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IV. daļa

Par saviem garīgas attīstības pirmsākumiem
esmu jau iepriekšējās nodaļās diezgan rakstījusi.

Kādēļ esmu kļuvusi drāmatiķe un liriķe, bet

ne epiķe?
Savu tiesu te ari ietekmējuši ārējie apstākļi.

Lirika ir smalks dvēseles saviļņojums, īstenībā

mūzikālitāte. Tādu man deva mātes skaistā balss,
kad tā pātarus dziedāja. Te man nemaz nekrita

svarā, ko viņa dziedāja, bet kā viņa dziedāja.

Drāmatiķe es kļuvu caur smagiem dvēseles

konfliktiem, kurus es jau mazs bērns piedzīvoju,
kur mīla, naids, spītība, lepnums kā purpura dzē-

riens lējās manā dvēseles traukā.

Epiķe es nevarēju kļūt, jo priekš tā vajaga
būt novērošanas dāvanu: pirmkārt, biju ieslēgta
vientulības valnī, kā Brunhilde uguns lokā, otr-

kārt, man pēc grūtām slimībām nava labas redzes

un labās auss dzirdes. Uz laiciņu tās gan atguvu,
bet vēlāk braukāšanas uz tāliem ziemeļiem bija
liktenīgas. Savu tiesu te nāca klāt mans ugunī-

gais temperāments, intuitīvā uztvere, kas visu

aši uztver un šalc tālāk kā vētra pāri bezdibe-

ņiem.
Pirmā emocija izteicās naidā, atriebes alkā.

Kāds onkulis mātei lasīja priekšā Merķeļa aiz-

liegto grāmatu «Latvieši" par ļaužu mocīšanu.

Un tad vēl spaids, neizsakāms spaids no visādiem

labi domājošiem tuviniekiem.

Tā izlauzās cauri mana brīves tieksme, mana

dvēsele kā zaļa lapa cauri cietai mizai.

Tagad vēl man atliek tikai runāt par vissmal-
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kāko pavedienu, kas ievijas sievietes dvēselē —

par mīlu.

Kad mani 8 gadu vecu meitenīti nodeva Jel-
gavas skolās un dažādās pansijās, es dzirdēju sev

visapkārt kā ziedoņa lapu čaukstu mīlu un atkal

mīlu, tikai tā manī snauda, un es nezinu, vai jel
maz tā visā manā dzīvē atmodusies. Saprotams,
ka man dažādi jūtu viļņojumi gājuši pāri. Ir

tikai viena mīla, lielākā pasaules vērtība — mātes

mīla.
—

Nevajaga būt mīlai uz mazu bērnu vien, bet

bieži bērni var būt vecāki par pašu māti. Dziļāka
mīla sievietei uz vīrieti ir, kad viņa to mīl kā

bērnu. Tas ir upuris, kas iznīcina upura nesēju,
bet daudz, pārāk daudz ir tādu upura nesēju.

Viss cits ir romantika, flirts, seksuālība.

Man, mazai skuķītei, bij kauns, ka visi runā

par mīlu, un es īsti nezinu, kāda tā mīla ir un kā

to iesākt. Kāpēc mani neviens nemīl?

Es sev tēlojos, ka tam „viņam" vajadzētu būt

bālam un nelaimīgam, jo mīla ir tikai nelaimīga
mīla.

Tas izskatījās kā «Antonijs, kas gar Donavas

krastiem iet un tur savu dzīvib' pabeigt šķiet".
Bet dzīvoklī, kur mēs abas ar vecāko māsīcu dzī-

vojām, virs mums augšstāvā dzīvoja ari 2 pēdējo
klašu zēni. To vienu no tiem, bālo un blondo, jau

bij māsīca aizņēmusi. Man palika tikai otrs:

slaiks, tumšiem matiem. Bet tam piemita liels

trūkums: viņam bij sarkani vaigi! Nē, tāds neiz-

skatās nelaimīgs! Turklāt vēl tāda nekrietnība:

viņš mani noturēja par mazu bērnu un bij nosau-

cis par „mazo pelīti".
Kādu vakaru, kad māsīcas nebij mājā, viņš

nonāca mūsu istabiņā, mēness spīdēja tik gaiši
iekšā, it kā gribētu sacīt: „Lūk, ari vīrietis spēj

mīlēt, un tā ir viņa pirmā un pēdējā mīla."

Vēlāk par viņu man būs vairāk runas. Bet to

vakaru, viņš mani paņēma uz rokām un šūpoja kā
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tēvs bērnu. Es plēsos un lauzos, lai tiktu no viņa
vaļā, un sakodu pat asinīs viņa pirkstu, bet viņš
mani tik šūpoja, ka šūpoja, kamēr es apkusu un

paliku tik klusa, tik klusa.

Kāds svēts, mistisks miers nolaidās uz mums,

un viņš tik maigi mani skūpstīja uz lūpām kā

uzpūstu rožu lapu. „Aijaijā, actiņas, lai uz mūžu

aizveras
"

Šis skūpsts bij vienīgais visā mūsu mūžā.

Drīz mēs, meitenes, pārvadājāmies uz citu

dzīvokli, pie vecajiem Jansoniem, parkuriem bija
jau runa. Kas bijis, bija aizmirsts, kad vecais

Jansons man apsolīja „balto ģenerāli", kas atjāšot
un paņemšot mani sev uz segliem priekšā un aiz-

nesīšot kaut kur tālu pasaulē. Jā, uz to bija vērts

gaidīt! Es tad ari vairs nebūšu bērns un drīkstēšu

valkāt cepuri un skaistas drēbes.

Greznoties es vispār mīlēju un bieži vien aiz-

ņēmos cepuri no Jansonu lielās meitas.

Bet ielas puikas skrēja man pakaļ un smējās:
„Lūk, kur sēnīte! galva lielāka nekā pati!"

Es par to ļoti bēdājos un, mājās pārnākusi,
raudāju. Grūti būt bērnam starp tikdaudz liela-

jiem. Ari skolā es biju jaunākā un mazākā. Do-

rotejas skolā jau vispār neskatījās uz vecumu.

Tur lielas, gandrīz pieaugušas laucinieku saim-

niekmeitas laida skolā vienu vai divus gadus, lai

iemācās vāciski.

Man gadījās draudzene Geinerte, taisni liela

auguma skolniece. Tā mani neieskatīja par bēr-

nu, ar ko nav vērts runāt, bet mīļi mani pieņēma,

un es kā dadzītis tai pieķēros pie svārkiem, kad

kopā pastaigājāmies. Par viņu es neko vairāk

nezinu.

Visu manu gaitu pārtrauca slimība, dzeltenā

kaite. Mani pārveda atpakaļ uz mājām, pie vecā-

kiem, un tur es, laikam, ilgi nogulēju. Viss bija

dzeltens, i acu āboli, i nagu gali. Baidījās, vai es

maz vairs izveseļošoties. Kad tomēr sāku atžirgt,
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ārsts man bij noliedzis taukus un vispārīgi taukus

ēdienus. Bet bij tā īsi priekš ziemas svētkiem,
kad lauksaimnieki mēdz kaut daudz lopu, taisīt

visādas desas, ar kurām vārījās pilni grāpji.
Tad vēl bija tie laiki uz laukiem, kad daudz

tika ēsts.

Atceros, ka māmiņa bij sataisījusi lielu podu
ar zosu taukiem un visādām vircēm taisni manas

gultiņas tuvumā. Piesitās man kārdinātājs kā cit-

kārt levai, es izvēlos no gultas, jo vēl biju tik

vāja, ka kājās turēties nespēju, un tik pusrāpus
pievēlos pie tauku poda klāt. Nebija ne naža, ne

maizes, bet es ar abām saujām iekšā un tik riju
ka riju, ka podu gandrīz līdz pusei iztukšoju.

Kas vēlāk notika un kā biju iekļuvusi atkal

gultā un iemigusi dziļā miegā, neatceros.

Par vainīgo tika atzīts kaķis, bet es bijos at-

zīties, lai mani neper, un tā palika.
Ak, jauni grēki taču bij tik skaisti! Es tomēr

izveseļojos, dzeltenums izzuda, un kalpu sievas

atkal teica: „Tas bērns ir kā pienā mazgāts."
Tikai nu man piesitās cita nelaime: saslima

man acis. Labā acs palika šaura, un acuābols bija
tik sarkans kā gaļas gabals.

Atkal skolas kavēšana, un es taču tik ļoti kā-

roju pēc grāmatām.
Ikdienas vai pārdieņu bij mani jāved uz Jel-

gavu pie acu ārsta, kas man pilināja acī atropīnu.
lekaisums gan zuda, bet acs ilgu laiku palika šau-

rāka par otru aci. Ar aizsietu aci es tomēr ķēros

pie skolas grāmatām.
Pēc kāda laika mani tomēr aizveda atpakaļ

uz skolu. Nezinu, kāds gars bija pār mani nācis,

ka es biju tikdaudz samācījusies, ka no pēdēja
sola 3. klasē pamatskolā aši kāpu no sola uz solu,

ka kļuvu pat par pirmo. Skolotājas par mani ļoti
priecājās, un es no pēdējās kļuvu par pirmo.

Nerūpēja man vairs ne „puces", ne cepures,
ari augumā es biju stipri pastiepusies, un nu man
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māte tiešām nopirka gaišzilu kleitiņu un baltu

cepurīti ar zilu neaizmirsteļu vītni apkārt. Pirmā

zelta rota man bij zelta medaljons melnā lentītē

ap kaklu, pie četrstūrainā izgriezuma. Tas viss

ļoti saderēja ar manām kuplajām zelta bizēm.

Ļaudis pat noskatījās man pakaļ uz ielas un

noteica: „Ta tad skaists bērns!" Ari skolotājas
tāpat par mani priecājās, ganpar izskatu, ganpar

lielajām sekmēm. Es, tā sakot, skriešus skrēju ar

mācībām un tiku jau pārcelta uz otru klasi.

Mana sirdsdraudzene, nabaga Jansonu Ella,

jau tad sāka slimot ar diloni, un tai bija jāpaliek
turpat. Mēs tomēr kopā turējāmies visādās dē-

kās: spēlējām ģimnāziju, es lecu no bēniņu dur-

vīm zemē, jo biju viegla kā spalva. Laidāmies pa

Jelgavas pils kāpnēm zemē un izdomājām visādus

nedarbus: kokos kāpšanu, šūpošanos, karuseli

v. t. t.

Pa brīvlaiku vasara viņa uzturējās pie manis,

un tad grābām sienu, slaucām govis, vērpām, kār-

sām, bet galvenais bij «ģimnāzijas rotaļa".

Ļaudis smējās tagad citādi: „Tik lielas mei-

tenes un rotaļājas kā bērni!"

Rudeni turpinājām skolu, un mums jau radās

savi kavalieri: manējais vēl tagad dzīvo un dar-

bojas Zemnieku savienībā, S., no Bauskas puses

saimniekiem, un viņa brālis Viktors S., kas nesen

miris. Tie mūs nokristīja: mani par kalnu rozi,

un Ellu par lejas līliju. Vai pirmais vēl atceras

«Kalnrozīti?"

Nāca atkal vasara.

Mēs vairs ar Ellu nelēkājām «ģimnāziju".
Viņa ari nebija izbraukusi pie manis, bet palikusi
Jelgavā.

Es klejoju pa mūsu mežiņu, un te nu kādā

jaukā dienā radās man kavalieris: kaimiņu dēls

no S. mājām C, vēlākais pagasta bankas direk-

tors.
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Mēs jau agrāk bijām satikušies savstarpīgi cie-

modamies, jo viņš arvien atrada iemeslu pie mums

iegriezties. Ar savu pļaujamo mašīnu. Viņš nāca

pļaut mūsu sienu, un man tad arvien bij jānes
viņam palaunadzis. Vecā tante, kas pie mums pie-
dzīvoja, māti uz to skubināja: „Lai tikai meitēns

iet, lai viņš viņā ieskatās, vēlāk apprecēs." Bet S.

mājā bija vēl izprecamās meitas, un tēvs dēlam

ātrāk mājas nedos.

„Gan jau izputēs visi kā toreiz Sīpķini!" bija
tantes orākuls, kaut gan es nekad īsti nedabūju
zināt, kas tie īsti par Sīpķiniem bijuši.

Pats C. tiešām izlietoja katru brītiņu man zem

galda spiest roku un citēja man Heines dzejoli:

„Deine zarten Lilienfinger
Mochte ich nur einmal drūcken

Und vergehn im stillen Weinen".

(Tavus maigos līl'ju pirkstus —

Kaut tik es tos reizi spiestu
Un tad klusās raudās beigtos).

Un vēl daudz citus tamlīdzīgus dzejoļus no Hei-

nes, kas bija viņa iemīļotais dzejnieks.
Mani pašu viņš bij iesaucis par teiksmaino

Loreleju, lauku Loreleju, un kā lai nu man tas

nebūtu paticis!

Viņš pats bija ari interesants vīrietis, dziļi
brūnēts, slaids, un pie visa tā viņš tik saldsērīgi ar-

vien pūta, mani ieraudzīdams, tīri kā meža ba-

lodis.

„Tu esi pumpurs, un man tikai pumpuri pa-
tīk." Es jau ari pavasarī biju palikusi četr-

padsmit gadu.
„Bet tu nekad par saimnieci nederēsi, tu esi

mīļāko tips. Kad man kritīs lielā loze, tad es ar

tevi aizbēgšu no veciem uz Monako, un tu spēlēsi
markīzes lomu."

Protams, no visa tā nekas neiznāca.
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Žīds Ickus, kā jau visi tā laika žīdi, gan nē-

sāja preces apkārt, gan vēstules, jauniešus preci-
nādams.

Viņš iedeva man kādu vēstulīti, kas no Rīgas
bija rakstīta C, lai es to izlasot un, cieši aizlipi-
nātu, atkal atdodot viņam atpakaļ.

Vēstulē atklājās, ka C. jau sen precējies un

viņa sievai pat bērns. Kad tēvs norakstīšot vi-

ņam mājas, tad viņa varēšot pārbraukt kā īstā

saimniece.

Ar to mans sapnis ar C. beidzās.

To pašu vasaru piedzīvoju vēl otru mīlas

dēku: Svētes muižā, kas senāk bijusi hercoga
Bīrona pils un pēc tam kareivju kazarma, un bei-

dzot palikusi gluži tukša ar visu lielo dārzu, pil-
sētnieki un laucinieki bija sarīkojuši zaļumu
balli, kas bija ļoti apmeklēta.

Sirds man stipri pukstēja, kā visām jaunām
meitenēm, kas iet uz pirmo balli. Kā ģērbties?
Vai pratīšu dejot? Jāsaka, ka es nekad neesmu

bijusi laba dejotāja, protu tikai dejot uz spalvas
kāta, kā ragana uz slotas.

Atnāca svarīgā diena. Man bija puķota, gaiš-
zila muslīna kleitiņa, kas pie manām zeltainajām
bizēm labi piederēja, bet, par nelaimi, māte man

lika aizsiet biezu, baltu plīvuru, „lai nebāžoties

ļaudīm acīs", un noveda attālu no dejas laukuma

krūmājā.
Es dusmojos: kādēļ gan mēs īsti bijām brau-

kušas? Mūzika atskanēja tik vilinoši! Pāri

griezās dejas virpuļos, bet mēs tikai sēdējām ka

sēdējām. Gāja gan tur garām kādi pāra resni

papi, un viens pat norūca: „Lūk, kur aizplīvuro-
jusies vijolīte", bet tie jau nebija nekādi dejotāji.
Vēlāk dabūju zināt, ka tie bijuši Dravnieks un

Māteru Juris.
Diena pagāja, man svīstot zem biezā plīvura,

bet tad nāca vakars, zaļumnieki un mūzikanti visi

sagāja kazarmas plašajās telpās.
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Māte man atļāva plīvuru noņemt, bet atkal

mēs nosēdāmies kādā attālākā kaktā.

Tomēr te iesākās mans triumfs: mani bija ap-

stājuši rīdzinieki un sevišķi viens St. Viņš sanesa

mātei vīnu un kūkas, bet mani aicināja uz deju.
Viņš dejoja ārkārtīgi viegli, un pats bija jauks
cilvēks, kāds dzelzceļa ierēdnis. Nezināju nemaz,

vai pratu dejot vai ne, tikai sajutu, ka vējš mani

nes pa gaisu. Tikko viņš mani palaida, nāca citi,
un tā es gāju no rokas rokā. Bet St. mani mēģi-
nāja arvien notvert un mātei nesa arvien vīnu.

Balle nobeidzās ar to, ka mani ievēlēja par balles

karalieni, un St. bija mans noteikts kavalieris, un

mēs solījāmies sarakstīties.

Pagāja vasara itin drīz, un rudeni sākās sko-

las gaitas.
Es nu biju pansijā pie «tikumu tantes", par

kuru jau esmu rakstījusi autobiogrāfijas nodaļā
«Zelta mākoņi".

Tie nu gan nebij zelta, bet īstie lietus mākoņi.
Es jau nu biju diezgan pārpūlējusies, pārlēkdama
veselu klasi skolā, labi izturēju iestāšanos eksā-

menu uz priekšpēdējo lielāko klasi, un nu domā-

ju, ka māte, kas bija iebraukusi, līdz ar tanti par
mani priecāsies, bet dabūju tikai niknu bārienu.

Es aiz priekiem nebiju pamanījusi, ka man lietus

laikā bija notraipījusies kleitiņa, un nu tā bija
jāmazgā.

«Redzi, kāda tava meita palaidniece!" tante

teica mātei, un māte mani nesaprata un neaiz-

stāvēja, bet vēl piekodināja, lai tikai uz mani

metot aci.
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Pirmā nodaļa.

Mēs pazināmies jau priekš tūkstoš gadiem.

Bija atkal izcils vakars Rīgas Latviešu teātrī.

Nams pārpildīts līdz pēdējai vietiņai, un pielikti
pat papildu sēdekļi. Jāsaka, ne adatiņa nevarēja
iekrist starpā.

Bija jau ari sensācija, kas uzvandīja miermī-

līgo publiku kā vētra viļņus: ieradusies jauna
dziedātāja, kā meteors nokritusi no debess.

Viņa jau trešo reizi uzstājās Salomes lomā, un

publikas interese ar katru reizi pieauga.
Diezin no kurienes viņa bij ieradusies? Ne-

viens to lāgā nezināja, un publika sprieda dažādi.

Varbūt, ka pirmo reizi neviens nebūtu par
šo svešo putnu interesējies, ja viņas ārkārtējais
talants nebūtu izpaudies jau pirmos mēģinājumos.
Un tad, kad viņa bij uzstājusies pirmo reizi, tad

vairs nebij ne šaubu, ne domu starpības — tā bija
vienkārša, pašapzinīga, lepna uzvara. Tā bija
balss, kas katru dvēseli ņēma kā uz spārniem un

aiznesa debešu debešos.

Tikai, kad bij norimušas pirmās gaviles un

pārsteigumi, sākās dažādi iztirzājumi, kā katrs bij
viņas mākslu izjutis. Bet ar to vien nepietika.
Dāmas sprieda ari par viņas tualeti, par izskatu

un it sevišķi par viņas cienītājiem.
Mēdza sacīt: „Nu jau visi iekrituši kā medus

podā. Un kur vēl tās puķes un balvas!"

Daža laba ļauna mēle piebilda: „Par velti

tas vis nebūs, tādas primadonnas jau pazīstamas!
Neviena nav pa citādām kāpēm kāpusi uz augšu
kā pa kungu pleciem."

Šis vakars teātrī bij atkal ceturtais, kurā iz-
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rādīja „Salomi" ar jauno mākslinieci titula lomā.

Opera atkārtojās reizi pēc reizes un izkonkurēja
gandrīz teātra izrādes, kas notika uz tās pašas
skatuves.

Latviešu kulturālā dzīve un mākslas pasaule
vēl nebij tiktāl atmodusies, ka tā būtu varējusi
uzturēt divus vai vairākus teātrus. Te bija jāap-
vieno teātrī lugas ar operu. Ari krievu cenzora

smagā roka smagi spieda visu jaunplaukstošo
dzīvību.

Tikai dziesmās un skaņās tā varēja brīvāki iz-

teikties, un tādēļ teātra komisija bija nākusi uz

domām, vai nebūtu jāmēģina izrādīt kādu nelielu

operu.
Tika cenzoram iesūtīta arī Uailda Salomes

partitūra līdz ar tās libretu. No notīm viņš, pro-

tams, nekā nesaprata, tās viņam izlikās kā mušu

laikā papīrs, aplipis ar mušām, bet teksts bij taču

ņemts no bībeles, un bez tam viņš bij kādreiz lasī-

jis kādu grāmatiņu, lubu tirgū pirktu, ar virsrak-

stu „Jānis Kristītājs jeb vajātā patiesība". Tā va-

rēja iet, tā modināja uz dievbijību un paklausī-
bu tiem kungiem.

Ar to iesākās tad ari operas laikmets.

Balsis bija daudziem diezgan labas, iedziedā-

jušās jau koros un dziesmu svētkos slavenu va-

doņu vadībā, kāds sevišķi bij Līgošu Ernsts. Ari

uz laukiem visur bij nodibinājušies kori, kā pir-
mie cīruļi agrā ziedonī.

Tā ari Rīgas teātrī bija jau sastādījusies
operas trupa no labiem, disciplinētiem dziedātā-

jiem.

Gribēja izrādīt minēto operu „Salomi", un

viss ansamblis savās lomās bija jau iedziedājies,
bet, galvenais, trūka pašas titula lomas izpildī-
tājas.

Bija jau dažas šinī lomā izmēģinātas, bet vi-

sas tādas pabālas, trūka uguns, jūtu spraiguma



19

un sevišķi rafinētās psīcholoģijas, kādu šī loma

prasīja.
Vai tādu maz starp latviešiem atrast, kas bij

tik vienkāršas, skaidras dvēseles? Te bija jāspē-
lē ar satrauktiem, saplosītiem nerviem, kādu

mierīgiem, kaut ari intelliģentiem un apdāvinā-
tiem spēkiem nemaz nebij. Ar balsīm vēl varē-

ja kaut kādi iztikt, bet spēle, šī erotiskā un pus-

ārprātīgā spēle, kādu loma prasīja, kas to būtu

spējīga tēlot?

Neko darīt! Jāpietiek ar to, kas ir. Operu
atlika uz nākošu sezonu.

Bet te laime nāca palīgā.
Kādam no teātra komisijas locekļiem, Ber-

manim, kas pats bija šīs komisijas dzīvā dvēsele

un savus snaudošos līdzdarboņus ar varu rāva

augšā no miega, bija izdevība bijusi iepazīties

ar kādu mazu lauku skolotāju, kas bija piedalī-
jusies dziedātāju korī kādā lauku izrīkojumā.

Gandrīz negribot viņš bij šinī izrīkojumā
ieradies, un tikai draugi to bij aizvilkuši līdzi, ap-

solīdami, ka dabūšot dzirdēt kaut ko ārkārtīgu.
Bermanis pasmaidīja. Kas nu viņam, smal-

kajam Rīgas kungam, kas bez tam vēl bija stu-

dējis lielpilsētās un apmeklējis ārzemju izrādes,

varēja būt par baudu noklausīties šinīs lauku

kaktu dziedātājos! Labāk jau būtu pavadījis
vakaru pie Trimpa glāzes vai ari amizējies ar

lauku skuķiem. Bet neko nelīdzēja, draugi to

vilkšus aizvilka uz tā dēvēto koncertu.

Sākās kora dziesmas, dziedāja Straumes Jā-
ņa komponēto „Udens meitu":

„Par upes viļņiem straujajiem
Plūst dziesmu skaņas gājējiem,
Tās nāk no ūdensmeitas krūts;
Drīz jautri skan, drīz žēli dūc —"

Kas tas? Bermanis uzreiz sakustējās kā elek-

trizēts. Kas tā tāda par balsi, kas dziedāja augsto
soprānu?
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No kurienes tā nāca? No augšas, no apakšas,
no sāniem? Viņa tāli pacēlās pār visām kora bal-

sīm, tā it kā jumtu cēla nost ar savu plašumu un

vieglumu. Un pie tam tā bija tik maigi salda, kā

medus saulē, un tik žēla, ka klausītājiem un tāpat
Bermanim neviļus rita asaras.

„Ko nu tu teiksi?" draugi Bermanim grūda
sānos pēc īsas pauzes.

„Kas viņa ir? Kur var ar viņu satikties?"

„Vai nu re! Aizdegies!" smējās draugi. „Tu

domā, ka mēs laucinieki, nekā nespējam. Un dzir-

dēji pats."
„Ir jau labi," Bermanis īdzīgi atkratījās, „es

tikai gribu ar viņu iepazīties."
„Tas tik aši vis neiet, vismaz nogaidi līdz

starpbrīdim, kas ieilgst diezgan gari, jo tad visi

iet bufetē spirdzināties."
„Un tad vēl ceļas jautājums," iebilda otrs,

„vai viņa gribēs ar tevi iepazīties."
„Na nu! Kas tad tā tāda par princesi?"
„Vienkārša lauku meitene, bet tāda savāda:

kādreiz viegli pieejama, runīga, pat pārgalvīga,
dažreiz atkal nenāc tai tuvu, un, liekas, tā no cil-

vēkiem pat bēg. Diezin kā viņi šo piedabūjuši še

koncertā dziedāt līdzi, ko viņa dara tikai retas

reizes."

„Kā tad viņu sauc?"

„Arta Augstkalne. Viņa te kādā nomas muižā

mājskolotāja ar visai mazu algu, bet pie tam visai

lepna."
„Viņa bijusi reiz kāda lielsaimnieka meita,

kas izputējis, un tagad viņas ģimene mītot kaut

kur nabadzībā," raksturoja draugi vēl tālāk.

Bermanis uz to mazāk klausījās un pats ar

sevi runāja: „Arta — zīmīgs vārds, tas nozīmē

mākslu, un Augstkalne, ari labs: māksla, kas tie-

cas uz augstu kalnu. Raksturīgi, visai raksturīgi.
Nav brīnums, ka viņa lepna un nepieejama. Lep-
nums ari pieder pie lielas mākslinieces, tas iežogo
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viņu kā uguns valnis teiksmaino Brunhildi Nībe-

lungās. Bet es no tā nebaidos, gan es viņai pie-
kļūšu, gan es viņu aizdabūšu uz Rīgu. Man katrā

ziņā ar viņu jāiepazīstas," viņš teica jau skaļāk. —

„Ko tad jūs Rīgā ar viņu iesāksat?" prasīja
blakām sēdošais.

„Tas izrādīsies," teica Bermanis.

„Hahaha! Izrādīsies, vai viņa maz turpu ies!"

„Kurš gan negribētu tikt uz Rīgu!"
„Viņa ir neaprēķināma. Bija viņai piedāvāta

lielāka vieta braukt uz Krieviju kāda kņaza ģi-
menē par guvernanti, bet šī nē un nē. Paliek par

mazu algu provincē par mājskolotāju."
„Varbūt kādā tepat iemīlējusies?" prasīja

Bermanis, nepatīkami aizskarts, it kā viņam būtu

daļa ar šo sievieti. Viņš nevarēja paciest, ka kāda

sieviete varētu citu vairāk cienīt nekā viņu, kaut

gan viņš dziedātāju nemaz nebij redzējis, bet tikai

dzirdējis viņas balsi.

„Ko tu uztraucies?" tuvākais draugs sacīja.
„Vai viņa iemīlējusies, vai ne, te nekrīt svarā.

Viņa ir jau precējusies."
„Ko?!" iesaucās Bermanis un uzlēca gandrīz

kājās. «Precējusies sieviete, tā nav skatuvei ne-

kāds pievilkšanas punkts. Viņa nederēs. Vilks

varbūt vēl līdzi vīru un kādu esošu vai gaidāmu
bērnu rindu. Man gana!"

Viņš nospļāvās, it kā maldu purvā vests un no

rīta atmodies.

Bet te pēc īsā starpbrīža atkal atskanēja brī-

nummīlīgā balss, it kā balts balodis rītā šūpotos
uz rasas pilna zara:

„Kā gulbji balti padebeši iet,

Tiem vēlētos es līdzi tālu skriet,
Tur tālumā, kur ziemas nepazīst

"

„Nu, tu jau nekur neesi aizskrējusi, ietupu-
sies ģimenes perēklī, kā vista uz olām perēt.
Saprotams, ka viņa nekur

nav aizgājusi un ari
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neies. Viss velti! Es ar viņu nemaz nerunāšu"

— viņš savā straujā temperāmentā kā ar nazi

nogrieza.
Bet tā balss tur plauka un ziedēja, šķieda

liesmas un meta tās sirdīs, it kā gribētu sacelt

ugunsgrēku.
„Lai Dievs nedod tādu balsi vienkāršai lauku

meitai un pie tam vēl precētai sievai. Kāda ari

dažreiz caur gadījumu nenotiek dabas pārmērība!
Rožu eļļa izlieta uz mēslāja!" Viņš bija tik īgns
un pretrunās sapinies kā nekad.

Bez tam viņš to ari nemaz nebij redzējis, jo
korī tā aizslēpās aiz citām. Varbūt tā bij ne-

skaista, varbūt tai kas gaidāms, velns lai parauj!
Būs laikam tāda uzbarojusies lauku sieva ar pla-
tu, sarkanspīdīgu ģīmi, kā varde, iznākusi dīķa
malā, atspīd visās krāsās pavasara saulē.

lestājās lielais starpbrīdis, 20 minūtes.

„Ek!" viņš nopurinājās, saskrullēja ūsas un

savilka bikses uz augšu.
„Jāiet vien būs to lauku

lakstīgalu apskatīties, pajokoties jau var!"

«Nejokojies vis," draugs biedināja, „viņai ir

līdakas asie zobi."

„Es nopirkšu viņai tūtu ar bonbongām," Ber-

manis sacīja, „ar to var sievietes iegūt."
„Labāk to nedari," draugs biedināja, „drī-

zāk nopērc kādas cīsiņas viņas kaķim, ar to drī-

zāk viņu iekarosi. Ja kaķis būs tev labvēlīgs, tad

viņa ari."

„Ko tu vēl neesi redzējis!" iesaucās Berma-

nis. „Pie visas ģimenes ainas kaķis ari vēl klāt!"

„To viņa vadā arvien sev līdzi un dēvē par

savu tuvāko draugu. Viņš tai ari reizē esot ta-

lismans. Jāsaka, ka kaķi ir visiejūtīgākie kusto-

ņi, jo viņos iemīt vairāk elektrības nekā citos."

„Bet viņai taču ir vistuvākais viņas vīrs, vi-

ņas bērni?"

„Ko nu!" draugs smējās. „Ne tai vīra, ne bēr-

nu, mēs to ari nedēvējam par kundzi, bet par
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jaunkundzi. Apprecējusies tā bijusi gluži jau-

niņa, kā teic, uz vecāku spiediena, bet sadzīvo-

jusi ar vīru tikai nedaudzus mēnešus, un tad pē-

dējais esot aizlaidies uz Ameriku. lemesls bijis
kādi vekseļi, kādas obligācijas, ko viņa savā jau-
nības nezināšanā līdzi parakstījusi, skaidri ne-

viens to nezina, tikai tas skaidrs, ka viņas vecāki

zaudējuši visu savu īpašumu un līdz ar viņu un

vēl trim mazgadīgiem bērniem bijuši spiesti at-

stāt savas iedzimtās mājas un raudzīt kaut kādi

pelnīt maizi kā nu iespējams.
Viņu pašu vīrs gribējis ar varu paņemt lī-

dzi uz Ameriku un pārdot kā balto verdzeni, bet

viņa tam izbēgusi. Nu tu zini šīs interesantās

sievietes dzīves stāstu."

Bermanis uzelpoja, pats nezinādams kādēļ.
„Tas vēl nav viss," otrs piebilda. „Vēlāk

viņa iepazinusies ar kādu krievu virsnieku, kas

viņā bezgalīgi iemīlējies, un viņa viņā ari, bet

tur atkal nācis kaut kas starpā, un viss izjucis,
un tagad viņa ir tikai maza lauku skolotāja, un

būtu varējusi būt kāda kņaziene. Laime bija tik

tuva, tik iespējama, bet — ej nu sazini sievietes!

Drīzāk atminēt sfingas mīklu — tik to vienu es

tev saku, bīsties ar viņu tuvāk ielaisties, lai nu

viņa būtu pretimnākoša vai atraidoša — viņa ir

kā ūdens līmenis, augšpusē saulains un mierīgs,
bet apakšā pilns rupuču un nezvēru."

„Jo interesantāk," Bermanis berzēja priecīgi

rokas, „tāda rakstura man īsti vajag. Kas viņa
kā sieviete ir, man vienalga, ja tikai kaut cik

skatuvei noder un nav pārāk neveikla un aptau-
kojusies."

Bija ari laiks, vēl kādas desmit minūtes.

Bermanis vēlreiz nokraukājās, sapurinājās
un devās uz skatuves aizkulisēm.

Viņš satika kādu jaunu cilvēku, kas kā che-

rubs izplēta spārnus, parādījies vārtu priekšā, un

negribēja viņu nemaz uz skatuves laist. Laikam
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viņš bija ļoti iejuties savā lomā kā skatuves su-

lainis un uzskatīja to par augstu posteni.
„Es vēlētos runāt ar Augstkalnes jaunkun-

dzi."

„fīm!" norūca jaunais cilvēks, „neticu, ka

viņa pieņems."
„Sakat, ka kāds kungs no Rīgas atbraucis, un

tam kāds uzdevums."

Jaunais cilvēks pazuda un pēc brīža pavēra
kādas durvis.

„Lūdzu, še."

Ziņkārīgi Bermanis spēra kāju pār slieksni.

Viņš it kā kaunējās, ka iepriekš bij dabūjis zināt

šīs sievietes dzīves stāstu, kaut ari tikai galvenos
vilcienos. Tā jau mēdz darīt tikai ziņkārīgas
bābas pie kafijas.

Un tad vēl viņš bufetē bij paķēris itin kar-

stas cīsiņas, kas tam dega kabatā caur visu pa-

pīru.

Joks vien tas bija, bet viņš kaunējās pats no

sevis.

Viņam ienākot, piecēlās no krēsla un nāca

pretim slaida sieviete, pabālu seju ar blondiem,
drusku iesarkaniem matiem, kas garās, smagās
bizēs tai nokārās pār pleciem.

Venēciešu tips, viņš nodomāja, bet drīzāk

par kalsnu nekā par druknu.

Kā senlaiku vergu tirgotājs viņš aplūkoja
pērkamo objektu.

„Sēstaties, lūdzu, un sakāt, ko vēlaties. Man

vēl darbs korī."

Tas bij īsi un lietišķi. Viņam neatlika laika

pat apkārtni lāgā novērot, ne pašu iemītnieci,
kas pat ne acu nepacēla.

Uz galda daudz puķu kādā stikla podiņā, sie-

nas kailas, un uz krēsla kaktā tiešām slavenais

runcis, viņas talismans un pavadonis.
Vērīgi pelēcis aplūkoja ienācēju ar savām
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dzirkstošām, zaļām acīm un bij gatavs aizstāvēt

savu kundzi, ja tai notiktu kas ļauns.
„Mans vārds Ints Bermanis, teātra komisijas

loceklis no Rīgas."
„Es — Arta Augstkalne, dziedu korī."

„Vai nevarat mazu brītiņu uzkavēties? Man

jums kas sakāms."

„Kā var no pienākuma atrauties un kad vēl

citi gaida!" viņa asi atcirta un pirmo reizi pacēla
acis.

Kas tās par acīm! Atkal Bermanis apjuka.
Vai tās bij rudas vai tumšas? Nē, zaļas! Un za-

ļajā dzimumā lēkāja sarkanas liesmiņas, it kā

velnu rēvija. Varēja redzēt, ka viņa sāka dus-

moties.

Kā varēja viņu aizturēt nopietnā darbā kaut

kādā flirta nolūkā!

Ari runcis uz krēsla ieņurdējās.

„Es nāku nopietnā uzdevumā, man jāsameklē
galvenās lomas tēlotāja mūsu jaunuzvedamai
operai „Salomei", un — vai jūs nevarētu uzņem-

ties jeb, tā sakot, pamēģināt šo lomu tēlot? Man

jāpiebilst, ka tā vēl nav garantija, ka jūs šo lomu

dabūsat, jo mums ir vēl citas pretendentes uz

viņu."
„Kādēļ jūs griežaties pie manis, ja domājat,

ka man uz to nav nekādas izredzes? Kas jums
te lauku nomalē jāmeklē?"

„Man bij nejauši izdevība dzirdēt jūsu balsi,

un man jāatzīstas, ka tā nevien apbrīnojami
skaista, bet ari izglītota. Sakāt, kas bija jūsu
skolotājs?"

„Ak, tas kāds izbijis skolotājs, vecs dzērājs."
„Un jūsu tēvs, ja drīkstu tuvāk jautāt. Mums

tāds paragrāfs, ka jāzina visas ģimenes attiecības."

„Mans tēvs? — bijis un ir dzērājs."
„Hm! Hm! Es dzirdēju, ka jūs esat precē-

jusies — kas jūsu vīrs bija?"
«Dzērājs."



„Ak tu, mīļais Dievs!" Bermanis iesaucās:

„tad jums ar dzērājiem vien bijusi darīšana, jūs
tīri kā caur dzēruma jūru esat bridusi cauri!"

„Jā, caur sālsjūru."
„Kādēļ sālsjūru?"
„Var ari to dēvēt par nāves jūru, jo tai pa

virsu sacietējusi garoza no sāls. Tā nāk no dau-

dzām asarām, kas tur raudātas." Viņa it kā sabi-

jās, ka būtu izteikusi par daudz. Bet tad viņa
spītīgi atmeta galvu un jautāja: „Vai tas viss

pieder pie jūsu paragrāfiem, vai pie lomas?"

„Es teiktu viss, bet tas vēl nav viss. Jums jā-

prot ari loma tēlot, dejot un mīmika, un ari sava

zināma intelliģence lomu saprast."
„Esmu daudz mācījusies, man bija labs sko-

lotājs pēc vispārējās skolas beigšanas."
„Kas tas tāds bija?"
„Ak, neprasāt! Jums taču ar mani darīšanas,

ne ar manu skolotāju!"
Atkal viņa sadusmojās un sāka smieties, bet

tie bij rūgti un bēdīgi smiekli, kā apgrieztas
raudas.

„Visu jūs gribat dabūt zināt, un turklāt man

maz cerību, ka mani pavisam uzņemsat! Vai ne-

zināt, ka tā ir īsti tāda dvēseles vīvisekcijaf"
„Piedodat," Bermanis sacīja, sajuzdams, ka

viņš bija aizskāris viņas dvēselē kādas sāpīgas
vietas.

„Ja jūs nopietni domājat, tad es ari iešu uz

Rīgu un uzņemšos konkurēt ar jūsu citām sacen-

sonēm."

Viņa bēdīgi pacēla galvu, un tagad viņas acis

Bermanim likās gluži citādas. Kur gan viņš tā-

das bij redzējis? Nejauši viņam iešāvās prātā
kāda noslāpusi, mirstoša forele, tai acīs mirdzēja
zelta, sudraba un sarkani loki. Vai tā tikai at-

spīd, kad mirst?

Ari runcītis bija no groziņa izkāpis un vijās
viņas svārku krokās.

26
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„Es iešu," viņa vēlreiz noteikti sacīja, „tikai

paziņojat man nolikto laiku. Un tagad: ardie-

vu." Viņa viegli sniedza tam roku, tā bija sastrā-

dāta un asa, tad noglaudīja runci un iemeta at-

pakaļ groziņā.

„Es ceru, ka jūs uzvarēsat."

„Es ari," viņa atzibsnīja un aši steidzās tam

garām, jo koncerts turpinājās.
Bermanis vēl grozījās istabā. Kas tā bij par

sievieti? Viņam likās, ka, tik daudz par viņas
dzīvi izzinājis, viņš tomēr nekā nezinātu.

Mīkla, sfinga! Nemaz tāda, kādu viņš to bij
iedomājies. Varbūt tā pati bij īsta Salome! Lai

nu visi labie gari tai palīdzētu. Padomājis, viņš

taisījās iziet no istabas, nolikdams vēl runcim sa-

vas balvas, kas tās žēlīgi pieņēma.
Negribēdams izgaisināt pēdējo iespaidu, viņš

vairs neatgriezās zālē, bet iegāja bufetē, kur uz-

meta draugiem pāra rindiņas uz papīra, ka tam

jāsteidzas, lai nenokavētu vilcienu, un, glāzi tē-

jas iedzēris, aizgāja.
Viņš bija uztraucies, nezin par ko. Vai viņš

šinī sievietē bij iemīlējies? Viņš pārdomāja, cik-

reiz tas jau savā dzīvē bij iemīlējies un atkal

izmīlējies. Pret šo sievieti viņā modās tādas ne-

apzinīgas jūtas, viņam bija it kā viņas žēl, ļoti
žēl, un viņš reizē ari atcerējās, cik nabadzīgs bija
bijis viņas lētais, baltais uzvalks, likās, ka tas jau
bij vairāk reižu mazgāts un lāpīts.

Ak, kaut viņa uzvarētu, viņš to apbirdinātu
ar zelta lietu, kā citkārt Zevs Danoi. Viņš taču

bij bagāts, jo viņam piederēja liela drogu pārdo-
tava un vēl divi lieli nami, ko tam krusttēvs bij
norakstījis kā mantojumu.

„Ak, kaut viņa uzvarētu!"

Arta nāca, kaut ari novēloti, jo grūti tai bija
bijis sadabūt vajadzīgo ceļa naudu un, ja izdotos

Rīgā palikt, ari pirmām sākumam dzīvei. Savu
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skolotājas vietu viņa bija riskējusi atmest un līdz

ar to iespēju palīdzēt ģimenei, kas mita trūkumā.

Bet atpakaļ skatīties tā nevarēja. Kuģi aiz

viņas bij nodedzināti. Tagad tikai uz priekšu.
Gandrīz viņu nemaz negribēja pielaist, un ti-

kai uz Bermaņa iegalvojumu vēl kāds neliels mē-

ģinājums tika tai atvēlēts.

Pie pirmām balss skaņām jau kungi sāka uz-

klausīties un saskatījās cits ar citu.

Skaņas plūda un plūda —
kā jūra veļ viļņus

saulrietā visādās nokrāsās.

Un tad pati spēle! Gluži citāds uztvērums

nekā parasts. No sākuma gan aizskarts, valdonīgs

lepnums, satrakots erotisms, bet tad — pie sava

upura kūpošas asiņainās galvas nekāds uzvaras

prieks, nekādas gaviles! Bet vesels dzīves lūzums

un tāds izmisums, ka bij vairāk žēl upurētājas
nekā upura.

Viņa bij noslīdējusi tam blakām, pārklāja to

visu ar saviem zelta matiem, un viss viņas ķerme-
nis raustījās krampjos. Skaņas, ko tā elsodama

izdvesa, bij tik griezīgi žēlas, tik neizturamas, ka

elpa aizrāvās tajās noklausoties.

Bija ari pamazām piepildījusies zāle gan ar

teātra kungiem, gan teātra personālu.
Te vairs nevarēja būt runa par kādu sacenša-

nos ar citām. Ar pirmo sitienu tā visus bij uzva-

rējusi, paņēmusi visas sirdis.

Ceturtā vakarā, kamēr Arta gatavojās izrādei

savā atsevišķā kabinetā, vispārējā istabā aiz kuli-

sēm norisinājās citāds skats.

Aktieri, kas nemēdza nākt teātrī, kad viņiem
nebij jāuzstājas savās lomās un kad izrādīja ope-

ras, tomēr, kopš jaunā dziedātāja bij ieradusies

Rīgā un debitējusi Salomes lomā ar tik lieliem pa-
nākumiem, ieradās ari pilnā skaitā še savos vaļas
brīžos.

Teātris ari aiz kulisēm ir pasaule par sevi, ar

savu atmosfēru, sastāvošu no smiņķa un pūdera
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izgarojumiem, kas atstāj nepatīkamu iespaidu, bet

pie kuras aktieri tā pieraduši, ka tie visu mūžu

no tās negrib šķirties.
Te ari tiek iztirzāti visi teātra jautājumi,

spriedumi par lomām, notiek visādas intrigas. Ār-

pasaulei un sabiedriskai dzīvei te bij viens jē-
dziens — publika. Bet tā tēlojās tikai kā kom-

pakta masa, augšā balkonos vai lejā sēdekļos, un

cik tā ar aplausiem izrādīja savu piekrišanu vai

atturību.

Priekškarā, kas šķīra publiku un skatuvi, bij
izurbti mazi caurumiņi, pa kuriem aktieri varēja
novērot, cik publikas bij ikreizes sanācis, un otrs

mērogs bij kritiķu sejas, no kurām tie centās no-

vērot, kādas kritikas parādīsies rītu avīžu slejās.
—

Aktieri
un aktrises pret tiem bij sevišķi laipni,

jo no viņiem taču viss atkarājās.
Bieži ari kritiķi ieradās aiz kulisēm ar kādu

laipnu norādījumu vai ari tāpat vien apsveikties.
Viens no tiem bij sevišķi cītīgs apmeklētājs

vispārējā istabā, to par kritiķi īstenībā nemaz ne-

varēja dēvēt, jo viņam, kā mēdz sacīt, bij deviņi
amati un desmitais — iedzeršana. Viņam bij dzē-

līgs humors, un sevišķi dāmas viņš nesaudzēja, it

kā viņam būtu pret tām kāds sevišķs naids. Viņš
zināja, kur sievietēm vārīgais punkts, un to viņš
ari arvien aizskāra.

Pēc dabas viņš bij skeptiķis ar savādu filozo-

fiju. Ari pēc ārienes viņš bij savādnieks, vien-

kārši nolaidīgs, vecs, neapkopts bērns.

Melnie svārki, kas tam noderēja tiklab salonā

kā ķēķī, tam bij par šauru, ar izplēstiem pogu
caurumiem, un pāris vēl atlikušās pogas bēdīgi
nokarājās, tāpat kā viņa ausis. Cepure jeb īste-

nībā cilindrs, pirkts krāmu tirgū, bij uzlikta gal-
vā it kā nosišanai, un seja — īsta pļauku seja.
Viņa vārds bij — Vīrāks.

Bet kas tam pļaukas būtu iedrīkstējies dot,
kaut ari daudzas to slepeni vēlējās?
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Ari šovakar uz Salomes izradi viņš bij itin

agri atnācis, jo zināja, ka labs iznākums vien būs.

Un tiešām, uz galda jau atradās dažas šampa-

nieša un vīna pudeles, ko cienītāji jaunai dziedā-

tājai kā spirdzinājumu bija uzsūtījuši skatuves

priekšistabā.
Dažas dāmas no teātra ari agri bija atnākušas

pirms izrādes, lai savstarpīgi varētu visus pēdējos
notikumus pārrunāt un iebaudīt atsūtītos labu-

mus, kad izrāde būs beigusies.
Vīrāks staigāja šurpu turpu pa istabu, pipo-

dams un lēni dundurodams:

,Jā, jā, tie gadi! Tie gadi iet!"

Dusmīgi uz viņu paskatījās aktrise Minna

Atspole:
„Lūk, atkal kalendāru vīrs, kas visam gadus

aprēķina!"
Vīrāks nostājās viņai priekšā, stingri viņa

vērdamies:

„Kad jau nu jūs pati vēlaties —"

„Ko es vēlos?" Minna atcirta.

„Lai jūsu gadu skaitu aprēķina —"

„Jūs laikam atkal teiksat, ka es esmu veca."

„Nu, ja jūs pati to sakāt, tad es nebušu tik

negalants un nerunāšu jums pretim."
lekaisusi Minna tam uzkliedza:

„Kas jums te šovakar par darīšanu! Ka jus

vispār te drīkstat nākt, jūs esat tikai lomu no-

rakstītājs!"
„Bet lūgtu, kas Uailda Salomi pārtulkojis,_ ja

ne es? Es taču tā ko sev neļaušu ņemt," Vīraks

atbildēja skatuves žargonā, „tā nav vis viegla
lieta. Nekas nav viegls! Visa dzīve nav viegla!
Brr!" — viņš nopurinājās. „Tā sūrst kā skurste-

ņa sodrējainie dūmi lietus laikā."

,Jums nu nav ko sūdzēties," iebilda Minna,

„jūs tiekat diezgan labi samaksāti par saviem

smēra tulkojumiem."
„Ak, laižat nu viņu mierā," mēģināja abus



31

samierināt Olita Upeniece, kas bij pienākusi
klāt. Viņa bij izcila aktrise, kas tēloja mātes un

rakstura lomas. „Vai neredzat, ka viņš šodien

atkal nelabā omā!"

Bija ari pieskrējusi jaunā mīļotāja un koķeti
savu vārdiņu piemetināja: „Es viņu ari nevaru

ciest. Vai zināt, mīlīši, man ļoti aizdomā, ka viņš
ir tas, kas jaunstrāvnieku laikrakstā „Jaunā
Diena" raksta tās nežēlīgās kritikas un, te visu

izokšķerējis, tur atstāsta."

Vīrākam bij gatavs vārds mutē ko atbildēt,
kad patlaban no sava kabineta iznāca Kārlis

Balanda. Viņš šovakar neko vairāk netēloja kā

bendes lomu, kas bij nocirtis Jāņa Kristītāja
galvu, lai to pasniegtu Salomei, bet tomēr jutās
sava uzdevuma augstumos.

Viņš bij tērpies viscaur sarkanā uzvalkā un

nesa zelta bļodu ar vaskā iztaisītu un asinīm ap-

traipītu galvu. Viņš to turēja padusē un gaidīja
aiz priekškara, kad būs viņa reize uzstāties.

leklausījies runās, viņš aši gribēja ari ar

savām zināšanām paspīdēt.
„Kas tās ļaunās kritikas raksta, un kas tur

tanī
„ Jaunājā Dienā" vispār notiek, to es, mīļās

kollēgas, gan zinu vislabāk, bet es neesmu ne-

kāds pļāpa, tikai to es jums saku: švindelis vien

ir! Visa avīze ir, tā sakot, uz purva dibināta."

„Mīļais Balandiņ, pastāstāt ko vairāk. Jūs
taču zināt, ka es neko nekad nevienam nesaku."

„Un es ari varu savu mēli valdīt, un tā nav

nieka lieta!" izsaucās leva Birze.

Vīrāks bij aizgājis uz istabas otru galu un

darbojās ar papirosu kārtošanu, tabaku iebāz-

dams čaulītēs. Olita Upeniece šķirstīja kādu

žurnālu.

„Nu jā," Balanda, glaimots, pusčukstu sāka

stāstīt. „Es teicu —
švindelis. Paši dibinātāji,

kā ļaudis izrunājuši — un ļaužu balss, jūs zināt, ir

Dieva balss — esot gatavie blēži un pat noziedz-
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nieki. Tie esot kāds Skroderis, Kalmanis un

Strēlnieks. Abi pirmie apdrošinājuši kādu no-

mirušu, kas vēl šo baltu dienu dzīvs un spirgts,
kādā bēru jeb dzīvības apdrošināšanas biedrībā

par augstu maksu un saņēmuši ari izmaksas prē-
miju."

„Ak, Dievs! Tādu nedzirdētu blēdību!" iz-

saucās abas dāmas, un Balanda turpināja:

„Tas viens no viņiem nu gan saņēmis savu

sodu un pats nošāvies, tas otrs ceļ no tās nau-

das namus, un trešais, Strēlnieks, nodibinājis
krāj- un aizdevu kasi, kur izsūc tikai ļaudis.
Mūsu rakstnieks Džungļu Klāvs par visu to bū-

šanu ari sarakstīja krietnu lugu „Nauda", kuru

mūsu otrs slavenais rakstnieks Zilmanis galīgi
nokritizējis."

„Bet tā taču nav pareizi!" konstatēja Minna

Atspole. „Pašu ļaudis knābj cits citam acīs, to

i vārnas nedara."

„Par to ari tas Zilmanis izsviests laukā.

Džungļu Klāvs ielikts viņa vietā."

„Bet tā „Jaunā Diena" ir neģēlīga lapa!" iz-

saucās Birze. „To vajadzētu saukt pie atbildī-

bas!"

„Ak, tas viss ir sen aizmirsies!" atmeta Ba-

landa ar roku. „Visām tām andelēm ir zāle trīs-

kārt pāraugusi pāri un trīskārt nopļauta. Strēl-

nieks sēd savā bankā un griež kuponus, un re-

daktori raksta avīzē pavisam ko citu. Tiem to

nevar pieskaitīt."

„Es zinu gan," teica Minna, „es ari par visu

to dzīvi interesējos. Tur trīs redaktori mainīju-
šies, bet visi tie pret mums naidīgi, nevien pret
mūsu teātri, bet pret mūsu visiem laikrakstiem,

un ķengājas uz nebēdu. Sevišķi tagadējais jau-
nais redaktors, kas nupat pārbraucis no ārze-

mēm, kur bijis apciemot savu māsu, grib ievest

kaut kādu „jauno strāvu", par
kuru neviens ne-



33

zina, kas tā īsti ir, bet viņa bultas, kas pret mums

vērstas, netaupa nevienu."

„Vai viņš precējies, vai nē?" ieprasījās Birze.

„Nē, jau nē," apstiprināja Balanda, „pret

jaunām un skaistām dāmām šīs bultas varētu ari

būt mīlas dieva, Erosa, bultas."

„Nu tad viņam var daudz ko piedot," čivinā-

ja Birze. „Kā tad viņu sauc?"

„Jarmuts Asmins."

„Kāds tad viņš pēc izskata?" viņa prasīja.
„Tur jau viņš sēd publikā, varat viņu ap-

skatīt, bāls un slaids jauneklis, ar kastaņu brū-

niem matiem un apburošu smaidu."

Birze saldi nopūtās un lūkoja caur priekš-
kara caurumiņu viņu publikā saskatīt:

„Jā, tāds viņš ir, jālūko tik pie izdevības ar

viņu iepazīties."

Viņa labinājās ap Balandu: «Draudziņ, mīļo,
sakāt man, ko jūs vēl tuvāk zināt par to jauno
redaktoru, par viņa ģimeni, mani tas ļoti in-

teresē."

„Ko es tur varu daudz sacīt!" Balanda at-

rūca: „Viņam divas māsas un māte. Māte ar ve-

cāko māsu dzīvojot uz laukiem viņa nelaiķa
tēva muižā un jaunākā māsa studējot ārzemēs."

„Nu, tad jūs neesat tas vienīgais zinātājs!"
Atspole jaucās starpā. „Kas tas ir

—

studēt?

Tā jau ir tā jaunā sieviešu kustība!"

„Kas par kustību! Liekat mani mierā!" iz-

saucās Balanda. «Nekustināt man to bļodu,
jums jau visi pirksti sarkani palikuši gar viņu
trinoties."

„Ak, tas iet pār jūsu saprašanu!" Atspole
nikni atcirta. „Un kad es gribētu runāt, tad es

gan visu daudz tuvāk pastāstītu!"
Pa tam ari Vīrāks bija pienācis un, papirosu

no mutes izņēmis, nospļāvās un sacīja: „Ari es

par to sieviešu kustību varu ko zināt: tā ir tā
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sieviešu mēles kustība, kas nupat pie jums, Min-

na, iet pilnā spēkā."
„Vai jūs man gribat muti aizbāzt?" šņāca

Atspoļu Minna. „Es, protams, māku muti turēt,

es nekā nesaku, bet es tikai saku: ari pie mums

tā kustība ir iesākusies līdz ar to jauno ienācēju,
kas tagad dzied. Viņa saietas ar tikdaudz kun-

giem, ļauj sev puķes sūtīt un nezin kādas vēl

dāvanas un ēd kopā ar viņiem vakariņas, ka

vīns vien plūst pa visu galdu!"
Ari Olita Upeniece pa tam bij strīdiņos ie-

klausījusies un pienāca klāt:

„Ko jūs tur runājat par to Artas Augstkalnes
jaunkundzi?"

„Viņa bojā visus mūsu labos tikumus, viņa
mūs līdzi novilks purva zaņķī. Kā tad bij ar vi-

ņas pašu pirmo uzstāšanos? Letoņi tai parāda
godu un sarīko viņai vakariņas, un ko šī? Tik-

mēr velk un vilina, kamēr kāds nabaga students

nodzer visu savu lekciju naudu, ka tam nepaliek
nekā vairs pāri studēšanai! Es nekā negribu
būt sacījusi, bet tā bij! Tā ir tīrā zelta patie-
sība!"

„Tā zelta patiesība ir tāda," uzstājās Olita,

„ka jūs bijāt īsti tā, kas tam studentam visu nau-

du izvilka vakariņām un labai iedzeršanai. Viņš
tikai bij uzlūdzis jauno mākslinieci un mani ar

māsu, bet te jūs vesela rinda ieķērāties astē, it kā

jūs būtu lūgti, un aizņēmāt visu garo galdu, ka

i viņa draugam pat nepalika telpas kur piesēs-
ties, un tad, protams, notika kā klizma."

„Jā, jā, netaisāt nu melnu par baltu. Es zinu

gan, kāpēc jūs to jaunkundzīti aizstāvat," Min-

na nepalaidās. „Viņu jūs esat ieņēmuši pie sevis

pansijā un, kā dzirdēju, tie kavalieri ari nākot

tur pie jums mājā un diezin, kas tur viss notie-

kot, jūs nemaz neesat par viņu labāki, abas ar

savu māsu! Uz to es varu sacīt: āmen!"

„Ak Dievs!" Olita lauzīja rokas, un asaras sa-
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skrēja viņai acīs. „Vai nu jūs neliksat mūs ari

mierā! Mēs ar savu jauno māsiņu dzīvojam tikli

un godīgi, neviens nevar par mums ļauna vārda

•sacīt, un ja pie Augstkalnes jaunkundzes kāds

viesis atnāk, tad mēs ari tur esam klāt, un nekā

nepieklājīga tur nav. Uzlēcoša zvaigzne viņa
nu reiz ir, par kuru visi interesējas, tur jūs nekā

nevarat izdarīt!"

„Aha!" iesmējās Minna. „No kurienes tā

zvaigzne uzlēkusi? Kāda viņas pagātne? No ku-

rienes viņa nāk? Viņa neesot ari nekāda jaun-
kundze, bet precēta sieva, to es jums pasaku!
Es vēl varētu daudz ko stāstīt, bet es protu turēt

muti."

„Nu tad ari es jums saku," iekaisās Olite

Upeniece, „ja jūs savu mēli nevaldīsiet, tad jums
būs darīšana ar mani, un es jūs par ļaunām bau-

mām iesūdzēšu teātra komisijā."
„Jā, tur jau tā īstā vieta. Tur tagad visu

pārvalda tas Bermanis. Un to viņa iepinusi tā

savos tīklos, ka viņš nevien apgādājis viņai grezno
Salomes kostīmu, bet galvojis ar savu īpašumu

par visu to lielisko inscēnējumu, kādu līdz šim

mūsu skatuve nemaz nav pieredzējusi. Par velti

tādas lietas taču nedara, viņš esot pavisam traks

pēc viņas."
„Es jums vēlreiz saku: vaidat savu muti!"

iesaucās Olita. „Jums jau ļaunums spīd ārā no

svārku oderes, jūs visus nez' kur noliktu, kas kaut

ko spēj, ja vien to varētu, bet labais tomēr uzvar.

Metat vien dubļus uz kaijas baltiem spārniem,

viņa iegremdēsies viļņos un būs atkal tīra."

Vīrāks pēkšņi satvēra Olitas roku un to no-

skūpstīja: „Jūs, mīļā Olita, ar savu maigo balsi

un savām maigajām rokām. Jūs tēlojat, jauna
būdama, mātes lomas. Ja nu jūs tādu nabaga
cilvēka bērnu redzat, kas tiek apmētāts ar dubļiem
un kādreiz guļ tur zemē kā nabaga sašauta kaija,
ko jūra izskalojusi, tad paceļat viņu, nosusināt
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viņas spārnus, slēpjat viņu, slēpjat to labi silti sev

pie krūts! Grūta ir dzīve, tik grūti dzīvot —un

gadi iet —"

Olita tam atļāva savu roku, ko tas stipri tu-

rēja sažņaugtu, un sacīja: „Ak, mīļais Vīrāk, kas

tēlo mātes lomas, ta neskatās uz gadiem. Es ari

varu iedomāties, ko jūs gribat sacīt ar to pāršau-
to kaiju."

Izrāde pa tam bija sākusies. Atskanēja
Salomes balss.

Balanda ari uzsauca: „Stāvat reiz klusu, man

drīz būs jāuzstājas, un ceļi vien dreb."

Birze zobgalīgi smējās: „Kas nu jums tur ko

drebēt? Ne vārda jums tur nav jārunā, tik zelta

bļoda ar galvu vien jānoliek."
«Neaizņemat jūs viens to caurumu priekš-

karā," Minna sacīja, Vīrāku bīdīdama nost.

„Jūs kā aptumšots mēness visur bāžaties, visu

aizklājat."
Pa tam inspicients bija devis zīmi, un Ba-

landa stīvi kā zaldāts uznesa uz skatuves savu

bļodu ar asiņaino vaska galvu un nolika Salomei

priekšā.
Vīrāks, kas pa tam bij ari ieguvis izdevību

klausīties, izsaucās: „Kādas nervu šalkas! Kāda

izmisuma sagrābta dvēsele! Balss, vaimanājot,
sasniedz visaugstāko pakāpi un tad krīt — krīt

— kā dziļā bezdibenī." —

Minna pagrūda viņu nost. „Laižat jel mani

ari! Hū, šausmas! Balss kā slīcēja žurka skrej
pret mūri augšup —tā nevar dziedāt bez zinā-

miem pārdzīvojumiem."
„Es ari, es ari gribu dzirdēt," spiedās mazā

leva Birze citiem priekšā. „Redzat, redzat, viņa
to raksturu sagroza, citi tēlotāji gandrīz izkrīt no

lomām: Hērodija paliek kā sastingusi, Hērods

pats nobīstās, viss personāls gandrīz apmulst. Es
ari vācu teātrī esmu Salomi dzirdējusi, bet viņa
to lomu dod pavisam citādi."
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Ari Olita klausījās savu reizi: „Bet kā viņa
raud, kā raud — it kā ar hipnotisku varu gribētu
atdzīvināt to, kas vairs nav atdzīvināms. Viss

satumst — viņa griežas kā neprātā, plīvuri lido

pa gaisu, magoņu vainags rīst no galvas — ari

publikā tāds nāvīgs klusums."

Vīrāks, aizgriezies, caur zobiem dvesa: „Tā-
dā brīdī man gan būtu dūšas diezgan mirt —"

Pa tam Balanda iesteidzās atpakaļ nosvīdis

un sarkans, tāpat kā viņa svārks: „Ak, kā man

rokas drebēja, kad es viņai to bļodu sniedzu, bet

dzirdat: nu publikā saceļas vesela vētra, bravo

saucieni negrib beigties, un viņa pati stāv bāla un

aizelsusies, un nespēj vairs ne lāgā pateikties."
Publikas izsaucieni tiešām bij nerimstoši, un

sulaiņi no skatuves stiepa iekšā puķu grozus un

iesainīšos kaut kādas balvas. Ari dažas šampa-
nieša pudeles vēl piebiedrojās tām klāt, kas jau
atradās galdā.

Minnas Atspoles seja, uz pudelēm lūkojoties,
jau noskaidrojās, un laipnā smaidā tai atspīdēja

lūpas kā apsmērētas ar sviestu:

„Balss viņai ir, es nekā tur nesaku, es viņu
ari gribu pamācīt no aktieru stāvokļa, kā tā loma

īstenībā jātēlo."
Olita pa tam kārtoja puķes, priecādamās:

„Ak, tādu skaistumu! Zilās hiacintes un dzelte-

nās rozes no Nicas! Nu viņa varēs starp tām sē-

dēt taisni kā savā nemirstības dārzā."

Visi sanāca apkārt un sāka puķes aplūkot.
Vīrāks nopūtās: „Zilo hiacintu ziedlapas at-

gādina lūpas, kas vairs nesmejas, un mēmas pali-
kušas, nespēj vairs paust savu dzīves noslēpu-

mu, kas tik sāpīgs."
„Tā gan!" iesaucās mazā leva. „Un te baltās

narcises ari! Tās esot mirstības vai nemirstības

simbols. Es redzēju reiz kādu gleznu, tur apakš-
zemes dieve sēdēja melnā tronī ar baltām narci-

sēm rokā. Tas neko labu nenozīmē?"
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„Bet te vēl tāds mazs vijolīšu groziņš," ierau-

dzīja Olita, kas bija neievērojams, bet māksli-

nieciski sakārtots. „Un lūk, te maza vēstulīte ari

klāt."

„Paradat, paradāt!" lūdzas ziņkārīgi leva.

„Vai nevar drusku atplēst vaļā? Nē, cieti aizli-

pināta! Bet uzraksts uz aploksnes pavisam sa-

vāds: tādi asi, stāvi burti, kā pīķi stāv gaisā sa-

celti, neesmu tādu vēl redzējusi."
„Liec nost, ko pētī!" uzsauca Olita. „Tev tā

nav rakstīta!" un, atņēmusi levai vēstulīti, atlika

to atpakaļ vijolīšu groziņā.
„Lai nu paliek visas puķes un vēstules! lesim

labāk ko iebaudīt," sacīja Minna, „man dūša.itin

pliekana. Bet kur paliek viņa pati?"
„Tur viņa nāk no kulisēm," iesaucās Balan-

da. „Mums vajag viņu apsveikt."
Arta lēni ienāca pus grīļodamās kā apreibusi

un turēja vēl krampjaini rokā vaska galvu.
Artas uzvalku varēja saukt tiešām par

greznu; ēģiptiskais stils, kombinēts ar ebrējisko:
balts atlass, izšūts zeltā, lillā tūnika, izrotāta ar

sfiagām un hieroglifiem, viņa to bij ātri pārmai-

nījusi pret plīvurdejas uzvalku, kas sastāvēja
tikai no pērlēm un plīvuriem.

Gurdi viņa atšļuka krēslā un savu apkārtni
nemaz neievēroja.

Olita tai piegāja klāt paijādāma: „Kā tu esi

uztraukusies un piekususi, mana mīļā!"
„Jūra vēl noviļņo, kad vētra pārgājusi," pie-

bilda Vīrāks, „bet jums jāspirdzinās, drusku jā-
iedzer, taisīsim nu vaļā pudeles, lai kūso dzīve,
kamēr vēl tā ir. Balanda, atvelc korķus, tu to

pieproti, un jūs, mīļā, dodat man to Jāņa galvu
šurpu, liksim viņu uz galda un iespraudīsim vidū

iesistajā robā vienu šampanieša pudeli, tas vīrs

dzīvi nav baudījis, lai nu bauda to pēc nāves."

Vīrāks tiešām nolika asiņaino galvu uz galda
un iesistajā caurumā galvas vidū iesprauda pu-
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deli. Viņš mīlēja tādas groteskā veidā izteiktas

dzīves pretrunas un nezināja, ko vairāk vēlējās
— vai dzīvot, vai mirt.

Vīns sāka glāzēs putot, un visi dzēra uz jau-
nās dziedātājas veselību. Ari Arta lika glāzi pie
lūpām un it kā atguva elpu.

„Bet apskatāt nu savas dāvanas un visas tās

puķes," sacīja Minna.

„Jā, jā, es jūtu brīnišķo smaržu. Ak, kā es

mīlu visas reibinošās smaržas! Tad es jūtu īsti,
ka es dzīvoju!"

„Apskatāt taču tās dāvanas ari!" Minna, tālāk

pētīdama, kravājās pa galdu. „Kas te viss nava!

Tortes un šokolādes, un te, lūk, etvija. Tanī

dārgs gredzens ar lielu dimantu vidū. Kas tad

to būs dāvinājis? Varbūt, cienītājs Bermanis?"

„Nē, nē," iesaucās leva. „Te klāt vizītkarte:

Kārlis Zemzariņš, jurists."
„No Bermaņa te ari liels rožukoks ar sarka-

nām rozēm! Ir jau nu, ir ar uzvijām!"
Olita cilāja gredzenu: „Ak, cik skaists! Tas

dimants zeltā mirdz kā asara saulē!"

„Bet tanī lielajā etvijā?" Minna atvēra. «Lai-
kam vēl kāds cienītājs? Nē, liela goda karte ar

daudziem vārdiem, tā bij kopā ar to lielo grozu,
bet tas otrs grozs nāk no Maskavas studentu

korporācijas."
„Tas nu tiešām ir liels gods," Olita, goda kar-

tes vārdus lasīdama, izsaucās. „Te ir Latviešu

biedrības visi lielie vīri! Un vēl klāt zelta ap-

roce ar īstām pērlēm. Vai nu tu nepriecājies,
mana mīļā?"

„Es nezinu," Arta klusi dvesa, „varbūt prie-

cājos, vārbūt vēlāk isti priecāšos; es tā nekad ne-

protu izšķirt īstenību no sapņa, un apzinos tikai

visu, kad tas pagājis."
„Bet tad tās puķes būs novītušas!" iebilda

Minna.

„Un tie dzērieni būs visi izdzerti!" iesaucās



40

Vīrāks. „Dzerat jel, noreibusē lakstīgala, priecā-
ties jūs varat vēlāk. Ari jūra sasilst, kad saule

nogājusi. Es to prieku ari nepazīstu, bet kad es

iedzeru, tad es esmu citāds cilvēks, un tas citāds

cilvēks ari grib iedzert."

„Labas zortes," lielīja Balanda dzērienus.

„Rets gadījums, tāda nevajag palaist garām!"
„Bet jūs vēl ko neesat apskatījuši," iesaucās

leva. „Te mazs vijolīšu groziņš ar aploksni. Pa-

sakāt, lūdzama, kas to jums sūta?"

„Lai nu paliek vēlāk," Arta atmeta ar roku,
bet tomēr pētīdama lūkojās savādā rokrakstā.

Ari viņai bij jāatzīstas, tāpat kā levai, ka viņa
tādu savādu rokrakstu vēl nekad nebij redzē-

jusi. Tas izlikās tik noslēpumains un reizē tik

atklāts. Viņa apņēmās to vēlāk izlasīt un negri-

bēja nevienam to tagad rādīt. Ari vijolīšu grozi-

ņam viņa sāka piegriezt sevišķu vērību: tik ne-

uzkrītoši un tomēr tik skaisti!

Arta jutās savādi valdzināta no šīs mazās

vēstulītes, tāpat ari no vijolītēm, kas viņai atgā-
dināja kaut ko skaidru, jauku, kā senās, mīļās
bērnu dienās.

Viņa nogrima atmiņās un ilgi kautrējās at-

taisīt aploksnīti.

Viņas kollēgas pa tam tukšoja pudeles vienu

pēc otras, līdz ar piekodumiem, un sāka posties
uz mājām.

Minna griezās pie Balandas un teica: „Lū-

dzu, pavadāt mani, man vienai pa tumsu iet bail;

es jau nepiederu pie tās jaunās strāvas, kas pa-
šas sevi apsarga ar nūjām un revolveriem."

Saldi lipīgi atvadījušies no Artas, viņi aizgā-

ja, un leva tiem piebiedrojās.
Palika tikai vēl Arta ar Olitu, kurām bija

kopējs dzīvoklis, un Vīrāks, kas mēģināja no

tukšajām pudelēm vēl iztecināt padibenes.
Kad nu šis pūliņš izrādījās veltīgs, viņš ari
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saka savus apģērba gabalus meklēt kopa, kas

mētājās te vienā, te otrā kaktā, kā jau allažiņ.

