? Sargees, meit, ka kārdināšanā nekrīti!"

Strazdiņu saimneeki tūlit bij manijuši, ka ar audžu-

meitu vairs nav pareizi, un apņēmušees to vainu uzmeklēt,

bet nebij izdevees, tādēļ, ka Līze arveen slēpjas un sarga-
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jas; tagad visi baznicās ļaudis kā zvanit zvanīja: «Straz-

diņu Līze Vanagam brūte I
*

Pirts-Kača krogā tā plukšejusi,

un Vanags nav leedzees, ka bāra bēras dabūšot gan

kliņģeri.

Strazdeenei ši vēsts kā nazis sirdī eedūrās; tagad ta

noprata, ko Pirts-Kača toreiz pee laidara meklējusi un kā-

dēļ audžu meita tā pārvērtusees; bet kā Līze savu padomu
tik ilgi varējusi segt un slēpt, tas bij audžu mātei nepee-

ceešamas sāpes.

Strazdiņš pats, visai lēns dabā, tik veen izsauca:

«Vaj pīlēns pee vistas laktā tupēs? Neba nu Līzens mūsu

pašu bērns!"

Aūdžu-māte Līzi aicināja līdz uz klēti un visu tai

atgādināja: cik Vanags skops un ceetsirdigs, cik netikli

darijees ar pirmo seevu, ka bagāts būdams saveem bēr-

neem ne apavu neuzvēl, ka ar saimi un kaimiņeem veenu-

mēr rejas un teesajas — cik grūti būs iztikt tik jaunai pa-

mātei ar tādeem pabērņeem: Greeta jau veciga meita,

slinka un leelmute, — Pridis klibs nīkulis un nebēdneeks —

un Jānits vēl zīdāms un auklējams.

• Līze stāvēja pee durvju stcndera, acis nolaidusi, un

knaibija lakata stūriti; veen kad audžu māte nopūzdamās

vaicāja: «Nu, meit, ko tad saki?" tad galvu paceldama at-

teica: «Deezgan grūtumus jau esmu ceetusi un pārcee-

tišu vēl. Gan bāriņš bāriņus apkops."

Trešdeenas rītā Vanags klāt uz precibam; Meža-

Miku līdz ņēmis un labi eesildijušees jāj, ka klaudz un rīb.

Līze eebēg tētiņā. Precineeki ērmojas un tērzē pēc vecu

laiku eeraduma: Meža-Mika aizšautu stirnu meklē pa laidaru,
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pa gubeņeern, — joko šā un tā un meelo mājas ļaudis ar

šeļķenu un karašām; Vanags pēdas dzen pelei, kas pa-

sprukusi, — grābstās pa veenu klēti, pa otru, kamēr Līzi

atrod aiz šķirsta stāvam — vislabākā svētdeenas apģērbā.

Nu smeekli un troksnis bez gala.

Audžu māte visu to laiku mocijās, kā ar zobu sāpēm

un tikko spēja ceestees. Vanags, to noprazdams, peenāk

ar šeļķena glāzi: „Klau, kaimiņeene, vaj nabaga bērnam

kliņģeri leegsi? — Vaj Strazdeenei žēl būs, ka audžu meita

ceļas sairnneekos?" —

«Darāt, kā zināt! Ne es leedzu, ne man žēl/ Tā

Strazdeene atteica un aizgāja kustoņus kopt— un norau-

datees par audžu meitas nepateicību un posta likteni.

Precineeki, Strazdiņam galvu pataisījuši dullu, steidzās

tūlit norunāt, ka peektdeen ar brūti jābrauc pee mācitaja

un tad par divnedeļ kāzas jānotur. Sivēnus jau ilgāk būdā

nevarot glabāt un aitas kūtī paleekot leesas.

Peektdeenas rītā Vanags ar Līzi brūtes mācibā.

Mācitajs taisnos vārdos izteica, ka novecojušam vīram ne-

klājas jaunu meiteni precēt; jo kur gados veens otram tik

tālu stāv, tur reti rodas pateesa, dzīva mīlestiba, kas divus

dara teešam par veenu; un bez šīs mīlestibas laulība nav

svēta kārta, ko Deevs cilvēku labklāšanai cēlis, bet nešķī-
stības un visāda posta perēklis. Kas laulibā tikai acu kā-

ribu un meesas kāribu grib pildit, tas pats samaitājas un

samaitā to otru, un pēc īsa grēku preeka nebeidzamas

mokas ceetīs.

