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Mans dzīves rīts.

Atmiņas no bērnu dienām.

Mans vectēvs neesot bijis necik liels no auguma —

tāds vidējs cilvēks. Bet man, zēnam, viņš izlikās

liels, liels. Es domāju, ka neviena vairs otra tik liela

nav, kā mans vectēvs. Un vecs bez gala ar' man

viņš izlikās. Bet tur bij vēl viens otrs tēvs — tas

vienreiz bij atnācis uz mūs' māju rutku pirkt, dēls

šim ēst nedodot, un tam bij tādā baltā koka dozītē

brilles glabājamas, viņš, lūk bij liels grāmatnieks:

izlasīja, lai kāda grāmata gadījās — tad tas gan man

izlikās vēl daudz vecāks nekā mans vectēvs. Bet tas

atkal bij mazs no auguma un klibs vēl klāt. Mūsu

ļaudis viņu sauca par klibo Bozīti un mūs, bērnus

reizām ar šo baidīja: „Nu, nu, tā vien jūs te trako-

jiet ...
atnāks klibais Bozītis, iebāzīs maisā..Bet

Bozītis bij gluži nevainīgs cilvēks tādās lietās un

maisa viņam nebij nebūt, to jau es biju smalki iz-

pētījis; man tik nāca smieklis, kad viņš ziem', svēt-

dienas rītos pārrausās pār mūsu slieksni un klepo-
dams un elsdams sacīja labrītu, — tad man katr-

reiz ienācaprātā mīkla: „mazs, mazs vecīts ar kaula

kažociņu," un tad es varēju.smieties ...
zināms., klu-

sīņām, pats savā nodabā, slotiņa, redz, aiz sijas...

Bet rokas bij Bozīšam tikpat lielas, kā manam vec-

tēvam; un Bozīšam rokas trīcēja, kad viņš vilka bal-

tajai briļļu dozītei vāku vaļā. Es domāju : būt' viņš
labāk man to dozīti atdevis. — Mans tēvs reiz teica —

nez', kā tur tā runa bij sānākusi — Bozītis ar' tāpat

reiz esot jauns bijis — to mans tēvs teica uz liela-

jiem cilvēkiem; — bet es pie sevis nodomāju, sak,
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tas nu gan nevar būt tiesa; jauns viņš gan nav bi-

jis, tas velti! Tāpat atkal par otras sētas Jēkapu

domāju, ka tas nekad vecs nebūs. Kā gan otrs sē-

tas Jēkaps tad izskatītos, ja viņš būtu tik vecs, kā

Bozītis! nē, tas nevar būt! Nu, lai par piemēru uzh

velk Bozīšam otras sētas Jēkapa spīdošos zābakus

kājā, lai apliek viņam Jēkapa šalli ap

kaklu, lai iesprauž viņam Jēkapa „jaktspīpi" bezzobu

mutē, lai pakar Jēkapa plinti plecos
... ci, tur jau

zirgam jāsmejas. Nē, tas nevar būt! Bozītis nav

jauns bijis un otras sētas Jēkaps ar' nebūs vecs; ne-

kad un nekad! Mans tēvs tur maldās nežēlīgā modē.

Jeb ar' viņš to tik tāpat joku dēļ stāsta — viss var

būt.

Nu, bet nu atkal pie vectēva. Cik es no viņa atmi-

nos? Mazu liet. Laikam tā kādas reizes trīs —

četras viņu tiku redzējis. Bet tā — pasacīt, kāds

no ģīmja bij, kā runāja, kāda bij balss, to vairs ne-

varu iedomāt. Vienreiz, atminos: stāvu ērkšķu
krūmā aiz zedeņiem un šķinu ogas. Nāk vectēvs gar

klēts stūri, trepes pār pleciem, cirvis vienā rokā,
bet otrā kādi trīs mazi putniņi — visi trīs beigti, gal-

viņas vien uz leju nokārušās, kā zvārgulīši. Mani

ieraudzījis, vectēvs saka: „Nāču, dēls, še putni, pa-
cilā un tad atdod kaķam." Putnus izmīlināju un tad

beidzot, paaicinājis kaķi, tad visus trīs nometu

priekšā. Bet, ak tavu šausmu, ar kādu bezgalīgu
negantību kaķis viņus cit' pakaļ cita sagrāba mutē un

rūkdams aizskrēja. Man aiz žēluma vai raudas pa-

spruka. — Bet tās jūtas drīz pārgāja — ko tur par

beigtiem putniem blēņas! Tomēr putnu domas

neizgāja vis tik drīz no galvas; es sāku gudrot, kā

gan cilvēks var putnus noķert? cilvēks taču, kā zi-

nāms, nav nekāds gaisa skrējējs. Vectēvs ar' nav

nekāds gaisa skrējējs, bet kā viņš bij varējis tos trīs

putnus saķert? Beidzot izgudroju gan. Vectēvs, pro-

tams, būs notaisījis lielam garam kokam asu galu,
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kādā vietā paslēpies, nogaidījis, kur šie skrien pa

gaisu, un tad tos nodūris. Kā vectēvs zvirbulēnus,

šķūņa jumtu lāpīdams, bij no perēkļa izņēmis, kas

man to teica? No putnu duramās kārts manas do-

mas virzījās atkal uz citu kaut ko tādu garu; es do-

māju tik tā: nezin, kad visas pasaules adatas saliktu

ch° citai galā, vai tad sniegtos līdz debesīm? Debesis,

es domāju, tik augsti, cik līdz mūsu verstes stabam

tālu, t. i. — pēc maniem vēlākiem aprēķiniem — ne-

pilnu versti. Bet lai tas paliek; stāstīšu atkal, cik

zināšu, par vectēvu. Vienreiz mūs' mājā bij laikam

tā kā kāds „gods", cilvēku bij lieli daudzi istabā, visi

runājās un smējās, uz loga bij pudele, pusē ar brand-

vīnu, un glāzīte, tāda ar kāju, tai līdzās. Visur istabā

bij ļoti skaisti: griestos bij piesprausts visādu skaistu

papīriņu un skuju. Ārā bij pulka kamanu un svešu

zirgu, ar deķiem apsegtu; tie ēdasienu, ka skraukstēja
vien; citiem bij kules galvā uzmauktas. Un pa pa-

galmu mazi puikas mētājās ar sniega pikām, vienai

mazai meitenei viens puika iemeta ar sniega piku par

aci, un tad meitene sāka raudāt. Man ārā tā nepa-

tikās, man labāk gribējās dzīvot istabā un skatīties

lielajos cilvēkos. Visi citi no drēbēm bij gandrīz
tādi paši, kā mans tēvs, cepures visiem bij galvā; bet

tie divi viesi bij savādi, tie vienmēr dzīvoja bez ce-

purēm, un viņiem bija pie svārkiem uz muguras ka-

tram pa divas pogas. Bet par tām pogām es vēl tik-

daudz nebrīnījos, kā par to balto papīru, kas abiem

kungiem bij aiz svārkiem aizbāzts pret pašām krū-

tīm. Es domāju, nezin, priekš kam tur tāda balta

papīra vajadzīgs. Bet es drīz vien ievēroju, ka „pa-

pīrs" daudz skaistāki piederas, nekā kad kaklautiņš
apsiets tai vietā, tā kā tiem citiem viesiem un manam

tēvam. Tas viens kungs — tas, kas tas mazākais —

bij vēl skaistāks nekā tas otrs, viņam bij divēj'
kurpju kājā; ko nāca no āra istabā, tad tās vienas

nomauca, ko atkal no istabas gāja ārā, tad uzmauca.



8

Ak tavas skaistas kurpes, sarkanām iekšām! Un tās

otras kurpes, tās, ko viņš vienmēr paturēja kājā, tās

bij tādas maziņas, maziņas. Bet visērmotākais bij
tas: sitam kungam bij svārku pogas caurumā pie

strīpainas lupatiņas piekārta tāda dzeltena nauda.

Viena
„viešņa" piesēdās kungam līdzās un sāka ar

viņu runāties; tikām runājās, runājās, kamēr sāka

raudāt, un tad saņēma kungam aiz naudas un nau-

dai iedeva mutes. Es domāju, ka cilvēkam vien mutes

jādod, bet drīz es mācījos atzīt un pat piedzīvot, ka ir

tādām lietām mutes jādod, kas nav cilvēki: lūk, nau>-

dai, tad vēl maizes gabalam, kad tas no galda netī-

šus zemē nokrīt un — trešā lieta — žagariem. Jo

es pats vēlāk kādreiz tiku dabūjis šai trešai necil-
vēcīgai" lietai mutes dot. Jā, bet es nemaz netieku

pie vectēva: — otrs skaistais kungs sēdēja uz mū-

rīša, — sēžoties pacēla svārkus uz augšu, es nodo-

māju: c, kas bezkaunīgs cilvēks! — un runājās ar

manu vectēvu, šis kungs ar' bij bez cepures, bet vec-

tēvam bij liela, gara, melna cepure galvā ar tādām

platām malām. Viesis runāja lielu, garu runu, vi-

sādi izlocījās, i uz priekšu, i atpakaļ, un parādīja
ar pirkstu vectēvam mutē, un atkal pats sev mutē;
reizām dūra ar pirkstu mūrītī, reizām atkal griestos,
bet griesti bij augsti; tad atkal uz vienreiz ātri pie-
trūkās kājās un rādīja ar roku, tik un tik esot augsts

no zemes... es jau nezinu, kas tas tāds tik augsts
esot, bet kungam tā rādīšana tā iznāca — un tad

atkal viņš mudīgi atsēdās uz mūrīša, bet nu aizmirsa

svārkus atklāt, pārsvieda vienu kāju pār otru un

atkal runājās ar vectēvu tālāk. Bet vectēvs kun-

gam nekā daudz pretīm nerunāja, tik smīnēja vien

un reizām pakustināja galvu un lielajai cepurei mala

patrīcēja. — Te tad nu es atminos savu vectēvu otr-

reiz redzējis, — lielu, vecu vīru ar drusciņ smaidošu

ģīmi un ar „rumbainīcu" galvā, šitā ir vienīgā reize,
kur sava vectēva ģīmja vaibstus kaut cik varu tā kā
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apjaust savā garā; bet tomēr ne tik noteikti un ne tik

skaidri, ka es vectēva ģīmi — ja būtu daiļnieks —

varētu uzgleznot.
Vēl kāds pāris gadījumu ar vectēvu. Vectēvs gul

gultā un saka man: „Dēliņ, pado' man to kūju, kas

tur, ek, kaktā." Es viņam padevu. Tā bij tāda

balta, apliektu galu. šī vectēva kūja vēl gan ilgi

stāvēja uz kambarīša augšas, jau kad es biju liels

puisis un kad vectēva sen vairs nebija. — Vectēvs

paņem kūju, pieslien pie gultas un tad pats tā stīvi

pieceļas sēdus gultā. Nu viņš brītiņu pasēd un tad

ceļ kājas par gultas malu pāri. Man bij brīnums,

par ko vectēvs tā dara; vai viņš gan nevarēja uz

reiz piecelties, ko tur tik ilgi pūlēties? Jā, bet tas

laikam tādēļ, ka vectēvs tik briesmīgi garš. Būtu

vectēvs tik īss, kā Kristiņa — mana mazā māsa —

tad viņš uz reizas pieceltos. Es laikam vectēvam šo

savu „padomu" ar izsacīju — nevaru vairs skaidri

atminēties. Vectēvs nu saturējās abām rokām pie
kūjas un tad piecēlās uz kājām. Nu viņš pameklēja,
kur svārki, uzmeta tos uz pleciem un tad sacīja man:

„lesim nu, dēls, dārzā, es tev norādīšu, kuras lai pa-

liks tavas ābeles." Un tad mēs abi gājām uz dārzu.

Vectēvs man rādīja, kuras esot viņa ābeles, kuras

vecmātes un kuras mana tēva. Savas šis nu atdo-

šot man — par pieminām. Un tā runājot un ar

roku rādot — nez' kā misējās, kā ne — vectēvs pa-

krita visā savā garumā pie zemes. Es sāku pilnā
kaklā smieties; es vēl tādu „joku" nebiju redzējis un

nevarēju ne izbrīnīties, kā gan liels cilvēks var pa-

krist, — tīri tāpat kā Kristiņa: iet, iet, i pļaks!
zemē. — Vectēvs, piecēlās, ar' drusciņ pasmējās un

sacīja: „Nesmejies vis, dēls, tā jau veci krīt, veciem

jau nav spēka." Bet nu es domāju: pag, jālūko man

ar' krist, redzēs, kā tad būs. Es atrāvos vectēvam

drusciņ iepakaļus un Čaks! iekritu zālē. „Vectēv,
vej še, es ar' zemē!" — Vectēvs apskatās, pagroza



10

galvu un pasmīn. — Atpakaļ nākot, vectēvs stāstīja

citiem ļaudīm, mēs abi esot krituši. Visi smējās; bet

es biju varen lepns savā garā, lūk, es ar' tāpat māku

krist, kā vectēvs. — Vectēva novēlētā ābele vēl ta-

gad aug manā dārzā un ik pārgadiem nes augļus.
Toreiz es, muļķīts, nemaz nesapratu, kādēļ vectēvs

gāja uk dārzu ābeļu izvēlēt, tāds nevarīgs būdams.

Viņš sajuta savu pēdējo stundiņu tuvojamies un tā-

dēļ vēlējās savu piemiņu iedēstīt dēla-dēla sirsniņā.
Un to mans vectēvs ar' ir panācis. Ai, kā vēlos, kaut

jel vēl kaut ko vairāk zinātu un atminētos no sava

vectēva! — Atstāstīšu vēl to vienu gadījumu, kur

savu vectēvu vēl tagad varu garā redzēt. Istabas

vidū nolikts liels ūdens trauks
... garaiņi ceļas no

trauka uz augšu. Viesi un vecas viešņas ir sanākuši

mūs' mājā. Vectēvs guļ gultā. Viesi un viešņas ņem

vectēvu, noģērbj pliku, ieliek ūdens traukā un tad

mazgā. Visi tādi klusi un mierīgi; citi, kas nemazgā,
tie stāv pie baļļas un raud. Es nevaru saprast, ko

viņi te raud. I mana māmiņa raud. Ir gan ērmota

lieta. Es tupu ceļos uz krēsla, krūtis uz krēsla at-

zveltnes uzspiedis, un skatos brīnīdamies, kas te nu

notiks. Viesi ņem vectēvu, izceļ no baļļas ārā un uz-

liek uz galda. Jā, tagad es zinu un saprotu, vectēvs

ir nomiris; nomiris kas nomiris, tur nav ko gudrot. —

Un tad atkal bij mūs' mājā pulka viesu un vie-

šņu, kamanu un zirgu, puisēnu un mazu meitenīšu.

Atvēra klēts durvis un tur iegāja tādas lielas, skai-

stas viešņas — tās esot tantas. — Vectēvs gulēja
augšpēdu tādā lielā, garā lādē, skaists, skaists sa-

ģērbts. Uz krūtīm viņam bij grāmata, bet uz acīm

bij uzliktas naudas; un viena tanta piegāja pie vec-

tēva klāt, noņēma no vienas acs naudu nost un sa-

cīja: labi esot gan. Bet tā otra tanta pielīka pie ma-

nis un sacīja: „Kas t' šitas tāds par žīdēnu ar tiem

raibajiem svārkiem?" Man tika dusmas, es atsacīju:
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„Jūs pašas esiet žīdietes!" — „0, o, kur nu tik lepns!"

skaistā tanta man pārmeta un pasmējās. —

Šī mana pēdējā atmiņa no vectēva; vairāk nekā

nezinu pastāstīt. — No vecmātes man ir palicis
daudz vairāk prātā, nekā no vectēva. Viņa par vec-

tēvu bijusi daudz jaunāka un vectēvu pārdzīvoja par

daudz gadiem. Kad vecmāte ar manu tēvu kādreiz

sabārās, tad es savā prātā nodomāju: „nu ja, tā jau
iet ar tām pamātēm/ Man bija stāstīts, ka mana

tēva īstā māte nomirusi manam tēvam mazam eso-

šam; šitā esot viņam tik pamāte. Bet man viņa

bija laba. Kad vecmāte sēdēja pie ratiņa un vērpa

linus, tad es daudzreiz stāvēju viņai līdzās un glau-

dīju ar plaukstiņām viņai vaigus un pētīju viņas ģīmi

no vienas vietas. Vaigi vecmātei bij grumbaini, bet

ļoti mīksti un silti, tādēļ ar' man patikās tos glaudīt,

īpaši tādās reizēs, kad no lauka ieskrēju ar nosalu-

šām rokām. Bet vecmāte tad kļuva sirdīga, viņa pu-

rināja galvu un uzbārās : „I, kā tu te ar saltām ro-

kām ... vai iesi nost!" Bet jo šī vairi jās, jo es vēl

tīšām:, no vienas puses, no otras,, kamēr vecmātei bij
jāceļas no krēsla augšā un jāmeklē, kur tas skals,

ar ko man iezeltīt par . Zināms, zeltīts jau nu

netika nekad, vecmāte tik tādu to modi taisīja, lai

tak es ar' jel maz bīstos. Nu, un es ar' biju god-

prātīgs vīrs; redzēju, cilvēks negrib vaigu glaur

damu, — neglaudīju ar', bet nostājos par brītiņu, kad

vētra bij pārgājusi, vecmātei kā zobens pie sāniem un

lūkoju izskaitīt grumbas, kas viņai bij uz vaigiem un

uz pieres. Viss ģīmis ar vienām grumbām, tik viena

„lieta" līdzena — deguns. Uz deguna nebij nevie-

nas grumbas, bet tur atkal bij tādas kā punktiņas,
kā adatas dūrieni — viss deguna gals kā badīt no-

badīts. Kad es vecmātei prasīju, par ko viņai viss

deguna gals sabadīts, tad viņa sacīja, lai es eimot

nost. Labi; es ar' aizeimu — man vienalga. —

Ir zināma lieta, ka sievietēm ar tādu amatu, kāds.
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manai vecmātei bij, ir daudzkārt izgadība satikties

ar „reibinošo", tā kā viņas ar laiku iemācījās stipri
vien šo „iebrūķēt", un jau ar ilgošanos tik gaida vien,

kad atkal radīsies jauna izgadība pie reibinošā tikt.

Manai vecmātei — paldies Dievam — šādu izgadī-

jumu netrūka. lebrauca vien kāds svešs ciemiņš —

dažreiz pat nakti, — vecmāte saposās jaunajās drē-

bēs,, aizsēja ķešu priekšā, iebāza ķešā šņaucamās ta-

bākas pudelīti, pīpīti, tabākas maku, un vēl citas ne-

būt vajadzīgas lietas — i pa vārtiem prom. Es no-

skatījos pa logu tāds noskumis. Es jau zināju: nu

vecmāte atkal ilgu laiku nebūs mājā. Bet viens ap-

mierinājums man bij: vecmāte man arvien ko apso-

lījās no ciema atnest, tādu labu, un proti tādu lietu,
kas man taišņi tai reizē bij visvajadzīgākā, vai ņu

nazi, vai tādu mazu svārpstiņu, ar ko izurbt sprun-

gulīšam caurumu, vai kādu skaistu, sarkanu putnu

noķert, vai mazu plintīti, ar ko tur to žagatu nošaut

no ābeles virsaunes, un tā vēl dažu citu lietu, kas tai

reizē man izlikās par nepieciešamāko. Es domāju:
„ciemā" jau viss dabūjams, ko tik vien cilvēks vē-

las. Nu — un kad vecmātei, no ciema pārnākušai,
no pieteiktajām lietām nevienas nebija, vai tur ci-

tiem par to kas jāzin? gan mēs paši atkal izlīgām, kā

redzējām. Viņa man stāstīja, aiznesusi uz ciemu

mazu puisīti vai meitiņu — kā kuru reiz —no upes
vai ezera, un, lūk še, šito kukuli maziņais licis priekš
manis atnest, viņš jau mani ar' pazīstot. Un tad vec-

māte iedevaman gabalu baltmaizes, vai kāda cita laba

uzkožamā, i svārpsti un naži un plintes... aizmir-
sās. — Bet tik tās reizes man bij bez gala nepatīka-
mas, kad vecmāte no ciema pārnāca ar žvinguli...
c! lai Dievs nedod! Tad tik domāju: tikpat jau viņai
būs jāiet prom uz e11i...

Otra tāda veca dvēsele, ko es ar' nosodīju uz elli —

tīri
% jāsaka, bez žēlastības — bija vecā Zibenīte. Tā
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ar' bij tāds meitiets, ko tik spruka pie brandvīna, tad

dzēra kā viens lopiņš.
Vienreiz vecmāte pārnāk mājā, labi iebaudījusi.

Ir tāda kā saskaitusies, ne ar vienu mājas cilvēku

nekā nerunā. Es ar', jāsaka, šitādā reizē gandrīz i

nedrīkstu tā stāvu vecmātei uzlīst un kaut kāda ku-

kuļa prasīt. Es labāk mierīgs nostājos tumšajā kaktā,

raudzīšos, vai tur no tās ķešas ar' ko labu vilks ārā,
kad sāks noģērbties. Vecmāte sāk noģērbties; no-

ņem galvas lakatiņu, izpleišķina — saloka, noraisa

pieres autiņu, izpleišķina — saloka. Nu novelk kam-

zoļus ...
un novelk virslindrakus... Jā, tur ir tā

ķeša redzama. Redzēs, ko tur vilks ārā. Izvelk pī-

pīti, izvelk pudelīti, spičkas... un, tās visas vecās

un pazīstamās lietas. Bet pēdīgi vecmāte izvelk kaut

ko savādu: ir tāda dzeltena lieta, tīri tāda, kā „čaja

zāļu" pakiņa, ko mans tēvs māmiņai no Rīgas at-

veda. Es uz reizes vecmātei klāt un prasu: „Vec-
māt, kas tev tur ir tai tašiņā?" — „Tas jau dēliņ,

„kartuzis", vecmāte man mīlīgi izstāsta, tik mīlīgā

balsī, kā es to no viņas šoreiz nemaz nevarēju do-

māt. — „Ko tad ar to kartuzi dara, vecmāt?" es vi-

ņai prasu. — //Vai t' tu nezini? pīpē bāž un uzvelk

gardu dūmu." — „Ak kā? — nu, tad jau tā ir ta-

bāka?" — „Nē, tā nav tabāka, tas ir kartuzis!" vec-

māte tiepjas pretīm. — „Nu tad izkrati to kartuzi

maciņā un atdod man to tašiņu." Vecmāte attaisa

„tašiņai" galu vaļā un pieliek man pie deguna, lai

paostot. Es paostu. Par mazu brītiņu es sāku vien

tik sēkāt, kamēr beidzot — žvaugs! briesmīgs šķau-
diens sprūk vaļā. Vecmāte pasaka: „Ui, lai tev Die-

viņš palīdz!" Nu, tas ir tā. Bet nu jāsāk kartuzis

kratīt makā. Labi. Vecmāte ar' krata; vienā rokā

tur kartuža tašiņu un ar otras rokas pirkstu sit tā

tašiņai pa sāniem, lai kartuzis birst atlocītā makā

iekšā, kas uz klēpja. Citu cilvēku neviena istabā

nav ; mēs divi vien — strādājam savā nodabāun ru-
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nājam par šo un to. Atminos, vecmāte man stāstīja,
kā purvā strads dziedot. Tas bija liels garš pātars;

es nevarēju ar reizes stāstījumu prātā paturēt, tā-

dēļ vecmāte man stāstīja vairāk reižu no vietas. Un

jo vairāk šo purva-strada valodu pārrunājām un at-

kārtojām, jo jautrāki abi kļuvām. Smejos es, sme-

jas i vecmāte. Vēlākos gados, kad es jau pats da-

būju „purvu strada" dziesmu pavasaros noklausīties

(jau tad vecmāte gulēja sen zem zemes), tad man

ik reizes kartuža gadījums ienāca prātā ar visu citu,

kas ar to sakarā. Bet purva stradam dziesma tīri

tāpat iet, kā vecmātei tur tas pātars, ko viņa man

skaitīja. Protams, vārdus vienkārši, vienpusīgi no-

skaitīt — tas nav nekā, bet tad tur vajag vietām balsi

pacelt augstāki, vietām nolaist, vietām veiklāki izru-

nāt, vietām apturēt — un beidzot aizķērkties, tad būs

riktīgi. Un vecmāte to mācēja — lai viņai vieglas
smiltis! Es ar' šo vecmātes „strada dziesmu" māku;

viņa jauka, dabīga un brīnišķīgi jocīga un skan vārdu

pa vārdam šitā:

„Vis' lielie, vis' lielie

Par pasaul', par pasaul';
Es, pats mazais,
Tepat pārtic's.
Panēm' cirv',
Aizgāj' uz mež',
Satik' liel' bried' —

Sit' pierē, sit' pierē...
Trīs gad', trīs gad'
Smaganas ēd',
A kur gaļļļļa!?"