Viņš tuvojās Artai un teica: „Man jums

sirsnīgi jāpateicas par šo vakaru. Vai zināt, tas

manī sacēla jūtas —tādas jūtas — bet jūs tās ne-

sapratīsat."
„Taču ne nelabas, mīļo Vīrāk?"

„Man bij tik jauki, ka
es iedomājos: nu es

spētu mirt."

„Bet, Vīrāk, tas taču nemaz nav jauki!"
„Ak, jūs, zeltainā lakstīgala," viņš teica.

„Jums šķiet dzīve vēl jauka, jūs esat jauna, bet

es, es esmu vecs, no jēgas izdzīvojies gļēvulis,
dūšas man nav ne par grasi. Reiz jau es gribēju
turp aiziet, no kurienes vairs neatgriežas. Lūk,
te vēl piemiņa no tās reizes —"

Viņš iebāza roku dziļi kabatā un izvilka ma-

zu, netīru virves gabaliņu.

„Jauka rota, vai nē?" viņš dižojās. „Ja to nu

apliek ap kaklu un ieziepē vēl ar zaļājām zie-

pēm, otru galu piekabina pie maza āķīša sienā,

tad paliek pašam sevis žēl — tur vajag dūšas,
daudz dūšas, un man tās tikai tikdaudz kā šī

gabaliņa, ko nogriezu kā atmiņu un reizē atgā-
dinājumu."

«Nerunājat nu tā, Vīrāk, es zinu, ka vajag
dūšas nāvei, bet vai dzīvei nevajag dažreiz vai-

rāk dūšas? Es gribu ticēt, ka jūs pēc visa pār-
dzīvotā dzīvosat."

«Protams, kā dzīvošu," viņš atteica. „Par to

man nav ne mazāko šaubu. Kā svece lukturī es

izdegšu līdz pēdējam smirdošam galiņam. Ja es

tā ko
.
.." viņš atkal vicināja gaisā šņores galiņu,

«izdarītu ātrāk, tad vajadzētu notikt kaut kam

ārkārtīgam, kas mani, šo pussagruvušo ēku, no

jauna pārbūvē —"

«Beidzat nu savu kraukļa dziesmu un metat

reiz to virves galu, ko visiem vicināt priekšā,"
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bārās Olita, kas pa tam salika kopā Artas rotas

un apģērba gabalus.
„Vai domājat, ka ļoti patīkami sēdēt mājā,

tur aukstā, mazā istabiņā — dzīve ir grūta, bet

miršana ir vēl grūtāka. Eju jau, eju! Jūs dzie-

dājāt kā lakstīgala, bet kraukļiem ari nevar liegt
dziedāt. Ja patīk, uzklausāt manu atvadīšanās

dziesmu:

„Es visu žūpu žūpavnieks,
Es apakšzemes pagrabnieks!
Spīd lampiņa kā vilka acs,

īsts dzērājs paliekas viens pats,
Kas pārpaliek, nav rožains skats — —

Viens pats —

Tik viens —"

Vīrāks izstreipuļoja pa durvīm ārā, un Olita

teica: «Neklausies nu uz viņa, viņš nav ņemams

nopietni, spēlē visiem priekšā komēdiju. Ja tu

gribēsi ar viņu runāt nopietni kā ar cilvēku, tad

viņš tevi tikai izzobos."

„Man viņa tomēr žēl," iebilda Arta.

„Tā nu vēl trūka! — Ari šo plenderi!"
„Man ar viņu — kaut kas kopējs."
Viņas bija saģērbušās un taisījās aiziet, kad

Artai iekrita prātā tomēr vijolīšu vēstulītē pa-

skatīties. Viņa nesaprata, kādēļ tik ilgi vēl bij
vilcinājusies, it kā baiļodamās no likteņa tuvoša-

nās. Viņa to atvēra. lekšā bija:

„Jarmuts Asmins,

„Jaunās Dienas" redaktors

un ar zīmuli vēl apakšā pielikts: Vai drīkstu

Jūs rītu apciemot? Ja atvēlat, tad piezvanāt man

uz redakciju; būšu laimīgs Jūs sastapt kaut kurā

brīdī, kuru man noteiksat."

Arta ielika kartiņu somiņā un abas nokāpa
pa zemajām kāpenēm uz izeju. Bet tur stāvēja
vēl Vīrāks, atspiedies pret sienu un, likās, sevī

prātojam.
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„Ak tu Dieviņ, mīļo!" izsaucās Olita. „Nu

jau būsat vešus vedami uz mājām! Diezin, kas

jums pēdējā laikā noticis!"

„Jūs mani nolamājāt par kraukli, bet es jums
pateikšu, ka kraukļi pārdzīvo lakstīgalas. Tās

dzied tikai ziedonī, bet kraukļi rudenī un visu

ziemu. Es jau to pirmīt gribēju jums teikt, bet

man te tā mašīna" — viņš rādīja uz galvu, „tik
labi nestrādā. Esmu ari sācis dzejot."

„Ko tad nu vēl nesāksat," smējās Olita.

„Vīrāk, lūdzu apmierināties!" sacīja Arta un

uzlika viņam roku uz pleca, bet Vīrāks to nokra-

tīja un dusmīgi teica:

„Vai re'! Ko jūs iedomājaties! Uzkritīs man

viena spalviņa no baltās dūjas spārna, un vis būs

sadzijis, viss mūžs atjaunosies."
Pie tam viņš sāka elsot, pret mūri atspiedies

un galvu aizgriezis prom.

„Laid nu viņu," vilka Olita Artu prom. „Tu
taču redzi, ka viņš ir pārdzēries."

„Nē," atbildēja Arta, „lai nu kā! Bet es

zinu, ka aiz visa tā slēpjas slima, nodilusi dvē-

sele, kas nebij spēcīga dzīvi uzvarēt —"

„Dzīvi uzvarēt! Tas bija īstais vārds!" iz-

saucās Vīrāks. „Bet vai jūs to spēsat? Es gri-
bētu likt lielu jautāšanas zīmi? Tā, kas jūsu lai-

me, būs jūsu nelaime: jūs esat jauna, skaista,

pēkšņi jūs ieguvāt slavu, visi tagad guļ pie jūsu
kājām, jūs esat turklāt vēl tā, ko sauc par dai-

monisku sievieti, jūs esat gudra un protat reizē

spēlēt uz Dieva un uz velna vijoles, bet — tomēr

jūs zaudēsat, to es jums pareģoju, un tad — nāks

laiks, kad visi no jums atkritīs, kad jums nebūs

neviena drauga, un tad, varbūt, es, vecais lupata,
derēšu jums ko noslaucīt jūsu dubļainās kājas."

„Es vairs nevaru izturēt," dusmojās Olita.

„Mēs nosalsim; vai tu vēl gribi uzklausīt tās dzē-

rāja gudrības?"
„Ejat, ejat!" bīdīja viņas Vīrāks pats. „Man,.
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nevajag neviena — ne drauga, ne rada, ne mīlas,

nekā, nekā! Ko jūs te stāvat? Ejat!"
„Sveiki, mīļais Vīrāk," teica Arta. Tā nav

pēdējā reize, kur mēs izrunājamies."
Viņas abas devās laukā pa durvīm un dzir-

dēja, ka Vīrāks vēl aizsmakušā balsī dunduroja:

„Un pirms kā rīts vēl ausa,

Mana lampiņa izdzisa —

Nu nakts —

Nu gala nakts —"

Arta dzīvoja pie māsām Upeniecēm. Olita

bija aktrise, kas spēlēja pirmās lomas kā salona

dāma, kā komiķe, un šad un tad ari mātes lomas.

Viņa bija pēc izskata skaista blondīne ar kupliem
matiem, ar aristokrātiskām kustībām, izmeklētu

garderobi un uzstājās vispār lugās ar reprezentā-

ciju. Viņas jaunākā māsa bija tikko pie teātra

piestājusies, bet vairāk būdama dziedātāja nekā

aktrise, viņa tūdaļ izpelnījās teātra komisijas
ievērību, un tie viņu uz sava rēķina lika izglītot
kā dziedātāju.

Bet tomēr ar visu to abām māsām dzīvei ne-

pietika un tām vajadzēja vēl piepelnīties klāt ar

rokdarbu. Viņas bija audzinātas vecmodīgos uz-

skatos un ļoti stingri tikumīgas, īstas puritānietes.
Pie šīm divām māsām Arta bija noīrējusi

mazu istabiņu, un jutās tur it kā sargāta no visām

dzīves vētrām.

Bet Arta taču gribēja dzīves vētras, kādēļ
viņa no tām bēga un ieslēdzās pie māsām Upe-
niecēm mazā, nomaļus istabiņā? Kas lai atmin

viņas problēmatisko raksturu, kad viņa pati ne-

tika ar to galā?
No sākuma, kad viņa bija pārnākusi uz Rīgu

dzīvot, viņa bija nonomājusi mazu jumta istabi-

ņu Dzirnavu ielā. Bet nu gadījās tā nelaime, ka

viņu pieteicās ar vizītkartēm apmeklēt daudzi
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kungi, jo teātra birojā viņas adrese bija zināma;,
it sevišķi Bermanis, Zemzariņš un vēl daudzi citi.

Viņa bija tik gudra, ka zināja, ka tas viņas re-

putācijai varētu daudz kaitēt un tādēļ bij pārva-

dājusies pie māsām Upeniecēm. Turklāt viņai
ari personīgi patika Olita ar savu asprātīgo
franču humoru un smalkām manierēm.

Vai te viņai bij mājas? Pirmo reizi dzīvē

mājas? Vismaz viņa dabūja te smieties, viņa, kas

pazina tikai asaras.

Artas dzīvē viss bij gadījies tik nejauši: vi-

ņa no dziļas tumsas pēkšņi tika pacelta apžilbi-
nošā gaismā, ka nespēja atjēgties, kas īsti ar viņu
notika.

Pirmo reizi, kad viņa bija uzstājusies Salo-

mes lomā un guvusi tik ārkārtēji spožus panāku-
mus, apbērta puķēm, dāvanām un lauriem, iz-

saukta gandrīz pēc katra cēliena, viņa, mājās pār-
nākusi, bija tā apreibusi, ka nespēja lāgā atjēg-
ties un savu stāvokli apsvērt.

Vai tas bij par daudz, vai par maz? Vesela

rinda gadu, pilni sāpju, bij norisinājušies aiz

viņas, kā melnas lapas viņas dzīves grāmatā, un

nu uzreiz šis pēkšņais apžilbums, kā gaisā uzšā-

vusies raiba prieka raķete!

Nē, tik viegli nav atpērkama zudušā jaunī-
ba! Kur ir prieks, tur ari vajag prieka jūtu, kas

to uzņem, un viņai to nebij, viņai bij tikai asa-

ras, nevaldāmas asaras, kas karsti lija pār vaigiem
kā ledus pavasarī, siltas vēja uzpūtas atkausēts.

Bet varbūt rītu jau viss būs pārgājis, un le-

dus vēl ciešāk blīvēsies kopā.
Dažas dienas bij pagājušas šinī viesulī; it

sevišķi viņu ar savu kaislību bij apreibinājis
Zemzariņš, kas sarīkoja savās mājās viesu va-

karus, lai tikai viņai būtu neuzkrītoša izdevība

pie viņa ierasties, protams, kopā ar draudzenēm.

Viņš rakstīja viņai divas reizes dienā, sūtīja pu-
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ķes vai ari biedrības mājā sarīkoja vakariņas,
īsi sakot, ielenca viņu kā uguns lokā.

Arta nebij pret viņu vienaldzīga, kaut gan ne-

zināja, vai tā bij mīla vai tikai kaisle? Vai jel
maz bij starp abām izšķirības?

Un tad viņa rūgti un zobgalīgi pie sevis no-

domāja: „Kas tad man ko zaudēt! Es taču esmu

precēta sieva, ar varu piespiesta, izvarota, un vēl

pie kāda riebekļa!" Šausmīgi skati iznira viņai
acu priekšā: piedzēris vīrietis, nokritis viņai
priekšā uz grīdas savos netīrumos — un tādam

bij vara pār viņu!
Vai tāda laulība nebij īsta prostitūcija? Vai

viņa nebija prostituētā? Un ļaužu priekšā tā tad

nu bija bijusi svēta laulība, un vēl vairāk, te viņu
dēvēja par jaunkundzi, par kādu viņa jau bij
nostādīta, kad bij bijusi par skolotāju.

Šausmīgie rēgi neatkāpās no viņas un ap-

tumšoja viņas mirdzošās zvaigznes.
Un tomēr viņa vēl bij pilnā, ziedošā jaunībā,

un pamodusies asins kvēloja viņas dzīslās.

Vai viņai Zemzarim atdoties? — Nē, nē, kā

neredzama vara viņu atturēja. Un ja viņš viņu
bildinātu? To netik nē! Vai lai otrreiz liktos

sevi iekalt laulības važās? Kad viņš patiesi viņu
mīlētu — bet viņa mīla bij tikai apdullinošs
viesulis.

Un tad Bermanis? Tas bij riskējis ar savu

mantu, garantēdams šo grezno uzvedumu. Viņš
bij ticējis nabaga nepazītas lauku skolotājas ta-

lantam; tagad gan tā šo ticību bij attaisnojusi,
un viņa kapitāls bij diezin kā atmaksājies. Bet

vai te bij māksla vien? Vai aiz tās tikpat labi

nestāvēja sieviete?

Arta to ļoti labi nojauta, bet ari te viņa bēga,
kaut gan viņai nebij nekādas tiesības bēgt.

Maksu pret maksu! — tas bij godīgs veikals.

Tādas pārdomas Artai mācās virsū otrā rītā

pēc pēdējās izrādes.
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Ko gribēja šis Jarmuts Asmins no viņas? Viņš
Lija jauna laika sludinātājs, tā laika, kura rīta

zvans ari bij atskanējis Artas dvēselē, bet kuru

viņa ar savu drūmo pagātni nekad nesasniegs.
Lai nu kā! lepazīties ar viņu taču varēja.

Viņš tai tuvojās tik kautrīgs un neuzbāzīgs, ne

tā kā citi.

Taisni ari gadījās brīva diena, kad nebij jā-
iet uz mēģinājumiem. Viņa tam paziņoja, lai

ierodas krēslas stundā.

Krēslas stundas bij ari tās, ko Arta sevišķi
mīlēja, jo tad dvēsele atveras kā naktsvijole, un

vārdi raisās kā smarža.

Minētā stundā ari pie durvīm atskanēja lēna

klauvēšana.

Uz viņas „iekšā" parādījās stalts vīrieša tēls,

tāds, kādu viņa iztālēm to bij redzējusi teātrī,

tikai ne tik brašs un pašapzinīgs, kāds viņš bij
izrādījies, tā bija bijusi poze, ne īstenība.

Grūtsirdība apēnoja viņa pieri kā dūmu mā-

konis, kas, nākdams no Vezuva kalna, apēno

Kampanijas balti ziedošos laukus.

Kad viņš formāli paklanījās un vēl ne vārda

neteica, Arta viņu uzaicināja apsēsties.
„Jūs laikam nācāt man sacīt, ka es skaisti

dziedāju? Redzat nu, es aizsteidzos jums priek-
šā!" viņa smējās.

„Jūs aizsteidzāties gan, bet uz citu pusi, un

skaisti jūs dziedājāt, bet tas nav viss, ko jums
gribēju sacīt, un arī ne viss, ko jūs zināt."

„Savāds spriedums! Tad jūs būtu izņēmums
no citiem, kas man visi saka to pašu."

„Es nesaku, ka jūsu dziedāšana nebūtu bijusi
skaista, bet es saklausīju viņā neizteiktas žēlabas.

Jūs, tā sakot, lauzāt visu tēlojumu pušu, jūs no

tā iztaisījāt gluži ko citu."

„Esmu ziņkārīga."
„Jūsu dziedāšana bij tik neizsakāmi žēla.

Kur citas tanī lomā perversā sajūtā gavilē ar
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nocirsto galvu, tur jūs raudājāt tādā izmisumā,
it kā uz citu, jaunu atziņu. Nonāvētā stingās
lūpas likās jums paužam jaunas atziņas vārdus,
kurus tikai jūs sapratāt. Publika, protams, šo

momentu neuztvēra, tā no jums sadzirdēja ko

citu."

„Savads kritiķis! Jus dzirdat to, ko varbūt

gribat dzirdēt. Kā tad es dziedāju citiem?"

„Jūs tos iemidzinājāt ar skaņu opiju."
„Aizmirsties, iemigt, kas tad labāks? Vismaz

es tanī brīdī liku aizmirst rūgto dzīvi."

„Kādēļ aizmirst un ne pārvarēt? Kādēļ ie-

migt un ne augšā celties? Un jums tas taisni ir

uzdevums un arī spēks citus modināt. Jūs esat

stiprs individs."

„Ko tas nozīmē individs? Man nav nekāda

uzdevuma."

„Individs ir mēle apkārtnes zvanā. Ja es

jūs kā tādu nebūtu sapratis, es nemaz nebūtu pie

jums nācis."

„Ak, cik žēlīgi pret mani!" Arta gribēja zo-

boties un tomēr īsti nevarēja. „Pag', kā jūs īsti

sauca, lai savādo kritiķi atminētu. Man jūsu
vizītkarte nomētājusies, un — jūsu vijolītes ari

novītušas."

„Kā jau visi ziedi, ko saņemat. Mans vārds

— Jarmuts Asmins."

„A! Tas savādais vārds Vērmuts Jasmins,
rūgts ar saldu!"

„Labāk jau atminat rūgto nekā saldo; As-

mins, ne Jasmins."
«īstenībā jasmīnā nav ari nekā salda, viņam

vispēdējam nožūst rasa, kad rīta saulē citi krūmi

sen jau izraudājušies!"
„Tas tādēļ, ka viņš tik bieži saaudzis, ka

saule viņā nevar iespiesties."

„Jūs laikam ar to gribat sacīt, ka slēpjat sevī

daudz noslēpumu," Arta sacīja. „Esmu par jums

un jūsu propagandas lapu „Jaunā Diena" daudz
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dzirdējusi. Cik atceros, uz jūsu vizītkartes ari

bij paraksts, ka esat šīs lapas redaktors. Tā lai-

kam ir tāda garīga Hanzas apvienība vai kāda

brīvmūrnieku loža?"

„Ja jūs to attiecināt uz mūsu redakciju, tad

tur nav nekādu noslēpumu; taisni mēs esam jauni
brīvdomātāji, kas atklātā frontē iziet uz cīņu,
visu vecu graut kā uz pazīstamās gleznas „Bruņi-
nieki pret velnu un nāvi". Mums pieder jaunās,
zibsnošās domas, kas šķeļ tumsu, mēs laužam ceļu
neierobežojamām jūtām, mēs pazīstam ekstāzi

cīnīties un krist par saviem ideāliem."

„Vai tad jūs domājat," jautāja Arta, „ka

mums tādu izjūtu nav? Mēs esam tie, kas ceļ
tiltu uz zvaigznēm, pa kuru ikdienas dvēsele var

kaut brīdi uzkāpt."
„Tādēļ es ari vēlējos ar jums iepazīties, lai

smeltos spēku savai cīņai. Mēs ejam katrs savu

ceļu uz vienu mērķi."
„Mans mērķis ir daiļums visaugstākā pakāpē,

kas caur manu personu izteicas kā caur mediju."
„Mans — labums visplašākā apjomā, kas spēj

piepildīties tikai masās."

„Jūs tā tad esat kollektīvists, kas masā pazūd
kā koks mežā."

„Jūs — individuālitāte, koks, kura saknei jā-
nokalst bez zemes, kas tam dod barību."

„Tā tad mēs būtu divas parallēles, kas nekad

nesatiekas, jeb vai mēs taisni viens otru nepapil-
dinām? Vai mēs neiemiesojam sevī grieķu ideālu,
Sokrāta „daiļlabo"?"

„Ja jūs par Grieķiju runājat, tad man tā sa-

vādi ap sirdi," sacīja sapņodama Arta. „Man
šķiet, it kā mēs abi būtu še satikušies svešumā,

un mūsu dvēseles sveicinātos savas dzimtenes

valodā."

„Man tāda pat sajūta," teica smeldzoši As-

mins. „Man liekas, ka esam zem Platona zvaig-
znes dzimuši. Bet tad mēs, laikam, bijām pavi-
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sam mazi bērni, kā pirkstu galiņi, un rotaļājā-
mies kopā, mētādami spožas zvaigznītes kā bum-

biņas pa debesu zilo grīdu."
„Lūk, nu," smējās Arta, „jūs protat runāt kā

poēts, bet jūsu zvaigzne, zem kuras dzimuši, lai-

kam, ir cīņas zvaigzne Marss. Tad jau tie abi

bērni nebūs rotaļājušies, bet plūkušies."
«Plūkšanās tikai tad varēja notikt, kad tie

par tuvu salieca galviņas kopā un matiņi sajuka
kā puķes vējā."

„Vai ari kā pērkons ar sauli — ja nu reiz mēs

abi esam pretējības," papildināja Arta.

„Vai tā ir mīla vai naids? Kā tad jūs apzī-
mēsat spožo varavīksni, kas pēc tam rodas no

abu kopības?"
„Būtu ļoti bēdīgi," sacīja Arta, «varavīksni,

lai tā būtu cik skaista, ņemt par mīlas simbolu;

viņa pārāk ātri zūd —

"

„Es ari nezinu, kādus simbolus lietot un kā-

dus vārdus sacīt, ja grib otra mīlu iegūt, esmu

bijis līdz šim pārāk vientulis."

„Mums katram sava vientulība. Jums taču

ir savi biedri, jūs esat masas un nākotnes cilvēks."

„Jā, jā," teica Asmins. „Labi, ka man to at-

gādināt, es uz brīdi aizmirsos jūsu tuvumā; tiesa,

man jāiet turp, kur mana vieta."

„Un kur ir jūsu vieta?"

«Priekšgalā."
„Vai tā ir savienota ar briesmām? Es dzir-

dēju kaut ko par slepenām sapulcēm."
„Nekas jauns nav nācis bez briesmām un

cīņām, to pierāda visa vēsture."

„Un kur jūs tagad iesat?" Arta ar manāmām

bailēm balsī jautāja, jo Asmins bij piecēlies uz

projām iešanu.

„Man jābrauc uz Šveici pie māsas, kas tur

studē medicīnu."

„Vai tas tikai apciemojums, vai jūsu brau-

cienam būtu ari kāds citāds mērķis?"
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„Varbūt, man jādarbojas mūsu idejas labā."

„Vai tā ir šķiršanās uz ilgu laiku?" Arta sa-

bijās, ka viņa tā bija jautājusi, it kā viņa būtu

izrādījusi jūtas šim cilvēkam, ko viņa pirmo
reizi redzēja un kas viņai bija tik svešs.

„Ko nozīmē laiks tiem, kas jau satikušies

pirms tūkstoš gadiem!" izsaucās Asmins, mēteli

uzvilcis. „Un ja viņi ari vairs še nesatiktos, bet

atkal tikai pēc tūkstoš gadiem — un pa starpām
nāve un dzīve ietu savu apgrozības gaitu, Arta,
mēs šinī miesas veidā esam redzējušies, un ar to

pietiek, jeb varbūt
— jūs man dosat vienu vie-

nīgu skūpstu, lūpas tuvāk jūtas nekā acis."

„Jarmut Asmin," Arta sacīja, „es jums šo

skūpstu nevaru dot."

„Kādēļ?"
„Bistaties dievu naida. Mani ir citas lupas

skūpstījušas, un jūsējās — citas."

„Kas man gar to daļas, cik jūs esat skūpstī-
jusi!"

„Bet vai jus nezināt, ka mīla ir ieslēgta tikai

starp diviem skūpstiem. Starp to, kad divi uz

mūžu satiekas, vai ari, kad divi uz mūžu šķi-
et

ras —

„Es to tā negribētu definēt."

„Es ari nē," izsaucās Arta. «Runāsim itin

kaili mūsu zemes izteiksmē: miesa pievelk miesu,

un jūs, Jarmut Asmin, gribat mani skūpstīt kā

miesu, bet varbūt jūs to tik labi nezināt: sievie-

tes, lūk, tuvāk ir bezgalības izjūtai; mēs skūpstī-
simies tik tad, kad mēs atkal būsim zvaigznes.
Ardievu, Jarmut Asmin, es vēlos jūs atkal redzēt."

Kad Asmins bija aizgājis, Artu pārņēma sa-

vādas jūtas. Likās, it kā visa istabiņa būtu pie-
plūduši ar miglu — baigas nojautas viņai uzmā-

cās; vai tikai nebūs jāiet pretim jaunām cieša-

nām. Viņa taču bij labu gabalu ērkšķu ceļa no-

staigājusi un vērtēja to tagad savā dvēselē kā

likteņa pārbaudījumu: caur sāpēm tikai atmostas
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dvēsele. «Augstie dievi dod izjust visdziļākās
sāpes un visaugstāko prieku tiem, kurus viņi mīl."

Viņa tagad bij pacelta laimes kalngalā, viņas
mākslas slava pieauga jo dienas vairāk, viņas
cienītāji to apbēra puķēm un sarīkoja vakariņas.

Tāpat ari advokāts Zemzariņš viņu tik de-

dzīgi pielūdza, ka aizrāva to līdzi kā vētra lies-

mu. Bet vai tā tomēr bija īsta mīla? Vai viņa

pati to īsti mīlēja?

Viņa atcerējās savas mīlas uz jauno virs-

nieku. Kādēļ viņa to tik cietsirdīgi bij atstūmusi

kā lielu noziedznieku? Cita tam piedotu kā joku
viņa aizraušanos. Viņš viņu tik ļoti bij lūdzies.

Viņi bija pazinušies vairāk nekā gadu, pat ar

velosipēdu viņš bij allaž izbraucis pie viņas, kad

tā bija lauku skolotāja, un visu priekšā viņi bij
jau kā saderināti. Te pa brīvlaiku viņai bija iz-

devies ašāk aizbraukt uz mājām, Jelgavā, kur

mita viņas vecāki. Viņa gribēja to apmeklēt viņa
dzīvoklī.

Visas durvis viņa lielajā dzīvoklī bija plaši
atvērtas, jo laiks bija karsts.

Lēni, uz pirkstgaliem, viņa bij zagusies, ce-

rībā viņu pārsteigt. Bet kāds skats bij atklājies
viņas acīm! Viņa atrada savu saderināto intimā

brīdī ar kādu citu sievieti. —

Pārbijies, ne vārda viņš nebij spējis izteikt,
un tāpat ari viņa, sastingusi, atkal tikpat lēni bij
pazudusi kā nākusi.

Kaut gan tanī pašā dienā viņš bij skrējis vi-

ņas lūgties vairāk reižu, viņa bij iebēgusi dārzā

un noslēgusi aiz sevis vārtus. Viņš bija lūdzies

viņas māti un izskaidrojis, ka tā bijusi tikai kāda

prostituētā. Bet Arta ari grimušā sievietē ierau-

dzīja to pašu dziļi aizskarto un samīto sievietību,
kas katrā sievietes dvēselē iemīt.

Izmisis viņš arvien bij atkārtojis Jevgēņija
Oņēgina traģiskos vārdus: „Un laime bij tik tu-
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vu, tuvu —bet vēlāk lieta bij kļuvusi vēl ļau-
nāka.

Viņš bij sācis žūpot un kādā vakarā, kad pie
viņa bij ieradušies draugi un līdzi atveduši ari

zināmo sievieti, tie bij pirms viņu piedzirdījuši
un tad visādi izķēmojuši un tādu mājā atlaiduši

pie mātes, kas bija nabaga rokpelne un par mei-

tas gaitām nekā nezināja.

Arta to bij dabūjusi zināt, un tas viņu bij
ļoti satriecis. Viņai bij žēl tikpat nabaga mātes,

kā ari meitas.

Kādēļ Kuvālovs — tā sauca jauno virsnieku

— saviem draugiem bij atļāvis tā rīkoties ar sie-

vieti, kuru viņš pats bij izlietojis? To tagad visi

mina zem kājām kā netīru lupatu. Vai māte to

tādu bij ar sāpēm laidusi pasaulē, vai ari viņa
nebij bijusi tīra un balta?

Šī plaisa viņu ar Kuvālovu šķīra uz mūžu.

Artas aktīvai dabai tomēr nepietika ar žē-

lumu un līdzjūtību vien. Tanī brīdī viņā dzima

apņemšanās cīnīties par sievietes likteni. Ja ari

viņa pati savas ciešanas būtu pārlaidusi, citu cie-

šanas viņa nevarēja panest. „Es visām pazemo-

tām esmu māsa," viņa izsaucās, „un gribu tās mo-

dināt un par viņām atriebties!"

Viņa ari bij aizgājusi pie meitenes nelaimī-

gās mātes un lūkojusi to apmierināt. Tāpat ari

viņa pūlējās meiteni, kas vēl bij gluži jauna, ga-

rīgi pacelt un sagādāja tai vietu.

„Tagad," viņa nodomāja, „kur man vij lau-

rus ap galvu, mani neviens nenicinās, ka esmu

bijusi tāda vīra sieva, kas stādāma zemāk par šo

meiteni: visu taču sedz likumīga un svētīta lau-

lība, bet pēc augstākās taisnības esmu viņai līdzī-

ga. Ak, manas visas nabaga māsas!"
Kad Arta bij pirmo reizi uzstājusies uz ska-

tuves, viņa publikā atkal bij pamanījusi Kuvā-

lovu pilnā uniformā, un visi bij sačukstējušies,
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kas tas par svešādu putnu te uzklīdis? Tas ne-

prata pat latviski prasīt biļetes.

Viņš bij pat iedrošinājies pēc kādām dienām

uzmeklēt viņu viņas dzīvoklī, bet viņa to nebija
pieņēmusi.

Viņa bija pagātni pilnīgi likvidējusi un gri-
bēja visus savus briestošos spēkus ziedot nākot-

nei. Tagad viņai bija ierocis rokā, viņas māksla,
bet ari tikai ierocis jeb, kā to kāds bij teicis:

tilts uz zvaigznēm.

Un viņa gribēja šīs nākotnes zvaigznes atdot

cilvēcei vai ari pēdējo vadīt turpu.

Par maz viņai bija skatuve vien, viņa domāja
par cilvēces skatuvi. Kā stiprs cilvēks ar centri-

fugālu pievilkšanas spēku sauļu un planētu sis-

tēmā, viņa gribēja apvienot un no miglas izveidot

ap sevi jaunus spīdekļus, lai caur to pati gaišāki
uzliesmotu un savu gaismu spētu izstarot tumsā.

Otra nodaļa.

Maza saliņa bangainā jūŗas vidū.

Motto:

Maza sirma kumeliņa
Jāj pa ceļu pasaciņa.

Tuvojās Ziemassvētki.

Artai bij maz darīšanas uz skatuves, jo pa
svētkiem deva tikai bērnu izrādes un pasaku
lugas.

Kādas pāra mazas dziesmiņas tai būtu bijis
jādzied, bet viņa no tām atlūdzās, jo gribēja iz-

braukt.

Viņa iedomājās savus vecākus, kas dzīvoja
netāli no Rīgas vecajā vēsturiskajā Jelgavā, kur

ari viņas dzīves vēsture bij norisinājusies.
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Asaras iemirdzējās viņas acīs un palika tur

karājoties garajās skropstās kā spožas Ziemas-

svētku svecītes starp tumšiem egļu zariem.

Ziemassvētki! Kuru gan nebūtu aizkustinā-

jusi šī vārda zvana skaņa, vai tam būtu pulciņš
bērnu apkārt, kas spožām actiņām gaida uz no-

slēpumiem un brīnumiem, vai ari tik vien, ka tas

vientulis sēdētu un atminētos, ka pats bijis bērns.

Un «atmiņas taču ir vienīgā paradīze, no ku-

ras mūs nevar izdzīt neviens teists vai ateists".

Arta līdz ar saviem vecākiem bij dzīvojusi
lielā, skaistā lauku mājā un savā bērnībā tikusi

ļoti izlutināta. Viņas Ziemassvētki ari bija bi-

juši pilni tādu brīnumu un noslēpumu. Diemžēl,

agri viņu dzīve bij izmetusi ārā no šī saulainā

stūrīša un ierāvusi savās vētrās.

Agri viņa bij apmeklējusi skolas un pēc beig-
šanas baudījusi vēl ārkārtēju izglītību pie kāda

filologa, kas to mācīja nevien visās klasiskās zi-

nātnēs, bet ari modernās un, īsi sakot, atvēra tai

plašu, jaunu pasauli. Tāpat viņai bij izdevība

bijusi iepazīties ar kādu vecu mūzikas skolotāju,
ārzemnieku, kas pats bija bijis reiz slavenība,
bet pēc tam nogrimis dzīves padibenēs.

Savu pirmo bērnību, jau no deviņiem gadiem
sākot, viņa bij pavadījusi šī vecā skolotāja ģi-
menē. Tas bij agri nojautis viņas ārkārtējo ta-

lantu un vēlāk pielicis visas pūles, lai izkoptu
viņas balsi, pēc kam tad vēl, kā jau minēts, zi-

nātnisko un dailes izglītību tā bija guvusi no fi-

lologa. ! !
Pēc tam notika viņas traģika: agrā precība,

īsa, neciešama, riebīga laulība, tad visas dzīves

sabrukums. —

Viņai gan tas nozīmēja brīvību, bet vecākiem

tas bija sitiens, kas vairs nesadzīst.

Ar pēdējiem grašiem tie bij ieguvuši sev kā-

du nelielu īpašumu Jelgavā; ģimene pastāvēja
vēl bez Artas no trim bērniem, kas bij audzināmi



56

un laižami skolā. Arta pati bij ieguvusi kādu

mājskolotājas vietu kaut kur Vidzemē par mazu

algu, un pusi no tās arvien sūtīja savai ģimenei,
kas arvien dziļāk grima postā un parādos.

Sāpīgi viņai bij, ka tai bija jādzīvo šķirtai
no savējiem.

Nu viņa taču varēs saviem mīļajiem vairāk

palīdzēt, un viņas dvēseli pārņēma silts prieks,
it kā viņa pati tiktu apdāvināta un nebūtu apdā-
vinātāja.

Viņa gan vēl nebija saņēmusi mēneša algu,
ko izmaksāja tikai mēneša beigās, bet kaut cik

jau tā bij ietaupījusi un neēdusi dažas pusdienas,
vai ari veikalos ietaisījusi parādus, lai iznāktu

kāda summiņa, ko iegādāt vajadzīgās dāvanas.

Protams, ka viņa no saviem tuvākiem cienī-

tājiem, Zemzarīša un Bermaņa, būtu tūdaļ dabū-

jusi, ko vien vēlas, bet tās būtu jaunas saites, un

viņai no tām riebās.

„Visu pret visu vai neko pret neko!" tā bija
viņas devīze.

Puķes gan arvien pildīja viņas istabiņu, bet

tās nevarēja pārvērst naudā.

Salasījusi kopā visus grašus, viņa iepirka par
tiem dažas sīkas dāvanas un devās ar tām pie
vecākiem.

Vēl pāra dienu trūka no svētkiem, un māmi-

ņai bij vēl viss jāapkopj un jātīra, bet Arta taisni

tādēļ brauca turp agrāk, lai palīdzētu. Viņa zi-

nāja, cik māmiņai klājās grūti, jo nikns reuma-

tisms bij pārņēmis viņas locekļus un vilka kopā
dzīslas.

Un tomēr tai bij jāapkopj pieci cilvēki un jā-

mazgā tiem veļa. Turklāt ari dzīvoklis bij mitrs

un sagādāja savu tiesu sāpju.
Arta bij atbraukusi pie saviem mīļajiem un

līda klusi iekšā kā uz kaķa pēdiņām.
Dzīvoklis pastāvēja no 4 nelielām istabiņām,

pie kam viena istabiņa tika izīrēta. Šoreiz tā

bija tukša.
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Viss nelielais namiņš gan piederēja vecā-

kiem, bet tiem atlika no īrēm tikai bada tiesa.

Arta negāja iekšā no ielas puses, bet pa ķēķa
durvīm.

Pirmā istabiņā tai kūpēja pretī zili dūmi ar

nejauku tabakas smaku, un tur ari tētiņš gulēja
gultā, sacēlis kājas gaisā kā senāk, bet Arta viņu
citādi nemaz nebij redzējusi, un šis skats viņai
bij tapis par dzīvu gleznu: Zevs ietīts zilos

Olimpa mākoņos.
Tētiņš bija ļoti nekustīgs, nez' vai aiz nervu,

vai sirds vājības, un kad māmiņa bieži uz viņu
bārās, viņš tai neko neatbildēja, bet tikai klusi

šņaukājās, un allaž noslaucīja pa asarai.

Diezin, ko viņš sapņoja zilajos dūmos? Sap-
nis ir taču liela pasaule, lielāka par dzīvi, tikai

to vajag piepildīt, bet viņš uz to nebij likteņa
aicināts.

Varbūt Arta? Kas to varēja paredzēt? Vis-

maz viņa savas ģimenes trūkumus un labumus

nesa tālāk pēc iedzimtības likumiem.

Kaut tikai viņā nebūtu iemitusi šī mīkstā

gļēvulība, kā apakšstrāva zem rakstura bravūras.

lenākot istabiņā un ieraugot tētiņu, zeltains

smaidu mākonītis pārlaidās viņai pār seju:

.Tētiņi"
„Tu nu esi atbraukusi?"

„Vai, tētiņ, tev vairs nav labākas machorkas,
ko smēķēt? Tāda nejauka smaka."

„Man tur tas lesala Mārčus iedeva tādas

stipras lauku zālītes, kaut tikai nebūtu klāt šau-

jamais pulveris — viņš tāds niķots."
„Še, tētiņ, drusku tabaciņai un baltam."

Uzreiz pārvērtās tētiņa sejs, kā mākonis pēc

lietus saulē, un aši viņš piecēlās.
Bet te jau ari ienāca māmiņa un aši berza

rokas, jo bija nupat mazgājusi veļu:
„Meitiņ, manu mīļo, zelta meitiņ!" Skūpsti

un asaras negribēja beigties.
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Arta kaunējās jūtas izrādīt, viņa nekad ne-

raudāja, kur citi redz, lai tie ari būtu vistuvākie,
bet viņas asaras rita uz iekšpusi kā degošas
dzirkstis.

Tikai mākslā atraisījās visas neraudātās asa-

ras, un viņa tās meta kā skaņu raķetes sev ap-

kārt dažādos izstarojumos.
Artas balsi izdzirduši, pieskrēja ari mazākie

bērni, brālītis un māsiņa, kliegdami un gavilēda-
mi un viens otru gribēdami pārspēt, izrādot savu

mīlu lielajai māsai. Viņi abi bij divpadsmit gadu
veci un dvīnīši, Zigis un Smeldze.

Sacensībā tie drīz vien savā starpā sāka plūk-
ties, un tad bij izdevība ari trešajam iegūt vietu

Eie Artas un viņu noskūpstīt, tas bij vecākais

rālītis Marts, gadu piecpadsmit vecs.

Bet tas vēl nebij viss. Arta juta, ka viņu kāds

neganti plēsa un rāva aiz svārkiem un centās kļūt
uz augšu. Ak, tas bija viņas vecais, pelēkais
runcis! Tas, piekļuvis viņai klāt, bučoja viņu ar

tik asu mēli uz vaiga, it kā nažu trinējs.
Nu bija visi kopā, kā mazs krūmu pudurītis,

savijies savos ziedos un ērkšķos.
Šinī brīdī pat bēdu kalsnās rokas te nevarēja

izplūkt neviena zariņa, klusais laimes eņģelis te

bij izgājis istabai cauri un izvēdinājis to ar sa-

viem platajiem spārniem.

Dzimtene, ģimene, lai cik grūti klātos dzīvē,
tā ir svētlaimības sala bangojošas jūras vidū, un

viņu pazīst tikai tas, kas viņu zaudējis.
Pēc pirmām prieka šalkām sākās risinātais

vārdu virknējums un katra stāstījums. Pirmais

bija temperāmentīgais Zigis: viņš bij redzējis
virves staigātāju, kas bij nostaigājis pa virvi, iz-

stieptu no baznīcas torņa uz domes jumta galot-
ni, un vēl grūdis ķerru sev priekšā.

Zigis lielījās, ka viņš to pašu varot, tikai de-

monstrējums bij noticis tepat pie griestiem istabā,

bet, protams, viņš to spētu laukā tikpat labi.
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„Bet kā tad tev izgāja?" Smeldze smējās.
„Nebiji ne soļus trīs pagājis, kad novēlies kā pu-

pa un tagad vēl sūksties par zilumiem."

Zigis par to bij tā pārskaities, ka spēja tikai

izteikt noslēpumainus ciparus: ~206 kvadrāt-

pēdu ..."

Skaits attiecās uz Smeldzes drusku padrukno
augumu, tas bija viņas vārīgākais punkts, un viņa
tūdaļ saskaitās, kad to pieminēja, jo ar to bij
domātas zināmas aptīrīšanas mucas, ko izveda no

pilsētas, apzīmētas ar šādu ciparu.
Bet «strīdiņš nav allaž uz ļaunu" un sevišķi

šoreiz nē, kur māmiņa no virtuves ienesa kūpošo
patvāri un nolika uz galda. Viņa bija ari atne-

susi no maiznieka lielāko gardumu, kāds viņai
pašai garšoja — sviesta rožumaizes!

Ari tētiņš ienāca, varēja manīt, ka viņš bij
steidzies baudīt no baltā, un kuplais dūms, kas

tagad virmoja no viņa pīpes, smaržoja pavisam
citādi.

Visi sasēda ap tējas galdiņu, un katram bij
ko stāstīt.

Māmiņa jau no laikrakstiem zināja par savas

meitas slavas gaitu, un stāstīja, ka sapņojusi sa-

vādu sapni: viņai augusi rāceņu dobe, bet rāce-

ņiem pašā vidū ziedējusi kupla roze.

Zigis to tūdaļ bij izskaidrojis: „Mēs esam tie

rāceņi, un Arta mūsu vidū ir tā roze."

Pret tādu sapņu iztulkojumu nebij ko iebilst,

un Smeldzīte vijās ap lielo māsu un glaimoja:
„Tu, māsiņ, esi puķīte — rozīte, tu esi princesīte,
tu esi gandrīz tik laba — kā es."

Arta līdz ar citiem sirsnīgi smējās, tikai

Smeldze pati to nesaprata, jo kaut ko daiļāku
un labāku par sevi tā savā bērna prātā nevarēja
iedomāties. Viņa patiesi bij skaista meitenīte

zeltainām, dabiskām matu cirtām, kas tai vijās

ap galvu kā saules stari, un acis tai bija zilas kā

neaizmirstelītes. Ari balsī bij kaut cik noma-
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nāms, ka tā līdzināsies māsas balsij, un ļaudis
mēdza teikt: „Kad tā izaugs, tad tā būs vai pārāka
par lielo māsu."

Vecākais brālītis, Marts, stāstīja par savu iz-

gudrojumu, ko bij sācis konstruēt. Viņš skolā

bij pirmais matēmatiķis un, būdams vēl tik jauns,
jau atradās beigu klasē. Tikai, diemžēl, viņam
pašam bij jāpelna skolas nauda un vakaros tāli

jāiet pasniegt privātstundas.
Pašam mācīties tam iznāca vēlu naktī, bieži

līdz trim, četriem, pie kūpošas petrolejas lampas,
un pie tam vēl jāstrādā ar cirķeli pie smalkiem

zīmējumiem.
Jaunība gan visu panes, bet viņam piemita

viena nelaime, kas Augstkalnu ģimenei gandrīz
bij iedzimta, tā bij — vājas acis, un pie Marta

un Smeldzes tas sevišķi bij nomanāms.

Tēja nu bij padzerta, un māmiņa atgādājās,
ka tai vēl jāizmazgā vesela veļas baļļa un istabas

jāuzpoš uz svētkiem. Artu viņa ieguldināja savā

gultā un, noglaudījusi vēlreiz, teica, lai nu at-

pūšoties.
Arta tomēr bij citādās domās: viņa aši no-

vilka savas labās drēbes, ar kurām bij atbrau-

kusi, uzmeklēja vecos svārciņus, kas pie mātes

bij palikuši, un rīkojās kaut ko darīt.

Kad māte par to izbrīnījās, viņa teica, ka gri-
bot pa jokam pamēģināt, vai protot vēl veļu
mazgāt, jo senāk viņa to bieži bij darījusi un mā-

tei palīdzējusi.
„Vai, meitiņ," māte izsaucās, „kā tu nu tagad

mazgāsi veļu, kur tu tik augsti stāvi godā!"
„Māmiņ, katrs darbs ir gods, ari visvienkār-

šākais, un ja darītājs to ar prieku dara, tad tas

ir augsts gods."
Mātei bij jāatļauj meitas griba, un tā ar visu

nopietnību stājās pie darba.

Veļas no pieciem cilvēkiem bij sakrājies
daudz, un tā bij ļoti savalkāta, jo nebija jau ci-
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tas, ko pārmainīt. Sevišķi tētiņa veļa bij jāvāra
īpašā katlā.

Arta nebij savus spēkus zaudējusi. Ar lielu

sparu tā ņēmās veļu trīt un berzt, kamēr tā bij
spoži balta, un visa baļļa īsā laikā izmazgāta.

Maza klizma gan bija, ka rokas no neparastā
darba bij noberztas asiņainas un sāka tulznot.

Bet nekas! letaukos vakarā ar kādu smēri,

un — būs labi. Nejauši viņai ienāca prātā pamā-

cība, ko viņai bērnu dienās bij devusi kāda veca

tante:

„Meitiņ, mēslus no rokām var nomazgāt, bet

negodu nekad."

Viņa toreiz bij smējusies un tantei zobgalīgi
prasījusi: „Vai vienmēr jāmērcē rokas mēslos, lai

būtu godīgs?"

Tagad viņa par to nezobojās. Visas mācības

ir labas, ko vecā, gan nemācītā, bet dziļi ētiskā

paaudze bērniem var dot. Tās ir — zelta karote,
ko sasmelt putas no projām skrejošās dzīves

straumes.

Kad smagākie darbi bij padarīti un viņas
abas ar māmiņu visu uzposušas, sākās svētvakars.

Jau laikus māmiņa izņēma baltas galdsegas
un sāka apklāt galdiņus un kumodi. Istaba pie-

ņēma savādi svinīgu, kaut arī vecmodīgu iz-

skatu.

Arta, segas ieraudzījusi, izsaucās: „Māmiņ,
kur tu tās ņēmi? Tās visas ir tās, ko es bērnībā

un skolā ejot tamborēju!"
„Kā tu, meitiņ, domā, lai es šīs dārgās atmi-

ņas būtu iznīcinājusi! Es tās allaž pacilāju, no-

skūpstu un apraudos."

Jā, tur sējās un vijās baltie diedziņi cits caur

citu, izlocīdamies gan puķītēs, gan zvaigznītēs.
Artai acu priekšā uznira vesela ainava — viņas
bērnība. Tās bija baltās sniega pulkstenītes, kas

auga viņas dzimtenes mežiņā, dzeltenie vidutiņi
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-— debessatslēdziņas, ar kurām varot atslēgt de-

besis.

Jā! Bet atslēdziņas bij tagad pazudušas, nu

jālūko, kā ari bez atslēdziņām tikt debesīs, jo
ellei viņa jau bij izgājusi cauri.

Viņa apskatīja visas sīkās diegu actiņas, kuru

bija tik kupli čokuri kā baltie ceriņi tēva dārzā.

Viss, itin viss kļuva tik gaišs un dzīvs, ka pa-

gātne šķita tagadne un tagadne pagātne.
Ari pirmais medutiņš, ko tētiņš izņēma toreiz

no bišu stropiem, viņai jutās uz mēles, un bišu

dzeloņi, ko bij saņēmusi tēvam stāvēdama bla-

kām.

Bet sāpes tagad bij kļuvušas par saldumu un

—
saldums par sāpēm. Viss pārejošais ir skaists,

un tādēļ skaists, ka tas ir — pārejošs.
Tā nu reiz ir dzīves ironija! To katrs dabū

izbaudīt.

Bet nu nāca idilles noslēgums — pati Ziemas-

svētku eglīte! Maziņa, vārga, ar tieviem zariem,

par lētu naudu pirkta, ari ta bij caur sniegiem

un laikiem atbridusi īsām kājiņām no tāliem bēr-

nības mežiem. —

Zaros ar aukliņām bij iesietas tievas, baltas

svecītes, raibas papīra lentītes un āboliņi, bet tā

tomēr bij skaistāka par visām mirdzošām eglēm,
kas dega lielos namos, bagātnieku logos.

Arta sāka izkravāt dāvanas, ko bij nolēmusi

katram dāvināt pēc viņa vēlēšanās.

Tētiņam krita mārciņa labas tabakas un kas-

tīte ar labiem cigāriem; māmiņa dabūja melnu

mežģinu cepurīti, vecākais brālītis — Marts, mē-

chanikas piederumus savai konstruējamai mašī-

nai, Zigis — mazas harmonikas, ar kurām varēja

nospēlēt gabalus, ko bij noklausījies aiz sētas,

kur dārzā, kas piederēja Latviešu Biedrībai, tā dē-

vētā „Mēdema villā", spēlēja mūzikas kapella.
Līdz šim viņš tos visus bij nosvilpojis uz lūpām,
bez cita mūzikas rīka, un visu uztvēris ar labu
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dzirdi. Sevišķi viņam bija patikusi Eilenberga
„Smēde mežā".

Māsiņai Smeldzītei bij nolemtas gaiši zilas

lentes, gan sienamas matos, gan ap kleitiņu. Pie

zelta matiem taču piederēja zilas lentes kā pie
zelta mākoņiem zila debess — tās bij jaunības
krāsas. Vispēdīgi ari pelēkajam runcim nāca dā-

vana — prāvs desas līkums, uz ko viņš bij gaidīt
gaidījis.

Visas šis dāvanas tika pakārtas eglīte, līdz

kamēr svecītes nodeg. Tad Arta sēdās pie vecām,

izskanējušām klavierēm, tām pašām, ko viņa bij
lietojusi, kad bij mācījusies dziedāt, un tad korī

pacēlās visu balsis: „Klusa nakts! Svēta nakts!"

Ari šī dziesmiņa bij tik veca, tik nodrāzta, tik,

sacīt, mietpilsoniska, bet te viņa pieņēma citu,

jaunu nokrāsu.

Mazākie bērni dziedāja, katrs uz savu pusi
vilkdami meldiņu, māte iegrūda tēvam sānos: „Ko
tūc kā dundurs siena laikā, kad nevari pacelt
balsi!"

Bet tad pacēlās Artas balss un visus pārklāja
ar savu maģiju.

Garāmgājēji ārpusē apstājās un sāka klausī-

ties, bet dziesma izbeidzās, svecītes izdzisa, un ie-

stājās tumsa.

Ilgi visi klusēja un negribēja iedegt parasto
lampas uguni, tikai runcis sāka rīstīties, jo tas

pirmais pa tumsu bij noņēmis savu dāvanu un

gandrīz lielo pusi apēdis.
Tās nu bij beigas īsajai dzīves idillei. «Die-

zin," māmiņa sacīja, asaras slaucīdama, „vai nā-

košo gadu vairs būsim visi kopā!"
Arta tomēr nebija sentimentāla. „Citādi ari

nevarēja būt," viņa nopūtās. „Atrāk, tikai ātrāk

uz priekšu!" Viņas dzīves temps bij: molto vi-

vace, vai ari presto. Līdz ar Puškinu viņa „mierā

meklēja vētras un vētrās mieru".
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Pāra dienas tā vēl pie vecākiem nosvinēja,
tad devās atpakaļ savā darbā uz Rīgu, kur patla-
ban šur tur pacēlās vētras signāli.

Kā vilkšus vilka viņu turpu, tā sajūta: ari vi-

ņa tur būs savā vietā, kaut ari vēl nezināja, kur

un kā, bet viņa atcerējās vārdus:

„Es nedrebu, es stāvu cieti,
Lai pretim nakts un šausmas trauc!

Man dziļi krūtīs gaismas rieti,
Mans ģēnijs atkal mani sauc!"

Trešā nodaļa.

Mākoņi sabiezē.

Motto:

Ofēlija, ej klosterī!

Un ja tu būtu tik balta kā sniegs,
Tu neizbēgsi no nomelnojumiem.

Šekspīrs.

Arta atkal atradās savā vecajā darbā, Rīgā, un

teātra komisija, pirmo labo panākumu ierosināta,

domāja atkal par jaunu operu un sāka iestudēt

tikko iznākušo, slaveno skaņdarbu „Tosku".
Galvenā loma, protams, tika Artai.

Bet pirms sākās izrādes, iekrita starpā kāda

balle, kuru ikgadus ap šādu laiku mēdza sarīkot

labdarības dāmu komiteja.
Artu uzaicināja nodziedāt dažas dziesmas, ku-

yām sekoja dzīvās bildes; ar to nobeidzās izrīko-

juma pirmā daļa.
Otra daļa bij vakara balle. Tanī bij ieradu-

sies visa Rīgas latviešu intelliģence no labā spār-

na. Zobgalīgā „Jaunā Diena" to bij nokristījusi
par „divpadsmit svētītām ģimenēm". Diemžēl,
šis salīdzinājums bij cēlies no intelliģences pašas
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viņas orgānā „Baltais Vēstnesis". Tur kāds pakal-
pīgs redaktors, Kārkluvaldis, bij pieminējis šīs

ģimenes, un pats apzīmējis tās par svētītām, nezin

par ko.

Varbūt tā bij nākošā latviešu muižniecība jeb
pelēkie baroni, par ko jau Fr. Veinberģis sapņoja.

Bet „Jaunā Diena" to tūdaļ bij uztvērusi un

pienagloja šo vārdu ar vēsturiskām naglām pie
laikmeta sienas, tāpat kā tā veco, godīgo „Balto
Vēstnesi" bij nokristījusi par „Balto Vērsi".

Tas viņš bij un palika!
Artai caur šo izrīkojumu cēlās vienas bēdas,

viņai vajadzēja kaut cik pieklājīgas balles klei-

tas, un par to nu viņai būs jāizdod saņemtā mēne-

ša alga, vismaz laba daļa no tās.

Un taču viņai vajadzēja visnepieciešamākā
sev, ko samaksāt par dzīvokli un ēdienu. Un kur

tad vēl kāds mazums, kas bij jādod vecākiem!

Viņas cienītāji, kas biedrības zālē ielūdza to

uz vakariņām ar vīnu un saldumiem, nezināja, ka

tā pa dienu nebij ēdusi un kādreiz pat mēģināju-
mos uz skatuves paģība.

Teātra kostīmi viņai tagad, protams, bij grez-

ni, bet tos viņa nedrīkstēja lietot savām privātām
vajadzībām.

Nepieciešamais tomēr bij jādara, un Olita

Upeniece viņai palīdzēja.
Abas viņas nogāja veikalā un izmeklēja drē-

bi, pelnu pelēku, caurspīdīgu etamīnu ar oranža

krāsas taftu kā apakšdrēbi, kas izcēlās sevišķi ar

mazām ģipira iešūtām rozetēm, kādas toreiz bija
modē. Tāds pat oranžu zīds slēdzās cieši ap kak-

lu, jo dekoltē toreiz nebija vēl modē.

Olita ari kleitu skaisti pašuva, un nu bij da-

rīts.

Ja Arta bij cerējusi, ka tā par koncerta daļu
dabūs kaut kādu atalgojumu, tad viņa bija stipri
vīlusies. Labdarības dāmas domāja, ka viņas jau
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ar to Artu pagodina, ka vispār ielūdz un ļauj tai

dziedāt izrīkojumā.
Pašā ballē Arta jutās ļoti neomulīgi: kungi

to apstāja, vecākās dāmas atturējās. Ja teātra

izrādēs kavalieri viņu godināja, tad viņa to uzņē-
ma kā pienācīgu tribūtu par savu mākslu, bet te

viņa atradās privātā sabiedrībā un sāka sajust it

kā plaisu starp kaut kādu konservātīvu morāli

un sevi.

Nekas jau sevišķs nebij noticies. Vai tas bij
kāds noziegums, ka viņa ļāva sevi godināt, ka vi-

ņai pasniedza puķes, ka viņu ielūdza uz vakari-

ņām un pavadīja uz mājām?
Zāles kaktā sēdēja kāds pūlis padzīvojušu

madāmu, kas caur lorņetēm nepārprotami meta

skatus uz Artu un savstarpīgi sačukstējās:

«Mīlīši, mīlīši," viena no viņām teica, tā, kas

pēc sava plašā miesas apmēra vien likās būt citu

vadone, «redzat nu, kā viņa ar kungiem vien saru-

nājas, ka nav nevienas vecākas dāmas, kas viņu

ņemtu apsardzībā."
„Kas tad šī tāda ir?" otra dusmīgi izsaucās.

„Atklīduši šurpu, nezin no kurienes nākdama!

Kas tā par ģimeni, no kurienes viņa cēlusies? Vai

viņu maz drīkstēja te ielaist?"

„Tas jau tikai tās dziedāšanas dēļ," piemeti-
nāja trešā.

„Bet kādēļ tad viņu pēc tam vajadzēja ielūgt
vēl ar goda karti ballē? Būtu tūdaļ pēc nodzie-

dātām dziesmām vākusies mājās."

„Ak, Dievs! Ak, Dievs!" vaidēja ceturtā, jo
sešas skaitā viņas apmēram bija. — „Ja tikai nu

mēs nebūtu bezgalīgi blamējušās/
„Ak, jā! Ak, jā! Darīts ir darīts! Izlietu

ūdeni nu vairs nevar sasmelt. Bet nākošo reizi

mums stipri uz to jālūkojas, ka mūsu labā sabied-

rība netiktu mistrota ar nevēlamiem elementiem

un ka tie tiktu sijāti laukā."
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„Drīz viņa ari būs savu dziesmu izdziedējusi,
un tad mēs būsim no viņas vaļā."

„Tas būs ļoti viegli," piebilda vēl sestā, kas

nepacietīgi mēģināja reižu reizēm sarunu pār-
traukt, jo viņai bij visplašākais materiāls. „Es

gan ļoti labi zinu kādus datus no viņas pagātnes,
bet jūs jau neviena nelaižat pie vārda. Es viņu
uz vietas spētu iznīcināt!"

„Nu, nu, šaujat reiz vaļā savu lielgabalu."
„Nu tad uzklausāt, manas mīļās. Vispirms es

jums saku, un to es droši varu apzvērēt: viņa ne-

maz nav jaunkundze, par kādu viņa še uzdodas,
bet precēta sieva!"

„Vai, Dieviņ! Tādu nekaunību!" izsaucās

visas.

„Un pie tam vēl ne lāga šķirtene! Vīrs neva-

rējis izturēt ar viņu un labāk visu metis un aiz-

braucis uz Ameriku."

„Lūk, kas nāk gaismā!" izsaucās visas korī.

„Bet tas vēl nav viss," turpināja plašo mate-

riālu zinātāja. „Es zinu vēl vairāk: kad vīru,

krietnu, godīgu vīru viņa bija padzinuši, tad aiz-

gājusi uz pilsētu un kļuvusi kādam krievam, —

iedomājaties, krievam un ne pašu cilvēkam, kāds

tatāru kņazs tas bijis, velns viņu sazina!
— par

mīļāko, un tad vēl aizstāvējusi vai pat sagājušies

ar kādu atklātu meitu!"

„Dievs, esi žēlīgs!" koris iesaucās. „Vai viņa
nebūtu uz vietas ārā metama, ja tas būtu tiesa?"

„Tiesa! Tiesa! Lai Dievs mani soda! Man

pašai meitas aug."
„Kas tās ielūgumu kārtis izsūtīja?" sāka viena

caur otru jautāt un savā starpā strīdējies, un vie-

na vēla vainu uz otru.

Pa tām starpām bij pienākusi kāda jauna,
glīta meitenīte pie savas mātes tanī pašā pūlī un

aizgrābta sacīja: ~Māmiņ, māmiņ! Es esmu tik

laimīga, es dabūju ar to jauno mākslinieci, Artu,
sarunāties; man viņa tik ļoti patīk, viņa bij tik mī-
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ļa pret mani. Ak, kaut es dienās mazdrusciņ va-

rētu tapt kā viņa! Es viņu dievinu!"

„Ak tu, nekrietnā meitene! Nu tu redzēsi, ko

tu mājās dabūsi: tu skrej šai palaidnei pakaļ!"
„Kā?" jaunā meitenīte prasīja. „Bet mēs,

jaunās, visas esam par viņu sajūsminātas. Kādēļ
es viena nedrīkstētu viņai tuvoties?"

„Te nu jūs redzat," māte iesaucās, „kādus aug-

ļus mūsu labsirdība un padevība nes! Tikko viņa
parādās sabiedrībā, viņa mūsu jaunatni samaitā."

Meitene aizgāja, klusi raudādama, un vecās

dāmas apspriedās savā starpā, kas nu būtu darāms,
lai tiktu atkal ievests miers un kārtība.

Arta pa tām starpām dejoja, kaut gan viņu
nospieda kāda smaga, neapzināma sajūta.

Dejas pauzēs viņa tiešām nezināja, kur palikt.
Zemzarītis ar saviem diviem draugiem: Reinfeldu

un Birku, viņu aicināja pie sava galda iedzert

šampanieti un atpūsties. Reinfelds uzdevās par

ģimenes tēvu un teicās Artu ņemt savā apsardzībā,
kaut gan Arta nemaz nesaprata, kādēļ viņai kaut

kādas apsardzības vajadzīgs, jo viņa līdz šim sa-

vu dzīves ceļu bij staigājusi viena pati un drīzāk

citus apsargājusi, nekā uzreiz likusi sevi apsargāt.
Un kam tad īsti?

Nepiedodami viņai tomēr vēlāk likās, ka Zem-

zarītis, kas taču bij tik kaislīgs viņas pielūdzējs,
pieļāva šo nekrietno joku ar viņu. Bet advokāts

Reinfelds ari bij tanīs gados jeb, vismaz, kā tāds

izskatījās, ka viņu par tādu varēja noturēt. Tre-

šais no kompānijas, advokāta palīgs Birks, nekā

nesacīja un labāk iedzēra.

Viņu galdam apkārt lidoja farmācijas ma-

ģistrs Bermanis un likās visu novērojam vērīgiem
skatieniem.

Artai kļuva arvienu neomulīgāk, viņa piecē-
lās un gribēja doties uz mājām.

Tūlīt Zemzarītis līdz ar viņu piecēlās, lai viņu

pavadītu.
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Bija ari diezgan vēls, jo pulkstenis rādīja ap

četriem uz rīta pusi, un māsas Upenieces bij jau
aizgājušas, neprasīdamas, vai Arta tiks iekšā pa
vārtiem vai netiks.

Tā tad nu Arta bij puslīdz atstāta, pat no sa-

vām tuvākām draudzenēm, un viņa pati vēl si-

tuāciju gluži neapjauta.

Mēchaniski viņa sekoja Zemzarītim, kas viņu
pavadīja uz mājām.

Piebraukuši pie māju vārtiem, Elizabetes ielā

Nr. 26, un izkāpuši no važoņa, viņi to atlaida. —

Artai nu, diemžēl, nebij atslēgas.
Sals bij ļoti stiprs, jo sala ap 20 grādu. Vārti

bij aizslēgti, un sargs nebij ne tuvu, ne tāli sasau-

cams, laikam aiz liela sala kaut kur ievilcies savās

cisās.

Kas nu Artai atlikās ko darīt savā plānā ap-

ģērbiņā un balles kurpītēs?
Zemzarītis uzaicināja Artu braukt viņam lī-

dzi uz viņa dzīvokli, iedzert glāzi tējas un sasil-

dīties.

Arta vēl brīdi vilcinājās: vienatnē? nakti ar

šo kaislīgo vīrieti? Nē! Labāk nosalt! Bet kas

tad viņai bij ko zaudēt? Vai viņa bij 17 gadus
veca meitene, kas gaida uz svētu laulību, lai tā pa-
liktu par vīra privātīpašumu un ar to nodrošinātu

viņa dzīvi un radītu leģitīmus bērnus? Atkal šis

mocošais jautājums, kas viņu neatstāja ne vienu

brīdi.

Ar niknu rūgtumu viņa lauzās starp jaunām
un vecām atziņām. Viņa taču bij vīra sieva biju-
si, pret kuru viņa nesajuta ne mazākās tieksmes,
un nu uzreiz šī muļķīgā kautrība pret vīrieti, kas

viņai bija vairāk nekā simpātisks.
Mīla? Kas ir mīla? Tumšs, neizprotams, jē-

dziens. Viņai jau viens otrs bij paticis, Kuvālovs,

tagad Zemzarītis, viņa cieta līdzi ar cietējiem, bet

tādu lidojumu starp debesīm un zemi viņa nepa-

zina.
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„Labi. Brauksim!" viņa atteica Zemzarītim.

„Nav jau man kur palikt."
Pēdējais līksmi aizskrēja dabūt kamanas, un

abi aizbrauca uz viņa eleganto dzīvokli.

Tur bij tik silti, tik omulīgi. Zemzarītis iede-

dzināja visus uguņus, pazvanīja kalponei, lai aši

steidz uzvārīt patvārī tēju, un tad sāka noģērbt
Artai virsdrēbes. Viņa stāvēja vēl istabas vidū kā

sastingusi, un asaras tai nemanot lija no acīm.

Viņš tai novilka mētelīti, noņēma cepurīti, no-

sēdināja dīvānā, paņēma viņas sastingušās rokas

un pūta siltu dvašu, un apkopa to kā bērnu.

Drīz parādījās patvāris ar uzkožamiem. Kal-

pone uz kunga mājienu pazuda.
Vai varbūt viņa bij jau nomācīta tā darīt?

Vai jau daudz viešņas šādā veidā te nakti bij pār-
laidušas ?

Un Arta tagad par glāzi tējas un sasildīšanos

te nu būtu līdzi ieskaitāma?

Varbūt citādos apstākļos un citā reizē viņa
būtu citādi jutusi, bet tagad viņa juta sevi bez-

gala pazemotu, un rūgti viņa sacīja:

„Te nu es esmu jūsu rokās. Darāt ar mani, ko

gribat."
Viņš nometās pie viņas ceļos, skūpstīja viņas

rokas, kājas, muti, bet viņa bij it kā sastingusi. Vai
šis vīrietis nemaz nejuta, ka viņa, dodamās viņa

apsardzībā, bij caur to neaizskarama?

Zemzarīša jūtas pret Artu bij tikai viņa tem-

perāmenta liesmojums, kurā viņš pats sevi izteica

caur sievieti kā mediju, tā nebija tas trešais veids,
kas sakausē abus kopā un atraisa viņu produktī-
vās enerģijas.

Ari mīlai ir savs veids, kas ir pats par sevi: kā

uguns tā spēj nevien degt, bet starot un izplatīt ap

sevi gaismu.
Intuitīvi Arta šinī brīdī izjuta skaidrāk kā ne-

kad, ka caur Zemzarīti viņa garīgi nepacelsies, bet

pavadīs tikai dažus baudu brīžus, un pēc tiem ju-
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tīsies varbūt vēl vairāk pazemota un tad — tai pie-
trūks spēka.

Asinīs virmoja uguns, bet prāts sastinga ledū.

Līdz šim viņa sevi pati bij atmetusi savas nelaimī-

gās pagātnes dēļ, bet nu, pirmoreiz, pašā bezdi-

bens malā viņai uzplauka kā puķe viņas pašap-
ziņa.

Ar varu viņa izrāvās no Zemzarīša rokām un

meklēja pēc virsdrēbēm, lai viena labāk dotos

naktī un salā ārā nekā paliktu šinī svelmē, kas

nebij vairāk nekas kā raķetu mīla.

Bet te aiz loga ārpusē kāds spēcīgi klauvēja
un rāva zvanu aiz durvīm.

Artai bij nepatīkami, ka kāds viņu varētu sa-

stapt tik vēlu vai tik agri vīrieša dzīvoklī vienu.

Viņa aizslēpās aiz gardīnēm, lai varētu nepama-
nīta iziet ārā.

Ari Zemzarītis bija pietrūcies un gāja pats at-

vērt durvis, jo kalponi bij aizraidījis gulēt.
Bet tuvu un tāli aiz durvīm uz ielas neviens

nebij redzams.

Atgriezies istabā, viņš to Artai pateica un

lūdza viņu palikt, kamēr gaisma ausīšot un kādu

važoni sadzīšot.

No jauna viņš tai tuvojās ar savu mīlu un gri-
bēja tai ar varu virsdrēbes noģērbt.

„Vai tad tiešām jūs neredzat, cik neizsakāmi

es jūs mīlu?"

„Es redzu, bet ar to man nepietiek."
Zemzarītis gribēja ko sacīt, varbūt kādu iz-

šķirošu vārdu, bet atkal atskanēja tas pats spēcī-
gais klaudziens pie loga slēģiem, un atkal rāva

kāds zvanu.

No jauna Zemzarītis izgāja ārā lūkoties pēc
savādā traucētāja, bet atkal neviena! — Vai tā ne-

bij kāda savāda joku luga? Kā to izskaidrot?

Artai ienāca prātā no jaunības leģenda par

glābējiem eņģeļiem, kas sarga no bezdibeņiem, ku-

ros patlaban bērns taisās krist. Bet viņa sen ne-
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bij vairs bērns, un glābējs eņģelis viņa bij sev —

pati.
Lai nu kā — šis mīlas skats, lai nu tas būtu

izvērties komēdijā vai traģēdijā, bija beigts. Spo-
žais liesmu uguns bij apslāpēts, un ārā ari jau au-

sa gaisma.

Arta, saģērbusies, nogaidīja, un Zemzarītis pa
tām starpām gāja ārā lūkoties pēc važoņa. Drīz

ari tāds piebrauca pie durvīm. Zemzarītis gribēja
Artu pavadīt, bet viņa tam atteica, likās, ka starp
abiem bij izcēlusies kāda neredzama siena.

Vismaz viņa Zemzarītim tik daudz atļāva, kā

samaksāt važonim līdz mājām.
Kad viņa piebrauca pie saviem vārtiem, tie

bija jau vaļā, un viņa uzkāpa pa trepēm savā dzī-

voklī. Māsas Upenieces vēl gulēja, nokusušas no

balles, bet bija jau nomodā, kad Arta klusi ielīda.

Izcēlās viņu starpā strīds, un Arta pārmeta,
ka tās viņu bij atstājušas vienu, būtu vismaz viņai
iedevušas vārtu atslēgu. Viņas atkal teica, ka ne-

gribējušas tai tuvoties, kur viņa sēdējusi, kavalie-

ru ielenkta, un domājušas, ka to vēlāk pavadīšot
un naktssargs tai atslēgšot vārtus. Savstarpīgie
strīdiņi nobeidzās tomēr ar miera kafiju.

Olita, kurai piemita ass skats, novēroja, ka

Arta izskatījās tāda savāda.

„Nu tev atkal tādas acis, kas skatās uz iekšu?"

„Tev var gan būt taisnība, ka skatos uz iekšu.

Mani dvēseles logi ir gaišāki nekā acu logi."
„Un ko tad tu esi ieraudzījusi?"
«Pati sevi."

„To tu saki tik svinīgi, it kā atradusi Ame-

riku!"

„Varbūt ari to."

„Un tik noslēpumaini tu runā, kā senā burve

Pītija, sēdēdama uz svētā trijkāja, zilās miglās
ietīstīta! Kas tad īsti noticies? Vai esi samīlēju-
sies? Citādi es to nevaru izskaidrot."