Līzei mācitajs peekodinaja, lai sargās no bagatibas

peevilšanās: jo neveens no ta nedzīvo, ka tam pārleeku
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mantas. Sirmu atraitni kā savu laulātu draugu peeņemt

pateesā mīlestibā un pabērnus ar mātes sirdi -kopt un

glabāt, tas jaunekles meesai un asinirn neeespējams, un

kam tas nav dots no augšeenes, tas nepanesamu krustu

uzkraujas. Kas lepnībai pakaļ dzenas, tas vējam līdz skreen;

līdz debesim gribēdams celtees, dziļā bedrē nokritīs; uz-

ņemdamees, ko sirdsapzinašanās leedz, pats ar sāpēm

caurdursees.

Vanags stāvēja galvu pacēlis, un bīdamees, ka Līze

nepaleek šaubiga, brīžam vārdus starpā mētāja: «Ko nu,

mācitajs, ļaunojatees — vaj tad es pirmais atraitnis, kas

jaunu seevu apņem — vaj Līze veenigā pamāte pasaulē —

vaj tad preekš pabērneem žagaru nebūs — vaj nav labāk

apakš veca vīra bārzdas nekā apakš jauna pātagas?"
Līzei sirds pukstēja leelā nemeerā un brīžam asaras

speedās acīs; bet pēdējs vārds bij un palika: „Laikam

jau jaeet."

Kā runāts, tā darits: Par divām nedēļām kāzas. Baz-

nicā brūte stāvēja bāla un nogurusi un altāra preekšā dre-

bēja, kā apšu lapiņa; tomēr uz vaicājumu: «Vaj gribi?"
ta skaidri atbildēja: «Gribu!"

Kāzās deezgan bij cepts un vārits un veesu ar ne-

trūka: bet spēlmanis velti bijees, ka stīgas deldēšot, un

kurpneeks velti preecajees, ka kurpes un zābakus daudz

plēsīšot.

Tikko kāzu ļaudis pirmo maltiti bij noturējuši un šeļ-

ķenu un siltalu labi sastrēbušees, tad Greeta sāk sroeet

garo smējeenu un runā pilnā balsī: «Klau, Līzit! — re,

kā smeeklus nemaz nevar valdit — tu vēl cūkas ganiji,
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kad brūtgāni ap mani jau lēkāja, kā seenāži, un nu tu

būšot mana pamāte! Bet to tev saku: negaidi, ka es tevi

par māti saukšu un nedomā, ka tu mana saimneece būsi."

Līze sakneebj lūpas un neteic ne vārda, bet Meža-Mika

vaicā: «Kā tad tu, Greeta, viņu sauksi un kas tad viņa

tev būs?" Greeta atbild: «Saukšu par Līzi, vaj par

Līžuli, un savas mātes atslēgas valdīšu pate."

Vanags, pa tam ar citeem klētī bijis, eenāk atkal, lee-

lidamees: «Klau, Strazdeene, šee saka, ka Līzei pūrs esot

veegls kā villas grezelits, bet es saku: lai kāds būdams!

es to peebēršu ar rubuļeem."

Strazdeene: «Kas tee..tādi šee?•

Vanags: «Lūk še pat Teterene, mana vecā seevas

māsa!"

Strazdeene: «Kam tad nesaņēmāt Teterenes Mares?

Jums būtu smagais pūrs un man nebūtu sirdsēsti. Vaj to

domāju Līzi audzinādama, ka tāds vecs kraķis man viņu
tik drīz novilstīs."

Šee vārdi bij kā uguns pee biszālēm. Kāzu gods iz-

šķīda vēl taī pašā vakarā. Tikai Meža-Mika un citi tādi

brāliši vēl palika pee Vanaga glāzes un kannas.