Jā, tā; tad mēs ar vecmāti triecām ka triecām

un smējāmies viens par otru. Beidzot kartuzis bij
izkratīts, tašiņa man atdota. Vecmāte apgūlās gultā
un apsedzās ar deķi. Es piesēdos pie galda un sāku

savu „tašu" apskatīt. Vienā pusē ir „vārdi", —no

tiem es nezinu it nekā, es vēl neesmu „skolots", —
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bet otrā pusē ir bilde: zvērs, pakaļkājās pieslējies.
Galva un knābis kā putnam, pakaļkājas gandrīz kā

suņam, aste gaisā, ar pušķi galā, priekškājas kā put-

nam un vienā priekškājā saņemts tāds kā mūsu lie-

lais dūcis. Bailīgs zvērs! — „Vecmamm, kas šitas

tāds par zvēru ir, še ku' šitas uz tās tašiņas?" —

Vecmāte atmet segu, paceļ galvu drusciņ uz augšu,

padomā un tad saka: „Ak tas, — tas jau ir tas elles

zvērs..." un atkal apsedz galvu. Man visi kauli

notirpa. — „Bet viņš taču mums neko nevar pada-
rīt!?" es par laimi tā nedroši iejautāju. — „Tas! ko

viņš mums var padarīt!?" vecmāte nicinoši atsaka

un guļ tālāk. — Te uz reiz viņa nomet segu, izkāpj
no gultas un saka man: „Vai tu, dēls, pa vāciskam

ar' māki? — pag, dod šu' man to lapu, es pamācīšu."

Viņa pienāk ar tādiem veikliem soļiem pie manis,

parāda ar pirkstu tur pa tām burtu rindām, kas uz

manas kartuža tašas, un saka: „Lūk še, kas te

rakstīts: — jaunskungs ģēģer zimber zo." To iz-

teikusi, viņa atkal mudīgi metas savā gultā un apse-

dzas ar deķi. Bet man nu atkal bij ko domāt lielas

garas domas un brīnīties lielos, nemazos brīnumus.

Lūk, kas to bij domājis, ka vecmāte ar' pa

skam" māk! tik vecs cilvēks? Līdz šim es domāju,
ka tik kungi un jauni žīdi māk runāt šo smalko va-

lodu, — vecie žīdi vis ne, tie par prastiem priekš tik

smalkas valodas. Jā, kad skrīvers, skrīvermadama,
muižas tante runā pa „vāciskam", tad es tur nebūt

nebrīnos, tie ir visi kungu cilvēki. I man viens radi-

nieks — es nesaukšu pie vārda — runāja reiz ar Ben-

jāmiņu pa (viņš gribēja manai lielai mā-

sai nopirkt kādu rakstāmu lietu): „griffel far grif-
fel un bleistij far bleistij"... jā, viņš ir skolots cilvēks,
astoņi gadi sagājis draudzesskolā, kā nu tas tev nemā-

cēs? — Bet vecmāte?! šis vecais cilvēks, kas tur zem

tā deķa tagad svelpj un krāc... Tad jau vecais Kackis,
kas ar tiem stopiem un lukturiem „pijkannēm" ap-
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kārt braukā, žvargst vien, un kas manai mammiņai
reiz iedeva mazu, mazu kliņģerīti un man otru, tad

jau tas ar' varētu sākt kādreiz pa „vāciskam" runāt.

Un mana vecmāte varbūt ir ar Kacka žīdu vienu ve-

cumu ...
nevar tā īsti noteikt, tādēļ ka vecmātei nav

bārdas. Bet ja būtu bārda, tāda liela, balta kā linu

kodeļa, varbūt i vecāka būtu, nekā vēl Kackis. Un

tomēr viņa pa
„

vāciskam" prot! vai tas nav brīnums

par brīnumiem?
..

Bet ko tu darīsi? Kas ir, tas ir.

Reiz man — tas bij vasarā, ganos — bij izdevība pār-

liecināties, ka vecmāte māk un māk pa „vāciskam".
Sēd abas ar otras sētas ganu meitu pie šķūņa, abām

adīkļi rokā. Ada un runā; es atkal klausos. Man

nebij vis vēl ganos jāiet, es tāpat vien biju vecmātei

līdz izskrējis. Vecmāte prasa viņu Ediņai, vai šo Jē-

kaps žīdam aizmaksājis par svārkiem. „Kur šo naudu

ņēma?" Ediņa atsaka. Tad vecmāte saka, jau šī

tūliņ to domājusi: iznākuši abi divi ar žīdu aiz kūts

un Jēkaps žīdam prasījis: „Gar šlāpen?" žīds at-

teicis: „Gar šlāpen, gar šlāpen." Tā es vecmātei

prasu: kas tas ir, gar šlāpen? Viņa atsaka, tas esot,
vai te gulēsi? Nu es zinu skaidri, ka vecmāte tie-

šām māk vācu valodu.

_

Nav jau nemaz izsakāms viss, ko no vecmātes at-

minos. Kas tur nav šādu, tādu „štukiņu"! Ej nu

visus tos izstāsti. Man tik ir brīnums, kur es viņu
tikdaudz esmu atmiņā paturējis. lesāc vien stāstīt,

ienāk otrs, trešs prātā. Vienreiz, atminos, vecmāte
ielaida lāčam ar sniega piku. Druškam uz reizes dancis

sajuka un viņš pabolījās tādām niknām acīm uz vec-

māti, i krievs nostājās bungot un sacīja uz vecmāti:

matuška, matuška. Bet vecmātei nemaz nebij bail,
viņa tik sakliedza uz krievu: projām no mājas! Vē-

lāk gan es izgudroju, kādēļ vecmāte bij tik barga uz

krievu un uz lāci: krievs, lūk, bij uzvēlējis lāčam —

mans tēvs to man kādreiz vēlāk stāstīja, — lai iz-

rādot, kā piedzēris nākot no kroga mājā, un tas vec-
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mātei, protams, bij par nepatikšanu. — Lai ar ci-

tiem mājas ļaudīm vecmāte nīdās vai bārās, bet mani

viņa mīļoja vienmēr. Vecmātei bija tāda veca, veca

dziesmu grāmata ar bildēm, taī viņa arvien lasīja;
vērpa, vērpa, tad iesāka paklusām tā kā dziedāt...
te uz vienreiz ratiņš nostājās, i vecmātei grāmata

rokā. Bet to es ievēroju: ikreiz, kad vecmāte beidza

lasīt, tad viņa apgūlās un nosnauda kādu brīdi. Man

atkal pa to laiku bij laime, es varēju bildēs skatīties,
cik tik gribējās. Lasīt? Ko es toreiz no lasīšanas zi-

nāju? Es jau toreiz nepazinu nevienu burtu. Tādēļ
ar' man bij tāds neizprotams gabals, kā gan cilvēks

var tādas garas runas runāt, grāmatā skatīdamies.

Laikam Dievs pats palīdz. Es vairāk nemācēju la-

sīt, kā tik vienu pašu rindu. To man vecmāte reiz

pamācīja. Es viņai prasīju, lai mani ar' pamāca grā-
matā. Viņa ar' tūlīt nostājās lasīt, pašķīra grā-
matu citā vietā un tad, ar pirkstu par tādu melnu

rindu pārvilkdama, sacīja: „Raug šu', — tā svēta

bērnu mācība. Velc nu tu ar' ar pirkstiņu pāri un

saki: tā svēta bērnu mācība." — „Tā svēta bērnu

mācība," — es ar' sacīju un pārvilku ar pirkstu pār
lielo melno rindu. Nu vecmāte sāka runāt arī par

tām sīkajām rindām un — lai es ar' tāpat runājot,
bet man tādas sīkas rindas nepatika, es gribēju, lai

pa tām lielajām vien tik pamāca. Viņa atkal tā ne-

gribēja, — lai labāk lasot no vietas. Nu, nieks man

par tevi! es tad labāk nelasu nemaz, lasi vien pati

savu grāmatu
...

Un tā es paliku vēl ilgu laiku par

grāmatas nemācētāju, tik to vienu rindu es mācēju
un varēju uzšķirt kautkurā reizē. Tā arī taīs rei-

zēs, kad vecmāte atstiepās gultā un aizmiga, es vis-

pirms uzšķīru savu lasāmo rindu, pārvilku reižu de-

smit ar pirkstu pāri un tikpat daudzkārt izlasīju:
tā svēta bērnu mācība, tā svēta bērnu mācība, tā svēta

bērnu mācība... un tad tik sāku pārskatīt bildes.

Mēģināšanas dēļ vilku reizēm savai rindai no beigu
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gala uz iesākumu ar pirkstu pāri, sak', redzēs, vai tad

ar' varēs tāpat izteikt: tā svēta bērnu mācība. Tas

vienalga — varēja gan. Bet nu man jāizņem visa

„bilžu galerija", kamēr vecmāte guļ! kolīdz celsies,
tūlīt grāmatu atņems. Man bildes labi šķīrās; ne-

maz nebij tik varen pēc viņām jāmeklē, tik palaid
vien lapas skriet, — bilde rokā. Vecmāte man bij

ierādījusi, kurš tas Jēzus, — tāds ar gaišu riņķi ap

galvu. Un vienā bildē bij redzams svētais gars, un

tai vienā, tur bij velns redzams, tāds liels tēviņš ti-

kai kreklā vien, ap viduci apjozies ar striķi. Bet taī

pašā bildē ar' bij Jēzus, maziņš, maziņš, stāvēja uz

tāda kā mājas jumta. Bet vecmātes grāmatā bij
vēl daudz vairāk bilžu, — kas tur nu viņas visas var

atminēties! — Pie šitāsi pašas reizes varu pieminēt,
ka ar bildēm man izgāja briesmīgi slikti. Lai Dievs

gan nedod nevienam cilvēkam to izredzēt, ko es bilžu

dēļ esmu izcietis! Divi tādi notikumi ar bildēm,
tie man paliks prātā līdz kapa malai. Pirmais, ir

šitāds: Tēvs iebrauca no Rīgas mājā. Visi mājas
ļaudis kā spārnos! No gultas laukā; cits meklē

spičkas un skalu, cits jau palīdz tēvam kažoku no-

vilkt. Mēs bērni bučojam tēvam rokas un prasām

kliņģeri... Viss būšot, viss būšot, lai tik sanesot

mantas istabā. Kalps, zirgu nojūdzis, sāk pircienus
sanest iekšā. Tur ziepes, tur cukurs, tur siļķes, tur

vilnas suseklīši, tur mammiņai kurpes, tur meitām

lakati, tur krusttēviņam tabāka; tur izkaptis, tur vec-

mātei „under drapas", tur lāpsta, tur zāģītis, tur vī-

les; — tas vilnas maiss, taī maisā tukšie sviesta

spaiņi; tur cepures: tēvam pašam viena, krusttē-

viņam viena, man viena. Bet tur taī vienā spainī —

kliņģeri un grāmatas. Sadeva kliņģerus, 1jēlajiem
pa vienam, mums bērniem pa diviem katram. Bet
nu lūkot, kas tās par grāmatām. Kalendārs. Kalen-
dāru es pazinu, lai i raksta nepratu. Tas tas kalen-

dārs, kam „laimes māte" uz vāka. Vēlākos laikos
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es dabūju zināt, ka tas ir „Vidzemes kalendāris".

Tagad parasts šo grāmatu saukt par Hāckera kalen-

dāru, un viens rakstnieks bij kādam grāmatu tir-

gotājam, kas braucis ar Hāckera kalendāra vezumu

no Rīgas uz māju, devis tādu padomu, lai sagāžot
šos kalendārus Daugavā, šis aizmaksāšot tik, cik viņi

pa iepirkumam maksājot. Es domāju, tā tik tāda iz-

lielība. Lūk, lai tiek ko avīzēs rakstīt. Protams, es

šo joku avīzē lasīju, tas bij tā priekš gadiem
trim — četriem. Bet es gribu galvot, ka minētam

avīžu rakstniekam toreiz nebij tikdaudz iemesla

Hāckera kalendāru gāzt Daugavā, kā man, viņu izņē-
mušam no kliņģeru spaiņa un ieraudzījušam brie-

smīgo bildi. Es gribu galvot, ka nekad Hāckera ka-

lendārā nav bijusi tik šaušalaina bilde iekšā, kā ta-

gad, kad mans tēvs viņu ar kriņģeru spaini no Rīgas

atveda. Bildi ieraugot, man kalendārs izkrita no ro-

kām, visa miesa — protams, sirdi ar' līdzrēķinot —

drebēja kā ar drudzi. Es ieskrēju citu mājas ļaužu

pulkā un, cik vien varēdams, skatījos uz uguns skalu,
kas spraustuvē dega, lai nebūtu jāpagriež acis uz

kaktiem. Bet kolīdz misējās un acis uz kaktiem pa-

griezās, tad tūlīt šaušalainā bilde man ņirgājās pre-

tim. Vai tavu baiļu, kādas es toreiz izcietu! Ne

nakti gulēt, ne vakaros uz kaktiem skatīties; tik vie-

nīgi pa to dienas baltumu bij miers. Nu tu, mīļais
draugs, kas šos manus uzzīmējumus lasīsi, vari

spriest, vai man nebij vairāk iemesla Hāckera ka-

lendāru Daugavā gāzt, nekā tur tam rakstniekam,

par ko augšā minēju. Es varu teikt: viss šis gads
bij man ļoti grūts gads, un tikai riebīgās bildes dēļ.
Kolīdz kāds kalendāru ņēma rokā, jau man tūlīt visa

sirds trīsēja, vai tik nejaušām neuzšķirsies bilde. Bet

nu man jāsaka, kāda šī šausmainā bilde bij: Ir tāda

kā būt' istaba; kungi sēd pie galda, bet tas viens ir

nupat, kā var prast, pietrūcies kājās, un kādam otram

kungam nazi iegrūdis krūtīs līdz pašai spalai. Tas
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viss bildē gaiši redzams. Aizdurtajam kungam mute

izplēsta, acis pārgrieztas, rokas un pirksti kā krampja

sarauti. Es neko nezināju šaušalaināku, nekā šis

skats! Vēlāk lielie cilvēki visi zināja, ka man no

šās bildes bail. Bet Kristiņa — ai, ļaunais bērns! —

izlietoja šo manu bailību sev par labu. Viņas pra-

sījumi auga augumā un man viņus visus vajadzēja

izpildīt. Bet ja es liedzos, tad viņai bij dzinēklis

zināms, ar ko mani padarīt paklausīgu: — pa, pa,

ku' tas kalendejs, es pajādīšu jazbainiekus. Neko

darīt — piesalūgdamies izpildīju Kristiņas gribu, lai

i tas man dažreiz vai diezin cik grūti nācās. — Vai

jums nesāk jau garlaicīgi mesties, mani kungi un

kundzes? Labi, tad es izstāstīšu par to otru bildi: —

Mans tēvs toreiz lasīja ,/biedrības grāmatas", viņš
teica, rublis jāaizmaksājot, tad varot visu gadu iz-

lasīties visādas grāmatas. Vai, kas tie bij par smieklu

stāstiem! Dažreiz, ziemas vakaros, smējās visi cil-

vēki bez sava galiņa. Mans tēvs palasa, palasa — tas

tik tūlīt atkal smejas un slauka asaras. Dažreiz vairs

i lasīt nevarēja aiz liela smiekla. Otras sētas tēvs,

tas rādīja manam tēvam uguni. Bet bij tas liels

štukaunieks! viņš tik pieliek vien pa vārdam no sa-

vas puses, pa tādam jocīgam, it tūlīt visi smejas

galvas atgāzuši. Tādos vakaros mums, bērniem, bij
liels prieks; mēs ar' tad smējāmies līdz. — Par otras

sētas tēvu man mammiņa vēlāk stāstīja, viņš esot

mana tēva jaunības draugs. Tiesa, jaunības draugs;
bet i vēl vairāk: visa mūža draugs bij viņsētas tēvs

manam tēvam — nu jau labi gadi, kamēr viņš Dieva

priekšā. — Dažu labu reiz ir ienācis prātā, sak' es

ar vēlētos tādu draugu, kāds manam tēvam bij otras

sētas tēvs. Kad viņi bij kopā, tad lai diezin kādas

bēdas bij vienam vai otram — tas nieks! sastāstījās
viens otram no jaunām dienām šādus, tādus notiku-

mus, kā toreiz dažukārt dabūjuši visāda — i sūra, i

sālīta — izbaudīties un tak beidzot ar veselām ādām
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sprukuši cauri... Un brīnums bij! veči tā stiprinā-
jās, ka vai pašam nelabajam pretīm stāties, lai nāk

kaut kuru reiz nākdams; tik, protams, abi vienmēr

kopā kā mieti. Viens? ko viens? vienam ne tās dū-

šas, ne apķērības. Bet nevar vis teikt, ka šie draugi

bij kādi bēdu apspiesti ļautiņi. Kasi to deva! Viņu-
tēvs jau bij i naudā ierušinājies. Manam tēvam gan

naudas nebijis nekādas liekās, bet zirgi bij vareni;

viens bij sirms — vecmāte teica, tas būšot man par

brūtgāna zirgu —; bet ta bij zvērs! Sēdās iekšā —

mati vien manam tēvam aizvilnīja pa vārtiem. —Pār-

tikuši tētiņi bij abi divi, ko tur nu daudz no bēdām

runāt? Kā jau sacīju, ziemas vakaros1
,

tad viņiem

bij tā lielā triekšana: kad lasīja, tad lasīja, kad stā-

stīja, tad atkal stāstīja tāpat stāstīt. Atminos, mam-

miņa tika kādas reizes sacījusi, ko te melšot kā šie

pasaku-veči, nu jau šai ausis esot piekusušas. Es at-

kal savā prātā nodomāju, kas tās mammiņai par au-

sīm, es varu klausīties vai cik ilgi, man nemaz ausis

nepiekūst. Tomēr man jāatzīst, ka tas, ko tēvi stā-

stīt stāstīja, man tik labi nepatika, kā ko no grāma-
tām lasīja. Tas gan laikam tādēļ ar' bija, ka stāstā-

mie gabali arvien tie paši vecie atkārtojās, bet ko

no grāmatas lasīja, tas bij arvien kas jauns. Vien-

reiz, atminos, lasīja tādu mazu grāmatiņu, tādu kā

kalendāri. Mans tēvs lasa, viņu-tēvs atkal rāda ar

skalu uguni. Bet tad tur gan bij ko smieties trakajā.
Kas tur bij jocīgu „vārdu"! viens bij tāds: „īdzer
čarku, biusi zomu poarroavis", un viens bij tāds:

„Pēter, Juri
,
Jāni, nesat šurp to karbaču!" —šī grā-

matiņa bij par „lustīgo nerri uz tirgus plača".
Bet nu es aizgāju pa meža ceļu; lūdzu, neņemat

par ļaunu. Ar briesmīgo bildi bij šitā: Vienā sest-

dienā skolniece — mana „lielā" māsa gāja skolā —

atnesa atkal jaunas biedrības grāmatas un teica, esot

ar bildēm. Tad man, dieviņ ...! Nevaru i ne sagai-

dīt, kad raisīs grāmatas no lakatiņa ārā. Izraisa un
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sāk šķirt. Nošķir pirmo lapu —tur vārdi vien, otro —

i tur'vārdi, trešo mani tirpoņas vien pārņem

un es aizlieku plaukstis acīm priekšā. Māsa brīnās;

viņa grib manas rokas no ģīmja noraut, un satrūku-

sies prasa: „Kas tev tika?" Prasa vienreiz — otrreiz,

bet es tik turu rokas acīm priekšā. Māsa beidzot tā

kā atģied un saka: ~-Ā, viņam laikam no bildes bail?...

c ku' dumjš!" Viņa nu mani mierināja, šī rādīšot

citas bildes, tās vairs tādas nebūšot... Bet es vairs

grāmatai ne virsū neskatījos. Grāmatā bij ,/kaulu cil-

vēks". Galva kā ola ar diviem melniem caurumiem acu

vietā, deguns nolauzts ; roku stilbi, kāju stilbi, ribas...

viss līdz nagu galiņiem kauls kas kauls! Un tas vēl ne-

taisnieks tā uzstādīts, tā kā uz dancošanu: viena kāja

jau drusku pasperta uz priekšu, kā tik sākt lēkt, ro-

kas ar' jau drusku izplēstas, tik vēl sānos jāiespiež —

danco, lai kauli vien žvakst. Fui! man vai sirds riņķī
griezās aiz liela riebuma un izbailēm. — Jūs vecāki,
kas jūs esiet bērniem, nerādāt saviem Kārlīšiem, Pri-

diņiem, Voldiņiem, Mīliņām, Natiņām tādas lietas un

nestāstāt, viņiem dzirdot, šausmu notikumus un spoku
stāstus ! Viņi kļūst bailīgi un māņticīgi. Jūs nemaz

neģiediet, ka šitādus „štukus" rādīdami un stāstīdami,
jūs izpostiet viņiem vienu lielu daļu no paradīzes
dārza. Jā, tas cita lieta, kad bērns jau tik liels, ka

viņam var tādas lietas pamatīgi izskaidrot. Bet ko

tāds mazs, kā toreiz es —! Tāds tev nesapratīs, skai-

drokā tik vien tu gribi. — Un kas par iedomības un

iztēlošanas spēju tādam mazam knauķim! Tas tev ne

sapņos nevar nākt, ko tāds visā savā garā iztēlo. Viss

viņam ir pilns dzīvības un gudrības un lieliskuma:

suņi runā, aitas runā... lielais vītols, kas tur dārza

stūrī, tas ir vīrietis, bet apse, kas otrā dārza stūrī, tā

ir sieviete; un tie abi ies lauzties, bet vītols apsi
sviedīs zemē, tāpat kā mūsu kristtēvs „lielo kristu-

māti". Stīpu drāžamais beņķis ir tāds klibs vecis ar

lielu, lielu muti un bez zobiem ... Visām lietām ir
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ģīmis, i ragavām, i zābakiem, i karotei; un rokas

pirkstiem visiem ir ģīmis: nags, tas ir ģīmis. Bet arī

tām lietām, ko viņš nemaz nav redzējis, tikai ko dzird

daudzinām no lielo cilvēku mutes, visām tām viņš dod

veidus pēc savas iedomas, un tā viņam rodas ar laiku

vesela pasaule, paša radīta — skaista, mīļa; un viņš
pats, kā šās radības kungs un meistars, dzīvo šās pa-

saules vidū un, raugi, „tas viss ir ļoti labs".