„Ne samīlējusies, bet izmīlējusies laukā!"
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„Nanu!" Olita teica. „Vai tev mīlētāju
trūkst, visi tevi ielenc kā bites ziedoņpuķi. Izvēle

tev ir, nepalaid laiku garām."
„Es negribu noliegt, ka meklēju ceļu uz sevi

caur mīlu, un nu — es piedzīvoju, ka tas ir maldu

ceļš."
„Preci jebkuru, un esi laimīga."
„Kāda tā laime ir? Vai ik dienas nepiedzīvo,

ka sievietes, kas atdod savas cēlākās jūtas, tiek

taisni pazemotas, zem kājām mītas?"

„Kad tikai var kopā godīgi sadzīvot, ko tad

vairāk?"

„Ko vairāk? Daudz, daudz vairāk! Es ticēju,
ka caur divu kopdzīvi varētu sasniegt to, ko viens

pats nespēj. Viens, piemēram, redz, ko otrs nav

ievērojis, viens dzird, ko otrs nav dzirdējis. Tā

skaņas saskan kopā un top par akordu, viens pats
var gan būt meldija, bet tai trūkst harmonizēju-
ma. Kā izdzenāts putns, tā vaid un deldz un nevar

atrast savu ceļu atpakaļ."
„Tu topi traģiska, tur vajag būt kam notiku-

šam. Jūs abi ar Zemzarīti taču esat tik tuvi?"

„Bijām, varbūt, tagad neesam. Kas mūs vis-

tuvāk saveda kopā, atgrūda mūs vistālāk nost."

„Ko tad viņš tev nodarījis?" prasīja Olita

gandrīz izbijusies.
„Es viņam uzticējos, braucu viņam līdzi nakts

laikā uz viņa dzīvokli, un tur, taisni tur viņam
vajadzēja būt tik smalkjūtīgam un manu uzticību

cienīt."

„Kas par tuvu iet ugunij, tas pats vainīgs, ka

viņu aizdedzina."

«Nerunā taču tā, Olita! Ja mīla ir uguns, pat
debess uguns, tā prometējiskā dievības dzirksts,
zemē nonesta, tad tā taču nav sadegšanai, bet lai

starotu un dotu gaismu. Es jau varētu ar saviem

jutekļiem gāzties šinī ugunskurā un uzreiz sa-

degt, bet es gribu pie viņas atkust, atdzīvoties, sa-

sildīties, es jūtos kā svešiniece, nākusi no tālām
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polāra zemēm. Tagad es zinu, ka man pie šī

ugunskura nav palikšana, ka man atkal jāmaldās
naktī un salā pa līku loču ceļiem un krustceļiem,
un ka neviena roka man nestiepsies pretim, ka

manai mesiāniskai dvēselei jāatpestī sevi pašai
vai jāiet bojā."

„Ja tu neņem to pretim, kas tev tiek dots, tad

tu pati esi vainīga un pati kal savu likteni."

„Tas nākotnes sievietēm būs jādara, kamēr

viņas atraisīsies no līdzšinējā uzskata, ka vīrietis

ir vienīgais viņu likteņa kalējs."
„Un ko tad tie vīrieši pa to starpu lai dara?"

„Ari tiem būs jāpārveidojas."
«Pamēģini tikai to kādam sacīt," teica Olita,

„tie jāj visi uz augsta zirga."
„Nu, tad tiem būs galva drusku jānoliec, kad

tie gribēs pa vārtiem tikt iekšā."

„Ak, tās visas ir tikai tukšas runas! Labi, ka

tiek reiz pie miera; es vairāk nevēlos, kā krietnu

vīru un savu labu saimniecību. Tā skatuves grī-
da un atklātība publikas priekšā ir kā pavasara
ledus, kas viegli var ielūzt, kad pa to staigā. Tu

vēl šīs dzīves ēnas puses nepazīsti ar visām

intrigām."
„To es varu iedomāties," teica Arta. „Bet vi-

sai dzīvei ir vēl lielākas ēnas puses. Tikai viena

nojauta manī ir —

"

„Nu? Kas nu atkal?"

„Man šķiet, ka aiz visas tas tumsas reiz spīdes
liela, apžilbinoša gaisma. Tikai mēs to nepie-
dzīvosim. Mēs esam pārejas cilvēki, mēs esam

ceļš, ne mērķis."
„No kurienes tev nākusi šī gudrība?"
„Augs sūc sulas pats no savas saknes, bet va-

jag ari no ārpuses nākt saulei, vējam un lietum,

spēku kopdarbībai."

„Lai Dievs dod, ka tev tā saule un vējš nāktu;

bet tagad nu laiks celties, iedzersim kafiju, man

jāiet uz mēģinājumu."
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Olita cēlās pirmā un modināja ari jaunāko
māsu.

„Ak, es nupat tik jauki sapņoju!" dvesa pus

pa miegam jaunā Marlēna. „Es staigāju par brī-

numskaistu dārzu, tur ziedēja rozes, bet tikko es

liecos kādu noplūkt, tās aizlaidās man no rokas.

Ja tu nebūtu mani cēlusi, es būtu varbūt kādu

noplūkusi."

„Kafija ir labāka nekā rozes! Celies vien,

citādi tā paliks auksta."

Marlēna bij no dabas apdāvināta ar ļoti smal-

kiem nerviem, tā izjuta daudz ko iepriekš un uz-

tvēra no tāles. Tikai viņa bij tik noslēgta sevī,

ka neko neizteica, ja kas viņai izlikās svarīgāks
un liktenīgs.

Kad viņas bij piecēlušās un iegāja otrā ista-

bā, par lielu brīnumu tās ieraudzīja uz galda lielu

rožu koku un dzeltenmaizes kriņģeli ar klāt pie-
liktu vēstuli.

Pēdējā bij adresēta Artai, un to rakstīja
Bermanis. Viņš gan pirms tai novēlēja laimes, jo

viņai bija taisni šodien dzimšanas diena, ko viņa

pati bij gluži piemirsusi, bet tad nāca tāda suta,

ka viņām lasot bij jāapsēžas.

Izrādījās, ka Bermanis bij tas bijis, kas Artai

ar Zemzarīti bij sekojis un pie logu slēģiem dau-

zījies un zvanu raustījis. Viņš teica tai, ka nu

viņa esot pazudusi, un viņš esot tas labais dai-

mons, kas viņu vēl pēdējā brīdī gribējis glābt.
Tad pēc visa tā vēl sekoja kāda rīme, jo Berma-

nis ļoti mīlēja rīmēt pantus, sevišķi uz visādām

dzimšanas dienām, un bij apdziedājis visas svē-

tītās divpadsmit ģimenes. Beigu beigās viņš to-

mēr vēl ielūdzās uz pēcpusdienas kafiju.

„Ak tu, Dieviņ!" izsaucās Olita. „Ja Berma-

nis par ko iekaisies, tad viņš nevar valdīties un

kā lokomotīve izlaiž tvaikus uz ārpusi. Drīz ta

zinās visa biedrība, un tu būsi blamēta."
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„Un vēl tāds resns daimons!" piebilda Mar-
lēna.

„Varbūt kafija viņu apmierinās," smējās Arta.

„Līdz tam laikam viņš visur būs apskrējis un

savas jaunās ziņas izkratījis. Ja viņam kaut kas

iekšā," sacīja Olita, „tad viņš to nevar nosargāt

tāpat kā maisu, pilnu ar blusām."

„Bet viņš taču man vēlēja labu, viņš bij tas,
kas mani izvilka no tumsas un ataicināja šurpu."

„Viņš var būt tikpat labs kā nelabs un kā mē-

ness tev uzgriezt tumšo pusi. Uz viņu ari tad ne-

var palaisties, kad viņš labi domā."

„Bet vai tad es pati nekas neesmu?" izsaucās

Arta. „Vai viņš mani kā mīļais dieviņš sestā

dienā radījis? Vai es pati uz sava talanta nemaz

nevaru palaisties?"
«Piemini, ko es tev sacīju par plāno pavasara

ledu. Neej par tālu, tu vari ielūzt —

"

biedināja
vēl Olita.

Viņas, padzērušas kafiju, aizgāja katra sava

darbā: Arta un Olita uz mēģinājumiem un Mar-

lēna uz dziedāšanas stundu.

Ap pusdienas laiku atkal visas saradās kopā
un, paturējušas pusdienu, nolikās drusciņ atpūs-

ties, jo pret vakaru bij gaidāms bargais viesis

jeb „resnais daimons".

Olita ari ap to laiku svinīgi klāja galdu, sa-

lika traukus un rožu koku nostādīja vidū.

Nebij ari ne drusku jāgaida, kad spēcīgi klau-

Vieni atskanēja pie durvīm, tādi paši kā pagājušo
nakti pie Zemzarīša logu slēģiem, un Arta tīri

vai nodrebēja.
Ar sviedienu Bermanis iesviedās iekšā un aši

nometa virsdrēbes.

Nebija nekāds bargums saskatāms viņa sejā.
bet tas, tukls un apaļš, priecīgi smaidīja, rokas

berzēdams. Varēja redzēt, ka viņš tiešām visu,

kas tam iekšā jeb savu blusu maisu bij izkra-

tījis, un tagad sākās viņa gaitas svinīgā puse.
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Lai savu labvēlību vēl papildinātu, viņš bij
atnesis līdzi pudeli laba vīna, un nu visi sasēda ap

galdu.
Arta tam pateicās par dāvanām, kas viņu ļoti

pārsteigušas, jo viņa nevarējusi iedomāties, ka

viņš ievērojis viņas dzimšanas dienu.

„Redzat nu," viņš teica un kratīja pirkstu,.
„es daudz ko zinu un visu ievēroju. Turpmāk
man būs jāuzlūko jūs stingrāk. Jūs man kā jauns
kumeļš nespersat vis kāju pār ilksi pāri."

„Nu, tad es jūs pašus no ratiem izsviedīšu, ja
nu jūs reiz gribat mani jūgā jūgt," zobojoši at-

bildēja Arta.

„Nu, nu, ar laiku visus var pieradināt, gan
ari jūs tapsat rāma un godīga."

„Ir tādi, kurus nevar pieradināt: vai teko-

šam ūdenim var likt, lai stāv, un skrejošam put-

nam, lai nelaižas? Viens var pārvērsties par pur-

vu, un otram jāapgriež spārni. Bet kāds labums

no tā var būt? Katram taču jāatļauj tapt, kas

viņš savā būtē jau ir."

„Gan jau, gan jau," viņš mierināja. „Nāks
laiks, nāks padoms."

„Kāds padoms?"
„Jūs uzskatīsat pasauli citādām acīm."

„Vai jūsu acīm? Un vai padoms būs jūsu
padoms ?"

„Es negribu ar jums tielēties," viņš atvaino-

jās, negribēdams tikt ārā no omulības. Turklāt

viņam vēl bija cits nolūks: viņš izvilka no ka-

batas garu loksni papīra, aprakstītu pantiem, kas

bija viņa paša sacerēti, un turklāt bija ari mēģi-
nājumi tos komponēt.

Olitai vajadzēja tos celt priekšā un Artai

dziedāt. Marlēnai bij kompozīcijas uz klavie-.

rēm jāpavada.
Bermanis ļoti mīlēja mākslas un gribēja

pats tanīs debitēt, kaut gan šāda veida darbi bija
ne pirmie kucēni, kas jāslīcina.
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Olita darīja, ko spēja ar deklamācijām, un

Arta dziedāja klavieru pavadījumā, ka vai mēle

sapinās, bet Bermanis rūca līdzi ar tik svētlaimī-

gu izskatu, ka neviens negribēja viņam šo laimi

laupīt.
Beidzot taču vēl piedevām bij jādod ari kas

cits nekā pašu austa mūzika vien, un Arta nodzie-

dāja uz Bermaņa vēlēšanos „Pēdējo rozi".

Tas nu viss kopā bij tik saskanīgi un skaisti,
ka Bermanis aplaimots aizgāja labi vēlu.

Ceturtā nodaļa.

Vētras signāli.

Motto:

Tas jaunais laiks,
Kas šalkās trīs,

Tas nenāks, ja ļaudis
To nevedīs.

Rainis.

Artas dienas ritēja tālāk, dienas, kas augsti

pacēla, dienas, kas dziļi nosvēra to uz leju, tīri kā

laika šūpotnēs.

Kas ir viena atsevišķa cilvēka dzīve? Tūkstoš

sākumi bez beigām, beigas bez sākuma, tūkstoš

nejaušību, bet šīs nejaušības kopā top par likteni,

un ja daudz tādu likteņu savijas, tad tik vērojam,
ka visu dzīvi, ņemot laikmeta virzienos un vēstu-

riskās kustībās, valda noteikts, negrozāms likums.

Tikai formas un veidi ir dažādi.

Arta varbūt nekad nebūtu uz Rīgu nākusi,

viņas daba nebija piemērota tādai šaurai, aprobe-
žotai dzīvei, kāda norisinājās vienā biedrības na-

mā un nedaudzās dzīvākās ielās, un tāpat ari ne-

daudzās turīgās ģimenēs, un viņu laikrakstos.
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Vai tā bij tā lielā jūra, par kuru viņa bij sap-

ņojusi?
Protams, viņai bija liels talants, viņa bij ar

savu ārieni un visu būtni pievilcīga sieviete, un

viņai bij daudz cienītāju, bet vai kaut kurai citai

viņas vietā tāpat nebūtu bijis, varbūt vēl vairāk?

Tikko viņa bij kāju spērusi šinī aprobežotā
dzīvē, jau ap viņu vijās visādas valodas, protams,
tikai slepenos čukstos vien, bet tās satinās kopā
kā kamols. Zināms bij kļuvis viņas nakts brau-

ciens ar Zemzarīti, un tas nu bij īstais pieturas
punkts.

Labās jeb svētītās ģimenēs viņu vairs neielū-

dza, tām savas meitas un dēli bij jāsarga, lai ne-

tiktu samaitāti, lai šī svešiniece, kas jau no sāku-

ma bij modinājusi neuzticību, bet nu ar pēdējo
gadījumu, bij īsti parādījusi, kas viņa ir, tos ne-

pavestu. Dziedāt viņa jau dziedāja, un publika
ari nāca kā agrāk, bet iestājies bij kaut kāds at-

tālinājums un saltums.

Cienītāji, kas viņu ielenca varbūt vairāk kā

senāk, ar mazām niansēm uz viņu sāka skatīties

drusku citādi.

Tā, piemēram, Džungļu Klāvs, kas sen jau
bij precēts vīrs, kādu vakaru, kad bij vēlu pēc

mēģinājuma, viņai tuvojās un teica:

„Vai nu šoreiz man būs tā laime jūs pavadīt?"

„Kādēļ nē, pateicos," atbildēja Arta. „Man,

diiemžēl, liela suņa nav, kas mani pavadītu, bet ja

jūs gribat drusku paši izvingrināties, tad lūdzu,
veselība ir laime."

Esplanāde, pa kuru Artai bij jāiet, toreiz bij
kails laukums un diezgan bīstama vientuļai sie-

vietei naktī pa to staigāt.

Kādēļ viņu lai nepavadītu vīrietis? Vai tā ne-

bija vienkārša pieklājība pret katru sievieti? Vai

tas nebij pat pienākums pret viņu, kas bij izcila

persona un sabiedrībai atdeva visus savus spēkus?
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Kas tā par laimi bij, to Džungļu Klāvs gan
otrreiz nevēlējās piedzīvot.

Nebija ari ārpuse vien, kas pieņēma citādu

nokrāsu, ari viņa pati bij tapusi citāda.

Pirmais prieka skurbums bij pārgājis, un viņa
kļuva lepna, vēsa, atturīga, pat rūgta.

Ja kāds tagad viņai tuvojās, tad tas bij tikpat
kā aso nātru pudurim. Katru glaimu tā atraidīja
ar asprātīgu izzobojumu.

Ja kāds viņu gribēja pavadīt uz mājām, tad

viņa to nosauca par lāču vadātāju, kam vairāk jā-
bīstas no vedamā. Pie tam viņa rādīja ari mazu

revolveri, ko nēsāja līdzi kabatā.

Viss, tik aši iegūtais, viss spožums Artai izli-

kās kā gluda zivs, kas, no ūdens izvilkta, tai no ro-

kas atsprūk ūdenī atkal atpakaļ.
Nejaušība vai liktenis viņu kā vilnis nesa

pretim jauniem krastiem.

Rīgas Latviešu biedrībā sākās tā dēvētie jau-

tājumu vakari. Tur tika noturēti viens vai divi

priekšlasījumi un vēlāk katrs varēja pieteikties

pie debatēm.

Vienā tādā vakarā ari ieradās Arta ar Olitu.

Temats, ko iztirzāja, bija sievietes tikums, un kā

biedinošs piemērs jeb pretstats — netikums.

Cik augsti cildināja tur tās mātes meitenes,
kas, izsargātas no visiem dzīves vējiem, audzinā-

tas labās manierēs, arvien parādījās pavadītas no

mātēm vai citām goda personām sabiedrībā un

ballēs, līdz tika izprecinātas un tādi pārņemtas
vīra apsardzībā vai īpašumā. Tā bij šķīstība un

nevainība!

Citas, kas agri izstumtas no dzimtas ligzdas un

pakļautas visādām nejaušībām, neņēma vērā. Ar

tām drīkstēja apieties kā gribēja, tikumības žogs
nebija aizlikts priekšā.

Artai sāka vārīties asinis dzīslas, un degošas
asaras saskrēja viņai acīs.

Viņa piecēlās un pieteicās pie vārda.
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Aiz pārsteiguma visi stiepa kaklus un sastin-

ga. Pirmoreizi sieviete runās no katedras? Kas

tad viņai, lielai māksliniecei, bija jā jaucas iekšā

tādās lietās, par kurām tikai varēja spriest vīrie-

ši? Viņas uzdevums bij tīra māksla, dziedāt uz

skatuves, ne runāt. Kāda ekstrāvagance! Visiem

kļuva viņas žēl, katrs jutās it kā vainīgs viņas
priekšā. Varbūt tas bija bijis uzbāzīgs? Varbūt

kaut kā apbēdinājis?

Ja tikai nu viņa nepaģībtu; ja tikai runa ne-

samežģītos un tādā veidā neizblamētos, tad jau
viņi paši arī būtu līdzvainīgi, ka tie pielaiduši
runāt.

Arta no visa tā nekā nejuta.

Drošiem, elastīgiem soļiem viņa uzkāpa uz

katedras. Noskatoties uz pilno zāli un izbrīnu

pilnām sejām, tie visi viņai izlikās kā materiāls,
kuru tā gribēja apstarot ar gaismu vai ari mest

viņā degošas ogles, lai tos aizdedzinātu un kaut ari

pati līdzi sadegtu.
Tas bij garīgs ugunsgrēks.

Kādēļ uguni sauca par grēku? Vai tādēļ, ka

Promētejs, gaismas tēvs, to bij dieviem nozadzis

un nonesis zemē?

Šāda dievu uguns ari bij iekritusi viņas dvē-

selē, un viņas grēks bij, ka tā gribēja nograut ve-

cu un nākt ar jauniem uzskatiem.

Vispirms šie uzskati neietilpa vispārības rām-

jos, tie bija izdestillēti no viņas sāpju un rūgtuma
pilnās dzīves, bet dzīve nesastāv no pārdzīvoju-
miem vien, kuras gala mērķis ir kaps. Bet viņai
pārdzīvojums bij tapis par atziņu, un atziņa ir

reizē tālākatziņa; neviena atziņa nestāv uz vietas

sacietējusi, bet ir mūžīgs dialektisks process.

„Kas ir īsti tikums?" viņa vispirms jautāja.
„No priekšnesuma, kas tika sniegts, tikuma jē-
dziens ir tikai sievietēm, vīriešiem tāda tikuma

nemaz nav, būtu pat smieklīgi runāt par jaunekli,
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kas tiktu sargāts un glabāts un katrā izpriecā goda
vakts pavadīts.

Kas ir netikums? Ari šo jēdzienu piemēro ti-

kai sievietēm. Netikumīga vīrieša nemaz nav.

Neviens sabiedrībā nenosodīs vīrieti, ja tas būtu

aizskāris kādu sievieti.

Tāpat ari viss tikums un netikums ir gumijas
stiepule, kas pāri gadusimteņiem ir stiepta arvien

citādā veidā."

Arta bija laba vēstures pazinēja un attēloja,
kā šis jēdziens saprasts dažādos laikmetos, no sa-

vas pagātnes sākot.

Visi sāka brīnīties par viņas aizrautīgo, de-

dzīgo runu, īstenībā tā bij patiesība, bet kādēļ to

vajadzēja atklāt? Un vēl tādai mutei, no kuras

kā princesei pasakā bija birušas puķes, bet tagad
l)ira degošas ogles.

Arta pārgāja uz tagadni un tēloja sieviešu stā-

vokli. Nicīgi viņa izsacījās par „svētīto dzimtu

sievietēm" un dēvēja tās par lellēm bez pašu gri-
bas un noteikšanas, un atzina tikai tās, kas ar savu

darbu, lai ari tas būtu visrupjākais, pašas izlau-

zušas sev ceļu un līdz ar to kļuvušas patstāvīgas

un nolēmējas par savu dzīvi.

Patiesu cieņu, viņa uzsvēra, un ievērību pel-
not tikai pēdējās, un dabas, kā ari vēstures likums

prasot, lai tās tiktu līdzvērtīgi ieskaitītas ar vīrie-

šiem. Un ja pēdējie nezinot un savā konservātīvā

pārkaļķojumā to nespējot saprast, tad viņus varot

tikai uzskatīt par tāli pakaļpalikušiem kultūrā.

Vēl tālāk gāja viņas iznīcinošais spriedums

par vīriešiem. Tagad no pasaku princeses mutes

nebira vairs ne puķes, ne degošas ogles, bet lēļi un

krupji, kurus viņa meta uz klausītājiem.

Viņa visu vainu uzvēla vīriešiem, ka viņi esot

tie, kas sievietes padarījuši pirms par netiklēm un

tad izstūmuši no sabiedrības sevišķos namos kā

spitālīgas.
Tādi nami, ieskaitot pat oficiālās kafejnīcas
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un naktslokālus, taču vienīgi esot vīriešiem kā

viņu kultūras zieds. Ja visus šādus lokālus no-

grautu un to vietā uzceltu darba namus, kas trū-

cīgiem dotu darbu un apgādi, tad nevaldītu trū-

kums un visāda nelietīga izšķērdība un netiklība.

Beidzot viņa vēl, it kā zvanīdama nākotnes

zvanu, sludināja, ka nākšot laiki, kad sagrūšot
mūri, kas ieslēdzot tā dēvēto sievietību, un tad

sievietes tiklab kā vīrieši sēdēšot uz viena skolas

sola, un baudīšot vienlīdzīgu izglītību, un strādā-

šot to pašu darbu, kaut gan tikai zemākā pakāpē
un ar mazāku atalgojumu, un tikšot ari cienītas,
un tas varbūt notikšot drīzi, bet ilgi, vēl ļoti ilgi
.būšot jāgaida, ka vīrieši vairs neatsavināšot sev

zināmo sieviešu šķiru, ar kurām tie apejoties kā

ar cigaretēm, no kurām uzvelk pāra kuplu dūmu

un tad nomet dzirksti zemē un samin kājām.
Lai apdomājot, ka ari viņu mātes esot sievie-

tes, un pazemināt sievieti ir tikpat kā pazemināt

savu māti, jo katrai sievietei no dabas ir svēts

uzdevums būt mātei, lai tā nestu pasaulē bērnus

vai citas vērtības. Katra sieviete ir „mater do-

lorosa", ar septiņiem šķēpiem sirdī.

Viņa bij visu teikusi un noslaucīja sviedrus

no karstās pieres, kā Maratona skrējējs, nonācis

pirmais pie mērķa.

Viņa juta, ka bij devusi un atvērusi visu savu

dvēseli, un tā bij tik dziļa kā aka, kurā dienu var

saredzēt zvaigznes.

Notika, ko nevarēja sagaidīt: visa zāle tai

aplaudēja, kur viņa taču uz tiem bij metusi vār-

dus, smagus kā akmeņus.
Bet klausītājiem nekrita svarā, ko viņa ru-

nāja, bet te sieviete parādīja sevi jaunā gaismā,
kā žilbinošā serpentīnā.

Un tad viņas daiļskanīgā balss, kas runā vib-

rēja un raudāja kā Havajas gitara.
Arta no jauna bij ieguvusi stāvokli, viņa nu



84

tagad tika uzskatīta kā nebēdnis bērns
—

„enfant

terrible", kam daudz ko varēja piedot.
Ari komisijas kungi, kas pirmoreiz viņai ie-

nākot bij piecēlušies un sirsnīgi sasveicinājušies,

un vēlāk bij palikuši sēžam, un pacilājuši tikai

vienu daļu no sēžamās vietas, tagad atkal traucās

kājās pa vecam paradumam, kad viņa ienāca.

Bermanis priecīgi berzēja rokas un teica:

„Redzat nu, kas par sievieti! Tas tikai ir velna

skuķis!"

Artai pašai viņš piekodināja, lai nu tik turo-

ties cieti, lai tādas runas nesadzirdot tie jaun-
strāvnieki, tad tie sākšot viņu vilkt uz savu pusi,
lai labāk tai mājai, kur drukājot to ķengu laik-

rakstu „Jaunā Diena", ejot ar lielu līkumu garām»
tā ka nevienu no viņiem nesastaptu.

Arta sevī pasmējās. Viņa ļoti labi saprata

savu tagadējo stāvokli:

Ar savu uzstāšanos viņa gan bija visus ap-

mulsinājusi, un neviens to nebija ņēmis par pil-
nu, bet vēlāk tie atjēgsies, un tad tie būs tie, kas

viņu izstums no sava vidus. Viena lieta bij skaid-

ra: par pagātnes Rubikonu viņa bija pārkāpusi
pāri, tur vairs atpakaļ ceļa nebij, kaut gan viņa

nezināja, ko tagad iesākt un darīt.

Vai, varbūt, pa vecam pieņemt atkal skolo-

tājas vietu? Liela prieka tur gan nebija, bet viņa
taču varēja tur piederēt pati sev un sevi tālāk at-

tīstīt, tur viņai atlika ari savs brītiņš nodoties

sapņiem un, kā citkārt dievei Diānai, jājot baltu

alni, klejot pa fantāzijas zaļajiem mežiem.

Līdz sezonas beigām viņa, protams, bij ar

kontraktu saistīta pie teātra, bet repertuārā uz-

ņemtā opera „Toska" tik lēni virzījās uz priekšu,
ka Artai tagad atlika daudz laika sev pašai.

Bij gandrīz jādomā, ka tā nemaz neiznāks,

jo nebij sadabūjami vajadzīgie spēki, ne ari dār-

gie izdevumi inscēnēšanai.
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Ari Bermanis savu tiesu nebija tā iejūsmināts
kā pirmo reizi, kad izrādīja „Salomi".

Ja viņš labi padomāja, tad veltīgs risks būtu

bijis ar saviem līdzekļiem veicināt izrādi. Arta

izrādījās pret viņu nepateicīga, viņa necienīja
pietiekoši ne viņa sacerētos pantus, ne viņu pašu,
un gandrīz nemaz vairs nebij sastopama mājās,
kaut gan viņš tādai prombūtnei neticēja un sa-

prata, ka tā tikai liedzās viņu pieņemt. Turklāt

viņš kaut kā bij dabūjis zināt, ka viņam iedota

palama „resnais daimons", un par to viņš neganti
noskaitās.

„Lūk, tādas ir sievietes!"

Viņš tagad ari nodevās vairāk savam veika-

lam un maz apmeklēja teātra komisiju. Tur viņš
bij bijis vienīgais dzīvais gars, tie citi visi tur

sēdēja kā rindā salikti svina zaldāti. Kad vienu

gāž, visi apkrīt.
Arta par saviem plāniem nevienam neko ne-

stāstīja. Viņa bij nodomājusi nākošo vasaru pa-
vadīt jūrmalā, jo jūru viņa neizsakāmi mīlēja,
tas bij lieluma elements, radniecīgs viņas dvēse-

lei, un tā ari iedvesīs viņai jaunus spēkus, jau-
nus nodomus.

Piektā nodaļa.

Jaunie pionieri.

Motto:

Wir wollen hier auf Erden schon

Das Himmelreich errichten.

Heine.

(Mēs gribam še virs zemes

Jau uzcelt debesis.)

Kamēr vecajai paaudzei bij piemetusies kon-

servātisma sklēroze un uzaudzis dvēseles speķis,
tikmēr uznira un veidojās pa dažām attālām ma-
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lām jaunā paaudze, braši zēni, debešķīgi pār-
galvji, kā «bruņinieki pret velnu un nāvi" uz

Dirēra gleznas koka griezumā.
Tie bij tik pilni nedarbu kā pērkonmākonis

ar zibeņiem. Kā senāk jaunie argonauti, tie ar

spārnotu kuģi devās purpura jūrā meklēt zelta

ādu kā jauna ideāla simbolu.

Bet pirms tie gribēja nograut visu vecu un kā

ar asu ieroci rīkojās ar savu spalvu; tie mērca to

sērā un žultī un nesaudzēja nevienu svaidītu

galvu, un «divpadsmit svētītās ģimenes" bij īsti

viņu medību mērķis, kā irbju pulciņš pavasarī.
Pat vissvētākais tiem nebija svēts; tie grāva

vecās parašas, tikumus, tradīcijas, ģimeni un pat
reliģiju.

Saskaņā ar viņu chaotisko darbību bija ari

viņu ārējais izskats un apģērbs: cepure uz vienas

auss, papiross mutes kaktā, svārks pa pusei vai

ari šķībi aizpogāts, bikses nošļukušas, noskram-

bātiem galiem, un zābaki cauri, pa kuriem pirksti

rēgojās ārā tikpat izaicinoši kā viņu skatieni uz

pretimnācējiem pa ielām.

Un ja kādam ari uzgadījās jauns uzvalks vai

zābaki, tad tas ņēma to ieplēst vai tīšam sagrieza.

Tomēr šis izaicinošais bohēmiskais ārējais

tērps un saplīsušie zābaki bij staigājuši kultūras

ceļu.
Pa lielākai daļai tie visi bij studentu pulciņi,

kas krasi atšķīrās no vecākām korporācijām, skol-

nieki un skolnieces no pēdējām klasēm. Visi viņi
nāca no intelliģences, bij saimnieku dēli un

meitas.

Viņu tēvi un mātes tādam virzienam, kādam

nodevās bērni, nekādā ziņā nepiekrita un atrāva

bieži tiem visus līdzekļus. Tādēļ viņiem ari pa-

šiem bij jāpelna sev uzturs un skolas nauda.

lenākumu avots un reizē garīgais centrs vi-

ņiem bij „Jaunā Diena", par kuras redaktoru bij
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uzaicināts Jarmuts Asmins, kas priekš savas ie-

stāšanās vēl bij aizbraucis uz ārzemēm.

Līdzšinējais jaunā orgāna virziens bij tikai

negātīvs un kritisks, bet šī kritika vērsās vairāk

pret lokāliem apstākļiem un sevišķi pret veco

„māmuļu", kā tie bija iesaukuši Rīgas Latviešu

biedrību.

Bet šai kritikai bij citāds raksturs nekā pa-
rasti kritikām mēdz būt no pašu tautas viedokļa,
tai bij noteikts eiropisks raksturs.

Sevišķi uz grauda ņēma vecos māmuļas diž-

vīrus, un nebeidzamu smieklu priekšmets bija
biedrības mūzejs.

Diemžēl, pēdējais ari bij neuzmanīgs un bij
pielaidis dažus rupjus misēkļus. Tā, piemēram,
tas ar lielām pūlēm un izdevumiem bij atvedis

kādu lielu akmeni, ko tas no etnogrāfiskā vie-

dokļa bij saskatījis par senatnes rūnu akmeni,
bet kas, diemžēl, izrādījās par vienkāršu lauku

akmeni. Etnogrāfijas telpās to nevarēja ievietot,

bet atpakaļvešana būtu bijusi savienota ar lieliem

izdevumiem. Tā nu akmens gulēja ieejas kori-

dorā, un kas pakrēslī nāca, tas pār viņu krita un

nodauzīja locekļus.
Vai tas nu nebij īstais piedauzīšanās akmens,

pār kuru varēja krist visa vecā paaudze? Bet

biedrības kungi maz ņēma vērā, ka viņi paši sev,

tā sakot, bruģēja ceļu uz bojā eju.
Jo stiprāk tiem

„Jaunā Diena" uzbruka, jo
vairāk tie turējās grūstošās ēkas pakšķos.

Kad akmens izrādījās par nederīgu, tā vietā

atrada vēsturiskā Indriķa bikšu pogu, kas, diem-

žēl, bija tikpat apšaubāma.
Vakaru sapulcēs noturēja priekšlasījumus, ka

jāatgriežas pie visām vecuvecākām parašām, jāēd
tautiski ēdieni un jābrauc ar nekaltiem riteņiem,

tāpat ari jāceļ augšā vecie dievi, kas ganbij grūti
sameklējami, jo neviens viņu vārdus neatcerējās.

Bet ari te radās glābējs īstā laikā, un kāds
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Graudiņš līdz ar Džungļu Klāvu bij safabricējuši
jaunus dievu vārdus, pieturēdamies pa lielākai

daļai pie leišu mitoloģijas.
Ari pats veco orgāns, tā dēvētais «Baltais

Vērsis", bij izrādījis valodu neprašanu. Krievu

valodu, kas toreiz bij obligātoriska, tas neprata,

un kad gadījās runāt par Leonardo da Vinči glez-
nu «Svētās vakariņas", tad tas muldēja par kaut

kādu «Slepeno veceni", ko da Vinči uzgleznojis.
Līdzīgi ari «CajībHbiH tulkoja par «sāls
svecītēm".

Var iedomāties, kādus smieklus šie kuriozi

sacēla jaunajā paaudzē.

«Jaunās Dienas" feļetonā parādījās zīmējumi,
kā «Slepenā vecene" brauc «nekaltos ratos" ar

sāls svecītēm rokās. Tāpat ari nelaimīgais pie-
dauzīšanās jeb «rūnu akmens" rēgojās lasītāju
acu priekšā.

Illūstrācijas pavadīja dažādi pantiņi, piemē-

ram, žīdu žargonā:

«Un tā Indrik bikše poge
Ar' nav sviežame pa loge."

Vai arī:

«Un ar to Kļaviņa naudu

Var nopirkt tik Graudiņa graudu."

Pēdējie panti zīmējās uz Džungļu Klāva caur-

kritušo lugu «Nauda", ko jau Zilmanis veikli iz-

zobojis.
Arta līdz šim šos pamfletus nebij lasījusi, ne

ari tiem piegriezusi vērību, kaut gan ļaudis par

tiem daudz runāja un smējās, jo pēc vecas para-
šas ļaudis arvien turas tanī pusē, kur jāsmejas.

Bet te kādu dienu notika kaut kas negaidīts.

Arta, citiem mājās neesot, uz stipra klauviena

pie durvīm, tās atvēra, domādama, ka tas attiecas

uz māsām Upeniecēm, bet izrādījās, ka nācējs bij
kāds jauns cilvēks un taisni griezās pie viņas.
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Pie vecās Latviešu Biedrības tas nepiederēja,
jo tur viņa visus pazina, un šis cilvēks izlikās

pavisam svešāds.

Ar sparu viņš nosvieda vienā kaktā savu

cepuri un uz grīdas bozi un vienkārši pateica:
„Te nu es esmu."

„Bet, lūdzu, kas jūs tāds esat?" prasīja Arta,
gandrīz sabijusies.

„Vai tad jūs nekā nezināt par manu priekš-
nesumu trīdesmitā augustā vecajā Latviešu Bied-

rībā, Jelgavā?"
„Es dzirdēju gan, bet man nebij izdevības

turpu aizbraukt. Mani nebūt neinteresē vecās

biedrības dažādi izrīkojumi. Es tos pazīstu no

agrākiem laikiem."

„Nu, tad jūs esat nožēlojama un kultūrāli pa-
likusi pakaļ. Es turēju priekšlasījumu, kas sa-

gāza visus vecos pamatus."
„Kaut ko tamlīdzīgu esmu gan dzirdējusi.

Bet esmu ziņkārīga, kas jūs īsti esat, kad sauca-

ties par vecās pasaules sagāzēju?"
„Cik smieklīgi, ka jūs nezināt to vārdu, kas

tagad visu mutē labā vai ļaunā nozīmē, tāpat kā

jūsu kā dziedātājas!"
„Lūdzu, jūsu vārdu, un kāda dalība man ar

jums:
„Nu, tad zināt: es esmu Žanis Ansons, tas

pats, kas turēja priekšlasījumu par
latviešu lite-

rātūru." Viņš izvilka mazu brošūriņu un pasnie-
dza to Artai. Tur bij smalki, kaligrafiskā rok-

rakstā atzīmēts dāvinājums „Viņai vienīgai pār
visām" un Šillera panti no lugas „Vallenšteins":

„Nacht muft es sein, wo deine Sterne leuchten".

(Kur tavas zvaigznes spīd, tur jābūt naktij.)

Un it kā tālāku kommentāru viņš pieme-
tināja:

«Nedomājat, ka jūs mani ar to savaldzinājāt,
ka jūs esat skaista sieviete, — tādu ir daudz —;
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ka esat brīnišķa dziedātāja ar ārkārtēju talantu,
ari ar to nebūt nē, bet man gadījās būt kādā mā-

muļas jautājumu vakarā, kur jūs, pirmā sieviete,
iedrošinājāties teikt vārdu par sievietes tiesībām.

Un, lūk, par to es jūs cienu, ka gribētu skūpstīt
jūsu drēbju vīles."

Patlaban bij nemanot pārnākusi māksliniece

Olita Upeniece.
„Kas tad te notiek?" viņa smiedamās jautāja.

„Nekas vairāk," Žanis Ansons, pieceldamies,
atbildēja, „ka es visām daiļām dāmām maksāju
tribūtu, un ari jūs esat tā, kuru es uz skatuves

tik bieži apbrīnoju. Ari jūs es gribētu piegriezt
sieviešu emancipācijai, kas ari pie mums sāku-

sies. Vēl, protams, mums tādu sieviešu būs maz,

un tās būs kā kviešu graudi jālasa ārā no sa-

biedrības pelavām, bet jūs taču piebiedrosaties
savai draudzenei, kas vakar teica pirmo vārdu

šinī virzienā?"

Jautājoši Olita paskatījās uz Artu, un pēdējā
ari iepazīstināja viņu ar Ansonu, kurš tālāk pa-

skaidroja, ka viņš esot Maskavas students un līdz

ar citiem pārbraucis atvaļinājumā.
Olita uzaicināja viņu apsēsties un apjautājās

par Maskavas apstākļiem.
„Tur tik ir skuķi!" Ansons lielīja. „Sevišķi

divas latvietes — tās nogriezušas matus īsus, uz-

likušas brilles un ar studentiem kopā sēd, papi-
rosus vilkdamās, pa tā dēvētām „alus bodīm"."

„Vai tad šādas ārišķības pieder pie nopietna,
dziļa jautājuma?" prasīja Arta.

„Tā dara visas krievu studentes, un tas ir

moderni."

Arta iedomājās, ka ari viņa gadus trijus at-

pakaļ bija nogriezusi matus, gan ne emancipācijas

dēļ, bet tie viņai bij sākuši izkrist no kaļķota
ūdens; tagad tie viņai atkal bij atauguši gari, un

viņa nepavisam tos negribēja nogriezt. Ari bril-
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les viņa nevarēja ieredzēt, kaut gan viņai acis

nebija stipras, jo bērnībā bij gulējusi šarlaku.

Ansons stāstīja tālāk par divām „varonīga-

jām" latvietēm, kas lasījušas Dostojevska romānu

„Noziegums un sods" un mēģinājušas to izvest

dzīvē.

Viena no viņām dzīvojusi pie kādas bagātas
krievu muižnieces-vecenes kā biedrene un priekšā
lasītāja. Abas tās ar draudzeni norunājušas tā-

pat darīt, kā Dostojevska romānā, un veceni no-

žņaugt, lai to vēlāk aplaupītu.
Viņas tai uzmetušas spilvenu uz mutes un

nospiedušas gultā, bet vecene bijusi stiprāka nekā

viņas domājušas un sākusi neganti kliegt, caur

ko viss izjucis.
„Un kas notika ar tām meitām?" prasīja Olita

izbijusies un ziņkārīga.
„Nu, viņas tika vieglāk vaļā nekā bija do-

mājams. Zināt," Ansons sacīja, „tagad visa Krie-

vija piesātināta ar liberālām idejām, un tiesneši

ari bij liberāli. Viņas tika atzītas kā nenormālas

un pēc pusgada atlaistas brīvā. Vienu no viņām
tūliņ pēc tam apprecēja kāds bagāts poļu muiž-

nieks, kas tolaik ari Maskavā studēja, un viņa ar

to aizbrauca uz Poliju. Otra tagad te pārbrau-
kusi Latvijā, turas drusku paklusi."

„Finis coronat opus!" izsaucās Arta. „Tad

jūs domājat, ka mums tāpat būtu jādara un bei-

gās jāapprecas ar kādu poļu vai krievu muiž-

nieku?"

„To es nesaku, es tikai gribēju jums tēlot

laika atmosfēru, kas spiestin spiež uz aktivitāti.

Lasāt taču jaunāko literātūru: Dostojevski, Ib-

senu, Zolā, Hauptmani, Zūdermani un Nīcši —

„veco tāfeļu salauzēju" — un jums atvērsies jau-
na pasaule."

Arta atzinās, ka bija lasījusi tikai vienu Zū-

dermaņa «Dzimteni", un tās varone Magda viņai

bija devusi stipru ierosinājumu uz pašattīstību.



92

Viņa atzina, ka tā tiešām jauna pasaule, bet

ka tās grāmatas bez pasūtījuma no ārzemēm nebij
dabūjamas un ka viņai šimbrīžam neesot tik

daudz līdzekļu pie rokas.

„Nekas jums nav jāpasūta," iesaucās Ansons.

„„Jaunās Dienas" redaktoram ir plaša bibliotēka,
kur atrodas visas jaunākās grāmatas. Mēs tās

visi ņemam un lasām. Es jums atnesīšu, ko vien

gribat."
Artai tāds solījums tiešām likās kā izslāpu-

šam veldzinošs malks, un viņa to ar prieku pie-
ņēma.

„Tikai redaktoram Asmina kungam būtu jā-
zina, ka es viņa grāmatas lietoju."

„Nekas viņam nav jāzina, mēs katrs ņemam
ko gribam, un ja kaut ko neatdodam, ari nav ne-

kāda nelaime."

„Bet tas ir ļoti nekorrekti!" iesaucās Arta.

„Ak, cik jūs vēl naīva un diezgan vecmodī-

ga!" smējās Ansons.

„Mēs dzīvojam kopēju dzīvi jeb kā Heine

dzied: „Zwei Polen und eine Laus". Mēs ari ņe-

mam no Asmina skapja drēbes un valkājam tās,

ja kādam kas trūkst. Un mums arvien trūkst.

Mēs, jaunie studenti, esam tāpat kā senie romiešu

zaldāti, kas pazīstami ar „Omnia mea mecum

porto". Un ja gribat visu ainu kopā: mēs ap-

dzīvojam viņa dzīvokli, kad pa brīvdienām Rīgā
sabraucam, un liekam kājas uz galda tik garas,
cik vien tās ir. Tur nu reiz ir mūsu centrāle un

ari mūsu centrālais naudas maks."

„Tā ir savāda iestāde, laikam nevienas nav tik

ērtas," smējās Arta.

„Jums ari vajadzētu ar tādu iepazīties. Pa-

gaidāt, kad pārbrauks Asmina māsa no ārzemēm,

tā jums atvērs jaunu pasauli."

„Pie šīs jaunās pasaules labierīcēm, kādas

jūs man iztēlojat, es gan nepiedalīšos, bet par ap-
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solītām grāmatām es būtu pateicīga, ja Asmina

kungs man tās aizdotu izlasīšanai."

Viņa piecēlās, dodama zīmi, lai ari viesis do-

tos projām.
„Bet jūs varēsat dabūt ari citādas grāmatas,

tādas, zināt, kas pavisam aizliegtas."
„Kā tad jūs pie tādām tikāt?"

Ansons meta skatu visapkārt, jo Olita bija
pastarpām nemanot atstājusi istabu, un Arta ar

Ansonu atradās vieni.

„Tās atveda slepeni no ārzemēm Asmins."

„Vai Asmina kungs jau pārbraucis?" prasīja
Arta, slēpdama savu uzbudinājumu.

„Jā, vakar vakarā."

„Bet kā tad viņš paspējis pārvest tādas grā-

matas, kas aizliegtas? Kā viņš uz robežas ticis

cauri <

„Mums tur sava prakse. Viņš licis iztaisīt če-

modānus ar divkāršiem dibeniem, vai ari gluži
vienkārši stājies sakarā ar konduktoriem, devis

labas dzeramnaudas, braucis pirmajā klasē kā

lepns kungs, un tad jau muitā gandrīz ceļa somās

neskatās."

„Tas tomēr ir ļoti bīstami," Arta purināja

galvu.
„Un kaut ari!" Ansons izsaucās. „Tā šūpo-

ties vienmēr briesmās — tas kāpina cilvēka ener-

ģiju, dod neapzināmus spēkus. Ja krītam, tad zi-

nām par ko. Ko līdz tāda vienmuļa dzīve, kur

cilvēks kā ēzelis nes uzliktās nastas un dabū vēl

cirtienus ar pātagu."

„Jūs runājat teorijā, bet izbaudījuši to vēl

neviens neesat."

«Viens no mūsējiem jau divus gadus sēd cie-

tumā."

„Kur tad?"

„Tani paša Maskava."

„Kā viņu sauc?"
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„Tas ir Ernsts Rolavs."

„Un par to jūs man nekā nestāstījāt, kamēr

tās divas noziedzīgās sievietes jūs man iztēlojāt
par varonēm! Ernsts Rolavs," viņa iekaisusi teica,
„to vārdu es sirdī ierakstīšu, jo cienāms ir katrs,
kas cieš par kādu ideju, sava laba nemeklēdams,
bet ja jūs man gribat iestāstīt, ka tās divas meitas

būtu kāds piemērs vai ari pie jūsu organizācijas
piederīgas, tad es nekad tur nepiedalīšos."

«Redzat, tagad ir uzplūdu laiks, viss jaucas ar

dubļiem un vētrām, un sauli, kā jau ziedonī!"

„Bet man tiešām vairāk nav laika," Arta atrai-

dīdama no jauna piecēlās. „Es jūsu centienus ne-

pazīstu, un šimbrīžam mūsu uzskati ļoti šķiras."
Artas dzīvē iestājās jauns posms. Asmins vi-

ņai sūtīja caur Ansonu veselas kaudzes grāmatu.
Tās bij gan literāriskas vien, bet piesātinātas tā

laika eiropiskām idejām.
Viņai acis dega, bet tā bija atziņas uguns, kas

viņās kvēloja kā senāk bībeles mītos ērkšķu
krūms, kas dega un tomēr nesadega — tā bij
svēta uguns.

Vēl viņa nezināja, kuriem dieviem lai upuri
iededzinātu, bet vispirms viņai taču pašai sevi jā-

pazīst, sevi no jauna jāpapildina.
Vecie pamati viņai nemanot drupa zem kājām.

Mīla? To viņa galīgi bij likvidējusi. Zemzarītis

no viņas atrāvās, kad pēdējo kārti bij ispēlējis
un — paspēlējis.

Vēl vienā ballē tie bij satikušies, un viņš viņu
līdz ar draudzenēm atkal bij ielūdzis uz vakari-

ņām. Viņa acis dega atkal tajos pašos zibinošos

uguņos, bet šoreiz Artā tas nemodināja ne mazā-

kās pretjūtas. Sirdī bij kaut kas pārciests, un ta-

gad iestājies klusums kā kapsētā. Mīlas nāvi to

varēja dēvēt, tāpat kā Vāgners Tristāna un Izoldes

traģēdiju.
Arta brīnījās pati, kādēļ viņa kļuvusi tik bez-

jūtīga? Vai viņa no jauna mīlēja? Nē. Ar Jar-
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mutu gan viņai bij bijusi interesanta saruna, bet

vairāk ari nē. Bermanis nāca šad un tad ar savām

pašsacerētām dzejām un kompozicijām. Tās attie-

cās uz ģimeņu vakariem, sudrabkāzām un iesvētā-

mām meitenēm, tā ka Artai viņš sāka galīgi ap-
nikt, un Bermanis ari pats juta, ka viņa viņam bij
kļuvusi par nekustīgu ūdeni, kaut gan viņu arvien

vēl pievilka baltās ūdens rozes, kas sedza viņu
draudzības staignāju.

Māksla? „Salomi" izrādīja vēl bieži un ar-

vien vēl tā pildīja teātri, bet ar jauniestudējamo
operu neveicās, jo nebij sadabūjami citi spēki, un

viss uzņēmums taisījās iemigt.
Sabiedriskā dzīvē pa tam bija noticis liels lū-

zums. Jaunie ar vecajiem veda tik sīvu karu, ka

spalvas pār laikrakstu slejām skrēja kā ložu me-

tējs un tinte kā asinis plūda.
Vēl tie bij tikai kultūras ideāli vien, ko «Jau-

nā Diena" pauda, bet tie gribēja pārveidot visu

tautas raksturu.

Viņā stipri bija saskatāmi divi virzieni, viens

ārdošs jeb negātīvs, otrs radošs un pozitīvs, it kā

pats laika gars laistos pretim ar vienu melnu spār-

nu un otru baltu.

Ari kritika bij pieņēmusi citādu virzienu, tā

tiesāja vairāk no eiropiska viedokļa.
Bet visam tam pa starpām ieskanējās skarbas,

it kā vētras zvana skaņas.
Lielu daļu no grāmatām viņa bij izlasījusi un

jutās kā augstāk pacelta. Spirgts rīta vējš bij

iepūtis viņas nošļukušajās burās. No maza strau-

ta tā bij iekļuvusi lielajā jūrā. Viņa gribēja visu

zināt, visu saprast un dzert no mūžības avotiem.

Viņa juta it kā augamspārnus un lidoja pa vieglu,
sudrabotu gaisu.

Visas mirušās enerģijas, visas satrūkušās cerī-

bas nu varēja tālāk vērpties raibin raibos dzīpa-
ros ap dzīvības spoli.
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Kāri viņa sekoja «Jaunajai Dienai". Kādi

bij tie jaunie ideāli, ko tā nesa?

Tie mācīja citādi mīlēt un citādi nīst. Visu

tie pārveidoja un nāca ar jaunu ētiku, jaunu reli-

ģiju, jaunu mīlu, jaunu draudzību, pat ar jaunu
valodu.

Viņu reliģija bij žēlastības reliģija, kāda iz-

paudās Dostojevska «Nicinātos un pazemotos".
Draudzības vietā — solidāritāte. Ko tas no-

zīmēja? Tā bij tāda saite, kas dibinājās nevien uz

atsevišķu cilvēku pazīšanos un iedraudzēšanos,
bet te viens cilvēks jutās tuvu otram, kuru nekad

nebij redzējis un kas mita pavisam citā pasaules
malā.

Un mīla? Ari mīla citāda starp vīrieti un sie-

vieti. Kopējs darbs, kopēji ideāli, nekādas ārējas

ceremonijas.
Viņa pati gan bij paudusi par sievietes vērtī-

gumu jeb līdzvērtību, bet viņa abus dzimumus

bija iedomājusies izolētā stāvoklī: vīrietim savas

privilēģijas bija jau no senu seniem laikiem, bet

sievietei tās bij jāiekaro, un tādēļ abu starpā val-

dīja noteikts karastāvoklis.

Tagad cēlās cits jautājums, tas bij — atrast

varavīksnes tiltu starp pērkonu un sauli.

Tas atkarājās no ētiskiem un sociāliem ap-

stākļiem.
Bjernsons, Ibsens prasīja tikumības ziņā no

vīrieša to pašu, ko no sievietes. Nē, tas nav iespē-
jami! Ne vienādība, bet kopēja platforma.

Ibsens, neraugoties uz aso kritiku, ar kuru

viņš uzraudzīja visas ģimenes nesaskaņas, tomēr

ģimeni atstāja vecās normās. Kā tēvs, kas labi iz-

bāris bērnus, cer, ka tie turpmāk labosies.

Nē, ar labošanu un garīgu modināšanu vien

nepietika, te vajadzēja pašu pamatu pārveidot, un

te Arta nonāca pie tiem aizslēgtiem vārtiem, ku-

riem viņai vēl nebija atslēgas. Viņa nedzīvoja
parasto dzīvi, kas palaiž dienu plūsmu garām kā
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upi, kas tek gar namdurvīm. Piedzīvot viņai no-

zīmēja piedzīvoto pārvarēt. Dzīve ir mūžīga
kustība, mūžīga atdzimšana.

Tādā nemierā un meklēšanā Arta pārlaida
dienas. Kaut jel būtu cilvēks, ar kuru viņa varētu

visu pārrunāt!
Ansons gan nāca bieži viesoties un apmainīja

grāmatas, bet viņa ārišķība un pozēs Artu drīzāk

atbaidīja nekā saistīja. Viņš gribēja imponēt ar

savām zināšanām un ari kā vīrietis.

Nepatīkami bij ari, ka viņš visas mīlas vēstu-

les izklāja uz galda kā kārtis un gribēja pierā-
dīt, cik sievietes viņu mīl un ciena.

Nepietika ar parādīšanu vien, viņš vēstules

visām trijām iemītniecēm lasīja skaļi priekšā,
turklāt vēl ar dažādiem kommentāriem.

Tad atkal viņš kā aktieris saķēra galvu un kā

Osvalds Ibsena „Spokos" stenēja: viņam kā dzel-

žu riņķis spiežot smadzenes kopā, un patētiski iz-

saucās: „Ak, māte, dod man sauli!"

Diemžēl, starp visām trijām jaunkundzēm
mātes nevienas nebija.

Visskaļākā viņa frāze bij: „Dievs ir mans

personīgs ienaidnieks!"

Arta, kas šo izteicienu jau citur bij lasījusi,
zobodamās teica: „Redziet nu, Ferdinands Lasals

būs to laikam noklausījies un ielicis savā grā-
matā."

Neraugoties uz visu to, viņai, objektīvi sprie-

žot, bija jāatzīst, ka Ansons ar savu bravūru iede-

rēja visā jaunās dzīves ieskaņojumā jeb laikmeta

uvertīrā kā trompēte orķestrī. Ari viņa ārējā per-
sonība attaisnoja visas simpātijas, ko viņam dāvā-

ja skaistais dzimums.

Viņš bij liela auguma, plecīgs vīrietis ar brū-

nām acīm un brūniem matiem. Viena maza nelai-

mīte bij tikai, ka viņš drusciņ šļupstēja. Varbūt

viņam trūka kāds zobs, varbūt iemesls bija ari

viņa pabiezās lūpas, aiz kurām bieži aizķērās viņa



98

lielie vārdi, bet traucēklis tas bija un savukārt

jocīgs.
Kad viņš turēja garāku runu, tad satura dēļ

šos ārējos defektus nemanīja. Viņš runāja ļoti te-

koši, bet bez sevišķiem akcentiem, vienmērīgā
plūdumā.

Turklāt vēl viena priekšrocība bija viņa kali-

grafiskais rokraksts, kas ritēja tādā pašā vienmē-

rīgā plūdumā, bez pastrīpo jumiem, kā viņa runas.

Tas bij tik glīts kā pretstats viņa netīrajām
manšetēm un nekoptiem nagiem, īsi sakot visai

viņa personai.
Olita viņu raksturoja ar burlesku humoru:

„Tāds grib būt pasaules pārlabotājs ar noskrandu-

šiem bikšu galiem! Ja tādu mestu pret sienu, tad

viņš pieliptu kā piķis klāt, ka mūža dienu to vairs

nevarētu atkasīt nost."

Protams, ka šāds raksturojums nebij pārāk
literārisks, bet sava patiesības krāsa ari šim šar-

žam piemita.

Ansonam ar personīgiem apciemojumiem vien

nepietika, kaut gan viņš vēl tepat Rīgā atradās un

brīvdienu laiks jau bij pāri. Viņš sāka Artai rak-

stīt svelošas mīlas vēstules un bij gandrīz pārlie-
cināts par viņas pretmīlu.

Vai nu tāds varonis, kam piederēja visu sie-

viešu sirdis, varēja maz citādi iedomāties?

Turklāt viņš apgalvoja, ka viņu nākošais dzī-

ves ceļš būšot grūts, jo „mirtes un rozes" neiede-

Tot viņa programmā, un viņu prieku gaitā būšot

samestas sāpju dadžu čupas.

Arta, šādu vēstuli izlasījusi, pati uz sevi dus-

mojās. Vai jel viņa jebkad būtu devusi Ansonam

kādas cerības? Viņa bij tam ļāvusi bieži pie se-

vis atnākt, tiesa, viņu interesēja viss, kas nāca no

«jaunās strāvas" un tās orgāna —

„ Jaunās Die-

nas". Ari Ansonam viņa ārīgās pozēs tā nebija
pierēķinājusi, jo aiz visa tā taču slēpās jauns sa-
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turs, bet par kaut kādu kopēju dzīves ceļa iešanu

viņa ne domāt nebij iedomājusies.
Impozants vīrietis bija Ansons, to viņam ne-

viens nevarēja liegt, un viņa pati nesaprata, kādēļ
viņa viņu nekad no tās puses nebij uzskatījusi un

kādēļ nebij sajutusi simpātiju pret viņu, tādu,
kādu sajūt sieviete pret vīrieti.

Viņa bij bijusi pārliecināta, ka viņš pret viņu

tāpat nekā nejuta, un tagad tas gribēja no viņas
tikai atbildi, lai varētu to pievienot savai pielū-
dzēju vēstuļu kollekcijai kā izcilu ieguvumu, ar

kuru varēja lepoties.
Vai tad draudzība, vai ari vienkārša satiksme

starp vīrieti un sievieti nevarēja būt bez sakarsē-

tas jeb iedomātas mīlas atmosfēras?

Vai Arta mīlēja kādu citu? Nē! Viņas sirds

bij tik tukša, tik izskanējusi kā zvans ar izrautu

mēli.

Visas savas tieksmes, visus sapņus tā bij pār-
nesuši uz garīgiem centieniem, un tie absorbēja
visu viņas personu.

Te kādā dienā nejauši viņa lasīja dzejoli
„Jaunā Dienā", kas viņu stipri saviļņoja', un viņu
aicināja it kā sauciens no tāles:

„Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele,
Bez mērķa, bez zvaigznes, bez vēlējuma —

Dara pati sevim zvaigzni.
Pielūdz pīšļos, pielūdz bailēs —

Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele!

Vienīgā saite, kas mani spētu
Turēt šai dzīvē, tā tava dvēsele.

Tā tava dvēsele, auksta un lepna,
Bez mērķa, bez zvaigznes, bez vēlējuma!"

Dzejolis bij parakstīts tikai ar vienu burtu.

Un turklāt bez atskaņām, kā parasti nemēdza

būt, ar savādu ritumu, ar savādu saturu.

Bet kādēļ tas viņu tā savādi satricināja visā
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viņas būtnē, it kā uzvandītu visu viņas pagātni
augšā ?

Viņa atcerējās pēdējos skolas gadus, kad mei-

tene jau pāriet jaunavā; viņa nejauši bij lasījusi
kādā prozaiskā gramatikas apcerē kādu iemaldī-

jušos, no pāra rindiņām sastāvošu dzejoli, tas bija
vācu valodā, un viņa nezināja vairs, vai tas Gētes

vai Bairona tulkojums. Tas bija šāds:

...
Das war ein stolzes Lieben, Sichver-

māhlen,
Das Ineinanderflammen zweier Seelen,
Die gleieb an Lieb' und gleich an Stolz und

Schmerz.

(Tā bija lepna mīla, kopderība,
Bij divu dvēs'ļu liesmu apvienība,
Kas vienlīdzīgas mīlā, lepnumā un sāpēs.)

Jā, tas bij kā mākslinieka rokas pieskāriens
vecas Stradivāri vijoles stīgām, kuru tas bij ne-

jauši atradis nomestu kādā putekļainā kaktā.

Stradivāri vijole, tā bij Artas dvēsele.

Tik vientuļa, tik lepna, tik brīva! Tā saderē-

ja kopā ar to dvēseli, kas tur ritma plūdumos bij
sevi izteikusies, bet viņa nekad neies to meklēt, ne

ari pēdējā viņu. Diezgan ar to apziņu, ka tādas

dvēseles pasaulē ir. Lai citi mīl to, ko redz, viņai

pietika mīlēt ko neredz.

Nekad viņa neies pēc tā taujāt un meklēt.

Nekas ārējs nebij noticis, bet Artā bija atmo-

dusies kūsājoša, jauna dzīvība. Pamazām viņa

bij vītusi kā puķe bez ūdens un nu pēkšņi uzplau-
ka jaunā veldzē. Domas iedegās, un vieni nervi

zibens ātrumā to paziņoja otriem, signāla uguņi
mirdzēja viņai acīs:

Nu tikai ko iesākt, kaut ko darīt, lai varētu

savu būtni izliet ārējā veidā.

Un dzīve tiešām klauvēja pie viņas durvīm.

Varbūt tā katram vienmēr klauvē, tikai neviens ta

ikreizes nesadzird, un tā dzīve aiziet skumji prom.
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Vienīgi, kad nāves kaulainais pirksts pieklauvē,
tad uzbāzīgo viešņu nevar atraidīt un tā nāk pati
iekšā.

Šoreiz dzīves sauciens ieradās tādā veidā, ka

Ansons, nenogaidījis Artas atbildi uz savu vēstuli,
ieradās atkal personīgi pie Artas un uzaicināja
viņu piedalīties kādā «Jaunās Dienas" sarīkotā

jautājumu vakarā vai nu ar kādu nodziedamu

dziesmu, vai ari runu.

Šis izrīkojums notikšot tā dēvētā «Pēterbur-

gas Arrīgas biedrības" zālē, un tajā piedalīšoties
jaunstrāvnieki, un kāda ugunīga jaunstrāvniece
Enna lasīšot gabalus no Bēbeļa «Sievietes" tulko-

juma, ko atsūtījusi Tea Asmine no ārzemēm. Viņa
ari pati drīz ieradīšoties mājās.

Artai tāda piedalīšanās sarīkotā vakarā bij
liktenīga. Viņa ļoti labi aptvēra, ka ar to atkal

nodedzina vienu tiltu aiz sevis.

Teātra komisija un Rīgas Latviešu biedrība

viņai šādu soli nekad nepiedos un viņu izmetīs ārā

no sava vidus, tāpat kā Zilmani izmeta no teātra

komisijas, kad bij nokritizējis Džungļu Klāva

lugu «Nauda".

Bet te lieta bija daudz nopietnāka, te bij izra-

vēšana ar visām saknēm.

Bet sajūsma bij doties dzīves vētrās un dziņās,
tas bija Artas īstais elements, un tādēļ viņa ari

Ansonam, daudz nepārlikdama, atbildēja piekrī-
toši.

Tādi jautājumu vakari toreiz vispārim bij
modē, un kad nu reiz Arta kā pirmā sieviete bij
uzstājusies un runājusi par sieviešu jautājumu,
tad viņai tūliņ sekoja Enna. Tā bija kādā veikalā

par kasieri, un jaunstrāvnieki, viņas iejūsmināti,
gāja tanī veikalā papirosus pirkt, un tā viņa bij
iekļuvusi «Jaunās Dienas" pulciņā, un Asmina

māsa Tea tai bij pat atsūtījusi savu referātu no-

lasīšanai.

Enna bij jauna un skaista, slaida auguma,
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brūnām acīm un matiem, smalkiem sejas pantiem..
Izglītota viņa visai nebij, bet totiesu apdāvināta
ar lielu temperāmentu un runas dāvanām.

Nolemtā vakarā Arta ieradās sapulcē. Viņa
gāja viena, jo līdzbiedreņu viņai nebija. Viņa
iegādājās Ibsena vārdus: «Visstiprākais ir tas, kas

viens pats stāv."

Zāle bij ļoti pilna, un publika pastāvēja gan-
drīz no strādniekiem vien.

Sākumā uzstājās Enna ar izvilkumiem no Bē-

beļa «Sievietes".

Artai pa to laiku bij izdevība novērot publi-
kas psīchi: cik daudz tur dzirkstošu acu, kurās

atspoguļojas visas dvēseles alkas pēc jauna laik-

meta, kas darītu dzīvi vieglāku un gaišāku un

dotu līdzsvaru starp garīgu un miesīgu darbu.

Tagad nāca Artas kārta, un nu atskanēja
dziesma, kuras teksts gan bij galīgi sagrozīts cen-

zūras spaidu dēļ, bet ar kuras meldiņu vien pie-
tika, lai visu zāli elektrizētu, tā bija — marseļēze,
tā pati lielā sāpju un uzvaras himna, kas bij at-

skanējusi franču revolūcijas laikā no tūkstoš un

tūkstoš strādnieku mutēm, viņu dimdošo soļu
pavadīta.

Arta pati bij līdzi sajūsmināta; tas bij brau-

ciens ar purpura burām lielajā jūrā.

Pēc nodziedātās dziesmas, ko atkal un atkal

atkārtoja, Arta gribēja ari runāt.

Tikko viņa bij sākusi runāt par nākotnes uz-

devumiem un sevišķi par sievietes stāvokli, notika

kaut kas negaidīts:
Zāles durvis pēkšņi atsprāga vaļā, un ar spa-

ru lauzās iekšā kāds plecīgs vīrietis, kuru pie dur-

vīm stāvošie kārtībnieki mēģināja aizturēt.

Bet viņš bij tik spēcīgs, ka visus atgrūda nost

un steidzīgi tuvojās katedrai, uz kuras atradās

Arta. Pārbijušies tā apklusa, kad ieraudzīja savā

priekšā — Bermani.
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No dusmām aizelsies, viņš tikai spēja izgrūst
vārdus: „Čūska! Čūska! Viltniece, nolādētā!"

Ar sparu viņš saķēra Artu aiz elkoņa, un

pirms ļaudis vēl spēja atjēgties, viņš rāva to no

katedras zemē.

„Vai tā tava pateicība, ka es tevi no zemes

esmu pacēlis un vilcis uz augšu? Nu tava stunda

ir situsi, tu esi beigta uz visiem laikiem!"

Arta bij tik pārsteigta un sagrauta, ka nespēja
neko atbildēt.

Bermanis, sakarsis līdz pēdējam, metās pats
uz katedras, lai visrupjākiem lamu vārdiem nola-

mātu „Jauno Dienu" un vispār „jaunās strāvas"

piekritējus, kā pretvalstiskus dumpiniekus.
Tikai ar policijas un publikas palīdzību izde-

vās viņu savaldīt un izdabūt no zāles laukā. Uz-

traukums, kas caur to bij sacēlies publikā, tomēr

nerimās, kaut ari iebrucējs Bermanis bij aizva-

dīts projām. Visi juku jukām debatēja un klie-

dza cits caur citu, sievietes meklēja pēc drēbēm

un taisījās iet mājās, jo bijās, ka vēl nenāktu

kāds uztraukums no ārpuses.
Ari drošsirdīgā Enna nekur vairs nebij redza-

ma, laikam tā bij glābušies ar visu nolasīto Teas

rokrakstu. Vispārējs iespaids bij tāds, ka no vie-

na paša cilvēka drošas uzstāšanās pānika bij sa-

grābusi visu publiku.
Arta sēdēja zāles stūrī viena pati un pus iro-

niski, pus ar asarām noskatījās, kāds bija tas dzī-

vais materiāls, no kura viņa gribēja radīt nākot-

nes cilvēkus, nākotnes sievietes.

Ak, kaut jel pēdējās būtu palikušas, kad jau
vīrieši bij tik gļēvi, ka laidās lapās, it kā izbiju-
šies paši no savas ēnas.

Ak, cik tālu vēl mirdzēja nākotnes zvaig-

znes, cik tālu! Bet nervu satricinājums pamazām
rimās, vēl viņai taču bij daudz spēka, daudz jau-
nības drosmes, kaut ari viņas ceļš veda pār asiem

nažu galiem.
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Beidzot ari viņa, kad zale bij gandrīz tukša,
paņēma savas drēbes un taisījās iet mājās.

No
„Jaunās Dienas" vadoņiem neviens šinī sa-

pulcē nebij ieradies vai ari viņa tos nebij pama-

nījusi. Viņa bij tik skumja, acu plaksti svērās

lejup kā no svina, grūti bij tos pacelt augšā.

Lēni viņa izgāja pa durvīm. Ass ziemeļu
vējš tai sitās sejā it kā sadrupināts stikls. Ak, cik

labs tas bija viņas sakarsušai galvai! Nedomāt,
tikai īsu brīdi ļaut apklust domu dzirnām, kas

rūca viņas galvā, it kā smagus akmeņus trīdamas

vienu pret otru. Visrūgtākais un sāpīgākais bija
ne Bermaņa uzbrukums, bet tas, ka publika viņu
bij atmetusi. Neviens nebij viņas iežēlojies, ne-

viens nebij pienācis klāt un spiedis roku, un viņa
taču visu savu es, savu nākotni bij metusi svaru

kausā.

Ari viņa bij sieviete un ļoti vāja sieviete, kam

tik daudz vajadzēja stiprākas rokas atbalsta. Kur

nu palika viss tas cienītāju bars, tiklab vecie, kā

jaunie ?

Kad Arta bij pārnākusi, viņa pavadīja nakti

bez miega. Bij jāpārdomā, jāizšķiras, pa kādu

ceļu iet. Katra dzīve ar gadiem nonāk līdz no-

teiktai pakāpei, vai dzīvot nejaušību dzīvi, kurp
straume nes, vai ideju dzīvi, kur pats ir stūrmanis.

Ne velti vecās teikas aizrāda uz varoņiem, pie

krustceļa. Pariss, Trojas karaļdēļs, sekoja mīlas

un baudu dievei Afrodītei, bet beigās pazaudēja
savu karaļvalsti; Hērakls, dievu sūtnis, kas zemi

tīrīja no čūskām un tumsas mošķiem, kā visu re-

volūciju pirmtēvs, beidzās moku nāvē sadegdams.
Jā, kurp iet? Tagad bij pēdējais brīdis izšķirties.

Sirds pukstēja ātros sitienos: nākotne, nā-

kotne bij viens sitiens, bet otrs — pagātne, pa-

gātne. Tagadnei atlika ļoti maz telpas.

Ekstrāvagantu soli viņa gan bij spērusi, pār-
kāpdama pār šauro vecās strāvas aploku, un izaici-
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nājusi pret sevi visu dusmas kā melnu pērkona
debesi, bet viņa zināja ari, ka tik gluži nepiedoda-
ma šāda viņas rīcība nebūtu bijusi, ja viņa ar vie-

nu, otru kungu būtu parunājusi, laipni uzsmaidī-

jusi, apsolījusies, ka nekad tādas muļķības vairs

nedarīs, īsi sakot, uzņēmusies ceļu uz Kanosu,
tad kungi-noteicēji būtu ari viņai piedevuši, gal-
venais — Bermanis. Dāmas, sevišķi vecākās, ne-

bij vērā ņemamas. Tās «divpadsmit svētītās ģi-
menes" jau agrāk viņu nebij ielūgušas, kā, pie-

mērām, Bergi, Baloži, tās jutās sabiedrības

augstumos.

Prieku viņai tomēr darīja, ka pēc tam, kad

viņa bij jau kā sieviešu aizstāve pirmā uzstāju-
sies vecajā māmuļā, viņu pie sevis aicināja ve-

cais Pēterburgas avīžu veterāns Treilands jeb
Brīvzemnieks ar savu kundzi un tāpat ari

Dombrovska tēvs, kas jau agrāk bija labi pa-
zīstams ar Upenieču jaunkundzēm.