Jaunā seeva pirmdeenas rītā peecēlās ar noraudātām

acim un uzņēma savu saimneeces gaitu. Vanags tai eedeva

seeciņus un pūriņus, nosacidams, cik saimei jāgrābj, cik

kustoņeem; vairs negribot izputinatees, kā līdz šim. Mērs

gan Līzei visai knaps rādijās, bet domādama, tā laikam te

esot eeraduši, ņēma un deva, kā nosacīts. — A — a!

ne nedēļa nepagāja, jau nemeers kājās. Saime kurn par

sliktu ēdeenu un zvana, ka visos kaimiņos skan, cik jaunā
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saimneece skopa. Teliņi un sivēni paleek jo deenas jo

gurdeni; zināms, ari jaunās saimneeces vaina.

Līze dažufeiz saujiņu veenarn otram pamet, bet zinā-

dama, cik saimneeks ceets un bargs, daudz ar nedrīkstas;

jāturas pee nosacita mēra, lai' eet kā eedams. Un kur

saime kurn un kustoņi gurst, tur saimneecei maz preeka.

Bet kā tad izdevās ar pabērneem? Nebūt neprazdama,
kā mazs bērns apkopjams, pamāte Jāniti sedza silti jo

silti un ar stipru peenu veen dzirdīja; bērnam mutīte pa-

lika vāja, locekliši sāka sust. un vēderiņš laistees; brēca

nabadziņš deen un nakt, kamēr aizsmaka. Vīrs Jaunojās,

ka nedabūjot gulēt un pārmeta, ka bērnu neglabājot; saimes

ļaudis veens, otrs spreeda, ka svešai jau neesot mātes

rokas, un Greeta stāstīja aizdurvīs, ka pamāte bāriņu vār-

dzinajot.

Pridim laiks klāt bij, ka skolā jaeet, bet tēvs noru-

nāja, ka tādam nīkulim vēl kādu gadu tāpat mājā jāpa-

augas; lai mācot pamāte, cik prazdama. Līze ar labprāt

uzņēmās to grāmatā, galvgabalos un meldiņos eelauzit un

gāja no pirmā gala gan'labi; bet Pridis drīz apnika; sūdzē-

jās, ka galva reibstot, ka klibā kāja tirpstot un palaidās
slinkumā un nerātnībā. Līze solīja gan rīkstes, gan ābo-

lus — viss velti! Greeta Pridi aizstāvēja un slepeni sūdzēja
tēvam, ka pamāte neprotot lāgā eerādit un mazajos ne-

eeraugot.

Bet vaina bij gluži citāda.

Kā jau nekaunīgas meitas darās, tā Greeta — bīda-

mās, ka bez vīra nepaleek —- ar katru vazaņķu sāca pītees
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un pat vēlā tumšā rudenī uz klēti veen bāzās gulēt.

Vanags, to apradis, neneeka nebēdāja, bet Līzei ta bij
sveša leeta; atgādādamās, kā mācitajs teicis: «tavu pa-

bērnu negods tavs negods būs" — ta dažu nakti, kad

suņeem sobi atkal klabinajās, ne aci nevarēja aizdarīt.

Pēdigi ta apņēmās ar visu lēnibu Greetai izteikt, cik tāda

dzīve nekārtiga un neglīta; bet tikko vārdiņu bildinājusi,

te pameita no sirdim vaj pušu sprāgst: „Ej, Līžul, vēl

Strazdiņeem cūkas pagari it, pirms tu mani ņemees mācit.

Es sen jau kurpēs staigāju, kad tev vēl slapjš bij aiz ausim."

No šīs deenas Greeta vairs nerima pamātei kā nekā

spītēt un slepeni to tiklab pee sava tēva, kā ari pee visas

mājas saimes apsūdzēt un apmelot.

Mācitajs Līzei bij peekodinajis; «Pirms tu pabērnam

ļaunu vārdu saki, izskaiti, cik pirkstu tev abām rokam!

Bet pirms tu pabērnam ņemees sist, izskaiti papreekš, cik

zobu tev mutē! Sargees, ak sargees no pārsteigšanās !"