Rīga ir ļoti liela māja, vēl lielāka nekā

baznīca, bet daudz skaistāka. Kad mans tēvs ieiet,
tad visi Rīgas cilvēki nāk viņam pretīm un dod lab-

dienu — viņi visi manu tēvu pazīst —, Rīgas mātes

dod viņam kliņģerus, lai aizvedot bērniem, Rīgas
tēvi atkal dod cits tabaku, cits cukuru un šo un to,

un mans tēvs atkal saka, lai ejmot ārā, tur vezumā

esot sviests, lai ņemot, cik tik katram vajagot. Visi Rī-

gas cilvēki iziet priecīgi ārā pie mana tēva vezuma;

bet pats Rīgas kungs neiet. Rīgas kungs ir tāds liels,

vecs kungs ar gariem, melniem svārkiem un diviem

baltiem papīriņiem uz krūtīm, gluži tāds kā mācītājs,

kas reiz bij iekāpis tādā kā kubulā (kāju nemaz ne-

varēja redzēt, tik galvu un krūtis un rokas) un bārās

uz cilvēkiem
...

bēdas jūrā... bēdas starp viltīgiem

brāļiem! — bet Rīgas kungs ir daudz lielāks — kā

jau tā Rīga pati ar' tāda briesmīgi liela. — Nu tā;

Rīgas cilvēki visi pie vezuma, — Rīga paliek tukša,
tikai mans tēvs un pats Rīgas kungs, tikvis cilvēku

vairs paliek Rīgā. Nu mans tēvs pieiet pie lielā kunga

un saka: „Ā, labdien Rīgas kungs, še tev divi

āboli," — un tad mans tēvs viņam pasniedz, no ķe-
šas izvilcis, divus skaistus ābolus, un Rīgas kungs pa-

saka: „Paldies, mīļais draugs; — ej nu, attaisi to

,/bodi" vaļā un paņem kādas divas izkaptis un kādu

vienu lāpstu, tad tev būs ar ko sienu pļaut un ar ko

zemi rakt." Mans tēvs pieiet pie bodes, attaisa bodei

vāku vaļā un tad izņem no bodes divas izkaptis un

vienu lāpstu. Rīgas kungs saka, lai nu ņemot vien
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vēl i vairāk, lai ņemot vēl vienus vilnas suseklīšus,

tad būšot mammiņai ko aizvest... — Lūk, bode man

bij domājama tāda liela kaste, kur visādas mantas

iekšā. Bet tad uz vienreiz sāk spēlēt un ar zvaniem

zvanīt, un Rīgas kungs rādamanam tēvam ar pirkstu
uz augšu un saka: nu labi brangi un iz-

klausies pa Rīgu; lūk tie visi ir Rīgas kumēdiņi."
Mans tēvs ar' izskatās un izklausās „Rīgas kumēdi-

ņos" un tad, vēl kādas vajadzīgas lietas paņēmis,
brauc no Rīgas mājā. — Tādā veidā es tēloju Rīgu
un sava tēva Rīgā braucienu. Pēter-baznīcas zvani

un Rīgas kumēdiņi, tie man bij daudzkārt dzirdēti

vārdi, kad tēvs stāstīja savus Rīgas piedzīvojumus.
Bet bija arī reizes, kad pats garā dzīvoju pa Rīgu

un baudīju Rīgas jaukumus, ko miesīga acs nav redzē-

jusi un miesīga auss nav dzirdējusi. Bet es domāju,
ka kukaiņiem ar ir sava Rīga. Mušas, vai tās gan
bez Rīgas? No kurienes gan lai viņas saviem bērniem

lietiņas un kliņģerus atved, ja ne no Rīgas? Lūk, uz

galda nolaupīts, izcepts kālis, mušu ap to vai vesels

simts. Varbūt tā pati ir mušām tā Rīga, no turienes

viņas aiznes pa drusciņai saviem bērniem, un tas ir

tas cukurs. Bet varbūt piena bļodiņa būs mušām par

Rīgu? re, kā tur griežas apkārt. Jā, tas gluži tā

smalki nav nosakāms, īpaši tādiem ne, kas nemāk

mušu valodas, — kā tu šīm paprasīsi ? Bet bez Rīgas
mušas nav; viņām jau tāpat ir bērni un „mammi-
ņas", kā i cilvēkiem. Bet par to gan ir briesmīgi jā-
smejas, ka mušām ir savas mammiņas. — Visiem, vi-

siem ir sava Rīga, tik kokiem nav Rīgas, tādēļ ka
koki ņevar nekur aiziet. I otras sētas mēmajam An-

drieviņam ir sava Rīga: mūsu māja viņam par Rīgu.
Mēmais Andrieviņš ir viņsētas Andrievtēva un An-
drievmātes dēls. Ai, kā viņam ir grūti! viņš nevar

nevienu vārdu izrunāt, ar rokām vien tik rāda un tā
vien tik saka: „taitaitaitai" un vēl šā un tā čeverē.
Bet mūsu „lielā kristumāte" i tad saprot, ko mēmais
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Andrieviņš grib; viņa ar' tāpat rāda ar rokām pre-

tim, un Andrieviņš tad reizēm paliek tāds domīgs,

pasmejas, paskatās „lielai tantai" acīs un saka:

„inn —nn ..." Mēmajam Andrieviņam diezgan pra-

sta tā Rīga, — mūs' māja, kas tā nu par Rīgu! Bet

kur viņš, mēms puika, lai labāku ņem? — Vienreiz

mēmajam Andrieviņam „Rīgā" slikti izgāja. Mūsu

cilvēki pašreiz ēd brokastis; ienāk Andrieviņš, nostā-

jas istabas vidū, šņāc un skatās uz ēdājiem. „Lielā
tanta" tūlīt saprata, — viņa pielēja bļodiņu putras,
nolika bļodiņu istabas vidū zemē, iedevaAndrieviņam
karoti rokā un parādīja, lai nosēstoties zemē un ēdot.

Andrieviņš nosēdās un sāka strēbt; tanta viņam ie-

deva maizes gabalu ar' rokā. Es nezinu, kas tas va-

rēja būt, bet man sametās ļoti žēl ap sirdi; es do-

māju, sak, lūk cik viņam slikta Rīga! padod zirņu

putras un gabalu maizes kā nabadziņam, i — brauc

atkal mājā. — Te uz vienreiz istabas durvis sprāgst

ar tādu spēku vaļā, domā vai krampītis aizskries par

gabalu, un istabā iešaujas — Andrieviņa tēvs ar lielu,

garu rīksti rokā. Viņš tur durvju kliņķi rokā — dur-

vis lieli plaši vaļā, pats durvīm aizstājies priekšā un

tad skatās lielām, platām acīm uz Andrieviņu un

kliedz: „Ak tu man, sātans, pa citām mājām kumo-

sus lasīdams...? Laukā!" Andrieviņš nomet mai-

zes gabalu un karoti un sāk spiegt tā kā sivēns, kad

kauj. švirks! tēvam pa rokas apakšu laukā! Tēvs

gan sita ar rīksti, bet tik par sienu vien ietrāpīja.

Mūsu „lielā kristumāte" — viņa bij Andrieviņa tē-

vam māsa — sacīja uz Andrieviņa tēvu: „Vai, brā-

līt, kam nu tu ar to bērnu šitik nejēdzīgi..? viņš jau

tā Dieva piesodīts ..." Bet Andrieviņa tēvs uzklie-

dza mūsu „lielai tantai": „Dabūsi i tu, ja neturēsi

muti!" un aizgāja. Bet ko es darīju? es sāku visā

pilnā kaklā raudāt, visi ļaudis satrūkās. Man kļuva
mēmā Andrieviņa tik žēl, tik žēl, ka es jums to ne-

maz nespēju izteikt. Man lija asaras ar upīti no acīm
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laukā; es jutu, it kā kad viņas man nāktu no pašas
sirds dziļuma ārā. — No tās reizes mēmais Andrie-

viņš reti,' reti vairs uz Rīgu". —

'

Es kādu vārdu ieminēju par „lielo kristumāti".

Pastāstīšu vēl vairāk par viņu. Mēs viņu tādēļ sau-

cām par „lielo kristumāti", ka mums bij vēl viena

otra „mazā kristumāte" saucama. Lielā kristumāte

bij mūsu dienestniece un, protams, liela no auguma.

Viņai bij pie apakšlūpas vienā vietā zilums. Un skai-

sta viņa bij tik svētdienās, kad aplika tādu cauru-

mainu baltu krādziņu ap kaklu un apsēja „tipta" la-

katu; citādi viņa nemaz nebij skaista: kāju pirksti
tādi līki un kaulaini, i rokas bij lielas un kaulainas.

Bet lielai kristumātei bij manta: lāde bij pilna vi-

sādu drēbju. Svētdienas rītos es arvien gāju „lielai
kristumātei" līdz uz klēti. Man gribējās bildēs izska-

tīties; viņai, lūk, lādes vākam bij visa iekša noklīste-

rēta ar visādām bildēm. Ak, kas tur bij laba skatī-

šanās! Bet no lādes ārā nāca tāda laba smarža, tā

bij drapju smarža. Lielā kristumāte nu izņēma svēt-

dienas drēbes no lādes, nolika uz sava krēsla — viņai
ar' bij pašai savs krēsls, tāds brūns — un tad izņēma
no lādes dibena drapju pudeli un divus graudiņus cu-

kura ; uz tā viena uzpilināja no pudeles drapes un ie-

meta mutē, bet to otru graudiņu — tāpat sausu —

iedeva man. Par lielo kristumāti man bij tas ar' zi-

nāms, ka viņa uz mūsu „kristtēvu" — tas bij mums

kalps — cerējot. Man par varu gribējās zināt, kā tad

īsti cerē, tādēļ es vakaros skrēju uz riju skatīties, kā

lielā kristumāte uz kristtēvu cerēs. Neko nevarēju

saprast; kristumāte šuva, kristtēvs strādāja koka

darbu, bet „cerības" nepamanīja nekādas. Vienreiz

gan „lielā kristumāte" man sacīja, ko šitas „špigons"
te ik vakarus nākot? vai nevarot vilkties atpakaļ uz

savu kambari!
— Es paliku briesmīgi liels savā

garā — saimnieka būšana — un sakliedzu uz kristu-

māti, sak, grābšu un izsviedīšu pašu laukā no rijas!
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mana rija! — /,Vai, klueka, cik šitādu prapju ejot uz

mārciņas?" kristumāte kā mēdīdama saka man. Es

tādas goda laupīšanas nevaru ciest — tak saimnieka

būšana —: „Kristtēv, ņem to kristumāti un svied

laukā no rijas!" Kā tad; kristtēvs — riktīgs kalpa
cilvēks būdams — paklausa saimniekam uz vietas,

viņš sagrābj kristumāti rokā — es ar', kā varēdams

viņam palīdzu —un nu tik vilkt uz durvju pusi. Bet

es nevaru saprast, kā tas notika, kā ne: kristumāte

vairāk virzās uz dibenu, nekā uz durvīm, taišņi tur

uz to vietu, kur tas skrāģītis dibenakaktā. — žvargs!
kristtēvs gāž kristumāti uz skrāģa virsū, man tīri bail

sametās, sak, viens nu notiks: vai nu skrāģis lūzīs,
vai kristumāte. Bet nelūza ne skrāģis, ne kristumāte.

Kristtēvs izrāvās kristumātei no rokām un gāja atkal

pie sava darba. Kristmāte vēl brītiņu mierīgi pagulēja
uz skrāģīša, tad sāka smieties un cēlās tāda priecīga,

priecīga no skrāģa augšā. Es domāju, sak, ā, nav vis

kauli maitāti. Nu kristumāte izvilka no krāsns mazo

katliņu, tur iekšā bij ūdens, tīri karsts, kūpēja vien.

Kristumāte salēja ūdeni mālu krūzē — tā bij manas

mammiņas krūze
—, katliņā palika biezumi, tos kri-

stumāte ar rokām izņēma ārā — viņa ņēma ātri, ātri

un ar lūpām pūšļāja —,
salika uz tāda balta dēlīša —

laikam bij spaiņa vāks — un tad ar visu vāku ielika

krāsnī atpakaļ. Nu kristumāte izņēma no skrāģīša

apakšas pudeli. Nē, bet nu būs brīnumi! Redzēs, ko

viņa ar to pudeli darīs un kas tur taī pudelē būs.

Kristumāte sāk no pudeles krūzē laist — sīrupu.

Stiepjas tikpat kā bante ārā un spīd pret uguni kā

viens nezin kas. Vai, tavas jaukas izskatīšanās! Bet

nu sāk „bante" arvien tievāka vien palikt, arvien tie-

vāka vien... jau nu gluži tieviņa ... jau nu tīri tāda

kā diedziņš ...
beidzot pārtrūkst. Kristumāte vēl tur

pudeli tāpat uz krūzes, lai i sīrups vairs netek, un tad

pasaka man: „Aplaizi pudelei galu!" Es ar' aplaizu.
Ak tava garda ēdiena! tikpat vai viens medus. Bet
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kristumāte saka, lai es nepastāstot vien „šiem". Tas

bij slikti no kristumātes teikts; es pašreiz domāju,

sak, būs jāpastāsta mammiņai, cik kristumāte laba,

viņa man, sak, deva sīrupa pudelei galu aplaizīt, —

bet nu nekā. Kristumāte paņēma skalu un tad labi

brangi sajauca visu to, kas tur tai krūzē bij, pielika
krūzi pie mutes, iestrēba un sacīja, būšot diezgan sal-

duma. Nu viņa deva krūzi kristtēvam; šis ar' mu-

dīgi nosvieda slīmastu, nokratīja skaidas no biksēm

un tad, krūzi paņēmis, sāka strēbt un rēkt kā lācis;
kristumātei tik smiekli vien nāca; ak, tas kristtēvs

esot jocīgs. Bet es ar' domāju, ka kristtēvs ir brie-

smīgi jocīgs, kaut tik visa tā dzeramā neizstrēbis, lai

jau man ar' kāda lāsīte atliktu, tak jau kristumāte

man ar' dotu, ja būtu. Kristumāte pameklēja grozā,

pa kristtēva kurpnieka lietām — tas ar' jāzin, ka

kristtēvs mācēja zābakus un kurpes lāpīt — un iz-

ņēma no groza mazo stopiņu, — trauks, kas man jau
sen pazīstams un patīkams, šis mazais bleķa stopiņš
bij tik liels, kā žīda rags, ko pie pieres un rokām sien,
tik nu apaļā veidā. Kristumāte saka uz kristtēvu, lai

ielejot kādu lāsi stopiņā, jādod tam puikam ar', lai

dabūjot iestrēbt no tā čaja. Labi; kristtēvs ielej, un

tā es ar' dabūju „čaja" strēbt. Bet man jāatzīst, ka

šitas čajs nebij vis tik gards, kā kur mammiņa rei-

zēm mums deva strēbt. — Es vēlāk tiku pārdomājis
par kristumātes cerību, sak, nezin vai tik šitā pati
čaja dzeršana nebūs tā cerība. Jā, bet vai tad kristu-
māte mani ar' „cerē"..? man jau ar' viņa deva dru-

sku čaja. Ej nu zini? varbūt ka cerē i'mani kādu

„bišku". —

Vienā svētdienas dienā bij mūsu mājā jauki.
Sniega vairs nebij; pagalms bij sauss un laiks bij tik

silts, ka jau bez cepures varēja pa lauku skraidīt.

Pulka, pulka viesu bij mūsu mājā... citi pa istabu

ēda, dzēra, klaigāja, citi uz pagalma dancoja „riņķa
dančus"

— viens spēlmans spēlēja ar pijvolēm, otrs
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ar „armoņikām". Mans tēvs ar' tik smējās vien, stā-

stīja jokus un nesa alu visiem no vietas ar to pašu
pazīstamo ,/čaja krūzi". Tad atkal sasēdās tādas ve-

cas viešņas aiz galda un sāka dziedāt, un viesi nāca

pie galda un meta naudu bļodā, skanēja vien. Mans

tēvs atkal — kurš iemeta, tam čarku. Viešņas lika

bļodā cimdus un lakatus. Bet mūsu Jēčuks — tas bija
mums tā kā tā otra puiša vietā —

iesvieda bļodā di-

vus lielus, lielus lāpīteņus cimdus kā suņa galvas —

klaudzējās vien. Mans tēvs tik ar čarkas glāzīti Jē-

čam brandvīnu acīs
...

Jēcis pa durvīm ārā... vie-

šņas ar rokām vien nomētāja Jēčam pakaļ un nodzie-

dāja : „Jēcīšam, nabagam, naudas dobe aizsalus'..."

Ak tavus smieklus! i es smējos par tādu joku. —

Lūk, sitās godības bij kristtēva un kri-

stumātes kāzas. Un es tiku cerības lietā jau gudrāks.

Lūk, tā ir tā cērība, kad grib palikt par brūti un

brūtgānu, un nevis čaja došana.

Es tagad ar sevi cīnos. Vai stāstīt par „mazo

kristumāti" arī, vai nē? Es gan domāju, ka par mazo

kristumāti nebūs tas stāsts necik garš. Bet kas nu

var zināt? Kā sākšu savu ,/teiku teikt", i aizmirsī-

sies
... i nezināsi, kur gals palika. Bet es domājos

tomēr stāstīt! Man jau jāstāsta vien ir viss, ko at-

minos no bērna dienām, vienalga, vai jums patīk, vai

nepatīk.
Mazā kristumāte bij Lienas tēva sieva; bet Lie-

nas tēvs bij vecs zaldāts, un Liena, tā bij viņu abu

meita, tik liela kā mana mazā māsa Kristiņa. — Ma-

zai kristumātei bij kārpa pie vaiga un uz tās kārpas

bij uzaugusi liela, gara dzeltena bārda. Bet Lienas

tēvam bij lielas, pelēkas ūsas, kā jau daždien zaldāta

vīram. Lienas tēvs savas ūsas arvien ar mazām šķē-
rītēm nolīdzināja gar virslūpu, lai ūsas nekarātos

putrā; bet mazā kristumāte savai kārpai nekad ku-

plumu nelaupīja, varbūt viņa i nezināja, vai viņai
kārpa ir pie vaiga, vai nav. Lienas tēvs, kad sev na-
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gus apgrieza — rokām vai kājām —,
tad tos sabāza

visus sev azotī, ja kāds griežot aizsprakstēja prom, i

to dabūja rokā un — turpat pie citiem brāļiem iekšā.

Es nezinu, par ko viņš tā darīja. Un Lienas tēvs kad

gaļu ēda, tad pirkstus noslaucīja pie matiem, bet mazā

kristumāte gan tā nekad nedarīja. Viņa jau ar' ne-

ēda pie mūsu galda, bet savā gultā, un ja tā bij putra,

tad pati sēdēja gultā un bļodiņu turēja uz klēpja.
Vienreiz strēba pati, otrreiz pastrēbināja Lienīti.

Lienītei bij maizes gabals rokā, viņa nokoda no tā un

tad skatījās apkārt, bet mazā kristumāte arvien tai

piegrūda ar karoti pie vaiga un tad šī atkal mudīgi
pagrieza muti pret karotes galu, un mazā kristumāte

ielēja tai putru mutē.

Vairāk no mazās kristumātes ar' gan diez' nekā

nevaru stāstīt tāda sakarīga. Tik to varu teikt, ka

viņa ar Lienas tēvu vienmēr bārās un ka viņai bij
divas kazas: viena sirma, otra balta; baltā bij ma-

zāka, sirmā lielāka. Un to arī varu teikt, ka es viņas
netiku priecīgas vairāk redzējis, kā tikai vienu vie-

nīgu reiz: t. i. toreiz, kad sirmai kazai bij atlēkuši

kazlēni, āzītis un kaziņa. Abus šos zvērīšus viņa bij
grozā ielikusi un grozu ar lupatu apseguši. Tad to-

reiz viņa bij priecīga un smējās, pacēla lupatu uz

augšu un mums, bērniem, rādīja mazos „kukaiņus".
Es nevarēju saprast, kas tie tādi ganvar būt par ku-

stoņiem, tīri tādi paši kā kazas, bet tik ļoti maziņi
un bez ragiem. Vienu viņa izcēla no groza ārā un no-

lika zemē; kazlēns drusciņ, drusciņ palēca uz augšu
un pakustināja ļipu. Es sāku briesmīgi smieties un

sacīju, ka mazā kaziņa tāpat ļipu māk kustināt kā

aita, un tad mazā kristumāte arī smējās un sacīja,
gan redzēšot, par kādām dienām jau nadziņi knauk-

šķēšot, tagad vēl neknaukšķot, tādēļ ka vēl 'esot mīk-

stini. — Mazai kristumātei bij i savs sivēns. Es ne-

zinu, no kurienes to Lienas tēvs vienā svētdienas va-

karā atnesa, kulītiņā iebāztu. Bij tāds sarkans sivēn-
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tiņš, un ļoti maziņš. Bet man sarkani sivēni nepa-

tika, man labāki patika balti, tādēļ ka manai mam-

rniņai tādi vien balti bij. — Jā, bet kas tad ar sar-

kano sivēnu notika? Mazā kristumāte sadzirdināja
sivēnu ar dzirenēm — to mana mammiņa tā reiz ru-

nāja — un sivēns, ar dzirenēm apdzirdīts, kājas vien

sāka kratīt un augšpēdu griezties. Man bij mazā si-

vēniņa — lai nu gan tāds neglīts, sarkans bij kā ze-

biekstes āda — man bij viņa ļoti žēl, es gauži rau-

dāju, kad šis rijas priekšā pie staba raustījās. Bet

Lienas tēvs sacīja, tur vajagot viena tāda vīra, kas

varot izdievredzēt. Un kā tad! Vienā dienā Lienas

tēvs ieveda mājā tādu svešu, vecu tēviņu ar zaļu ce-

puri un ar cauru cepures dibenu. Mēs prasījām, kas

tas tāds ir? — Tas jau esot viens dievredzis, par Zaļo
Poli saucot. Zaļais Polis „izdievredzēja", aizgāja

un — sivēns nobeidzās. Un tad mana mammiņa teica

uz mazās kristumātes, ka nu šai ar to cūkas lopu tā

slikti nogājis, tad šī došot no saviem, lai izvēloties

no visa pulka vienu, kurš tik labāk patīkot. Bet lai

nu vairs ar dzirenēm nedzirdot.