Pat pēc pēdējā skandāla Pēterburgas Ārrīgas
biedrībā viņa atrada mīļu vēstulīti no Brīvzemnie-

kiem, kas to aicināja pie sevis; tā sastapās visve-

cākā paaudze ar visjaunāko, jo ari ta savā laikā

bij bijusi revolūcionāra. Arta ari apņēmās pie

viņiem noiet un par visu izrunāties un padomu
prasīt.

Bet ne tik viegls bij ceļš atpakaļ, kā viņa bij
iedomājusies, un sevišķi Bermanis bij tas, kas bij

kļuvis par viņas niknāko ienaidnieku.

Tanī vakarā, pēc Artas uzstāšanās minētajā

biedrībā, viņš, satrakots kā vētra, bij devies ne-

vis uz savām mājām, bet taisni uz Latviešu

Biedrību.

Pirmai, ko viņš bij saticis— tā bij kāda aktri-

se — viņš šņākdams un elsdams kaut ko bij ne-

sakarīgu stāstījis, lādēdams un lamādams, tā ka

aktrise nekā nebij sapratusi, bet tikai pārbijušies.
Tad viņš bij skraidījis apkārt, sameklēt kā-
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dus teātra kungus, un dažus tādus ari atrada, kas

nomiegojušies sēdēja pie alus glāzes vai ari kādā

blakus istabā sita kārtis.

Aši sasauca pašā pusnaktī sēdi vai īstenībā

tiesu, kā senāko Fēmes tiesu, trūka tikai vēl melno

masku priekšā sejām. Bet te jau nebij ko slēpt,
īsi un aši izšķīra Artas likteni pēc Bermaņa at-

stāstījuma, kur viņš krāsas no savas puses nebij
taupījis. Reizē apgāzās ari visa tintnīca, kad viņš
ar dūri sita uz galda, un melna jūra pārpludināja
papīra balto sniegu.

Izslēgta viņa bij no operas personāla, izslēgta
no visas biedrības. Vispār opera atceļama, deko-

rācijas un kostīmi iznīcināmi, un tādai personai
pavisam aizliegts spert kāju svētajās telpās.

To Artai tūliņ otrā dienā paziņoja. Viņai ne-

maz vairs neatlika laika lauzīt galvu, uz kuru

pusi iet, ceļš jau bij priekšā. Ari sezona gāja uz

beigām.
Totiesu rosīgāka dzīve bija atmodusies Pār-

daugavas biedrībās. Tur gandrīz ik vakarus sa-

rīkoja jautājumu vakarus, un Arta visur uzstā-

jās kā runātāja, apbruņojusies ar visām jaunlaiku
zinātnēm.

Ko viņa vienā pusē Daugavai bija zaudējusi,
to otrā pusē viņa ieguva, jo visur viņu uzņēma

ar gavilēm un sa jūsmu.

Tā nebij māksla vien, ko viņa līdz šim bij
sniegusi un kas dvēseles uz mirkli spēja aizraut

un pacelt, bet tā bij jaunas pasaules pārliecība,
kas dziļi laida saknes cilvēka būtnē un to pār-

vērta.

Žēl tikai, ka sezona drīz beigsies un viņai jā-
iet no Rīgas prom. Atkal nezināma nākotne stā-

vēja priekšā, jo ar mākslu vairs nebij nekādas iz-

redzes pelnīt uzturu.

Vai pēc tik spožas karjēras atkal kļūt par mazu

pelīti?
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Te liktenis viņai atkal nāca palīgā: viņas

draugs rakstnieks Zilmanis to iepazīstināja ar kā-

du vācu ģimeni. Tas bija kāds dzimis vācietis»

virsnieka dēls, Viktors fon Andrejānovs, kas pat-
laban ar savu kundzi, dzimušu šejienieti, un di-

viem bērniem mita Rīgā.
Viktors fon Andrejānovs bija Artu jau uz

skatuves redzējis un apbrīnojis. Viņš pats bija
līdzstrādnieks Berlīnes lielākā laikrakstā „Ber-
liner Tageblatt" un par jauno mākslinieci bij rak-

stījis cildinošas atsauksmes ārzemju presē un aiz-

rādījis, ka šo «dievišķo lakstīgalu" vajadzētu ari

dzirdēt plašākā tautā.

Ari viņš pats toreiz bija sarakstījis darbu, kas

sacēla lielu sensāciju visos vācu laikrakstos un

saucās: „Das Veltgericht", dāvinātu Artai.

Artai bija ceļš vaļā tikt slavenai ārzemēs, jo
Andrejānovs, kas pats taisījās ar ģimeni doties

turp, bij nodomājis pierunāt Artu braukt viņam

līdzi, lai tur saistītos pie kādas operas. Šādā

nolūkā viņš jau Artai bija rakstījis vairākas vēs-

tules.

Turklāt ari vācu presē bija Artai pēc pirmās
uzstāšanās veltītas kritikas, kas to atzina par

«Dieva svētīto mākslinieci." Tādas kritikas bij
parādījušās tiklab «Rigasche Rundschau'ā", kā

«Rigasche Zeitung'ā".
Un vācu valodu, to viņa pārvaldīja labāk

nekā savu mātes valodu, jo no agrākās bērnības

tā bija audzināta vācu, kādu ārzemnieku pan-

sionātā.

Zilmanis viņu stipri uz to pierunāja un sakarā

ar to apmeklēja Andrejānovus.
Viņa dažreiz bij šo ģimeni apmeklējusi un

jutās tur ļoti omulīgi. Andrejānovs gan latviski

labi neprata, bet Zilmanis viņu informēja par
latviešu sabiedrisko dzīvi un ari par pēdējiem
strīdiem starp veco un jauno uzskatu piekritē-
jiem.
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Andrejānovs un Arta sāka viņas pēdējā ap-

ciemojumā ari par šo tematu debatēt.

Andrejānovs bij konservātīvo uzskatu pie-
kritējs, kaut gan ne no tik šaura, šovinistiska vie-

dokļa, kāds patlaban mita latviešos.

„Kas gan īsti par jēdzienu ir „mūžīgs"?" jau-

tāja Arta. „Vai jūs to iedomājaties kā kaut ko

cieti stāvošu un nekustīgu? Vai pati mūžība ari

nav vienmērīga pārveidība un plūdums?"
Tā kā sarunas vijās ap poēziju, tad Andrejā-

novs minēja Šekspīru.
„Tiesa gan," sacīja Arta, „ka Šekspīrs ir liels

dzejnieks un pat vislielākais, bet zīmējoties tikai

uz viņa poēziju un ne uz viņa idejām. Viņa spēja

pastāv viņa lieliski veidotos raksturos un dziļā
lirikā, tikai ne viņa saturā. Visa šī karaļu virkne,
ko viņš tēlo, ir pārejošs process, tāds vairs vēsturē

neatkārtosies, kamēr Zolā, kas ir tikai kāda vāja
ceturtdaļa no Šekspīra, jau spēris soli tālāk un

bez poēzijas rādījis tādu pašu izvirtušu ģinti, bet

ne tikai tādēļ, lai to notēlotu vien, bet reizē rā-

dītu, ka viņai kā tādai jāsagrūst un bojā jāiet.
Vai jums neliekas, ka viņa „Žerminālā" jeb sējas
mēnesī tomēr nav rādīts jaunas plaukstošas dzī-

ves mēģinājums?"
„Tā tad jūs atzīstat, ka katram darbam vaja-

dzīga klāt sava morāle?"

„Nekādas morāles, kas ārpusē stāvētu, bet kas

iemiesojas katrā darbā, kā sēkla auglī." — „Vai

jūs tādus Zolā un Ibsenus atzīstat par kādiem

lieliem poētiem vai jaunlaiku sludinātājiem?"
„Vai tomēr nav liels nopelns ārdīt veco un

satrunējušo, lai tas ari būtu tāds sakrāments kā

ģimene? Mums vienmēr vajag tādu ceļa rādītāju
uz jaunu, citādi cilvēcei būtu jāsastingst."

„Ak, Arta, Arta," bēdīgi nosacīja Andrejā-
novs. „Lai viņi tur strīdas, kam taisnība, kam

netaisnība, kam jums tur jāpiedalās! Jums ir

jūsu māksla, tur pastāv jūsu spēks."
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„Vai jūs tiešām domājat, ka lielam mākslinie-

kam nevajag būt ari lielam cilvēkam?"

„Lai paliek šis jautājums vēl neizšķirts, bet

vai jūs nezināt, kurp tāds ceļš ved, ko jūs, kā

dzirdu, nupat esat iesākuši?"

„Zinu, zinu," iesaucās Arta. ,Jūs domājat
manu pēdējo skandālu ar veco Latviešu Biedrību,
ka mani no turienes ar troksni izmeta laukā un ka

neviens vairs laba vārda tur man nedod."

„Par visu to man jau stāstīja Zilmanis, bet es

ari, neskatoties uz jūsu jaunlaiku ekstrāvagan-
cēm, neuzskatu to par nekādu nelaimi, varbūt pat

par laimi, jums lielākas zvaigznes mirdz priekšā:
savu mazo tautiņu jūs atstāsat un iegūsat lielās

tautas, Arta," viņš sacīja, satverdams viņas roku,

„sekojat man, rudenī es pārcelšos uz Berlīni un

ievedīšu jūs turienes augstākā sabiedrībā, un tad

jums drīz vien piedāvās jūsu spējām cienīgu

angažementu. Par tālāko nav jābīstas, jūsu lielās

garadāvanas jums pašķirs ceļu."
„Un mana dzimtene?"

„Kas ir dzimtene?"

„Tā gan neko daudz nenozīmē un tomēr — te

ir mūsu šūpulis un kaps, to nevar aizmirst."

„Jūs to sakāt — visa vecā grāvēja un dzīves

atjaunotāja?" gandrīz zobgalīgi izsaucās Andre-

jānovs.
„Jā, es to saku," uzstājās Arta, „laiks pats

graus visu ģimeni, kamēr tā paliks kā maza idille,
kā neaizsniedzams sapņu tālums vētrainās dzīves

jūrā, un paradokss tas ir, es visu to dziļi sajūtu,
bet sieviete nu reiz ir apbalvota vai nolādēta ar

šo jūtu balastu. Par nelaimi, es esmu visjūtī-
gākā sieviete —"

„Un tomēr," jaucās Andrejānovs starpā, „jūs
veidojat visu no prāta viedokļa."

„Es nezinu, ak Dievs! Es nekā nezinu, bet

mani dzen kāds dinamisks spēks darīt tā un ne

citādi. Viss ar mani notiek intuitīvi, it kā mani
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stumtu kāda augstāka vara, kurai es nemaz ne-

ticu un tomēr sekoju kā mēnessērdzīga."
«Sekojat savai zvaigznei, un viss būs labi,"

sacīja Andrejānovs un lūkojās viņā tik dziļi un

spieda tik cieši viņas roku, ka Arta nobijās.
Vai tiešām te atkal viņas sievietība bija tik

pievilcīga, ka tā vairāk spēlēja lomu nekā viņas
darbs, nekā viņas cīņa, ko tā līdz šim bija vedusi?

Reizē tas viņu uzjautrināja un ari skumdināja.
„Andrejānova kungs," viņa sacīja, „es zinu,

jūs man atverat acu priekšā plašu panorāmu.

Tā ir liela karjēra, slava, lauri, bet tomēr tas nav

tas mūžīgais, ko jūs domājat, un tas pārejošais,
ko es jums stādīju pretim."

„Es tiešām ar visu sirdi gribu jums palīdzēt
tikt pie spožas nākotnes," viņš sirsnīgi noteica.

„Es jums ļoti par to pateicos, fon Andrejāno-
va kungs. Bet lieta nokārtosies tikai pēc kāda

laika, kad jūs būsat Berlīnē. Man pašai līdz tam

jāpārdomā, daudzas saites jārauj pušu, īsi sakot,
visa dzīve jāvirza uz citu pusi. Nākošo rudeni

saņemsat no manis atbildi. Šo vasaru gribu pava-
dīt mūsu jūrmalā, es jūru tik neizsakāmi mīlu,

un man no viņas jāatvadās."
„Lai ari paliekam pie jūsu nolēmuma." And-

rejānovs sacīja. „Es tikai bīstos, ka kādi ļauni
likteņa pavedieni nestieptos mums ceļā, parkidas
ir nežēlīgākās no visām dievēm, un mums, poē-

tiem, diemžēl, ir dota tā smalkā zemapziņas no-

jauta, no tālienes sadzirdēt viņu likteņa spoļu
rūkoņu. Dzīvojat sveiki un neaizmirstat, ka es

mūžīgi palikšu jūsu draugs."
Arta sirsnīgi atvadījās no Andrejānovu ģi-

menes un tiešām sāka pārlikt, vai nebūtu labāki

visu mest un pāriet svešā tautā un nodoties savai

mākslai vien? Vēl viņa bija jauna, vēl viņa va-

rēja daudz mācīties klāt, kā viņai vēl trūka.

„Jādomā, daudz jāpārdomā," viņa sevī izklai-

dēta sacīja. „Jāzina, ko es pametu, ko es iegūstu.
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Vai tīras mākslas ceļš varēs manī atraisīt visas

produktīvās enerģijas? Kādēļ man bij jāiesāk
jauns ceļš, kad to atkal atmetu? Vai visi tie, ku-

rus es modināju, neatslīks atpakaļ miegā? Lūk,

viņa mūs atstāja, viņa ar mums tikai rotaļājās, un

tad visu lietu atmeta kā neticamu un mazvērtīgu.
Varbūt, tomēr tiesa, ka viņa tikai karjēriste un

dēku meklētāja vien un viss sieviešu jautājums
ir tikai uzpūsts burbulis."

Tādas pārrunas un šaubas klīda visapkārt, jo
vairāk tādēļ, ka viņa pēdējos jautājumu vakaros

vairs nebija ieradusies.

Arta ari pēc visiem pārdzīvojumiem jutās tik

nogurusi, ka gribēja vispirms atpūsties un tad sa-

lasīt spēkus turpmākai dzīves gaitai.
Pirms viņa uz jūrmalu brauca, viņa gribēja

vēl apmeklēt savus vecākus. Vēl viņai bija jā-
noiet uz Latviešu Biedrību, paņemt savus tuale-

tes piederumus un pēdējo mēnešu algu. Patī-

kams viņai šāds solis nebij, viņa baidījās, ka kādu

nesastaptu, bet cits to viņas vietā nebūtu izda-

rījis. Naudu kasieris viņai izdeva tikai pret per-

sonīgu parakstu.
Kādā novakarē viņa devās turpu. Savā gar-

derobes istabiņā viņa sasēja savas lietas vīstoklī

un pārlaida vēl skatu atvadīdamās.

īss viņas mūžs še bij bijis un atnesis laurus

ar ērkšķiem kopā. Tagad uz mūžu ardievu!

Nekad viņa savu kāju te vairs atpakaļ nespers.

Saņēmusi kasē algu, viņa domāja tagad lai-

mīgi tikusi cauri, bet te viņa durvīs sastapa pašu
teātra direktoru. — Viņa gribēja pieklājīgi un

laipni no viņa atvadīties, domādama, ka viņš vis-

maz nebūs tanī naidīgā Bermaņa kliķē līdzi dar-

bojies, kas viņu no teātra slēdza laukā. Bet kad

viņa pacēla acis un ieskatījās viņa sejā, tad viņa
vai sastinga: tur bija tāds ņirdzīgs izsmiekls un

uzvaras prieks, ka vairs nevarēja būt šaubu, kurā

pusē viņš piederēja.
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Arta labi saprata, ka viņa ar savu personu
būtu par niecīgu, lai pret viņu vērstos šis kopī-
gais naids, bet viņu solidārizēja ar visu jauno
strāvu. Un tomēr līdz šim viņai īsta sakara ar

pēdējo vēl nemaz nebij.

Viņas uzstāšanās atklātībā par sievietes tiesī-

bām bij tikai viņas vienas darbs, uz ko viņu bija
veduši viņas pašas rūgtie pārdzīvojumi.

Ar šīs strāvas vadoni, Jarmutu Asminu, viņai
bija bijusi tikai viena vienīga saruna, viņš pēc
tam bij aizbraucis uz ārzemēm un ari pēc savas

pārbraukšanas nebija ar viņu saticies.

Viņa bija tikai caur Ansonu saņēmusi no viņa

grāmatas un dzirdējusi, ka pie viņa mājās notie-

kot sapulces. Ari viņa māsa bij pārbraukusi.
Viņa domāja, ka tagad ari ar jaunstrāvnie-

kiem visi sakari būs izbeigti. Labi ari tā. Būt

vienai, pavisam vienai.

Pārāk svešs, kaut ari draudzīgs bij viņai
Andrejānova piedāvājums. Šinī brīdī viņa pat

par to neiedomājās. Domās nogrimusi, viņa ar

saviem saiņiem izgāja biedrības koridorā un būtu

gandrīz paklupusi, jo nebij pamanījusi, ka uz

platā rūnu akmens kāds vīrietis pusguļu bij at-

laidies un gari izstiepis kāju priekšā.
Ak tu Dieviņ! Tas jau bij vecais Vīrāks. Ne-

zin, vai iedzēries, vai samiegojies, viņš kaut ko

rūca, ko Arta no sākuma nemaz lāgā negribēja

saprast.
Bet tad viņš piecēlās sēdu un, roku pārvilcis

pār pieri un rūgtas siekalas norīdams, sacīja:

„Vai tā jūs gribējāt aizlaisties, vecajam Vī-
rakam pat ne vārda nesacījusi?"

Arta tiešām jutās vainīga. Vīrāks, varbūt,

bij vienīgais cilvēks, kas viņai vēlēja labu un par

viņu bēdājās. Aiz viņa cinisma slēpās tomēr dzi-

ļa, kaut ari saplosīta dvēsele, kā uguns zem

pelniem.
«Piedodiet, mīļo Vīrāk," es tiešām biju jūs
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drusku piemirsusi, jo man bij tik daudz nepatik-
šanu. Jūs jau zināt, ar Šillera Don Karlosa vār-

diem runājot:

„Skaistās dienas Aranhuecā ir pagalam."
„Un tagad atliek tikai cūkas ganīt!"

„Kādēļ nē?" smējās Arta. «Senlaikos pats Ar-

kadijas princis bij gans."
„Tas neganīja cūkas, bet avis," atbildēja

Vīrāks.

„Tas ari ir vieglāks amats," atbildēja Arta.

„Tas nav jūsu dabā, izvēlēties vieglāko pret
smagāko," teica Vīrāks. „Man šķiet, ka jūs spē-
sat noganīt pavisam citādus zvērus nekā cūkas."

„Mana nākotne man tagad nezināma, Vīrāk.

Man tagad, tā sakot, dvēselē iestājusies saules

aptumšošanās."

„Jā, jā, es zinu," sacīja Vīrāks. „Dzīve izrauj
no spārniem spalvas vienu pēc otras un tad vēl

beidzot pašu lepnāko astes spalvu. Bet tas nezī-

mējas uz jums, mana mīļā."

„Es zinu, jūs to attiecināt paši uz sevi, man

jūsu ļoti žēl, jūs nekad man neesat par savu dzī-

vi stāstījuši!"

„Es, ko nu!" Vīrāks savieba ģīmi. „Es ne-

esmu cilvēks, es esmu tikai cilvēka fragments,
tāds nabaga graša cilvēks, kas reiz iedomājies,
ka viņš dzimis cara rublis. Esmu reiz studējis, tas

bij Ķijevas augstskolā, biju tuvu gala eksāme-

nam — tad mani iepina kādā sazvērestībā, nogu-

lēju pāra gadu dzelžos, un tā tas izbeidzās."

„Un ko tad, Vīrāk?"

„Ko tad! Vai jūs domājat, ka es esmu otrs

Mozus, kas vienreiz no Zīnaja kalna nokāpa un

druskās sadauzīja baušļu galdiņus un tad otrreiz

kāpa augšā? Nē! Man nav ne mazākā talanta

varoņa un mocekļa lomai."



114

«Nabaga draugs," Arta līdzjūtīgi viņam uz-

lika roku uz pleca. „Kā tad bija, kad jūs no cie-

tuma palaida?"

,Jūs jau zināt, kā tādus ļaudis uzlūko! Kā

suņus, kas nozaudējuši uzpurni."

„Un tālāk? Kaut kādu dzīvesveidu taču at-

radāt?"

«Aizmirsu jums sacīt, tā blakām piezīmējot
dzīves grāmatā, man bij mīļa, sieviete, tāda jautra

un rotaļīga kā princese no porcelāna zemes, vi-

ņai bija tādi zelta mati kā jums. Man arvien tā

likās, ka viņa kā zelta taurenītis man uz pirksta

gala būtu uzlaidusies, bet tad —" tālāk viņš ne-

tika, kāda gārguļoša skaņa viņam izlauzās no

rīkles.
—

Artai kļuva tik baigi un sāpīgi šinī neparastā
stāvoklī un vietā, kur cilvēks it kā ceļa malā iz-

lej visu savu sirdi. Par laimi, neviens negāja

garām, kas to būtu varējis novērot. Arta gribēja
viņu kaut kā atraut no sāpīgām atmiņām un mudi-

nāja viņu.

«Nebēdājat, mīļo Vīrāk, tas viss tik sen un

pagājis."
«Kas dzīves muklājā par dziļu iestidzis, tas

tik viegli vairs netiek laukā."

«Ak, Vīrāk, dzīve ir pilna iespēju kā koks

ar plaukstošiem pumpuriem."

«Pareizi, ka jūs mani salīdzināt ar koku, bet

mani pumpuri ir vītuši, pirms tie dabūja uz-

plaukt, un tās iespējas, ja es ari ko spētu, nevie-

nam nekā laba tur nav. Vītušus pumpurus neap-

ciemo bites, kas no tiem spētu vākt medu."

«Vispirms domājat par sevi, uzlabojat savus

spēkus un par visām lietām — atmetat alkoholu,

ko lietojat pārāk daudz. Jums ir stiprs gars, tam

jāpārvar miesa."

«Gars? Hahaha!" viņš dobji smējās. «Gars
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ari vienmēr nevar sausuma dzīvot, to jau saka

pats svētais baznīctēvs Augustīns."

„Kam jūs vienmēr zobojaties, Vīrāk, i par ci-

tiem, i par sevi visvairāk! Es tiešām domāju par

jums labi."

„Bet es par sevi domāju vēl labāk. Varu

jums svēti zvērēt, ka esmu noteikts dzeršanas

pretinieks, kad — man nav ko dzert. Esmu ari

veģetārietis, kad man nav ko ēst."

„Ar jums grūti tikt galā," nopūtās Arta. „Es

tagad no šejienes aizeju un labprāt zinātu, kā

jūsu dzīve tālāk norisināsies."

„Nu, tāpat vien! Kā ūdens lēni sūcas no

mucas, kad spunde vaļā."

«Dzīvojat sveiki," Arta tam atvadīdamies

sniedza roku.

Vīrāks to cieši saspieda un kaut kas mitrs tai

uzpilēja uz rokas, nezin vai no deguna, vai no

acim.

«Piedodat," viņš sacīja, „un atļaujat man jūsu
balto rociņu noslaucīt." Viņš izvilka no bikšu ķe-
šas saburzītu, netīru kabatas drānu, kurai bij ne-

jauši pieķēries virves gals, ko viņš arvien nēsāja
kabatā. „Redz nu," viņš sacīja, tiklīdz sāku ko

aplam iedomāties — te atgādinātājs tūdaļ klāt."

„Metat to nost un ceļaties vismaz augšā no šī

cietā akmens!"

„Laižat mani, tas ir mans brālis." To teicis,

viņš apgriezās uz muti un nerunāja vairs ne

vārda.

Arta uz viņu žēli noskatījās, bet viņai nekas

cits neatlika, kā doties projām.
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Sestā nodaļa.

Divi pretstati.

Motto:

Ja, ich. weiß, woher ich stamrae,

Gluhend bin ich gleich der Flamme,
Leuchte und verzehre mich.

Jā, es zinu, no kurienes nāku,

Spoža esmu kā liesma,

Spīdu un sadegu.
Fr. Nīc še.

Mir trāumte von einem Konigs Kind

Mit nassen, blassen Wangen.
Es sapņoju par karaļbērnu
Ar bāliem, mitriem vaigiem.

H. Heine.

Jarmuta Asmina dzīvoklis toreizējā Pauluči

ielā līdzinājās viņa apkārtnes sabiedrībai: ele-

gance jaukta ar bohēmu. Mahagonijas mēbeles

ar grezniem pārvilkumiem, bet aplauzītas un pat
nobradātas, ar dubļainiem kāju nospiedumiem uz

samta, atgādināja kaut ko aprīlim līdzīgu, kur

saule jaucas ar sniega pikām un dubļu šļakatām.
Marmora galdiņi, aplaistīti ar lipīgu šķidru-

mu, apkaisīti ar papirosu pelniem un nomētātiem

galiņiem. Uz grīdas izsvaidīti sofaju spilveniņi
ar skaistiem rokdarbu izšuvumiem.

Sabraukušie studenti te arvien nodzīvoja
veselas nedēļas un ēda un dzēra, ko vien atrada.

Vai Asmins mājā bij, vai nebij — vienalga.
Asminu pašu uzskatīja par bagātu, kaut gan

viņš tāds nebūt nebija. Viņa tēvs gan bija bijis
vairāku lielu muižu nomnieks Latgalē, bet galu
galā caur mēra gadiem un citām neveiksmēm bij
puslīdz bankrotējis, un nauda, cik nu bij palikusi,

bij taupāma jaunākās māsas studijām. Šī māsa

nupat no Šveices bij pārgājusi uz Franciju, un

tur bij viss dārgāks.
Tēvs bij pēkšņi miris, un vecākā Asmina mā-
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sa Līdija ar māti bij palikušas muižā, nokārtot

apstākļus.
Tādēļ ari bij saprotama lielā nekārtība

Asmina dzīvoklī. Trūka sievietes rokas, kas kā

baltais mēnestiņš naktī padara gaišu visu tumšo

ap sevi.

Nupat, kā redzams, viena istaba bij uz ātru

roku sakārtota, izklāta grīdsegām, un mēbeles no

putekļiem notīrītas.

Bet galvenais, istabā bij sanests daudz puķu,
visas pirmās pavasara vēstneses, ko šejiene bij
audzinājusi, bet ari dzelteni bālās tējrozes no Ni-

cas, kas skumji nokāra kuplās, smagās galvas,
ka tām bij jāmirst no ziemeļu aukstuma.

Kādēļ še bij notikusi pēkšņa pārmaiņa, to iz-

skaidroja sekošais skats, ko mākslinieks būtu va-

rējis ietvert kādā gleznā.
Uz atzveltnes šļaugani atlaidusies un kājas

uz mīksta soliņa uzlikusi, sēdēja jauna, slaida

dāma: sveša, gluži sveša tā likās šinī apkārtnē,
šinī sabiedrībā vai pat visā dzīvē. Viņas perso-
nību un dzīvi būtu vislabāk atstāstījušas šīs glez-
nainās, bālidzeltenās tējrozes, ja kāds viņu va-

lodu būtu sapratis, bet nejaukā spalva ar vēl ne-

jaukāku tintes šķidrumu velti mēģinātu kaisīt

melnas burtu puķes pie viņas kājām.

Seja bij klasiski skaista pantu samērā, bet tas

nebij galvenais, kas pie viņas krita acīs, apbrī-
nojams bij viņas sejas ādas smalkums, kas savādā

bālumā bija kā apblāzmots, it kā zem šiem vai-

giem neritētu sarkanas asinis, bet spīdētu cauri

sudrabs. Ari augstā piere sevišķi vizēja, it kā

to būtu skūpstījis mēness. Viņu uzskatot, bij
jādomā par nārām ar sudraba nerviem, kas izplata

ap sevi vēso un ēnaino sava elementa valgmi.
Kastaņu brūnie mati, ne visai biezi, bet mīksti

kā zīds, bij savīti pakausī pusizirušā mezglā. Vi-

ņas apģērbs bij — melni svārciņi ar bālizaļu blūzi

un figaro jaciņu, kādu valkā franču studentes,
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bet kas viņai sevišķi labi piekļāvās. Tā bij Asmi-

na māsa Teodora, saukta Tea, kas nupat bij
pārbraukusi līdz ar brāli no Parīzes, lai pavadītu
kādu laiciņu atvaļinājumā. Viņas dēļ ari dzī-

vokļa labākā istaba bij uzkopta, un tanī bij sa-

nestas puķes.
Brālis šo savu jaunāko māsu bij bezgalīgi

mīlējis un no bērnu dienām, būdams par viņu
gadus piecus vecāks, to bij nēsājis vienmēr uz ro-

kām no vienas istabas otrā tēva muižā. Viņš to

ari bij pamudinājis uz studēšanu, jo skolu pabei-
gušai, viņai Latgalē, kur nebij intelliģentas sa-

biedrības, dzīve izlikās par daudz garlaicīga.
Brāļa mīla turpinājās ari vēlākos gados, viņš pa-

zina viņas parašas, viņas gaumi un katru vēlēša-

nos nolasīja viņai no acim.

Tādēļ ari šis puķu dārzs, ko viņš bij sarīko-

jis viņu sagaidot; bija taču viņa pati tāda siltum-

nīcas puķe.
Nekādas spilgtas krāsas, nekādas skaļas va-

lodas, it neko, kas uztrauktu nervus, viņa necieta

savā tuvumā. Ari pati viņa runāja pusbalsī, bez

akcentiem, pat bez galu zilbēm, aši steigdamies.
Viņa šimbrīžam bija palikusi viena un šķirstīja
kādu ģīmetņu albumu, kas tai atradās uz klēpja.
Visi vecie paziņas un radu radiņi tur bij iekšā.

Viņa vēra lapas, gandrīz nepaskatījusies.
Te viņa pēkšņi apstājās, nepatīkami aizskar-

ta. Kas tā par ģīmetni ar dedzīgiem, izaicino-

šiem skatieniem? Ģīmetnei apakšstūrī paraksts:
„Ar pateicību — Arta Augstkalne".

„Kur tāda iemaldījusies mūsu aristokrātiskās

ģimenes vidū? Par ko viņai jāpateicas? Un kam?

Vai ne brālim?"

Nemierīgi viņa gaidīja brāli pārnākam, lai

tas dotu kādus izskaidrojumus. Asmins ari nelika

ilgi uz sevi gaidīt, kur viņam tik dārgs viesis bija
mājās. Aši nometis virsdrēbes, viņš steidzās iekšā
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pie Teas un, nosēdies viņai blakām, satvēra silti

viņas abas rokas vienā savā:

„Nu, mana mazā Pumpiņa," — tā viņš to bēr-

nībā bija saucis — „mēs esam atkal abi kopā!"

„Kopā gan, bet vai tikai nav kas iespraudies
mūsu vidū?" Ar savām tumši zilajām acīm, dziļām
kā dzelmēm, tā pētījoši noraudzījās brālī.

Abiem viņiem bij vienādas acis, un kā divi

avoti tie lējās viens otrā. Tāpat viņu abu būtnes

bij kā divi spoguļi, viens pret otru. Viss tur bij
dzidrs, caurredzams, nevienam nebij no otra ko

slēpt.
Tikai šoreiz maza migliņa, kā no tāles uzpūsta

pūsma pārplīvoja dzidrumu. Tea uzskatīja brāļa
mīlu kā privilēģiju, ko tai neviens nedrīkstēja
skart.

„Kas šī par ģīmetni?" viņa jautāja.

„Tā ir mūsu jaunā dziedātāja, kura ieguvusi
lielu ievērību un vispārīgas simpātijas."

„Ā! skatuves varone," viņa ar vieglu ironiju

pasvītroja. „Un tava simpātija laikam ari? Kā

citādi viņa būtu nākusi mūsu albumā?"

„Viņa man to personīgi dāvināja."
„Un par ko viņa tev pateicās?"
„Es dāvināju viņai puķes viņas pirmizrādē."
„Viņai — puķes!" Tea dvesa, un viņai likās

it kā puķes, kas viņai apkārt, sāktu vīst.

„Tad tā," viņa teica. „Tu viņu izaicināji, tā

sakot vispārīgi, kā dāmu kavalieris, kāds tu līdz

šim vismaz nebiji izrādījies, un viņa tev jau at-

bildēja personīgi. Tā iepazīšanās tiek ievadīta,
tas ir nepārprotami."

„Ko tu ar to gribi sacīt? Viņa ir nopietna
meitene, kas neiziet uz dēkām," sacīja Jarmuts
aizskarts.

„Kā viņu vērtēt, es nezinu, bet visādā ziņā
viņa taču neieder mūsu vidū, mūsu personīgā al-
b—

cc

urna.
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„Es gribētu, lai tu ar viņu iepazītos un taisni

pievilktu pie mums."

„Kas man ar viņu kopējs?" Tea savukārt

aizskarta jautāja. „Tu taču zini, ka es nododos

zinātnei un — idejai."
„Ari viņas gara aploks nav tik šaurs, kā tu

domā. Pēdējā laikā esmu viņai ari sūtījis dau-

dzas grāmatas un iepazīstinājis ar jaunākiem
centieniem."

„Tad jūs abi jau diezgan tāli tikuši; vis-

pirms puķu valoda, tad skatu valoda, tad grāma-
tu valoda! Kas turpmāk sekos, ari sen pazī-
stams." — „Māsiņ, es tevi lūdzu, neirēnizē pastā-
vigi."

„Ta vel ir vieglāka forma, ka to visu uzska-

tīt, citādi man būtu uz to jāatsaucas asākā veidā."

„Māsiņ, tu zini, kā es tevi esmu mīlējis!"
«Taisni tagad tev nevietā man to atgādināt."
„Es tev līdz šim esmu devis un devis, smel-

dams no savas sirds akas, un tu zini, ka tie malki,
ko tu esi dzērusi, ir bijuši dzīvības ūdens. Ta-

gad es lūdzu, lai tu ari dod kaut ko no sevis

pretim."
„Tu nāc kā parādu piedzinējs?"
„Ak, māsiņ, neuzskati to taču tā!" Jarmuts

dziļi saviļņots turpināja. „Es tikai gribēju tavas

jūtas modināt, saukt atmiņā tev visu mūsu kopī-
bu: nav neviena prieka brītiņa, neviena debess

zilumiņa, ko es tev nebūtu devis, ik zelta māko-

nīti es tev būtu noklājis pie kājām, ik puķīti
ceļmalā es plūcu tev. Neviens brālis nav savu

māsu, neviens mīlētājs savu mīļāko tā mīlējis kā

es tevi!"

„Un vai es tev neesmu devusi? Vai es tevi

neesmu izrāvusi no tiem jaunības murgiem, ku-

riem tu kalpoji kā elkiem?" Viņa piecēlās un uz-

traukti staigāja šurpu turpu pa istabu.

„Varbūt tie bija maldi un murgi," rūgti atbil-

dēja Jarmuts, „bet viņos es ieliku visu savu dzī-

vību."
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„Tu nogāji līdz smieklīgumam, iedomādamies,
ka tu esi dzejnieks un ka tev talants! Tu gribēji
mūsu nopietnā, cienījamā ģimenē ālēties kā arle-

kīns."

„Tu mani no tā pasargāji, bet vai tu zini, ka tu

ar to man grūdi nāves dūrienu sirdī?"

„Nav tik bīstami!" viņa viegli atmeta ar

roku. «Maldīties var, bet tu no tiem gadiem esi

laukā, bērnu slimības pārlaistas, tagad sākas no-

pietns vīra darbs. Es tevi iepazīstināju ar Bēbeli,
kas tev atvēra plašu ideju lauku un ieveda so-

ciālismā."

„Bēbelis tiešām ir ievērojams vīrs un ar lielu

sajūsmu centās mani iepazīstināt ar Marksa ideju

pasauli."
„Un vai tas nav jauns ceļš, pa kuru tev jāstai-

gā? Vai es neesmu tev drīzāk devusi dzīvību nekā

navir

„Laid man vispirms aprakt manus miroņus."
„Labāk sāc nu darbu, tad izgaisīs dzejošanas

paģiras. Tev jāieved laikrakstā jauns virziens,

jāorganizē pulciņi un slepenās sēdes, jālaiž apgro-
zībā grāmatas un brošūras, ko slepeni pārvedi pār
robežu. Ari studenti sabrauks šurpu pa brīvdie-

nām, tas būs ļoti izdevīgi."
„Jā, jā, bet es vēl esmu tik noguris, it kā man

katrs nervs būtu saraustīts."

„Es tev palīdzēšu, es no savas puses gribu
iekustināt sieviešu jautājumu."

„Tas jau ir darīts no citas puses un diezgan
tāli jau attīstījies."

„Kā?" Tea iesaucās, nepatīkami aizskarta, ka

viņai kāds šo misiju būtu izņēmis no rokām. „Vai
jau kāds še mudinājis sievietes uz studēšanu?"

„Es nezinu, vai studēšana vien ir sieviešu

kustības viss mērķis un kodols, bet te jau viena

sieviete ar lielu sajūsmu atklātībā uzstājusies un

pie šejienes sievietēm atradusi dzīvu atbalsi."

„Esmu ziņkārīga, kas tā tāda ir?"
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„Nu, tā pati Arta Augstkalne."
Tea palika stāvot kā aizdzelta:

„Ko tad viņa par to zina? Viņa taču, kā tu tei-

ci, esot skatuves darbiniece."

„Jā gan, bet viņa ir daudzpusīga. Sevišķi pē-

dējā laikā viņa daudz darījusi. Visās nevien

lekšrīgas, bet ari Pārdaugavas biedrībās viņa

uzstājusies un ar savu dvēseles pirmo sajūsmu vi-

sus aizrāvusi. Tu redzi, viņa tev darbu atvieglo-
jusi un kā pavasara plūsma tāli pārplūdusi pāri
krastiem ... Un tādēļ, taisni tādēļ," Jarmuts tur-

pināja, „es gribēju jūs abas savest kopā, lai jūs
tuvinātos un kopīgi strādātu lielajā darbā. Man

būtu prieks par to," viņš vēl lūdzoši piemetināja.
Tea gandrīz jau sāka nomierināties, bet pē-

dējā Jarmūta piezīme viņai atkal iedzēla.

Viņa berzēja deniņus ar Ķelnes ūdeni un tei-

ca, ka atkal tuvojoties viņas šausmīgās galvas
sāpes.

Jarmuts sacīja sev pārmezdams, ka viņš var-

būt par daudz puķu licis sanest viņas istabā, bet

viņa saprata tagad visu ļaunā nozīmē:

„Man šķiet jeb es paredzu, ka tā puķu bagātī-
ba, ko tu man veltīji, kļūs arvien mazāka." Viņa
būtu vēl piemetinājusi: „Tādēļ, ka tu tagad ar pu-

ķēm pušķosi citu." Bet viņa bij par daudz dāma,
lai savas jūtas izrādītu. Visi iebildumi, ko viņa
atklāti brālim pret „dēku meklētāju" jeb skatuves

varoni bij teikusi, attiecas tikai uz viņu ģimenes
godu, lai to kā sabiedrisku vairogu turētu sev

priekšā. Neskatoties uz visu to, viņu pārvarēja

ziņkārība šo personu skatīt vaigu vaigā un — ar

viņu mēroties.

„Labi," viņa teica, „ja nu tu tik ļoti iestājies
par šo jaunkundzīti, vari ari viņu pie mums atai-

cināt, mēs taču izejam uz to, mūsu ideju izplatīt
plašākās masās, un tur mums katrs ir labs, kas tik

vien kaut kādi pieslejas. Es viņu gribu pārbaudīt,
cik viņa nopietni ņemama, kaut gan, kā jau tev
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teicu, zināmas šaubas līdz tam es nevaru sevī ap-

spiest."
Jarmuts ari par to bij pateicīgs. Viņš māsu

mīļi noskūpstīja, noglaudīja un tad devās savā

rakstāmā istabā, lai rakstītu Artai ielūguma vēstu-

li māsas vārdā. Tikai vienu viņš bij piemirsis ārā

iedams: paņemt māsu uz rokām un panēsāt pa
istabu, kā senāk, ak, — kā senāk.

Kad viņš bij izgājis laukā, Tea atkrita krēslā

un, rokas krampjaini savīstījusi dūrēs, sāka rūg-
ti raudāt. Ar sievietes instinktu viņa nojauta, ka

iejaukusies sveša persona, varbūt pavisam necie-

nīga, un atņems viņai brāļa lielo mīlu, kas aptvē-
ra visu viņas jauko pagātni un bērnību.

Nē! Bez cīņas viņa tik viegli šo dvēseles arē-

nu viņai neatdos, viņai smalki jāaptaujājas, kas

viņa ir, kā sabiedrība uz viņu skatās, jārauga iz-

pētīt viņas garīgā būtībā, un tad — varbūt viņa ta

ņems zem saviem spārniem, vadīs viņu pēc savas

patikas, bet virskundzību paturēs pati sev.

Šāda apņemšanās viņu pamazām nomierināja,

un viņa smalki pārdomāja visu plānu.
Tea iedomājās, ka ari viņai tāda maza roman-

tika bij bijusi Šveicē ar kādu vācu rakstnieku,

un, kad tā iziruši, viņa bij pārcēlusies uz Franci-

ju. Tādas lietas katrs pārdzīvo. Ari mīļotā
brāļa dzīvē tā varēja būt tikai epizode — viss

pāries, un tad viņa tam piedos, un viss būs pa

vecam.

Ar tādām domām viņa šo vakaru nolikās gu-
lēt, ieņemdama vēl kādus apmierinošus pulverus
pret nervozajām galvas sāpēm.

Arta pa tam mājās bij pārdomājusi savu

plānu. Galu galā viņa tomēr apņēmās klausīt

Andrejānova uzaicinājumam un braukt rudenī

uz Berlīni. Grūti viņai gan bij šķirties no dzim-

tenes, ari no Rīgas, kur viņa ar tādu triumfu bij
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uzņemta un vēlāk izmesta kā kāda noziedzniece

vai netikle.

Bet tikko Arta pēc šurpu un turpu svaidīgiem
lēmumiem bij nonākusi pie cietas apņemšanās, te

no jauna jūtu virpulis to svieda atpakaļ nezinā-

mos plūdos.
Sirds čukstēja: „Tu aiziesi svešā tautā, sve-

šā zemē, varbūt tu ar savām gara spējām un cītī-

bu tur tiksi starp pirmajām, bet kas ar to būs pa-
nākts? Tomēr tu būsi un paliksi svešiniece. Kas

tās par savadām jūtām — šķirties no dzimtenes?

Vai patiesi es atkal gribu sākt raudāt kā mazs

bērns? Vai dzimtenes ērkšķi man mīļāki nekā

svešatnes lauri?"

Tā Artai arvien gāja: tiklīdz viņa ar pārdo-
mām un prātu bij nonākusi pie kāda gala punkta,
te sirds ar vienu grāvienu sagāza visu rūpīgi uz-

celto kā kāršu namiņu. Viņas daba sastāvēja no

mūžīgām pretrunām, no dzelmēm un augstumiem,
un vulkāniskiem satricinājumiem.

Un tomēr viņa tik ļoti ilgojās pēc līdzsvara,

pēc noskaņotas personības sevī, kurai laime vai

nelaime, kas nāk no ārpuses, nekā nevar padarīt;
tikpat kā cieti celtai būvei izraut ārā kādu ķieģeli.

Kāpēc viņai vispār vajadzēja nākt uz Rīgu
lielajā sabiedrībā, kurā viņa kā gaisa kuģis tika

ierauta polārās vētrās un svaidīta augšup un lejup,
neatrazdama vietas, kur piestāt? Grūts gan bija
bijis skolotājas darbs, sevišķi viņas temperāmen-
tam, bet tad nāca klusie vakari, kur viņa ieslēdzās

savā istabiņā un varēja kaut sapņos būt kopā ar

tiem lielajiem gariem un
kā nabaga salstošs ze-

mes bērns sildīties pie viņu promētejiskās uguns.

Viņa atcerējās Gētes brīnišķīgo dzejoli no

„Fausta":

„Kad istabiņas šaurā telpā
Spīd lampa vājā spožumā,
No jauna spirgtums rodas elpā,
Sirds nāk ar sevi sevī saskaņā," etc.
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Vai ari Ļermontova lūgšanos, kur jutas izteicas

viss, ko varēja saukt par reliģiju:

„B MHHyry jkh3hh Tpy/THyK),

TecHHTCH Jib b cepAue rpycTb,

OĶny MOJiHTBy qyAHyio

TBep>Ky h HaH3ycTbv
etc.

Jā, nu šaurā istabiņa bij pārvērtusies par pla-
šo cīņas arēnu, un te varēja uzveikt tikai tas, kas

bij stiprākais.
Šādās pārdomās viņu iztraucēja pastnieks,

kas ienāca pa durvim un pasniedza viņai vēstulīti.

Pētīdama viņa to grozīja rokās. Šis rokraksts

uz aploksnes bij tik savdabīgs, tas viņai kaut ko

atgādināja. Viņa atcerējās: tas bij tāds pats, kāds

toreiz uz vizītkartiņas, ko viņai bij pasniedzis
Jarmuts, kad tā pirmo reizi uzstājās Salomes

lomā,
Ar drebošiem pirkstiem viņa to attaisīja.

Vēstule bij īsa, tur Asmins viņu ielūdza atbrau-

kušās māsas vārdā viņus apciemot. Diena ua

stunda bij atzīmētas. Vēl blakus piezīme, ka ne-

viena cita viesa nebūšot.

let vai neiet? —
tie atkal bij divi pretstati,

starp kuriem Arta nevarēja izšķirties. Jarmuta
Asmina māsa, kas taisni nāca no svešuma, uz ku-

ru viņa tikko bij gribējusi doties, vai tā neienesīs

jaunu plūsmu viņas dzīvē? Cik daudz iespaidu
viņa no viņas gūs, cik garīgi bagātāka viņa pa-
liks! Viņa jau iepriekš gribēja par to priecāties.
Nu viņa vairs nebūs vientule, viņa tai piesliesies,
nesīs tai savu siltu dvēselīti pretim kā uguntiņu

saujā.
Bet reizē viņu ari kaut kas biedināja, un uz-

pūta kā auksta dvaša: „Viņa tik augsta, lepna
dāma, un kas tad es? Lauku pele! ledomīga, ka

es ar savu drusciņu dziedāšanas jau nu diezin

kas būtu. Un tas cits, ko es tām sievietēm priekšā

plātos un sprediķoju, pie tā viņas būtu nākušas
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pašas bez manis. ledomīga es esmu un pie tam

muļķe un bailīga!"
Un tomēr atkal kaut kas viņā uzliesmoja:

kas man jābaidās no vienas personas, lai ari cik

viņa būtu par mani pāri, ja neesmu baidījusies no

visas sabiedrības!

Noliktā dienā Arta ieradās pie Teas. Viņa
bij uztraukusies, un sirds viņai bailīgi pukstēja
turpu ejot. Kad viņa bija piezvanījusi, kalpone
tūdaļ ielaida un pēc pieprasījuma veda viņu tū-

daļ pie Asmina māsas.

Tea atradās tanī pašā istabā, kur pirmo reizi,

nn ari tanī pašā pozē, atlaidusies uz dīvāna ar

kaut kādu grāmatu klēpī, kuru viņa šur tur pār-
šķirstīja. Viņa nekad nemēdza grāmatu līdz ga-
lam izlasīt, bet tikai orientēties. Tā bij kopīga
īpašība ar viņas brāli — abiem bij noguruši nervi.

Kad Arta ienāca, viņa drusku piecēlās un

māja ar roku, lai tā apsēstas uz sēdekļa viņai

iepretim. Pavēsi viņa tai pasniedza pretim savu

smalko, slaido roku:

«Sveika! Jūs esat tā, par kuru šimbrīžam še-

jienes publika interesējas. Mans brālis par to

stāstīja. Personīgas informācijas man nav, tādēļ
ari man interese ar jums iepazīties."

Arta, kas bij nākusi ar pilnu sirdi kā ar uz-

pūstām burām, apjuka, izjuzdama saltumu, kas

viņai dvesa pretim, bet pēdējais noviļņojums vēl

viņā nebij rimis, un viņai it kā neviļus izlauzās

pusčukstot izteiciens:

„Ak, kā es jūs gaidīju!"
Lai cik klusi šos vārdus Arta bija izčukstē-

jusi, tomēr viņos bij tik daudz dvēseles, ka va-

Tēja jau pirmajā brīdī izjust pretstatu starp abām

sievietēm. Tea drusku smaidīja. Artas atbilde

viņai izlikās tomēr kā padevības zīme, kaut gan
izteikta naīvā formā.

„Tā!" viņa teica. „Mans brālis jūs man at-
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veda, viņš ir entuziasts un gribētu mani apbalvot
ar visu, kas vien pelna ievērību. Stāstāt man par
sevi."

„Ak, ko lai es par savu mazo „es" stāstu! Bet

jūs nākat no lielās pasaules, jūs esat dzērusi no

visiem kultūras avotiem."

„Tā gan ir. Es nāku no sabiedrības kaln-

galiem. Tomēr es še esmu piederīga."
„Tas ir skaisti, ka neaizmirstat savu dzim-

teni."

„Ka dzirdēju, tad ari še sieviešu jautājums
iekustināts, un jūs tur ari spēlējot lomu?"

„Jā, es ar šo jautājumu nodarbojos."
„Pēc kādas teorijas? Kādas grāmatas jūs esat

lasījusi, un kāda vispār jūsu izglītība?"
Arta jutās aizskarta. Vai tad viņa te atradās

kādas eksaminētājas priekšā? Viņa būtu tūliņ
piecēlusies un aizgājusi, ja tās nebūtu bijušas

Jarmuta acis, kas Teas sejā viņā raudzījās un gri-
bēja iespiesties viņā līdz dvēseles dibenam. Viņa
savaldījās ua sacīja:

„Man nav nekādas sistēmas un programmas,

es saku, ko es māku un ko sajūtu."
„Es jau domāju, ka pie jums te viss notiek

vēl ļoti primitīvi. Žēl, ka neesat Parīzē, tad es

jūs ievestu mūsu pulciņā un iepazīstinātu ar mū-

su mistērijām."
„Ar kādām mistērijām?" Arta izbrīnījusies

prasīja. „Es nemaz nezinu, ko tas nozīmē."

„Redzat, mēs esam nodibinājušies tāds pul-
ciņš, un mēs saucamies «patiesības meklētāji"."

«Patiesības meklētāju pulciņš?" Arta brīnī-

jās. „Vai tad patiesību var meklēt pa pulciņiem
kā smiltīs pazudušu dimantu?"

„Nu jā, es jau domāju, ka jūs to nesapra-
tīsat."

„Es saprotu, ka patiesību var meklēt katrs

par sevi viens pats. Un ja jau Izīda savu plīvuru
neļauj atklāt nevienam pašam, kā jauneklim no
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Jaidas, kur nu vēl pulciņam! Un kam izdevies pa-
tiesību skatīt vaigu vaigā, tam jāmirst."

„Jūs protat pat filozofēt."

„Tā visiem zināma patiesība."
„Bet ko jūs teiksat, ka Parīzē atrodas pat tā

dēvētais «pašnāvnieku klubs"?"

„Ko lai es saku! Visādi ērmi ir pasaulē. Tā

rūgtā nāvē jāmirst katram pašam par sevi."

„Nu, franču revolūcijas laikā taču žirondisti

ari apvienojās nāvē. Tie cietumā sarīkoja dzīres,
dzēra dārgākos vīnus no kristalla traukiem, vaina-

gojās ar aspadelu un vijolītēm kā senākie grieķu
varoņi, tā dēvētie „kopā mirstošie", un tad pie
saldām mūzikas skaņām apkampās, nāvē iedami.

Vai tas nav skaisti?"

„Dažs no viņiem mira vientulis mežā, vilku

saplosīts."
„Es brīnos," sacīja Tea, „no kurienes jūs visas

tādas gudrības esat smēlušies, jūs taču piederat
pie skatuves."

„Vai jūs domājat, ka tie, kas pieder pie ska-

tuves, ir tādi
— man jālieto vienkāršais vārds —

muļķi?" Arta tikko valdījās.
„To es nesaku," Tea, nelikdamās manīt Artas

uzbudinājumu, savā vēsajā mierā piezīmēja, „bet

viņus vērtē citādi un ari prasa no tiem ko citu."

„Tas tā saprotams, ka viņi zināmā pakāpē ni-

cināmi un labā sabiedrībā neieder?"

«Neuzbudināties, mana mīļā, es taču perso-

nīgi par jums to nesaku."

«Un ko tad jūs personīgi sakāt par mani?

Kādēļ vispār es esmu šurpu aicināta?"

«Es jums vēlreiz saku, neiekarsējaties, tas

vien jau nepieder pie labā toņa."
«Pie labā toņa laikam pieder, ka var spļaut

sejā otram un tas lai domātu, ka viņu aplaista
ar rožu eļļu?"

«Atkal šie vulgārie izteicieni! Un es par jums
taču domāju visu labu."
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„Kādi ir tie labumi, ko jūs man novēlat? Līdz
šim es vēl nemaz to nenojaušu, drīzāk otrādi."

„Jūs tiešām nemanāt, ka es jums nāku pre-
tim —"

„Nē
s nē, nē!" Arta izsaucās kaislīgi, uzlēkda-

ma no sēdekļa. „Es tikai sajūtu, ka jūs mani at-

grūžat un ka mēs attālināmies soli pa solim.

Jūs mani esat aicinājusi šurpu, lai mani spīdzi-
nātu. Nezinu, kādā nolūkā jūs to darāt?"

„Klusat, bērns, klusat," Tea satvēra viņu aiz

rokas. „Jūs neatrodaties te uz skatuves, te jums
nav jātēlo nekāda drāmatiska loma, bet mēs va-

ram klusi un godīgi izrunāties."

„Es tiešām nezinu, kas jums būtu man vēl

sakāms?" Arta ar nepatiku ļāvās atturēties.

„Man daudz būtu ko teikt, tikai es neprotu

jūsu stilā runāt, te vajag labi daudz drāmatisma

vai rupjības."
„Lūdzu, sakāt vien, aši un īsi, gan jau sapra-

tīšu to jebkurā stilā," Arta nogaidoši ar zibsno-

šām acim nostājās Teai priekšā.

„Ak," Tea teica atkal pusguļu atšļukusi,
„man tuvojas atkal manas nervozās galvas sāpes.

Es tādus skatus nevaru panest!"

„Jūs paši mani izaicinājāt. Es ari esmu tikai

cilvēks un nespēju panest, ka jūs uz mani šaujat

bultas, kaut ari indirektā veidā."

„Grūti ar jums ko iesākt. Jūs taču vienmēr

paliksat tā, kas esat, un es — es gribēju jūs pa-
celt."

„Kā pacelt?" izbrīnījusies prasīja Arta.

„Es domāju, ka jūs, kaut dubļos grimusi, būtu

tomēr kā balta lilija, kas gaida tikai palīdzīgas
rokas, kas to izvilktu ārā."

„Ak, vai!" Arta iesaucās kā odzes dzelta.

„Kā jūs iedrošināties! Kādos dubļos es esmu gri-
musi? Es jūs redzu pirmo reizi, un taisni jūs
esat tā, kas met uz mani dubļus, kas uzturas pret



130

mani no diezin kāda augsta stāvokļa un min mani

zem kājām!"
„Es lūdzu — starpība starp mums taču ir?"

„Jā," Arta asi cirta pretim, „tā starpība, ka

jums ir manta un jūs varat sev atļauties visādus

untumus, bet viena jums trūkst — sirds!"

Pēdējā saruna bij bijusi tik asa, ka no blakus

istabas ieskrēja Enna un nometās Teai pie kājām
un lūkoja Tev visādi mierināt.

„Ko jūs iedrošināties!" viņa savukārt drau-

doši uzsauca Artai. „Jums bij tā laime Tev re-

dzēt, dievišķo Tev, un jūs, rupjā persona, viņai
uzbrūkat!"

— Arta aiz brīnumiem pavisam sastinga:

Enna, kā redzams, bij te tiktāl iedraudzējusies, ka

izlikās kā māju bērns.

Pa tām starpām bija ari Jarmuts pārnācis un,

ienākdams istabā, ieraudzījis šo savādo skatu.

Māsa, atšļukusi atzveltnē, taisījās ģībt, Enna

viņai pie kājām, un Arta izslējusies visā cēlumā

viņām abām priekšā ar zvērošām, asaru pilnām
acīm.

Kas te bij noticis?

„Jarmut, Jarmut, nākat palīgā! Jūsu mīļā
māsiņa tiek ievainota ar rupjībām, jūsu mīlulīte

cieš."

Vēl vairāk Arta izbrīnījās par tik tuvu drau-

dzību, kas ari starp Jarmutu un Ennu jau bija

noslēgta, ka pēdējā viņu sauca vārdā.

Kvēlās dusmās Arta uzstājās: „Jā, nākat vien

Asmina kungs, jūs mani paši ielūdzāt pirmo reizi

savā mājā, un man jācieš, ka mani uzskata par

diezin ko un dziļi ievaino."

„Kā tā?" Jarmuts prasīja. „Lūdzu izskaidro-

jaties."
„Ko? Jūs vēl prasāt izskaidrojumus, kur ar

to vien pietiek, ka esmu jūsu viese!"

„Mana māsa ir paģībusi, viņai ir smalki ner-

vi, kas saudzējami."
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„Viņa, viņa ir tā, kas mūsu Teai darīja pāri,
Izraidāt šo personu, kas pārkāpj visas pieklājības
robežas," kliedza Enna. „Ak nabaga Tea, kas vi-

ņai jāpiedzīvo, nu viņa paliks slima."

~Hahaha!" Arta iesmējās. „Tad tā persona

ari vēl maisās starpā, tā laikam ari pieder pie tā

„patiesības meklētāju" pulciņa!"
„Es tiešām netieku gudrs, kas te noticis," teica

Jarmuts. „Es tikai redzu, ka sievietes savā starpā
saķildojušās."

„Te jums nevajag nekādas gudrības, Asmina

kungs, te tikai vajag vienīgi pieklājības."
„Nu, nu, salīgstat taču," Jarmuts vedināja.

„Es tādēļ vien esmu Augstkalnes jaunkundzi aici-

nājis šurpu, lai jūs taptu draudzenes."

„Nemini mani ar viņu kopā!" dvesa elsodama

Tea.

„Un ari man nav ar viņu nekā kopīga!" iz-

saucās Arta.

„Vai dzirdat, Jarmut, viņa vēl lepna kā velna

māsa, kur viņai reta laime būt Teas tuvumā!"

piemetināja savu tiesu Enna.

„Lūdzu, aizstāvat mani, Asmina kungs, nu

jau vienas uzbrucējas vietā divas!" prasīja Arta.

Jarmuts skatījās gan uz māsu, gan uz Artu,
te tiešām vērās divi bezdibeņi, starp kuriem ne-

bija pārejas, ne izlīdzinājuma. Nekad viņš nebij
juties tik neērtā stāvoklī. Ari viņā pašā bangoja
pretējas jūtas?

„Viņa vai es?" spēji piecēlusies prasīja Tea.

„Viņa vai es?" tikpat lepni viņai tuvodamies

izsaucās Arta. «Izšķiraties, citādi es jūsu mājā
vairs savas acis nerādīšu. Un es prasu vēl —"

viņa pret Jarmutu pagriezusies sacīja, «aizstāvat

mani un pavadāt mani uz mājām. Es vairs ne-

lūdzu, es prasu to, ja jūs neesat — gļēvulis!"
«Dzirdat! Dzirdat!" izsaucās Enna. „Nu jūs

varat saprast, kas te noticis un kas tā par sie-

vieti!"
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«Augstkalnes jaunkundze," uztraucās tagad
Asmins, „jūs ejat par tāļu —"

Arta, vairs ne vārda neteikusi, paķēra savu

mēteli un devās kā vējš pa durvīm laukā.

Kā viņa bij pārnākusi mājās, viņa pati vairs

nezināja. Viņa nokrita uz mutes savā gultā, ausīs

viņai džingstēja un galva dūca.

«Beigts! beigts! beigts!" viņai kliedza no vi-

sām sienām, no visiem kaktu kaktiem. Kā melni

lēļi un rupuči līda no grīdas ārā un locījās viņai

apkārt un dzīrās viņu nožņaugt. —

«Beigts! pagalam! kauns! sāpes! izsmiekls!"

«Ak, kaut viņa atrastos vētrā un tumsā, biezā

mežā, kur koki locīdamies un lūzdami ciestu viņai
līdzi, un vētra pārkliegtu viņas iekšējās balsis."

Viņa nedrīkstēja pacelt acis pret logiem, šīm

gaismas acīm, lai tie neieskatītos viņas dvēseles

tumsā, šinī neizsakāmi dziļā tumsā. Krampjaini
viņa ieraka galvu pagalvja spilvenā, un domas

šaudījās šurp turp kā zibeņu svītras pār melno

nakts debesi.

«Ak, pavisam nedomāt, nejust, uz mūžu

iegrimt nebūtības klēpī!"
Līdz ar nupat pārdzīvoto cēlās augšā visas

vecās sāpes, visas apraktās ilgas un kā ņirdzīgas
fūrijas dejoja ap viņu lokā, viņa tiešām domāja,
ka beigsies. Bet dzīvei vēl bij daudz vārbūtību,

un tā gribēja šo cilvēka bērnu kā ķīmiķis izliet

visādos kausējumos, lai no tā radītu kādu sevišķi
jaunu atradumu.

Pret rītu viņa tomēr iekrita trulā miegā bez

sapņiem, it kā narkozē, kas ilga kādas divas trīs

stundas. Kad viņa piecēlās, viņai bija tāda savā-

da sajūta, it kā viss, kas noticis, atrastos tāli, tāli

aiz viņas un it kā viņai gar to nebūtu nekādas

daļas.
Viņa piegāja pie loga: ziedoņa debess bija tik

zila, tik dzidra, un pret viņu laidās bars baltu

baložu. Pirmo reizi viņa ievēroja, cik viņu baltie
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spārni bija spoži. Vai tās bij dvēseles, kas,
atrāvušās no zemes, aizlidoja projām nebūtībā?

Un koki lejā kaimiņu dārzā metās tik zaļi.
Viss bij pieņēmis tik spilgtas krāsas, kādas viņa
savu mūžu nebij redzējusi. Vai viņa jau atradās

lielajā pārveidībā, kā būtne ar citādiem orgā-
niem? Vai viņa bij nolauzts koks. Vai samīta

puķe, vai kaut kāda sastāvdaļa no elementiem, jo
viņai nebij ne mazākās jaudas kustēties no vietas?

Olita ienesa kafiju un prasīja, kā viņai labi

izdevies vakarējais apciemojums.
„Vēlāk," Arta dvesa. „Tagad esmu ļoti no-

gurusi."
„To var redzēt," sacīja Olita. „Tu izskaties

tik šausmīgi bāla, kā nedzīva. Laikam bij kā-

das nepatikšanas?"
„Laid mani!"

„Liecies vien nogulēties, jeb vai gribi, lai

pasaucu ārstu?"

„Nē, nē! Tikai mieru!"

„Labāk ari ir. Liecies vien pagulēties," viņa,
Artai galvu noglaudījusi, sacīja un, durvis lēni

aizvērusi, izgāja.
Arta ari atkrita gultā un pavadīja pusapziņā

stundas, dienas, mūžību. Laiks likās viņai savu

mēru zaudējis.
Sāpes viņa vairs nejuta, nē, it nemaz nē, bet

tikai viss bij kļuvis citādi. Viņai bij kā braucē-

jam jūrā ar mazu laiviņu, kas bij gribējis piestāt

pie krasta un ko vētra bij atgrūdusi nost un dzina

projām nezināmās tālēs.

Dienas trīs varēja būt pagājušas, kad Arta

piecēlās kā no grūtas slimības. Tomēr viņa jutās
kā atvieglota, kā sācēja no jauna.

Ko viņai tagad iesākt ? Viņa sāka vākt kopā
visas savas sīkās mantiņas un ievietot somiņās.
Un pirms viņa gribēja doties pie saviem vecākiem

uz Jelgavu. Tur, tētiņa zilajos dūmos, māmiņas

mūžīgajā veļas kambarītī, un kur brālīši un mā-
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siņa vienmēr strīdējās un salīga, viņa jutīsies
mājās.

Ak, cik salds vārds ir — būt mājās! Pelēkais

runcis, viņas sirsnīgais draugs, kas vairāk juta
nekā cilvēki, sēdīsies viņai klēpī, un viņi ari sa-

pratīsies bez valodas. — Un kur vēl burvīgais
dārzs, kas atradās pie mājas! Tāda dārza laikam

nekur nav pasaulē! Tur mazās zilās vijolītes kā

bažīgas actiņas skatīsies visapkārt: „Kur viņa ir?

kāpēc nenāk?"

Tulpes daždažādās krāsās, pastiepušās jau
garāk, mierināja: „Būs, būs! būs!"

Ērkšķu gali, asi pastiepušies, teica: „Nu mēs

gan viņu vairs nelaidīsim projām, kad pārnāks»
bet turēsim cieti, ieķērušies svārciņos!"

Tādās priekšsajūtās nogrimusi, Arta rīkojās
pa istabu. Viņa atvēra plaši logu, lai izvēdinātu

putekļus, kas ieplūstošo saules staru spirālēs sāka

dejot zelta rēviju. Pat zirneklīši, iztraucēti ne*

ziemas miega, skraidīja ar apzeltītām kājiņām.
Ak, mīļā ziedoņa saule, cik tu esi laba! Kā tu

visus cel augšā un atkal atdzīvini! Bet visvairāk

gan tev tīk parotāties ar Artas zelta matiem, kas

tai pusatšļukuši nokaras pār pleciem kā teiksmai-

nā zelta āda Kolchos, pēc kuras brauca senie

argonauti.
Kravājoties Artai nāca rakā laikraksts ar

dzejoli: „Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele!"

Likās, it kā atskanētu atkal tāli zvani ar aici-

nājumu:
„Vienīgā dvēsele, kas man var līdzēt,
Tā tava dvēsele, auksta un lepna,
Bez mērķa, bez zvaigznes, bez vēlējuma."

Ari viņa tagad bij auksta un lepna, bez

zvaigznes, bez mērķa.
Viņa nolika lapu ar dzejoli, kuru sevišķi bij

pasvītrojusi, sev priekšā uz galda, lai tikai neaiz-

mirstu to paņemt līdzi.

Te pieklauvēja kāds pie durvīm. Viņa klau-
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vienu, sapņos nogrimusi, nebija dzirdējusi, kad

tas atskanēja otrreiz un spēcīgāki. Viņa gāja pie
durvīm, tās atvērt.

Izbijusies viņa atkāpās vairākus soļus atpa-
kaļ. Pa durvīm ienāca Jarmuts Asmins. Viņš
sveicināja, bet viņai lūpas bija salipušas kopā,
ka tikko viņa spēja drusku pamāt ar galvu.

„Piedodat, Augstkalnes jaunkundze, ka iedro-

šinos jums rādīties acīs, bet es nāku ļoti, ļoti at-

vainoties."

Arta atguva valodu: „Kam tas vajadzīgs?
Asmina kungs, mēs esam sveši cilvēki, katrs ar

saviem uzskatiem un ejam katrs savu ceļu. Es

centīšos izsargāties, lai mēs vairs nenāktu cits

citam par tuvu."

„Tā bij pārprašanās, rūgta pārprašanās, un es

esmu vainīgs, ka ievedu jūs tādā situācijā. Man

vajadzēja apdomāt, ka jūs ar manu māsu esat

pārāk svešas, man vajadzēja būt klāt, kad jūs
sanācāt kopā, bet tās nolādētās redaktora darī-

šanas mani aizkavēja, man bij jāiet uz pili pie
gubernātora sūdzēties par cenzoru Rupertu, kas

atkal visas ārzemju ziņas, ko uzrakstīju, bij no-

strīpojis."
„Vai nu jūs, klāt esot, būtu ko novērsuši vai

grozījuši? Es un jūsu māsas jaunkundze atroda-

mies reiz pretējā stāvoklī, un es nevarēju ļaut vi-

ņai sevi apvainot. Varbūt mana atbilde iznāca

par asu, bet es neprotu pazemoties. Ar to viss

izbeigts, un jums ari nebij jānāk šurpu atvai-

noties."

„Vai tiešām jūs uzskatāt visu kā izbeigtu?"
„Es nezinu, kas jums vēl būtu ko iebilst!"

«Augstkalnes jaunkundze, mana māsa vairs

neatrodas pie manis. Viņa aizbrauca uz muižu

pie manas mātes un vecākās māsas."

„Un tādēļ jūs nu saņēmāt dūšu un slēpu at-

nācāt pie manis?" Arta zobojās.
„Vai jūs man gribat atkal visu nicināšanu
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mest acīs un teikt to pašu, ko pirmo reizi: ka es-

mu gļēvulis? Vai jūs patiesi to ticat?"

„Kā lai es citādi to saprotu? Un kādas te

vispār vajag izskaidrošanās, kur fakti runā paši

par sevi!"

„Arta, Arta, tiesnesis vismaz uzklausa ap-
sūdzēto."

„Es jūs nemaz neapsūdzu, ne ari man kādas

daļas uzlikt jums kādu sodu."

„Jūsu vienaldzība man vislielākais sods."

„Ak, mans Dievs!" izsaucās Arta, sāpīgi galvu
satvērusi. „Ko jūs mani mocāt! Es tikai konsta-

tēju, ka jūs, redaktora kungs, un jūsu māsas

jaunkundze un es esam cilvēki, kas pēc saviem

raksturiem nesader kopā. Kādēļ jūs vispār esat

nākuši šurpu!"
„Ja jūs vēl tikai reiz gribētu uzklausīt mani,

tad es iešu un vairs nekrustošu jūsu ceļu!"

Viņš nebij beidzis vēl izrunāt, kad viņa skati

neviļus krita uz žurnālu, kas bij izplatīts uz gal-
diņa, un kur zināmais dzejolis bij pasvītrots ar

sarkanu zīmuli.

„Piedodiet, ka es jums tagad gluži ko citu

jautāju."
„Lūdzu," Arta teica. „Bet es domāju, ka mums

derētu mūsu sarunas ašāki nobeigt, nekā tās vilkt

garumā."
„Sakat, lūdzu, kādēļ jūs tur to dzejoli esat

pasvītrojuši?"
„Nu, gluži vienkārši tādēļ, ka tas man patika,

un ja gribat zināt vairāk, tā ir valoda, ko es sa-

protu, un gars, kam es esmu līdzīga. Nezinu, kā

jūsu slejās tas iekļuvis un kas to dzejojis. Bet

vienalga, jums līdzīgs viņš nav."

„Arta, vai jūs tiešām turat to par dzejnieku,
kas to uzrakstījis?"

„Protams, „zilactiņu un sārtvaidziņu" dzej-
nieks viņš nav, bet tas ir ērgļa lidojums pret aug-
stākiem gaisiem."
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„Un vai tam — vai tam" — Jarmuts tikko

valdīdamies izsaucās, „būtu ari kā dzejniekam
nākotne?"

„Tas ir ģēnijs. Viņa ceļš būs spožs, un viņa

paša darītā zvaigzne viņam ies papriekšu!"
Tagad vairs Jarmuts nevarēja valdīties un,

paslēpis galvu rokās, noslīdēja uz galda. No vi-

ņa muguras varēja redzēt, ka viņš krampjaini
raustījās, norīdams asaras. Arta, izbrīnījusies,

skatījās uz viņu un nezināja, ko tas nozīmē.