Šos vārdus Līze bij eevērojusi un jau dažām nedēļām

visu neklausību un kaitināšanu klusā paceetibā nesusi,

jebšu gan no ta brīža, kur atradās, ka vairs neesot veena,

un daždeen neizprotamās skumjās un rūktā sirds nemeerā

mocijās, varen grūti bij paceestees. Bet cilvēka sirds

traukam līdzinājās: kad ar kaudzēm jau peeleets, tad no

veena paša pileena, ko vēl uzlej, tas pārplūst. Tā Līzei

notikās.

Jāniti apguldījusi šūpulī un Pridim peeteikusi, lai

peelūko, ka mazais nemostas, pate aizgāja ēdeenu vārit un

kustoņus kopt. Pēc brītiņa, no klēts uz namu garam

eedama dzird kambarī nežēligu troksni. Ta eeskreen un
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paskatās: Jānits brēc un ķepurojas Šūpulī bez apsega, bet

Pridis rej un kauc ar kucēnu meņģedamees krāsns kaktā.

Ātrumā Līze tik uzsauc: «Pag, tu klibais svempi!" — un

grasās ar kruķiti Pridim eesist; bet šis savu 'kruķiti satver

otrā galā, raujas atpakaļ, saskrambajas peerē, ka asins sāk

skreet un nu bļauj it kā aizkauts. — Uz tām pēdām Greeta

klāt no istabas, eekleedzas visā galvā: „Uja zvērs, uja!

Nupat maziņos nogalos!" — un aizskreen brēkdama, lai

tēvs nākot bāriņus paglābt.

Līzi sagrābj peepežas izbailes; acumirkli ta stāv kā

apstulbusi; sirds metas auksta kā ledus gabals, preekš
acim klājas kā melns deķis, — streipaledama ta paķer ap-

segu un dodas laukā — pate neatskarst, uz kuru pusi

bēgt, kurp sprukt. Pee Strazdiņu laidara vārteem pēc pa-

krīt bez samaņas.

Par joni Strazdeene peenāk un iztrūkstas — Līze guļ

ģībonī, bāla kā līķis. Gan izvadot audžu meitai peetei-

kusi, lai Strazdiņos vairs kāju pār sleegsni neeesperot, bet

tagad visu aismirsusi. Mātes sirds no žēlumeem vaj pušu
lūst. Pamazitem Līze atdzijās, sāka raudat kā izkults

bērns, un stāstija savu bēdu notikumu. Strazdeenei klau-

sotees brīžam karsts gar vaigeem nolija;, ta skūpstija un

mīlinaja audžu meitu kā savu sirds lutektliti un meerinaja

pēdigi: «Neraudi vis, Līzit! Kamēr man vēl savs kaktiņš

un savs miltumiņš, tu nebūsi bez maizes un bez pajumta."

Otru rīt Vanags ar Tetereeni pee mācitaja. Vīrs

sūdzas, cik nelaimigs esot laulibā. Seeva pabērnus ne

acīs neeeraugot; nupat vakardeen veenu sakāvusi asinīs,

otru šūpulī gribējusi nožņaugt. — Greeta tikko paglābusi,
Pēc pate bez ceļa aizskrējusi kā traks suns pa pasauli»
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Tetereene ņēmās visu apleecinat un vēlāk peestāstit,

ka Līze bāriņu mantu izpostot. — — Ši, bāriņeem krust-

māte būdama, nevarot klusu ceest.

Abi taī padomā veenprātigi, ka Līze jāatšķir un ja-

atlaulā.

Mācitajs vispirmak Tetereeni uzrunāja, ka radineeku

bij skubināt uz saderibu un paceetibu laulibā un krust-

bērnus pamācit, lai 'pamāti tur ceenā un godā; bet ja to

nav pratusi, tad lai atkāpjas un lai sargās tādās leetās

jauktees, kur nav taisna gaita, bet tikai grūta atbildēšana.

— Tad Vanagam atgādināja, ar kādām augstām soiišanām

jaunekli, kas vēl nekādas nastas pasaulē nebij nesusi, tik

grūtā jūgā eelabinajis, —kā laulības stundā zvērējis savu

seevu tā mīļot, kā Kristus mīļo draudzi; — bet Deevs

zinot, kā solišanas pildijis un kā zvērestibu turējis, — Deevs

zinot, kam ta leelakā vaina, ka posts un nelaime mājā.