Vēl par mazās kristumātes kazām varu pārstā-
stīt: eku' bij kukaiņi! Mēs bērni jau nedrīkstējām
uz pagalma ne rādīties. Tūlīt šās viena vai otra klāt,

pašķiebj vien galvu un tik taisās jau durt. Ak tavas

nelaimes! Es pat — būtu ne dažu labu reizi paskrai-
dījies pa pagalmu, vai kādu zvirbuli lūkojis nosist,

vai... bet šās abas divas kā preilenes ,/cierē" pa kūts

priekšu, siena zāles lasīdamas. Nekā: paver gan ista-

bas durvis, paskaties — paliec mierīgs „mājā". Es

vēl nebiju vis īsti tik bailīgs, bet meitenes, tās vai

ģība nost, kolīdz kazas ieraudzīja. Un bij ar' jau ne-

izprotams zvērs, tā kaza. Gandrīz tik liela kā aita,
bet — ko domā — mazā kristumāte šo i tad slauc!

Un kā slauc? Paliek bļodiņu apakšā, pati uzkāpj ka-

zai ačgarniski mugurā un tad slauc! lesākumā es ne-

varēju aiz smiekliem nekur likties, šitik ērmotu slauk-
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sanu redzēdams, bet vēlāk man bij vienalga, lai slauc

kā grib. Bet kas tas visutrakākais: kaza uzkāpj uz

malkas grēdas, izstaigājas un nolec, uzkāpj uz pelav-

nieka pašā jumta galā un pakasa ar pakaļkāju pieri.
Vai tas nav traks joks? Es reizām kazu parādīju su-

ņam, kad šī uz jumta stāvēja. Suns skraida ap pe-

lavnieku apkārt, paskatās gaisā, smilkst, kauc, i rei-

zēm spalgi aizrējās, bet kaza stāv kā ķēniņš un ru-

bina jumta sūnas. Visvairāk tad man smiekli nāca,

ka iedomājos, sak, šitā tak ir mazās kristumātes govs,

kas tur uz jumta stāv. Bārdaiņa govs, un vēl tāda

ar īsu ļipu — stāv uz jumta! Kā tur lai cilvēks ne-

smejas?
Vienreiz mums, bērniem, ar kazām bij traka jakts.

Bet pag', es labāk stāstīšu no vietas. Tas bij šitā:

Dēliešu nebij neviena mājā, meitieši velējās; mēs trīs

vien tik istabā: es, Kristiņa un mazās kristumātes

Liena. Es sataisīju meitenēmsprigulīšus, katrai savu,

pats trešo sev, izņēmu no mazās kristumātes gultas

klēpi salmu, pataisīju istabas vidū klājienu — un nu

trijatā kuļam „rudzu riju". Nostrādājām visu kār-

tīgi kā vajadzīgs — man gan ar meitenēm sanāca

maza saduršanās, šās, lūk, pagānietes no rudzu rijas
kulšanas neko nezināja, tik kult vien, kult vien kā

trakas un nemaz negrib salmus ņemt nost. Gana es

kliedzu, kā saimnieks būdams, lai tak vairs nekuļ,
graudi sāks iet pušu, bet šās i nedzird, tik lec uz

augšu, vēkšķ un kuļ. Man uznāca dusmas, izrāvu

spriguļus no rokām un sadevu abām divām par sek-

sti. Nu — tas nu viss labi; nostrādājām, paldies Die-

vam, kā vien vajadzējās, nokratījām, nobāzām sal-

mus gubenī (t. i. atpakaļ gultā), sagrūdām graudus
gubā un tā

... Tagad es kā saimnieks būdams, tūlīt

sēdīšos pie gubas un sākšu vētīt, lai iet kūlējas lopus
apkopt. Labi; kūlējas abas divas iziet ārā „lopu
kopt"; es atkal sēstos „pie gubas" un sāku ar rokām

vēcināt un plātīties, gluži tā kā jau mans tēvs to lietu
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darīja. Te, nav necik ildzini, abas „lopu kopējas" ie-

skrien bļaudamas, bļaudamas istabā. Liena ielec savā

gultā, bet Kristiņa skraida un grābstās ap vienu

gultu, ap otru ...
nekur nevar augšā tikt. Es tik vē-

tīju vien, kas man mājas tēvam, uz meitiešu bļaustī-
šanos jāklausās. Bet — kas tas!? Istabā ienāk —

kaza, baltā krustmātes kaza! šis tāds skats, kas vai

sirdi un kaulus satriec. Kaza istabā! Vai šo skatu

spēj kāds cilvēks iedomāties? Man vēteklis — karote

bij par vētekli — izkrīt no rokas
...

vai ar vienu vie-

nīgu lēcienu esmu uz mūriņa augšā. Arī Kristiņu uz<-

rāvu augšā uz mūriņa. Liena bļauj pa gultu. Bet

kaza? Kas kazai bēdas! viņai ne prātā nenāk, kādas

mums tagad lielas bailes. Viņa staigā pa istabu, nagi
vien knaukšķ, apskata mūsu paņem tur

kādu salmu no zemes, papurina bārdu un laikam

domā, neesot nenieka no tā mūsu kūliena. Nu kaza

iet taišņi uz Lienas gultu ... Liena vēkšķ kā traka.

Kaza pieiet pie gultas un stāv... viņai brīnums, ko,

tā meitene tur vēkšķot. — Lai visu šo skatu

patiesīgāki notēlotu, tad man jāapraksta, kāda bij

kristumātes gulta. Gultā bij piekrauts vesels kalns

šādu tādu panskaru : tur bij gubā samesti dēļu, ka-

žoki, svārki un nezin kas viss vēl. Liena tup, rāpu,

pašā kalnu galā un bļauj, kaza, lejā stāvēdama, ska-

tās un brīnās. Te uz vienreiz sāk kalns ar visu Lienu

tā lēni, lēni šļūkt uz leju. Liena to ar briesmīgām bai-

lēm sajūt un lūko ačgārni rāpties atpakaļ; bet jo

rāpjas, jo kalns ar visu Lienu vēl vairāk gāžas ...

Liena vairs nav glābjama! Viss lupatu kalns, ar

Lienu pašā galā, gāžas un uzgāžas — kazai uz gal-
vas. Vēl viens briesmīgs vēkšķiens no Lienas, tad tā

pazūd lupatās un kaza izskrien pa durvīm, noklau-

dzas vien.

Vēl grāmatas nemācēju, bet jau pātaru man

bij galvā vai vesels leģions. Rīta pātarus, vakara pā-

tarus un daudz peršu no dziesmu grāmatas man sa-
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mācīja jau tīri mazam. „Ir to tu allaž piemini," to

man vecmāte iemācīja. Viņa man lika saņemt rokas

kopā, noskaitīt „ir to tu allaž piemini" un tad pār-
mest krustu. No vecmātes es spruku vaļā, ja tik labi

noskaitīju „ir to tu allaž piemini" un pārmetu kru-

stu, vairāk viņa no manis tad ar' neprasīja. Bet ja

ņēma mammiņa vai lielā māsa rokā — lai Dievs ne-

dod! Skaitīju, skaitīju, bet kad redzēju, ka peršām
ne gala, ne malas: ko vienu beidz, te tūlīt otru sāk,

tad jau man sāk uznākt tādi lēni, paklusi „krikšķi",
un kolīdz tie sāka nākt, tad jau zināju, nu būs drīz

raudas klāt. Kā tad! Tas nebij necik ildzini — jā-
bļauj visā kaklā. Bet es jums saku, tās bij tik trakas

un stipras raudas, ka tu, cilvēks, šās savaldīt nekādā

vīzē, lai vai mēlē kod. Dažreiz domāju, bet nu satu-

rēšos un nemaz neraudāšu! kas tur man, prātīgam

cilvēkam, pātaru dēļ ko raudāt. Bet, lūk, tādās rei-

zēs bij jo trakāki: nebij vēl i ne lāgā skaitīt iesācis,

jau raudas klāt. Mammiņa mani tad nogrūda no se-

vis nost, no ratiņa, un teica: „Ej, ej, guli zemē!" Cit-

reiz nogrūda, kolīdz krikšķus izdzirda — vēl i nemaz

raudāt nebiju sācis; citreiz jau krikšķi paspruka, ko-

līdz mammiņa man pirmo vārdu pasacīja, kas bij skai-

tāms. Ak tava nelaimīga cilvēka, kāds es toreiz biju!
Dažreiz sērīgs sēdēju gultā un domāju, vai nevarētu

kādreiz noskaitīt pātarus bez raudām
...

Visi prie-
cājas un smejas, vērpj, ada, sprauž skalu sprau-

stuvē... Kristiņa ielej dzērienu no stopa dobultiņā
un tad taisa tiltiņu pāri... Skalam ogle reizēm iz-

šķiras uz divām daļām un izgriežas kā govs ragi uz

abām pusēm, un kad es tur asarainām actiņām, līdz

sirds dziļumiem noskumis skatos, tad man tā izrādās,
it kā būtu divi skali un divi ugunis un četri „ragi" ...
Kaķis slaista asti un glauda sānus gar ratiņa kāju ...
Visiem tik labi, tik labi, bet man nav prieka nekāda,
man tik bēdas. Bet uz vienreiz, un it piepeši, man it

kā kāda savāda gaisma iespīd sirdī, kā savāds, mīlīgs
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siltums pārņem mani visu... es pats nezinu, kā man

ir, tik to zinu, ka pieeju pie mammiņas, apskaujos
abām rokām viņai ap kaklu, nobučoju viņai vaigu un

saku: „Mīļā mammiņ, nu es vairs neraudāšu." Mam-

miņa uz reiz nostājas vērpt, paņem mani aiz padu-
sēm un uzvelk sev uz klēpja. Viņa man glauda galvu

mii — es nezinu, ko tur saka. Bet to gan droši varu

tagad teikt, ka viņas mātes-sirds bija līksma par savu

dēlu. — No šās reizes man vairs netika rau-

das nākušas pie pātariem. Nu man pātaru skaitīšana

kļuva par itin mīļu darbu. Bet gudrs es netiku, caur

ko tas bij nācies, caur ko ne. Tagad ko mācījos, to

lūkoja arī „sāprast". Lai gudrāks cilvēks tulko pār-

taru peršas kā grib, bet es viņas tulkoju tā, kā es

gribēju un kā man „tas gars" deva iztulkot. Gandrīz

katra pātaru perša man stāstīja notikumus un rā-

dīja skatus, kādus lielie cilvēki nevar ne iedomāties.

Es to jums nevaru pateikt, cik vecs biju, kad sāku

grāmatā mācīties, bet to es zinu gan, ka ap „raudu
laikiem" vēl no grāmatas vairāk nezināju, kā tik „tā

svētā bērnu mācība". Kāds bij mana grāmatas laik-

meta iesākums, to it labi atminos un to jums tūlīt pa-

stāstīšu. Mūsu mājā sanāca čigāni. Liela verdze či-

gānu ! Citi braukšus, citi jāšus. Zirgiem sprādzes un

ridzes vien spīdēja. Bet pašiem čigāniem nebij ne-

vienam labu svārku mugurā. Čigānietēm bij zaļas se-

dzenes, citai zem sedzenes bij mazs bērns, citai lie-

las kules pār pleciem, kur putraimus, miltus un gaļu
iebērt un iebāzt. ledomāju, viena ielika savu kuli pie-

stā, bet piestā bija ieliets ūdens, — izvilka kuli, čurk-

stēja vien. Bet ta' lādēja! — Bērni ar' sanāca istabā,
bet citi gulēja — tie, kas tie plikākie — turpat vezu-

mos zem spilveniem, galvas vien kā pogas laukā iz-

bāztas. Mani ieraudzījuši, viņi izstiepa lielas garas

mēles, ķērca un visādi mēdījās. Es ar' vienreiz, iz-

stiepis mēli, pamēdīju pretīm, un tad iegāju istabā.

Istaba čigānu vai bāztin piebāzta. Viens, uzkāpis uz
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mūrīša, dauza ar dzelzs gabalu sāli no lielā grauda

nost, kas tur augšā uz krāsns; citi šķin sīpolus nost

no pīnēm un tūlīt sāk ēst; viens ierauga skrodera

lietu-tašu pie sienas pakārtu, tūlīt pie tās klāt, attaisa

vaļā un sāk meklēt, kas tur būšot iekšā? Izcilā kal-

tiņus, āmuriņu, šķēres, izskatās, izmēģina šā un tā,

apgriež ar šķērēm sev nagus — samet atkal lietas

tašā atpakaļ. Beidzot čigāns izmet no tašas graudiņu
krīta un uzrauj otram čigānam lielu krustu uz mu-

guras. Visi čigāni smejas cits par citu un sit ar džin-

džalām apkrustotajam čigānam pa muguru, it kā vai

gribēdami krustu ar džindžalām nodzēst. Uz vienreiz

apkrustotais ļoti veikli apgriežas pret krusta vilcēju,
uzkliedz ļoti stiprā balsī vienu vārdu pa čigāniski un

iesit ar savu džindžalu šim pa kaklu; — šis dod pre-
tim

... pirmais dod atkal... šis atkal... pirmais at-

kal
...

un bļauj un sit, laukšķ vien, aizliek elkoni

acīm priekšā un lūko viens otram klāt tikt. Beidzot

viena liela, zaļa čigāniete dodas cīkstētājiem starpā,
sakliedz pa čigāniski un sagrābj tam vienam aiz džin-

džalas. Gana šis vēl lūko izraut, grūzta veceni šā un

tā, bet nekā vien nelīdz, vecene ir stipra. Vēl visi či-

gāni nosmejas un tad ir miers. Es nebiju nemaz no

čigāniem bailīgs, es ar viņiem jau daudzreiz biju bā-

ries un viņi man neko nedrīkstēja darīt. Es viņiem
jau daudzreiz biju sacījis, ka esmu saimnieks, un tad

citreiz kāds prasīja: „Klau, saimniek, kur tā tava

tēva pīpe? Dod, lai es izgrabinu." Es ar' dabūju tēva

pīpi rokā, iedevu čigānam un sacīju: „še, ņem!"
Tā šoreiz ar', kā jau daždien saimnieks, es no čigā-
niem nemaz nebijos, bet sakliedzu: „Laukā no mājasl
vai te kauties nākuši? — manā mājā?" Te viens či-

gāns pienāk pie manis klāt un saka: „Klau, tu puika,
vai māki grāmatu? še ku' šitas kungs ir čigānu mā-

cītājs, viņš tev grib dot grāmatu lasīt; ja nemācēsi,
iebāzīs maisā un aizvedīs uz pasiliju." čigāns parāda
ar pirkstu uz kādu otru čigānu, kas sēdēja uz krēsla
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un pašreiz bij izvilcis pulksteni no ķešas — taī ska-

tījās. —Ak tavas svētas bailes! Es vai ar vienu cilpu

pa durvīm laukā un — prom uz kūti ! Es zināju, ka

mammiņa slauc govis. — „Mammiņ, čigānu mācītājs

man grib grāmatu prasīt." — „Kas tas tāds?" mam-

miņa atprasa. „čigānu mācītājs!" es atsaku— ,/Viņš
istabā uz krēsla sēd un skatās pulkstenā." — „čigānu
mācītājs? Tiem meža lopiem? Ej tik vien droši uz

istabu un pieskaties, ka ko nenozog ...
Bet es viņiem,

lupatām, gan parādīšu!... man bērnu biedēt.. ?"

mammiņa vēl norunāja pati pie sevis. Es nu atkal

biju liels vīrs, gāju uz istabu un sakliedzu, ka nav brīv

zagt! — Laukā no mājas!...
Nāca mammiņa, iedeva katrai čigānietei pa krim-

šķam šā vai tā, piebāra vēl visus no vietas un tad

teica, lai taisoties tūliņ prom no mājas, citādi, kad

nākšot dēlieši, izvadīšot ar negodu. Čigāni vēl pabija
kādu brītiņu un tad grieza zirgus apkārt, i visi pa
vārtiem prom.

Bet man mācītājs neizgāja no prāta. Vēlreiz ar

mammiņu labi pamatīgi par šo lietu izrunājos, sak,

kā tas īsten ir ar to mācītāju; kam viņš ir un kam

viņa nav. Mammiņa teica, čigāniem mācītāja neesot,
bet mums pašiem gan esot; vai ta' es neesot baznīcā

redzējis. Lūk, tas ar to melno mēteli, tas esot tas mā-

cītājs un pie tā man būšot jāiet grāmata lasīt. Tad

es mammiņu prasīju, vai drīzi. Viņa teica: drīzi gan,

nu jau es diezgan liels esot izaudzis. Tad vēl mam-

miņa sacīja: tēvs, kad Rīgā braukšot, atvedīšot man

ābeci un tad tik tūlīt ar to pašu galu varēšot sākt mā-

cīties grāmatā. Man tagad tā bij, kaut tik jau vai

šodien pat sākuši mani mācīt grāmatā; kas to var zi-

nāt, kuru dien' mācītājs pasauc. Es mammiņai pra-

sīju, vai nevarētu vecmātes „bilžu grāmatā" mācī-

ties, sak, es jau no tās vienu rindu māku; mammiņa
teica: nē, tā neesot priekš bērniem; bērniem vajagot
ābeces.
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Mani mīļie kungi un kundzes, nu jūs man gan var-

būt gribēsit lūgt, sak, esi tik labs un stāsti, kā tev

gāja ar grāmatas mācīšanos un ko labu tu no tiem

laikiem atminies ? — Es atlūdzos, mani kungi un kun-

dzes. Es, zināms, varu stāstīt — vienalga; bet kas

jums tur par labu būs? Garlaicīgi vien sāks mesties,

un man tad nebūs nekāda prieka. Jūs jau paši ar'

esiet grāmatas cilvēki un tāpat lai mazus tēvs vai

māte mācīja, tas jau nav nekas svešs. Tika jau i mani

kādreiz iezeltījuši, ko ta' tur liegties? Un tā tad jūs
nu gan paši ar' ziniet, kā ap tiem laikiem tādiem vī-

riem dažkārt iet. Ja esi uzmanīgs un māki zīmēm

riktīgi ar iesmu durt, nu — tad ir labi; bet ko jau

nē, ko tev sāk uznākt apstāji vai pat nejaukie krikšķi,
tad jau zini, ka labais gods vairs nebūs, tad jau tik

parāda vien, vai pazīsti, kas šis tur ir aiz sijas? Ai,

tādas lietas mums gandrīz katram ir no „tiem lai-

kiem" labā atmiņā; neņemiet par ļaunu. Un es tādēļ
ar' negribu par savu grāmatas laikmetu jums garāki
stāstīt, ka neko sevišķu, kas būtu tā kā vairāk ievē-

rojams, neatminos.

Kā nāca lielā māsa vairāk jau man

ar' šo to vairāk no rakstiem ierādīja, jau nu es zi-

nāju, kas ir „funt", kas ir „kommā", jau vēlāk va-

rēju ar krītu vai zīmuli uzraut kādu A vai B. Atmi-

nos, mazais „v" man bij grūti uzrakstīt, jo glītāku
domājos rakstīt, jo neglītāks tika; stabiņi katrreiz

iznāca saslējušies viens pret otru. Beidzot māsa deva

tādu padomu, lai raujot labi ātri, lai netaisot tik lēni,
varbūt tad iznākšot labāks. Kā rāvu ātri, i labāks

tika.

Vasara! — Vasara klāt!

Visa Liedes-kalna birze zaļa! Kļavu zaros dzied

strazdi, — un bezdelīgas strādā mūru darbu. Ābeles

tik baltas, kā vienās sniega kupenās, un, ai, tik kuplas,
tik kuplas. Cik laimīgi jūs, putniņi, kas jūs varat

viņu zaros dzīvot un dziedāt!.. Uz olnīcas piebirusi
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kārta dzelteno ziedu no kļavām, grāb vai pilnas sau-

jas un priecājies
...

Vasara, vasara klāt!

Tāds līksms un laimīgs es vienā jaukā pavasara

rītā jutos no savas gultiņas izrāpies un uz pagalma

izgājis. Man izlikās, it kā pa nakti viss šis jaukums
būtu radies, es domāju, ka vakar vēl nemaz tik jauki

un skaisti ārā nebija, kā tagad. Ak, šās jūtas ne-

maz nav aprakstāmas! Pats nezini kā, tev ir, ne-

zini, kurp ietu, ko visu darītu un kā līksmotos un

priecātos. Viss tev zib un zalgo, kurp tik vien ska-

ties ; saulīte tik silta... nepatīk uz uguns i paskatī-

ties, kas tur rijā zem katla deg un liesmo. Uguns ta-

gad izliekas tāda veca... tā tik ziemai der. — Visi

staigā pa lauku basām kājām ... Mammiņai ar' vairs

nav kažociņa ...
Vistai pakaļ tek pulciņš cālīšu, tādi

dzelteni un apaļi kā oliņas. Tie visi lielās vistas bēr-

niņi ... un viņa tos mīļo: paaicina vien un iedod, ja
ko atrod

... Mammiņa mani ar' mīļo. Lūk še, nu-

pat viņa saka, lai nomazgājot muti, izsukājot galvu

un uzvelkot svārciņus. Es ar' mudīgi tā izdaru, un

tad viņa ieiet pagrabā, uzliek sviestu uz maizes ga-

bala un man iedod. Ai, cik tas patīkami, sviesta-maizi

ēst un siltā saulītē dzīvot!.. Ne vairs pātari jā-

skaita ... nevienamnav vairs vaļas man pātarus pra-

sīt, visi strādā, kust vien. Bet es? Es esmu brīvs

kā kumeļš. Manai lielai māsai jāiet ganos; viņai ir

grūti, tādēļ viņa reizēm rītos raud, kad agri ceļ augšā.
Un citreiz viņai ir slapjas drēbes, kad nāk no ganiem

mājā, citreiz ir kāds telēns mežā palicis, citreiz kāju
pirksti izplukuši un mammiņa viņai smērē kājas ar

krējumu, šī atkal, nabadzīte, raud
...

Bet kas man

nedzīvot! man nemaz kājas nesāp, tādēļ man ar'

mammiņa nesmērē, un man ar' nepatīk tāda smērē-

šana. — Kristiņai gan iet labāk, nekā lielai māsai,

tādēļ ka viņai nav ganos jāiet; bet tik labi viņai ar'

neiet, kā man. Bet viņa pati pie tā vainīga. Kri-

stiņa ir briesmīgi dumjš meitēns. Reizēm viņa sāk
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mammiņai prasīt to, kā nemaz nav un ko nevar da-

būt; citreiz lien virsū dīkdama, lai šai nopērkot no

žīda to, kā žīdam nemaz nav — un žīda paša ar' nav.