«Piedodat, piedodat," viņš, pacēlis galvu,
raustīdamies sacīja, „ka es jūsu priekšā nespēju
savaldīties, bet jūs nezināt, ka tam, kas trīskārt

aprakts, aizbērts un pazudis, jūs atkal atdodat

dzīvību, ka jūs atrokat kapu, no kura plūst jums

pretim trūdu smaka
—

"

Arta nezināja, ko sacīt, bet ari viņas krūts

sāka drebēt. „Es nesaprotu," viņa čukstēja.
„Tas, kas to dzeju dzejojis — esmu es pats —"

„Jūs?" — viņa izsaucās. „Jūs būtu tas? "

„Cik dziļi jūs mani nogrūdāt, tik augsti jūs
mani paceļat, mūsu likteņa zvaigznes sastopas, un

mēs vairs nevaram viens otram izbēgt. Cilvē-

cības dēļ es jūs lūdzu, uzklausāt mani, es jums
ļaušu ieskatīties savā mūžā no sākta gala, es jums

atslēgšu savas aizrūsējušās sirds durvis, kas kat-

ram noslēgtas ar trejām bultām un būtu ari ne-

atslēgtas palikušas, ja jūs nebūtu nākusi manā

dzīves ceļā."
Arta, apmulsusi, tikai klusi pamāja.
„Bet pirms man jums par gandarījumu jāaiz-

rāda, ka mana māsa ne labprātīgi aizbrauca uz

laukiem, ka viņa varbūt nemaz pie manis vairs

neatbrauks. Mums izcēlās pēc jūsu aiziešanas

vārdu maiņa, atvērās dziļa plaisa, es taisni viņu
aizraidīju, un — tomēr mana māsa mani ļoti mī-

lēja, un viņa tanī ziņā man līdzīga, ka nevienam

neļauj sev tuvoties."

„To jums nevajadzēja darīt, Jarmut," Arta
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atkal sauca viņu vārdā. „Jūs viņu, kas tik lepna
un cēla, man uzupurējāt. Tādu gandarījumu es

nekad nebūtu pieņēmusi."
„Jūs ari nekad nebūtu dabūjusi to zināt, bet

tagad, tagad man jums viss jāsaka."
„Jūs man gribējāt par sevi, savu dzīvi stāstīt?""

„Ak, mana nabaga dzīve! Kā lai es jums še*

tukšumu un izmisumu parādu, kuru piepildījums
un beigums būtu bijusi tikai viena svina lode!"

„Vai jūs neesat otrs Vīrāks?"

„Ir varianti, Arta. Vīrākam tomēr ir lielas

priekšrocības. Cik zinu, viņš ir savu darbu da-

rījis, un ja varbūt viņam personīgi nebij
kurnu, tad viņa darbs neiet zūdībā, cits veiks to

tālāk. Ari jūra pastāv tikai no pilieniem, bet ir

tādi, kas nav ne sev, ne citiem neko darījuši un

kam neminētiem jāaiziet zūdībā."

„Vai jūs nestāvat lielas jaunas kustības

priekšgalā?"

„Es gan tur esmu nostājies, bet vai man būs

spēka to veikt, ja manī iekšā kas lūzis? Liels

laiks prasa ari lielus cilvēkus, tādus, kas savam

spēkam tic, bet es no sākta gala esmu, kā jau tei-

cu, lauzts un tikai lauzts."

„Es ari neesmu bijusi guldīta uz rožu cisām,

to jums kādreiz teicu, bet ja akls aklam un klibs

klibam var ko līdzēt, tad stāstāt par sevi. Mēs

liesim viena rūgto kausu otrā, tā būs mūsu ko-

pējā draudzības dzira."

„Redzat," Asmins iesāka, „es reiz biju tāds

mazs mīļš puisītis, kam saule glaudīja galvu kā

cielaviņas bērnam un kas alka mīlas padzerties
no katra cilvēka, kā no zaļas ziedoņa lapas rasas

pilienus. Es ari ticēju mīļajam Dieviņam kā mī-

ļam tētiņam, jo mana paša tēvam nebij vaļas un

tam bij darīšanas vienmēr ar veikaliem. Ari mā-

tei nebij vaļas, un es atrados savas vecākās māsas

audzināšanā, kas bij sarūgtināta un pret mani
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stingra. Mazākā māsiņa nāca vēlāk, jo tā par
mani bij piecus gadus jaunāka.

Kādā dienā notika tā katastrofa, kas iespai-
doja visu manu mūžu. Nezin, kā tas bij gadījies,
ka māsas prombūtnē bij kāds izmetis viņas rok-

darbu dzijas kamoliņu pa logu, varbūt kucēns ta

spēlēdamies bij iznesis, bet kad māsa ieraudzīja,
kas nodarīts, viņa uzskatīja to par manu nedarbu.

Es teicu, ka to neesmu darījis, bet viņa man ne-

ticēja un gribēja pēc sava ieskata manu spītību
lauzt un piespiest atzīties. Ko es būtu varējis
atzīties, kā tikai patiesību, ka nedarbu neesmu

darījis. Viņa ķērās pie cita līdzekļa un solīja:
ja atzīšoties, man nekā nedarīšot, bet ja palikšot
pie meliem, tad mani bargi sodīšot, lai vienu par
visām reizēm mani labotu. Ko tad man darīt?

Tā bij dzīves dilemma: melo, un tev ies labi, ne-

melo, un tevi gaida sods. Kā nabaga bērna dvē-

sele cīnījās sevī! Kā vārīgais, kuslais ķermenis
drebēja no asajām rīkstēm, ko māsa lielās dus-

mās gatavoja! Es paliku pie patiesības, un tad

—
māsa norāva man drēbītes un cirta pa manu

vājo miesu, ka svītras palika. Nevienu skaņu es

neizgrūdu, un tas māsu jo vairāk kaitināja, ka-

mēr reiz bij jāmet miers pēc šādas eksekūcijas.
Neko es neteicu, ari māsa nelikās vairs zinis; vai

viņa maz to vairs atminēja, aizņemta no ikdienas

rūpēm mūsu lielā saimniecībā? Es pēc tam kļuvu

kluss, ļoti kluss. Varbūt cits bērns būtu darījis
citādi un vēlāk reiz izskaidrojies, bet man trūka

enerģijas. Un kas man ari atlika: vai nu kļūt
par meli un viegli visur tikt cauri kā gluda zivs

tīkla acīm, jeb vai sākt cilvēkus ienīst! Grūti ir

bērnam dzīvot no naida, kam vajag mīlas tikpat
kā mātes piena."

„Es ari to zinu, Jarmut," Arta iemeta starpā.

„Nu," Jarmuts turpināja, „es atsacījos no šā-

das mīlas, kas silda kā saule. Es sāku patverties
pie sevis paša un audzināt pats savu enerģiju."
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„Kā jūs to spējāt, būdams vēl bērns?" jau-

tāja Arta, dziļi aizkustināta.

„Es sāku ar to, ka pamazām sevī noslāpēju
visus instinktus, kas mani novestu sāņus un sa-

skaldītu manu spēku. Tā, piemēram, es, kā pui-
ka, mīlēju saldumus, kā jau visi bērni, un varēju
tos ari dabūt papilnam, bet es sevi, savu kāri

pārvarēju un no tiem atsacījos. Es ari gribēju
staigāt lepni apģērbies, garos lakādas zābakos,
zīda kreklā ar greznu jostu, kā tautiskais roman-

tiķis, un mans tēvs mani labprāt tādu būtu redzē-

jis, bet es pārvarēju ari to un tā pamazām

atņēmu sev visu, palikdams tikai pie visnepiecie-
šamākā, lai turētu sevi pilnīgi rokā un varētu sa-

just: „Es esmu, es pats esmu sevi darījis." Ari kā

studentam tēvs gribēja dot pārpilnam naudas, bet

es ņēmu tikai mazu daļu un pārējo piepelnīju
ar stundu došanu. Es darbā meklēju izaudzēt

savu enerģiju. Studēju tiesu zinātnes, bet bla-

kām nodarbojos ar valodniecību, kas mani vairāk

interesēja, sevišķi folkloru. Strādāju kopā ar

kādu leišu profesoru un izrakos pa visām Pēter-

pils bibliotēkām.

Radās tomēr izmisuma brīži, kur domājos, ka

nekas nav panākts. Tad sāku nodoties dzeršanai.

Kopā ar saviem līdzbiedriem Stanku, Sirmo, Vi-

etiņu un citiem dzērām un skandalojām, mūs pat
draudēja izslēgt no ūniversitātes. Atminos pat
tādu reizi, kad sadzēros tīru spirtu, un man teica,

ka es esot bijis nokritis zemē un man kūpējis
spirts no mutes. Kur lai es savu jauno spēku
būtu licis, kas lauzās uz āru kā ziedoņa plūdi,
šalkodami un trakodami?"

„Ari jūs, Jarmut, piederat pie manas dzērāju
listes," iesaucās Arta.

„Ak nē! Tas bija tikai īss posms. Nāca ek-

sāmeni. Ko visu laiku biju nokavējis, to samā-

cījos pa trim nedēļām, strādāju stundas piec-
padsmit pa dienu, un tomēr tiku galā."
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„Un vēl ar kandidāta grādu, cik zinu," iesau-

cās Arta.

„Tā ir blakus lieta," atteica Asmins. „Nav
ari svarīgi, ka es vēlāk ar praksi nodarbojos, tas

bija tikai īsu laiku. Tikai to vēl gribēju jums

piezīmēt, ka no jūsu dzērāju listes jums gan būs

mani jāstrīpo, jo no tā laika es neesmu ne pilītes
ņēmis mutē, te nu gan mūsu ceļi ar jūsu Vīrāku

stipri šķirsies. Man citas dziņas brieda krūtīs,
kurām nedrīkstēju pat dot vārdu. Varbūt tās bija
tās pašas kā Sokrātam mūzika, kas viņu nelaida

mierā ne dienu, ne nakti, un tomēr viņš nepazina
nevienas nots. Vai tas būtu bijis tas zemapziņas

strāvojums, kas gribēja uz augšu kļūt un izteik-

ties kaut kādā radošā veidā — pats nezinu."

„Vai tas nebij tas, ka bijāt dzimis dzejnieks
un nepratāt vai negribējāt sev pašam atzīties vai

izteikties uz ārieni, dot sevi publikai?" prasīja
Arta.

„Ak, kā jūs mani saprotat, Arta, it kā es būtu

caurredzams stikls!"

„Nav grūti redzēt cauri, kad skatās caur sāpju

nomazgātiem acu logiem," sacīja Arta. „Ari man

atgadījies tas pats hic Rhodus, hic salta!

Vai nu paliec apakšā un satrūdi uz mūžu mūžiem,

vai atpestī pati sevi, mesiāniskā dvēsele. Varbūt,
kad tavi atomi būs iznēsāti visumā, pēc daudzām

Eaaudzēm tie noderēs kā mēslojums citu dar-

iem." Arta pati izbijās, ka viņa to bij teikusi

un ļāvusi ieskatīties savas dvēseles tumsībā. Vi-

ņai taču te bij jāpalīdz otram, kamdēļ par sevi

runāt! Aši viņa novirzīja valodu uz Asmina ie-

sākto tematu:

„Ko nu par mani! Jūs tagad stāvat pirmā
rindā, ja jau man tā spēja jūsu sfingas mīklu

atminēt. Atļaujat man tālāk pētīt: vai jūs ari

visā klusībā nesākāt producēties kādos radošos

darbos? Vai nesākāt dzejot?"
„Arta!" Jarmuts tikai iesaucās, bet tas bij kā
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kluss kliedziens, kad aizskar kādu dziļi sāpīgu
brūci.

„Un jūs, laikam, savus darbus nevienam ne-

rādījāt?" viņa pētīja tālāk kā ārsts, kas grib visu

•organismu izpētīt, lai atrastu paslēpto slimības

sakni.

„Taisnība," viņš pamāja ar galvu. „Es kau-

nējos savas slepenās lapeles un atzinumus, ko biju

papīram uzticējis, kādam rādīt; man likās, it kā

burti būtu rakstīti ar indi un ne ar tinti, un ka tie

būtu rūgti, ja tos pieliktu pie lūpām."
„Vai tomēr jūs nekad nevienam šo indi, vis-

maz no ārienes, neļāvāt apskatīt?"
„Ak, Arta, kā jūs manī urbjaties iekšā ar asu

durkli! Līdz šim es jums uzticēju savas bēdas,

un nu man būtu jums jāuztic ari savs kauns: jā,

es biju tik gļēvs, ka tomēr nenocietos un gribēju
no otra dzirdēt savu dzīvības vai nāves spriedu-
mu. Tas bija cilvēks, kas man vismīļākais pa-
saulē un no kura es varēju sagaidīt visīstāko

patiesību."
„Tā, laikam, bija jūsu māsa?" prasīja, gandrīz

pārliecināta, Arta.

Jarmuts pamāja ar galvu.
„Un viņas spriedums, laikam, bija negātīvs?"
„Jā," viņam dobji izlauzās no krūts. „Un nu

man jums jāsaka tas pēdējais, vispēdējais — ne-

tikvien, ka viņas spriedums būtu bijis negātīvs,

viņa mani ieskatīja pat par ākstu. Viņas sprie-
dums kā giļotīnas trijstūrainais asmens pārcirta

man dzīvības dzīslas. Viņa teica: „Ko tu gan ie-

domājies, tu gribi būt poēts. Tas ir smieklīgi,
tev nav ne mazāko dāvanu."

„Tālāk! Tālāk! Ko tad jūs darījāt?"
„To jau jūs ari varat iedomāties. Es griezos

pie tā palīga, kas palīdz visās bēdās: es apgādā-
jos ar labu šaujamo un gribēju izbeigt savu bez-

vērtīgo un nekam nederīgo dzīvi. Es likvidējos.
■Savas saindētās lapeles es savīstīju vīstoklī, bī-
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damies, ka tintes burti kā nokautā asinis man ne-

liptu pie rokām, es tās neiznīcināju, bet uznesu

uz bēniņiem un iemetu kādā putekļu kaktā."

Arta uzelpoja: „Labi, ka tos neiznīcinājāt.
Varbūt tie vēl tur atradīsies, un jūs dosat man tos

izlasīt. Un nu?"

„Es gribēju klusi noiet no dzīves skatuves,
bet lai kā āksts nebeigtos še dzimtenē, kur visu

acis mani redz un kur par mani vēl var parādīties
kādi ievietojumi laikrakstos. Tur, ārzemēs, ne-

viens to nebūtu ievērojis, ne tuvāk pētījis. Es

biju nolēmis iznīcināt visus leģitimācijas papīrus,
un tad kādā jaukā dienā, kad saule, pēdējā saule

būtu iespīdējusi manā viesnīcas noņemtā istabā,
kāds jauns cilvēks būtu izbeidzis savu dzīves

gaitu. Kādu laiku viņa līķis būtu ticis morgā iz-

stādīts apskatei, un tad — kad neviens pazīstams
nebūtu atradies, kas viņu būtu pievācis un devis

kapa vietu, tad viņš būtu sadalīts studentiem me-

dicīnas eksperimentiem. Vismaz, es cilvēcei tādā

veidā būtu kalpojis."
„Tiesa! tiesa!" gandrīz iekliedzās Arta starpā.

„Tā ari es būtu darījusi."
Jarmuts, iekļuvis reiz savā jūtu mēlstrauju-

znā, turpināja: „Esmu nu reiz tāds jūtu cilvēks,

gribēju atvadīties no savas vienīgās mīlas, no

māsiņas Teas, ko es mīlēju, neraugoties uz to, ka

viņa bij tā, kas mani dzina nāvē."

„To es saprotu," pārtrauca viņu Arta, „tādēļ
es sajutu tūliņ antipātiju pret jūsu dievināto mā-

su. Mēs nu reiz esam, kā visas sievietes, divas tī-

ģerienes, kas viena otru grib saplosīt. Jūs jūsu
dievinātā māsa garīgi nonāvēja, un ar mani viņa
gribēja darīt to pašu, kad viņa mani tik žēlsirdīgi
gribēja pazemināt ar teicienu, ka gribot pacelt
kā dubļos samītu balto liliju."

«Piedodat viņai, jo viņa nezināja, kas jūs
esat," sacīja Jarmuts, „un uzklausāt mani līdz

beigām."



144

„Labi, labi, uzklausīšos," Arta teica. Viņa
vairs nevarēja nosēdēt un, uzšāvusies no krēsla,

stāvēja Jarmuta priekšā kā atriebes dieviete.

„Tās beigas," Jarmuts sacīja, „iznāca tādas,
kā es nebiju domājis: kad māsa man vienu dzī-

vības iespēju bij ņēmusi, tā gribēja man dot vietā

otru: viņa veda mani sakarā ar sociāldēmokra-

tijas tēvu Bēbeli. Tas man atvēra jaunu pasaules
uzskatu: nevajag cilvēkam dzīvot par sevi, bet

atdot visus spēkus kollektīvai kustībai, proletā-
riātam. Varbūt viņam bij taisnība, bet viņš iz-

likās kā sauss teorētiķis, un sevišķi pret vienu

tezi es atdūros. Viņš teica: Daudz ģēniju uznirtu

pasaulē, ja tikai apstākļi tiem būtu labvēlīgi.
Vairāk un vairāk tas mani pazemināja mana paša
acīs. Ja jau nu daudz tādu ir, kam gan man tur

vajaga vēl būt?"

„Skaisti, skaisti tā domāt!" izsaucās Arta.

„Es no jums gribu mācīties!" viņa it kā suģestēta
piebilda. „Bet stāstāt vien tālāk, es gribu zināt,

kā vēl var dzīvot, kad visi ceļi aizsprostoti?"

„Un kā tālāk lieta atrisinājās, jūs jau zināt:

savu dzīvību es tagad esmu licis ķīlā par citu

ideālu."

„Un sevi pašu pie tam esat gluži aizmirsuši,"

skumji piebilda Arta. „Kā var koks augļus nest,

kas nav ziedējis!"

„Vai ari kam salna nokodusi ziedus, ja tādi

vispār bijuši."

„Jarmut," Arta teica, „vai jūs man nevarētu

izpildīt kādu lūgumu?"

«Labprāt, ja to spēju."
„Tad sameklējat savus senos rokrakstus un

ļaujat man viņos ieskatīties. Es par maz vēl

zinu, lai nodotu pilnīgāku spriedumu par jūsu

spējām."
„Jūs prasāt, lai ceļu atkal augšā vecus sap-

ņus, vecās sāpes?" smagi nopūtās Jarmuts.
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„Vai jūs bīstaties? Tagad jūs taču dodaties

daudz lielākās briesmās!"

„Tas ir citu dēļ, tur paliek lieta pati, ja ari

persona iet bojā."
„Es ari neprasu par velti," sacīja Arta, „lai

jūs manu lūgumu izpildītu. Ja jūs man atļaujat
sekot savas dvēseles un pagātnes labirintā, tad es

iešu jums līdzi uz nākotni un piedalīšos jūsu
lietā!"

„Arta, to nedarāt," izsaucas izbijies Jarmuts.
„Jūs sevī esat pilnīgs un noslēgts cilvēks, jums ir

jūsu māksla, dzīvojat tai."

„Vai tad nevar abus savienot? Un ja vienu

zaudē, varbūt iegūst otru. Es nebūšu jums lieka

biedrene."

„Ak, Arta, tas ir sāpju ceļš!" piebilda Jar-
muts. „Mēs neviens vēl mērķa nezinām, mēs ti-

kai redzam ceļu pa tumsu un skatāmies uz vie-

nīgo zvaigzni, kas mums iet papriekšu."

«Nerunāsim vairāk par sāpēm un briesmām,

ja jūs mani par biedreni pieņemat!" viņa sniedza

tam roku.

Jarmuts to kaislīgi satvēra un skūpstīja. „Es
vēlētos, kaut jūs man šo roku sniegtu citādā ceļā."

Arta to neievēroja un jautāja: „Kad jūs sa-

sauksat pirmo sapulci?"

„Šo pavasari vairs gan neiznāks, bet nākošu

rudeni."

„Labi, es tad viņā piedalīšos. Man ari tagad
drīzi jāvadājas projām no Rīgas."

„Un kur jūs pavadīsiet vasaru?"

„Es apmeklēšu savus vecākus Jelgavā un tad

kādu laiciņu pavadīšu jūrmalā."

„Ari es tur būšu!" Jarmuts izsaucās priecīgi.
„Tad mēs taču satiksimies?"

„Labprāt, mums būs par daudzām lietām jā-

pārrunā, jūs mani iepazīstināsat ar jūsu propa-



146

gandas paņēmieniem, un es lūkošu iegremdēties
jūsu pirmajos sacerējumos."

„Tikai vēl vienu lietu es lūgtu no jums,"
drusku bailīgi piebilda Jarmuts. „Ja nu mana

māsa ierastos pie jums, un ja viņa atvainotos, vai

jūs viņu neatraidīsat?"

„Ja viņa pie manis pati no savas gribas nāk,
tad to labprāt uzņemšu. Tikai atvainoties viņai

nevajag. Vienīgais, ko prasu, lai viņa ar mani

neapietos kā ar zemāku radījumu, uz kuru viņa
no augšas noskatās."

„Esat augstsirdīga, Arta, un nepieminat vairs

to, viņa bija uz jums greizsirdīga —

"

„Uz to viņai nebija nekāda iemesla."

Jarmuts piesarka, jo viņš negribēja sacīt to

vienu vārdu, to visu vārdu vārdu, kas kā zieds

uzzied vai ari kā liesma izšaujas no lūpām:

„Es tevi mīlu."

Mazā istabiņa ari būtu bijusi par šauru uz-

tvert šo jūtu plūsmu. Tikai lielā plašumā, starp
dabas elementiem, tām bij telpas.

Tā viņi tikai sniedzās rokas ar ciešu spiedie-
nu, un viņu skati nodzirksteļoja viens pret otru.

„Uz redzēšanos!"

„Uz redzēšanos pie skaistās, zilās jūras, pie
visa lieluma iedvesmotājas!"

Tā viņi šķīrās.
Otrā rītā jau Arta taisījās ceļā. Māsas Upe-

nieces viņu gribēja pavadīt līdz stacijai.
Pie brokasta viņas neko nerunāja, visām bij

grūti ap sirdi, kaut gan šķiršanās nebij uz ilgu
laiku. Ari Olita un Marlēna bij nolēmušas va-

saru pavadīt jūrmalā, un Arta gribēja pie viņām

apmesties dzīvot.
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Septītā nodaļa.

Asnu mēnesī.

Motto:

„Visi lauku putniņi,
Visi sīki stādiņi,
Atmostaties!"

Kad jaunais dzimst, vecajam jāmirst.
Pāreja tomēr ir sāpīga. Vecajai zāles kūlai

spiežas cauri jauni, zaļi asni.

Ziedonis izplūc savai pašai mātei zemei viņas
sirmos matus — daba nepazīst žēlastības, viņa ir

«bezgala auksta, bezgala skaista".

Tāda veca kūla bij Augstkalnu ģimene Jel-
gavā, pie kuriem Arta pārbrauca.

Atkalredzēšanās prieks bij liels, un visi atkal

aplipa Artai apkārt kā dadža galviņas, un katram

bij ko stāstīt. Diemžēl, visa dzīve gāja uz leju,
parādi pieauga, jo mazākie bērni bij vēl laižami

skolā. Neatlika nekas cits, kā māju pārdot.
Neviens no viņiem to neņēma pie sirds. Ari

māte sākumā Artai par to neko nestāstīja, jo ne-

gribēja sarūgtināt atkalredzēšanās priekus. Tikai

klusi aizgriezusies savrup, tā priekšautā slaucīja
asaras...

Tētiņam bij tikai viena bēda: viņam bij sa-

plīsusi pīpes galviņa, kura viņam bij uzglabāju-
sies no laiku laikiem. Uz pīpes galviņas bij bi-

jusi gleznota skaista dāma, rozā zīdā ar krinolīnu

un augsti spraustiem matiem, tā esot uzglabāju-
sies no pašiem spranču laikiem, un vēl karaliene!

„Tad jau tā būs bijusi vai pati franču kara-

liene Antuaneta!" smējās Arta. „Tai ari nogāja
galviņa nost, tāpat kā uz jūsu pīpes, tētiņ, un ar

laiku visas karalienes un karaļi tāpat saplīsīs kā

tā pīpes galviņa."
„Ak, kā nu par tādām lietām var smieties!"

norūca tētiņš un rādīja papīrā ievīstīto pīpes
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galviņu. „Otras tādas vairs nevaru atrast, kaut

gan izmeklējos pa visu krāmu tirgu un ari pie
Lielā pumpja."

„Bet ko tad tu citu vietā nopirki?" smējās
māmiņa. „Tu nezini, meitiņ," viņa pret Artu pa-

griezusies teica, „cik tavs tētiņš palicis lepns:
viņš uz krāmu tirgus nopircis kādu vecu cilindru;
žīdi tam iestāstījuši, ka tas esot vācu mācītāja
Zēzemaņa izbijis cilindrs, un to viņš pastāvīgi
valkā, ari ielu slaucīdams. Vēl turklāt viņš no-

pircis pensneju un nēsā uz deguna, kaut gan gluži
labi redz bez kaut kādām brillēm. Tikai kājās
viņam tādas lāča tupeles, ka par viņu smejas kā

par ērmu."

Vecākā brālīša, Marta, stāsts ari bij ļoti bē-

dīgs. Viņš sāka, caur pārpūlēšanos pie smalkiem

zīmējumiem naktī, zaudēt acu gaismu. Visbries-

mīgākais tomēr bij noticies, ka tētiņš kādā dienā,
kad Marts bij aizgājis dot stundas, bij ņēmis un

salauzis un sacirtis viņa izgudroto motoru:

Ko tāds koka gabals te aizņemot visu telpu,
nevarot ne lāgā apgrozīties.

Tētiņam gan daudz apgrozības nevajadzēja.
Uz plaukta virs viņa gultas atradās tikai viņa ta-

bakas maks, no veca cūkas pūšļa darināts, vēl

pilns piebāzts ar kaut ko līdzīgu tabakai. Viņš
bij ierīkojis dārzā pats savu tabakas plantāciju
uz mēslu gubas un izravējis māmiņas ķirbjus.

Viņš gan dusmojās, ka pašaudzinātā tabaka

esot rūgta un ne velnam nederot, bet viņam tā to-

mēr derēja.
Ari mazajam brālim, Zigim, bij sava klizma:

viņš bija ierīkojis lielu baložu audzētavu ar vi-

sādām baložu sugām un sacēlis sētā baložu būdi-

ņas. Viņam ari bija tāda savāda gara kārts ar

karogu galā. Ar šo savādo daiktu, ko dēvēja par

„flatterštangu", viņš apmācīja jaunos baložus

skriet tīri kā jaunnoņemtos rekrūšus. Bet te nu

viņam bij gadījusies nelaime. Kādam citam pui-
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kam ari bij baložu audzētava, un vēl garāka
„flatterštanga", tas Zigīša baložus bij visus aiz-

vīlis projām.
Lieta bija nākusi miertiesā. Par tādu bries-

mīgu zādzību bij uztraukušies visi apkārtnes ielas

puikas, un kad nāca iztiesāšanas diena, tad Zigim

par labu kā liecinieki bij ieradušies kādi četrdes-

mit žīdēni, noplīsuši un skrandaini, piesmirdinā-
dami visu tiesas zāli.

Miertiesnesis nekad tādu baru liecinieku ne-

bij redzējis un tādēļ aši vien lietu izspriedis, lai

tiktu no tāda smirdu pūļa vaļā. Zigim tikai šiem

lieciniekiem bij vēlāk jāizmaksā pāra mārciņu
karameļu, un visi baloži bij atkal mājā. Zagļa
puikam tika „flatterštanga" atņemta, un viņš pats
ar citādu „flatterštangu" kroņa uniformā tika aiz-

vests un ietupināts būrī, līdzīgā baložu būrim.

Zigis to atstāstīja ar lielu lepnumu. Viņš bij
uzvarējis.

Māsiņai Smeldzītei bij savas bēdas: viņa bij
dabūjusi galvā slimību, ko tautas mutē dēvē par

„platrozi". Visa galva bij nopampusi un zelta

matiņi, kas dabiski viļņojās kā saules stari pret
ūdens līmeni, bij jādzen ar bārdas nazi nost. At-

auga gan citi vietā, bet tie bij daudz tumšāki un

nevijās vairs cirtās.

Spoži blondā saulīte bij nogājusi.
„Tagad, māsiņ, es vairs neesmu skaistāka par

tevi," viņa raudādama teica Artai.

Arta viņu glaudīja mierinādama, ka ari tāpat
ar tumšiem matiem viņa būšot tā skaistākā par
visām, kā sniegbaltīte aiz septiņiem kalniem. Ar

to tad Smeldzīte kaut cik apmierinājās.
Vissliktāk gan bij klājies nabaga pelēkajam

runcim, Artas simbolam: viņš bij lēcis zemē no

kādas augšienes stallītī, kur glabājās tēva dzelzs

dakšas un sekumi vēl no viņa lielsaimnieka go-

dības laikiem kā atmiņas, un nabaga kaķītis bij
taisni ar krūtīm uzdūries uz dzelzs resnajiem ga-
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liem un tā nezin cik ilgi gaisā karājies uzdurts.

Māte to bij atradusi gluži noasiņojušos un izvil-

kusi no dzelzs durkļa.
Kustonis gan gulēja bez samaņas, bet bij vēl

drusku dzīvs. Izdzirdis Artas balsi, viņš žēli

ievaidējās vājā balsī, bet acis nespēja atvērt.

Viņu novietoja uz krēsla istabas kaktiņā, un mā-

miņa tam klāja pārmaiņus arvien virsū uz dziļās
brūces slapjas lupatas.

Arta bij dziļi satriekta, bet kā arvien smagos

gadījumos, asaras kā karstas dzirksteles viņai bira

atpakaļ krūtīs. Viņu varēja noturēt par bezjū-
tīgu un sausu kā kūdru, ko pat rasa neatspirdzina.
Tikai liesmas vien tur var kādreiz izšauties.

Totiesu māmiņa varēja par visu sāpēm kopā
izraudāties, it kā viņa visu asaras būtu salasījusi
priekšautā kā spožus dimantiņus. Bet, ko līdz

tādas asaras! Viņa neprata tā raudāt, ka asaras

sacietē par emalju. Viņa neprata tā kliegt, ka

kliedziens top par melodiju. Tas bij vienmuļīgs
lietus bez varavīksnes. Tā bij aizgājusi visa vi-

ņas dzīve, vienkārša, ikdienišķa, kā upe gar
namdurvīm viņas tēva mājās no pašas jaunatnes.
Tikai liels darbs un māksla prot radīt pastāvošo.
Tā metas pretim plūstošai straumei un izceļ iz tās

mūžam topošo un paliekošo.
Tā līnija bij jāvelk tālāk viņas bērniem.

Arta to jau turpināja, citi vēl bij par jauniem,
lai rādītu, kurp stiepsies viņu likteņa pavedieni
un kur tos parkidas nogriezīs. Viņu dzirkles jau
bij pazibējušas no tālienes.

Šo ģimenes ainu paplašināja vēl kāds pie-
dēklis: bij atnākusi ziņa, ka ieradīšoties kāda

veca tante un pa vasaru padzīvošot pie Augstkal-
niem, lai labi Jelgavu apskatītos pirms miršanas.

Šī tante visu ko gribēja uz rēķina „pirms mir-

šanas", bet neviens dzīvais nebij tik dzīvs un spa-

rīgs kā šī tante pirms miršanas.

Arta jau bērna gados viņu bij pazinusi un
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darījusi visādus jokus ar viņu. Viņa atcerējās,
ka reiz pērkona laikā tā bij nogāzusi no tantes

plaukta groziņu ar visādām šķērēm un dzelzs īle-

niem taisni tantei uz galvas, kad tā patlaban la-

sīja bībeli. Tante bij pie zemes pieplakusi un

Dievam atvēlējusi savu dvēseli, kuru, diemžēl,
Dievs pats nebij ņēmis pretim, negribēdams pie
viņas velti izšķiest savu elektrību.

Tante bij liela auguma, plata un resna, tāds

pat bij ari sejs. Viņa ļoti daudz lasīja svētos

rakstus, bet vēl vairāk ēda. Abas īpašības spilgti
izteicās viņas personā.

Varam iedomāties, ka Augstkalna kundze ne-

bij sevišķi iepriecināta par tādu viesi viņas tā

jau šaurā saimniecībā. Pat krēsla te nebij tik

Īdata un mīksta, ko tantei dot apsēsties; bij jā-
iek divi krēsli kopā. Tāpat ari guļai nebij pie-

mērotas gultas, bij vienkārši pēļi un spilveni jā-
klāj uz grīdas, kur gulēt, kā uz laukiem bieži

mēdz darīt dažādās talkās, kad sabrauc daudz

viesu.

Tā ari notika šoreiz. Augstkalna kundze ie-

rīkoja turpat guļu uz grīdas istabiņā, kur Arta

gulēja šaurā gultiņā.
Arta bij agri aizgājusi gulēt, nopūlējusies un

nobēdājusies. Viņa nemēdza daudz gulēt jau no

pašas mazotnes, bet kādreiz, sevišķi kad viņa bij
uztraukusies, viņai uzkrita savāds, lētarģisks
miegs.

Tā ari bij šoreiz.

Viņa nezināja neko par tantes iebraukšanu,
ne ari par to, ka viņa tai bij likusies gulēt bla-

kām uz grīdas.
Tante gan viņu bij aplūkojusi un nosvētījusi

miegā, visādus krustus mezdama gan šķērsu, gan
krustu.

Arta pamodās no pirmā miega. Viņa neatmi-

nējās, ka no Rīgas pārbraukusi Jelgavā un do-
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mājās esam savā parastajā istabiņā. Te viņa
ieklausījās un izdzirda kādu stipru krākšanu.

Viņas fantāzija aši strādāja, un viņa iedomā-

jās labi dzīvi, ka aizmirsusi aizslēgt savas durvis,

un nu viņai spilgti tēlojās priekšā, ka pie viņas
būtu ielauzies kāds laupītājs un bijis tik stipri
piedzēries, ka nepaspējis neko izdarīt un nokritis

dzērumā gar zemi un aizmidzies.

Tagad nu bij problēma, kā briesmonim tikt

garām, lai tas viņu nepamanītu, un tad aši noslēgt
durvis un saukt policiju.

Lēni viņa izzagās no gultas un domāja tik

viegli aizlīst briesmonim garām, ka tas viņu ne-

pamana. Bet, diemžēl, lai kādus aplinkus viņa
meta un cik klusi uz pirkstgaliem līda, viņas kāja
aizķērās aiz gulētāja kājas, un viņa tam taisni

uzkrita virsū

Ak tu Dieviņ! Tante, pārbijušies, izgrūda
briesmīgu kliedzienu. Visi mājinieki saskrēja
kopā nepilnīgās drēbēs.

Arta viņai gulēja šķērsām pāri un nezināja,
kur īsti atrodas, tāpat ari tante bija pilnīgā pār-
liecībā, ka lietuvēns viņu jādelējis, un skaļā balsī,
krustus mezdama, piesauca Dieva vārdu.

Pirms viņa bij atjēgusies, kas notiek, viņa
lietuvēnu nolādēja septītā elles dibenā, un Arta

atkal nevarēja atjēgties, ka viņa vairs neatrodas

Rīgā, bet Jelgavā, un laupītājs ir tikai vecā tante.

Notika nu izskaidrošanās un apsveikšanās.
Lietuvēns bij palicis par mīļo zelta meitiņu, un

lāstiem virsū uznira svētība, kā krējums uz piena.

Līdz rītam tante pa miegam visu bij aizmir-

susi un no jauna apsveicās ar Artu, it kā to ilgi
nebūtu redzējusi, apraudājās un izlūdzās atkal

par viņu Dieva žēlastību.

Tad viņa sāka stāstīt, kā viņu pa nakti jāde-
lējis lietuvēns, ka par to sevišķi jāaizlūdzot Dievs

no kanceles nākošā svētdienā.

Arta gan mēģināja visādi izskaidrot un pro-
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testēt, sacīdama, ka viņa pati tai nejauši uzkri-

tusi virsū, bet tas neko nelīdzēja. Jāaizlūdz vien

bij Dievs. Viņa vilka maciņu ārā no kabatas un

gribēja, lai Arta to noved pie cienīgtēva, lai tas

par viņu nākošā svētdienā aizlūgtu, tad lietuvēns

no viņas atkāptos.
Otrā dienā tante sāka interesēties par pasau-

līgām lietām un kā visur, tā ari šinī reizē „pirms
miršanas" gribēja apskatīt pilsētu. Artai bij
viņa jāizvadā pa visām ielām, kur vien bij kas

redzams skatu logos.
Šur un tur gadījās tantei klizmas: te viņa bij

piekususi un apsēdās taisni uz kāda veikala pa-

kāpenēm, kaut gan Arta mudināja viņu celties

augšā un paskaidroja, ka taču nav parasts uz

ielas sēdēt, bet tas neko nelīdzēja.
Citā vietā gadījās atkal tāda pat nelaime.

Atrisušas bij kurpju šņores, un tante cēla brun-

čus augšā, pret kādu namu atstutējusi kāju, ne-

bēdādama, ka dažs labs garāmgājējs taisīja ko-

dīgas piezīmes.

„Meit, lai viņi smej, es savu godu arvien

esmu valkājusi, bet kā Dieva vārds saka: Tiem

smējējiem būs pēc jāvaid, pēc darbiem alga jā-

sagaid'."
Kad nu beidzot abas pārnāca mājās, tante

elsa un pūta kā plata liellaiva, kas, peldējusi pret

vēju, iegriežas ostā. Tūdaļ tā krietni paēda un no-

likās Artas gultā, kurai bij jāpieliek gar malu

krēsli, lai iznāktu platāka. Otrreiz viņa vairs tā

negribēja gulēt kā pirmo nakti, lai to lietuvēns

vairs nejādelētu.
Kamēr Arta ar tanti staigāja pa pilsētu, bij

ieradušies vēl citi viesi ar savādu nokrāsu. Tie

bij Marta skolas biedri vai īstenībā tikai viens

tāds bij. Tas saucās Viļķers un viņa otrs biedrs

Bundža.

Viļķers bij kāda mazgruntnieka dēls, netālu
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no Jelgavas, Vircavas pagastā. Bundža tanīs pašās

mājās bija par ganu.

Viļķers bij izstājies no reālskolas apstākļu
dēļ. Tēvs bij miris, un māte viņu nespēja tālāk

skolot. Viņam mājās bija jāpaliek par puisi pie
visādiem lauku darbiem.

Atlika tomēr laika ari garīgam darbam.

Viļķers bija paņēmis līdzi visas skolas grā-
matas un ari vēl tās, ko no citiem dabūjis. Kad

viņam, kā jau saimniekdēlam, atlika laika, viņš

ņēmās izglītot ganu zēnu Bundžu.

Abi salīduši kopā, tie studēja zinātnes, kamēr

govis pa tam bieži vien bij iegājušas labības lau-

kos vai citā kādā aizliegtā pļavā vai druvā.

Mājās par to viņus sagaidīja krietns brāziens,
cik nu tāda paveca, pavārga sieviņa, kāda bij
Viļķera māte, spēja sadot.

Patīkami tomēr nebija, ka tādi brāzieni at-

kārtojās. Viņi sāka prātot par kādu uzņēmumu
ar stipri romantisku raksturu. Viļķers bij pēc

dabas dzejnieks, un Bundža tiecās vairāk uz zi-

nātnēm. Ari jaunās grāmatas ar marksistisku

tendenci tagad šur tur sāka izplatīties. Viņiem bij
nācis rokā ari kāds Veidenbauma dzejoļu krā-

jums, ko rokrakstā propagandēja Tērbatas stu-

dentu organizācija, tā dēvētā „Pīpkolonija".
Abi zēni dega romantiskās svelmēs kā senais

bruņinieks Don-Kicbots ar savu pavadoni Sančo

Pansu. Tie gribēja izlauzties uz āru no šauriem

kalpu apstākļiem lielā, plašā dzīvē, ciest un cīni-

ties un iekarot veselu pasauli. Tikai sapņiem va-

jadzēja drīzi piepildīties, ļoti drīzi.

Tādēļ tie kādu nakti, paņēmuši savas mazās

pauniņas ar grāmatām un kādiem veļas gabaliem,
slepeni devās kājām uz Jelgavu.

Ne pases, ne kādu dokumentu viņiem nebija.
Viņi bij nodomājuši, ka Artas brālis Marts tos

ievietos staļļa augšā, kas atradās Augstkalna mājā,

un pārtiku sagādās ar zivju ķeršanu Driksnas
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upē, kaut gan tur neviens jebkad nevienu zivi ne-

bija redzējis.
Marts tos slēpu bij novietojis klētsaugšienē

un pienesa viņiem ari ēdienu.

Tā pagāja pāra dienas. Otras dienas vakarā

gadījās, ka tante bij izgājusi dārzā un apsēdusies
kādā soliņā pie tā paša stallīša, kura siena izgāja
uz dārzu.

Metās tumšs, un puikas, noguruši no veltīgas
zvejošanas, kur bij cerējuši Pētera lomu, bij ielī-

duši sienā un tūlīt cieti aizmiguši.
Tante, izdzirdusi savādo krākšanu, kas nāca

no augšienes, tā pārbijās, ka novēlās zemē un ilgi
nevarēja nevienu skaņu izdabūt pār lūpām. Viņai
tie likās vai nu nešķīsti gari, vai zagļi un slepka-
vas, kas taisni nomērķējuši uz viņas dzīvību.

Tikko atjēgusies, tā velšus ievēlās istabā un

drebēdama čukstēja, ka uz klētsaugšas spokojo-
ties. Augstkalna kundze viņu apsauca smieda-

mās, ka sen jau visi spoki esot no pasaules izdzīti,
un tāpat smējās ari Arta.

Bet tantei gluži netaisnība nebija: tie bija
moderni nākošās revolūcijas spoki, kas jau
iepriekš meta savu ēnu.

Tētiņš bij izgājis vērot, kas tur īsti ir, un

tiešām sadzirdējis savādos krācienus.

Viņš savukārt domāja, ka tiešām ielauzušies

laupītāji un, apbruņojies visādiem ieročiem, kas

tam bija, kā trejzari, lāpstu un mēslu dakšām,
dzīrās kāpt pa trepēm augšā.

Plāni būtu izgājis jaunajiem varoņiem, ja
tanī kritiskā brīdī nebūtu atzinies Marts, ka tie

neesot nekādi laupītāji, ne spoki, bet viņa draugi
un skolas biedri, kurus tas paslēpis klēts aug-

šienē.

Augstkalna kundze pasmējās un atmeta ar

roku: „Lai nu padzīvo, lai, kaut tik nedabūtu uz

kakla policiju!"
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Ēdāju nu, protams, bij papilnam. Nama māte

novārīja krietnu katlu putras un lielu podu ar

sausiem zirņiem, un vēl klātu maizi, un vairākas

siļķes, un uznesa uz klēts augšieni. Sparīgam ga-
ram vajadzēja ari sparīgas miesas, kā sutai lo-

komotīves katlā.

Tante tomēr ar tādu slēpšanu nebij samieri-

nāma.

Bij trīs vai četras lietas, no kā viņa ļoti bijās:
no Dieva, no pērkona, no spokiem un zagļiem,
bet nu vēl pienāca klāt, kā piektā, policija. Ja nu

ienāk tāds vīrs ar spožām pogām un bargi uz-

bļauj, tad viņa aiz bailēm vien jau nobeigtos.
No Dieva vēl var atpirkties: izsūdz grēkus,

un viņš atlaiž, iemet ari pa laikam kādu vecu

naudu pērminderim makā misionei. Var jau ari

kādreiz naudas vietā iemest kādu pogu, kas tad pa

pulku to zinās! No zagļiem var mantu bieži da-

būt atpakaļ, pret pērkonu un spokiem der mest

krustus un lasīt Dieva vārdus, bet ko tu, cilvēks,
izdarīsi pret policiju?

leliek tevi šaurā cietuma caurumā, kā zosi

likstā, lai perē, un beidzot vēl pakar kā svārkus

uz knaģa.

Nē, ar tādām lietām viņa negribēja ielaisties,

un pirms miršanas vēl iekļūt cietumā, lai Dievs

pasarga!

Viņa sasēja atkal visus septiņus lakatus un

uzvilka uz trejiem svārkiem trejus mēteļus, tā

ka tikko varēja kustēt un pa durvīm varēja iziet

ārā, tikai pagriežoties uz sāniem.

Ormanis ari jau stāvēja pie durvīm, un Artas

māmiņa gribēja viņu pavadīt, bet te ienāca

pastnieks un pasniedza Artai biezu vēstuli lielā

aploksnē.
Tante, kas nupat bij gribējusi no

Artas ar-

dievoties un vēlreiz to nosvētīt, aizmirsa visu un

ziņkārīgi prasīja, kas tanīs vēstulēs esot iekša un
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vai mīļai meitiņai Rīgā esot daudz brūtgānu?
Lai tikai ņemot labi bagātu, tad viņa ari iešot

pirms miršanas pie viņas padzīvot.

Arta, uz tantes runām neklausīdamās, aši plē-
sa vaļā aploksni, jo no adreses uzraksta viņa bij
pazinusi Asmina rokrakstu.

Labs žūksnis rokrakstu ievēlās viņai klēpī,
kas no ilgas stāvēšanas bij appelējuši, kopā sali-

puši, ķirmju nograuztiem stūriem un izdzisušiem

burtiem, — tie bij Jarmuta Asmina jaunības dze-

joļi un dienas grāmatas no studenta gadiem.

„Uja! meit, kas tad tās par mīlestības vēstu-

lēm! Tas nu droši vien būs tāds plikadīda un

sprukstiņš, kam nav nekā pie dvēseles; pie tāda

nu tu gan neej, būs tev vēl jākar übagu tarba

kaklā! Diezin, vai ari vēl nav smēķētājs un dzē-

rājs! Palasi, meitiņ, man priekšā."

„Lai nu paliek, tantiņ," Arta atlūdzās. „Gan

jau citā reizē."

„Bet kad tā cita reize būs!" tante smagi no-

pūtās. „Man nebūs miera ne dienu, ne nakti aiz

rūpēm, ka tu kādu zvibstiķi neappreci. Kam nav

godīga papīra ko atrakstīt, tam ari nav godīgu
bikšu kājā."

„Es jau neņemšu, tantiņ, neņemšu; vai tad nu

tūlīt jāprecas, ja atlaiž kādu vēstuli, varbūt tas

pavisam citāds raksts."

„Met labāk tūlīt krāsnī, vai —" viņa beidza

padomus dot, kas — kā viņa pati novērtēja —

esot zelta āboli, pasniegti uz sudraba šķīvja; na,

šoreiz esot pietiekoši, — un devās ārā. Vēl, ratos

iekāpusi, tā nosacīja: „Es nu gan aizbraucu ar

smagu sirdi."

Sirds tomēr likās būt ne smagāka par viņu

pašu, jo ormanis, galvu atgriezis, sāka nikni la-

māt, ka viņa ar savu miesas svaru sēzdamās ratos
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esot salauzusi atsperes. Ratos esot kaut kas no-

krakšķējis, un tie sašķiebušies uz vieniem sāniem.

Galu galā tomēr vajadzēja kustēties, lai ne-

nokavētu vilcienu. Tante solījās vēl pielikt kā-

das kapeikas un tad raudādama aizbrauca.

Arta uzelpoja, reiz palikusi viena, un ar dre-

bošiem pirkstiem sāka sūtījuma lapas šķirstīt.

Ja Asmins kaut ko bij sacījis par tintes indi,
tad šie burti te tiešām bij kā saindēti.

Pirmās lapas rakstītājs bij kaut kā sācis kār-

tot, vismaz no pelējumiem tīrit. Tad tur bij uz-

krituši pilieni, kas vēl nebij gluži nožuvuši. —

Tālāk tas vairs nemaz nebij pūlējies, bet savijis
visu vienā vīstoklī, it kā ar dusmām gribēdams tās

aizmest prom, bet tad atkal bezspēcīgi, kādas

maģijas vilkts, iesaiņojis un atsūtījis Artai.

Klāt bij pieliktas kādas rindiņas:

Cienījamā jaunkundze! Ja vēl atminaties

mūsu pēdējo sarunu un jūsu vēlēšanos, lai jums
nosūtu savas jaunības pārdzīvojumus, tad saņe-

mat tos. Bet zināt, ka tie dzejoļi un tās dienas

grāmatas lapas nav tikai tādas, kā katrs ģimnā-
zists vai students mēdz zināmā vecumā rakstīt,

bet tie ir cilvēciski dokumenti. Ja es tos iedroši-

nājos celt gaismā, tad ar to es iedrošinājos izaici-

nāt savu likteni. Velkat no šīm lapām visas kon-

sekvences. Ja tur nekā dzīves spējīga neatrodat,
tad vienkārši tos iznīcināt un man nekā neatbil-

dat, es tāpat zināšu, ko tas nozīmē. Tikai par to

es dusmojos, ka jūs iedrošināties atrakt manu

jaunības kapu. Vai jūs esat tik spējīga, dot dzī-

vību tam, kas miris, vai to atdzīvināt, lai no jauna
nokautu? Es domāju, ka jūs abus spēkus savie-

nojat sevī. Dzīvojat sveika!

Visā cienībā Jarmuts Asmins.

P. S. Man tā liekas, ka es to jums saku pēdējo reizi.



159

Astotā nodaļa.

Atpestīšana.

Motto:

Noslēp savu dzīvi no sevis

paša. Epiktets.

Kad Arta bij reiz palikusi viena, viņa izgāja
dārzā, lai varētu iegremdēties Jarmuta rok-

rakstos.

Kāds kontrasts starp šīm sapelējušām lapām
un plaukstošo ziedoni ārā. Raibu raibie krokusi

tai glaudās pie kājām, ceriņi, zili un balti, plauka
virs galvas kā mīlas dieves vēdeklis, sniegballes
pie sāniem stāvēja kā padevīgi pāži senlaikos,

gaidīdami viņas pavēles.
Arta visu to neievēroja, bet dziļāk un dziļāk

grima tajos bezdibeņos, kas viņai atvērās no rak-

stiem, kas gulēja viņas klēpī. Rūpīgi viņa vis-

pirms tos noslaucīja no putekļiem ar savu kabatas

drāniņu, šķīra vaļā lapu pēc lapas, kas bij sape-

lējušas un salipušas kopā.
Ari ziedoņvējš gribēja būt piepalīdzīgs un

rāva tai lapas ārā no rokām, bet Arta bija stiprā-
ka par viņu un turēja tās cieti. Ziedonim ar savu

vēju un lietu bija spēja celt augšā tikai augu val-

sti, bet Artai — cilvēka dvēseli.

Ja cilvēks pats sevis dēļ cīnās, tad viņam bie-

ži pietrūkst spēka, bet ja viņš grib palīdzēt ot-

ram, tad viņam rodas, nezin no kurienes, tāda vara

un spēks, ka spēj izdarīt to, ko nekad nebūtu

spējis.
Arta pati bija bijusi tuvu izmisumam, un te

nāca cita cilvēka dvēsele, kas slīkdama kliedza:

glāb mani!

Jarmuts Asmins gan bij ar visu savu iepriek-
šējo dzīvi likvidējies: mākslinieks bij savus ra-

došos spēkus apracis un tā vietā trenējies par

politiķi. Jūtu dzīvi viņš bij izmainījis pret prāta
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dzīvi. Viņš vairs nebij karalis vientulības valstī,
bet pilsonis no kādas cerējamas nākamības valsts,
kuru apdzīvos visi.

Vai Jarmuts Asmins bija tam radīts? Vai tā

nebija atsvešināšanās no savas iekšējās būtības,
kas bij tas pats, kā aizbērt savu melodiju avotu?

Protams, ka tādu nabaga dvēseli var locīt un

lauzīt uz visām pusēm, viņai ir īpašības kā indiešu

fakīram, kas ilgi var gulēt dzīvs aprakts. Bet tas

notiek tikai uz kādu laiku, kamēr viņas pirmat-
nējā gravitācija ņem atkal pārsvaru.

Arta izlasīja pirms Jarmuta dzejoļus. Viņos
bija tāds melodisks plūdums, it kā rožaina upe

viļņotu zem nāves salas melnajām klintīm. Šīs

skaņas un melodijas dzīrās viņu pašu novilkt līdzi

dibenā, bezcerībā, pasivitātē, kā sirēnes reiz bija
dziedājušas Odisejam, kad tas brauca garām viņu
salai. Bet tas lika sevi piesiet ar virvēm pie kuģa
mastiem, lai nepadotos viņu burvīgām skaņām.

Ari Arta ar cietu gribu pārvarēja savu me-

lancholiju. Viņa gribēja pieķerties dzīvei. Viņa
salīdzināja Jarmuta dzejas ar Veidenbauma dze-

jām, kas tagad, Pīpkolonijas propagandētas, rok-

rakstā cirkulēja no rokas rokā starp skol-

niekiem.

Veidenbauma dzejas nevarēja vērtēt no māk-

slas viedokļa, bet kā sabiedriskus dokumentus,
īstenībā par pantos ietvertu prozu, šur tur ar ie-

austām dzejas šķiedrām. Viss viņš tiecās uz āru

kā centrifugāls spēks, kas gribēja aptvert savu

laikmetu. Bet ne tādā ziņā, ka viņš laikmetam

uzspiestu savu personīgu zīmogu, bet lai atdari-

nātu to, ko prasīja jauntopošā publika.
Kad Arta lasīja viņa dzejā par «lepniem kun-

giem ar manšetēm stīvām, kas brauc kundziskos

atsperu pajūgos", viņai bij jādomā par Žaņa An-

sona priekšlasījumu „par jaunāko literātūru".

Abi bij līdzīgi. Ansonu varēja tikpat labi ietvert

Veidenbauma pantos kā Veidenbaumu Ansona

lekcijā.
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Bet jāatzīst, tie savu darbu savai publikai bij
darījuši, un pēdējā ari bija pret viņiem atsaucīga.

Gluži kas cits bij ar Jarmutu Asminu; viņš

nebija tik daudz darītājs kā domātājs. Cik pir-
mējie bij skaļi un ārišķīgi, tik viņš bij kluss un

sevī noslēdzies.

Asmins bēga no sevis paša. Viņš, iebaidīts,

bēga no visas dzīves, neticēja sev un bij sevi at-

metis. Savādi bij, ka viņa melodiskais pesimisms
taisni bij attīstījies viņa dzīves ziedonī. Viss vi-

ņā atgādināja rudeni. Nosalis putns gribētu vēl

dziedāt, bet mēle piesaluši, un tas spēj tikai spār-
nus paplivināt. Rudens lakstīgala.

Dzejoļus izlasījusi, Arta ņēma priekšā viņa
jaunības dienasgrāmatas. Burti bij tik nesala-

sāmi kā hieroglifi uz faraonu kapu sienām. Un

par kapu plāksnēm ari varēja derēt šīs dzelteni

zaļiem pelējumiem pārklātās lapas, kuras viņa ar

pūlēm atlipināja vaļā.
Gluži citāds vējš sitās še viņai pretim, it kā no

Dantes „elles" septītā loka. Še vairs nebija sērā,

melodiskā plūduma, kas valdīja viņa dzejās, še

rakstītājs bij iebēdzis savas dvēseles visdziļākos
pagrabos. Viņa rokraksta burti bij tik stāvi un

dzēlīgi, kā dzelzs sēta, ko viņš bij aplicis sev ap-

kārt, lai tikai neviens viņam netuvotos, un ja to

kāds iedrošinātos darīt, tad tas tam sviestu pretim
vārdus kā akmeņus.

Baismas pārņēma Artu, lasot šos atzinumus.

Tomēr te vēl bija spēks, kaut ari tas sastāvēja no

noslēgšanās un vairīšanās.

Bet tālāk — Artai pašai likās, ka viņa grimst
līdzi dziļāk un dziļāk — ak, ko tie viņam bij da-

rījuši: daba, kas tam bij uzspiedusi dzīvību, ve-

cāki, tēvs, māte, apkārtne, draugi, cik tie bij lau-

zuši un locījuši viņa dvēseli, kas gribēja tapt for-

ma un izveidot pati savu patību un dzīvi!

Tad nāca pats pēdējais slēgums, un tas — bij
nespēks. — Arta atcerējās, ka viņa pati to bij no-
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saukusi par gļēvuli. Cik dziļi gan varēja viņu
ievainot šis vārds. Bet reizē ari tas bij bijis iz-

aicinājums, pārbaudīt sevi pašu. Un tomēr, tik

dziļi ievainots, viņš bij griezies pie viņas un no-

licis visu savu dzīvi viņas klēpī, kā bērnu mā-

tei. —

Izlasījusi šīs lapas, Arta sāka krampjaini
raudāt. Viņai likās, ka te ietu viņai garām tās

senais krusta nesējs, kas sabruka, nesdams savu

krustu. Ilgi viņa sēdēja dārzā. Labi, ka metās

krēsla, un tumsa ar savu melno zīda mutautiņu
noslaucīja tai no acīm asaras. Tās bija par dār-

gu, lai rādītu citiem. Agri viņa aizgāja gulēt,
neēdusi vakariņas un atvainodamās ar galvas

sāpēm.

„Guli, meitiņ, guli, atdusies, mana zelta gal-
viņa," māte sacīja, noliekusies pār viņu un viņu
glaudīdama.

Mātes mīla — Arta to izjuta: vai ir vēl kāds

lielāks spēks pasaulē? Vai katra māte nebija
„mater dolorosa" ar septiņiem šķēpiem sirdī? —

Ko visi pasaulē atmetuši un nosodījuši, to pieņem
mātes mīla. Vai Arta varēja sajust tādu mīlu

pret Jarmutu? Te nepietika ar sievietes mīlu

vien pret vīrieti, kas ietver tikai īstenībā dzimuma

instinktu, kura uzdevums ir sugas turpināšana; te

vajadzēja atraisīties visām jūtām, uz kurām sirds

šūpojas kā uz septiņām straumēm.

Sieviete jūtu pasaulē ir valdiniece: kādas

lielas, viņai pašai neapzināmas valsts, kā no-

grimušās Atlantīdes.

Šī jūtu valsts ikdienā nav redzama, bet kad

viņa reiz uzkāpj dienas gaismā, tad tā ir tik pār-
varoša un visspēcīga, ka nav pasaulē lielāka spē-
ka, kas tai stāvētu pretim.

Izteiksmes vārda viņai nav. Kaut kādu līdzī-

gu apzīmējumu Šopenhauers viņai gribēja dot ar

vārdu „Pietā", līdzjūtība, pārpersonīga, svēta,
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augsta līdzjūtība, kas vienā cilvēkā aptver visu

radību,

Beklins to izteicis savā brīnišķā gleznā, kurā

māte pārliekusies pār sava noslepkavotā dēla, pa-
saules atpestītāja, krūtīm.

Vai tāds garīgi miris Jarmuts Asmins nebija
gulējis viņas klēpī satrūdējušās lapās, kā papīra
zārkā, pār kurām viņa bij pārliekusies un vakara

krēslā lējusi karstas asaras?

Vai to vien var saukt par nāvi, kad cilvēks

guļ zem velēnām miesīgi aprakts? It kā gars ne-

varētu simtkārt mirt un augšā celties, pirms tas

novelk miesu kā nonēsātus svārkus?

Visas šīs pārdomas Artai jaucās pa galvu, kad

viņa ar vaļējām acīm gulēja un miega nevarēja
atrast. Pulkstenis nosita dobjām skaņām div-

padsmit.
„Dziļa ir pusnakts," saka Nīcše, „dziļāka nekā

tu domā —

"

Un Artai ari bij, it kā tai būtu jānokāpj pašas
cilvēces dziļumos un jānes augšup tās vērtības,
kādas vispār cilvēcei ir, cik dziļi pēdējā var

sniegt, — kā jūras līdējs, kas meklē retas pērles.
Valodai ir dziļi vārdi, kuros kā kodols, ie-

slēgts cietā čaulā, slēpjas visa ētika, varbūt visa

reliģija:
Piedot —

Atbrīvot —

Atpestīt —

Tie ir trīs vārti, kas jāatslēdz, lai cilvēks

kļūtu pilnīgs ...
Bet cik ir, kas to spēj ? Cik

viņu ir?

Piedot var, kad pats sevi pārspēj, bet aizmirst

nevar. Brūce var sadzīt, var cietējs teikt, ka ne-

sāp, un pat smaidīt, bet rēta paliek, to vairs ne-

var izdzēst.

Atbrīvot var no važām, no verdzības tiklab

atsevišķus cilvēkus, kā veselu šķiru vai pat ve-
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selas valstis. Var pat viņas kultūrā pacelt. Bet

katrā cilvēkā iemīt zvērs, kam ir maigi nosaukumi

par «tieksmēm, kārēm, kaislēm". Un ar to cil-

vēces dziļākais dziļums tomēr vēl nav sasniegts.
Un nu trešais vārds — tik sāpju pilns, tik uz-

varošs reizē —
bet kas to spēj pateikt? Kas to

spēj izpildīt? Tas nozīmē otra cilvēka dziļāko
būtni izraisīt no tūkstošiem pavedieniem, kas ap

viņu apvīti kā zirnekļa tīkli, un atdot to sev at-

pakaļ?
Bet neviens ieguvums nav bez upura, un vai

Arta, lepnā, pašapzinīgā, valdonīgā Arta, spēs
sevi upurēt?

Viens bij skaidrs: kas Jarmutu Asminu gri-

bēja pacelt, tam vajadzēja sevi upurēt, to Arta

saprata.
Viņa cīnījās ar sevi: vai jel maz Asmins ir tā

vērts? Lai
nu gan viņa šimbrīžam bija izmesta

no līdzšinējās spožās karjēras, viņa to varēja at-

gūt atpakaļ, un ja ari ne to, ceļš uz citām tautām

bija brīvs. Vēl viņa gribēja pārdomāt, pamatīgi
pārdomāt.

Ar tādu apņemšanos viņa aizmiga murgu pil-
nā miegā.

Miegā viņai karstas asaras lija pār vaigiem,
bet viņa tikai tās pamanīja otrā rītā, kad tās jau

bij nožuvušas un sastingušas par sāls kārtu.

Artas sirds zināja vairāk nekā viņas prāts.

Mūžīgā sievietība, kas pacēla Faustu, nekad ne-

zudīs no pasaules, kā vakarzvaigzne no debess.

Kamēr Arta nomocījās savā iekšējā cīņā, tā-

mēr Augstkalnu mājā norisinājās dažādi no-

tikumi.

Uz klētsaugšas abi jaunceptie revolucionāri,

Viļķers un Bundža, salasījušies dažādu brošūru,
sāka drukāt proklamācijas marksisma garā.

Viņiem pievienojās līdzteku tāda paša gara
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ierosināti ari citi skolnieki no augstākām ģimnā-
zijas klasēm.

Starp skolniekiem tur priekšgalā darbojās
Fricis Vēsmanis, kurš personīgi jau bij stājies ar

Jarmutu Asminu sakarā. Starp pēdējo klašu skol-

niecēm pirmo vietu ieņēma Klarisa Eilerte, tikpat
daiļa, cik ģeniāla. Viņa vadīja veselu pulciņu,
un bij tiešām jābrīnās, kā šī plaukstošā dailone

varēja uzņemties tik smagu darbu, kas ārpus
skolas uzdevumiem taču prasīja tik daudz laika

un pārdomu.
Bija jau ari viņai, kā katrai sievietei, sava

Eirmā un, varbūt, ari pēdējā mīla, bet tās objekts
ij tikpat līdzvērtīgs un ģeniāls kā Klarisa, un

tādēļ viņi abi salējās vienā jūtu akordā.

Starp abiem šiem pulciņiem nebija tieša sa-

kara, bet ideja bija viena un tā pati: uzplauksto-
šais reālisms literātūrā līdz ar marksisma idejām
publicistikā.

Latvijā tādām idejām bij reāls pamats nupat
muitas likumā, ar kuru pazeminājās labības ce-

nas un līdz ar to ari laukstrādnieku algas. At-

tiecības ari pilsētā starp fabriku darba devējiem
un ņēmējiem pasliktinājās. Uznira ari tādi vārdi

kā „streiks", bet nekādas rēgulāras organizācijas
vēl nenodibinājās, kaut gan „Jaunā Diena" daudz

rakstīja par ārzemju tamlīdzīgu kustību, kas jau
dziļas saknes bij laidusi tautā un sastāvēja no

stingri disciplinētām strādnieku organizācijām
fabrikās.

Literātūrā tās atbalsojās Gerharda Haupt-
maņa „Audējos", Zūdermaņa „Godā" un citos

darbos.

Viss tas iespaidoja stipri jauno paaudzi, un tā

ar varu meklēja atrast konfliktus, kur tādi vēl

nemaz nebij izauguši.
Graut vajadzēja, kur un kā vien varēja pie-

ķerties. To jau bija ierosinājusi Ansona lekcija
pērngada tradicionālajā 30. augustā, kaut gan tā
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attiecās tikai uz literātūru vien. Bet kad jau vie-

nā stūrī ēkai ķieģelis izlauzts, tad tā drūp vēl

tālāk, un lielāku lūzumu pašķīra Jarmuta Asmina

slepeni pārvestās brošūras par marksisma saturu

un viņa paša rakstītā ārzemju politika «Jaunajā
Dienā".

Viņš ar to bij ierauts virpulī, kas viņu pašu
beidzot ierāva dzelmē.

Bet šimbrīžam tā bija tikai priekšspēle, ne-

kādi negaisi vēl nedraudēja.
Vārds „sociāldēmokratija" vēl nebija rakstīts

ne uz kādas lapaspuses latviešu vēsturē. Zemnie-

ka smagie soļi vēl brida tīrumā, kaut gan jau
mašīna sāka runāt savu valodu. Tikai sieviete

bij gandrīz pirmā, kas bij pacēlusi savu balsi jau-

tājumu vakaros.

Augstkalnu klētsaugšiene bij pārvērtusies
par īstu auditoriju, kur ap Viļķeru un Bundžu

jau pulcējās vairāki puikas, un katrs nāca ar

savu patētisko priekšnesumu.
Bieži tos pārtrauca mazais Zigis, kad te kāds

neaicināts balodis bij sapulcē ielaidies, un viņš, to

meklēdams, pašā svinīgā brīdī bāza iekšā savu

garo „flatterštangu".
Ari citi mājinieki tur nepiedalījās. Marts

bij aizņemts ar savas salauztās mašīnas rekonstru-

ēšanu, un Smeldzi jau neņēma vērā. Augstkalnu
tētiņš ari bij aizņemts ar citām lietām, kas tam

izlikās vēl interesantākas: viņš pēc dabas bij

romantiķis un aizrāvās no visādiem ārējiem no-

tikumiem.

Tāds liels notikums viņam bij vācu amatnieku

biedrības degšana Palejas ielā, kas jau ieilga trīs

dienas. Tur tikai bij ko skatīties, kā liesmas cē-

lās un plaka un ugunsdzēsēji ar visām šļūtenēm
tur nekā nevarēja padarīt.

Viens brīkšķis nāca pēc otra, kad griesti vai

sienas iegāzās un augstas uguns virpas ar dūmu

mutuļiem uzšāvās gaisā. Viņš neatkustēja ne
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soli no lieliskās panorāmas un pat paēst nebij
nācis mājās. Agri no rīta viņš bij aši iekodis

bada kumosu, piebāzis pilnu savu jaunpirkto pīpi
un vēl paņēmis līdzi maku, pilnu sagrieztas ta-

bakas, ar to tad varēja iztikt cauru dienu, ja tur-

klāt vēl pudelīte ar balto atradās otrā kabatā.

Jāsaka, ka viņam sevišķi patika noskatīties

ugunsgrēkos. Tādu ari Jelgavai ar viņas vecām

koka mājelēm netrūka. Ja nu kādu laiku tādas

katastrofas izpalika, tad tētiņš žēlojās, ka neno-

tiekot vairs neviena „ugunsgrēciņa".
Otrs prieks viņam bija pavasarī noskatīties,

kā ledus iet, tad viņš cauru nakti varēja nostāvēt

uz Driksnas upes tilta. Bet cik tad nu ilgi tāds

ledus ietP Izšķīst kā putas!
Kad nu lielais ugunsgrēks tāpat kā ledus ie-

šana taču reiz bij galā, bij jāuzmeklē citi no-

tikumi.

Grēbnera vaska drānu fabrikā, aiz Annas

vārtiem, strādnieki pa ausu galiem ari bija kaut

ko sadzirdējuši par streikiem, un sestdienās, kad

bij notikusi „cālunga", un visi bija sapulcējušies
dzertuvē, un degvīns bija sakāpis galvās, tie sāka

runāt par streikošanu un lielu algas pieprasīša-
nu, citādi tie plēsīšot un dauzīšot visas mašīnas

kopā.
Tādās sestdienu sapulcēs ari tētiņš bij iekļu-

vis, jo viņam starp strādniekiem bija kāds labs

paziņa, protams, uz viņa rēķina.
Pārnācis mājās, viņš sāka trīt cirvi un meklēt

kopā dakšas, jo viņš streiku saprata tikai kā lielu

izkaušanos, un pacilātos brīžos viņš gribēja vi-

sādā ziņā būt priekšgalā.
Māmiņa, tādu rīkošanos ieraudzījusi, sāka

viņu stipri rāt: „Vai tu esi prātā jucis? Vai mūs

visus gribi iegrūst nelaimē ar savu āļošanos? Ej
labāk streiko gultā, citādi tevi sasies policija un

iegrūdis caurumā, kur tu ne dienas, ne naktis

neredzēsi."
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Tādi draudi darīja savu iespaidu, jo no poli-
cijas tētiņam bij varen bail. Viņš tūdaļ nolika

visus ieročus un likās gultā. Sajūsmas gars ari

bij izkūpējis, un tālākos darbus varēja izsapņot
ar pīpes palīdzību zilos dūmu mutuļos.

Naids pret fabrikantiem ari nebija nevietā

pie tētiņa, tas bij iemiesots viņa ģimenes perso-
niskos piedzīvojumos:

Viņa tēva brāli bij saplosījuši fabrikanta

Gauderera lielie kurtu suņi, kad tas no rīta agri
bij gājis garām fabrikai. Nejauši bijuši vārti

vaļā, un suņi vēl nebijuši pieslēgti pie ķēdēm.
Nelaimīgais atrasts turpat asiņu peļķē guļam

uz lielceļa un bijis jau nobeidzies. Krūtis viņam

bijušas gabalos saplosītas. Bet tie bij senie laiki.

Ko tad nabaga latvieša dzīvība nozīmēja pret vā-

cu kungiem! Tikpat kā suņi aiz sprosta saplosa
kādu kaķīti! Neviens nemeklēja pakaļ, ne ari

sūdzējās. Taisnību tas tā kā tā nebūtu dabūjis.
Bet izlietā asins, saka, nežūstot, tā brēcot pēc
atriebes.

Tētiņā tā glabājās latentā, pusneapzinīgā stā-

voklī, un ari, varbūt, kāda lāse no tās glabājās
Artas dzīslās, kas kā deglis gaidīja īsto brīdi, lai

uzliesmotu. Tētiņš jau nomierinājās, bet totiesu

sāka atkal māmiņa baiļoties: vārds „policija", ar

ko viņa bija gribējusi iebaidīt tētiņu, biedināja
viņu pašu.

Puikas uz klētsaugšienes sāka arvien skaļāk

pacelt balsis, un viņu skaits pieauga arvien vai-

rāk. Tie čiepstēja un pērās kā zvirbuļi jumta pa-

spārnē pēc pavasara lietus.