To vajadzējis apdomāt un lūgt: «Deevs, esi man grēc-

neekam žēligs* — bet nevis seevu veen kā ļaundari ap-

sūdzēt, no atlaulašanās runāt un savas mājas godu pasau-

les izsmeeklā likt. — Pēdigi Vanagam peeteica, lai parīt

atkal atnākot — ar citu padomu.

Strazdeeni mācitajs atrada taī pašā. valodā — ka Līze

jāatšķir un jaatlaulā.

Vanagos Greeta jau visu varu esot paņēmusi un ar

Pirts-Kaču kopā māju postot un jaucot; bet nu Tetereene

izsludinājusi, ka savu pusbrāli Vanagam došot eegātņos un

Greeta leelujusees, ka tad ši māju valdišot un pamāti

mācišot vēl citādi.
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Līzei pērn vaigi spīdēja kā sārtee āboli un acis kā

zvaigznītes mirdzēja, bet tagad ta sēdēja savītusi un sa-

šļukusi, kā novājusees pusmūža seeva: uz roku uzmetu-

sees un dziļās skumjās noslīkusi, brīžam tikai vaidēja:

«Vai Deeviņ, cik pamātei grūti — cik pamātei grūti!"

Mācitajs izvaicāja, kā līdz šim gājis, un .skubināja

grēkus atzīt un nožēlot un Deeva žēlastibu peesaukt.

Viņš atgādināja, ka Līze -bērnībā raibus lakatus vairāk

mīlējusi nekā deevvārdus, — pee audžu mātes meesu

vairāk kopusi nekā dvēseli, — vīrā eedama Pirts-Kaču

vairāk klausījusi nekā savu sirdsapzinašanu, iznīcigu

bagatibu vairāk meklējusi nekā Deeva svētibu un

Tādēļ Deevs ar tik asu rīksti pārmācot, bet ja no sirds at-

greezišotees, tad teešam atkal žēlošot.

Māte un meita raudāja gauži.

Mācitajs sirsnigā aizlūgšanā Deevu peesauca un Līzei

—■ ka lūgusees, Deeva žēlastibu un grēku peedošanu pa-

sludināja. Tad vēl pamācījis, ka tai ar Deeva palīgu savu

dzīvi jāsāk no jauna, kā ar vīru Jasateekas, kā ar pabēr-

ņeem —• ka savu krustu būs nest klusā paceešanā un

caur daudz bēdām eeeet Deeva vaistibā, beidzot uzaicināja,

lai parīt abas atnākot mācitaja muižā, kur Vanags ar

būšot preti.

Pirts-Kača citkārt veegli jo veegli bija seprecinajusi,
bet mācitajam tagad grūti nācās salīdzināt. Paštaisniba un

ceetsirdiba, neuzticiba un bailiba, — tās nav puķes, kas

kronī vijas, bet žagari, kas drīzāk lūst, nekā lokās.

Pēdigi tomēr vīrs seevai roku deva un abi solijās

veens otru mīļot un ceenit, un kopā paceest laimi un ne-
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laimi, preekus un bēdas — kamēr pats Deevs šķir caur

laicigu nāvi. Mācitajs Vanagam peekodinaja, lai Greetu un

Pridi pārmāca, lai Kaču un saimi norāj, lai Tetereenes pa-

domam neklausa, bet lai paši abi deevabijasanā, paceetibā

un mīlestībā kopā turas; — beidzot ar aizlūgšanas un ar

svētišanas vārdeem tos atlaida un dziļās domās nolūkojās,
kā abi veenos ratos uz māju aizbrauca.

Vanagos Greeta pa tam ar Pirts-Kaču kopā cepusi

un vārijusi un izleelijusees, ka Mārtiņos būšot kāzas dzert

un Jurģos māju uzņemt; —te uzreiz ta eekleedzas: „Lūk

še, Kačiņ, tēvs pamāti atkal ved mājā!* Kača palūkojas

greizi un eeņurdas:

„Lai ved, māsiņ, lai ved! Atgreests reeceens vairs

vis nepeelips." —



Krišjāņa Valdemara

Prātigi runats.