Lien mammiņai pakaļ un dīc kā ods. Mammiņa runā

tikmēr, tikmēr ar labu, bet kad vairs nevar un ne-

var noklausīties Kristiņas dīkoņā, grābj tad to rokā,

saper labi brangi un notrenc gulēt. Kad mammiņa
uz Kristiņu tā pasaka: „Es jau redzu, tev jau nu at-

kal miegs nāk", tad tūlīt var zināt, nu pērs. Es to

biju smalki ielāgojis, bet Kristiņa — ek' bij dumjš
cilvēks! — no tā neko nejēdza, tik dīca vien jopro-
jām, kamēr kūliens uzkrita kā slazda valgs.

Tā, redz, visiem bij bēdas, lai kādas kuram, bet

man bēdu nebij nekādu. — Es jums varu sacīt, šī

vasara man bij no visām tā jaukākā, šovasar man

vēl bij paradīzes dārzs. Bet šito pašu vasar' viņš
man ar' pamazītiņām jau zūd. Mana sirds jau sāka

apzināties pasaules grūtumu un bēdu, lai arī pati

vēl grūtuma un bēdu necieta nekādu. Vai ta' nezi-

nāms, ka tā apziņa vien, ka pasaulē cik dažam la-

bam slikti neiet, var cilvēku tīri stipri sabēdināt, lai

arī pašam nekādu to bēdu nav, kā i, sak, man pa-

šam. Bet ko tur nu par to? Labāk stāstīšu, ko at-

minos no šās jaukās vasaras. — Aizgāju vienreiz uz

otrām sētām pēc smalka sietiņa — mammiņai laikam

bij milti jāsijā. — Māsa sacīja, lai es, kad ieejot
istabā, sakot: „labdien!" Tā ērmoti gan bij ap sirdi,
kā nu sacīsi, tīri kā liels cilvēks, labdien? sāks visi

smieties, kauns vien tiks. Saņēmu drošu dūšu un, ie-

gājis, pasacīju ar. Bet gan zinu, ka man tas vārds

izgāja ne visai tādā jauki skanošā balsī. Nu — bet

nekas! labdienu atņēma un pati viņsētu māte pasa-

cīja uz savu dēlu: „Redz, Jāni, kā viņu puisis i lab-

dienu māk padot, vai tu ar' tā mācētu?" Es kļuvu
varen lepns savā garā — bail vairs nebij nemaz — un

prasīju tūlīt pēc sietiņa. Bet viņu mamma sacīja,

gan jau aiznesīšot sietiņu; pag', jādod esot tam ma-
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zajam viesīšam mielasts. Vai Dieviņ! tā man bij vai

dzīva nelaime, svešā mājā ēst. Kāds tur gan nevar

gadīties: padod vai ko tādu šķidru ...
uzlīst uz svār-

kiem ... vai arī, ja ar glāzēm ko dod, saplīst vai

glāze, vai apgāžas... vai ar' iedod pardaudz lielu

maizes gabalu rokā, nevari veikt... kur nu liksi? un

atpakaļ dot ir kauns, vai ta' tā viesi dara? Nē, tā

ir tāda nelaime, lai Dievs nedod! Es izmisis sāku

melot, sak, mammiņa nelika nemaz kavēties, lika, lai

tūlīt skrienot atpakaļ... Nekā; viņu mamma i ne-

klausījās manā runā, pasauca savu Jāni ar' un ieveda

mūs abus pagrabā. Viņa sacīja uz Jāni: „Redz, Jā-

nīt, šitais mazais viesītis ir viņu mammiņas dēls,
abi esat viena gada." Tad viņa nogrieza divus rici-

ņus maizes, attaisīja ķērnei vāku un uzkrāva uz ri-

ciņiem lielu kārtu krējuma. Man kļuva tīri Viegli ap

sirdi. Es domāju, ka mielos ar kādu „skunstīgu"

lietu; sak, kas tad i galu beigs; bet kad šitā vien —

ar krējumu, — tad var ciemā iet droši. Es viņu

mammiņai sacīju: „Vai, kāda tev smuka, maza ķēr-
nīte! manai mammiņai tāda liela, liela un nesmuka,

man tava labāk patīk." Viņa atteica: „Nu, ko nu

var darīt, bērniņ, man jau pienam maz tās vir-

sas." Es te, protams, neko ļauna nedomāju, bet mana

mammiņa mani vēlāk piebāra, kam man vajadzējis
tā sacīt. —Nu tā. Ēdām savus maizes gabalus un

jau sākām ar Jāni i pa vārdam runāt. Es viņam

prasu: „Vai tev lietas ar' ir?" Viņš saka, ka esot

gan; iešot uz riju, tad šis man izrādīšot. Aizejam
uz riju. Viņš nu iedod man savu maizes gabalu pa-

turēt un pats palien zem sola lietu meklēt. Kā tad;
ir ar' lietas, pa pāriem vien saliktas: divas kantai-

nas dakstiņa lampas, viena īsāka, otra garāka. Es

prasu Jānim, kā ar tām strādā. Jānis velk ar garo

„lietu" pāri par īso, it kā vai uz vijolēm spēlēdams.
Tā ar tām sarkanajām esot jāspēlē. Bet nu šis rā-

dīšot, kā ar tām baltajām esot „jāstrādā", un Jānis
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atkal izvelk no sola apakšas otru pāri lietu; ir divi

mazi, gludeni, četrstūraini dēlīši. „Kā ar tiem

strādā?" es prasu. Jānis sit abas lietas kopā, tā ka

plaukšķ, — lūk, kā ar tām vajagot strādāt. Un tur

vēl bij' citas tādas lietas, bet ar viņām gandrīz uz

tādu pašu vīzi strādājams. Bet es savā prātā no-

domāju, kad tā vien var cilvēks strādāt, tad tur nav

nenieka. Strādāt vajag tā, ka tur iznāk tāda kā pa-

saka. Mēs ar Kristiņu kad strādājam, tad tā vien

strādājām. Par piemēru, lūk, šitā: Kristiņai ir

tāda maza silīte, tā par vāģiem, lelli par baznīcēniem,

mans līko galu spieķis par zirgu. Zirgs ir vāģos ie-

jūgts, baznīcēni jau vāģos sasēduši, jābrauc uz

baznīcu. Mācītājs jau stāv uz kanceles ar grāmatu
rokā un tik gaida baznīcēnus. Klēts trepītes par

kanceli, es pats par mācītāju ar visu savu sarkano

ābeces grāmatu. Kristiņa nu kāp zirgam mugurā un

sāk vazot uz baznīcu. Bet zirgs, pagāns, ir ar „ama-

tiem", neiet ne no vietas un sāk beidzot spert...

vāģi apgāžas, baznīcēni izkrīt un briesmīgi sasitas.

Nekā, nu jāiet mācītājam pašam palīgā. Baznīcēni

raud, Kristiņa žēlo un mierina tos, cik nu varēdama,

mācītājs atkal dauza ar grāmatu niķīgo zirgu...
dauza no vienas vietas un beidzot to iesviež skai-

dienā
... Tā, lūk, ir ar lietām „jāstrādā"! ko tur

spēlēt... tas nav nekas. Bet nu es Jānim ieprasu:
„Vai tu māki līdz simtam skaitīt?" šis nemākot,
bet Ediņa gan mākot. „Nu tad paklausies, kā līdz

simtam jāskaita:... Es nu kā sāku no viena, tā aiz-

skaitīju līdz pašam simtam. — Un tā triecām, ka trie-

cām par šo, par to, tīri kā veci draugi, i maizes ga-
bali nostāv tāpat neēsti rokās. Beidzot Jānis mani

uzaicina, vai neiešot kādu dienu suņu sist. „Par ko

ne?" es atsaku, bet sak, es gan vēl neesmu nevienu

sitis, nezin, vai varēs nosist, un arī nezinu, kur tie

suņi ir, kas jāsit. Jānis saka, vajagot pa pasauli „pa-

študierēt", gan tad suņi būšot. — Lūk, ceļošana, tā
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mums tā „študierēšana". Un tad Jānis iedeva man

atkal savu maizes gabalu paturēt, palīda zem sola un

izvilka no turienes vēl divas lietas: tādu garu, baltu

koku un tādu plānu akmeņa šķempeli ar asām

šķautnēm. Nu viņš man izrādīja, kā šito vajagot pie

koka gala ar auklu piesiet, un kad tā būšot tā pie-

sieta, tadšis būšot tas šķēps, ar ko suņus kaut. Man

šāds Jāņa priekšlikums ļoti patika. Pa pasauli „pa-

študierēt", kuram jaunam varoņam gan tas nepa-

tiktos? Bet kad nu šodien sietiņš jānes, tad, protams,
šodien nevar iesākt „študierēt". To mēs darīsim citā

dienā. — Mājā pārnākušam, man Kristiņa un Liena

nemaz vairs nepatika. Kas viņas ir priekš manis ? —

meitieši un meitieši! Vai viņas prot no grāmatas
ko? Vai viņas prot skaitīt līdz simtam? Vai vi-

ņas prot suņus sist? —It neko! Un priekš mana

spēka ar' viņas tīras sēnalas: es viņas, abas uz rei-

zes, parauju pie zemes, tikpat kā sēnes. Jāsmejas
gan riktīgi... kur man ar', lielam un gudram cil-

vēkam, ir tas prāts bijis, visu šito laiku ar viņām
tīties, — tik prastiem meitiešiem! Bet nu man tū-

līt sāksies cita dzīve. Pag', ko es Jānim no gudrī-
bām prasīšu? Es paņemšu savu ābeci līdz un tad

parādīšu sesto numuru un prasīšu viņam: vai pa-
zīsti, kas tas ir? Viņš nezinās. Tad es viņam sa-

cīšu, kā tu tik maz vēl mācījies! paraug', ko es

protu: — pirmais numurs, otrais numurs, trešais nu-

murs, ceturtais numurs... un tā līdz pašai „nollei".
Viņam būs liels brīnums, viņš no numuriem vēl neko

nezinās. Jā, un ko es vēl darīšu? es pameklēšu pa

savām lietām, kur tas krīta graudiņš, to es ar' pa-

ņemšu līdz un tad uzrakstīšu uz kādas vietas vienu

labu lielu A un tad došu krītu viņam rokā, lai viņš
ar' raksta; bet viņš nemācēs. Nu es atkal ņemšu
krītu savā rokā un gaili — vis' riktīgi,

kāds jau nu balts gailis var būt: ar knābi, kājām,

kuplu asti un tā... un tad es došu atkal krītu vi-
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iiam, lai viņš ar' lūko tādu pat gaili „rakstīt". Bet

viņš to nemācēs. — Nu labi; kad tu to nevari, tad

iesim tagad suņu sist. Bet kur mēs papriekšu iesim,

vai uz Rīgu, vai Pēterburgu ? Nu — iesim papriekšu
i uz Rīgu, tur varbūt vairāk būs to suņu ...

Šādi plāni un izdomas man nu trakoja neziņas
modē pa galvu. Man tik bij, kaut jau pie Jāņa, lai

varētu sākt „študierēt" pa svešām zemēm. Man nu

nebij miera sirdī nevienu acumirkli. Domas kavējās
vienmēr pie Jāņa. Prātoju bez mitēšanās, kā tik

varētu izrādīties pārāks par Jāni. Manī bij pamo-

dies nežēlīgs lepnības un augstprātības gars. Bet

jūs maldāties, kungi, ja domājat, ka es šos savus gu-

dros aprēķinus, ko savā augstprātībā kaldināju, arī

kādreiz pie Jāņa izmēģināju. Kas to deva! Viss

tas bija aizmirsies, kad ar Jāni tikos. Mums bij
daudz svarīgākas lietas ko pārspriest, nekā ir ābece

un rakstīšana. Es vēlāk vēl kādreiz atminējos šās

savas toreizējās izdomas. Man viņas izlikās ļoti muļ-

ķīgas. Kā gan vasaras laikā var ar ābeci un rakstiem

nopūlēties? tas jau ziemas darbs ...
Mēs ar Jāni gājām „študierēt". Aizzagāmies aiz

klēts, tad caur rudziem cauri — uz lielceļa virsū!

Bet nu jāsāk „študierēt". Kā to lietu dara? Es ne-

kad neesmu „študierējis", es nezinu. Jānis šaī ziņā
ir par mani gudrāks: viņš sāk spert lielus, garus vie-

nādus soļus un saka, lai es ar' tāpat darot un tad tā

būšot tā „študierēšana". Labi; es ar' lūkoju tāpat

iemēģināt soļus, kā Jānis, un nu „študierējam" abi

divi. Tā es prasu Jānim, vai mēs nevaram „aizštu-
dierēt" līdz pasaules malai, tur kur tās debesis ir no-

laidušās pie zemes. Jānis saka, tas būšot par tālu,
iešot labāk tepat pa lopu-ceļu no lielceļa nost un tad

mežā iekšā; lūkošot kādu vilku nosist. Labi; „štu-
dierējam" uz mežu. Caur mežu iet ceļš cauri. Meža

vidū glīta, klaja pakalnīte, te var apmest „kara
lēģeri". Apmetām ar', t. i. nosēdāmies zemē. Jā-
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nis paplūca saujā drusku zāles, iebāza to mutē, ku-

stināja muti, it kā zāļu vīkšķi ēstu un mani uzru-

nāja: „Ēd tu ar', kara kungs, pusdienu; pēc tūlīt

būs jāsāk karot." Jā, riktīgi, mēs esam kara kungi.

Nu tik jāēd pusdiena, kā var sākt karot. Un es ar'

paplūcu zāles un izlikos, it kā ēstu. Pirmais „kara
kungs" paēda papriekš un tūlīt sāka karot, t. i. viņš
novēlās no kalniņa lejā, mati vien novilnīja. Ā? —

jā, jā? tad tāda tā karošana? tā es, otrais kara

kungs, nodomāju un vēlos bez kavēšanās no kalniņa

lejā. Karošana bij ļoti patīkama lieta, un mēs ka-

rojām reiz' pēc reizes no kalniņa velteniski lejā. Bei-

dzot es sajūtu, man sāka tādi kā ģīboņi vien grie-
zties ap sirdi. — „Jāni, man ir grūti, es vairs ne-

varu karot," es teicu savam kara biedrim; bet man

acis jau gan laikam bij zaļas, man ļoti slikti bij ap
dūšu. Jānis saka, šitaī vietā neesot laba karošana,

šim galva reibst, iešot citā vietā, varbūt tur bū-

šot labāk. Es negribu vairs nemaz karot, bet Jā-

nis saka, vēl vajagot reiz laisties, tad tūlīt būšot uz-

vinnēts. — „Bet es vairs nevaru, man pašreiz būs

gals klāt
— ģībons vien griež ap sirdi un visa zeme

iet riņķī," tā es vaidēdams saku. Bet Jānis tik lien

man kā miegs virsū, vajagot vēl vienreiz karot, ci-

tādi ienaidnieki paliekot neuzvinnēti. Jā, es ar' at-

zīstu, Jānim taisnība: ienaidnieki jāuzvinn', lai kad

vai līdz pēdējai asins lāsītei būtu jācīnās. Velkos

uz citu vietu un, sak, laidīšos ar' vēl vienreiz lejā?

Bet kas man šai pēdējā uzvaras braucienā notika, to

es jums, mani mīļie, kaunos sacīt. Es tik jums tā

aplinkus gan aizrādīšu, varbūt tad jūs paši uzminē-

sit, kas man notika, bet taišņi teikt man ir kauns.

Lūk, šorīt uz mūsu „kaujas lauka" bij ganītas go-

vis un tās, netaisnieces, bij te daudz vietās
...

Es

nevaru tālāk runāt, man kauns; minat jūs paši, mī-

ļie kungi un kundzes, kādā postā es ievēlos un kāds

es tad biju, kad piecēlos kājās un sevi apskatīju, —
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es biju kā jau daždien tāds, kam no lopa kas pie-

lipis ...
ai, man kauns! lai paliek. Tik to es vēl pie-

minēšu, ka pirmais kara kungs sacīja: „Nu ir

slikti!.. mammiņa pērs ..." bet otrais kara kungs

sacīja: „Tu esi vainīgs" —un sāka raudāt. Pirmais

kara kungs svieda kājas par pleciem un pazuda kā

migla; otrais kara kungs gāja dīkdams uz māju, jo

viņam bij grūtas bēdas sirdi pārņēmušas. Bet par

apmierināšanu pats sev un jums, mani mīļie varu

teikt, ka kara tiesa, t. i. mammiņa, šoreiz kara kungu

netik vien palaida bez miesas soda vaļā, bet vēl uz-

deva jaunas bikses kājā.
— Tā bij gan vasara! skaista, bezrūpju vasara.

Mēs ar Jāni bijām, jāsaka, nešķirami draugi. Kas

netika pārrunāts un kur netika iziets un izstaigāts.
Mēs bijām divi riktīgi „študentes". Tā jau paši ar'

saucāmies. Man bija balta cepure, viņam melna.

Tēvs Jānim ar' vēlāk bij nopircis baltu, bet taču ne-

bij gluži tik balta, kā mana. Pēc pārējā apģērba ska-

toties, mēs nebijām diezin cik grezni ģērbti. Trīs tie

apģērba gabali vien bij mums katram: bikses, krekls

un svārki. Ar drēbēm mēs nevarējām diez' neko

daudz izlielīties viens pret otru, tādas bij vienam, tā-

das otram, tikai Jānim bij bikšu labajā pusē ķeša ie-

taisīta, man nebij, un tur nu viņš bij pārāks par

mani; bet man atkal bij svārku kreisajā pusē ķeša,

viņam nebij, un tur atkal es biju pārāks par viņu.
Kaut gan, kā gribu teikt, pie viena pulka piederējām,
tomēr uniformas abiem gluži vienādas nebija, ne

pēc krāsas, ne pēc izšuvuma. ißet par šām lietām

labāk i nerunāsim. Tādiem vīriem, kā mums, drē-

bes maza svara, ka tik ir vēl lupata mugurā — pie-
tiek. Tik to vēl varu pieminēt pie šās pašas ap-

ģērba nodaļas, kā par kāju apģērbu mums abiem vē-

lāk tika dzērves zābaki, šie zābaki gan nav vis

tik patīkami, bet tomēr vēlāk ierod. Jānis gan rei-

zēm iznesa no mājas — protams, savai mammai ne-
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zinot, — tādus pavecus puszābakus. Puszābaki v£l

nekas, tīri labi valkāšanai, tik tas viens bij kādā

vietā ar auklu aizlāpīts; bet par to nekas: labāk sa-

lāpīts, nekā caurs, šitie puszābaki bij Jāņa nomi-

rējas māsas puszābaki. Jānis pats man daudzreiz

tika stāstījis, ka mamma sitos puszābakus šim at-

došot, kad liels būšot. Bet vai tad nu puszābakiem
tur kāda nelaime var būt, kad i mazs tos drusku pa-

valkā? Jānis nu uzvilka puszābakus kājā, uzlaida

bikšu galus virsū un prasīja man, vai stāvot labi.

Gluži labi gan nestāvēja — tādi bezgala lieli izska-

tījās pēc Jāņa kājas, — bet es sacīju, labi stāv gan.

Kad cilvēkam zābaki kājā, tad viņš tūlīt var dancot.

Tā arī Jānis tagad darīja. Es nosēdos ceļmalā uz

paežas, paņēmu divus akmentiņus un tos kopā siz-

dams, taisīju tā kā to mūzikas „stiķi", Jānis atkal

pa lielceļa virsu dancoja. Kad dancošana bij beigta,
tad es prasīju Jānim, lai dod man ar' vienu puszā-
baku pavalkāt. Jānis gan negribēja lāgā dot, bet

kad es sacīju, ka tagad vajadzēs sākt stigas dzīt pa

lielceļu, un tas bez puszābaka nav izdarāms, tad Jā-

nis ar' novilka vienu puszābaku no kājas un to man

iedeva. Es uzvilku puszābaku kājā un tūlīt sākām

stigas dzīt pa lieceļu: es papriekšu, Jānis pakaļ.
Stigu dzīšana ir ļoti patīkams darbs: apzābakot'o
kāju tik velc vien drāzeniski pa ceļa virsu un ar baso

kāju cilpo un atsperies. Tā tur nu mēs abi divi cil-

pojām un īsā laikā sadzinām lieli daudzi dažādu stigu,
gan krustām, gan šķērsām. — Uz vienreiz man ie-

šāvās prātā kautkas aizmirsts. Mums bij viena egle

ganībās audzējama. Bet tāda maza, maza eglīte, kā

čupiņa, netālu no grāvmalas. Nebij nu pie egles ilgi
būts, tādēļ jāaiziet. Jānis ar mieru. Ejam egles au-

dzināt, zābaki vien švirkst. Bet kā mēs šojtoku au-

dzināsim, nekatrs vēl īsti nezinām. Pieejam pie egles
klāt: egle, kas egle; bet lielāka nav ne par nagu. Jā,

tur nekas cits nepalīdzēs, jālūko audzināt. Vilkām
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tad puszābakus zemē un nu tik smelt puszābakos no

grāvja ūdeni un liet eglei virsū. E, tā bij liešana!

Simts — tas jau maz teikts. Ko tur smē-

lām un lējām, bet egle neauga un neauga lielāka. Kad

liešana bija beigta, tad ieskatījāmies arī zābakos.

Vai Dieviņ, kādi mūsu ,/ūdens spaiņi" bija! Tīri slābi

un izžulguši kā vienas lupatas. Jānis bij tāds kā sa-

bijies, bet es klusām nopriecājos, sak, laime, ka tā

nav mana bēda. Ja pērs, tad tevi pērs. —

Bet nu es vienreiz biju iedomājies ar visu „pami-

liju" izbraukt, zaļumos. Nez' kā man tādi prāti bij

uznākuši. Es jau gan ar tiem sieviešiem daudz ne-

tinos, un neiznāca jau ar' laika
...

vienmēr darīša-

nas uz lauka, vai tu vairs sieviešus tā vari apkopt
un ar tiem kopā būt, kā kad vienmēr pie mājas pie-
stāvi? To jau nu jūs visi, dēliešu cilvēki, zināt,
kam darīšanas uz laukiem. Izbraukšanai par iemeslu

nebij vis „pamilijas" labums, bet gan kautkas cits.