Ja nu kāds policists, iedams garām, to sadzir-

dētu, tad māmiņa līdz ar visiem krita iekšā un se-

višķi viņa, jo bērni vēl bij nepieauguši. Bet mī-

ļais Dieviņš vēl no tā pasargāja, ari viņš ar laiku

varbūt bij kļuvis progresīvāks un piegriezis vērī-

bu jaunām idejām kā jaunplaukstošai pavasara
zālītei.
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Tikai kaimiņi brīnījās, kur tādi puikas sara-

dušies un kādēļ viņi tādi nosmērējušies? Citam

melns deguns, citam traips uz vaiga no tintes, ar

kuru rakstīja proklamācijas. No valodām ļaudis
neko daudz nesaprata un domāja, ka strīdiņi no-

tiek kādu skolas uzdevumu dēļ.
Tomēr šai jaunajai censoņu sabiedrībai pienā-

ca reiz gals, kaut gan gluži no citas puses, nekā

māmiņa bija iedomājusies, bīdamās no policijas.
Policija šoreiz bij Viļķera māte, kas lielās

bēdās bij pavadījusi laiku pēc tam, kad dēls līdz

ar ganubij pazuduši. Pa visām upēm tā bij likusi

izmeklēties un visos šķūņu kaktos, vai tie nebūtu

pakārušies; viņi jau bieži tādas muļķības bij iz-

runājušies, ka to no viņiem varēja sagaidīt. Bei-

dzot viņai iekrita prātā ari aptaujāties Jelgavā pie
dēla drauga, Augstkalnu Marta, vai tas par viņiem
ko nezinātu.

Un tā nu vienu dienu Viļķeru mamma mēslu

ratos iebrauca Augstkalnu sētā. īsteni tā bij tā-

da ore ar augstām redelēm apkārt visiem gadīju-
miem. Nevarēja jau zināt, vai nebūs jāpārved
abu līķi.

Kad Viļķeru mamma ar lielo redeļu ori bij
iebraukusi Augstkalnu pagalmā, divas galvas pa-

zagšu glūnēja no klētsaugšienes. Glūnētāji bij
abi puikas, Viļķers un Bundža. Viņi jau no ratu

rīboņas bij noskārtuši kaut ko nelabu. Fantāzijā
tiem tēlojās priekšā „melnā Zuzanna", kas vadā

šurp un turp cietumniekus.

Tas bij tik briesmīgi, bet, ak, tik romantiski!

Viļķera seja bij plata un smaidīga, kā pilns mē-

ness pret rītu, bet Bundža savu vārgo, bālo seju

ar nopietniem vaibstiem bij iespraudis sava bied-

ra padusē.
Bet kā pārbijās Viļķers, kad tas „melnās Zu-

zannas" vietā ieraudzīja savu pašu māju mēslu iz-

vadājamo redeļu ori un iekšā sēžam savu māti!

Tā viņam šķita briesmīgāka par Zuzannu, un
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smaids nozuda no viņa sejas. Bundža nu pavisam
bij pārbijies, jo kalpa zēniņš taču bij daudz vai-

rāk atbildīgs nekā saimniekdēls, kam visa šī eks-

kursija īsteni bij tikai dēka. Mammai bij ari rokā

varena pātaga.
Bet dziļa kvēle dega šā vārgā puikas iegrimu-

šās acīs. Tās, kaut ari pa vissīkāko caurumiņu,
bij ieskatījušās lielajā gaismas pasaulē, un šis

skats sacīja: „Es mūrus un dzelžus lauzīšu, bet es

tomēr reiz izlauzīšos laukā."

Ari Viļķeru mamma bij glūnošās sejas ierau-

dzījusi, un pirmais iespaids viņai bija prieks, ka

nebūs vairs jāved līķi mājās, bet nebēdņi, izbē-

gušie puikas, kas nevīžo strādāt pašā karstākā

darba laikā.

Viņas prieks bij pārgājis tūdaļ dusmās, un

viņa, pātagu pacēlusi, rādīja uz augšu:

„Nu, jūs pagāni, elles cepeši, redzēsiet! Zilus,
melnus es jūs saklapēšu, ka visas utis izbirs no

skrandām."

Pēdējais piedraudējums, kā ari tituli, zīmējās

gan vairāk uz Bundžu.

Tad viņa, izkāpusi no ores, piesēja pie dārza

sētas vājo zirdziņu un pameta tam priekšā klēpīti
salmu ar klāt piejauktu sienu. Sparīgiem soļiem
viņa drāzās iekšā pie Augstkalniem. Ari uz tiem

viņai vārījās dusmu žults. Tie tādiem palaidņiem
bij devuši mājas vietu un laikam ari ēst: „Vai
tad nu grauza koka mizas!"

Viļķeru mamma tomēr nevarēja ilgi
dusmoties, viņa visu soda mēru bij izlaidusi lamu

vārdos. Ūn ja tiešām tā kādreiz ķērās pie rīk-

stēm, tad tās tomēr bij panesamas. Viņa pati tā-

dus pērienus dēvēja par auglīgu lietu. Ja Bundža

vispār baidījās, tad savas vārgās veselības dēļ, jo

viņa krūtīs jau agri perinājās diloņa dīgļi.
Un tomēr šim vārgākam no vārgiem un zemā-

kajam no zemiem bij lemts, ka likteņa vilnis viņu



171

reiz augsti uznesis spožā gaitā, citu priekšgalā,,
pirms nāve pārgriezis viņa dzīves dziju.

Ari mūžam smaidošā Kārļa Viļķera mūžs bij
apzīmēts ar traģisma zīmogu, kaut gan dzejas mū-

za viņa pieri bija skūpstījusi ar saules skūpstu.
Šimbrīžam abi puikas vēl nepazina ne rezignācijas
tuksnesi, ne akmeņaino pienākumu ceļu, cerība

tiem gāja papriekšu ar zaļu zaru rokā.

Viļķeru mamma abas ar Augstkalnu mammu

sēdēja pie kafijas un pārrunāja par tagadējo sa-

maitāto jaunatni. Neesot vairs nekādas bijāšanas,
ne pateicības. „Lūk, šis pats Bundža," teica Viļ-
ķeru mamma, „kādu es viņu uzņēmu! Kā badam

pamestu kaķēnu lauka malā! Novārgušu un

kustoņu apēstu. Liku nomazgāt un uzdevu mu-

gurā tīras drēbes. Ari jaunas kurpes viņam no-

pirku un dodama tam izskaidroju no bībeles līdzī-

bu par šauro un plato ceļu, un piekodināju, lai

viņš vienmēr ar jaunajām kurpēm staigā pa to

šauro, un ko nu šis! Diezin, pa kādu ceļu būs

aizgājis!"
„Ko nu," iebilda Augstkalnu mamma. „Bēr-

ni vien jau tik vēl ir! Un tām kurpēm ari nav ne-

kāda sakara ar to šauro un plato ceļu. To jau var

staigāt ari gluži bez kurpēm."
„Ak tu, Dieviņ!" iesaucās Viļķeru mamma.

„Tad jau viņš tās kurpes būs noplēsis! Tas tik

būtu stiķis! Tad es viņam viņa paša dzimto ādu

noplēsīšu no muguras!"
Pie šiem spēcīgiem vārdiem lēni pavērās dur-

vis, un viņās parādījās Viļķera platais sejs ar bai-

līgi viltīgu smīnu un gribēja atkal atrauties atpa-
kaļ, bet mamma to jau bij ieraudzījusi un uzklie-

dza: „Te nu jūs esat abi, skretuļi tādi! Ne pēdas
vairs jūs man nekustēsat, ar virvi es jūs sasiešu!"

Vārdu birums tomēr šoreiz neizdevās tik bra-

ši kā no sākuma, jo mammai bij pilna mute ar

balto maizi, un kafijas tasi ari nevarēja atstāt ne-

izdzertu. Pātaga ari bij palikusi ārā ratos.
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Puikas viņas psīcholoģiju pazina ļoti labi.

Tie bija nogaidījuši, kamēr pirmais karstums pār-
iet un tad lēni nolaidušies no klēts augšienes zemē.

Viļķers pirmais bij līdis pa durvīm iekšā, un vi-

ņam nopakaļ sekoja Bundža. Abi tie metās mam-

mai skūpstīt roku.

Mamma ar vienu roku saķēra dēla biezo matu

kušķi, kas gan sevišķi nesāpēja, un ar otru, sagrā-
busi Bundžu aiz svārka apkakles, raustīja tos

abus šurp un turp, kā linu grīstes kulstīdama, bet

puikas cieta klusu, kamēr dusmas pamazām no-

plaka.
«Rādi šurp tos jaunos zābakus," mamma Bun-

džām uzsauca, un tas ari paklausīgi pacēla kāju
gaisā, kā zirgs pie kalēja, kad to apkaļ.

„Vēl jau nu turas," viņa norūca apmierināta,
„bet to tik tu pielūko," viņa pacēla atkal balsi,

pirkstu kratīdama, „kad tu ar tiem zābakiem kur

eji, tad taisi labi garus soļus, ar to zābaki pietau-
pās."

Jocīgi gan bij iedomāties sīka auguma puiku,
kāds bij Dāvids Bundža, stiepjam kājas garos

soļos.
Beidzot nu pēc labas kafijas un vēl labākām

pamācībām bija miers ģimenes starpā un Viļķeru
mammai labs prāts.

Lielā redeļu ore, kura būtu iznākusi gandrīz
par līķa ratiem, veda nu dzīvos miroņus priecīgi
čīkstēdama uz mājām.

Tikai liesais zirdziņš nebij priecīgs, jo nu vi-

ņam bij jāvelk trejkārtīga nasta, un pātagas si-

tieni viņa kaulainajām ribām atkārtojās jo biežāk.

Kad sitīs viņa atpestīšanas stunda no verdzī-

bas? Kad atnāks dzelžainais pestītājs —
mašīna?

Līdz tam lauku ceļi rudeņos, kas nebija gran-

tēti un no gara lietus samirkuši, zirgiem bija šaus-

mīga katorga, sevišķi kad tiem bij jāstiepj uz pil-
sētu smagi piekrautie labības vezumi un kad rati

iestiga dubļos līdz rumbām.
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Viļķeru zirdziņš un citi tamlīdzīgi bēdu brāļi,
kad tie vairs lauku darbus nevarēja strādāt, tika

pārdoti par smiekla naudu žīdam. Tas tos lika

sava preces vezuma priekšā un, kad tie aiz nespē-
ka un vecuma nevarēja paiet, sita ar pātagas resno

galu, ka kauli skanēja un kamēr tāds nabaga lo-

piņš pārkrita pār ilksi un bija beigts.
Tāda bij lauku dzīves nakts puse ar dažām vēl

drūmākām ainām, ja negrib to apskatīt vienīgi no

poētiskā viedokļa ar viņas viļņojošām druvām,

pilnām zelta kviešu, vai ābeļu dārziem, pilniem
augļu.

Lēni aiztipināja Viļķeru ore atpakaļ uz mā-

jām un veda abus jaunos Don-Kichotus parastajā
ikdienas darbā.

Ar to priekškars nolaidās pār turpmākās drā-

mas pirmo cēlienu.

Augstkalnu ģimene varēja atkal uzelpot, ti-

kusi vaļā no liekēdējiem. Bija ari viņu dēļ ietai-

sīts krietns parāds ēdienu bodītē, ko Arta, kā laba

feja, samaksāja. Viņa tādus robus bij paradusi
pildīt ari tad, kad tā vēl bij nabaga skolotāja ar

niecīgu algu. — Viņa pati taisījās braukt projām
uz jūrmalu, kur māsas Upenieces jau bija aizbrau-

kušas un noņēmušas īrē dzīvokli ari viņai.

Viņas vecais draugs, nabaga sadurtais runcis,

pēc ilgas guļas starp dzīvību un nāvi ari sāka lēni

pacelt galvu un it kā mēlīti pastiepa pretim Artas

pirksta galam, ko tā bij iemērkusi saldā krējumā.
Tā bija tomēr dzīvības zīme, un Arta par to ļoti
priecājās.

Viņa sāka savas lietas jau sakravāt somā, lai

ar nākošās dienas pirmo dzelzceļa vilcienu dotos

uz jūrmalu, kad viņu pārsteidza nejaušs gadījums.
leradās kāds kungs no Jelgavas Latviešu biedrības

un laipni lūdza viņu nākošo svētdienu piedalīties
biedrības sarīkotā koncertā.

Koncertu rīkoja kādam labdarīgam mērķim,
un tādēļ viņa nevarēja no tā lāgā atteikties, kaut
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gan viņai Jelgavas publika nebij simpātiska ar vi-

ņas sīkpilsonisko madāmu kafijas sarunām, kas

tik sīki senāk bij iztirzājušas viņas dzīvi. Ari

Latviešu Biedrības dižvīros atradās tādi pārstāvji,
kā: Džungļu Klāvs, galma dzejnieks, sārtlūpiņu
apdziedātājs Rudeņu Jānis, viņas pašas radinieks

Edvins Upītis, kas bij izvērties par bagātu fabri-

kantu, un vēl daudzi citi. Visi tie tagad pret viņu

bij naidīgi noskaņoti. Bet vai viņas māksla un ie-

gūtā slava to nepacēla augstumos, kuros viņa nai-

dam un dubļiem ar spārniem lidoja pāri?

Totiesu atkal jaunā skolnieku paaudze sāka

par viņu iejūsmināties, jo ziņa, ka viņa satiekas ar

«Jaunās Dienas" redaktoru, kaut ari slepeni, un

ka tā izmesta no Rīgas Latviešu biedrības, bij gā-

jusi no mutes uz muti. Kurš nu tādas skandalozas

baumas būtu varējis paturēt pie sevis, tikpat kā

degošu ogli kabatā?

Klarisa Eilerte līdz ar savu vecāko māsu Ainu

bij sākušas apciemot Artu un ielūdza ari pie sevis

mājās, lai iepazīstinātu ar jauno draudzi, kas sāka

grupēties ap lielo ideju kā mēneši ap Saturnu.

Ari nākošo svētdienu tie visi nosolījās apmek-
lēt izrīkojumu, kaut gan citādi tie uz Jelgavas
māmuļas izrīkojumiem negāja.

Gaidīja ari atbraucam no Rīgas Žani Ansonu,
kas it kā nupat esot pārbraucis no Maskavas Rīgā
brīvdienu sākumā. Viņš, tā sakot, bij sevišķi Jel-
gavas jaunatnes ideologs, kura uz viņa runām

klausījās ar ticīgām ausīm kā uz kalna sprediķi.
Artu gan šāda priekavēsts visai nesajūsminā-

ja, un viņa to uzņēma vienaldzīgi.
Līdz svētdienai, kad bij nolemts izrīkojums,

bij vēl tikai kādas trīs dienas, un Arta, reiz solī-

jusies, negribēja atkāpties, kaut gan viņai bija
tāda sajūta, it kā tai būtu jāiet kādā odžu pūznī.
Skolnieces bij viņai sīkāki attēlojušas Jelgavas
sabiedrību, kas bij kļuvusi vēl šaurāka un mietpil-
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soniskāka, kops bij sācies lūzums starp veco un

jauno strāvu, kā sīkas svītras ziemas ledū.

Nebija jau ari pēdējais trīsdesmitais augusts
izdevies tik spoži kā citiem gadiem.

Neieradās vairs tik daudz iebraucēju tambora

ratos ar brangiem zirgiem, un Indriķis Alunāns,
kas sēdēja pie ieejas, skandināja patukšo kasi

skārda bundžā, un viņa platais ģīmis bij aptumšo-
jies kā mēness.

Resnie papi un mammas, kam vēl bij kas aiz-

ķēries no senākiem kviešu plūdiem, skatījās ba-

žīgi, ari jaunkundzes vairs nebija tik grezni tēr-

pušās kā senāk. Tagad, tur publika vairs tā ne-

drūzmējās kā agrāk, skaļāk atskanēja biedrības

priekšnieka trīskārtīgās urjavas par godu ķeiza-
ram Aleksandram, kas latviešiem dāvinājis brī-

vību.

Ko līdz tāda brīvība, kad labības cenas krī-

tas un krītas? Kur ņemt naudu, ko samaksāt

vācu lielkungiem par dzimtsatpirktām mājām! Ari

kalpiem nevarēja daudz pazemināt algu, tie jau
tagad, diezin no kā sakūdīti, sāka rūkt, ka šiem

jāsalstot aiz sētas visos izrīkojumos, kamēr papi
tur iekšā plītējot un sitot kārtis.

Ari centrifūga piena šķirošanai, kas tagad bij
ievesta, bij kalpiem dadzis acīs: „Ko šie dabūjot,
galīgi nosmalstītu pienu kā ūdeni!" un bieži vien

tie to izlēja pa grīdu vai nolika suņiem priekšā,
kas ari apslapēja mēli un aizgriezās projām.

Tāds bij vispārējais noskaņojums, un laiks

spieda tiklab kalpus, kā saimniekus.

Sīki mākonīši uzkāpa pie apvāršņa kā vēstne-

ši no attāla pērkona. Kultūrai un izrīkojumiem
arvien mazāk atlika publikas un naudas, un tā kā

nu minētais trīsdesmitais augusts bij izdevies tik

plāni, tad nodomātais koncerts ar labdarības no-

lūku bij īsteni labdarība biedrības kasei, kurai

bij piemetusies diloņa sērga. — Varēja taču cerēt

uz kuplu apmeklētāju skaitu, jo Arta bij visu mu-
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tē vai ļaunā, vai labā ziņā. Aiz ziņkārības vien

viņa bij jāredz, tāpat kā kāds virves dejotājs vai

nēģeru puika. Māksla te nekrita svarā, bet tikai

persona.

Dāmas ari gribēja redzēt, kāda kleita viņai
būs mugurā. Vai būs daudz apkārusies ar zeltiem

un briljantiem, kādus tādām skatuves zvaigznēm
kungi mēdz sadāvināt?

Atnāca svētdienas vakars, un izrīkotāji tie-

šām nebij vīlušies. Nams bij kā piebāzts. Kon-

certā darbojās līdzi ari citas personas blakus Ar-

tai: kāda mazāka dziedātāja, kāda deklamātore

un vijolists, un beigās biedrības koris.

Artai bija pāris reižu jāuzstājas, vidū un bei-

gās. Turklāt vēl trešo reizi duetā kopā ar otru

dziedātāju, kas bij altiste. Pēdējā bij ar protekci-
jas palīdzību ņemta no biedrības kora un kaut cik

apmācīta solo dziedāšanā, ari balss tai nesniedzās

pāri par vidus mēru. Tā saucās Jozefa un bija
kāda biedrības kunga iecerētā. — Noskanēja
zvans, aprima troksnis, un lēni pavērās priekš-
kars. Pirmais iznāca koris un nodziedāja vis-

pirms parasto krievu himnu: „Dievs, sargi ķei-
zaru", kas aiz nemitīgiem aplausiem bija trīsreiz

jāatkārto. Tad sekoja vēl pāris tautas dziesmu, un

koris nogāja, skaļu aplausu pavadīts. Publika at-

radās uzbudinātā stāvoklī, it kā pielādēta ar spri-
dzināmām vielām.

Nu bij Artas reize. Viņa uzlidoja kā māko-

nītis vieglā baltā tērpā no mežģinēm. Rotas tai

nebij nekādas, tikai viena sarkana roze pie krūts.

Kamēr viņa šķirstīja notis un pavadītājs nosēdās

pie klavierēm, publikā dāmas jau paguva sačuk-

stēties: „Skat, kur dziļš kakļa izgriezums kleitā!

Vai tas nav tīri izaicinoši? Un tik kailas rokas

līdz plecu galiem, vai tur nav jākaunās?"

„Un tad vēl roze pie krūts! Tā prot spēlēt

uz visām tūrēm! Kur tie briljanti? Tos viņa gud-
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ri paslēpusi mājā. Lai nu nedomā vis mūs ap-
mānīt!"

Kungi gan nekā nesacīja, bet savādais smīns

viņu lūpu kaktos izsacīja to pašu.
Klusums iestājās. Tad dziedātāju no vienas

puses, kas bij vairāk zāles dibenā, apsveica skaļi
applausi, bet priekšējās rindas klusēja. Pacēlās

viņas skaistā, spēcīgā balss, kas izpletās kā pla-
tiem, baltiem spārniem pa visu telpu.

Dziesmu izvēle bija no pašu meistariem — Vī-

tola, Vīgnera, Jurjāna. Un — uzvara bij tomēr

Artas pusē. Vajadzēja dot piedevas atkal un

atkal.

Arta dziedāja tautas dziesmas, bet cik pavisam
citādi tās izklausījās viņas izpildījumā! Neviens

līdz šim tās nebij tik skaisti dziedam dzirdējis.
Likās, it kā tās būtu jaunas dziesmas, līdz šim vēl

nedzirdētas, ko tauta līdz šim bij uzglabājusi sa-

vos gadusimteņu asaru un sāpju šķirstos.
Zālē bij dzirdami šņuksti, smīnu sejas pārvēr-

tās dziļā nopietnībā. Bija taču katra krūtīs dvē-

sele, lai cik cieti tā būtu ieslēgta aklā naidā un ne-

novīdības čaulā.

Ari svilpotāji, kas bij noorganizēti, nedabūja
izpausties, ātrs mājiens tos apklusināja, pirms tie

vēl bij sākuši pacelt savu mūziku ar mālu pīlītēm.
Tikai vienu misēkli vairs nebija iespējams iz-

labot: kādam puikam, kas šim mērķim sevišķi
bij izraudzīts, bij jāpasniedz dziedātājai puķu
pušķis, un Artai uz skatuves parādoties, viņš to

tik aši bij nodevis, ka nebij laika vairs viņu ap-

turēt.

Arta ar pateicību ziedus saņēma, un kad

priekškars nolaidās, viņa puķu pušķi gribēja pa-

ost, sarkano neļķu smarža plūda tai pretim kā

aicinādama.

Bet tikko Arta seju nogremdēja puķēs, viņa
kā dzelta atrāvās: puķes ganbij apliktas mākslī-

gi apkārt, bet vidū slēpās asās nātras un ērkšķi —
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Atri viņa atrāva aploksnīti un tur vairāk ne-

kas nebij pavadrakstā kā „Anonimus m pluralis".
„Vai, ak vai!" dobji izlauzās viņai iz krūtīm.

„Tad to viņai veltīja viņas otra dzimtene Jel-
gava, kuras meita viņa tomēr bija, kaut ari tā to

ieskatīja par pazudušo!"
Nu tikai nesabrukt! Nu tikai turēties!

Aplausi zālē nevarēja rimties, kaut gan Arta

diezgan ilgi kavējās aiz kulisēm. Tas bija varbūt

gandarījums, varbūt nožēlošana no pretinieku pu-

ses, tikai Arta, dziļi ievainota, to vairs nesajuta.
Nāves bālā sejā kvēloja viņas acis: „Un to-

mēr, un tomēr es jūsu raktajā kapā nepalikšu, es

celšos augšā, caur visiem bieziem mūriem es lau-

zīšos cauri: cīņa pret cīņu! zobs pret zobu!"

Viņa izlobīja ērkšķus no puķu pušķa, nejuz-
dama, ka tie saplosīja viņas rokas, ka sīkas asins

svītriņas tecēja pār viņas seju, viņa nometa rozi

no savas krūts un piesprauda tās vietā veltītos

ērkšķus
Ceļi Artai drebēja un acis sejā dega kā divas

nupat iedegtas liesmas, bet viņa saņēma pēdējos
spēkus un deva zīmi, lai vēlreiz uzvilktu priekš-
karu, jo aplausi publikā vēl nebij norimuši.

Bāla, lepna un skaista kā ekstāzē, asiņojošo
roku spiezdama pie krūtīm, kur rēgojās ērkšķu
un dadžu kuplais pušķis, tāda viņa paklanījās
publikai, vienreiz, otrreiz, trešoreiz, lai labi dabū-

tu to apskatīties, un gribēja nupat atkāpties, it kā

uz mūžu ardievodamies, kad skolnieki, jaunstrāv-
nieki, izlauzās no dibens un pasniedza tai ari savu

balvu. Tas bija neliels ozolvainags, ar baltu kok-

vilnas lentīti klāt, uz kuras bij drukāta atzinība

par kādu dziesmu marseļēzes veidā, ko Arta šova-

kar nemaz nebija dziedājusi.
Domāts jau bija labi, bet iznāca drusku ne-

veikli un, diemžēl, par vēlu. Ari ozoli, tautības

simbols, jaunstrāvniekiem nederēja. Arta vēl da-

būja tikko vainagu saņemt un mēcbaniski pateik-
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ties — tad priekškars noveļas viņai šeit uz visiem

laikiem.

Viņa apvilka mēteli un devās prom, neraugo-
ties uz to, ka viņai vēl bij divi numuri jāizpilda,
viens duets un otrs numurs solo.

Kas viņai daļas! Viņu tik briesmīgi apkaunot
un tad prasīt, lai viņa vēlreiz stātos uz skatuves,
šo ņirdzīgo seju priekšā, tas gāja pāri viņas spē-
kiem.

Mājā ejot, viņa neaizmirsa paņemt ari līdzi

ērkšķus ar nātrām. Rūpīgi viņa tos ietina papīrā.
Rozes un neļķes, kas bij apkārt apliktas, viņa no-

svieda zemē, lai min tās zem kājām. Ko tās vairs

tagad nozīmēja!
Izgājusi ārā, viņa vēsināja karsto pieri vējā,

kas aukstām šalkām tai sitās sejā. Dziļi viņa uz-

vilka plīvuru pār saskrambāto seju un asiņojošās
rokas paslēpa cimdos. Metās krēsla, un tumsa vi-

ņai šoreiz likās kā mīļa māte, kas apklāj ar melnu

lakatu un glāsta savu nabaga ievainotu bērnu.

Uz māju viņa nevarēja tūliņ iet, jo koncerts

vēl nebij beidzies, un viņai būtu vecākiem bijis jā-
stāsta, kādēļ tā priekšlaikus pārnākusi.

Viņa aizgāja uz pilsdārzu, kas bij tukšs, un

tur, atslīgusi uz kāda soliņa, mēģināja pārlikt no-

tikušo un atgūt atkal pašsavaldīšanos.
Koncerts pa tam gāja savu gaitu tālāk. Uz-

stājās viņas līdzdziedātāja un dueta vietā dziedāja
ko nu prata. Viņas pielūdzējs tai pasniedza sma-

gu rožu buķeti. Publikā tomēr valdīja nospiests

gars. Visi sajuta, ka bij noticis kaut kas neizla-

bojams; un mazi, šķidri aplausi pavadīja nākošos

priekšnesumus.
Arta, nogaidījusi laiku, kad koncertam varē-

ja būt beigas, pārgāja mājā.
Skolēni bij sapulcējušies pie Artas mājas un

gaidīja to ārpusē pārnākam. Pagāja labs brītiņš,
kad ieradās Arta. Izcēlās dzīvas sarunas par no-

tikušo, kaut gan viņai bij nepanesami, ka šo in-
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cidentu pavisam vēl piemin. Bet neko nevarēja
darīt, jo sirsnīgāk totiesu jaunā paaudze ar Kla-

risu un Ainu viņai pieķērās un gribēja viņu ap-
mierināt. Iznāca ari Artas māte un uzrunāja sa-

pulcējušos, pateikdamies, ka tie viņas meitai godu
parādījuši, bet Arta māja ar acīm, lai par noti-

kušo neko nestāstītu.

Pavadītāji izšķīrās ar norunu, ka rītu sarīkos

mazu izgājienu zaļumos mežā aiz Rētiņa dambja,
kur Artai visādā ziņā jāpiedalās. Viņa to ari ap-

solīja. — Otrā rītā visa jautrā jaunā paaudze de-

vās turpu. Puikas nesa ēdienu grozus, jo tie gri-
bēja visu dienu pavadīt zaļumos. Arta, kā noru-

nāts, gāja līdzi, un viņai par lielu izbrīnīšanos

bija ari tanī pulciņā ieradies Žanis Ansons. Viņš
vakar tikko no Rīgas bij atbraucis uz Jelgavu un

pārnakšņojis pie kāda pazīstama.
Arta ar viņu sasveicinājās, bet mēģināja tu-

rēties atstatu, sarunādamās ar kādu citu. Ansons

viņai neuzbāzās.

Rīts bij jauks, kā izredzēts pastaigai, tikai

Fiētiņa dambis ar saviem vecajiem kokiem katrā

pusē, kas jau lielkungu laikos stādīti un neviena

neapkopti, tāli izplēta savus zarus pār dambi kā

melnus lietussargus, atstāja drūmu iespaidu. Ari

līdztekošais kanālis ar staigno ūdeni, vietām

pārklātu ar zaļu, lipīgu glumeni, šo iespaidu vēl

pavairoja. Te pat zaļais maijs, zelta saules laivā

braukdams, nevarēja nedzīvos ūdeņus iekustināt,

ne ari ar zibošu staru cirvi biezokni izcirst. Dam-

bim abās malās bija ari divi dēļi nolikti kā celiņi

gājējiem, bet vietuvietām satrunējuši un apdru-
puši, ka uz tiem varēja kāju lauzt.

Bet jaunie gājēji par to maz bēdāja. Ātriem

soļiem tie devās uz priekšu, dziesmas dziedādami

un cits citu pa jokam grūstīdami, kamēr tie šim

drūmajam dambim bij pāri un ar sparu drāzās

iekšā jautrajā, zaļajā mežā, kur putni tos sagai-

dīja ar skaļām gavilēm kā mīļus ciemiņus.
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Viņi gāja mežā labi tālu iekšā un uzmeklēja
kādu nomales atstatāku vietu.

Tur tie apmetās kā īsta bohēmas nometne; iz-

laida kājas krustu un šķērsu un tad sāka iekost no

līdz atnestiem groziem sviestmaizes, kam bij pie-
vienotas dažas pudeles alus. Tad stāstīja dažus

anekdotus par vecajiem, ko pavadīja smiekli un

zobgalīgas piezīmes.
Šie jaunie ļaudis bij pilni jautrām zobgalī-

bām, kā negaisa mākonis ar zibeņiem, bet, diem-

žēl, viņu zibeņi vēl bij no papīra, tāpat ari bum-

bas bij nekaitīgas, ko tie svieda; pat odi neizbijās
no tām, kas tiem sīca ap galvu.

Kad vecā strāva bij viņu žargonā diezgan
«izāzēta", karagājiens gāja pret pašu Dievu.

Kāds ieprasījās, vai paradīzē suņiem ari būšot

vieta un vai eņģeļiem baltajās drēbēs ari iemītot

blusas. Mārtiņš Luters pats uz sava suņa esot tei-

cis: «Nekauc, nekauc, mans Filaks, ari tu debesīs

dabūsi sudraba astīti."

Tamlīdzīgiem jokiem sekoja ari visādi izķē-
motas Dieva dziesmas, ko visi vilka, gaudīgi izlocī-

dami sagandētās meldijās.
Artai tas ļoti sāpēja, vecās, mīļās dziesmas, ko

māmiņa viņai šūpulī esot bija dziedājusi, visas

jaunās dienas uzkāpa no laika dzelmeņa viņai acu

priekšā — nē! Tā nevarēja vecu samīt un izķē-
mot, kas tik daudziem bij devis balstu un remdi-

nājumu sāpēs un nāves stundā izpletis par tiem

savus spārnus!
Nē, nē, nē! kliedza viņā kāda balss, tas būtu

tikpat kā savai mātei spļaut sejā un tēvam mest

ar koku. Cilvēces pamata principus gan var gro-

zīt un pārvērtēt, bet ne sagraut, citādi nebūtu

vairs nekāda attīstības procesa ne dabā, ne cil-

vēcē.

Viņa gribēja piecelties un aiziet, kad Ansons,

pamanījis, ka Artai tāda ērmošanās nebij visai

patīkama vai ka viņa varbūt pēc viņa domām
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nebūtu vēl līdz tādai pakāpei nogatavojusies, uz-

sauca:

«Beidzat nu, skuķi, tādu niekošanos, jūs taču

zināt, ka mēs te neesam sapulcējušies kā vienkār-

ši zaļumnieki, kas vairāk nezina, kā savas sīkās

ikdienas prieciņus, bet mēs gribam ko nopietnāku
un dziļāku. Apskatīsim tuvāk, ko lielais Markss,
nākamības pravietis, mums māca, un uzklausāt

manu runu, jo es viņā dziļāki esmu iedziļinājies."
Viņš piecēlās, stalts kā senču ozols, un sāka

turēt runu, kurai viņš tiešām bij sagatavojies.
īsteni tā nebija nekas cits, kā kopsavilkums

no dažādām brošūrām. Gludi un korrekti nori-

tēja viņa runas plūdums, šad tad vienmuļīgu žestu

pavadīts. Kaut kā trūka viņam, tās personiskās
nots, tās dziļās dvēseles, kas aizrauj un valdzina

ar suģestīvu varu, kaut ari runa nebūtu tik gluda
un korrekta.

Arta tai nevarēja sekot, viņas dvēsele bij
trausla kā meža stirna, kas dziļi ievainota, meklē

paslēpties dziļi biezoknī.

Ar nepacietību viņa gaidīja, kad varētu do-

ties uz mājām.
Kad metās krēsla, visi paķēra savus grozus*

bet tukšās alus pudeles un sviestmaižu papīrus iz-

svaidīja pa krūmiem un tad vēl nodziedāja:
«Mēs jaunu pasauli sev celsim!"

Tad visi pa to pašu drūmo Rētiņa dambi de-

vās atpakaļ uz pilsētu.

Arta, no citiem drusku attālinājusies, gāja no-

pakaļ. Lai viņi tur māžojas un grūsta cits citu no

laipām nostu, viņa šinī jaunības pulkā neiederēja.
Domās nogrimusi, viņa nemanīja, ka Ansons tā-

pat kā viņa no citiem bija atšķīries un pēkšņi at-

radās viņai pie sāniem. — «Atvainojat," viņš tei-

ca, «ka izliekos jums varbūt uzbāzīgs, bet man ar

jums būtu kas nopietns jāpārrunā."
«Vai jūs ar savu pirmītējo runu vēl neesat

galā?" Arta prasīja, galvu pacēlusi.
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„Ak, ko nu! Es jau zinu, ka jums nekas ne-

patīk, ko es daru. Bet es šo izdevīgo brīdi gribu

izlietot, lai izpildītu kāda cita uzdevumu. īsteni

es visu šo gājienu zaļumos izrīkoju tikai tādēļ
vien, lai man būtu izdevība ar jums runāt."

„Ko jūs īsti gribat sacīt, un kas tas par uzde-
?CC

„Nu, tad es jums teikšu skaidri un gaiši:
Tea, Jarmuta māsa, negrib, ka jūs viņas brāli at-

velkat no viņas nost un paņemat sev —"

„Anson, ko jūs runājat! Vai tad es to spēju?"

„Arta, ir cilvēki, kam briesmīga vara dota pār
citiem, un jūs esat tāda; ja jūs ko gribat, tad ari

to panākat. Jūs esat īsta satānela; kas jūsu tīk-

liem spēj izbēgt! —"

„Lūdzu," iebilda Arta starpā, „es nebūt nees-

mu kaut kādus tīklus pār jūsu Jarmutu Asminu iz-

metusi —"

„Tā jau ir tā nelaime," Ansons teica, viņas
rokas sagrābdams un tās krampjaini spiezdams,

„jo aukstāk jūs pret vīrieti izturaties, jo vairāk

jūs to savaldzināt."

„Lūdzu, laižat mani, tādus apgalvojumus jūs
varat sacīt tur tiem skuķiem, Klarisai vai citām,

tās jutīsies glaimotas, tikai ne man; es eju citu

ceļu, kas ne jums, ne viņām nav zināms."

„Es jūs mīlu, mīlu, mīlu! Caur mani jūs cel-

saties mūsu partijā, kā vēl neviena sieviete līdz

šim nav cēlusies. Es pazemošos, sperat mani ar

kājām, bet es jūs ārprātīgi mīlu!"

«Stājaties, Anson," Arta viņu stingri uzska-

tīja. „Jūs vēl esat diezgan jauns jūtu ziņā, jums
noticēs daudzas sievietes, un jūs ari varbūt vēlāk

apprecēsaties, kad šis temperāmenta viesulis būs

pārgājis, un tad jūs jutīsaties ērti un omulīgi, bet

šimbrīžam apmierināties. Turklāt jūs taču gri-
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bejat sacīt, ka jus nākat kaut kāda cita uzde-

vumaf

„Ak, jā," Ansons, attapies un roku pielicis pie

pieres, sacīja. „Man bij no Teas jums jāsaka, ka

jums neies labi, ja jūs no viņas brāļa neatsakā-

ties."

„Ak tu, mīļais Dievs!" Arta izsaucās: „it kā

es būtu viņas brāli saistījusi! Lai viņš iet un dara

ko grib!"

„Arta, Arta! Es jums saku, bīstaties no vi-

ņas, bīstaties no visas partijas un vēl vairāk,
bīstaties no manis; ja jūs mani mīlētu kaut ari ma-

zu drusciņ, jūs būtu uzvarētāja, es būšu jūsu

vergs, ja nē, nē, jūs zaudēsat, briesmīgi zaudēsat!"

„Lai tad ari!" Arta izsaucās. „Es līdz šim ne

par naidu, ne par zaudējumiem neesmu domājusi,
bet ja jūs paši un jūsu sabiedrotā Tea ar varu

mani izaicina, tad labi, es to pieņemu, pēc jūsu

pašu vārdiem es izlietošu šo suģestīvo varu, un tad

redzēsim, kurš kuru uzveiks."

„Bet iegaumējat vēl to," Ansons piebilda, „ja
kāds šinī cīņā kritīs, tad varbūt nebūsat taisni jūs
tā, bet tas būs — Jarmuts Asmins. —" Arta ne-

viļus sarāvās.

Tas bija vārīgs punkts, uz kuru viņu varēja
ķert, bet visi šīs dienas pārdzīvojumi viņu tā bij

nogurdinājuši, ka viņa to nespēja nopietni uz-

ņemt. Un varbūt ari nemaz nebij ko nopietni

ņemt. Drīzi viņi jau ari atradās pie Artas mājas

durvīm, un viņa, no visiem atvadījusies, iegāja
iekšā.

Nevienu dienu viņa vairs negribēja palikt
Jelgavā, kas viņai varēja dot tikai rūgtumu vien,

un priecājās, ka nu reiz tiks skaidrā gaisā: pie

jūras, pie lielās jūras!
Rīta vilciens viņu turpu noveda.



185

Devītā nodaļa.

Zelta saule un zila debess.

Motto:

Ziedonis, kas pašu sauli un vēju
loka,

Neprasa atļauju,
Paņem tev sirsniņu,

Svaida kā zelta ābolu rokā!

Visi steidzās no Rīgas putekļainām ielām lau-

kā zaļumos un svaigā gaisā, gan uz laukiem, gan

uz jūru. Bet bij ari tādi, kam diena bij jāpavada
pilsētas šaurajās telpās, kur neiespīd pat ne saules

stariņš.
Laimīgs tas, kas vēl vakarā dabūja kur iz-

braukt!

Tādi pienagloti sēdētāji bez saules, bez zilas

debess, ieslēgti šaurās redakcijas telpās bij «Jau-
nās Dienas" īstenie melna darba strādnieki Džons

un Matīss. Tā viņus vienkārši sauca vārdos, pēc

ģimenes vārdiem neviens neprasīja. Viņi strādāja
tur jau no sākta gala, kopš «Jaunā Diena" sāka

iznākt. Matīss īsti šinī «Jaunās Dienas" zvaigznā-

jā nemaz neiederēja, jo viņš bija vecs tautībnieks

un būtu savā vietā bijis «Baltā Vērša" kūtī, bet

ej nu sazini, kā likteņa vētra kaut kuru izsvaida,

viņam bij poētiskas dāvanas, un viņš Pij pirmais,
kas izlasīja un sakopoja tautas dziesmas pēc aistē-

tiskā viedokļa atsevišķā grāmatā, kas ilgi pārdzī-
voja laika plūdumu, kā balta ūdens roze, šūpo-
damās uz ūdens viļņiem.

Turklāt viņš vēl darbojās līdz ar slaveno va-

lodnieku Sirmo pie «Jaunās Dienas" valodnie-

ciskā pielikuma un ikgadus izdeva vēl kādu sie-

viešu kalendāru. Mūžīgi čakla bite, kas nezina

atpūtas — tāds viņš bija.
Otrs viņa līdzbiedrs, tāds pat spalvas grau-

zējs, bij Džons. Tas ari daudz nodarbojās un bija
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dziļš zinātņu vīrs, kas nevien sekoja jaunlaika

parādībām, bet prata ari strādāt neizsīkstošo ik-

dienas darbu.

Kaut kādiem iesūtījumiem no laukiem lapas
izdevējs Strēlnieks nemaksāja itin nekā. Trijiem
cilvēkiem bij ikdienas avīze, kas bija diezgan

prāva, jāpiepilda.
Trešais, blakus abiem minētiem, bija tagad

jaunais redaktors Jarmuts Asmins. Viņš rakstīja
ārzemju ziņas, un turklāt viņam bij jāsaskaņo
visi materiāli un jāieved vienots gars, ko īsteni

līdz šim citos laikrakstos neievēroja. Šis gars,
kas gribēja aptvert jaunlaikus, dibinājās uz kul-

tūras pamatu ar sociālistisku pieskaņu.
Visi jaunos lozungus te apvienoja populārā

veidā. Hēgeļa dialektiskā jeb attīstības filozo-

fija, Darvina cilvēces izcelšanās, jauna valoda,

jauna ētika, jauna literātūra un tāpat ari sieviešu

kustība te pacēla pirmo reizi savu balsi.

Asmins pa dienu bija aizņemts pa lielākai

daļai ar iesūtīto materiālu caurskatīšanu un ar

pārrunām ar studentiem, kas nāca un gāja kā pa-

vasara plūdi, katrs atnesdams kaut kādu jaunu

atziņu.
Bet uzņemtos materiālus vajadzēja izveidot,

zināšana vēl nebija spriedums, novērošana vēl

nebij domāšana. Tur vajadzēja izveidot dzīvu

organismu, un tam vajadzēja radoša spēka, stip-

ras personības, kā centrālasi, ap kuru viss griežas.

Tāds bij atradies Jarmuta Asmina personībā.
No savas gara bagātības viņš deva visiem, kas ap

viņu pulcējās, studenti paši vēlāk bieži liecināja:

mēs bijām kā mācekļi, kas sēdēja pie sava lielā

meistara kājām. — Kas tad tika rakstīts, pārru-
nāts un domāts, bij liesmainas lapas latviešu kul-

tūras vēsturē, kas vairs nebija no tās izplēšamas.
Lielā publikā tās, protams, vēl nebij burtojamas,
un bieži vien, kā jau minēts, notika uzbrukumi,
bet nekas jauns nav nācis bez cīņas. Ar šādiem
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paņēmieniem „Jaunā Diena" ari nekad nebūtu

varējusi iekarot abonentus, un Strēlnieks ari ne-

būtu tas nelga bijis, kas savu naudu būtu velti

šķiedis lapas iespiešanai. Par avīzes pirmsāku-
mu un abonentu pievilkšanu zināja Matīss un

Džons stāstīt, kas paši bij bijuši tās krusttēvi.

Lielu sensāciju bij sacēlis romāns „Medinieki",
kurā bija attēlotas toreizējā Austrijas kroņ-
prinča Rūdolfa mīlas dēkas ar baronesi Večeru,
kas abi bij nošāvušies meža paviljonā. Lauku sie-

vas bij iebraukušas, aizgājušas uz ekspedīciju un

lūgušās:
«Cienīgi, žēlīgi kundziņi, pasakāt jel, kā turp-

māk būs un kādas iznāks beigas, mēs mājā tur

nevaram nogulēt ne nakti, pa numuram vien lasī-

damas." — Bet žēlīgie kundziņi bij tik gudri, ka

nekā neizpauda, kaut gan sieviņas solījās piemak-
sāt un noslaucīja pat nēzdodziņā acis.

Visam jaukam reiz pienāk gals, tāpat ari

kroņprincim Rūdolfam. Nu bij jādomā par kādu

citu publikas ieķērāju, un tāds nu izrādījās ro-

māns „Rokambols". Tur bij tik daudz sarežģīju-
mu un notikumu, un šausmu un briesmu, ka dre-

buļi vien kratīja lasītāju, un asaras bira kā zirņi
no sieta. Romāna īstais tulkotājs bij Džons, un

viņš tur dažā labā vietā pielika savu sauju piparu
klāt. Viņa devīze bij: jo briesmīgāk, jo labāk.

Kas to būtu domājis no šī nopietnā vīra, kas pēc

izskata tik skābs un īdzīgs sēdēja pie redakcijas
galda, ka viņā slēpjas tik daudz humora, kā saule

aiz mākoņiem.
Kad viņam iemetās rakstīšanas krampis, vai

ari kad viņš gribēja noslīcināt savas bēdas, kas

arvien kā slīkonis pabāza galvu viņa atmiņās, un

kad citam bij jātulko romāns, tad publika iebilda:

„Vai nu briesmas esot pāri? Kādēļ tad nu visi

tik rāmi kā baloži?" — Bet kad tad no jauna
Džons sēdās pie rakstīšanas, tad lija atkal piķis
un zēvele, un lasītāji drebinājās vien. Romāns
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stiepās bezgala garumā, tā ka nevarēja vairs sā-

kuma atminēt ne lasītāji, ne rakstītāji. Tad

Džons izdomāja, kā visam padarīt galu.
Džons sadzina visas romāna personas ekspre-

ša vilcienā, kas no simts metru augsta tilta no-

gāzās kādā bezdibenī, un visas bija beigtas.
Sievas stipri raudāja, ka tik jauniem mīlētā-

jiem, kas caur visām briesmām beidzot būtu ti-

kuši cauri, bij jāatrod tik bēdīgs gals. Džons

spļaudījās, jo rokas tam bija palikušas stīvas.

Viņš iegriezās kādā krodziņā atveldzēt savu sirdi.

Viņa īstenām bēdām bija ari savs pamats.
Viņš bija studējis kopā ar Jarmutu Asminu Pēter-

pils ūniversitātē, bet kad reiz bij uznācis lielais

skandāls, viņu vairs nepielaida pie gala eksāmena

un no ūniversitātes izslēdza. Viņam nu bij jā-
strādā kā šmokam zem Stenkas un tagad zem

Asmina, tas viņu ne mazumu sarūgtināja. Tur-

klāt viņam bij iedzimts lepnums, kā privilēģija
starp citiem latviešiem: viņš piederēja pie Kur-

zemes ķēniņiem, kas nebija cietuši ne dzimtslai-

kus cauri, ne klaušas. Viņa prieks tādēļ ari bij,
kad tas varēja ļaudis visā klusībā pamuļķot. īs-

tais viņa laiks iestājās tad, kad citiem bij pa va-

saras brīvdienām tukšais jeb „skābo gurķu" laiks.

Tad Džona fantāzija parādījās visā spožumā: tik

daudz taču bij, kas notika Dieva pasaulītē, vai

ari varēja notikt, vai pavisam nenotika, bet Džons

to visu zināja.
Bieži parādījās avīzes slejās zem uzraksta

„no laukiem iesūtīts", ka kāds guļot bij aprijis

pats savus liekos zobus, vai ari sievām, ogojot
mežā, bij liela čūska iekodusi miesas mīkstā daļā
un tad vēl saritinājusies un palikusi ogu grozā
guļam. Citam, guļot siena gubā, bij tārps ielīdis

pa ausi iekšā un pa degunu laukā un palicis de-

gungalā karājoties. Un kur tad vēl trakie suņi,
kas skraidīja apkārt bez uzpurņa un bij sakoduši

no vietas septiņus bērnus! Kur nelaimīgie mī-
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lētāji, kas bij gājuši karsto sirdi apklusināt vē-

sos viļņos! Kur zagļi, kas naktī bij nozaguši no

Pētera baznīcas torņa zelta gaili!
Publika skrēja skatīties tādu neliešu darbu,

kas nebij baidījušies aizskart pat svētumus: „Zodz
tavu zagšanu! Bet kā šie tikuši tur augšā, kur

ne putns nevar uzlaisties?"

Bet lai cik agri ļaudis tur bij saskrējuši, gai-
lis jau atradās atkal savā vietā. Tur gods un

slava nācās vienmēr modrai policijai, kas atradās

sava_ uzdevuma augstumos.
īsi sakot, Džona fantāzija bija neizsīkstoša,

un viņš pievilka ar to publiku kā magnēts dzelzs

skaidas. Bet ko tas līdzēja, kad nauda viņa ka-

batās bij izsīkstoša! Kad mēnesis gāja uz bei-

gām, viņu varēja vai uz galvas nostādīt, un viņam
neviena kapeika nebūtu izkritusi. Tādās reizēs

viņa seja bij tā apmākusies kā lietus debess, un

viņš tad iegriezās kādā zināmā krodziņā, kur kro-

dzinieks bij tik humāns un līdzjūtīgs cilvēks, ka

saviem kundēm deva bieži uz krīta.

Tādi pastāvīgi kundes un savstarpēji draugi
bija chroniskais pašnāvnieks, mums jau pazīsta-
mais Vīrāks, kas arvien gribēja sev dūšu iegūt
pašnāvībai, bet tomēr nekad to neiespēja; otrs

bij apdāvinātais valodnieks Sirmais, tas elegan-
tākais starp trijiem bēdu biedriem, jo viņam ar-

vien bij manšetes, kādas citiem nebija, tikai viņš
tās nenēsāja uz rokām, bet turēja iebāzis kabatā.

Ari moderna kravate tam bij ap kaklu, bet uz

kailas miesas, jo krekla tam nebij mugurā, tas

viņam bij aizmirsies vai nu apvilkt, vai ari pa-
visam tāda nebija.

Trešais šinī bēdu trejlapiņā bij mūsu Džons,
tas bij no visiem tas skābākais, īsts rūguma pods.
Bet kad dzidrais sakāpa galvā, tad Bakchuss tiem

vija ap galvu vīnlapu stīgas, un fantāzija uzbūra

acu priekšā burvīgas ainas. Galvenais tiem bij
nauda, daudz naudas, tie rakņājās naudā kā zirgi
auzu silē.
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Varam, jeb labāk, nevaram iedomāties, kāda

bija atmoda otrā rītā, kad sekoja paģiras.
Džona fantāzija nemitīgi strādāja, kā varētu

tikt pie naudas. Ar darbu vien tas nebij iespē-
jams, ar to pietika tikai dienišķai maizei.

Pazīstamais krodzinieks, kaut gan tas bij
kristīgs cilvēks, tomēr reiz sāka atteikties dot uz

krīta, par citiem krodziniekiem nemaz nerunājot,
tie pazina Džonu, un Džons pazina viņus.

Ko nu darīt, labu padomu atrast bij tikpat kā

no vērša slaukt pienu! Bet Džons paspēja ari

pēdējo — un tas bij visai oriģināls atradums.

„Ko līdz man manas miesas," viņš sev sacīja,

„kad tās iekustina tikai gars, bet garam atkal

vajag gara, kā mašīnas motoram eļļas!

Šī mazvērtīgā miesa tomēr būs reiz jābedī

kapa caurumā, un tur no viņas nevienam nekāda

labuma nebūs. Kādēļ lai es viņu neizlietoju eko-

nomiski un lietderīgi? Ne velti es taču esmu

klausījies augstskolā tautsaimniecību, lai neizlie-

totu pats sevi kā piemēru."
Viņš nobrauca uz Tērbatas augstskolu un

pārdeva sevi anatomijas nodaļai, lai viņa līķis pēc
viņa nāves tiktu izlietots kā medicīnisks prepa-

rāts studentiem. Viņam samaksāja par to uz

priekšu piecdesmit cara rubļus, kas toreiz bij liela

nauda, un viņš izdeva pretim kvīti.

Ak, cik cilvēks jūtas pašapzinīgs un spējīgs,
kad tam kabatā nauda! Brašiem soļiem un pa-
celtu galvu viņš tūdaļ devās uz pazīstamo krodzi-

ņu un neaizmirsa ari savus līdzbiedrus. Tur nu

visi ieslīka šķidrumā kā mušas krējumā. Tre-

šajā dienā Džons bij tiktāl, ka bij jāsāk domāt

par mājām. Metās jau ari tumsa, un viņam bij
garš ceļš līdz Pārdaugavai, kur atradās viņa dzī-

voklis sētā. Kā viņš turp bij nonācis, to nezināja
neviens cits, ne ari viņš pats. Vārti bij aizslēgti,
un viņam nekas neatlika, kā kāpt pār sētu pāri,

ja negribēja sasaldēties, jo pavasara nakts bij
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diezgan auksta. Sēta bija diezgan augsta, tā pa-

stāvēja no platiem mietiem ar smailiem galiem.
Džons vingrošanu nebija aizmirsis no saviem

skolas laikiem vai ari no kareivju apmācības ga-
diem. Augšā uz sētu viņš tika, tas bij grūtākais
gabals, nolaisties otrā pusē zemē bija tikai bērnu

spēle. Bet te atgadījās sava ķeza: zemē laižoties

tam bikšu gali bij aizķērušies aiz sētas asajiem
mietiem, un drēbe bij tik stipra auduma, ka ne

plīsa, ne ari laida Džonu vajā, kas tagad nu karā-

jās pie augstās sētas ar galvu uz zemi. Viņš vi-

sādi ķepurojās un griezās kā ripulis riņķī, bet

bikses netrūka kā netrūka pušu, un sētas mieti

tās ari nelaida vaļā.
Kādā nožēlojamā situācijā nu atradās Kur-

zemes ķoniņš! Viņa palīgā saucienus ari neviens

nedzirdēja, jo mājinieki visi gulēja svētītā miegā.
Tā pagāja nakts. Tikai otrā rītā, kad sievas

gāja slaucīt ielu, vai ari devās uz tirgu, tās ierau-

dzīja savu līdziedzīvotāju šūpojamies gar sētu

un ļoti nobijās, domādamas, ka tas būtu sev galu

darījis, bet kad tas viņas uzrunāja, lai nebīstas,
un lūdza, lai izpalīdzētu, tās citādi nevarēja viņu
atsvabināt, kā vienīgi viņu izlobīt no drēbēm

ārā, kā rāceni no mizām.

Tādā Ādama pustualetē viņš ieskrēja savā

dzīvoklī un noslēpās, kā citkārt Ādams paradīzē,
kas bij aizliegtu ābolu ēdis, un noslēpās no tā

Kunga vaiga. Kauns viņam bija no sievām.

Viņš ari bij stipri saaukstējies un ieguvis
influenču. Kad termometrs rādīja jau ap grādu
40, viņš savās fantāzijās sāka baiļoties, ka nu

savu miesu un līdz ar to pārdevis savu dvēseli

anatomikumam. Cik briesmīgi tas nu būs, kad

viņu sadalīs sīkos gabaliņos. —
Un varbūt tomēr

ir Dievs, kaut gan viņš bij pie alus glāzes bijis

noteikts ateists. Un kad nu tāds Dievs, lai nu

kāds būdams, viņam uzsauks:

„Džon, kur tu esi?"
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Par laimi, temperatūra sāka pazemināties, un

ieradās ari Asmins viņu apciemot.
Džons viņam izstāstīja savas bēdas, ka tas,

dzīvs būdams, bij pārdevies un it kā par sodu jau
tūliņ pēc tam pats savās biksēs pakāries. Asmins

viņu apmierināja, paņēma viņa kvīti un solījās
nākošās dienās to atpirkt atpakaļ. Tikai Džonam

bij svēti jāapsolās, ka nu vairs neņems ne pilienu
mutē. To viņš ari vēl gultā būdams darīja. Viņa
stiprais organisms drīz uzvarēja slimību, un viņš
gribēja celties.

Tikai nu bija bēdas, kur bikses palikušas, jo
vienas pašas viņam tikai bija. Ari šīs bēdas vi-

ņam tika noņemtas: sievas pa viņa slimības laiku

bikses bija salāpījušas, un tā viņš viscauri bij
atkal restaurēts. Bet ari te viņam bij jādod svēts

solījums, ka ar jaunsalāpītām biksēm pirmais
ceļš būs uz baznīcu. — Džons piecēlās un sāka

iziet, bet vecais īgnums atkal parādījās viņa sejā,
un viņš nodomāja ļoti loģiski: „Kādēļ man jā-

staipa savas kājas un jāiet uz baznīcu, ka kro-

dziņš atrodas daudz tuvāk? Man jau tādēļ tūliņ
nav jādzer, gribu tikai apskatīties, ko mani vecie

draugi dara. Vai viņiem ari neklājas tikpat plā-
ni kā man gājis?"

Viņš ari, kā domājis, darīja. Krodzinieks vi-

ņam nāca pretim un sirsnīgi spieda roku: „Lai
Dievs svētī tavu ieiešanu un pasargā tevi no iz-

iešanas."

Turklāt sniedza viņam putojošu glāzi alus

it kā pārpilnu sirdi. „Tas no manis uz atveseļo-
šanos," viņš teica. „Maksāt tev nekas nav jā-
maksā, šodien ari taviem draugiem iet par brīvu.

Esmu taču kristīts cilvēks, kas palīdz otram bē-

dās."

Tiešām, tur jau ari sēdēja Vīrāks un Sirmais

un ar skaļu „hallo!" nāca viņam pretim, un nezin,
vai viņi priecājās vairāk par atveseļojušos biedru,

vai par kroģera devīgo sirdi. Džons gan stīvējās
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pretim, ka esot nosolījies dzērienu vairs nelikt

pie mutes, bet vai nu iesi apsmādēt Dieva dāvanu!

Šodien, tikai vēl šodien viņš ar draugiem ko-

pā papriecāsies, bet rītu ieliks sludinājumu avī-

zēs: „Ja mani vēl kāds ierauga piedzērušu, tam

es izmaksāju visu, kas man kabatā!"

Otrā rītā Džons sāka atkal iet uz redakciju
strādāt savu parasto dienas darbu. Pēc tādām

pauzēm viņš atkal varēja strādāt ar vairāku zirgu
spēku. Viņš paveica vienā dienā, kur citam va-

jadzēja triju nedēju. Nabaga Matīsam pa viņa
prombūtības laiku bija divkāršs uzdevums bijis
strādāt Džona vietā.

Ļoti saprotami, ka dažās lauku koresponden-
cēs parādījās tādi stila ziedi, piemēram: „Tā na-

baga sieviņa vilka savu dzīvību caur zeķēm," vai

ari: „apsūnojis laika zobs." Bet laika plūsma
visam iet aši pāri, un nekas tik aši neaizmirstas

kā izlasīta avīze.

Jarmutam Asminam pa to laiku ari bija ra-

dušies visādi notikumi. Pārvadājušās nu bija no

laukiem pie viņa māte un vecākā māsa Līdija.
Pēc tēva nāves tām būtu bijis par grūtu pārvaldīt
divas lielas muižas.

Viņas bij noturējušas lielāku ūtrupi un iz-

pārdevušas daudz inventāra un lopu. Māte bija
ieņēmusi labu summu naudas, bet cik, to neviens

nezināja, viņa piederēja pie tiem vecmodīgiem
cilvēkiem, kas savu labumu tur cieti zeķes bankā.

— Māsa Līdija ari jau bija labi gados un turklāt

Joti cieta no reumatisma, jo lauku muižas, kas no

mitriem mūriem celtas, bij īsts visādu sērgu pe-
rēklis. Ari Asmins skolas gados un bērnībā, cik

nu bij uzturējies tēva mājās, jau bija ieguvis
reumatismu.

Līdija ari bij pārpūlējusies, vadīdama visu

lielo saimniecību. Turklāt viņa ari bij sarūgti-

nāta, ka tai, Latgalē dzīvojot, nebija īstas sa-

biedrības, un tādēļ viņa ari bij palikusi nepre-
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cējusies. Ko līdzēja tagad visas dārgās lietas,

garās, smagās zelta ķēdes un visādi greznumi, ne-

bija taču vairs ne jaunības prieka, ne veselības.

Ari laika garam, kāds tagad valdīja, viņa bij pa-
likusi pakaļ. Sapulcējās gankatru dienu studenti

pie Asmina, bet tie viņu ievēroja tikai tiktāl, cik

gardus ēdienus viņa ar māti prata sagatavot.

Vainīgs pie viņas sarūgtinātās dzīves visvai-

rāk bija bijis tēvs, kam neviens znots nebij bijis
diezgan labs un kas dzīvi saprata tikai plašos ap-

stākļos.
Visi Daugavpils žīdi un poļi viņu pazina un

no viņa aizņēmās lielākas summas uz neatdošanu.

Tāpat ari poļu muižnieki, kas pēc pēdējās 1863.

gada revolūcijas atradās diezgan bēdīgā stāvoklī,

meklēja pie viņa atspaidu. Vecais Asmins bij
lepns uz to, ka viņš poļu intelliģenci turēja savās

rokās. Viņš ari dēlam būtu nopircis labprāt kādu

poļu muižu, vai pat bija jau iemaksājis uz to, bet

pēdējam uz lauku dzīvi nemaz nenesās prāts.

Viņš bija dziļi iegrimis savas dvēseles stichijā, un

materiālā ārpasaule viņu nebūt neinteresēja.
Bieži vien tēvs viņam jautāja: „Ko tu, dēls, tā

sēdi, galvu rokās atspiedis, un domā?" Bet dēlam

nebij ko atbildēt.

Tāpat ari viņš dēlu sūtīja, lai uzraudzītu pie
siena ievākšanas latgaliešus, bet ikreiz tad iznāca

tā, ka pēdējie bij mazāk strādājuši, bet vairāk

pelnījuši. Tad tēvs atmeta ar roku, lai dēls dara

ko grib, viņā iedzimies tas nebij! Kaut kurš va-

garis tādam amatam bij vairāk noderīgs. Bargs
kungs bij bijis vecais Asmins pret prastajiem, sī-

kajiem latgaliešiem, kurus dēls tā klusi un slēpu
mīlēja. — Tēvs līdz ar māti sāka dēlu nicināt:

„Tu esi prasts dēls!" bij parastais teiciens, kaut

gan ari dēlam bij savs iedzimts aristokratisms,
tikai citādā veidā.

Tomēr ari par tēvu bij jāsaka, ka viņš lielā

stilā ari latviešiem palīdzēja, sevišķi toreiz uz-
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plaukstošai dēmokratijai ar Māteru Juri priekš-
galā. Pēdējam viņš bij devis lielākas summas.

Savā māju dzīvē vecais Asmins ari bij bijis diez-

gan plaša vēriena. Labāko ēdienu un dzērienu

nekad nebij trūcis, bet varbūt tāda pārmērība
viņam un tāpat ari bērniem laikam daudz bij bo-

jājusi nervus. Katru nedēļu ticis kauts kāds teļš,
un putni, un alus, un vīns pastāvīgi bijuši mājā.
Apkārtējie muižnieki ari tādēļ allaž pie viņa

viesojušies.
Asmins gan bieži bijis prom no mājas pilsētā,

un ari pret skaisto dzimumu tas sajutis simpāti-
jas, bet par to Jarmuts maz ko zināja stāstīt. Viņš
atminējās tikai to, ka tēvs un māte dzīvojuši katrs

savā muižā, bet tomēr savstarpīgi labi sapratušies,

jo braukuši viens pie otra ciemā ar saviem skais-

tajiem, izslavētajiem zirgiem.

Visi ģimenes pēcnācēji zināmā pakāpē bij, tā

sakot, deģeneranti. Abi pirmie dēli bērnībā bij
nomiruši, kaut gan tie izrādījušies ļoti apdāvi-
nāti. Tikai fiziskā spēka tiem bij trūcis. Pārē-

jie bērni, vecākā māsa Līdija bij novecojusies un

reumatisma sakropļota. Jarmuta laime bij bi-

jusi, ka viņš no pārpilnās dzīves bij agri nodots

pansijās, kur ēdiens nebūt nelīdzinājies tēva māju
pilnajam galdam. Tikai studentu gadu zināmā

laika iedzeršana un uztraukumi to bij sagan-

dējuši.
Sarūgtināts, vientulīgs, pats sev neuzticīgs,

fiziski aizvainots — tāds bij Jarmuts Asmins, kad

Arta ar viņu bij iepazinusies un kad viņš viņai

bij ļāvis ieskatīties savā pēdējā noslēpumā. Ne-

zin, kādēļ viņš to bij darījis, viņš pats nožēloja.
Kas tad šī sieviete viņam bij? Skaista? Daudz

jau ir skaistu un vēl skaistāku? Gars? Pirmo-

reiz sievietē gars? Vai tas nebija pat bīstams?

Vai nebij izsmiekls viņam, ka viņa savā arodā

daudz ko paspēja, un viņš? — Viņš nebija īsti tas,

kas viņš pēc būtības varētu būt bijis. —
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Un nu šī Arta, ar kuru viņš acumirkli bij
aizrāvies, kā jau nespējnieks, kuru vējš svaida

uz kuru pusi grib, viņš viņai bij uzticējis savu

dzīvi, un viņa nu smiesies par viņu, ak, kā viņa
smiesies! Kaut jel viņš būtu palicis pats pie se-

vis, kaut jel būtu nobeidzis savu dzīvi — tas būtu

iznācis ar godu, bet ari te viņu bij aizrāvusi kāda

ideja, kas, tā sakot, ģeometriski salējās ar viņa
dziļi līdzjūtīgo dvēseli.

lejūsmai par toreiz jaunuzplaukušām mark-

sisma idejām viņam bij pamatu jau likuši latga-
liešu strādnieki, kuriem par izdzinēju viņu bij
nolicis viņa tēvs. Neviena ideja, neviena kustība,
kas tikai ir tā pati materiālizētā ideja, nerodas un

netiek dzīvē reālizēta, ja viņai atsevišķās indivi-

duālitātes nesēj kādu sēkliņu, kas ātri vēršas pla-
šumā, ja tā kaut cik sakrīt kopā ar ārējiem ap-

stākļiem.
Jarmuts Asmins nu bija tas, kas savā mazajā

tautā uz kaut cik sagatavotas zemes kā agrs vai

pāragrs sējējs sēja to sēklu, kas jau viņā pašā
bij rūgusi un dīgusi, kaut gan citādi tas būtu aiz-

gājis savu ceļu. Kā zari ap koku sēdēja ap viņu
toreiz studenti, kas izsūca viņa dzīvības sulu, vi-

sas viņa domas, un tad sakārtotas stilistiskos

ievadrakstos izdeva par savu preci.
Pats devējs vai sējējs bij noguris līdz nāvei,

viņš nekam nespēja pretoties, ne pats koncentrē-

ties. Kā vējš paņem un aiznes siena kopiņu pa

gaisu, tā viņš atdeva sevi. Vienīgais cietais

punkts un ass, ap kuru griezās viņa būtība, bij
bijusi mīla uz māsu, uz daiļo Tev, kas pati bij tik

trausla un vārīga kā siltzemju puķe, un nu nāk

kaut kāda Arta un viņu apstulbina, un viņš tai

atdod visu savu dzīvību. Cik vainīgs viņš nu ju-
tās pret savu māsu!

Kopš māte un vecākā māsa bij atbraukušas,

viņš jutās atkal ģimenes klēpī; viss jauniegūtais

bija pagājis, un agrāk pagājušais bij atkal dzīvs

un spēcīgs.
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Tea, kur viņa tagad bij? Ar dusmām viņi bij
šķīrušies, tādēļ ka viņš bij aizstāvējis Artu, šo

svešo spēku, kas bij ielauzusies viņa dzīvē, un

pret ko? — pret viņa tik mīļoto, māsu!

Tagad Tea bij aizbraukusi uz laukiem pie
kādas draudzenes, un bij ļoti saprotami, ka viņa
negribēja ar brāli satikties, kas viņu tik dziļi bij
ievainojis, upurēdams to kādai svešai personai,
dēkainai teātra māksliniecei.

Sirdsapziņas mocīts, viņš apņēmās uz jūr-
malu nemaz neiet, ne ari vairs ar Artu satikties.

Totiesu vairāk viņš pieslēdzās savai ģimenei.
Līdija vadīja saimniecību kā senāk tēva mājās.
Galdi bij vienmēr pilni ēdieniem, un kurš stu-

dents nāca, tas bez uzaicināšanas sēdās klāt. Māte

ar ķēkšu apgādāja iepirkumus. Kā muižā pa-

rasts, viņa visu iepirka lielumā, cukuru pa ve-

selām galvām un tāpat ari citu preci.
Rīgā toreiz vēl tramvaju vilka zirgi, un vecā

Asmina kundze saprata to tā, ka zirgiem jāpietur,
kur braucējam vajadzēja, un ja nu konduktors

uz pavēli to nedarīja, tad viņa izkāpa no vagona

pie nākošās pieturas, ņēma pati zirgus aiz pavadas
un grieza uz to pusi, kur atradās viņas dzīvoklis.

Tādos apstākļos tagad Jarmuts Asmins dzī-

voja kā senāk savā tēva mājā.

Pēc kāda laiciņa atgriezās ari Tea, tagad īsti

pie mātes un māsas. Jarmutam seno attiecību at-

jaunošanai viņa bija līdzi atvedusi jeb abas kopā
atbraukušas ar kādu žīdu studenti. Jarmuts ar

pēdējo jau agrāk bija iepazinies Cīrichē, kur tie

visi trīs bija kopīgi pa apkārtnes kalniem kāpe-
lējuši. Bija nodibinājusies toreiz it kā drau-

dzība starp abiem, kas Teai bija ļoti pa prātam,
nu viņa tagad gribēja šīs saites atjaunot, lai brāli

atvilktu nost no sievietes, kas nebij pēc viņas

gaumes. Un ja ari ar studenti vairs vecie sakari

nebūtu atjaunojami, tad viņai rezervē vēl taču

palika Enna. — Enna bija Jarmutā bezgalīgi
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iemīlējusies, un tādēļ ari dievināja Tev. Viņai
gandrīz bij vairāk šanses, jo viņa bij skaista un

jauna un apdāvināta ar lielu temperāmentu,
kāds studentei nebija, ne ari tā varēja slavēties

ar skaistumu. Viņai tomēr piemita citas īpašī-
bas — smalkjūtība, un, pārlūkojusi situāciju,
viņa drīz vien aizbrauca. Tas bija skaists žests,

un tādēļ bija ari saprotams, kādēļ viņa palika par
izsmalcinātās Teas draudzeni ari vēlākos gados.

Jarmuts Asmins, kaut gan atradās ģimenes
klēpī, tomēr piederīgiem bij nepanesams. Bija
ari līdz ar Ansonu sabraukuši citi studenti, bet

nekādas organizātoriskas sapulces vēl toreiz ne-

notika, kaut gan ap Asminu galdu tagad pulcē-
jās studenti gandrīz katru dienu. Starp tiem gal-
veno vietu ieņēma Žanis Ansons. Viņš savu mīlu

tagad no Artas bij pārnesis uz Tev. Pēdējai viņa
frāzes ļoti glaimoja, kaut gan viņas jūtas tagad
sāka piegriezties citam. Tas bij bagātais, izslavē-

tais advokāts Stenka. Pēc izskata smalkiem

vaibstiem vīrietis, stalts augumā un mūzikāli ap-
dāvināts.

Protams, Ansons bij skaļāks un patētiskāks,
bet kas toreiz pazina ārzemju literātūru, tas zi-

nāja, ka piņa stils, kā ari stila ziedi bij tikai

Edgara Šteigera, Maksimiliana Hardena un viņa
izdevuma „Zukunft", kā ari Georga Brandesa

„Literaturstromungen" un Ferdinanda Lasala

publicistisko rakstiņu un dzejnieka Heines lokā-

lizējums.
Diemžēl, Tea no šiem rakstiem daudzus pazi-

na, nerunājot jau nemaz par literātiem, kā Zūder-

mani un Hauptmani, ko izrādīja uz Latviešu

Biedrības skatuves. Tāpat Ibsenu, kura Osvaldu

„Spokos" viņš taisni savā personā iemiesoja un

žēlojās, ka neesot palicis par lielu aktieri.