Grezni apģērbtam jaunkungam, kas visai nepeeklājigi

runāja, sacija kāds: «Jaunskungs, runajeet jel tā, kā pee

tādām greznām drēbēm klājas, jeb valkajeet drēbes, kas

jūsu vārdeem līdzīgas."

Mflrneeks, no torņa spices nokrizdams, nosita kādu

seevu, kas apakšā bija apsēdusees. Tās seevas dēls ap-

sūdzēja dzīvu palikušo mūrneeku un lūdza, lai soditu to

kā slepkavu. Bet teesa sludināja sūdzētajam šo spreedumu:

«Kāp tanī torņa galā, no kureenes mūrneeks. nokritis, gā-

zees tad zemē, mūrneekam virsū un nosit viņu ari."

Kāda leelkunga ners bij apģērbis jaunus svārkus un

izskatijās viņos brīnišķīgi; pa pilsētas eelam staigādams,

viņš sevi no visām pusēm apskatija. Kādi zeļļi prasija to,

kāpēc izleekotees tik lepns un kājas ceļot kā pāvs ? Uz

to viņš atbildēja: «Kā tad citādi izšķirtu, ka esmu ners,

ja neuzpūstos."

Kumēdiņu rāditajs, Rigā atreizojis, stāvēja ilgi uz

veenas kājas un prasija leelidamees kreevam, vaj viņš ari

io spējot? «Nē", viņš atbildējā, «bet pee mums to var

visas zosis."
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Rokas meita pārmeta saimneecei, ka ši visas malas

tā glabājot un aizslēdzot, "it kā būtu viņa leelu leelā zag-

lene. «Ne, meiiiņ, ne tāpēc, bet lai tu tāda nepaleec,"

Saimneece atteica.

Brīnum bagāts sīkstulis, kas ar savu naudu augļus

plēsa, lika būvēt leelu, krāšņu nabagu namu. Ik deenas

viņš apmeklēja bflvplaci un nostājees uzlūkoja ēku, lai Jau-
dis arj redzētu to un apbrīnotu viņa labo un Deevam pa-

tīkamo darbu. Tā stāvot, viņam peenāca klāt ari kāds

svešneeks, apstājās un apbrīnoja to skaisto namu un kra-

tīja veenmēr galvu. ,Nu!* viņš jautajā, «vaj ēka kādā

vīzē vainojama?" — «Citādi gan ne," svešneeks atbildēja,
«bet viņa rādās daudz par mazu, ja gribeet visus tos tanī

pašā uzņemt, ko eseet par nabageem padarijuši."

Nabags zaldātam lūdza dāvanu, sacidams: «Dod jel

ko no Deeva puses; es par tevi gribu Deevu lūgt." —

— «Ņem un lūdz Deevu pats- par sevi," zaldāts atteica

pāra grašus dodams, «es savu naudu nedodu peļņas dēļ."







Latvijas Skolotāju Saveenibas

. iz devumā

iznākušas sekošas grāmatas zem kopēja nosaukums:

«Skolas literatūra"
1. Doku Atis. Mans dzīves rīts.

2. K. Skalbe. Sarkangalvīte. Pelnrušķīte. Pasaka par vēr-

diņu. Milzis. Kaķiša dzirnavas. Pasaka par zelta ābeli.

3. Lerchs Puškaitis. Ojārs.

4. Plūdons. Atraitnes dēls. Rekviems. Palu laiks Zem-

galē. Zalgales Mada loms. Tīreļa noslēpums. Baigi.

5. Tautas dzeesmu un dzejoļu krājumiņš I. un II. mācī-

bas gadam.

6. Tautas pasakas I.

7. J. Poruks. Kauja pee Knipskas. Kukažiņa. Puteklits..

A. Austriņš. Dzērvju zābaki. Doka Atis. Vectēvs,

8. J. Neikens. Bāris. Pamāte. ,

Atrodas drukā un drīzumā iznāks.

9. J. Poruks. Romas atjaunotāji. Ubagi gada tirgū.

Baltā puķe. Kur nauda kaltējas. Faķirs. A. Upits. Jaunā

dzērve. R. Blaumanis. Smiltainē.

10. A. Pumpurs. Lāčplēsis.

11. Tautas pasakas un teikas II.

12. Dzejoļu krājumiņš III. un IV. rnācibas gadam.
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