Man bij ar' savi vāģi; nebij nu vairs diezin kādi

jaunie, bet kad pielāpīja, varēja vēl pa līdzenu ceļu
sleberēt. Tā kā nu mēs līdz šim tikai kājām vien

bijām „reizojuši", tad taču vajadzēja kādreiz arī

braukšus izbraukt. Bet kā nu tīri tā tukšā brauksi?

jāietaisa taču vezums ar' kāds nebūt. Un te nu

man tad iešāvās labas domas prātā: likšu ,/pami-
liju" vāģos iekšā un braukšu. Pasludināju Kristi-

ņai un Lienai savu nodomu... ak, kas šās kļuva
priecīgas! tūlīt sāka sameklēt, kur tie lelli — tie jau
ar' pieder pie //pamilijas", tiem ar' tāpat līdz jā-
brauc. — Saģērba leļļus riktīgi, kā vien vajadzēja.
Es atkal sapravīju vāģus: pārlūkoju visas vietas, vai

varēs uz gara ceļa izturēt, un ietaisīju no šādām, tā-

dām drēbēm sēdekli, kur sieviešiem sēdēt. Tad vēl

sataisīju leļļu vāģus — mazo silīti — un tos piesēju
lielajiem vāģiem pakaļā. „Mātes" sasēdina leļļus ma-

zajos vāģos — bij vai vesels leģions visvisādu, gan

mazu, gan lielu — un pašas sēstas lielajos vāģos,
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katrai savs lellis pie krūts. Kristiņa bij apsegusies
ar dvieli, Liena ar savas mātes sietavu. Tur nu vi-

ņas, abas mātes, sēdēja viena otrai līdzās, gatavas

uz braukšanu, un briesmīgi nopietniem ģīmjiem pa-

raudzījās zem sedzenēm, vai bērni guļot mierīgi. Es

pasludināju, sak, tagad jums vēl jāiztiek ar vienu

pašu zirgu, bet kad tiksim pie viņsētas vārtiem, tad

tūlīt tiks jūgts otrs zirgs klāt. To teicis, es ķēros pie
dīseles klāt un — rati aizripoja.

Jānis jau pie saviem vārtiem mūsu gaidīja. Vi-

ņam atkal bij puszābaki līdz, bet nebij vis vēl

kājā — bij paslēpti. Nu ķeramies abi pie dīse-

les, vems vienā pusē, otrs otrā un — tas gāja tik-

pat kā puliers *) prom, ar vienu iestiepienu pa visu

garo olnīcu līdz pašam lielceļam. Te pieturējām. —

„Tagad jāapkaļ zirgiem kājas!" Jānis uzsauca. Labi;

apkalsim ar. Bet kā un ar ko? Te nu man trūka gu-

drības. Bet kam gudrības šoreiz netrūka, tas bij
mans draugs Jānis. Viņš uzrāva puszābakus sev kājā
un sacīja uz mani: „Kalēj, paņem to lielo āmuru un

apkausti zirgam kāju !" — Ā! lūk, kur prātīgs darbs

un vārds! Man — kalējam — nevajadzēja to vairs

otrreiz sacīt: paņēmu prāvu akmeni un ar to apkau-
stīju „zirgam" kāju. Tad atkal sēdos pats zemē, uz-

vilku otru puszābaku savā kājā un sacīju uz Jāni:

„Kalēj, paņem to lielo āmuru un apkausti zirgam

kāju." Tagad abi zirgi vēl brītiņu paspriņģēja, tad

jūdzās iekšā un — pasta rati aizripoja pa līdzeno liel-

ceļu. Apkaltie zirgi sita spēcīgi ar kājām uz zemes

un divas kundzes sēdēja ratos
...

Man tagad jāapraksta tāds joks, ka tiešām ne-

zinu, no kura gala sākt, no kura ne. Es viņu mēģi-
nāšu gan tēlot, bet kas nu man dos viņu gluži tādu

notēlot, kāds šis joks tiešām varēja izskatīties un

būt. Es jums, mani mīļie lasītāji, sacīšu: tas, par

ko nupat es gribu rakstīt, tik tagad priekš manis ir

joks un, jāsaka, bezgalīgs joks, bet toreiz?
..

lai Dievs
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pestī!.. gatava Sibirija! Lūk, kā tā lieta bij: mēs

nu, kā zirgi būdami, velkam vien tik savu vezumu

tālāk uz priekšu, i reizēm viens otram taisīdamies

kost, i iesperam ar „apkaustītām" kājām par vāģu

priekšu un tā tas iet tik glīši, tik šmaugi uz priekšu,

kā tik vien vajagas, un kundzes sēd kā jau daždien

divas madāmas ar bērniņiem, tik mierīgi, tik mie-

rīgi, i nepaskatās viena uz otru. Bet te uz vienreiz

zirgi abi divi paliek kā mieti stāvot un nekust ne no

vietas. Zirgiem draud briesmas! — Tagad ir labs

padoms dārgs ...
Kur paliksi, kur ielīdīsi ?.. cie-

tajā lielceļa bruģī nevari ielīst. Bet ielīst un pazust

mums vajag! to mēs briesmīgi atzīstam abi divi ar

Jāni, ir vārda par to nerunājuši; un nav ar' vaļas
vairs runāt: kungi, rau, pašreiz būs mums klāt:

četri lieli zirgi šņākdami un galvas mētādami, nāk

arvien tuvāk, kučiers sēd lieli augsti, tam groži rokā,
bet karietes riteņi tā mirdz un zviedri, ka vēl vairāk

bail tiek. Mēs tik rudzos iekšā! ar visiem vāģiem,

ar dāmām; īsti teikts, ar visu „pamiliju". Bet ta-

vas nelaimes! vāģi pa rudziem ir grūti vilkt; stī-

vējies, ka vai lai turpat gals pieiet, bet maz uz priekšu
tiec. Ko nu darīt? Vai nu tīri stāvu kungiem par

laupījumu paliksi? Rāvām tad katrs savu dāmu no

vāģiem laukā, atstājām vāģus Dieva sargāšanā un

paši, visi četri, drāzām pa rudzu lauku, ka stiebri

vien šalca. Bet mēs drīz jau dzirdējām uz lielceļa
lielu troksni... Pag, nu ir jānotupstas zemē. No-

tupstamies visi čurmiņā, varbūt varēs paslēpties. Bet

kur tu paslēpsies? Domājām gan, nu jau būsim lielu

gabalu aizlīduši pa rudziem, bet kā tagad redzējām,
tad vēl tepat ceļa malā vien bijām, jāsaka, kungiem
pašās acīs. Un nu notupušies redzam: kas tur

kungu! sarkani, melni, zili kungi! — Zirgi apturēti
un kungi sacēlušies kājās, stāv turpat karietē, sit

plaukstas un smejas kā nejēdzīgi. Bij tādas mazas,

skaistas preilenītes un kundziņi, tie lēca uz augšu,
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plaukšķināja ar rociņām un smējās bez gala. Viena

veca „'preilene" bij tādu mazu kundziņu pacēlusi

augsti gaisā. Mazais kundziņš slaistīja rociņas un

smējās. Man vairs bailes nebij —es zināju, ka kungi

man neko ļauna nedarīs, — bet nu man bij briesmīgi

liels kauns. Viens kungs sauca: „Nāc ārā!" un so-

lījās dot kliņģerus. Es drusciņ padomāju ... bij vai

jāiet, kliņģeri ar' ir laba lieta... bet nē, lai ēd vien

kungi paši savus kliņģerus. Vēlreiz kungs kliedza:

„Bērns, nāc ārā!" Bet kad redzēja, ka tikpat mēs ne-

līdīsim no rudziem ārā, tad visi apsēdās atkal savās

vietās, kučieris uzsvilpa un — kungi smiedamies aiz-

brauca.

Paldies Dievam! nu ir briesmas pārgājušas. Jau

nu varējām atkal elpot. Bet nu jāpalūko, kā stāv ar

vāģiem un ar leļļiem. Ai, kas tās nu atkal bij par

bēdām! Mums vīriešiem nekas; bet tām dāmām,

tām dāmām! Leļļu vāģi uz mutes, lelli paši — nez'

kur kūrējs. Citi bij izmētājušies pa lielceļa virsu,
cits bij rudzos iekāries! bet liela daļa leļļu bij pavi-

sam pazudusi, meklē kaut vai ar uguni — ar' neda-

būsi. Norunājām tā: šie lelli ir palikuši par palaid-

ņiem un no saviem vecākiem aizbēguši pa pasauli.
Lai viņi bēg! mums, godīgiem vecākiem, ar' tādu pa-

laidņu bērnu nevajag... gan viņus vilks apēdīs. —

Bet nu vēl viena svarīga lieta ir pazudusi. Tā ir vai-

rāk vērts, nekā visi lelli kopā, — Lienes sedzene. To

jau nu labi zini, ja mazā krustmāte šito dabūs zi-

nāt, tad Lienei pēriens kā likts. Jau Lienasāka bļaut
un taisās tik skriet, nezin kur prom. Kristiņa ar'

sāk bļaut un grib, lai tūlīt braucot mājā. Mums, vī-

riešiem, tāda izmišana — nezinām vairs i ko darīt,

gandrīz jau i vai pašiem jāsāk raudāt. īpaši es par

sevi varu sacīt, ka man, nudien, vairs raudas tāļu
nebij. Es skrēju kā izmisis pie Lienas, apkampu to

un sacīju, sak, tūlīt brauksim ar Jāni kungiem pa-

kaļ, panāksim kungus un viņiem atņemsim tavu se-
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dzeni; kungi jau nu ir tā kā tā sedzeni nozaguši, tur

nav vairs cita i ko gudrot, tagad tikai dzīties brau-

kšus kungiem pakaļ. Liena jau apklusa brēkt. Bet

šai pašā acumirklī Jānis iekliedzās: „Ve, vei, kur se-

dzene!" Cik šāds izsauciens bij patīkams, kas to var

aprakstīt? tas nav iespējams, to vajag katram pašam

piedzīvot, t. i. pazaudēt mazās krustmātes sietavu. —

Un kur sietava bija? Uz rudziem pakārusies.
Braucām šoreiz mājā, kā nu izgāja — izgāja. Bet

turpmāk mums vairs ne prātā nenāca, „pamiliju"

ņemt līdzi savos ceļojumos.

Mīļo lasītāj, ja tev šie mani bērnu dienu uzzīmē-

jumi patika, tad gan tu nu uz mani ļaunosies, kad tev

saku: „Es vairs negribu tālāk rakstīt."

Neļaunojies vis.

Un par saviem skolas laikiem es nerakstīšu. Tu

jau, lasītāj, pats ar' esi skolots un zini, kā skolā iet.

Es esmu gan vēlākā laikā vēl kādu mīļu reizīti pa-
radīzes dārzā bijis, bet — mani izstūma. Un kad es

tos brītiņus šodien atminos, tad man sirdi pārņem žē-

labas un it kā raudas grib nākt. Es neesmu pret

tevi, mīļo lasītāj, neuzticīgs, es labprāt stāstu visu,
kas tev mīļi un patīkami dzirdēt. Es esmu vaļsir-
dīgs cilvēks, varbūt dažā vietā jau i par daudz. Bet

šos savu vēlāku laiku laimes brīžus es paglabāšu ne-

aiztiktus, dziļi vienā sirds kaktiņā, lai tie tur stāv,
kādreiz man vienam pašam klusumā ko pārdomāt. —

Sveiks!
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Vectēvs.

Jau tad viņš sen vairs negāja uz lauka, pie lielā

darba, kad Jānītis dzima. Viņš bij palicis ar grūto

sirdi. Labi, ja spēja aiziet līdz šiliņam pēc kāda

grābekļa kāta; bet tad jau ar' elsa vien, mājā pār-
nācis. Un putekļi, tie jau viņam aizņēma dvašu

vai pavisam. Kamēr vēl varēja redzēt grāmatā, viņš
lasīja lielo bībeli, sprediķu grāmatu un dziesmu grā-
matu. Viņam arī bij „Mājas Viesa" divi gada gā-

jumi — no 1870. un 1871. gada — glītos vākos ie-

sieti, un „Pēterburgas Avīzes". Par „Kvederi" viņš

mācēja pastāstīt vārdu pa vārdam, bet tas tik no-

tika labākos brīžos. Viņam arī bij grāmatiņa par

„baron' Bunduļu", agrāk neskaitāmas reizas caurla-

sīta, bet tagad nolikta skapītī pie citām tādām mazām

grāmatiņām, ar aukliņu apsietām. Gan viņš nopirka
zilās brilles par 3 rubļi, bet acu gaismiņa kā zuda, tā

zuda. Pēdīgi viņa redzēšana tā pamazinājās, ka savā

kaktā, gultā gulēdams, gan manīja cilvēku pa durvīm

ienākam, bet izšķirt nevarēja, kurš tas bij. Tāda

viņa redzēšana palika līdz pat mūža galam, vairāk

neaptumšojās.

Viņam bij Dāvis Tiltiņš vārdā, bet mēs kaimiņi

viņu saucām par Lejas tēvu. Viņš bij redzējis un

izbaudījis klausības laiku grūto jūgu, pārdzīvojis
rentes laikus un arī sagaidījis dzimtpirkšanas laikus.

Visiem negaisiem un vētrām, ko laika strāva līdzi

nes, viņš bij izkūlies cauri, maz prieku un labumu re-

dzēdams; bet dzimtpirkšanas laikiem uznākot, viņam



54

pietrūka dūšas. Ko viņš ar' varēja saprast, viens

kā koks būdams? Būtu viņam Dievs dēlu piešķīris,
tad tas būtu sava lieta. Nauda jau viņam bij; par

iepirkt nespēju jau nebij bēda. Bet vīrieša bērna

viņam nebij, uz kura pleciem viņš, nespēcīgs, vecs

vīrs, varētu savu grūto nastu kraut, un kura pa-

krēslī jauku, svētīgu dzīves vakaru vadīt. Daudz rei-

zām viņš, rokas salicis, sirsnīgi pateica Dievam, ka

tas viņa dēlu, vēl maziņu esošu, bij pie sevis aizai-

cinājis, jo viņa dēliņš bij kroplis. — Tā tad viņš

neuzdrošinājās atdot savu grūti sataupīto naudu,
lai notiek, kas notikdams. Viņš ieņēma iegātni sa-

vai vecākai meitai, atšķīra meitām daļas un pārējo

mantu norakstīja znotam pret skaidru naudu. — Bet

ne daudz ilgi pēc kāzām, kādā dienā skanēja Lejas
sētā bēru dziesmas. Izveda melnu zārku, apliktu

brūklenāju vaiņagiem, un — divi gauži noraudāja :

jaunās saimnieces tēvs un viņas vīrs. — Vecītis nu

palika vēl drūmāks un klusāks: skaitīja garīgas

dziesmas, kuru viņš daudz zināja, un reti kad pasmē-
jās. Ar saimes ļaudīm bij bargs vienā gabalā. Tā-

pat arī ar jaunā saimnieka ieskatiem un rīkošanos

nepavisam nebij mierā. Viņš tam vienmēr šo to pār-
meta un stāstīja, kā šis esot darījis, kad jauns bijis,
par ko saimniekam, zināms, daudzreiz bij jāskaistās
un dažs rupjš vārds jāatcērt pretīm. Ikkatra jauna
diena vecīša prātu jo vairāk saskumdināja. Tomēr

viena cerība viņam vēl bij, caur ko tas vēlreiz domā-

jās dzīvot un justies kā savējo starpā. Viņš cerēja,
ka varbūt jaunais atraiknis precēs viņa jaunāko
meitu. Bet arī šī cerība viņu pievīla. Saimnieks ap-

precēja cita tēva meitu, jo tā viņam labāk patika.
Drīz arī notikās, ka viņa meitu aizprecēja kāds cits —

kalpa cilvēks. Un nu vecītis jutās pilnīgi atstāts

savā nevarībā. Kaut gan saimnieka otrā sieva viņu
apkopa, kā paša bērns nemaz labāk nevarētu, jo viņa
bij dievbijīga sieviete un vienmēr klusumā sev pār-
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meta, ka esot īstajai mantiniecei māju kā ņemt at-

ņēmusi, lai gan tas nebūt tā nebij, — tad tomēr ve-

cīšam kā nevarēja, tā nevarēja iztapt, tā kā pēdīgi
visa viņa dzīve pārvērtās vienā vienīgā klusā rūkoņā
un ņurdoņā. Stiprā balsī viņš neiedrošinājās kurnēt,

jo saimnieks to necieta, zinādams, ka vecīša rūkoņa
un ņurdoņa taču bij gluži nepareiza, nedibināta.

Grūti izteikt, ko tāda sirds cieš, kas ieēdās tādās ne-

laimīgās, kaut gan tukšās iedomās, kā Lejas tēva

sirds.

Kādu dien', gultā gulēdams, viņš izdzirda aiz sie-

nas, otrā istabā, smalku, bet spēcīgu bērna balsi. Par

kādu laiku iznāca sveša vecene, Skaudrenu māte,

pie viņa un, labrītu padevusi, sacīja: „Celies nu,

tēv, augšā; ienāc pie mums! Te saimniecei ar' Dievs

jaunu dēlu devis." Kad viņš iegāja iekšā, tad Skau-

drenu māte paņēma mazo vēkšķēju un, to vecītim

pretīm nesdama, sacīja: „Skaties nu, puis', kur vec-

tēvs!" un uz vecīša teica: „šitas jau nu lai aug tev

par kapos aizvedēju!" Vecīšam apbira asaras. Viņš

paņēma satīstīto bērnu, kā šīmeans, uz rokām un tik-

vien varēja izrunāt: „Tas Kungs lai svētī un pa-

sargā !.." Pēc tam saimnieks taisīja vīna pudeli vaļā,
un viņi abi dzēra uz

„jaunā mantinieka" veselībām.

Prieks un lepnība spīdēja uz saimnieka vaiga, bet arī

mīlestība ausa pret vectēvu. Vecīšam arī sirds kā

kusin kusa: viņš nu sauca saimnieku par „dēlu" un

saimnieci par „mīļo meitiņu". No šī brīža Lejas tē-

vam atspīdēja jauna saulīte viņa drūmajā dzīvē.

Bērnam uzlika Jāni vārdā. Pirmajā pusgadā ne-

bij nekāda prieka par bērnu. Viņš vārga un slimoja,
tā kā bij maz cerības, ka būs dzīvotājs. Bet vēlāk

Jānītis saspērās uz augšu, ka bij prieks redzēt. Nu

jau māte viņu varēja citam iedot paauklēt, kad pa-

šai bij jāiet laukā soļa apdarīt. „še nu, vectēv, tev

tas mazais!" viņa tik pasacīja, un vectēvam tas bij

prieks lielu lielais. Bet daudzreiz notikās, ka bērns,
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juzdamies svešās rokās, sāka bļaut uz to negantāko.
Vectēvs cieš, sirdi pārliecis, aijā un ucē; tas nelīdz

nekā, ieliek šūpulī — šūpo; bet bērns bļauj jo ne-

gantāk. Nu vectēvs saskaistās, jo troksnis top brie-

smīgi liels, un cilvēka pacietībai taču ar' ir savas ro-

bežas, kur viņa beidzas; viņš skrien uz kūti un

sauc: „Lien', nāc! tas netaisnieks jau vai māju gāž

apkārt." Saimniece aizskrien, paņem bērnu, un acu-

mirklī bērns paliek mierīgs.

Jānītis sāk jau rāpus iet; bet vēl ar vectēvu ne-

grib un negrib lāgā iedraudzēties. Bet pie tam vec-

tēvs pats vien bij vainīgs: viņš bij reiz bērnam pie

vaidziņa piedūris savu aso bārdu. Pag', tai lietai jā-
lūko izpalīdzēt, vectēvs domā. Viņš iedod otras sē-

tas tēvam 16 kapeiku naudas, lai tas priekš viņa no-

pirkot bodē mārciņu cukura. Un nu viņš ņem cu-

kura mārciņu, sadauza smalkos graudiņos, saber tos

vecā stopā un pakar stopu auklā, savā klētiņā pie grie-

stiem, lai pie cukura peles netiktu klāt. No šī cukura

nu vectēvs grib Jānīšam dot ik no dienas pa vie-

nam graudiņam. Un redzi, panākums ir slavens: jau
otru graudiņu ēdot —

t. i. otrā dienā — Jānītis pie-

rāpo pie vectēva, kas skalus plēš, paceļ rociņu ar

visu cukura graudiņu uz augšu un saka: „I"; vec-

tēvs aplaiza un atbild: „Im, gārds!" Un nu vectēvs

iztaisa no mīksta, lunkana priedes skala mazu kastīti

ar vāciņu un to bērnam iedod. Tad vēl iedod savu

spičku dozi un nazi, ko iekšā likt. Abiem nu prieka
vai Dievs to zin. Bērns paceļ nazi uz augšu un prasa:

„I!" — vectēvs atbild: „Tas nazis, — nevāz naža

vaļā; vui, nazis ass!" — „Vui, — ss!" bērns at-

saucās un iemet nazi kastītē. — Citā dienā atkal tādā

pat vīzē abiem darbojoties, Jānīšam piepēži iešau-

jas aplamas domas prātā; viņš atgriežas pie durvīm

un sāk brēkt: „Mam', ci, ci!" Tad vectēvs to mie-

rina: „Mamma pie gotiņām — pieniņš būs!" Viņš
nu steigšus iztaisa no priedes skala govi ar ragiem
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un četrām kājām, to nostādina zemē un saka: „Vej
še, Jānīt, kur gotiņa! — gotiņa saka: mū!" Pēc tam

viņš iztaisa otru mazāku četrkājainu un saka : „Vej

še,' kur aitiņa — bē!" Tad vēl trešu ar uz augšu

saliektu asti un saka: „Vej še, kur Taksis — au,

au, pī, Taksi! — „Pī, tā \" maziņais izsaucās, un uz

viņa veselīgā, nosmekstējušā ģīmīša ir jukām smiekli

ar asarām. Kad māmiņa beidzot ienāk no lauka,

viņš tai laimīgs izrāda savus kustoņus pa vienam un

izstāsta, kā kurš saka. Bet ne mazāk laimīgs ir vec-

tēvs.

Citreiz atkal vectēvs uzsēdina Jānīti sev uz ceļa

gala, to lecina uz augšu un dzied:

„Baro sirmi, baro bēri,
Abi tēva kumeliņ';
Ar sirmīti Rīgā braucu,
Ar bērīti pavadīj';
Sirmim devu tīrauziņu,
Bērim auzu sēnaliņ/''

Un tā vēl daudz citu dziesmu viņš dziedāja. Kas

viņam dziesmu! neizsmeļams avots. Katrai reizai

sava dziesma. Bet visvairāk savās dziesmās viņš dau-

dzināja staltus puišus, kaltus ratus un lepnus, sagro-

žotus zirgus. Varbūt vectēvs šādā reizē atminējās
kādu skaistu dienu iz savas jaunības, varbūt ar' dzie-

dāja tik tāpat vien; bet katrreiz šādā brīdī vecīša

tumšās actiņas spīdēja kā līksmības pilnas.
Vectēva dziesmu bagātajam daudzumambij jāap-

robežojas. Kolīdz Jānītis sāka mācēt līdzdziedāt un

vārdus saprast, tad viņš nosacīja, kuras dziesmas jā-

dzied, kuras ne, un vectēvam bij jāpaklausa.
Uz pavasara pusi vectēvs Jānīti aiznesa uz kūti,

izrādīja viņam govis un „mazās telītes". Istabā pār-
nākušiem nu viņiem bij daudz ko runāt un spriest

par mazajām telītēm. Jānītis jautāja, vectēvs skai-

droja un savus skaidrojumus papildināja ar to, ka mā-

cīja Jānītim: „Arājs lūko lemešus, gans jau zina za-
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ļumus" v. t. t. It īpaši tā vieta Jānīša sirsniņu grāb-
tin aizgrāba, kur stāv:

„
Visas upes skaidras skrien,

Telītes pa malām brien,

Sīki, mazi lopiņi
Līdzi laksta lustīgi."