Kad ari tas Teas priekšā neko nelīdzēja,
viņš kļuva par dzejnieku un „Jaunās Dienas"

1894. vai ari 1895. g. pirmajā sesonā sastopami
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viņa dzejoļi drūmā pesimisma tonī, „kā viņš sēd

apskurbis uz bulvāra, vēji pūš sejā un norauj tam

cepuri, un skaistules iet garām". Varbūt tās dze-

jas vēl datējas no tiem laikiem, kad tas bij cie-

nījis abas Dostojevska romāna varones, kas pēc

«Nozieguma un soda" parauga bij sākušas žņaugt

bagāto krievu veceni.

Tea gan uzklausījās tādus nostāstus un li-

riskas dzejas izplūdumus, kas bija vēl vājāka
Veidenbauma vājo dzejoļu kopija, bet sevišķu
ievērību viņš pie viņas neatrada.

Ansona naturālisma robežas gāja pat tiktāl,
ka viņš dažu studentu klātbūtnē, pie «dievišķās"
Teas kājām sēdēdams, izteicās:

„Tea, tu gan esi tā brīnišķīgākā sieviete pa-
saulē, es tevi pielūdzu kā nevienu, bet mani nupat
spiež dabiskas vajadzības, un man uz brīdi jāiziet
laukā."

Tāds naturālisms ari Teai bija par daudz, bet

gluži atraidīt viņa to negribēja, viņa varēja to iz-

lietot kā ieroci pret ienīsto Artu. Tādēļ viņu
ģeometriskās līnijas vismaz salējās vienā leņķī.

Turklāt ari Stenka, kas toreiz gan bij atkā-

pies no redaktora amata un Jarmutam bij sacījis:
„Es tagad esmu izrakstījies un vairāk man nav ko

teikt, nāc nu tu," bij tomēr par godkārīgu, lai ari

garīgi nereprezentētos un lai neņemtu vadošu

lomu savās rokās. Viņš ņēmās iepazīties tuvāk

ar sociāldēmokratiskām mācībām un turklāt bij
ari iemīlējies smalkajā Teā. Viņš ņēma sev par
sevi pulcināt Pīpkolonijas studentus. Rīkoja lie-

palīgu Ansonu un, kā jau bagātnieks, sāka ap
liskas vakariņas un deva iedzert pa pilnam.

Ja nu reiz Pīpkolonijas studenti gribēja at-

šķirties no Letonijas studentiem ar to, ka tie ma-

zāk iemeta, tad tā nebūt nebij taisnība. Vienīgais

viņu pārākums bija tas, ka tie piekopa jaunas
idejas, aiztapinātas no ārzemēm, kamēr letoņi
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gāja atpakaļ uz tautas tradicijām un centās tās

gaismā celt un pārvērtēt.
Letoņi dibinājās uz dzeju, uz Ausekli, Pum-

puru, Lautenbachu, kas toreiz vēl bij lektors Tēr-

batas universitātē, Pīpkolonijā, turpretim, centās

piesavināties Marksa, Kautska, Engelsa idejas.
Tā abas partijas stāvēja diametrāli pretim

viena pret otru. Tikai alutiņš tām abām bij ko-

pīgs, kaut ari vienā brūzī brūvēts.

Un kas toreiz vairāk varēja izmaksāt kā stu-

dentu tēvs, tam ari vairāk piekrita. Un tāds nu

toreiz bij Stenka. Tādēļ ari studenti sāka vairāk

un vairāk ap viņu pulcēties, jo viņa pagaldē at-

radās varens grozs ar pilnām pudelēm.
Un cik tad nu galu galā tā īstā gara vajaga,

kad alkohola gars sakāpis galvā?
Teai imponēja Stenkas populāritāte, kaut gan

viņa nepazina tuvāk viņa būtību. Bet viņš bij
džentlmens, bagāts un tagad vēl pievilka ap sevi

studentus. Vajadzēja tikai vēl izteiksmīga orgā-

na, kas viņa slavu pauž uz ārieni. Tāds nu būtu

„Jaunā Diena". Viņš ari bija bijis pirms Jarmu-
ta redaktors. Kādēļ tagad pēdējo neizspiest lau-

kā? Visas jaunās domas, ko Jarmuts dienām

cauri stāstīja saviem studentiem, tie pārnesa pāri
uz Stenku, un tā viņam materiālu pamazām sala-

sījās diezgan. Vajadzēja tikai pakalpīga šmoka,
kas lietu ievada, un tad bij darīts, viņam savas

rokas nemazgājot.

Pirmais eksperiments jau bij noticis, kad

Ansons iegrozīja sapulci Jelgavā, kur patlaban
uzturējās Arta un kur no meža nākot mājā viņš
tai bij izteicis draudus, lai viņa atlaižoties no

Jarmuta, jo citādi ari tas tikšot izstumts no jau-
nās sabiedrības.

Jarmuts no šiem smalkajiem tīkliem nekā

nezināja, un tāpat ari Arta tādu piedraudējumu
nebija ņēmusi nopietni, jo viņa pazina Ansonu kā

lielmuti. Abi viņi ar Asminu dzīvoja savu jūtu
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dzīvi kā apakšstrāvojumu, kamēr virslīmenis iz-

skatījās gluds un saulē mirgojošs.

Jarmuts tomēr nebij mierīgs un stipri nervo-

zēja. Nekāda iedzeršana viņu vairs nepievilka,
un studenti sāka pukoties, ka viņš no viņiem at-

svešinoties.

Viņš ari tiešām bij noguris, un vienīgā at-

pūta viņam bij, kad viņš pēcpusdienās varēja
stundiņu apgulties, vai ari no rīta agri pēc 3 vai

4, kad bij visus laikrakstus skatījis cauri un uz-

rakstīja ārzemes ziņas.
Visus vakarus un pēcpusdienas tam aizņēma

studenti, kas nule bij pārbraukuši un katrs vēl

atsevišķi gribēja no viņa smelties gudrību.
Cik ilgi smadzeņu un nervu aparāts to spēja

izturēt, tas vienīgi bij jāliek uz jaunības konta.

Turklāt vēl māmiņa, kas tagad dzīvoja pie

viņa, ikreiz, kad viņš bij apgulies un iemidzis,
nāca apraudzīt, vai dēliņš guļ, gribēja viņu no-

glaudīt, pavilkt segu uz augšu, bet tad ari Jar-
mutam bij atņemta pēdējā miega drupatiņa, un

viņš tuvojās tiešām gala sabrukumam.

Tādā veidā mātes mīla pati savu bērnu dzina

postā. Un kur tad vēl sirdsgrauži, ka viņš Artai

bij uzticējis visu savu garīgo būtību!

Un tomēr, tomēr — vai viņa tiešām nekā ne-

atbildēs, kaut gan viņš viņai bij teicis, ka atbildes

nekādas nevajagot?
Tā tad garīgi un fiziski sadragāts uz visām

pusēm! Tomēr jaunā dzīvība prasīja savu tiesu.

Viņš iedomājās par bēgšanu vientulībā, par jūru,
kur viņi abi ar Artu bij norunājuši satikties. Bet

vai tad viņš nevarēja viens pats doties turpu?
Vai tad Arta ar jūru bij tik cieši saistīta, kā

jūras meita, kas viņu vilks dibenā?

Viņš saņēma visus spēkus kopā, aizbrauca uz

jūrmalu un noīrēja tur mazu, mazu mājiņu, vien-

stāvu, ar divām nelielām istabiņām un priekš-
namu. Tā bij tuvu kāpām, aiz liela smilšu uz-
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kalna, aiz kura tūļiņ atvērās jūra. Mājiņa atra-

dās visai vientulīgā vietā: Jaundubultos, 14. lī-

nijā, ar mājas Nr. 4-a. — Uzkāpis uz pakalniņa,
noņēmis cepuri, viņš dziļi ieelpoja svaigo gaisu.
Jauna dzīvības strāva ieplūda viņa krūtīs. Viņš
labprāt būtu tūliņ nolicies un uz mūžu iemidzis,
klausīdamies jūras šalkonī kā šūpuļa dziesmā.

Bet bij jābrauc atpakaļ uz Rīgu, lai paņemtu līdzi

vajadzīgās mantas un rakstus. Cik smacīgi bij
lokomotīves dūmi pret šo tīro gaisu!

Pārbraucis mājā, viņš atrada priekšā vēstuli.

Paskatījies uz virsrakstu, viņš sarāvās — tas jau
bij Artas rokraksts. Karstas šaltis viņam pār-
skrēja pār kauliem. Viņš bij domājis, ka viss

beigts, viss pārciests, un nu no jauna jāiet šinī

moku un šaubu dzīvē.

Grūti viņam bij pie vēstules ķerties, viņam
likās it kā tā degtu viņa rokās. Tūļodamies viņš
to tomēr paņēma. Tik smaga un bieza? Izsmiekls

tas nevarēja būt, jo smiekli aši izsprakst kā ra-

ķete gaisā? Bet kritika tur būs, ļauna, asa kri-

tika. —

Un tomēr kādā sirds kaktiņā viņam iezva-

nījās kā zelta zvaniņš. Burti no viņas rokas!

Viņam likās it kā kaut kur smaržotu rozes un

lilijas jeb, varbūt, pirmās pavasara vēstneses

vijolītes? Spožas dzirkstiņas viņam likās birstam

no gaisa, jeb vai tās bij tikai viņa aizmiglotās
acis?

„Vai es esmu palicis par mazu puiku?" viņš

pats uz sevi dusmojās. „Vai sēžu atkal tēva pļa-
vā, puķu vidū, un taurenīši man lido apkārt?"

Viņš paķēra vēstuli un iebāza to kabatā. La-

sīt tagad, tūliņ, viņš to nelasīs. Zudīs visas illū-

zijas, un viņš atkal būs viens. — Viņš apņēmās
tikai tad lasīt vēstuli, kad būs pie jūras. Tā nāks

viņam palīgā, dos spēku.
Nervozā steigā viņš kravāja visas savas lietas
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kopā un gribēja vēl šo pašu vakaru doties turpu..
Māte gan prasīja: „Ko tu, dēliņ, tā steidzies, it kā

tevi kāds dzītu? Pārguli vēl vienu naksniņu, at-

pūties." Bet Jarmuts uz to nebija piedabūjams.

„Te nu bij!" māte sacīja. „Tikko es pār-
braucu pie tevis, tu jau atkal laidies projām.
Kas man no bērniem ir! Nekad nav kopā, iz-

svaidīti pa pasaules malām. Esmu kā koks ar no-

lauztu galotni un apcirstiem zariem. Vīrs nomi-

ra, meitiņa ārzemēs, dēliņš ari grib doties prom, it

kā no manis bēgdams, kur lai es liekos aiz bē-

dām !"

Viņa neievēroja pie tam, ka viņai ari bij vēl

otra meita, Līdija, kas pie viņas dzīvoja un visus

saimniecības grūtumus bij iznesusi uz saviem

pleciem. Neviens viņu nemīlēja, un viņa gāja
tālāk savu gaitu, asa, sarūgtināta, ar reumatisma

savilktiem locekļiem, novītusi priekšlaikā.

Jarmuts gan allaž viņas rokas maigi glāstīja,
kaut gan tās viņu bij situšas. Lidijai bija tad

it kā ziemā atkusnis vējš pūstu pār ledu. Bet

kausēt tas tomēr biezo ledu nespēja.

Līdija iesaiņoja brāļa lietas un ielika tur da-

žu labu gardu kumosiņu vakariņām un bro-

kastīm.

Viņam ikdienas bij rītos jābrauc uz redak-

ciju, un tad, pusdienu pie savējiem paēdis, viņš
brauca uz jūrmalu un varēja tur pastrādāt atli-

kušos darbu. Tādā veidā viņš tad no apmeklētāju
bara bij atpestīts.

Šo pašu vakaru viņš devās prom. Viņu abu

braucieni ar Artu sakrita gandrīz kopā, kaut gan

viņi viens no otra nekā nezināja. Artas vēstule

dega vēl Jarmuta kabatā, un viņš to allaž apčam-
dīja, vai tikai nav izkritusi lielā steigā?
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Desmitā nodaļa.

Daba un dvēsele.

Motto :

Isolement complet — telle doit

ētre la grande loi dc la nature.

Lvi, qui a milles yeux et ne voit

rien, qui a milles oreilles et
n'entend rien.

Vēl nebij gluži satumsis, kad Jarmuts ieradās

jūras dzīvoklī. Saiņus neatraisījušam, viņa pir-
mais gājiens bij uz smilšu uzkalnu, pretim jūrai.

Jūra ar savu viļņu šalkoņu ir vienīgā dvesma

no pašas mūžības. Cilvēks ar savām tieksmēm

un bēdām zūd viņas priekšā, top niecīgs, īsteni

zūd pats laiks, jo tas bij un būs priekš un pēc
mūžības.

Mūžīga kustība telpā, vējš un mākoņi, tā

priekšlaikus, tā pēclaikus. Vai cilvēks pats ne-

varēja justies šo lielo elementu priekšā ne-

mirstīgs?
Vaigu vaigā ar šo mūžību, Jarmuts izvilka

Artas vēstuli, atplēsa aploksni un sāka to lasīt.

Nebija vēl tik tumšs, ka viņš to nebūtu varējis
salasīt, un viņas rokraksts bij skaidrs kā dzidrs

rīta ūdens upē, kuras dibenā var saredzēt visus

akmeņus un oļus. Un tādi tur tiešām bij, jo visa

vēstule sastāvēja no pārmetumiem.
Viņa rakstīja:

„Mans draugs, Jarmut —

Atvainojat, ka liku jums ilgāk gaidīt uz at-

bildi, bet jūs man nedevāt tikai rokrakstus izlasīt,
bet veselu dzīvi. Ari man tā bij līdzi jāpārdzīvo,
un tur man jums jāizsaka tas asākais pārmetums,
ka jūs paši esat pie sevis vainīgi:

Jūs domājat, kā dzīvi tik tad var dzīvot, kad

to norīko un iekārto pēc prāta. Un tā jūs dzīvi
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esat palaiduši garām. Prāts ir putekļains lielceļš,
sirds zaļa meža taciņa. Pa pirmo gan var droši

braukt, zinot, ka nemaldīsies, pa pēdējo var mal-

dīties un iestigt biezoknī vai ari uziet neredzamu

puķu laukumu.

Vai jums tik bail bij maldīties? Jūs esat

vienmēr bēguši no sevis, baidīdamies no cieša-

nām, jus esat ārpusi novērojuši, rezignējuši, kur

jums ar drošiem soļiem bij jāiet pretim darbam.

Protams, ka darbs rada bieži ciešanas un

maldus, bet tas ir vienīgais veids, kas mūs atpestī
no miršanas dzīvā miesā. Griba uz darbu, uz

pašveidošanu ir bioloģisks process, tā ir pastāvī-

ga sadegšana, kas rada kustību, pārgrozību.
Mūsu miesa pārveidojas jeb vielu maiņā sa-

deg ikdienas, un dvēsele lai stāvētu uz vietas?

Ko tad jūs līdz šim esat darījuši? Jūs no-

beidzāt skolu, izstudējāt, ieņēmāt kādu vietu, tas

viss noticis automātiski. Tūkstoši tā dara.

Bet piedzīvot vēl nav pārdzīvot. Katrai vis-

sīkākai lietai ir divas puses: laicīgā — viena un

mūžīgā — otra. Vajaga zināt, kuru satver.

Prāts jums dos analizi, izskaidros ārpusi, bet sirds

ir filtrs, caur kuru visam laicīgam jāiet, lai sa-

justu sevī, ko sauc par dievišķu.
Jūs tagad esat pieķērušies jaunai idejai, so-

ciālismam, tā savā praktiskā izbūvē dibinājās uz

prāta slēdzieniem. Viņa no tās puses grib pacelt
cilvēci no apakšas uz augšu.

Bet kas citus grib atpestīt, tam jāatpestī vis-

pirms pašam sevi. Tam jānokāpj pašam savā ellē

un jāpiedzīvo visas debessbraukšanas. Tas ir visu:

reliģiju, visas būtības dziļākais kodols.

Un kā tad sauc visus tos, kas sadeg visās

liesmās un mirst priekš citiem? Tie ir ideju ne-

sēji ar mesija sirdi, dzejnieki, pravieši jeb ari

citādi dzīves veidotāji.
Es lasīju jūsu rakstus un redzēju, ka tur

tūkstoš domu, it kā materiālu, sanestu kopā lielai
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celtnei, bet tie palikuši gujot, pašas celtnes

trūkst. —

Jūs kā pētnieks ar instrumentu urbjaties
iekšā līdz sīkumam katrā lietā, bet apvienības
tam trūkst.

Tiklīdz jums kas neizdevās, jūs to tūdaļ at-

metāt un sākāt atkal kaut ko citu, lai to no jauna
atmestu, līdz beidzot jūs pats sevi atmetāt un aiz

dzīves apnikuma meklējāt no tās galīgu izeju.
Tad aiz nejaušības jūs pieķērāties jaunajai

sociālisma idejai. Kas var galvot, ka jūs ari to

neatmetīsat?

Vai jūs nezināt, ka cilvēkam jātop visam

sevī, lai viss sevi varētu citiem atdoties?

Jarmut Asmin, es esmu uzgājusi uz tā ceļa,
kuru jūs tagad ejat; kurp viņš mani vedīs, ne-

zinu, un kas es varu jūsu idejai būt un ko dot, es

ari nezinu. Ceru, ka jūs, mums personīgi satie-

koties, atvērsāt man plašākus apvāršņus.
Es dzīvošu kā līdz šim pie māsām Upenie-

cēm, un mana adrese būs Baznīcas ielā pie dārz-

nieka Eichbauma. Kad jums atliks kāds vaļas
brītiņš, mēs jūrmalā satiksimies un visu pārrunā-
sim. Dzīvojat sveiki, labais biedri! Jūsu rakstos

guļ lielas bagātības, tikai jums jāprot tās celt

gaismā un izveidot.
Ar cienību Jūsu

Arta Augstkalne."

Bij kļuvis tumšs, jūra šalca skaļāk, un vējš

bija sacēlies stiprāks. Jārmuts meklēja pēc savas

cepures, kuru vējš bija aizripojis tālu projām.
„Es nevaru savu cepuri atrast, kā lai es atro-

du pats sevi!" viņš smējās. „Ko šī sieviete grib ar

mani iesākt? Viņas vārdi man spiežas kā pava-

sara lietus caur kapa zemi, caur zārka sienām!"

«Ziedonis, ko biju aizdzinis kā trimdinieku,
nāk man atkal pretim. Ko līdz man no jauna ap-

ņemties un sadedzināt bijušo kā pērnos mēslus
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uz ziedoņa pļavas? Sēklas tie nedos, tie dos tikai

pelnus. Es biju dzimis produktīvs gars, bet man

nebij spēka sevi izveidot stingrā formā kā māksli-

nieku, un es pats sevi iemetu lūžņu kaktā..

Es esmu tagad sociālisma idejas nesējs, es

dodu visiem savas domas, un pats tās neuzrakstu

— nav spēka, nav gribas! Viņi iet un ar tām di-

žojas, un es guļu kā pakritis, kam smagi riteņi
brauc pāri.

Kas vēlāk to zinās? Neviens! Neviens!

Ak, kā viņa mani saprot, šī Arta! Kā viņa mani

dzen briesmās un vētrā, kur es biju jau sācis

braukt klusos ūdeņos, virs kuriem mirdz mierīga

zvaigzne.
Vai esmu ārkārtējs cilvēks, ka man jāizaicina

ārkārtējs liktenis? Vai neesmu viens no tiem

viduvējiem gariņiem, kas mierīgi mirst savā gul-
tā, nedzīvojot līdzi pasaules vēsturi?

Jā, kad tas vēl būtu manā pirmā jauneklī-
bas dziņu un vētru laikmetā zem strauta ūdens

čalām un zeltainām puķēm! Bet nu jau ūdeņi
pārskrējuši, un es redzu sev priekšā tikai stāvu

kalna sienu, kailo augstumu, uz kuru kāpjot top
vientulīgāks gads pēc gada un kur atšķeļas draugs
pēc drauga, un beidzot plaukst tikai vēl reta puķe
uz bezdibens malas. —

„Arta, vai tu būtu tā retā puķe? Vai es tevi

mīlu?" viņš sev jautāja.
„Ak, sen es vairs ne ticu, ne mīlu! Ari to man

jaunībā izdzina mani vecāki, nosodīdami kā kau-

nu un grēku traipu, ja es ar kādu meiteni satikos.

Un tā es ari to sevī nokāvu, maigāko pasaulē,
mīlu pret sievieti."

Mīļi tēli tam slīdēja acīm garām — kur tie

visi tagad bij palikuši? Viņš pēc tiem nebij vairs

prasījis. Kad vajadzēja apmierināt dabiskus

dzenuļus, viņš jautrā kompānijā ar draugiem bij
apbraukājis prieka namus.

Kas viņu dzina Artai tuvoties?
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Ziņkārība, vairāk nekas kā ziņkārība! Iz-

pētīt viņu, papriecāties kā ar rotaļu un tad
— at-

mest, kā jau visu citu.

Nē, tādā veidā Artai nevarēja piekļūt, tā bija
tikai veltīga domu rotaļa, līdzīga jūras viļņiem.
Bet tagad tie sacēlās melni un draudoši, it kā tie

pretotos Artas vietā, it kā viņas sūtņi, lai viņu
aizstāvētu. Nekad Jarmuta sirds nebij tik sāpīgi
svaidījusies kā tagad, augšup un lejup, nezināmu

varu šūpota.
Kā lai es dzīvi iesāku no jauna? Vai var

visus iespaidus izdzēst, kas paliek atmiņā, asinīs,

nervos — kā zvaigznes pie debesīm vai kā kapi
virs zemes. Zvaigžņu viņam gan nebija, bet at-

miņu, sāpīgu atmiņu kapu daudz!

Un viņa mani apvaino! Viņa to ar citiem

vārdiem izskaidro par nervu kūtrību, jeb īsi sa-

kot — dēvē mani par sliņķi. Es esmu domātājs,
esmu savus nervus sadrupinājis domās, bet neesmu

tās pārvērtis darbā, atstājis tūkstoš sākumos. Kā

bite esmu šūniņas diezin cik darinājis, bet ne-

esmu viņas pildījis ar medu. Vai ari otrādi:

esmu savācis medu, bet neesmu darinājis šūniņas.
Tiesa! Tiesa! Arta, tu bargā soģe, tu pielūgtā

dieviete! Ko tu gribi, kādus upurus lai tev nesu?

Uz kādiem altāriem lai iedegtu tūstoš uguņu

priekš tevis?

Bet viļņi vaidēja: — nav gana.

Es tev teikšu tik daudz saldu vārdu, kā vēl

neviena nebūs dzirdējusi, jo manā sirdī viļņo ne-

dzirdētas melodijas —

Nav gana! —

Nē, es zinu, ka ar to tev nav gana. Tu pie
manis nenāc baltā gulbju laiviņā, kā mistiskais

bruņinieks „Lohengrīnā". Tu nāc kā vētras sūtne,

kas rauj buras pušu un salauž mastus. Kādēļ
tev manis vispār vajaga? Kādēļ tu mani neatmet?

Kam nelaid vaļā manu roku? Es neesmu nekāds

slīcējs, kā tu domā — var ari tā dzīvot.
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Nu es zinu
— tu mani gribi eksperimentēt.

Tu esi ziņkārīga, perversa sieviete. Tu gribi pie
manis izmērot savus spēkus: „Lūk, kā es valdu

pār vīrieti! Kā es no viņa varu iztaisīt ko

gribu!"
Bet ari tu būsi mans eksperiments —

kurš no

mums būs stiprāks, tu vai es? Vai es salauzīšu

tevi, vai tu salauzīsi mani?

Vētra cēlās stiprāk. Viļņi šņāca un vaidēja,
ko tie viņam gribēja sacit? Viņš nesaprata viņu
vārdus. Vēl nē. — —

Viņš vēlu atgriezās savā mājiņā, un smags

miegs viņu apņēma kā biezs, lietus pielijis mē-

telis. Viņš varbūt pirmoreiz tik dziļi gulēja.
Sapņos izsapņoja visu nākošo dzīvi, bet kad pamo-
dās, neko vairs neatminēja. Steidzīgi bij jāceļas
un jābrauc uz Rīgu, lai nokļūtu redakcijā vēl pē-

dējā brīdī.

Māsas Upenieces jau bija labu laiciņu padzī-
vojušas, pirms Arta ieradās. Dzīvoklis atradās ļoti
skaistā vietā, pašā dārza vidū. Visu puķu smarža

kāpa augšup viņu vaļējos logos, sevišķi vakaros,
kad dārznieks puķes aplēja, tā bija īsta smaržu

simfonija. Olita mīlēja vairāk smaržas, Marlēna,

turpretim, mūziku. Un mūzikas te bij daudz, gan

artistiskās, gan dabiskās. Vienā pusē jūra. Kad

sīkie, asie priežu zariņi vējā sitās kopā, tad tā iz-

skanēja apmēram kā Mendelsona «Dziesma bez

vārdiem", vai ari mīksto lapu saldā šalkoņā kā Šū-

berta melodijas vai Šūmaņa sapņojums. Jūra,
turpretim, tiklab vētrā vai dienvidvējā bij Bēt-

hovens visā varenībā un dziļumā.
Pienāca vēl klāt metalla mūzika, stīgu or-

ķestris no kapellas, kas ikvakarus spēlēja Du-

bultu dārzā, toreiz slavenā Šnēgfogta vadībā.

Kapella pastāvēja visa no pirmajiem spēkiem,
koncertmeistariem, kuru vārdi jau bij pazīstami
Eiropā.

Kāda bauda tā bij abām māsām, kas tik ļoti
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mīlēja un saprata mākslu! Marlēna tomēr bij tik

čakla, ka ari pa brīvlaiku nodevās savām dziedā-

šanas studijām. Olita, turpretim, pa dienu nodar-

bojās ar franču valodas studijām un sāka mācīties

ari angļu valodu. Viņai bij sevišķi blakus aktri-

ses dāvanām vēl talants valodām. Viņa tulkoja
lugas teātrim, kas toreiz, diemžēl, maz atmaksājās.

Kad nāca vakars, abas māsas apmeklēja Šnē-

fogta koncertus, uz kuriem viņām, kā mākslinie-

cēm, bij brīvbiļetes.

Jūrmalā toreiz sabrauca daudz ārzemnieku,

protams, tie, kas bij bagāti, jo uzturs bij diezgan
dārgs. Māsas Upenieces, kad tās pa mūzikas

starpbrīžiem pastaigājās, vērsa uz sevi vispārējo
uzmanību. Olitu ar viņas grāciju un asprātīgo
bumoru turēja par francūzieti, Marlēna, slaida

brunete, bij īsts Karmenas tips. Viņām tuvojās
daudz pielūdzēju, bet Marlēna ar visu savu jaunī-
bu bij tik asa un drūma, ka visus atraidīja. Tikai

kādam elegantam, melnīgsnējam kungam, pēc
daudzkārtējiem mēģinājumiem bij izdevies kaut

cik viņai tuvoties. Publika runāja, ka tas esot

kāds liels bagātnieks, atbraucis no ārzemēm. Kad

Olita bij Marlēnu vairākkārt iebārusi: „Lai taču

nedzenot katru cilvēku ar dzīšanu projām," viņa
tiktāl padevās, ka atļāva svešajam kavalierim

viņu apciemot. Nebija ari nolikta stunda un die-

na, bet tikai bij atļauts nenozīmīgais: „kādreiz".

„Kādā jaukā dienā, kad māsas bij sagatavoju-
šas garšīgu pusdienu no barvikām, ar sagrieztiem

speķa gabaliņiem, ko pieminot vien jau katram

pamostas apetīte, un kad ēdiens kūpēja uz galda,
ieradās gluži negaidīts galantais kavalieris. Neat-

likās nekas cits, kā pēc daudziem komplimentiem,
ko viņš mājiniecēm izsacīja, un ļoti pie tam atvai-

nojās, ka nelaikā ieradies, aicināt ari viņu pie gal-
da. Viņš ari apsēdās, un Olita nolika tam krietnu

porciju uz šķīvja.
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Neviens nebij iedomājies tādu gadījumu, kas

nupat notika: laipnais viesis, tikko pirmo kumosu

bij ieņēmis mutē, uzreiz salēcās kājās un nosvieda

nazi ar dakšiņu, ka tinkšķēja vien. Zilgani bāls

viņš bij pārvērties sejā, un tikko paspēja izkliegt:
„Par ko jūs mani turat? — jūs! jūs!"
„Jūs mani apsmejat! Jūs mani izmēdāt! —

oi! oi!"

Ari māsas nesaprata, kas ar viesi tik pēkšņi
noticis? Vai kāda nervu lēkme? Vai ārprāts?

Viņš, paķēris cepuri, metās kā nelabais pa
durvīm laukā. Nebij taču neviens vārds sacīts,

kas viesi būtu apvainojis. Pēc brīža viņas atģidās,
kas īsti bij noticis. Elegantais kavalieris pēc ve-

cām tradicijām, sentēvu ieaudzinātām, bij Mozus

ticīgs. — Un Mozus grāmatās gan bij stiprs aizlie-

gums, ka nedrīkst ēst cūkas gaļu, kā — netīra

lopa, bet Mozus nebij paredzējis, ka ebrējs var

iemīlēties latviešu meitenē. Un nu viņš bij apgrē-

kojies un vienu kumosu apēdis, un citādi nevarēja

domāt, ka viņš ieēdināts viņam par spīti. No tā

laika lepnais kavalieris vairs nebija redzams ne

koncertā, ne restorānā. Viņš bij aizbraucis pa-
visam projām, nožēlot savus grēkus pie kāda ra-

bīna. Ar to šis romāns bij izbeidzies.

Kad Arta iebrauca, tad visām meitenēm bij
kopā ko smieties: cik ātri var mīla atdzist. Olita,
kurai humora nekad netrūka, stāstīja ari savu ro-

mānu, kas līdzīgi bij izbeidzies tāpat, tikai drusku

citādā veidā. — Ari viņai nesen bij bijis karsts

pielūdzējs, latvietis, kāds bagāts grāmatu tirgo-

tājs. Ilgāku laiku tas viņai bij sekojis un mēģi-
nājis visādi tuvoties, kaut gan Olita viņu nebij
ievērojusi. Bet ja nu reiz mīla ir neatlaidīga un

pats Dievs paklausa viņas karstās lūgšanas, tad

ari izdevība gadījās.
Protams, ka ari pašam tur pūles jāpieliek

klāt. To zināmais kungs ari darīja, kā senākie

bruņinieki, kas savas sirdsdāmas dēļ lēca lauvu
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krātiņā. Šinīs laikos gan nebij nekādu lauvu, ne

ari tādu gadījumu, bet lieta norisinājās gluži
vienkārši. Gadījās, ka Olita bij ielūgta kādās

lielās viesībās. Visi centās pēc viņas, jo viņa ar

savu humoru un smalkām manierēm bij sabied-

rības dvēsele. Šinīs viesībās ari bij ielūgts grā-

mattirgotājs. Kā lai viņš būtu iztrūcis, kur bij
Olita! Viņš bij tik eleganti apģērbies, kā mane-

kens no modes salona, kaut gan bikses bij izde-

vušās pašauras un stipri spieda apakšējo daļu.
Bet viņš to neievēroja un pacieta kā zobu sāpes.
Viens nolūks tam bij — turēties Olitas tuvumā un

meklēt izdevību ar viņu sarunāties.

Olita sēdēja patlaban viesu ielenkta un izda-

līja savas asprātības uz visām pusēm kā dieviete

dāvanas. Rotaļādamās viņa bij paķērusi kādu

zīmuli un gribēja ar zīmējumu kaut ko pierādīt.
Te, par nelaimi, nokrita zīmulis zemē un paripoja

zem galda.
Nu bij izdevība viņas pielūdzējam izdarīt lie-

lu pakalpojumu. Kā bumba viņš vēlās zemē mek-

lēt nokritušo zīmuli.

Un te nu notika tas, ko literātūra nevar ietērpt

vārdos, bet drīzāk mūzika skaņās. Romiešu

dzejnieks gan saka:

„Homo sum; humāni nihil a mc alienum

puto." (Esmu cilvēks, un nekas cilvēcīgs man nav

svešs.)

Protams, tas ar katru varēja gadīties, un B.

kungam nemaz nevajadzēja tā pārbīties, kā viņš

tagad darīja.
Piecēlies, viņš ar gluži stingām acim lūkojās

uz visiem sapulcētiem, it kā tos apvainotu noti-

kušā, tikai uz Olitu viņš vairs nepavērsa acu, un

tad ačgārni kāpās uz durvju pusi laukā. —Tā iz-

beidzās mīla ar eksploziju, it kā sprāgstošs ben-

zīns, kam uguns pielaista. Par laimi, neviens na

tās neapsvilinājās, ne viņš pats, un vismazāk
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Olita. No tā laika viņš vairs nerādījās viņas tu-

vumā, un tā ari šim romānam bij beigas.
Olita to attēloja ar tādiem žestiem, kā tikai

viņa to spēja. Smiešanās visām bij bez gala. Tādi

notikumi iederētu katrā grāmatā par mīlas psī-

choloģiju un analizi, tie paliek neaizmirstami un

būtu liekami pie sirds katram pašnāvniekam, kas

grib lekt Daugavā.

Vienpadsmitā nodaļa.

Jūŗa un sirdis.

Motto :

Šo sīkās dzīves smagumu
Nekad es nepanestu,
Ja jūra savu lielumu

Man krūtīs neiedvestu.

Jarmuts no Artas bij dabūjis mazu vēstulīti

ar paziņojumu, ka viņa tikko ieradusies un varētu

ar viņu pie jūras, zināmā vietā satikties.

Pēkšņi visas šaubas un pārdomas viņā bij iz-

gaisušas, un viņš kaunējās, ka vispār varējis tā

visādi par Artu izdomāties. Ari domas neiet zudī-

bā, bet paliek kosmisko viļņu uztvērumā, kā uz

skaņu plates.
Nu viņš nemaz nevarēja sagaidīt satikšanās

brīdi. — Viņš bij aisteidzies, saplūcis puķes zem

varavīksnes un glabājis tās uz savas sirds. Diena

bij silta un saulaina: varavīksnes atblāzma, ažūrs

un opāls, un spilgts saules spožums ar mazām, le-

cošām liesmiņām zibēja acīs.

Līdzīgs zilums debesīm ar jūru, tā ka varēja
domāt, ka debess iekritusi jūrā, un jūra pacēlu-
sies augšup debesīs. Augšā šur tur vēl skraidīja

mazi, balti mākonīši, kā izraisījušās spalvas no

eņģeļu spārniem, kas bij laidušies lejup, cilvēkiem
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nonest mīlu. Bet tik klusi, ka cilvēks varēja sa-

dzirdēt visus savus elpas vilcienus no dziļākās
krūts visās noskaņās.

Jarmuts gāja gar jūru un noskatījās uz zvej-
nieku laivām: ak, kaut ar vienu no tām varētu aiz-

braukt uz tālām, tālām ilgu salām, kur vēl neviens

nav nokļuvis. Jūra vizēja viņam pretim ar sīkiem

vilnīšiem un baltām putu krūzām virsū, kā ar

smiekliņiem: „Ko meklē laimi tālumā, kad viņa

tepat tuvu.*'

Viņš bij nolicis galvu uz smiltīm un sadzir-

dēja no tālienes nākam sievietes soļus.
Tā bija Arta. Jau no tālienes laistījās viņas

mati kā kviešu lauks pret dienvidiem. Kad viņa
nāca tuvāk, viegls sārtums krāsojās viņai sejā, kā

saules sposme spīd cauri baltai puķu lapai.
Kad viņi bij viens otram tuvojušies, viņi bij

tik apjukuši, ka nebij gandrīz ko runāt, ja ne-

iesāk parasto tematu par jauku laiku un par vese-

lību. Kāda daļa bij šiem saules bērniem ar laiku f

Vētrā un negaisā tie būtu spīdējuši kā saulē, un

slimībā tie būtu no gultas uzlēkuši un dejojuši.
Šimbrīžam saule tiešām tina ap viņiem apkārt

trim kārtām savu zelta jostu ar staru pušķiem. Bet

ari tad, kad viņi klusēja, bij it kā neizteiktie

vārdi lītu kā rasa uz puķēm. Beidzot tomēr Jar-
muts iesāka:

„Cik skaisti, ka mēs pie jūras sastopamies l

Pēdējā satiksme mazajā istabiņā bij tik šaura —

dvēseles kustībai." īsteni viņš būtu sacījis: „Tā

jau tīri kā kāda bāra „chambre separēe", bet šo-

reiz viņam ne tādi vārdi, ne domas nenāca prātā,
tie piederēja viņa draugu pulciņam. Viņiem abiem

likās, ka, blakām ejot, tie paši un visa apkārtne
pārgrozītos un dabūtu citādu, augstāku vērtību.

„Ari man tāda sajūta," sacīja Arta, „ka mēs

atrastos pašas mūžības vārtu priekšā."
„Kad tikai mēs spētu aptvert, kas mūžība ir!"

„Mēs varbūt to zināsim, kad mūsu pašu at-
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ziņa paplašināsies. Varbūt tur, dzīvības plūsmas
otrā krastā."

Jarmuts kratīja galvu: „Tad jau mēs sen bū-

sim sakrituši pelnos un, varbūt, palikuši par mālu

piku, ar ko aizmūrē caurumu pret vēju."

„Ā, ar jūsu muti runā vecais materiālists

Bichners! Ari Šekspīrs tādu teicienu lieto. Bet

ja nu neviena kustība, neviens vilnītis, ne stariņš
pasauļu telpā nezūd, kādēļ lai ietu zudībā mūsu

domas?"

„Bet miesa?" jautāja Jarmuts.
„Ari tā tikai pārveidojas, ari tās elementi

pieder neiznīcībai. Vai mūsu nervi nav tikuši

skaņoti no mūžu aizmūžiem? Vai mūsu asinis

nedzied seno dziesmu — iedzimtību? Vai visa

mūsu būtība nav vesela pārveidojumu un piesa-

vinājumu virkne? Vai mēs pēc dzimšanas, kad

no mātes miesām izcēlāmies kā no kapa, kaut ko

zinājām no šīs pasaules, no viņas krāsām, skaņām,
gaismas? Vai gaisma neveidoja aci tādēļ, ka

mums tās vajadzēja, tāpat skaņa ausi? Vai viss

ķermenis ar stīgotiem nervu mezgliem un visu

komplicēto organismu nav cēlies no vienkāršiem

dubļiem — protoplazmas?"
„Ak, Arta," izsaucās Jarmuts, „kur jūs visas

tās gudrības esat smēlušies? Jūs vēl tik jauna un

daiļa, pati dzīve jums uzsauc: dzīvo! dzīvo!

Katram jādzīvo pēc sava stila, kā gleznai, ierā-

mētai savā rāmī. Kāda daļa jums, kā sievietei,
ar filozofiju?"

„Jūs tagad runājat kā visi citi," viņa sacīja.
Viņa paliecās un pacēla kādu tukšu gliemēzi.

„Redzat, ko līdz tāds tukšs gliemēzis bez pēr-
les iekšā?"

„Ak, jā," viņš nopūtās: „tā ir Sokrāta tā dē-

vētā „Kalogatbia". Savienot abus: daiļo ar labo,
miesu ar dvēseli. Es domāju tikai, kā jūs vispār
pie tā nākusi? Ar jums nevar nevienu ikdienišķu
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vārdu runāt, ko jūs nepaceltu augstāk un nepie-
šķirtu tam citu nokrāsu."

„Ceru, ka mana gudrība jūs neatbaidīs. Lie-

lāka zināšana ir sakāpināta dzīve. Jūsu māsa

taču ari studē."

„Studēt vēl nav domāt."

„Vai jūs gribat ar to man izpatikt, ka tagad
nostādāt savu māsu it kā zemāk? Tad es jums
sacīšu, ka domāšana vien ari vēl nav augstākā
pakāpe. Domāt vēl nav radīt —

"

„Arta!" iesaucās Jarmuts kā aizķerts vārī-

gākā vietā, „nupat mēs bijām pie mūžības vār-

tiem, un nu jūs mani novedat pie elles ieejas:
vai kāda debess ir, to es nezinu un apšaubu. Bet

ka elle ir, to esmu pie sevis izjutis: tā atrodas

cilvēkā pašā, produktīvā cilvēkā. Darba griba
to krata kā drudzis, bet diena pēc dienas tam

siek no rokas kā ūdens, ko nevar noturēt. Darbs

— bezgala laime un bezgala mokas. Ja kas ko

paspēj, tas jūtas kā Dievs!"

„Ja nu reiz jūs lietojat vārdu jeb jēdzienu
„radīt", un runājat par produktīvu garu, vai tad,

augstākā potencē ņemot, nevarētu tāds radošs

gars būt, kas visu rada? Vai to nevarētu saukt

parastā, vecmodīgā vārdā, par „Dievu"? Es zinu,

jums tas nepatīk, bet man viņš mīļš, tādēļ ka

tēvu tēvi to lietojuši."

„Bet ja nu Dievs ir tas visu labais, kādēļ tik

daudz sāpju, naida, netaisnības?"

„Bet kādēļ tik daudz mīlas? Ja jūs gribat
pirmos jēdzienus izdzēst no cilvēces, tad jums ari

jāizdzēš otrs. Un mīla nav nekustīgs jēdziens,
tā var vienā būt kā maza dzirkstiņa un otrā kā

liesma. Un ja tā attīstīsies visos, tad vairs visa

ļauna nebūs."

„Bet šķiru plaisas, augstie un zemie, apspies-
tie un spiedēji?"

„Tāpat kā kalni un ielejas, jūras un sausnes.
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Kalns var sagāzties, un no jūras var izkāpt kalni.

Viss dabā un cilvēcē dibinājās uz pretstatiem."
„Dievu saka esam pilnīgu —

"

„Kurš mākslinieks ir pilnīgs? Kas stāv uz

vietas, tas ari nav pilnīgs. Lielāks radošs gars

ir tas, kas arvien no jauna rada un nekad neap-

stājas. Redzat, tā tad mans Dievs ir ļoti progre-

sīvs Dievs, viņš nestāv nebūt uz vietas." Viņa
mēģināja pāriet drusku vieglākā tonī.

„Jums ir savs subjektīvs uztvērums!" Jarmuts
iesaucās, „bet beigsim nu šoreiz disputēt par tik

smagām lietām. Nezinu, kādēļ mēs vispār iesā-

kām par to runāt!"

„Pie tā mūs noveda jūra," sacīja Arta, „viņa
tik viegli vis nepalaiž garām, nesacījusi savu

vārdu. Kaut tik es zinātu, ko viņa tagad mums

grib sacīt."

„Vai esat māņticīga?"
„Tie nav māņi, mēs, sievietes, esam tuvāk

dabai, tikai mums nav vēl vārdu to izsacīt, ko

jūtam. Tas ir fizioloģiski apzīmējams kā «zem-

apziņas strāvojums". Esam taču visas mātes."

„Māte! Ak, kāds skaists vārds!" dziļi aiz-

kustināts teica Jarmuts.
„Jā, ari es gribētu būt māte tam cilvēkam, ko

mīlu, māte ir — dzimtene."

„Ak," Jarmuts teica, viņas rokas satvēris, „jū-
su acis laistās kā dzimtenes svecītes naktī mūžī-

gam klaidonim, kas pa pasauli klejojis, nosalis un

nomocīts līdz nāvei. Arta, jūs man piedosat, ka

es jums tādu vēstuli rakstīju, kur visu sevi jums
atklājos. Es ar to taču jūs tikai apgrūtināju."

„Ko lai jums saku uz to, Jarmut? Man la-

bāka vārda nav, kā: es cietu ar jums līdzi."

Viņa novērsa vaigu, lai Jarmuts neredzētu,
ka atkal spoža asara tai noritēja pār vaigu.

Tikai saule vien to bij pamanījusi un tūliņ
no tās stiepa savu varavīksni no zemes augšup uz

debesīm. Ilgu laiku tie gāja klusēdami blakām.
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Likās, it kā tie no domu kalniem pa vārdu tera-

sēm būtu nokāpuši klusuma ielejās.
Neviens no viņiem neuzdrošinājās izteikt vār-

du „mīla", tas būtu salūzis, paņemts rupjās rokās,
kā taurenīša zīda spārni. Tikai jūra šalca stip-
rāk. Viļņi cēlās, un nāras ar zilajām miesām un

baltiem putu matiem sāka dejot savu deju pie

vēju mūzikas, kas nupat bij sākusies. Kad tie bij
kādu gabalu nogājuši mēchaniski, paši nezināda-

mi, kurp, Jarmuts atģidās, ka tie bij nokļuvuši
pie viņa mājiņas.

Kautrīgi, nosarcis kā puika, viņš prasīja Ar-

tai, vai viņa negribot ienākt un apskatīties, kā

viņš dzīvojot. Maza jau mājiņa esot, kā būdiņa
uz vistas kājām pasakā. Arta, drusku tūļodamās,
ari iegāja.

Mājiņa pastāvēja no divām mazām istabiņām
un priekšnamiņa. Visas mēbeles bija — pāris
galdiņu, pāris krēslu un viena gulta.

Priekšnamā atradās ari mazs pavards, kuru

Jarmuts nekad neizlietoja. īsteni jau dzīvoklītis

bij nodomāts Teai, lai tā pa vasaru te dabūtu at-

elpot no Parīzes putekļiem un studiju pūlēm.
Šimbrīžam viņa tikko no laukiem bij iebrau-

kusi Rīgā un mita pie mātes un vecākās māsas,

pie kurām Jarmuts ikdienas izbrauca un, nosē-

dējis redakcijas stundas un paēdis pusdienas, de-

vās šurpu uz jūrmalu.
Tāda bija viņa līdzšinējā dienas gaita, un

viņš to attēloja Artai ar to neizpausto nodomu,
lai tie pa vakariem varētu satikties.

Viņš apsolījās Artu bieži apciemot viņas dzī-

voklī pie māsām Upeniecēm, ar kurām viņš ari bij
iepazinies kā ar mīļiem cilvēkiem un lielām māk-

sliniecēm. Sevišķi Olita tam bij patikusi viņas
smalki komiskās un salona dāmu lomās. Marlēna

vēl bij jauna un nebij sasniegusi sava talanta

augstumus, kas nāca tikai vēlāk.

Kad Arta ienāca istabiņā, tā tiešām viņai iz-



219

likās tik maza kā rieksta čaumaliņa, bet liela

diezgan, lai laime varētu ienākt un apsēsties uz

viena vai otra pīta meldru krēsliņa vai cietākās

gultas maliņas. Viņi abi apsēdās, un atkal nebij
nekā ko runāt.

Beidzot Jarmuts saņēma dūšu un, paskatījies
uz viņu, teica tik vienu vienīgu vārdu: „Arta".

Un viņa atbildēja tikai ar vienu vienīgu vār-

du:
„ Jarmut'".
Bet šie divi vārdi bij tik spēcīgi, ka tie plēsa

pušu šaurās istabiņas sienas, nocēla jumtu un

kāpa debesīs: — „Klausies, vecais Dievs, kā zeme

top jauna kā pirmās dienas spožumā."
Sākot viņiem nebij gandrīz nekā ko runāt.

Jo vairāk klusums vēla savus kosmiskos viļņus
starp viņiem un pieplūdināja ar tiem visu telpu,
kas atmirdzēja rožainā gaismā.

Viņi zināja, šo brīdi viņi zināja, ka tie viens

otru mīl, ka šī mīla ir tikpat salda, cik sāpīga,

un ka tā pār viņiem nāks kā likteņa mākonis.

Arta gribēja sacīt kaut ko vienaldzīgu un

stāstīja par pēdējo viņas uzstāšanos Jelgavas kon-

certā un par sapulci mežā, un zināmiem Ansona

draudiem, kas vērsti ari pret Jarmutu, un pat vēl

viņa māsas uzdevumā.

„Vai tas varētu būt?" izsaucās Jarmuts un

neticīgi purināja galvu. „Ka Ansons uz savu

roku tādu ekstrāgājienu varētu izdarīt, to ticu,

bet Tea? — nē! Jūs pirmā acumirklī viena otrai

nepatikāt, to es saprotu, un tādēļ es ari ar viņu
sanācu konfliktā, bet viņa ir augstsirdīga un pati
bija tā, kas solīja jums tuvoties."

„Man tikai sāpīgi, ka viņa ar varu grib pie-
spiesties, kad sirds runā pretim," nopūtās Arta.

«Nemocīsimies velti ar ēnām, kur saulīte pati
mūs glāsta ar savu zelta roku," sacīja Jarmuts,
„vai zināt, Arta, kad jūs tā sēdat pret sauli, tad

jūs savos matos mirdzat kā zeltā ietīta. Ak, man

patīk jūsu mati, jūs esat īsta saules meita!"
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„Vai mani mati jums tā patīk?" Arta prasīja,
arvien vairāk sarkdama.

Izšķirošais brīdis bij pienācis, dvēseļu gūstī-

tāja — mīla, tiem uzmeta savu zīda tīklu, Jarmuts
uzlēca no sēdekļa un pēkšņi apskāva Artu:

„Viss, viss man pie tevis patīk! Es tevi mīlu

neizsakāmi!" un spieda karstu skūpstu uz viņas
lūpām.

Arta sadrebēja un nevarīgi slīka viņa skavās,
tikai kluss vaidiens viņai izlauzās pār lūpām.

„Vai tu nevari mani mīlēt ne drusciņ? Kādēļ
tu tā sāpīgi ievaidējies?"

„Mīlu, mīlu," viņa dvesa, „bet vai neatceries,
ko tev sacīju pie pirmās satikšanās? — mīla ir

ieslēgta divos skūpstos: —
kad uz mūžu satiekas,

vai uz mūžu šķiras. Sākums ir beigu tēvs. Skais-

tāk būtu bijis, ja mēs būtu mīlējušies bez skūp-
stiem."

„Kas tad mums būtu atlicis pāri?"
„Ilgas —

"

„Ilgas?" Jarmuts sacīja, „tas ir netverams

vārds, tas izgaist kā mākonis vējā."
„Ilgas ir radoša vara, viņas ik rīta rada no

jauna cilvēku un iedveš viņā jaunus spēkus, jaunu
skaistumu."

„Bet vai tagad nav skaisti, bezgala skaisti!"

izsaucās Jarmuts. „Es turu tevi rokās, es nesu

tevi kā savu pasaulīti, savu mirdzulīti, savu zilu

debestiņu!" Viņš saķēris viņu šūpoja augsti gaisā.
„Kas var atsvērt šādu brīdi? Es tevi apbēršu ar

tūkstoš saldiem vārdiņiem kā rožu krūmu ar

rasu!"

„Rasa ātri žūst, Jarmut, saldie vārdiņi pama-

zām apklust kā zvaniņi, un —
zelta mati ar laiku

nosirmos — ko tad tu man teiksi, Jarmut?"
„Vai tu domā, ka es mūžam palikšu jauns?"

viņš smējās.
«Sievietes mīl citādi nekā vīrieši."

„Vai tad tās nebeidz vīrieti mīlēt?"
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„Es jau tev teicu pirmīt, ka katrā sievietes

mīlā ir daļa no mātes mīlas. Kad tās ari vīrieti

nemīlētu vairs kā mīļāko, tad tās to mīl kā bērnu

— nav no svara, ka bērns bieži vecāks par māti.

Daudz vecu bērnu ir pasaulē. Un ar tādu mīlu

es tevi gribētu mīlēt, mans mīļais, dārgais." —

Šie vārdi bij pirmie, ko Arta viņam sacīja, un vi-

ņai pašai likās, it kā sirdī atvērtos kādas noslēg-
tas un aizrūsušas durvis.

„Māmiņa, mana māmiņa!" izsaucās Jarmuts un

nometās viņas priekšā ceļos: „svētī mani ar tavu

mīlas svētību, svētī mani ar taviem matiem."

„Saki man, ar kādiem vārdiem lai tevi svē-

tīju, tu esi dzejnieks."

Jarmuts acumirkli padomāja, tad viņš sacīja:
„Es teikšu, ko acumirklis man liek uz lūpām:

„Tev mati — zīds!

Spīdi, ak, spīdi
Pār mani ik brīdi,
Dod spēku pret visu ļaunu,
Dod mīlu mūžīgi jaunu!"

Viņa atraisīja savu kuplo matu mezglu un,

pārliekusies pār Jarmutu, apvija ar matiem viņa
galvu, kamēr viņš atkārtoja sacīto „matu svētību".

„Vai tu to atminēsi, mana dvēselīt?"

„Arvien, Jarmut."
Kad Jarmuts piecēlās, abi klusēja, sajuzdami

šī brīža svētumu. Tā bij dvēseļu laulība, jo viss

cits, kas vēlāk varēja nākt, bija tikai formālitātes.

Arta apģērba mēteli, un roku rokā tie devās

laukā.

Jarmuts pavadīja Artu līdz viņas mājām.
Ceļā viņiem likās, ka visi cilvēki, kas tiem nāca

pretim, izstarotu laimi. Kāpu priedes tiem stiepa

pretim savas zaļās zaru rokas, visas adatiņas bij
palikušas mīkstas. Jūra putoja, debess ziedēja,
un šie abi cilvēku bērni likās ievērpti visumā kā

divi zelta pavedieni.
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Nonākuši pie Artas dārza vārtiem, tie nostā-

vēja labu brīdi, it kā daudz vēl būtu ko sacīt.

„Ļauj man vēl brīdi sajust tavas klātbūtnes

siltumu, mīļā, pirms šķiramies un vientulība man

atkal apliek ap krūtīm savas ledainās bruņas."
„Ari saulei jānoriet, lai no rīta atkal celtos

jaunā sposmē, mīļais. Es gribu ticēt, ka tagad
tavs spēks būs izaudzis lielāks par tavām šau-

bām."

„Man tagad būs spēka diezgan visam, kaut

ari laimes tilts salūztu man zem kājām. Tu at-

devi mani man pašam. Un nu sveika, mana ceļa
zvaigzne, man jāiet, pirms citas zvaigznes uzlēc.

Lai līdz ar saulrietu šī diena nobeidzas purpura
laimē. Tu taču atļausi man allaž tevi apciemot?"

„Vai tas tev vēl jāprasa?" Arta smaidīja.
Viņš cieši saspieda Artas roku un, vēl un vēl-

reiz skatīdamies atpakaļ, aizgāja.
Kad Arta pārnāca, Olita iegāja viņas istabā.

Viņa tūliņ nojauda, ka noticis kaut kas, ko viņa
itin labi saprata: „Par ko tev ausis tik sarkanas?

Kas tur tās svecītes iededzis?"

„E, ko nu! Nav nekas!"

„Ja tu man tūliņ neatzīsies, es tev uzpilināšu
citronsulu, tāpat kā sazvērnieki uz slepenajām
vēstulēm, tad tūliņ neredzamie burti nāk re-

dzami."

«Nesmejies nu par mani," teica Arta, „i bez

citrona sulas tu zini — es un Jarmuts
"

„Nu jā, jā — tad jau es zinu. Es tur nesaku

pieci. Vai vārīsim kafiju, vai citādi iesvētīsim

šo prieka brīdi?"

„OHta, liecies nu mierā, man reizē ir tik sā-

pīgi ap sirdi, it kā es būtu nosodīta uz daudzām

asarām —

"

„Ek, ko nu, nedomā vienmēr par to, kas va-

rētu vai nevarētu būt, par spīti visam, laimei vai

nelaimei — dzīvē tu vienmēr būsi uzvarētāja.
Bet tagad runāsim labāk kaut ko jautru. Vai esi
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jau apdomājusi, kādu brūtes kleitu vilksi mugurā
uz savām laulībām?"

„Laid nu reiz mani mierā, mīļā Olita! Var-

būt, ka būs jāvelk mugurā melna. Es negribu
šimbrīžam par to neko zināt."

„Nu, labi, labi," teica Olita, „tad es tev stās-

tīšu kaut ko par sevi."

„Tā ir labāk."

„Vai tu tici spokiem? Vai gaišā dienā var

cilvēks pazust kā zemē iegrimis, kaut ari tu to

turētu ciet aiz piedurknēm? Un es nebiju viena,

mēs abas ar māsu viņu turējām cieti."

„Tas nu atkal būs kāds no taviem jokiem, bez

kuriem tu nevari iztikt!"

„Svēta patiesība, es tev saku. Saņem tik vi-

sus prātus kopā un uzklausies:

Tu zini, ka filologs Garbovs ir mans pielū-
dzējs?"

„Zinu, zinu, stipri paaugstināta temperātūra,"
mēģināja ari Arta jokot, „tu jau man devi lasīt

viņa vēstules."

„Es tev ari apsolīju vienu cūkas šķiņķīti uz-

dāvināt, kad būsim nosvinējuši kāzas. Bet vai

tu vari iedomāties, ka cilvēks, kas raksta tik ga-

ras vēstules ar lielu drosmi, var būt tik bailīgs,
ka, sievieti ieraugot, dreb kā apšu lapa un iet un

nāk atpakaļ, nāk atpakaļ un atkal iet, tīri kā

slimnieks pie zobu daktera."

„Nu, šoreiz taču viņš nebij nācis pie zobu, bet

pie sirds daktera," sāka ari Arta smieties, un Olita

stāstīja tālāk:

„Bija ari atbraucis, kā jau iepriekš bij rak-

stījis. Aizgājām pretim uz vilcienu. Redzu, iz-

kāpj no vagona un meklēdams laiž acis apkārt
pa peronu. Paejam viņam pretim, lai viņš mūs

ieraudzītu. Apsveicinājies, viņš jau sāk drebēt

un met bailīgus skatus, kā meklēdams glābiņa.
Pazīstot viņa dabu un viņa vājo veselību, mēs

baidījāmies, ka viņš neapkrīt, un satvērām viņu
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katrā pusē aiz rokas. Jau viņš sāk šļūkt vienu

soli uz priekšu, divi soļi atpakaļ — te uzreiz viņš
zibens ātrumā nozūd, kur dabūjis kājas, kur nē,

es saku: nozūd!"

„Kā nu cilvēks tā var pazust kā nauda smil-

tīs," smējās Arta.

„Es jau ari tāpat domāju un sāku urbināt

ar savu saules sargu pa smiltīm, maza auguma

viņš ir, bet nekā. Lūkojos ari, vai nav pakritis
zem aizejošā vilciena riteņiem. Ja viņš starp
tiem būtu iekritis, taču kaut kas no viņa būtu at-

licis pāri, bet, paldies Dievam, tas ari nebija no-

ticis. legājām ari preču noliktavā, bet žandarms

izskaidroja, ka dzīvas preces te pretim neņemot.
Neko darīt! Atmetu ar roku: vīrieša ceļi ir ne-

izdibināmi, tāpat kā Dieva ceļi. Beigts ir beigts!"
„Un man apsolītais šķiņķītis ari ir beigts."
Abas smējās locīdamās, tā ka Marlēna blakus

istabā, no miega pamodusies, sāka bārties.

„Ej vien gulēt," aprāja viņu Olita, „tu jau
ari esi tāda pat sēra vālodze kā Arta. Tu tagad
mūsu pulkā nederi."

„Un tu ar visiem tik jokus vien dzen!" atcirta

Marlēna un iegāja atkal savā istabā.

„Redzi nu," Olita sacīja Artai, „tevi es iesmī-

dināju, kā mašīnu ieeļļo, bet man nu būtu jā-
raud. Vai tās nav pretējības! Tu raudi, kur tev

līgavainis tikpat kā jau rokā, un es smejos, kur

mans līgavainis pazudis!"
„Un ja nu viņš atkal atrodas?"

„Tad tu ari dabūsi to apsolīto šķiņķīti."
„Bet, ja nu tu viņam pazūdi?" jautāja Arta.

„Tad tu dabūsi divus šķiņķīšus."
Nu sacēlās vēl lielāka jautrība.
Abas meitenes pārgulēja vienā istabā un ilgi

vēl runāja un jokojās, kamēr beidzot miega dievs

tām uzlika savus magoņu vainagus un mēness

pārklāja viņas ar sudraba segām.
Bet kur pa tam īsti bij palicies pazudušais
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Garbovs? Lieta izskaidrojās gluži vienkārši.

Viņš bij aši iegriezies kādā šķērsieliņā un gribēja
visā steigā nokļūt pie Asmina, jo viņam bija jā-
nones kāda svarīga vēsts: tā attiecās uz jaunās

idejas izplatīšanu. Garbovs bij Asmina sirsnīgs

draugs un ļoti patiess un godīgs cilvēks. Bez

kaut kādas ārējas reklāmas viņš bij ļoti labs fi-

lologs un pilnīgi pārzināja grieķu un latīņu va-

lodas. Biedri pat viņu dēvēja par grieķi. Viņš
gan īsteni nepieslējās jaunajām mācībām, bet to-

mēr viņu uzskatīja par liberālu un tolerantu, lai

stātos tām taisni pretim. Viņš rakstīja ari šad un

tad par zinātniskiem tematiem „Jaunajā Dienā"

un sagājās vispār ar tām aprindām. Tādēļ viņš
ari varēja zināt par viņu aizkulisēm.

Jarmuts bij ļoti priecīgs, bet drusku pārsteigts

par drauga ierašanos. Viņš taču to Rīga varēja
satikt ik dienas. No sākuma valoda ari grozījās

ap ikdienas tematiem, tad Garbovs Jarmutam pa-

stāstīja, ka aiz viņa, kā partijas vadoņa un «Jau-
nās Dienas" redaktora, gatavojoties — intrigas.
Esot notikusi kāda priekšsapulce slepenā veidā,
kur jau nolemts, ko darīt lielajā sapulcē rudenī,
esot spriests, kā amatus izdalīt un kurš būšot par-

tijas galvenais vadonis. — „Kā?" Jarmuts iesau-

cās, aši iekarsis, „kas tad tur tie spriedēji un da-

lītāji bez manis, kur es taču esmu visas lietas

ierosinātājs!"
„Nav patīkami man tev to sacīt, un, jāatzīstas,

es ari ilgi cīnījos ar sevi, pirms atbraucu tev to

paziņot, tā jau tīri ir izpļāpāšana, bet es atzinu,
ka pienākums pret tevi tomēr ir lielāks."

„Saki, saki! būšu tev no sirds pateicīgs." —

Garbovs smagi nopūtās: „Galvenais slepenu pa-
vedienu vērpējs ir tavs draugs — Stenka. Sa-

protams, Ansons ir ari klāt!"

„„Stenka! Tas nevar būt!" iesaucās Asmins,
„mēs jau kopš bērnības esam draugi, kopā uz

viena skolas sola sēdējuši, vienā pansijā dzīvo-
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juši, turklāt viņš ari cerējās ar manu masu,

Tev?"

„Un, tomēr, diemžēl ta ir."

„Viņš man bija gandrīz kā brālis," Jarmuts
piemetināja.

„Un tomēr," Garbovs skumji kratīja galvu,
„ir motīvi, kas dzen vistuvāko uz ļaunu. Vai tu

neteici, ka viņš pirms tevis bij redaktors?"

„Viņš brīvprātīgi atkāpās, un man pats teica:

es tagad esmu izrakstījies, man nav nekā jauna
ko sacīt. Viņš tiešām bij savu darbu darījis, apka-
rodams veco biedrību un viņas miegaino šovi-

nismu."

„Bet tā ir tikai negātīvā puse," sacīja Gar-

bovs, „tu nāci ar jauniem, pozitīviem pieplūdu-
miem. Visa jaunā paaudze aizrāvās, tevis

iedvesmota, un Stenka aizgāja nomaļā kā vecs,

izdienējis kareivis; kā lai viņš nebūtu kļuvis uz

tevi greizsirdīgs?"

„Viņam taču ir viss: cienīts stāvoklis, bagā-
tība un — Teas sirds, kamēr es par bagātību ne-

varu nemaz runāt, un mana ģimene pati tagad
pret mani atsalusi, tādēļ ka es tuvojos sievietei,

kas no sabiedrības izmesta — un tas taču ari no-

ticis manis dēļ."
„Viss tas neko nenozīmē pret godkārību —

būt pirmajam."
„Es tam neticēšu, kamēr pats nebūšu pārlie-

cinājies."
„Es jau ari negribu, lai tu tūlīt tici, es tikai

gribēju darīt tevi uzmanīgu."
„Es tev par to pateicos," Jarmuts spieda Gar-

bovam sirsnīgi roku.

„Man tev būtu vēl kas sakāms —"

„Nu, nu! Tu jau esi atnesis maisu pilnu ar

ziņām! Vai negribi palikt par reportieri manā

avīze f

„Man netīk tagad jokot. Vismaz kādā citā

lietā es tev ieteiktu būt apdomīgākam."
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„Kas tad nu atkal?" prasīja Jarmuts.

„Uz tavu rīcību ari pati valdība sākusi vērst

uzmanību."

„To jau es, mīļaisj sen zinu. Man ikdienas

jāved kari ar veco cenzoru Rupertu, kas ir īsts

rakstu bende, un viņa dēļ man jāiet bieži pie pa-
ša gubernātora sūdzēties, kas ir kaut cik liberāls

un bieži izlaiž aizliegtos rakstus cauri. Mēs Ru-

pertu viņa atpakaļrāpulības dēļ esam ari nokri-

stījuši par Rupuci."

„Lieta ir ņēmusi vēl citu virzienu," Garbovs

turpināja. „Kādi no šejienes taviem pretiniekiem
un krievu Pobedonosceva politikas piekopējiem
esot denuncējuši tavu avīzi un illegālās sapulces
un griezušies pie šejienes vācu baroniem, kas de-

nunciāciju virzīšot tālāk uz Pēterpili, augstākai
administrācijai."

„Nē, nē!" Jarmuts izsaucās, no krēsla uzlēk-

dāms. „Tas nekad nevar būt, ka latvietis latvieti

var nodot! Mēs esam vienas tautas, vienas asins

bērni! Savā starpā mēs varam izlamāties uz ne-

bēdu un pat izkauties, bet pret svešām varām mēs

stāvēsim vienoti. Ari vecais Fricis, lai cik melns

viņš būtu ar visu savu politiku, ir mūsu sīvākais

ienaidnieks, bet kā cilvēks tomēr viņš, šķiet, goda
vīrs. Viņš nav spējīgs ienaidniekam no muguras

iegrūst šķēpu."
„Kad tik tu rūgti nemaldies ar savu ideālis-

mu," sacīja Garbovs piecēlies, „kad reiz tev at-

darīsies acis, būs par vēlu. Tu zini, kas žandar-

mam nagos reiz ticis, tas no tiem vairs ārā netiek.

Tu taču būsi dzirdējis, kā pašu krievu revolucio-

nāri beigušies: vai nu pie karātavām, vai Šlisel-

burgas moku pagrabos. Vai sveštautiešus tie glau-
dīs ar mīkstām rokām?"

„Krievi bij sociālrevolūcionāri, terroristi,"

atbildēja Jarmuts, „kas izgāja uz valdības gāša-

nu, bet mēs gribam būt sociāldēmokrati, kas cīnās
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tikai pret kapitālu un pakāpeniski, evolūcijas gai-
tā, ejam uz labāku nākotni apspiestām šķirām."

„Krievi citādi nevienu kustību nesaprot, kā

tikai par nihilismu, un jūs par „tautā gājējiem".
Tu zini, ka Ernests Rolavs jau divus gadus smok

Maskavas cietumos, nu viņu tiesā pēc krievu

ieskatiem."

„Mirt nav grūti, kad zina, kādam mērķim
mirst. Mana ideja ir, atsvabināt ne apakšslāņus
vien, bet pacelt visu tautu, lai tā gaiši mirdzētu

Eiropas zvaigznājā."

„Jūsmotā js, kāds tu esi!" izsaucās Garbovs,

uz durvju pusi iedams, „es nemaz tūliņ par pē-

dējām konsekvencēm nerunāju. Es nācu tikai

tevi biedināt, lai tu par tālu neietu, ierobežojies,
ej lēnītēm, tā nemanot, savu gaitu uz labāku nā-

kotni."

„Tu ieteic man iet zelta vidus ceļu, bet man

ir nagloti zābaki, tie der tikai kalnā kāpšanai."

„Esmu tev teicis visu, ko varētu teikt, neaiz-

mirsti, ka palieku arvien tavs draugs." Viņš
sniedza Jarmutam roku uz atvadīšanos.

„Tu, mīļais, labais!" Jarmuts viņu apkampa,
„vai nepārgulēsi šonakt pie manis? Rītu, varbūt,
atbrauks mana māsa, tad iesim mūziku paklau-
sīties, šogad spēlē Dubultu dārzā slavenā Šnēfogta
kapella, kas sastāv gandrīz no koncertmeistariem

vien."

„Es gan nevaru kavēties, ari man savs darbs.

Tu būsi dzirdējis, ka Jelgavā esmu iecelts par

„Tēvijas" redaktoru. Tas ir tas zelta vidus ceļš,
kuru tu nicini, bet, varbūt, ari es, no citas puses

iedams, spēšu sasniegt to kalngalu, uz kuru tu ar

joni traucies."

Jarmuts vismaz gribēja draugu pavadīt līdz

dzelzceļa piestātnei, un tā viņi abi devās turpu.
Otrā dienā, kā jau Jarmuts bija minējis sa-

runā ar Garbovu, ieradās viņa māsa Tea.
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Atkalredzēšanās starp brāli un māsu likās ta-

gad sirsnīgāka.

Jarmuts bij ļoti, ļoti aizgrābts par māsas augst-
sirdību, kas tik vienkārši izteicās bez kaut kādiem

žestiem vai vārdos tērptiem izlīdzinājumiem. Cik

skaisti ir šādi brīži, tā ir klusa dvēseles mūzika,
ko gan jūtam, bet nedzirdam.

No 14. līnijas līdz Baznīcas ielai bij labs ga-

bals ko iet, un viņi negribēja steigties. Lai izvai-

rītos no sarunas par personīgām lietām, viņi sāka

runāt par medicīnu. Jarmuts, kā jau skeptiķis
visās lietās, šaubījās ari par medicīnas kaut kā-

diem taustāmiem panākumiem vai gala slēdzie-

niem. Tea, turpretim, bij sajūsmināta par savu

arodu, bet reizē ari zinātniska pētniece.

„Dod man kaut ko taustāmu, dod man manu

dvēseli, lai no manis kaut kas paliktu!" Jarmuts
izsaucās, „šī dzīve ir šaurs rāmis, kurā ietilpts
vai iespundēts mans gars, dvēsele, „es" būtība,

jūtas, prāts, un šī dzīve ir par īsu, lai es to at-

tīstu. Koks, stāds, puķe var ziedā izlietot savas

sulas un enerģiju, un man, cilvēkam, jāpaliek
kā fragmentam, un man taču daudz vairāk tiek-

smes visu zināt, visu aptvert! Es pat nezinu, kas

es esmu. Tu, kā mediķe, kas neiziet uz to vien,

lai piekoptu maizes arodu un graizītu cilvēkus

uz anatomijas galda, kā nemākulis skroderis drē-

bes gabalu, dod man kaut kādu dziļāku ieskatu,

saki, ko tu zini."

Šie jautājumi gruva cits citam virsū kā grūs-
tošs mūris, Jarmuts tos grūzdams izgrūda pār
lūpām.

„Tiesa," teica Tea, „es nestudēju tikai aroda

dēļ vien, lai maizi pelnītu. Man pat tāds ķece-
risks uzskats, ka medicīnai vajadzētu būt svētai

lietai, ka nevajadzētu pielaist tik daudz studentu,
kas bezjūtīgi sagraiza dzīvas būtnes, un tad vē-

lāk izstājas vai nu kā nebeiguļi, vai ari pārplū-
dina visas malas ar savām mikstūrām. Ne velti
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Fausts sarunā ar Vāgneru tos nosauc par cilvēku

bendēm, un Gēte taču ir dziļākais domātājs, kāds

vien bijis. Sevišķi vīvisekcija ir vislielākā ap-

grēcība pret dabu. Jūtīgs cilvēks to nemaz ne-

spēj izdarīt, sagraizīt dzīvu kustoni strēmelēs kā

papīru. Ir taču tik daudz līķu studijām, tik daudz

pašnāvnieku, kurus spiedušas iet nāvē dvēseles

emocijas. Un kas tad ir lielākais pētīšanas priekš-
mets, ja ne cilvēks?"