Citā dienā vectēvs Jānīti nesa uz stalli, parādīja
bēri un masku (ķēvi). Bērim viņš zēnu uzcēla mu-

gurā un brītiņu paturēja. Istabā ticis, Jānītis sastā-

dīja kaktā abus beņķīšus, lielo un mazo, izvilka no

Andrievmātes gultas vīšķi salmu, pameta to beņķī-
šiem priekšā un tad veda vectēvu bēri un masku

skatīties. Viņš pats kāpa bērim mugurā un vectē-

vam vēlēja maskai sēsties mugurā. Un nu vajadzēja
dziedāt:

„Baro sirmi, baro bēri,
Abi tēva kumeliņ'" v. t. t.

Tādas laimīgas dienas abi draugi vadīja. Abi

priecājās vienus priekus; abi bēdājās vienas bēdas.

Un kad atnāca pavasaris, tad Jānīša pasaule papla-

šinājās par daudz, daudz. Jau ziemā bij vectēvs Jā-

nīti uz to kā gādināt atgādinājis :

„Kad tu gadu vecāks būs',
Tad tev māte svārkus šūs,
Tad tu ar mums dārzā ies',
Un par puķēm priecāsies,
Tad tu redzēs' cālīšus,

Teļus, jērus, kumeļus,
Tad tu dabūs' ogas ēst,
Kas tev slāpes gan var dzēst."

Vectēvs pataisīja Jānīšam mazas pastaliņas, no-

vija tievas, tievas aukliņas, ar ko apvērt, un kad ārā

sniegs jau bij nokusis, un silta saulīte spīdēja, viņš
apāva zēnam kājas, jo bij nodomājis to vest kādu

gabaliņu tālāk: tur uz grants kalniņu, no kurienes

varēja redzēt pārplūdušo upi. — Vej, kur debess!"

Jānīts izsaucās, ieraudzījis plašos ūdeņus. — „Tā jau,.
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dēls, Liedē," vectēvs izskaidroja. — „Vej kur telītes

atlec?" zēns jautā, jo viņam bij iestāstīts, ka visas

mazās telītes no Liedēs atlecot. — „Nu ja, kur telī-

tes atlec," tā vectēvs apstiprina. Tad vēl vectēvs

stāstīja, ka Liedē esot dziļa, dziļa; kad tur ejot bērni,
iekrītot iekšā — plunkš! —un noslīkstot. Jānītis

klausījās, austiņu piešķiebis, jo no vectēva nopietnās

sejas viņš tāmēja, kā kautko bēdīgu, nelabu stāsta,

kautgan izprast viņš vēl nemācēja. Noklausījies, nu

Jānītis ar' grib vectēvam kaut ko bēdīgu pretim stā-

stīt. Viņš parāda ar pirkstiņu uz veco, lielo bērzu

un, galviņu nošķiebis, saka skumjā balstiņā: „Ābele
ar' ir dziļa, dziļa..." Vectēvs pasmaida un, Jānīti

zemē likdams, saka: „Ei nu, dēls, paskraidies!" Bet

Jānītim ir ļoti bail vienam staigāt tik briesmīgi lielā,
svešā pasaulē un tik varen tālu no vectēva rokām,

jo vectēvs viņam nu izliekās liels kā baznīcas tornis.

Viņš apķeras vectēvam ap kāju un brēc:
„
Vectēv,

ņem ,ņem, ņem!" — „Vai, kas tu esi bailīgs!" vec-

tēvs uzbārās un tad atsēstas zemē. Zēns ir gluži pār-

steigts, jo viņš nemaz nebij iedomājies, ka vectēvs

varot piepēži tāds maziņš palikt. — „Ej vien, dēls,

droši, es jau ar' tepat esmu," viņš bērnu drošina, un

nu pats sāk meklēt smēķējamo rīku. Jānītis iet,

augsti kājiņas celdams un kā taustīdams, kādus so-

ļus no vectēva nost, bet atkal mudīgi atskrien at-

pakaļ. Otrs mēģinājums jau izdodas labāk; trešo

reiz Jānītis jau paiet soļu desmit no vectēva nost, at-

griežas pret vectēvu, notupstās zemē un saka: „Vec-
tēv — ū!" Vectēvs pamet ar galvu un tas nozīmē

tikdaudz: šis jau ar' redzot, — labi esot gan. It ar

katru soli Jānītim dūša augtin aug. Drīz viņš jau
skraida ap vectēvu riņķu riņķiem apkārt. Viņš at-

rod kaķa-pēdiņas, kas pulciņos aug, savas sarkanās

galviņas no zemes izbāzušas, un, tās saplūcis, nes vec-

tēvam rādīt. Neskaitāmi jautājumi vectēvam jāiz-

skaidro, ko zēns ceļ priekšā gan par šo, gan to.
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Jānītis nu bez pastaliņām nekur vairs negrib iet.

Ir pat naktī viņš grib gulēt ar visām apautām kā-

jām; bet vectēvs to pievar, kā jānoauj. Viņš sakās

rītā agri, agri tam kājiņas atkal apaut. Kad vectēvs

Jānītim kājas beidz aut, tad viņš tam pārmet trīs

reizas krustu pār krūtīm. Viņš ir bērnu iemācījis tai

brītiņā gluži mierīgi izturēties.

Kādā jaukā rītā, abiem ārā izejot, Jānītim atkal

jauni brīnumi: pa pagalmu skraida krustām, šķēr-
sām bezdelīgas. Cita nometās turpat peļķes malā un

pieņem knābītī dubļu un vienu salmiņu ar' klāt; cita

uzmetās uz jumta kārts galā un nodzied savu dzie-

smiņu, sarkanā pakaklīte vien nokust. — „Vectēv, ve

vei, kur zvirbuļi! melni zvirbuļi!" Jānītis izsaucas,
prieka pārņemts, un norādakatrai bezdelīgai ar pirk-
stiņu pakaļ, kad tā aizšaujas pār pagalmu. — „Tās

jau, dēls, bezdelīgas," vectēvs saka.

„Vai zvirbuļi ar' ir bezdelīgas?" Jānītis jautā,
jo viņam līdz šim vēl citi putni nebij pazīstami, kā

tikai zvirbuļi.
„Nē, dēls, zvirbuļi nav bezdelīgas — tie tik ir

zvirbuļi," vectēvs izskaidro. kā bezdelīga
runā: ikam māte viešņu vada, tikām bērni gaļu griež;

iegriež pirkstā — čirrrrgs; ja es melo, tad lai manu

kaklu nogriež — čirrrrgs!"
„čirrrrgs!" Jānītis izsaucas smiedamies. „Vec-

tēv, — vēl!"

Vectēvs noskaita vēl.

„čirrrrgs!" Jānītis atkal izsaucas un palec uz

augšu. „Vectēv, — vēl!"

Un vectēvs atkārto savu pātaru bez mitēšanās,
redzēdams, ka zēnam tas bez gala patīk. —

Citā reizē atkal vectēvs drāž grābekļa zarus pa-

galmā, uz drēbju kuļamā bluķa sēdēdams. Jānītis

pūlas ap vectēva baso kāju, to ar velganām smiltīm

aprauzdams. Sarauš prāvu čupiņu ap kāju, tā ka

kājas nemaz vairs nevar redzēt. Vectēvs nu viegli-
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ņām izvelk kāju no smilšu čupas ārā, tā kā izceļas
maza krāsniņa. Tīri nedomājot ir iznācis tāds brī-

nums! Bet nu vectēvam vajag pagriezties drusciņ

tālāk, lai var taisīt atkal otru krāsniņu, un pēc tam

vēl vienu un vēl vienu un vēl vienu...

Ir siena laiks. Nākošu rīt' ir nodomāts iet uz

Liedēs pļavām. Vectēvam būs pļāvējiem brokastis

jānes. Jau vakarā viņš Jānītim ar' par to iebilst.

Rītā — vēl vectēvs guļ, jau Jānītis ir kājās un modina

vectēvu. Saimniece sataisa brokastis — miltu biez-

putru ar ceptu gaļu. Vectēvs ņem ēdamo savā rokā

un Jānītim dod karotes nest. Bet vēl papriekš atloka

Jānītim biksītes, lai rasā nesamirkst, tad sāk abi iet.

Pa pļavu ejot, Jānītim vienmēr ko apbrīnot un jau-
tāt. Viņš plūc puķītes un rāda vectēvam:

„Vectēv, kas šitās?"

„Tās jau vālītes."

„Kas šitās?"

„Tās vilka mēles, — nebāz mutītē!"

„Kur vilki paši?"

„
Vilki mežā."

„Vai vilki ir lieli ?"

„Lieli."
„Kā vilki saka, vectēv?"

„Au, au, au, aun kā—jas, salst kā—jas!" tā vilki

saka."

Te uz reizas — brīc, brīc! — izskrien zaķis no ābo-

liņa lauka, turpat ceļiniekiem priekšā.

„Vectēv, ve vei, kur aita! vei, kur aita!" Jānis

izsaucas. Vectēvs, zaķi ieraudzījis, nokliedz tam pa-

kaļ : „Tuptai, Jānīt, suņi neredz, tuptai, tuptai!" Bet

zaķis sāk stiept vēl ātrāki, pārskrien pār pļavu
un pazūd šiliņā. Jānītis tā aizgrābts, ka tam karotas

izkrīt no rociņām. Vectēva kliedziens —jo viņš vēl

nekad nebij dzirdējis vectēvu kliedzam — un savā-

dais, neredzētais kustonis, kas tik ātri skrien un pa-

zūd kā sapnis, tas viss priekš viņa tik varenīgs, tik
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lielisks, ka viņa mazā sirsniņa vai pukstēt nostājas
aiz brīnumiem. —

„Redz, dēls, tas ir meža zvērs — zaķis," vectēvs

saka — „redz, kā aizlēca !"

„
Vectēv, vai zaķis kož?" Jānītis prasa par brī-

tiņu.
„Nē, zaķis nekož, — viņš jau bailīgs," vectēvs

atbild. —

Ceļš iet caur šiliņu. Te vectēvam jāatpūšās, jo

viņš ir stipri aizkusis. Viņš noliek nesamo zemē un

pats nosēstas uz celmiņa. Te tāds vēss, patīkams.
Bērzi ar priedēm aug kopā saskāvušies un izvēdina

ļoti spirdzinošu lapu un skuju smaržu. Viss tik kluss

un rāms. Jānīts tagad neskraidelē nekur, bet stāv

vectēvam cieši klāt un cieš klusu. Pēdīgi viņš prasa:

„Vectēv, par ko tam vilkam bij ragi?"

„Zaķam jau ragu nav, — tās jau bij ausis," vec-

tēvs pārlabo; tad jokodamies piemetina vēl klāt:

„Garas ausis zaķēnam,
Bārda tā kā kaķēnam."

„Kāpēc tu zaķēnu par Jānīti sauci ?" Jānītis vaicā.

„Viņš jau ar' tāds pat mudīgs, veikls ir, kā Jā-

nītis, vectēvs atteic.

Šiliņa otrā malā aizrūcas balodis.

Jānītis briesmīgi satrūkstas un piespiežas vectē-

vam ciešāki klāt. — „Kas tur?" viņš klusiņām prasa.

„Tas jau balodis — ūzu prasa. Paklau, kā viņš
saka ū—zu, ū—zu."

Balodis apstājās rūkt; bet Jānītis klausās noņē-
mies, vai vēl rūks. Beidzot viņš saka uz vectēvu:

„Man jau ūzu nav, — tev vien ir ūzas ".

Vectēvs saprot zēna gudrību un atbid jokodamies:
„Viņš nu gan ņem i biksītes pretīm, kad tik dod; bet

mēs jau viņam nedosim, lai skraida vien plikām
ciskām."

Liedēs pļavā atkal Jānīti sagaidīja jauni pārstei-

gumi. Andrievmāte bij uzgājusi vienas bites, pats
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Jānīša tēvs divējas, Andrievs vienas, un nu Jānīšam

deva kanniņas izsūkt. Tad Jānīša tēvs, zēnu rokās

paņemdams, „sacīja: „Nāc šurp, dēls, es tev kaut

ko parādīšu." Un nu viņš bērnu nonesa pašā Liedēs

malā, nolika to zemē un tad lēnītiņām pašķīra grīsli
un tur lika Jānītim skatīties. Jānītis paskatījies ie-

brēcās:
„
Vista!" Bet tai pašā acumirklī „vista" —

tā bij pīle — trūkās no perēkļa ārā un aizskrēja. Jā-

nītis nosēcās vien; bet atguvies norādīja ar pirkstiņu

pīlei pakaļ un nopriecājās: „E, kur lielā bezdelīga!"
Nu tēvs vēl reiz pašķīra grīsli un lika Jānītim ska-

tīties. Perēklis bij pilns olu.

Jānītim pļavā tā patikās, ka nemaz vairs negri-

bēja uz māju iet. Viņš meta kūleņus un pītināja no-

pļauto zāli; iebrida pļavā, kur zāle sniedzās pāri par

viņa galvu. No mājā iešanas ne domāt! Tikai ar

varēm vectēvs to pielabināja, apsolīdams to citā rītā

atkal vest. —

Jau sen bij vectēvs vēlējies vienreiz priekš mir-

šanas apmeklēt savu znotu, kurš priekš diviem ga-

diem bij iegājis dzīvot Liedkalnieša Sila-butkā. Par

kalpu iedams, viņš bij iekrājis drusku naudas. No

Lejas tēva puses nāca vēl klāt meitas daļa; tā viņi

spēja nopirkt divas govis, zirgu un vajadzīgās lie-

tas priekš dzīves. Abi jauni, spēcīgi cilvēki bū-

dami, viņi bij tiktāl iepūlējušies, ka jau šogad bij iz-

sēts divi pūri miežu līdumā. Ir linu jau bij izsējis

gandrīz četrus sestuļus plēsumā. Tāpat savs lauciņš
ir priekš kuras labības bij iestrādāts. Pat kāpostu

un sakņu dārziņš bija. Gada rente gan bij 60 rubļu
liela, bet Lāču Indriķis — tā Lejas tēva znotam bij
vārds — par to daudz neizvaicāja, gan labi zinādams,
ka no zemītes ieņēmumiem labi ja puse tiks. „Vai
tik vis bēdas pasaulē?" viņš daudzreiz noteica. ti-
tāni nav ne tik vēl, kā mums, un ar' dzīvo." Viņš

gāja rudeņos, kad druvas bij nodruvātas, akmeņus
skaldīdams ar biszālēm un tā nopelnīja trūkstošo ren-
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tes naudu. Šogad viņš bij nolīdzis ar pašu muižu.

Uz dienām viņš nekad nenolīga, — „tā tik sliņķi
mēdz darīt," viņš teica; bet uz collēm, un tādā vīzē

viņš dažu dien' nopelrāja pa divi rubļi un vēl

vairāk.

Kā jau sacīts, Lejas tēvam prāts nesās redzēt, kā

dzīvo viņa meita un znots. Visvairāk vēl tādēļ, ka

znots viņam bij sacījis: šogad šim — lai Dievs sa-

glabājot līdz galam — būšot laba vasara. Tā nu arī

todien, kad Lejas ļaudis taisījās braukt uz alksnas

pļavu sienu pļaut, vectēvs āva kājas uz znota apcie-

mošanu, jo uz alksnu braucot bij Sila-butkai garām
jābrauc. — Jau Jānītis skatījās uz vectēvu tādām

neuzticīgām acīm, kad saimniece viņam bij uzdevusi

baltu kreklu. Bet kad nu vēl vectēvs apāva kājas
jaunajām pastalām, atnesa jaunos svārkus no klēts

un apsēja krustaiņo lakatiņu ap kaklu, tad lieta kļuva
skaidra: — vectēvs brauks projām — tāļu projām!
kur nu vairs būs vectēvs? Vectēvs pagalam! Ai,
cik grūti zēnam bij, iedomājoties šķiršanos no vec-

tēva! Gan māte draudēja ar žagaru slotiņu, bet

bērns par to neiztaisīja nekā, tik raudāja, pie zemes

krizdams, aiz vectēva.

Nekas vairs nepalīdzēja: ne vectēva iestāšķi, ka

iešot ogu meklēt, ne cukura graudiņš, ko vectēvs no

klēts bij atnesis. Cukura graudiņu Jānītis nosvieda

zemē. Tikai vectēvs beidzot solījās no ciema Jānī-

tim atnest mazu zaķīti un plinti, ar ko — pū! — za-

ķīti nošaut, tad Jānītis palika no raudāšanas mierā

un sāka tā uzmanīgi vectēva runā ausīties. — „Nu,
vai man braukt pēc zaķīša?" vectēvs beidzot nopra-
sīja.

„Tad atved divus zaķīšus un vienu mazu vilciņu,"
Jānītis piesacīja un jau smējās.

„Ja nu tik varēs noķert," vectēvs teica.

«Plinti ar' — pū!"

„Kā tad, — plinti ar'!" vectēvs apsolījās. —
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Māmiņai vajadzēja Jānīti pavadīt līdz pat olnī-

cas galam aizbraucējam līdz. Olnīcas galā notika sir-

snīga atvadīšanās no vectēva, arī no citiem ļaudīm.
Citi to darīja it kā pa jokam, bet vectēvs ar Jānīti

sabučodamies apraudājās, it kā kad vairs neredzētos.

Jānitim vajadzēja noskatīties, kamēr vien aizbrau-

cējus varēja redzēt, un kad tie pazuda aiz birzes, tad

bērns mierīgi mātei iejautājās:

„Māmiņ, vai vectēvs būs drīz mājā?"

„Vīj, dēliņ; nupat taču vēl aizbrauca!" māte uz-

bārās. —

Šīs bij Jānītim pirmās, nopietnās bēdas viņa mūžā.

Bet Jānītis izrādīja, ka viņš ir vīrs, kas māk likteņa
lēmumam padoties. Nevienas asaras viņš vairs ne-

tika raudājis aiz vectēva. Bet ka viņa sirsniņa stipri

ilgojās, to no tam varēja zināt, ka vienmēr actiņas
meta uz lielceļa pusi, un ja ieraudzīja kādu

tad tūliņ māti darīja uz to uzmanīgu, izsaukdamies:

„Ve, vei, māmiņ, vectēvs jau brauc!" Tik viena lieta

bij, kas viņu šaīs skumjās iepriecināja, tās bij do-

mas par zaķīti un plinti. Tādēļ ar māti par citu neko

ar' netika runāts, kā tik par zaķīti un plinti. —

Lejas tēvs nonāca pie Sila-butkas ap pašu pus-

dienu. Viņš negāja vis tūliņ taisni uz dzīvokli, bet

apstaigāja ap druvām. Bij tik karsts, tveicēja
ka Lejas tēvam bij jāatmet svārki vaļā; bet arī tas

nelīdzēja: viņš nu novilka svārkus nost un tos pār-

meta pār plecu. Meža vidū nav vis karstā vasaras

pusdienā tikvien karsts, kā uz lauka. Klajumā tak

vēl izpūš kāda vēsmiņa; bet še mežā tik šausmīgi
kluss un karsts, ka, ja atsēdīsies koka pakrēslī, tev tū-

liņ dosies iedomāt: diezin, kā viss, kas še aug, nav iz-

cepis un izkusis. Bet par šādu karstumu līduma

mieži neko neiztaisīja, ja tik lietus rasina vien uznāk

vajadzīgā reizē. Lejas tēvs arī to zin, tādēļ, viņš,

gar līdumu iedams, vietvietām nostājas, pasmaida,
pamet ar roku, it kā sacītu: „paldies Dievam, mieži
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brangi!" un iet atkal tālāk. Pašreiz viņš nostājas

uz ežas, kur miežu druva ar auzu druvu saietas kopā,

atspiežas ar abām rokām uz sava spieķa, kad pa meža

taciņu iznāk vīrs, ar arklu uz pleciem, vezdams pie

pavadas zirdziņu. Kājā viņam ir vīzes un nātni

auti, kas ir nostrūvējuši vienām oglēm. Tikpat no-

strūvējušas ir rupjās pakulu biksas un krekls. No-

svīdušais zirdziņš kaujas ar dunduriem, asti kuldams

un kājas cirzdams, tā kā priežu saknes vien dimd, ir

noķer pa mutei zāles, kur ierauga. Pats vedējs iet lē-

niem soļiem un, galvu uz leju nolaidis, domā garas do-

mas un mētā ar roku tā, kā kad ar otru cilvēku saru-

nātos. Lejas tēvs tīšām aizkāsējas; vīrs paceļ galvu

un ierauga viņu. «Tētiņ, tu te! kas tad tevi te dzi-

nis pašā dienas karstumā?" viņš izsaucās, pārsteigts
un brīnumu pārņemts, bet arī prieka pilns.

Nu viņš ņēmās izstāstīt sievastēvam, kā gribē-

jis vēl priekš pusdienas rāceņiem līdumu beigt art,
bet nolūzusi arklam lemesnīca, un tā nu jānāk mājā

nebeigušam. — «Redzi, dēls," sievastēvs to pamācīja:

«arvien, ko dari, nesteidzies bez ziņas, tad arvien

ātrāk uz priekšu tiksi. Cik jau kūrējs labuma panā-

cis, par daudz ātri skriedams !"

Lejas tēva atnākšanu svinēja kā kādu lielu, retu

notikumu. Anna —tā bij viņa meitai vārds — ie-

sāka olām sietu sieru, ko bij nolikusi priekš jāņu-
dienas, jo uz jāņu-dienām viņus bij solījies apmeklēt

pats Liedkalnietis ar kādu tālinu radinieku — skolo-

tāju. Tagad dzeltenās, gludās siera šķēles ripoja uz

šķīvja aiz mīlestības, kamēr «augstajiem viesiem"

tās tiktu sniegtas vienīgi aiz cienības. Ciemiņš izvilka

no ķešas brandvīna pudeli, ko bij krogā paņēmis un

to uz galda likdams sacīja: «Ek, še, bērni, es atnesu

jums kukuli; iedomājos, garkrogu braucot, sak, kā nu

tīri bez kā nāksi? tad jau, ek, i sunītis apsmies," —

viņš pameta sunīšam siera kumosu. Abi laulātie

draugi priecājās par tēva kukuli, kā par nezin ko.
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Vīrs pateikdamies paņēma pudeli, sieva izņēma no

skapīša glāzīti ar nolūzušu kāju, un nu visi trīs

dzēra, ikkatrs pa čarkai. Bet tēvs uzstāvēja vīram,
lai dzerot vien vēl otru: tas neesot nekāda vaina, kad

pēc grūta darba iemetot labu čarku. Vīrs arī iedzēra

un tad, aizbāzis pudelei prapi, to nolika skapītī, lai

stāvot otrai reizai. Ak, kā nu saruna vedās! — Ista-

biņa tāda patīkami vēsa un tāda pustumša — abi

logi aizklāti palagiem, tikai durvis vaļā — aizdurvē

nolikts vesels klēpis „bulderjāņu", ko ganumeita —

viņu pašu 7 gadu vecā meitiņa — bij pa Liedēs malu

pierakusi priekš kaltēšanas. Istabiņā tāds vēsums un

smaržots gaiss, — paliek tik labi, tik omulīgi ap sirdi,
sēdot šādā spridzīgā vēsumā, it īpaši, ja iedomājas,

kāds karsts un tveicējs gaiss ārā, kur tev aiz liela

karstuma vai āda čurmulī raujas. — Vēl vectēvam

cits kukulis: ir trīs saldmaizītes ķešā, zirdziņu veidā;

vienu viņš dos savai meitas-meitai Ilzītei; bet viņa —

bērns piekususi, tagad piedarbā guļ dienvidu; otru

viņš dos savam meitas-dēlam Indziņam; bet trešo

viņš nesīs uz māju Jānīšam. šis pats tad būs tas ap-
solītais zaķis. Visas trīs lietiņas viņš nodod saimnie-

cei, lai noliekot skapītī, ķešā varot salūzt.

Vēl kādu stundu laulātie ļaudis ar tētiņu runā-

jās. Indriķis viņam stāstīja no vienas vietas par savu

saimniecību, par saviem darbiem, kas padarīti un kas

vēl jādara, par savām rudens cerībām. Anna atkal

viņam vietvietām pārlaboja, gribēdama savu dzīvi no-

stādīt vēl spožākā gaismā, lai mīļam tētiņam būtu jo
vairāk prieka. Ar pārpilnību jau, zināms, viņi neva-

rēja vis lielīties, jo zemītes izdevums labi ja sniedzās

pašu pārtikai un tik kādai daļai rentes; bet viņu lep-

nums un prieks bij tas, ka visur, kur viņi bij savas

veiklās, stiprās rokas pielikuši, kā plūdin plūda Dieva

svētība, vai tas nu būtu druvā, vai stallī, vai dārziņā.
To tad nu viņi savam mīļam viesim tagad teiktin iz-

teica. Beidzot vīrs tā norunāja: „Liekas mantas gan
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mums nav, bet cauri jau nu tāpat spiežamies." Bet

ciemiņš visu šo laiku bij klusējis un kā kur tālu, tālu

skatījies tādām savādi spožām, platām acīm. Ir reiz-

reizām viņš žāvājās un žāvādamies arvien drusku

aizkliedzās. Indriķim beigušam runāt, viņš tam sa-

ņēma aiz rokas un, to lēnītiņam spiezdams un drusciņ
kratīdams, runāja: „Tā ir liela mantošana, ja kas

Dievam kalpo un ir pieticīgs, jo mēs nenieka neesam

pasaulē ienesuši, tad ar' ir zināms, ka nenieka neiz-

nesīsim; bet kad mums sava barība un apģērbs, tad

lai pietiek! — tā, mani bērni. Jūs jau zināt, kas ar

tiem notiek, kas grib bagāti kļūt. — Bet nu, Anniņ,

pataisi man zemē vietu, — ak, kā man sirds pēc miera

kāro ..."

Indriķis izgāja zirgu padzirdīt un saimniece ie-

sāka ciemiņam zemē guļas vietu taisīt. Par brītiņu

ienācis, Indriķis teica, ka no malām ceļoties ozoli, bū-

šot pērkona lietus. Vecītis un Indriķis abi apgulās

zemē; bet saimniecei nebij vis vēl vaļas pie miera do-

ties; viņai bij jāiet, govīm ēdamais, silēs jāietaisa un,

ja lietus nāktu, jāsanes izvelētās drēbes pajumtē. Ve-

cītis gulēdams vēl šo to runāja un tikai tad nostājās,
kad manīja, ka Indriķi jau miegs bij pārvarējis un

viņš tik reizreizēm vēl kautkā pretim atrūca. Tomēr

vecītis vēl nevarēja aizmigt: viņš mētājās uz vienu

un otru pusi, tad saņēma rokas kopā un klusām mur-

mināja svētus pantiņus gan no bībeles, gan no dzie-

smu grāmatas. Viņš jau tādu daudz zināja, viņam
jau trūkums nebij. Bet šoreiz viņš vairāk skaitīja
tādus, kas uz miršanu zīmējās: „Kad nāks pie nāves

stundiņas, tas vakars manas dzīvības, tad dod man du-

sēt, mīļais Dievs, iekš tevis mūžām atspirgties. — It

kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc

pēc tevis, ak Kungs!" — Beidzot arī vecīti pārņēma
miegs. Viņš aizmiga tāpat saliktām rokām.

Pēc kādas pusstundas laika Indriķis stāvus pie-
trūkās no savām cisām, jo briesmīgs pērkona spē-
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riens norībēja, tā kā istabiņas sienas vien salīgojās.

Indriķis tik vien paguva izsaukties: «Tu žēlīgs
Dievs!... kur tad Anna...?" un steidzās ārā no ista-

bas. Anna pašlaik, drēbju klēpi nometusi, skrēja uz

piedarbu pie bērniem, jo viņa domāja, ka mājā ie-

sperts. Bet Indriķis tai uzsauca: «Netraucē bērnus,

lai guļ! — redzi, kur Dieva darbi: lielā priede ir sa-

triekta." Tūliņ arī sāka krist no gaisa lietus ļoti lie-

lām, retām pilēm, kas krizdamas pret sauli spīdēja
kā sudraba gabali un padarīja visu to iespaidu vēl

šausmīgāku. Pagalmā smiltīs tās zustin pazuda. Drīz

jau sāka līt lielāks, pa vidiem nāca citas piles zemē;
bet tās bij savādas piles: lieli, cieti ledus gabali!

«Vai, Indriķi, krusa ... !"

«Vai, mīļā Anniņ, kur nu mūsu ..."

Brrrādz! pērkons spēra un Indriķim runa aiz-

rāvās.

Un nu krusa sāka birt jo vairāk un vairāk. Lieli

ledus gabali nāca žvadzēdami un skanēdami zemē.

Platās dadžu lapas sētmalī tika izsistas caurum cau-

rumiem. Maz acumirkļos bij pupas un kāposti paga-

lam notraišķīti. «Kur nu mūsu kāpostiņi!" Anna iz-

saucās un sāka raudāt. Bet Indriķis atspiedās pie te-

ciļa vārpstes un, rokas kopā saņēmis, dziļi nopūtās.
Vēl kādas reizes pērkons rūca, bet vairs ne tik stipri.
Piepēši krusa nostājās, kā kad kāds šautavu priekšā

aizgrūztu. Bet uz pagalmu bij liela kārta ledus ga-

balu.

„Paldies Dievam! — vairāk nebirs," Indriķis lē-

nām sacīja. Tad viņš saņēma savai sievai aiz rokas

un runāja: „Ko tu raudi, Anna! vai tik vien bēdu

pasaulē? citam uziet vēl grūtāks krusts un ar' jā-

panes. Nāc, iesim redzēt, cik būs nosists." — Viņi
roku rokā gāja lauku apskatīt.

z/Lūk, mīļā Anna, vai tā nav paša Dieva glābšana,
kad. .."
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„Ko nu tu vēl par Dieva glābšanu runā? pats labī

redzi, kāda nu ir Dieva glābšana ...
viss nu ir beigts!"

Anna spītīgi rūgti vīram atteica, pēdējās asaras

priekšautā cieši noslaucīdama, un uz viņas ģīmja bij
lasāmas šādas domas: ar raudāšanu un lūgšanām te

nebūs nekā, cik nav viņa lūgts, cik raudāts; jāsāk
būs ar viņu — proti ar Dievu — citādi runāt.

„Runā kā runādams, — Dieva glābšana gan," In-

driķis par brītiņu lēnām sacīja. „Krusa nāca taisni

zemē par to, ka nekāda vēja nebij; būtu vētra bijusi,
tad gan neviena stiebriņa mēs neatrastu kājās — viss

būtu nodauzīts; bet tagad vēl var atrasties tā, kā pa-

visam nedomājam, iesim vien skatīties."

Annai vīra vārdi ļoti apmierināja sirdi. „Jaaarrr

puse būtu nosista un puse vien tik kājās, tad ar' jā-
saka paldies mīļam Dievam par tādu žēlastību," viņa
sacīja un steidzās ātriem soļiem pa pļaviņu uz auzu.

un miežu laukiem. Piepēši viņai iešāvās prātā pir-
mitējais pārmetums Dievam, — viņa sāka lēnāk

iet. — Ja nu tā būs, kā Indriķis nupat sacīja, ja dru-

vas pa daļai saudzētas, tad tak viņa uz Dievu ir velti
bārušies, Dievam nepelnījušam draudējusi. Vai Die-

viņ, cik tas grēcīgi!... Labāk, lai tad būtu viss pa-

gal... vai Dieviņ, visādi slikti! ak Kungs, piedod grē-
kus tam kritējam cilvēkam! Viņa nokratijās ar varu

no nelāga domām un, pret Indriķi pagriezusies, kurš

iepakaļ gāja, sacīja: „Nekā, Indriķi, nosists būs gan,

redzi, kas pļavā krusas!"

„Pamet jel acis tālāk, tad i runā tā," Indriķis
teica, un viņa balss stipri drebēja. Tas bij aiz lielām

prieka jūtām, jo viņš jau gaiši redzēja, ka viņa lau-

ciņi bij pilnīgi krusas neaiztikti, arī pļavu tik pusē
vien bij krusa aizķērusi.

„Ak, slavēts esi tu Dievs!" Indriķis izsaucās, dru-

vas malā nostājies un rokas saņēmis, — „ne salmiņš
nav aiztikts!" Bet Anna nokrita grāvmalā pie zemes

un sāka raudāt. Viņa nedrīkstēja vis tā vaļsirdīgi sa-
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vam mīļam debestēvam tagad acīs skatīties, kā viņas
vīrs. Viņa bij ar savu runu un ar savām grēcīgām
domām mīļo Dievu apbēdinājusi par labdarījumu.

.Ak, kā tas viņai tagad sāpēja! —

Mājā pārnākuši, viņi modināja viesi un bērnus

un dziedāja daudz dziesmu no «slavas un pateicības
dziesmām" un no «gaisa un druvas dziesmām".

Bērni ļoti priecājās par saldajiem zirdziņiem, ko

māte viņiem bij iedevusi un sacījusi, ka tas ciemiņš
tos esot šiem atnesis, — viņš esot šiem vectēvs, lai

ejot, sakot viņam labdienu un viņu apmīļojot. Bet

bērni nekatrs negāja klāt pie vectēva. Mazais rādīja
ar pirkstiņu uz krusas graudiem pagalmā un sacīja:

«Mamm', dod man cukuriņa!" — «Ak tu, mazais

muļķīts! ko tad viņš vēl no tam zina?" māte sacīja
uf? pieglauda mazo ciešāk sev pie krūtīm, un viņai
atkal nobira asaras. Ak, kā viņa tagad gribēja Dievu,

savu Kungu mīlēt «par visām lietām" un viņu vairs

nekad neapbēdināt ar savu grēcīgo valodu ...

Vecītim, kā rādījās, nedarīja nekādu sevišķu ie-

spaidu Indriķa un Annas lielie prieki par Dieva žē-

līgo sargāšanu. Likās, it kā viņš ko citu vien domātu,

kad tie viņam savu prieku stāstīja. Viņš skatījās pa

istabu apkārt, kā kautko ar acīm meklēdams. Anna

domāja, ka viņam esot kāda nepatikšana padarīta,

tādēļ viņa vairs neiedrošinājās ar viņu runāt, bīda-

mās viņu vēl vairāk sakaitināt. Viņa tik nodomāja
pati pie sevis: «Redz, cik viss vecam tā prātiņa, —

kā mazam bērnam." Beidzot viņa tam ar pusbalsi pa-

vaicāja : «Tēt, vai tu ko meklē ?" Tomēr vecītis ska-

tījās jo nopietnāki pa istabiņu apkārt un neatbildēja
meitai ne vārda. Pēc ilga, ilga laika, kad Anna tam

sen vairs nekā nevaicāja, viņš izrunāja tādā savādā,

nemīlīgā balsī, tādā, kā kurlmēma cilvēka balsī:

«Pastalu!"
Un Anna no šīs balss tā sabijās, ka acumirklī iz-

skrēja ārā pie Indriķa, kurš arklu lāpīja, un sacīja
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baiļā, paklusā balsī: «Mīļais Indriķi, nāc! tētiņš nav

vesels. Kā viņš tagad sēd uz bluķa un nerunā! kā

koks
...

nāc nu!"

Indriķim cirvis vien no rokas izkrita. «Ak, mana

paredzēšana!" viņš izsaucās; «jau man pirmīt pār-

ņēma šaušalas sirdi, kad viņu modināju: nomidzis bij
kā nāves miegā, bet acis bij abas vaļā. Tas nebij ne-

kāds labs miegs."
Indriķis iegāja istabā. Vecītis sēdēja vēl tāpat

nekustēdamies uz bluķa. Indriķis piegāja klāt, brī-

tiņu pastāvēja un tad, pielicies vecīšam pie auss, jau-

tāja stiprā balsī: «Tēt, vai tev negribas dzert ?"

Vecītis paskatījās Indriķim acīs, pasmaidīja —bet

smaidot ģīmja vaibsti nebij piemīlīgi — un sacīja:

«Ej, dabū man pastalas !"

«Ak, tā? — pastalas ? —dabūsim gan! Ann', Kur

tu viņa pastalas noliki?"

Pastalas bij noliktas kaktā aiz piesta; Anna tās

paņēma un vecītim iedeva. Viņš nu mudīgi sāka ap-

aut kājas: uzvilka garas, pelēkas zeķes, ielika ūzu ga-

lus iekšā, atvilka pastalām pavērkšķus un izdarīja
visu glīti, kā jau vajadzēja. Beidzis aut, viņš vēl pie-

spieda katru kāju pie zemes, lai kāja pastalā jo cieši

iegultu, kā nenošķiebjas, un tad pārmeta ierasto kru-

sta zīmi par krūtīm.

Abi laulāti draugi mēmi skatījās uz vecīša darbo-

šanos. Anna raudāja. Tad Indriķis atkal pielīkās un

prasīja stiprā balsī: «Tēt, kam tev vajadzēja kājas

aut? tu tak šovakar nekur vairs neiesi."

Vecītis ilgu laiku sēdēja, klusu ciezdams ; likās, kā

kad viņš atteica drūmā balsī:

«Uz mā-ju!"
Nu viņš lēnām piecēlās no tās vietas, kur sēdēja,

pagrieza muguru pret Indriķi un atkal, kā likās, ko

grūti saprotamu domāja. Ir pakasīja galvu, ir sa-

ņēma sev aiz žoda, bet vienmēr tā tumši, skumji rau-

dzījās. Te viņš ieraudzīja savu krustaiņo lakatiņu,
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par šņori pārmestu, to paņēma un tad, ļoti lēnām lū-

koja to aplikt sev ap kaklu; bet tas viņam gāja ļoti
ilgi, jo arvien kaklauts nebij pareizi aplikts.

«Ak, viņa prātiņš ir aptumšots!" Anna izsaucās

un iesāka ļoti skaļā balsī raudāt, pieķērās tēvam klāt

un kā izmisusies, kā lūgdamās sacīja: «Mīļo tētiņ,
kāpēc tu ar mums vairs nerunā? runā jel vienu vār-

diņu ar mums! Vai mēs tevi esam apkaitinājuši?"
Tad tēvs pasmējās — bet viņa smaids bij šaušalīgs,
nejauks — un murmināja ļoti veikli:

«Lai dziedam mēs ar skaņu mēl',
Mums dzimis ir Imanuel

Alleluja, alleluja!"
un atkal nosmējās tā, ka Anna sabijās un atlēca nost.

«Ko tu nu raudi un baidies!" Indriķis sievu mie-

rināja, «tas jau Dieva paša prāts, tur mēs, mirstīgi

cilvēki, nekā nespējam izgudrot, nedz pārlabot, lai

raudam vai dziedam. Tik tas mūsu spēkā stāv: lūgt

mīļo Dievu, lai tas viņam drīz stundiņu piesūta. Ta-

gad iesim nu tepat pa māju kautko strādāsim. Kad

pāries karstais laiks, es jūgšu zirgu un aizvedīšu viņu

prom, tu redz, ka viņš ar visu savu nejēgu pēc mājas
prasa."

Abi izgāja ārā un vecīti atstāja istabā. Vēl uz

sliekšņa būdama, Anna atskatījās atpakaļ: vecītis

stāvēja tāpat kā stāvējis.

Indriķis gāja uz skaidienu un sāka taisīt savu le-

mesnīcu. Viņš arvien paskatījās uz istabas durvīm.

Par kādu pusstundas laiku viņš ieraudzīja vecīti

iznākam pa durvīm. Svārki viņam bij mugurā, bet

apkakle neatliekta un āķīši šķībi samesti. Spieķītis
viņam bij rokā. čakli vien, kā ar lielu steigšanos

viņš devās prom. Protams, viņš tagad steidzās uz ie-

domāto «māju"; bet viņš gāja pavisam uz citu pusi.
Drīz vien tika zirgs jūgts, lai vājprātīgo varētu

aizvest uz savu māju. Abi laulātie ļaudis sarunāja,
kad bij kautcik apmierinājušies, ka tagad cits nekas
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labāks neesot, kā braukt ar visu vecīti uz viņa māju,

un tad ar viņa saimnieku kopīgi aprunāties, kas šai

liptā būtu darāms.

Prom nu bij abiem savādajiem sirdsdraugiem lai-

mīgie zelta laiki! Jānītis gan tecēja savam karsti gai-

dītam draugam pretīm, kad tas no ratiem pagalmā iz-

kāpa, un tūliņ prasīja pēc zaķīša un plintes; bet vec-

tēvs tā neatminējās. Viņš Jānīti spieda tik cieši sev

pie krūtīm, ka bērns izbijās un brēkdams izrāvās vec-

tēvam no rokām un, par gabaliņu nobēdzis, skatījās,
kā kādā svešā, neredzētā biedēklī, vectēvam acīs, it

kā gribētu izpētīt, vai tik sitas esot tas pats vectēvs?

vai neesot kāds svešs? Piepēši viņš savieba ģīmīti kā

uz raudāšanu un tad aizšmauca «mammai sūdzēt", ka

vectēvs šim esot kakliņu sažņaudzis.
Visus mājas ļaudis pārņēma liela satrūkšanās un

tādas kā savādas bailes. To vien tik katrs skatījās,
ka vectēvs piepēši kādam klups mugurā un to no-

žņaugs. Tikai saimniece klusām raudāja, izprasīdama
Lāču Indriķim visus notikumus no gala līdz galam.

Vectēvs, atkal Jānīti ieraudzījis, sāka meklēt pa ķe-
šām; viņam laimējās saldo zirdziņu izvilkt. To viņš
nu sniedza Jānīšam, savilkdams riebīgu ģīmi, kā kad

gribētu zēnam laipni uzsmaidīt. Bet zēns aizvilkās

savai mātei aiz muguras un brēca: „Mamm', iesim

prom! man bail! vectēvs grābs ...!"

Vecītim deva ēst. Bet viņš neēda, tik sēdēja kā

mēms. Tadviņu noģērba un nolika gultā. Un nu viņš
gulēja un gulēja, bez mitēšanās gulēja! mierīgs, bez

kādas vaidēšanas. Tikai kad Jānīti ieraudzīja, tad

pastiepa roku, pasmaidīja savu riebīgo smieklu un

kaut ko izmurmināja. Bet Jānītis bēdzin bēga no

viņa. —

Mīļo lasītāj! ko tev nu lai vairāk stāstu par vec-

tēvu? — Drīz vien atnāca viņam pēdējā stundiņa.
Tas bij kādā rudens vakarā. Kokiem lapas jau bij

nobirušas; ārā, ap mājas stūriem un pa paspārnēm
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gaudoja ass vējš, pirmo sniegu solīdams; bet istabā

bija silts, jauks. Lampa stāvēja aizdegta uz galda
līdzās dziesmu grāmatai un Lejas ļaudis bij apstāju-

šies, saņemtām rokām, ap vectēva gultu, noskatīties,
kā viņš nomirst. Indriķim ar' bij ziņu padevuši, tas

ar' stāvēja pie gultas. Arī Jānītis tagad bij nostājies
cieši klāt pie pašas gultas malas saņemtām rociņām,
tāpat kā lielie cilvēki. — Vectēvs vairs nerunāja, tikai

gulēja ieplēstu muti un acīm un kustināja mēli, kā

kad vēl ko gribētu teikt. Saimniece viņu vēl piecēla

vieglitiņām sēdu vn
#

iepilināja ūdeni mutē. Tad to

lēniņām atkal atlaida gulu. Mirējam ūdens malciņš
atveldzēja mēli un viņš runāja kaut ko nesaprotamu.

Indriķis pārliecās pār gultu un prasīja mirējam:

«Tēt, vai tu mani vēl pazīsti?" Tad viņš sāka roku

kustināt, kā kaut kā meklēdams. Beidzot viņa roka

atdūrās pret Jānīti; viņš to uzlika bērnam uz galvi-

ņas un to tā ilgi turēja uzliktu, turklāt muti kusti-

nāja, kā kad kādu garu lūgšanu skaitītu; bet klāt>

esošie nevarēja izprast, ko viņš tur skaitīja. Vispē-

dīgi, it kā par savas lūgšanas gala vārdiem, viņš iz-

runāja visiem dzirdami un saprotami:

«Miers un prieks iekš Dieva, amen."

Un nu viņa roka slābi nošļuka no bērna galviņas
un nokārās gar gultas malu.

Vēl viena grūta nopūta, vairāk kā gārdziens, un

Dāvis Tiltiņš bij pabeidzis savu garo, grūto mūžu. —

Miers viņa dvēselei! —

Līķi nomazgāja, saģērba un ielika zārkā, jo zārku

un mirstamās drēbes viņš bij savā dzīves laikā licis

pataisīt. Tad dziedāja visi kopā jaukas dziesmas par

augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Bet Jānītis stā-

vēja brīnumu pārņemts un nevarēja saprast, kas īsti

tagad notiek. Piepēši viņš sāka ar dūrītēm actiņas
berzt un skaļi raudāt, jo viņam bij prātā iešāvies, ka

vectēvs laikam būšot nomiris un vairs nekad necel-

šoties. Tā viņš raudāja ilgu laiku, kaut gan māte to
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mierināja, lai neraudot vis, tā jau visiem veciem esot

jāmirst.
Abi znoti sāka pārrunāt par bēru izrīkošanu un

par nomirēja kapos aizvešanu. Jānītis bij ieklausījies
viņu sarunā; viņš piepēši apstājās no raudāšanas, pie-

tecēja pie sava tēva un mīlīgā balstiņā kā lūgdamies

uz viņu sacīja:
«Tēt, tad es aizvedīšu vectēvu uz kapiem."
«Aizvedīsi gan, dēls," tēvs atteica un noglaudīja

bērna galviņu.
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