„Stāsti man par to, māsiņ, cik tu zini," Jar-
muts lūdzās.

„Nu, redzi, mani izsmēja par to, ka esam tāds

patiesības meklētāju pulciņš, bet tiesa ir, ka mēs

pūlāmies kļūt tur, kur riet dzīvības avots, un ne-

pētījām cilvēku kā miesu vien, bet ievērojam ari

dvēseles darbību. Mēs uzskatām miesu kā rāmi,
kurā ietilpst, kā tu teici, gars, dvēsele, „es", sa-

prāts un jūtas. Ar terminoloģiju, ko izmācās

grāmatās, te vien nepietiek, te vajag ņemt vērā

daudzos nepazītos ceļus cilvēka smadzenēs, kom-

plicēto nervu darbību, asins maisījumus un dzie-

dzeru traucēkļus. Viens pats smadzeņu kauss ir

jau vesela zinātne ar saviem mirdzošiem ritenti-

ņiem un kvēlošām šūniņu piramidām.
Kur vēl zemapziņas strāvojumi, kas bieži ie-

darbojas ašāk par bezdrāts tēlegrafu. Kas ir sap-
nis? Kur dvēsele pilnīgi atraisās no ķermeņa?
Kas ir atmiņa? Kāds komplicēts mēchanisms va-

da smiešanās un elpošanas centrus zibeņveidā?
Kur vēl histērija, hipnoze un vispār šo 1% mil-

jarda fosformirdzošo gangliju darbība, vai medi-

cīna līdzšinējā ceļā uz to var atbildi dot?"

„Tiesa, tiesa!" izsaucās Jarmuts, „ar to vien

jau pietiek, ka tu tādus jautājumus uzstādi."

„Man ir naidnieki visi materiālisti un empī-

riķi, kas sakrājuši veselu kaudzi savu piedzīvo-
jumu, bet atmet fantāziju, kas vienīgā, lielākā

dāvana cilvēcei un apspīd kā bāka naktī jaunus

ceļus, pa kuriem būs iet suverēniem jaunatradē-
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jiem. Visi šie pašlepnie zinātnieki, kas dibinās

uz ķīmiju, fiziku un pat matemātiku, netiks tā-

lāk, kamēr nesapratīs, kas viņu pašu smadzenēs

notiek. Katrs, kas nesaprot, ka viss balstās uz

idejām, ko Gēte dēvē par „mūžīgi dzelžainiem

likumiem", ir vergs pats savā priekšā. Un vaja-
dzība ir katram sevi pazīt. Veca leģenda stāsta,
ka Dievs paradīzē stādījis dzīvības un atzīšanas

koku. Tāpat ari mūsu galvaskausa viena, labā

puse, ir spējīga novērot kreiso pusi. Par maz šī

spēja līdz šim attīstīta, citādi mēs atrastu seno

paradīzi."
„Bet manā interesē ir cilvēks kā visu šo ie-

spēju un īpašību kopība," teica Jarmuts. „Kas
notiek ar mani, kad es mirstu? Kas notiek ar

manu dvēseli? Kur tā paliek?" Jarmuts viņu ne-

laida vaļā. „Kur bij tava dvēsele, pirms tu dzi-

mi? Vai visi šie šūniņu miljoni nedzīvoja, nedar-

bojās harmoniskā vienībā, pirms tu vēl biji kāds

„es"? Tā tad dvēsele bij atšķirta no miesas, ku-

rai bij tikai jātop. Saki, vai tad nu miesa radī-

jusi dvēseli, vai dvēsele miesu? Kur viņa paliek,
kad savu radīšanas darbu izdarījusi?"

„Dvēsele gan vēlāk diriģē miesas mēchanis-

mu, runā caur viņu kā caur aparātu un izdara

visas funkcijas, bet tavs „es" viņa nav, viņa tikai

iziet caur tevi kā caurejas stadiju. Kā jau teicu,

pirms tavas dzimšanas viņa ir kārtojusi, vieno-

jusi, saistījusi un citu no cita darījusi atkarīgus
visus miljonu aparātus, kam bij par dzīvu miesu

kļūt. Katram cilvēkam pēc dzimšanas ar savu

„es" jāiepazīstas, jāattīstās ar sīkiem tausteklī-

šiem, līdz kamēr viņš reiz var lepni izsaukties:

homo sum!"

„Labi," teica Jarmuts, „tu, kā mediķe, man

vismaz dod to ieskatu, ka dvēsele var būt par se-

vi un ka lielā pasaules visuma priekšā es stāvu

kā viņa dievišķās jeb kosmiskās kopības apvie-
nota daļa. Līdz ar to man dota atziņa, ka pēc
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manas nāves dvēsele atradīs citādu sakopojumu
un, varbūt, pilnīgāku kā līdz šim, tas tomēr ir

liels apmierinājums un dod spēku pretoties mie-

siskām ciešanām un nāvei."

„Ja tev mana filozofija tīk," sacīja Tea, „tad
kādā citā reizē uzņemsimies ceļojumu uz viena

paša asins apaļā ķermenīša, kas pārspēj pat Žila

Verna ceļojumu ap zemes lodi," viņa smējās.

„Bet tagad, man šķiet, mēs esam nonākuši pie
tavām paziņām. Es viņu adresi esmu pierak-
stījusi."

Laimīgi viņi atrada visas trīs jaunkundzes
mājā.

Olita jutās ļoti pagodināta, ka Jarmuta māsa,

pirmā latviešu studente, un turklāt vēl nākusi no

pašas Parīzes, iegriezusies zem viņu „zemā jumta".
Viņa ari citādi nevarēja iedomāties, ka apciemo-

jums nodomāts abām māsām. Tea gan piezīmēja,
ka viņa šimbrīžam pārcēlusies uz Monpeljē, kli-

mata dēļ, bet tas bij viss viens. Kas reiz nāk no

Francijas un turklāt vēl studē, tā ir augstāka
būtne.

Arta apsveicinājās ar Tev sirsnīgi, bet drusku

atturīgi, lai atkal plēbējiski neuzbruktu viņai ar

savu jūtu svēlumu, kā pirmo reizi. Tādēļ ari

viņa atsēdās drusku attālāk," kaktā. Totiesu atkal

Olita uzņēmās galveno konversācijas pavedienu.
Viņa stāstīja ar lielu izbrīnu par Garbovu, kas

viņām no rokām izslīdējis, kaut gan abas ar māsu

to turējušas cieti.

Marlēna gan viņai meta ar acīm, lai reiz klu-

sētu par tādu delikātu lietu, bet Olita saskaitu-

sies iesaucās: „Kas tas par brūtgānu! Pirms rak-

sta garas mīlestības vēstules un aicina uz satik-

šanos, bet tikko ierauga savu iecerēto, sāk trīcēt

un pazūd kā žīds pa Miķeļu tirgu."
„Tie Miķeļi gan šoreiz bij pie manis," piebilda

Jarmuts. „Viņam bij jānes man kādas ziņas."
Tea aši uz brāli paskatījās, bet atrada par ne-
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pieklājīgu viņam par to jautāt. Olita tomēr ne-

likās mierā ar tādu izskaidrojumu un, atvilkusi

atvilktni, uzmeklēja Garbova vēstuli.

„Še, lūdzu, lasāt, vai tas nav precību piedā-
vājums? Kas viņam bij ko bēgt? Mēs esam

divas māsas un dzīvojam šķīsti un godīgi."
Jarmuts un tāpat ari Tea, viens pēc otra, iz-

lasīja Garbova vēstuli, bet kaut kādu precību uz-

aicinājumu tur nespēja salasīt ne ar mikroskopu.
Ko lai nu saka? Bij jārunā par vīriešu vil-

tību un nekrietnību vispāri.

„Tāds!" Olita, palikdama pie sava priekšmeta,
izsaucās, „viņš nevar uz savām kājām nostāvēt,

bet pie bēgšanas laiž cilpas vaļā kā zaķis kā-

postos. Es viņu neņemšu neparko!"

«Apmierināties, mīļā Olita," Jarmuts teica,
satvēris viņas roku, „viņs jums ar precību nemaz

neuzbāžas, un kas nav turams, lai skrej."
„Jā, tādi jūs visi esat! Muļķes tās sievietes,

kas precas."
Tas nu vismaz bij šī temata noslēgums, un

Tea, pārskatījusi situāciju, sāka vērst valodu uz

citu pusi un stāstīja par studentu dzīvi, ieteikda-

ma lasīt Miržē „Bohēmu", kur tā vislabāk at-

tēlota.

Par sevi viņa tikai piebilda tikdaudz, ka vi-

ņas Monpeljē dzīvoja trīs studentes kopā. Vasaru

bieži uznākot tāds karstums, ka grīdas pliens jā-
aplejot ar aukstu ūdeni, lai spētu elpot. Galve-

nais studentu ēdiens esot sardīnes, ko ātri uzko-

žot, ja neesot vaļas aizskriet uz kādu lokālu. Da-

ba esot tur ļoti jauka, un viņas iemīļotā vieta tur

esot kāds paviljons, kur viņa varot būt vienatnē

pati ar sevi.

Sevišķu vērību viņa sāka piegriezt Marlēnai,
kas sarunā gandrīz nemaz nepiedalījās, un izpra-

sīja to par viņas centieniem un nākamības iz-

redzēm.

Vakars tuvojās, un Jarmuts uzaicināja visas
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dāmas uz koncertu. Programma bij sevišķi inte-

resanta, jo to galvenā kārtā ieņēma Bēthovens, un

tad mēdza biļetes izpirkt. Tā ari šoreiz, kad viņi
nonāca turpu, bija dabūjamas tikai vēl retas bi-

ļetes dārgākās vietās, bet tādu baudījumu taču

nevarēja palaist garām. Kad viņi iegāja, publika
bij jau sasēdušies sēdekļos un mūziķi skaņoja
instrumentus. Steidzīgi viņi uzmeklēja savas

vietas.

Sacēlās Bēthovena skaņu vētra un šalca caur

telpu, aizraudama un paceldama visus uz saviem

spārniem. Vijoles nesa skaņas pāri par divām

oktāvām un nodeva tās tālāk citiem instrumen-

tiem. Tad nolaidās spārni kā atšļukumā un ne-

spēkā. Flauta, fagote, klarnete cīnās un šaubās

drausmīgos virpuļos, viņām piebiedrojas bases

un čello. Atkal no jauna paceļas gaismas spēki
pret tumsības daimoniem. Pati dzīvības meldija
kā liels zelta zvans sāka skanēt un skanēt, ar-

vien augstāk, arvien spējīgāk, un izskan beidzot

kā liela triumfa dziesma.

Bēthovenam sekoja vēl citi gabali, un pa

starpām publika gāja pastaigāties pa plašā dārza

skaistajām alejām, kas noveda līdz pašai jūrai.
Grūti bij kaut ko runāt pēc lielā dvēseles sa-

viļņojuma. Bija, it kā daba pati no savas dziļā-
kās dzelmes, kas pastāv no netveramām nojau-

tām, caur mūziku būtu pacēlusi savu priekškaru
un parādījusies savā lieliskumā.

Viņi nenoklausījās koncertu līdz beigām, bet

nokāpa pie jūras skatīties saulrietu. Skats, kas

viņiem te atvērās, nebij mazāk lielisks baudījums
par pirmējo. Tur lielo skaņu meistars, kas sen

jau dzīvoja ārpus dzīvības, viņus bij apbūris un

viņu ausu kausus pielējis ar skaņu saldo vīnu.

Te bij barība viņu acīm. Te jūra viļņoja saul-
rietā. Kāds liels gleznotājs viņā bij izmēģinājis
visas savas krāsas, gan sarkanas kā tumšas asinis,

gan violetas, gan zaļas kā stikls. Opāli, safīri,
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topasi jaucās cits caur citu. Un pa virsu smalkas,
sudrabbaltas putas plīvoja kā nāru plīvurs dejā.

Mākoņi Die debesīm pieņēma dažādas formas

un izveidojās kā Beklina nāves sala, tikai sarkanā

krāsā ar caurspīdīgiem torņiem un tornīšiem.

„Jarmut," Arta, no dziļām pārdomām pamo-
dusies, attapusies, sacīja. „Kā būtu, ja jūs lite-

rātūrā tēlotu to, kas te izteikts krāsās un pirmīt
mūzikā?"

„Jūs domājat nāves salu?"

Atbildi uz šo jautājumu deva it kā pati mā-

koņu un jūras aina. Jūras sarkanais viļņojums
kļuva melns kā nāves pagrabi zem sarkanās, it kā

liesmās degošās pils. Zelta torņi sagāzās, un viss

debess zili-zaļais kupols likās pušu plīstam.
„Jā, te ir divas pamatkrāsas, kā uguns un

nakts, jeb divi pretstati, kas mūžam savā starpā
cīnās."

„Nu, tad tēlojat to kādā dzejas veidā, man

šķiet, vislabāk drāmā, jo tā jau pastāv no šīs pret-
statu cīņas."

„Jūs no manis prasāt tūdaļ vislielāko, it kā

Telia meistara šāvienu ābolā."

„Kādēļ nē? Vai jūs atkal sākat ar savām

mūžīgām šaubām, kas auksti skar kā miroņa ro-

ka. • Kas nekad neko nav zaudējis, nav ari nekad

neko panācis. Krist un celties ir mūžīgais dzīves

ritums, tāpat kā jūs redzat jūru bangojam."

„Jūs esat neatlaidīga, Arta. Un ja nu es iz-

kūņojos laukā, atklātībā, kā muļķa puika no pa-

gultes?"

„Jūs zināt, ka puika tikai tad lien pagultē,
kad tas izdarījis kādus nedarbus. Un šos nedar-

bus es taisni gribu redzēt. Varbūt, ka tie nedarbi

izrādīsies par darbiem?"

„Sakat nopietni, vai jūs tiešām gribat ar mani

pūlēties?"
„Nesaucat to par pūliņu. Es gribu ar jums
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apvienoties jeb salieties kā debess ar jūru. Nupat
šo cēlo ainu mēs skatījām."

Jarmuts klusi spieda viņas roku. Pa tām star-

pām bij ari pienākušas trīs dāmas, kas gabaliņu
atstatu viņiem bij sekojušas. Sāka jau mesties

vēss un mitrs, ko sevišķi sajuta Tea, nākusi no

siltāka klimata. Steidzīgi viņa līdz ar brāli aiz-

vadīja abas Upenieces un Artu līdz viņu dārza

vārtiņiem, tad tie šķīrās ar abpusīgu solījumu
vēl satikties, kaut gan Teai drīz bij jābrauc atkal

prom, turpināt studijas.
Mājā ejot, Jarmuts ar Tev steidzās, jo līdz jū-

ras namiņam bij prāvs gabaliņš ko iet, un tādēļ
tiem ari neatlika laika runāt.

Pārgājuši, viņi tūdaļ likās gulēt, katrs savā

istabā. Tea aši aizmiga, bet Jarmuts visu nakti

nevarēja aizmigt. Artas aicinājums nu tiešām

bij jāizpilda, jo dzīve ātri ritēja uz priekšu, viņš

vairs nedrīkstēja pats ar sevi diletēt.

Viņš bieži izgāja uz jūru, kamēr Tea brauca

uz Rīgu vai ari gāja satikties ar savu iecerēto

Stenku. Jarmutam daba bij tagad guvusi citādu

nozīmi, Arta viņam bij atslēgusi viņas vārtus un

kā priesteriene ievedusi tās svētnīcā, lai viņš aiz-

degtu savas dzejas liesmas uz viņas altāriem.

Viņam atvērās zaļais rīts, sarkanā pusdiena un

zilais vakars kā ilgu sauciens tālās noskaņās, ar

kuru viņam bij iespējams modināt tūkstošas dvē-

seles. Viņa paša dvēselē nekad nebij sacēlies

tāds jūtu chaoss kā tagad! Tik daudz domu, tik

daudz tēlu dzina viņu kā radītāju, dot tiem veidu

un dzīvību. Un tagad, taisni tagad viņu sauca

gluži cits darbs, kur bij jāliek pašam sevi ķīlā.
Ari te viņš nedrīkstēja atkāpties. Kas viņam
Arta te varēja būt? Kas viņai, daiļuma nesējai,
te bij ko meklēt, kur draud bīstams darbs un, var-

būt, vēl nāve?

Garbovam bij taisnība, ka Krievija sociāl-

dēmokratiju mēroja ar citādu mērogu nekā Vā-
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cija. Gan 48 -tos gados tur bij galvas zem bendes

cirvja kritušas, bet vēlākos gados, ieskaitot vēl

Lasala triumfa gājienu caur Berlīni, tā bij ievir-

zījusies pavisam mierīgā gultnē. Mierīgas vēlē-

šanas vien, kurās notika šur tur kāda ielu izplūk-
šanās, jau uzskatīja par lielu varonību un cīņu.

Bet lai kā notiktu, darbu nevarēja atmest, ko

viņš pats bija te sācis. Protams, ka te nevajadzēja
nekādas personiski ārkārtējas īpašības, ne indi-

vīda spožuma, te visiem bij jābūt vienādiem —

kā ķieģeļiem vienā celtnē. Cilvēks pazuda aiz

lietas, kā zem aukstas zvaigznes, „kas nepazīst
cilvēka žēluma".

Tā tad īsais laimes sapnis par pašradošu bū-

tību bij izsapņots. Žēl viņam bija tikai, ka viņš
Artu līdzi bij ievilcis savā lokā. Vēlreiz viņŠ
tikai gribēja viņai ardievas sacīt un viņu atrunāt,

lai neiestātos illegālā sabiedrībā.

Smags viņam bij šis gājiens, kā kalnu kāpē-
jam, kas gribēja lauzt reto puķi, kas tam vēl

klintīs auga.
Viņš gāja labāk caur mežu, tur viņam, mazā-

kais, bija kāds līdzi cietējs, tas bij pats ziedonis,

kas taisījās uz atvadīšanos, jo tam bij jāiet ru-

dens trimdā.

Viņš samina savas zaļās cerības, kuras bij
ietērpis mīkstā dzeltenzaļā zālītē, un tā kļuva
palsa un sausa, noraisīja savas ilgas, ar kurām bij
greznojies kā ar ziliem ziedu zvaniņiem, un no-

bēra savus raibos sapņus kā lapas no kokiem.

Bērzu un kļavu caurspīdīgais dzeltenums ar pī-
lādžu sarkanumu tēloja ziedoni kā diloņsērdzīgu
jaunekli ar bāliem vaigiem, kuru galos deg sar-

kanas drudža rozes.

Vējš no tālienes dziedāja baigi vaimanādams,
un kāds balts bērziņš locījās, rokas lauzīdams, un

izskatījās pakrēslī kā Arta. Pie debesīm gan at-

spīdēja mīlas zvaigzne, bet tā lēni drebēja, kā

saldama.
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Klusi viņš pieklauvēja pie Artas durvīm, viņa
tās atvēra un iekliedzās aiz prieka, viņu ieraugot
pie sevis atnākam. Laimīgs brīdis bija ari atga-
dījies, ka viņi divi vien tagad bij mājā, jo aba.s
māsas bij aizgājušas uz koncertu. Viņu abu ro-

kas savijās kopā kā puķes vainagā. Viņš gribēja
to vilkt pie sirds un skūpstīt, te Arta pacēla acis

un sabijās:

„Cik bāls tu izskaties, mans mīļais, kā bāls

mēness ar sarkanu sirdi! Kas noticis? Nāc, ap-

sēdies, pastāsti!"

„Arta, mums jāšķiras."
Šie vārdi nāca tik dobji un salauzti viņam

pār lūpām, kā smalki stikla gabaliņi zemē bērti.

„Ko tu saki!" iesaucās Arta, „vai tāds vārds

pavisam var būt! Vienīgais pamats būtu tikai,

ja tu mani vairs nemīlētu."

„Arta, tu zini, ka tu man esi viss," Jarmuts
kā lūdzējs izstiepa rokas, „tu iedvesi man jaunu

dzīvību, tu mani atdevi pašam sev atpakaļ, bet nu

taisni es pats sev nepiederu."

„Kam tad tu piederi?" viņa jautāja, „kas

ārējs var būt tik stiprs, ka tas var divus šķirt,
kas mīl viens otru?"

„Tu jau zini — jaunās idejas, sociāldēmo-

kratija."

«Saprotams, ka zinu, es jau pati gribu iet

tev līdz."

«Taisni tādēļ es nācu tevi no tā atrunāt."

„Tu taču pats biji ar mieru?"

„Redzi, lieta tāda, ka viņa apdraudēta no ār-

puses. Viņš atstāstīja visu, ko Garbovs viņam

bij stāstījis: par intrigām, kas attiecās uz viņu

personīgi un par denunciāciju valdībai, kas bij
vērsta pret visu partiju.

„Es jūtos," viņš turpināja, „kā ģenerālis, kam
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norauti uzpleči, un kas degradēts par mazu

kaprāli. Mazākais, tā viņi slēpu esot nosprieduši.
Man nedošot vairs partijas priekšnieka vietu, bet

kāda maza rakstveža lomu."

„Tā tiešām ir vislielākā nekrietnība!" Arta

uzlēkdama izsaucās. „Bet nekas, tad atliks tev

vairāk laika sev pašam, savam darbam. Grūti,

protams, tas būs, bet kā lai tiktu debesīs, ja pirms
nebūtu izgājis caur elli!"

„Cik labprāt es no partijas pavisam aizietu,"

Jarmuts sacīja, „bet nu es nevaru."

„Tiešām, vislabāk būtu, ja tu pavisam izstā-

tos, bet kādēļ tu nevari?" viņa jautāja.

„Kā es varu atmest lietu, kuras radītājs es

pats esmu bijis? Vai tēvs var atstāt bērnu, kaut

ari pēdējais no viņa nekā negrib zināt?"

„Tas ir ievainots lepnums, par to tev jātiek
pāri."

„Ari to es spētu, bet kas mani visvairāk ta-

gad pie partijas saista, ir tas, ka viņai draud

briesmas no ārpuses, un viņai var uzbrukt ie-

naidnieki."

„Nu, tad tie tevi no maza kaprāļa atkal iecels

par ģenerāli. Ari Napoleons no kaprāļa kļuva
par lielāko ķeizaru," Arta piemetināja ar rūgtu

ironiju.

„Jā, bet kur un kā!" viņš iesmējās, un abi

brīdi klusēja. Groteskas ēnas ap viņiem lidoja,
un nakts ar melnām kājām kāpa pa logu iekšā.

Tad Arta pirmā atguvās:

„Bet tas vēl tik tāli, un mēs savā fantāzijā
iedomājamies visu bīstamāk nekā patiesībā ir."

„Ari no sīkumiem sakrājas vesela summa,"

Jarmuts sacīja, „tāpat kā no sīkiem mākonīšiem

izaug liels pērkons," un viņš atstāstīja viņai, ka

Garbovs bij atbraucis viņu biedināt. «Vienīgais,"
viņš teica, „kas man visu lietu izrāda neiespēja-
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mu, ir tas, ka tur Tea iemaisīta. Viņa ir eela daba

un nekad nespēs pret brāli intriģēt!"

„Ari man tev kāds sīkums no viņas jāatstāsta.
Viņa, kā jau tev bij izteikusies, visu gribēja
pret mani par labu vērst un tādēļ allaž pie mums

ieradās. Ari es to uzskatīju par lielu augstprā-
tību un jutos neērti, ka man tā jāsaņem. Es ari

biju iedomājusies, ka mēs pamazām tuvināsimies,
bet tas tomēr nenotika. Viņa pārāk klaji izrā-

dīja savas simpātijas Upeniecēm, un es tur figu-
rēju tikai kā kāds piedēklis. Sevišķi Marlēnu

viņa bija iemīlējusi un gribēja pat, lai tā brauktu

viņai līdzi studēt medicīnu. Tikai franču valoda

viņai vēl bij drusku jāpiemācās klāt, bet to jau
sarunās drīzi iegūšot." Marlēna šimbrīžam, mū-

zikas dēļ, prata tikai italiski, kamēr Olita labi

runāja angliski.

„Tas nu būtu bijis vēl paciešams. Pret sim-

pātijām neko nevar izdarīt," rūgti sacīja Arta.

Varēja redzēt, cik tas viņu bij sāpinājis.
„Bet te vienā reizē notika kas negaidīts," viņa

turpināja, „atnāk Tea un manā klātbūtnē dāvina

savu ģīmetni Marlēnai. — Par naīvitāti to neva-

rēja saukt, par beztaktību ari nē, jo viņa taču ir

izglītota, lielās pasaules dāma ar smalkām manie-

rēm. Gaiši bij redzams, ka viņa mani gribēja
pazemināt un apvainot. Ja viņa ģīmetni gribēja
dot, tad viņa to varēja darīt man neesot klāt. Tas

ir morālisks pliķis, ko viņa iecirta."

Turklāt viņi vēl atcerējās Ansona draudus,

kurus nebij ņēmuši nopietni un pat aizmirsuši,
bet nu tie iederēja visā rāmī iekšā. Viss varēja
būt tikai baumas vien, bet tomēr aiz tām kaut kas

bija, kas ēnu meta jau iepriekš.
Nezināmais arvien vairāk biedē nekā zinā-

mais, tā ir vislielākā dzīves neģēlība un likteņa
dēkainība, ka viņš nāk aizplīvurojies ar tik dau-



241

dzām maskām. Bet ko visļaunākais te paspēja,
kur divas dvēseles bij sakusušas kopā! Tām de-

bess neko nevarēja dot, ne elle ko ņemt. Tagad
tomēr tiem bij jāšķiras — un tas bij tas grūtā-
kais. Pēdējo reizi tie gāja gar jūru.

„Tagad gan mums būs vēl mazāk iespējas
satikties, tu aiziesi pie saviem vecākiem uz Jel-

gavu un, varbūt, vēl tālāk, uz Krieviju, kur tei-

cies meklēt nodarbošanos pie turienes skatuvēm,
un es atkal iegrimšu savā ikdienas darbā Rīgas
putekļos," smagi nopūtās Jarmuts.

„Mēs bijām pārāk laimīgi, kaut ari īsus brī-

žus, un tas jāatmaksā ar ciešanām, dzīve it neko

nedod par velti," sacīja Arta, „bet tu aizmirsti,

ka es apsolījos būt pirmajā illegālajā sapulcē."

„Taisni no tās es gribu tevi atturēt, kur nupat
dabūju ziņu, ka esam pie valdības denuncēti."

„Kāpēc tu mani tagad novērtē zemāk, kur tu

taču mani biji pacēlis augstāk nekā es esmu.

Jauna ziedoņa vētra šalc caur pasauli, un es lai

ievīstos vatē un dzeru baldriāna tēju? Nē, mī-

ļais, mans miers ir nemiers, es varu atelpot tikai

vētrā."

„Nu, tad nāc vien, es tevi vairs neatrunāšu,"

sacīja Jarmuts, „viens pats es nebūtu neparko
bēdājis, bet nu, kur tu nāc līdzi, es sāku uz-

traukties."

„Kas nu man var kaitēt," mierināja viņu Ar-

ta, „es jau neesmu vēl neko bīstamu izdarījusi,
esmu tikai līdzskrējēja, kā kaija vētrā pavada
laivasbraucēju."

„Cerēsim, ka tomēr viss nebeigsies tik tra-

ģiski," sacīja Jarmuts. „Bet nu jau stacija tuvu,

mums jāpasteidzas."

Viņi iekāpa pie Karlsbades, vēlāk dēvētās

Mellužu stacijas, vilcienā un devās uz Rīgu, no

kurienes Arta brauca tālāk uz Jelgavu.
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Divpadsmitā nodaļa.

Traģiskā paaudze.

Motto:

Es wāchst der Mensch mit

seineri grofiern Zwecken.

Sch i 11 er.

(Cilvēks aug ar saviem, lielā-

kiem mērķiem.)

Kādā vēlā rudens novakarē Jarmuta Asmina

dzīvoklis pildījās gan iebraukušiem studentiem,

gan vecākiem vīriem, gan rīdziniekiem. Tā bija
pirmā illegālā sapulce, kur vajadzēja organizēties
un katram nodalīt viņa darba lauku.

Dzīvokļa logi izgāja uz ielu, un tādēļ viss

bij jāmasko, it kā te būtu kādas vārdadienas vai

citas svinības. Uz galda bij saliktas pudeles ar

dzērieniem un liels kriņģelis. Netrūka ari puķu
un zaļumu. Uzmanīgi ari nenāca daudzi reizē,

bet pa diviem, trim. Turklāt vienu izlika uz ielas

kā novērotāju, vai nebūtu kāds spiegs vai žan-

darms tuvumā. Jaunā sēkla bij jāsedz ar zemi,
citādi to vārnas varēja priekšlaikus izknābāt,

pirms tā vēl bij spējusi zelt.

„Un kas tad krievu žandarmu nezina!" ie-

saucās viens no pirmajiem, dēvēts pieņemtā vārdā

par „Kundziņu", „tam acis redzīgākas par Rent-

gena stariem, viņš tev skatās cauri līdz apakš-
biksēm."

„Un ja tevi pašu grābj aiz krāga pirmo?"

prasīja viņa brālis, saukts par „Lepšķi'\

„Tad es samīšu čūskas galvu!"
„Nu, pēc svētā Jura tu gan neizskaties, mo-

dernā apģērbā, bet, diemžēl, ar greizu šlipsi un

netīrām manšetēm."

Pie vārda „Juris" visi sāka iegādāties, ka iz-

laiduši baumas, ka svinot vārdadienu. Aši viņi
ķēra pēc kalendāra un skatījās, kāds vārds šo-
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dien viņā atrodas, bet, diemžēl, tas nebij vīriešu

vārds, bet sieviešu. Tur trekniem burtiem stā-

vēja „Evangelīne". Arvien jauni ieradās pienā-

cēji, bet neviens no tiem nebij sieviete.

Omulība un jautrība pieauga, kā putas kūsā-

damas pār dzīveskausa malu, pirms parādās
dzidrais dzēriens.

Tikko kāds no jauna ieradās, tam noprasīja:
„Vai tu neesi tikai īstenībā sieviete," un tas da-

būja tādu kulaku uz pleca, ka vai apkrita.
„Dievs ir tiešām bijis diletants," kāds iesau-

cās, „ka viņš radījis tik daudz vīriešu un tik maz

sieviešu."

„Nē," Lepšķis iesaucās, „taisni otrādi, liels

mākslinieks, jo sieviete ir daudz komplicētāks ra-

dījums un prasa ilgākas pārdomas."
„Klau'!" Lepšķim kāds uzsauca, „ja tu te tik

daudz murkšķēsi par Dievu, tad mēs tev uz-

mauksim brunčus mugurā un nosauksim par
Evan-

gelīni, un tev šodien būs vārdadiena, saproti!"
Lepšķis, jeb īsteni saukts Kovaļevskis, bij

smalkiem, glezniem sejaspantiem, viņš atgādināja
to jaunekli, kas reiz pasaules pestītājam, kas

valdīja priekš Marksa, dusēja pie krūtīm.

Arvien nāca klāt jauni, īsi sakot, viss torei-

zējās jaunās kultūras ekstrakts. Tur piebiedrojās
tādi smalki aistēti, kā abi brāļi Dauges, kas iz-

gāja tikai nest jaunu kultūru un maz ko zināja
vai bēdāja par marksismu, tāpat ari Kasparsons,
ko toreiz uzskatīja par lielāko zinātnieku. Viņš
bija galvenais redaktors Pīpkolonijas izdotam

krājumam „Pūrs", kas iznāca četrās grāmatās un

bij zinātniska satura. — Tur piedalījās ari tādi

pretstati, kā sociālais dzejnieks Eduards Veiden-

baums un teologs Ermanis, kas pat nevienā kap-
sētā nebūtu saderējuši kopā.

Raksturīgs bij Roziņš, kas jau bij stiprāk
appūsts ar marksisma vēju. Dziļi drūms bij dak-

ters Krumberģis, nācis no Zemgales laukiem, kas
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nebij veco ideoloģiju vēl atmetis un jaunu pie-
savinājies.

Tādu, kas stāvēja kultūras krustceļos, bij
diezgan daudz. Garais Duncis no Zaļeniekiem,
kas pēc sava auguma un uzņēmības gara izskatī-

jās īsti pēc tatāru dunča. Duršanai un sišanai

viņš būtu savā vietā, diemžēl, tikai tāds laikmets

vēl nebij atnācis.

lenāca, no Liepājas atbraucis, ari advokāts

Ukstiņš. Biedri to tūdaļ apsveica tādā veidā, ka

viņa ģimenes vārda pirmo zilbi neizrunāja īsi,
bet vilka gari. Viņš par to ļoti dusmojās, kaut

gan dažiem latviešiem baroni bij jau senāk iede-

vuši daudz nejaukākus ģimenes vārdus.

Nenozīmīgāki pienācēji jau bij kāds Vēre-

nieks, Driega un Pūce. Tiem ari sapulcē iedalīja
lomas kā traniem pie bitēm, kas pienes ūdeni.

Viņiem uzdeva slepeni pārnest pār robežu grā-

matas ar marksisma saturu. Tādām grāmatām
jau no sākta gala tika dots vārds «literātūra".

Zāle bija gandrīz pilna. Skaitā bij kādi

četrdesmit cilvēki. Humors un jautrība augtin

auga. Ansons, kurš, pats par sevi saprotams, bij
ieradies pirmais, ar asprātībām sprēgāja kā skals

senču lākturī:

„Es staigāju pa grāmatbodēm un pieprasīju
Pavasara Jāņa dzejoļus," viņš sacīja, „bet tikai

vākus viens, ar izplēstu saturu."

Cits lielījās, ka tas Purapuķi ar viņa melno

snuķi apdāvinājis ar tik lielu kritikas stūrīti, kā

būrīti, un, kā Sokrātam Ksantipi, pielicis klāt

vienu skuķi kā nātru, ne puķi.
Nekas un neviens netika saudzēts, ne svē-

tums, ne autoritātes, ne izcilas personības. Pat

nabaga dilonīgo dzejnieku Esenberģi, kam netrū-

ka savas liriskās āderes, nokristīja par „Estgribu
Jāni" un pierādīja, ka visi viņa labākie dzejoļi
esot tulkojumi no Lēnava.

Tāpat ari tas „tautas grauds", ko kā himnu
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dziedāja svinīgās sapulcēs un kas katram bij jā-

sēj, nemaz neesot latviešu grauds, bet čechu.

Tādā veidā apstrādāja visus „vakar- un aiz-

vakardieņus", „tos bezzobjus, kas vairs nespēj
kost, bet tecināt siekalas no mutes".

Ja kāds iedrošinājās protestēt, ka jaunā kul-

tūra var attīstīties tikai lēnām, ka visu nevar

uzreiz apgriezt kā cimdu, tad to tūdaļ nolamāja
Ulricha Hutena vārdiem par „klusu soļu spērāju
un ēnu līdēju".

Pat ja kāds ne vārda neiebilda un tik galvu
vien pakratīja, tad to tūdaļ apsmēja: „Ko krati

galvu, kā zirgs mušas gainīdams!"
Pie izcilām personībām piederēja ari Miķelis

Valters, kuru ari īsti negribēja atzīt par sociāldē-

mokratu, tādēļ ka viņš neteica ne jā, ne nē un

vēlāk ari no šīs grupas atšķīrās. Viņš mīlēja
lepni ģērbties, runāja kultūrālā valodā un tādēļ
viņu ari sauca par „diplomātu", un viņam pār-
meta, kā par daudz skatoties spogulī. Sevišķi
viņu mīlēja dāmas. Pats ari bieži iemīlējās, bet

tas bij saprotami, jo viņš bij dzejnieks, un dzej-
niekam mīla bij tikpat vajadzīga kā zirgam

auzas, protams, zelta auzas no zelta siles.

Istabas pildījās arvien no jauna, un trok-

šņainas valodas šalca kā ziedoņa vētra. Visi bij
apreibuši bez vīna kā Vasarsvētku citreizējie
mācekļi.

No šī stāvokļa bija ari uzskatāmi visi viņu
joki, kas pārmiju izteicās gan rupjībās, gan
smalkā ironijā, kā septiņkārt slīpēts stikls.

Šīs mirdzošās domas, nevaldāmās jūtas, sāpes

un laimība un ekstase rasturoja jauno paaudzi.
Tie gribēja par katru cenu mūrus gāzt, lai mūri

sadruptu vai viņu pašu galvas. Tāda pārmērība
iespējama tikai jaunībā. Tā neprasa daudz pēc
augļiem, bet grib tikai ziedēt, šalkot un trakot.

Toreiz tā bij traģiskā paaudze.
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Laiks pats bij tāds, īsti apokaliptisks laiks,
kas prasīja pēc varonības.

Mazā laikā lieli varoņi nosmok. Arvien jā-
mēro cilvēks ar likteni. Un lai ari šis laiks bij
priekštecis vēl lielākam laikam, tas tomēr bij
vēstures pirmā, liesmainā lapa.

Beidzot ieradās šīs sapulces degpunkts —

Jarmuts Asmins, bāls, nokusis, ar sviedrainu pieri
un drudžaini degošām acīm.

Viņš bij ļoti steidzīgi strādājis redakcijā, un

dažādi šķēršļi viņu bij aizkavējuši.
Viņam līdzi ienāca ari Pēteris Stenka. Bez

uztraukuma, nosvērts sevī, viņš gan nespēja ugu-
ni iededzināt, bet degt līdz galam. Viņa ceļš veda

taisnā līnijā, no kura tas neaizrāvās pa dažādiem

krusta- un šķērsceļiem.
Asmins, kā jau sapulces sasaucējs un mājas

saimnieks, apsēdās istabas vidū un viņam līdzās

Stenka. Pirmais piecēlās Asmins. Viņš apsveica
visus sapulcētos, tad runāja par laika nozīmi, par

apstākļiem, kas grozāmi, un ka jāmeklē jauni
ceļi,

Viņa runa nebij tik daudz arišķa, jo viņš ru-

nāja paklusi, bieži gala zilbes noraudams, bet

toties saturīgāk tanī izpaudās tik daudz jaunu

domu, gara un jaunu atziņu, ka patētiski viss iz-

teikts, skaļā valodā, tas būtu jaunlaiku kalna

sprediķis.
Visi klausījās viņā, un katrs smēlās no viņa

domu masas savu daļu, un visu sirdis iedegās.
Likās, it kā no šīs dienas izplūstu staru kūļi uz

nākotni.

Kad viņš bija beidzis, runāja Stenka. Ari

viņam nepiemita ārējas runas dāvanas, bet totie-

su viņa runa bij stingri loģiska, kā arēnas cīksto-

ņa stingras rokas valdīti groži skrējējiem zir-

giem.
Te starp abiem runātājiem bij manāma izšķi-

rība: Asmins gribēja visu aptvert, kas vien tanī
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laikā valdīja zinātnē, literātūrā, filozofijā, un gri-

bēja pašu cilvēku pacelt, lai tas pats, visu ap-
tverdams, censtos pēc augstākas dzīves. Stenka,

turpretim, uzsvēra, ka pirms vajagot sagatavot
apstākļus, tad viss daiļš un labs nākšot pats par
sevi. Viens uzsvēra vairāk, ka cilvēkam jārada
apstākļi, otrs, ka apstākļi rada cilvēku.

Nelīdzēja, kā pirmais pieminēja, ka daudzi

ģēniji attīstījušies vissliktākos apstākļos, otrs

palika pie savām domām, ka visi vai daudzi būtu

ģēniji piemērotos apstākļos.
Sākās debates, kur izteicās domas par un pret

abām teorijām, un strīdiņi iekarsa arvien vairāk.

Te lēni atvērās durvis, un pa viņām ienāca

Arta. Viņa bij novēlojusies, tādēļ ka vilciens

ātrāk nepienāca no Jelgavas.
„Hurrā!", izsaucās sapulcētie, „nu miera ba-

lodis ielidoja ar eljes zaru!"

Citi atkal sauca: „Nu ir Evangelīne! Nu

mums vārdadienas varone!"

Asmins gāja Artai pretim un sāka atvainoties

par trokšņaino sapulci: „Tādi nu mēs esam, īstie

zeļļi uz velna paraušanu, un, vārbūt, ari galu
galā velns paraus, es jau jūs biedināju nenākt, nu

jums jātur līdzi."

„Es jau ari neesmu nākusi braukt mierīgos
ūdeņos," viņa smējās, „bet lūdzu iepazīstināt mani

ar klātesošiem kā kandidāti uz jauno sabiedrību."

Jarmuts veda viņu lokā apkārt un sauca katra

vārdu. Daudzus jau viņa personīgi pazina kā

ļaudis no sava apvidus, tā, piemēram, Krumberģi,
Stirnu, Dunci. Ari rīdzinieki viņai nebij sveši,

tikai tērbatniekus un atbraukušos no citiem ap-
vidiem viņa nepazina.

Visi spieda viņai tik cieši roku, ka viņai asa-

ras saskrēja acīs un roka pavisam notirpa. —

Diplomāts, kā jau izveicīgākais no visiem, pie-
dāvāja viņai goda krēslu un dziļi klanīdamies

teica, ka klātu savu mēteli viņai zem kājām, ja
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tas vien būtu še. Patiesībā mētelis atradās lom-

bardā vai pavisam tāda viņam nebija, bet te jau
nekrita svarā ne patiesība, ne mētelis.

Ansons viņu uzskatīja ar tādu skatu, kas

sacīja: „Tu tomēr esi atnākusi, tu manis nebīsties

un mani nicini, redzēsim, kas iznāks."

Arta ari tagad viņu neievēroja un atvainojās
tikai, ka ar savu ierašanos sapulci traucējusi.
Lai turpinot vien tālāk, viņai esot pirms jāklau-
soties un jāmācoties, tad ari varēšot savu daļu
līdzi strādāt.

«Nožēlojam, ka nebijāt klāt drusku agrāk,
kad mūsu vadoņi te galvenās tēzēs izrādīja domu

starpības. Jūs, varbūt, būtu laba šķīrēja tiesnese

vai vismaz izrādītu ar savu piekrišanu, uz kuru

pusi jūs sveraties."

„Kā es varu būt šķīrēja, kad nepazīstu tematu
v ii

pasu.

„Es jūs aši ar to iepazīstināšu," teica diplo-
māts un atstāstīja Asmina un Stenkas domu star-

pības.
Ari pārējie uzmanīgi sāka klausīties, ko Arta

teiks, te laika nozīmē runāja līdzi sievietīgais
faktors.

Arta no pirmā mirkļa bij sabijusies, kad

Valters runāja par diviem vadoņiem un noskārta,
ka tas bij cīņas sākums, bet viņa to neizrādīja.

„Ko es darītu?" viņa sacīja, «manas perso-

nīgās domas te nekrīt svarā, bet es pievedīšu kādu

piemēru no seniem laikiem, kur ari sievietei bij
jāizšķir līdzīgs strīds, un viņa neizšķīra to ar

vārdiem, bet ar simbolu."

Arta atstāstīja kādu piemēru no vēstures,

kur ari sieviete bijusi šķīrēja tiesnese, jo vīrieši

savos strīdos bijuši tik tāli iekarsuši, ka, nerau-

goties uz visu sapulci, nevarējuši atrast izejas.
Tas noticis Perikla laikmetā, 500 gadus priekš

Kristus, kur ari vecs laiks sadūries ar jaunu un

Grieķija piedzīvojusi savu augstāko kultūras
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laikmetu, no kura vēl tagad dzīvojot visa Eiropas
kultūra.

Tanī sapulcē gan netikusi iztirzāta politika,
bet māksla, kas toreiz gandrīz saplūdušas abas

kopā un ko Zevs ar zelta zibeņiem no zilā Olim-

pa visai tautai rakstījis priekšā.
Šā laikmeta garīgākā sieviete bijusi hetēra

Aspazija, ko visa garīgā intelliģence augsti cie-

nījusi. Sapulcei garām iedama, viņa nejauši sa-

dzirdējusi strīdu un iegājusi pie sapulcētiem iekšā.

Visi bijuši ļoti laimīgi un uzskatījuši viņu kā

dievu sūtni. Viņai likuši priekšā izšķirt, kurš no

abiem māksliniekiem būtu lielākais.
—

Abi bijuši
tēlnieki un personificējuši savu laikmetu Veneras

izcirstos tēlos.

Viens to veidojis grandiozu, diženu un lielu,
pamatodāmies uz vecām tautas tradicijām.

Otrs to bijis tēlojis gluži citādu: maigu,
mīlīgu un daiļu. Tas bijis jaunlaiku plauksto-
šais simbols. Viņas attēls vēl tagad dzīvo savā

nemirstībā kā „Milosas Venera", viņa aizrādīja.
„Abi tēlnieki," viņa stāstīja tālāk, „savā

mākslā bij kvalitātes ziņā līdzīgi, abi Grieķijā
vienādi atzīti savos iepriekšējos darbos.

Būtu liels apvainojums vienam no viņiem, ja
otru atzītu pārāku un tam piešķirtu godalgu.

Uz pusēm dalīt ari nevarēja, ar to abi māksli-

nieki nebija mierā, un pati alga jau ari nebija
materiāla, bet pastāvēja tikai atzinībā.

Te nu vīru visas gudrās galvas kopā nevarēja
atrast padoma un gaidīja, ko sieviete sacīs."

„Mēs ari esam ziņkārīgi, mēs ari gaidām,"
sapulce ziņkārīgi apstāja lokā Artu.

„Es tikai varu turpināt savu atstāstu par seno

grieķieti," atbildēja Arta, „un atzīties, ka es šinī

brīdī darītu tāpat."
„Mēs gaidām."
«Grieķiete brīdi padomājusi," turpināja Arta,

„izgāja dārzā un nolauza vienu palmu zaru un
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vienu rozi. lenākusi iekšā, tā palmu zaru pa-
sniedza vienam māksliniekam, un tas bija gran-
diozās Veneras tēlotājs, un rozi otram, kas to bija
atdarinājis daiļu un maigu.

Abi mākslinieki bij ar to ļoti apmierināti, un

strīds bij izšķirts: viens bij slavenākais, otrs lai-

mīgākais, kaut gan tas bij zaudējis."
„Un kuram no mūsu galveniem reprezentan-

tiem jūs dotu palmu un kuram rozi?" tika jautāts
Artai.

Smaidīdama viņa paskatījās uz abiem sacen-

soņiem un sacīja: „Kaut gan te nestrīdas par ve-

ciem un jauniem laikiem, bet tikai par pēdējo
šķelšanos, tad balvas es izdalītu tā, ka es Stenkam

dotu palmu un Asminam rozi. Protams, tie ir

papīra ziedi, auguši politikas dārzā, bet nozīme

paliek tā pati."
„Kā lai to saprot un novērtē?" prasīja

Valters.

„Jūs esat diplomāts," atbildēja Arta, „un

jums jāzina pašam to iztulkot."

Ari citi to nesaprata. Kādēļ Stenkam palmu,
kas gan bij impozanta persona, bet nekāds uzva-

rētājs; viņš līdz šim mierīgi bij nodevies privā-
tai dzīvei un bij liels advokāts.

Visi palika nesaprašanā, bet tikai trijās per-

sonas to nojauda.

Stenka, kas īgni paskatījās uz Ansonu, it kā

gribēdams jautāt: „Vai tik tu neesi pļāpājis?",
kaut gan viņš reizē galanti skūpstīja Artai roku,
izlikdamies par atzinību ļoti laimīgs.

Ansons savukārt nodomāja: „Ko šī sieviete

iedrošinās? Vai viņa grib mūs izsmiet, vai iz-

aicināt?"

Asmins ari bij nobālis: „Cik droša bij Arta,

vai viņai to piedos? Kas notiks turpmāk?"
Runas pārgāja uz citiem priekšmetiem, jo

Arta atteicās dot tālākus paskaidrojumus, kādēļ
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vienam devusi palmu un otram rozi, nākotne to

drīz vien izrādīšot.

Tagad tika apspriests un izveidots nākošās

darbības jeb marksisma propagandas plāns. Tika

ņemti vērā pilsēta un lauki.

Pilsētā marksisma teorija bij vieglāk pār-
vēršama praksē, jo te jau atradās labs skaits

fabriku ar strādniekiem, uz kuriem ari marksisma

„Kapitāls" taisni attiecās, kamēr lauku dzīve no

Marksa teorijas nebij izveidota.

Bet ko Markss nezināja jeb vēl nebij pabei-
dzis pētīt, to zināja garais Duncis:

„Sākat tik ar Dievu," viņš teica, „tad jūs pie-
rādīsat, ka saimnieki paši ir neticīgi. Kāpēc tie

sienu ievāc pa svētdienām, bīdamies, ka nelīst

lietus? Viņi taču varētu paļauties uz Dievu, ka

tas viņu lūgšanas paklausīs."
„E, ko te sāc ar tādām naivām valodām!"

Kundziņš uzsauca, „runāsim kā prātīgi vīri un

nākotnes darboņi!"
„Lūdzu," Duncis pretojās, „vai es nekā ne-

zinu no jaunā muitas likuma, kas uznācis kā bī-

beles septiņi liesie gadi pēc septiņiem treknajiem
kviešu gadiem?"

„Te tev Dievs, te tev bībele! Tu neproti runāt

marksisma valodu, laikam neesi lasījis nevienu

brošūru, tāds tu mūsu sapulcē nederi, vērsi ar

zirgu nevar jūgt vienā arklā."

„Ak tā!" Duncis izsaucās iekaisies: „Es laikam

esmu tas vērsis, tu un jūs visi, smalkie kundziņi,
esat tie zirgi?"

«Iztulko tā, ja gribi!"

„Bet neaizmirsti, ka vērsim ir ragi un ka tas

var badīt pretim!" kliedza Duncis, visā garumā

izstiepies un dūres vīstīdams kā uz boksa cīņām.

Pūce un Vērenieks smējās: „Re' nu, kā sāk

nodalīties: vāciešiem ir zilie baroni, mums būs

sarkanie!"
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Vēl kāds no mazākiem gariņiem mudināja:
„Sasperies, Dunci!"

„Klus'! Klus'!" metās citi starpā, „vai nu

sāksat strīdēties uz līdzenas vietas! Lai nu esam

katrs kāds, te nekrīt svarā vai augstāks, vai ze-

māks, mēs visi aram pie viena arkla un aram nā-

kotnes zemi."

„Un sēdam visi un ēdam pie viena galda,"
sacīja Asmins, kas uz brīdi bij izgājis apskatīties,
vai galds bij klāts.

Tāds aicinājums bij kā gonga sitiens un ap-

remdēja visus prātus.
„Lai nu tie nākotnes ideāli cik labi, bet pa-

ēst vajag un labi krietni," tā visi nodomāja.
Galds blakusistabā, uz kuru Asmins viesus

aicināja, bija tiešām bagātīgi klāts ar garšīgiem
ēdieniem. Tos bija sagatavojusi Asmina vecākā

māsa Līdija, kas ēdienu gatavošanā bija sevišķa
pratēja, kad vēl labs materiāls. To viņa bij pie-
radusi, kad dzīvoja tēva muižās, kur viss bija
bagātīgi pie rokas. — Ari māte bij piepalīdzīga
visu ierīkot.

Tea jau bij aizbraukusi prom uz Franciju,
turpināt studijas.

Viesi sasēdās ap galdu un tūlīt sāka labi

iekost.

Arta, īsteni kā goda viesis, tika sēdināta galda

galā. Līdija ar viņu pieklājīgi apsveicinājās, bet

pati liedzās nākt pie galda, jo virtuvē vēl esot šis

un tas padarāms.
Māte pati nemaz nerādījās, tikai, pavērusi

platu durvju šķirbu, nolūkojās Artā, it kā gribe-
dāma sacīt:

„Kāda tad šī ir?" Viņa, kā jau visa ģimene,
bij pret Artu naidīgi noskaņota.

Ari viņa no savas puses bij dēliņam līgavu
izraudzījusies; tai piederēja muiža ar sešdesmit

govīm, un ko šis! Dēliņš skrej pakaļ plikadīdai.
Tik vien ir tas ģīmis, kā ar gludekli nogludināts,
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un acis skraida kā spoles. Bet no ģīmja vēl ne-

viens nav pāēdis.
Tāda, laikam, visu mammu psīcboloģija, un to

vajag saprast un neņemt ļaunā. — Arta ari to ne-

darīja, tik viņai bij neērti, ka mamma viņu tik

ļoti pētīja, it kā kādu mikrobu zem vairojamās

glāzes.
Bet viss bij jāpanes, ari šie vecie aizsprie-

dumi, viņa taču gāja pa jaunās patiesības ceļu.
Kad viesi bij brangi iekoduši un padzēruši

gan alu, gan citus dzērienus un pie tam vēl iepī-

pojuši, ka istaba pildījās ziliem dūmiem, tā ka

cits citu nevarēja saredzēt, valodas risinājās
tālāk.

„Visgrūtāk ļaudīm ir ieskaidrot, ka mēs ne-

gribam nevienam atņemt viņa privātīpašumu, ka

mēs gribam pārņemt tikai ražošanas līdzekļus,
kā: lielus uzņēmumus, lielas fabrikas un 1.1., kur

fabrikants ar savu virspeļņu izsūc tūkstošiem

strādnieku un ēd pārēzdamies, kamēr visapkārt
cieš badu."

„Nu, es jau ari neatdotu ne savu mēslu kūti,

ja man to ar varu ņemtu nost!" iesaucās atkal

Duncis.

„Te nav runa par varas darbiem, te ir runa

tikai par organizāciju, par kopotiem spēkiem, lai

atstāvētu pretim kapitālisma pūķim. Soli pa so-

lim mēs iesim un pārgrozīsim apstākļus."
„Tur jūs visi maldāties!" pēkšņi izsaucās

Stenka: „Ar tādu miermīlīgu gatavošanos, un at-

kal gatavošanos, nekas nav panākams. Mums cita

kā vajag: mums vajag revolūcijas! Zemi no-

slaucīt pirms ar uguns slotu, izmēzt ārā visus ba-

ronu perēkļus, izkūpināt viņus visus laukā, tad

tikai iespējams tīrā zemē sēt jaunu sēklu."

Ansons viņam tūdaļ skaļi piekrita un, glāzi
ar viņu sašķindinādams, sauca:

„Lai dzīvo revolūcija!"
Bet citi domīgi kratīja galvas un klusēja..
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Tikai Duncis atkal prasīja: „Bet ka bus ar

zemi, kad tie baroni būs padzīti?"

„To mēs sadalīsim sīkās daļās," teica Kun-

dziņš, kas ari bij Stenkas piekritējs. — „Tad jau
iznāk tīri kā Purapuķes sistēma: savs kaktiņš,
savs zemes stūrītis!"

„Bet tu aizmirsti, ka Purapuķes stūrītis ir

saimnieka stūrītis ar plašiem laukiem, un kak-

tiņš — lepni saceltās ēkas ar dakstiņu jumtiem,
kas no tālienes spīd savos kuplos dārzos kā muš-

miru galvas."

~Bet vienu jūs aizmirstat," piezīmēja Jānis
Kovaļevskis, „techniskie līdzekļi iet ātri uz priek-
šu: viena siena pļaujamā mašīna vai ari graudu
kuļamā mazam stūrītim neder, un mazturīgs
saimnieks to nevar iegādāties. Viņš tikai var rī-

koties vaiga sviedros ar tēvutēvu primitīviem lī-

dzekļiem."

„Var vairāki apvienoties kooperācijās," prā-

toja citi. „Bet vai siena laikā es iešu gaidīt," rū-

pējās atkal Duncis, „kamēr mana reize būs dabūt

mašīnu; mans siens var salīt, manai labībai var

izbirt graudi vai ari, gubās samesta, tā var sa-

zelt?"

„Te nu bij!" smējās Stenka, „ar lielumu sa-

kāt un nu purvā iebraucāt. Vienīgā izeja taču ir,

kad valsts visu atsavina un ar liela stila, ar vis-

jaunākiem techniskiem rīkiem visu apstrādā. Tā-

pat ari visām fabrikām un iestādēm jātop par
valsts monopolu, tad tikai var piepildīt nākotnes

ideālu un audzināt nākotnes cilvēku."

«Nerunāsim nu tagad par pēdējām konsek-

vencēm," noteica Asmins, „viss vēl tik nenoteikts,
lieta var ņemt šādu vai tādu virzienu. Mums ta-

gad atliek tikai pirmajiem būt, kas liek roku pie
nākotnes ēkas celšanas, un tādēļ nerunāsim tik

daudz un nespriedelēsim, bet darīsim."

Nosprieda visi, kas būtu darāms. Jāierīko
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slepena drukātava un jāizkaisa proklamācijas
katram savā apkārtnē.

„Tad tik dodat vien man labu žūksni!" iesau-

cās Duncis, „es tās izkaisīšu pa visām savām kū-

tīm un laidaru."

„Beidz aloties," citi viņu apsauca, „vai tu nu

tiešām esi tāds muļķis, vai par tādu izliecies!"

„Nu, es jau nekā ļauna nedomāju, ko jūs no

zemesrūķa vairāk gribat? Kā es saprotu, tā es

daru."

Ar to incidents izbeidzās, kā uguns, dūmu

apslāpēta.
Sāka atminēties, ka Arta nemaz nebij iztei-

kusi, kādu lomu viņa uzņemtos.
„Man šķiet, ka es darbu esmu darījusi, pirms

jūs vēl sākāt. Tā bij sievietes garīgā atmoda, ko

es propagandēju, tā bij vajadzīga, lai sieviete

pati varētu saprast savu stāvokli un rēķināties ar

turpmākiem apstākļiem. Sieviete, ģimene, laulī-

ba, tā ir mana programma."
„Urrā!" izsaucās Ansons, „tā tad jūsu nozare

būs kāzas un kristības."

„Un baznīcu pašu aizstāvēsat ari!"

„
vairāk kā jūs domājat. Es gribētu lielu

pasaules baznīcu, kas apvieno visas reliģijas jeb
kvintesenci no visām reliģijām. Bez savas dziļas
ētikas tauta nevar dzīvot."

„Jā, bīsties Dievu un klausi kungu, tāda ir tā

ētika, ar ko melnsvārči uztur tautu!" smējās daži

pilnā kaklā.

Asmins uzšāvās kājās un dusmīgi visus ap-

sauca.

Bet Arta pameta ar roku.

„Laižat taču! Ari melnsvārči ar laiku var

runāt citādi nekā vectēvu valodā, atminat tikai

franču revolūciju. Un jūsu orgānā „Jaunajā
Dienā" ari viss balstās uz Hēgeļa attīstības prin-

cipiem. Ari lielajam filozofam Kantam jūs ne-

varēsat paiet garām, bet atstājat mani vienu ar
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maniem uzskatiem, nākotnē man būs izdevība

savas idejas plašāk izpaust, un ja ari mans ceļš
būtu tikai maldu ceļš, es tomēr pa viņu iešu."

«Beigsim! beigsim!" Asmins mudināja, «ci-
tādi ķildas neņems galu. Uguns vienā vietā ap-

slāpēta, otrā atkal draud uzšauties."

Stenka tikai smaidīja un klusēja. Ari viņš
domāja par savu ceļu.

Sapulce beidzās, un nevarēja sacīt, ka tā būtu

izdevusies visai saskanīgi un apmierinoši.
Ari par nākošo sapulci netika nekas nolemts.

Ansons tomēr iebilda: „Vai nu mēs savu pir-
mo sākumu nenoslēgsim drusku svinīgāki? Vai

nenodziedāsim „marseļēzi"?"
Visi piekrita.
„Lai dzied Artas jaunkundze, viņa ir dziedā-

tāja, mēs pievienosimies."
„Jā! jā!" visi sauca, „celsim to uz galda. Vi-

ņai ap kaklu ir sarkana šalle. Lai tā būtu mūsu

pirmais sarkanais karogs."
Arta neko nepretojās, reiz taču viņa šo brī-

vības himnu bij atklātībā dziedājusi. Viņu uz-

cēla uz galda, un tā augstu izpleta sarkanā karoga
pirmsimbolu.

„Allons, enfants dc la patrie!"
Pēc diezgan trokšņainās sapulces visi, cits pēc

cita, pa maziem pulciņiem izklīda.

Visi bija tanī pārliecībā, ka sapulce notikusi

konspīrātīvi un nepamanīta.
Bet Asmina dzīvoklis atradās apakšstāvā, un

iela gāja taisni gar viņa logiem, tādēļ bij ļoti
naīvi ticēt, ka tie visi būtu palikuši neievēroti,

kas nāca un gāja iekšā un ārā. Tos jau varēja

pat visus pēc vārdiem pierakstīt, un, diemžēl, tas

ari notika.

Bet ko jaunā paaudze par to bēdāja! Viņu
galvā tikai bij degošās domas, kā savu uzdevumu

veikt, un cik iespējams, savus starumetējus mest

pār citu gara tumsību.
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Trīspadsmitā nodaļa.

Izstumtie.

Mottor

Tie gāja šur,
Tie gāja tur;

Tiem laimes nebij
Itnekur.

Tie nīka, tvīka un vīta —

H c i ne.

Jarmutam dažas nedēļas pagāja parastā die-

nas darbā. Viņš rakstīja ārzemju ziņas, skatīja
ikreiz laikrakstu cauri, lai visus iesūtījumus sa-

skaņotu, un rakstīja dažreiz pats ievadrakstus.

Daudz raižu viņam sagādāja cenzors Rupucis, jo
tas svītroja veselus gabalus ārā, tā ka teksts pa-
lika bez sakara. Ari pie gubernātora viņam al-

laž bij jāmeklē glābiņš. Diemžēl, viņš neprata
ne locīties, ne līst, ne kukuļus dot, kas toreiz pie
latviešiem vēl no vergu laikiem kā paraša bij pa-
likusi pāri. Viņš, turpretim, turējās lepns un

spīvs, un pie tā pienāca tas apstāklis vēl klāt, ka

savu jaunību viņš bij pavadījis Latgalē, toreiz

ārpus Latvijas, kā lepna muižtura dēls.

Pēc šīs parastās gaitas, kādu dienu nejauši
radās pārgrozība tādā veidā, kā viņš to nebija
gaidījis. —

Garbova toreizējais aizrādījums, ka

pret viņu tiekot perinātas intrigas, viņam gandrīz
bij piemirsies, tāpat ari Ansona draudi, ko pēdē-
jais bija vērsis pret Artu. Ansons jau visu pār-
spīlēja un nebija ņemams nopietni.

Arta bij pēc sapulces aizbraukusi uz Jelgavu,
un viņš ar to nebija ilgāku laiku saticies. Tikai

šad un tad viņa sūtīja dažus ievadrakstus un sa-

tiru feļetonam. Viņai bez mākslas dāvanām bija
ari žurnālistes spējas. Protams, ka viņa visu da-

rīja par velti, bez honorāra. Kauns viņai bij to

prasīt, kaut gan viņai apstākļi tagad bij grūti, un
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Jarmutam bij atkal no savas puses kauns viņai to

piesolīt. Viņš vispār nebij interesējies par Artas

materiālo stāvokli, kaut gan Arta viņa dēļ bij
vietu zaudējusi pie teātra. Viņš pat vēl no viņas
bij aizņēmies divisimts rubļus, viņas pēdējo algu,
lai izpalīdzētu kādam studentam, kas šo naudu uz

vietas bij apdzēris.
Bet viņi abi bij sapņu bērni, nākuši no sapņu

zemes, un aizmirsa arvien rūgto īstenību.

Atmoda nāca caur veco Strēlnieku un tādā

veidā, ka viņš Jarmutam Asminam lika priekšā
iemaksāt drošību par ~ Jauno Dienu". Tur parā-
doties tik bīstami raksti, ka viņš varot pazaudēt
savu izdevniecības naudu, laikrakstu valdība va-

rot katru dienu aizklapēt cieti.

Strēlnieks nu gan nebija tas vīrs, priekš kura

diviem tūkstošiem būtu bijusi kāda nozīme. Vi-

ņam piederēja lieli privātīpašumi, un bez tam

jau, tā sakot, visa banka bija viņa rokās.

Toreiz ari sākās Rīgā raženā namu celtniecī-

ba, un tā bankām ienesa prāvas sumas naudas.

Pēc personīga apraksta, Strēlnieks bij maza

auguma ar lielu, resnu vēderu, tīri kā Himalaja
kalnu, pār kuru viņa paša acis kā tūristi neva-

rēja pārkāpt pāri. Laikam savus zābakus tik tad

viņš bija redzējis, kad tie tam vēl nebija uz-

maukti kājās. Viņa gaita bija tāda, ka viņš vis

nesoļoja taisni uz priekšu, kā citi, bet stūmās, vē-

deru uz vienu un otru pusi vāļādams, kā kuģis
vētrā. No tālienes viņš izskatījās kā resna nulle,
bet kad lika viņa kapitālu aiz viņa, tad viņš bija
vienenieks ar daudzām nullēm.

Viņš pats varbūt nebūtu uz tām domām nā-

cis, ka
„ Jauno Dienu" varētu slēgt un viņš caur

to varētu ciest zaudējumus, bet viņam varbūt bij
doti kādi maigi mājieni no ārpuses.

Strēlnieks, tādu briesmu vēsti dzirdēdams, ka

apdraudēts viņa naudas maks, izpleta acis un no-

spļāvās uz katru pusi.
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Tūdaļ viņš aicināja pie sevis redaktoru As-

minu un lika tam priekšā nekavējot ielikt zalo-

gu, un ja viņš to nespētu, tad lai noliekot savu

amatu — tā viņš rakstniecību dēvēja — un radī-
šoties gan cits, spējīgāks, kas naudu varēšot de-

ponēt.
Asmins tūliņ noprata, kas tas spējīgākais, vi-

ņam pašam tādas naudas nebija.
Ari viņa paša māte tam naudu nedeva, kaut

gan to iespēja, tā bij taču jāglabā Teas studiju
nobeigšanai, un, pēc viņas ieskata, dēlam bij jā-
gādā par māti, ne mātei par dēlu.

Ar to lieta nu bij izšķirta. Asmins atkāpās
to pašu dienu, pateicās līdzstrādniekiem, un no-

deva rokrakstus Strēlnieka rokās.

Viņš domāja uzņemt atkal advokāta praksi,
ko jau agrāk bij piekopis, un pārcelties ar visu

inventāru un māti un māsu Līdiju uz Jelgavu.
Šai vecajai pilsētai nebija nekādas sevišķas

pievilcības, bet viņa varēja lepoties ar savu seno

vēsturisko hercogu tradīcijām.
Te ari vēl atradās daudzas celtnes no muiž-

nieku laikiem. Par visām vairāk imponēja seno

hercogu pils, celta pēc franču karaļu pils parauga

Versaļā. Tanī bij mitusi savā laikā krievu ķeiza-
riene Anna, galma kungs Bīrons un vēl daudzas

citas dižciltīgas personas.
Pils pagrabā gulēja iebalzamēti visi hercogi.

Ja lūkojās pa pagraba aizrestoto lodziņu, tad tur

bij saredzams Bīrons. Bet netālu no viņa gulēja
vēl kāds līķis ar zelta pastalām, uzliktām uz

zārka.

Teika stāsta, ka šis līķis esot kāda übaga, kas

Bīronu izglābis no nāves, un tādēļ pacelts muiž-

nieku kārtā. Savas pastalas viņš tomēr paturējis
kā simbolu.

Pilij apkārt auga kupls dārzs, kas vēlākos

gados bij publikai atdots par izpriecas vietu. Tur

spēlēja ik svētdienas prāģeri un apmeklētāju bij
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tik daudz, ka pat plašajā dārzā pa grantētiem ce-

liņiem cits citam mina uz kājām.
Ari restorācijas turētājam plašā paviljonā

bij labi ienākumi.

Pils līdz ar dārzu atradās starp divām upēm:
starp plato, mierīgo Lielupi, kas skaitījās pati

par dižciltīgu un slēpa visus galma noslēpumus
sevī.

Pļāpīgā Driksna otrā pusē, turpretim, bija
pilsoniska, un pavasarī, plūdu laikā, tā ieplūda
pašā tirgū, lai noklausītos visas pļāpas, kas Jelga-
vā tika kultas ar uzvijām. Tas izskaidrojās ar

to, ka Jelgava izlikās kā pamirusi un ļaudīm ne-

atlika cita nekā ko darīt, kā vien citam citu ap-
runāt.

Mazie veikaliņi ar pārtikas precēm un pāris
manufaktūras bodēm koncentrējās tikai pāra ie-

lās, Lielajā ielā un Katoļu ielā. Palejas iela bij
klusāka un lepnāka. Tur februārī muižnieki sa-

brauca uz karnevālu.

Vienīgo dzīvību ienesa laucinieki, kas zinā-

mās dienās iebrauca ar savām tirgus precēm vai

ari citām darīšanām. — Vēl viena ievērojama
vieta bij klusie, ar zāli aizaugušie un palaistie
seno muižnieku kapi.

Te ari bij aprakti daudzi franču revolūcijas
laiku emigranti un starp tiem ari Ludviķa pēc-
nācējs un troņa pretendents, bet kapu uzraksti

bij nesalasāmi un galīgi apsūnojuši. Ļaudis
daudz melsa par spokiem un ap krēslas laiku tur

nemaz nedrīkstēja tuvoties.

Visa ierēdniecība, kurai bij padota Kurzeme,

bij ievietota pilī, un aktis tika vestas vācu valo-

dā, kaut gan pats gubernātors bij iecelts no Krie-

vijas, bet tas vienmēr bij kāds vācietis.

Pa ielām dzirdēja runājam tikai vāciski, kaut

gan jau bij sākusies ar Aleksandru 111 pārkrie-
vošana, bet Jelgava tomēr uzskatīja vācu valodu

par smalko toni, lai ari mēle gāja šķībi un greizi,
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un gramatika bēga, aiztinusi galvu un iebāzusi

vati ausīs.

Kas neprata vāciski, tas bij „prasts bauris",

un daudzi vēl no vecās paaudzes zemniekiem sū-

tīja savas meitas, lai iemācās šūt un runāt vā-

ciski.

Tādā apkārtnē bij uzaugusi Arta, kura no sa-

va devītā gada bij nodota īstu vāciešu ārzemnie-

ku pansijā un tādā veidā ieguvusi vācu valodu

ar īsto izrunu un ne pēc šejienes dialekta. Viņas
vecāki toreiz bij turīgi ļaudis un varēja viņu tā-

dā pansijā nodot līdz ģimnāzijas beigšanai.
Viņas dziedāšanas skolotājs ari bij bijis kāds

vecs, nodzīvojies vācietis. Tikai toreiz viņai bij
atgadījušās dažādas lēkmes ar slimībām. Bij ari

ieradusies kāda tante Jelgavā, kas ierīkoja pan-

siju, kurā visiem radu bērniem bij jāiet dzīvot,

jo tas bij tantes uzturs pēc vīra nāves, kas bij bi-

jis skolotājs uz laukiem.

Šī tante bij par daudz tikumīga un dievbijī-
ga un caur to jaunās meitenes sirdī ielējusi rūg-
tumu un asu protestu.

Aiz spītības vien pēdējā bij dažas dienas

pavisam izbēgusi un mita sava vecā skolotāja ģi-
menē.

Aiz spītības viņa ari bij flirtējusi ar ģimnā-
zistiem un sarakstījusies ar rožainām vēstulītēm.

Var iedomāties, ja nu kāda tāda vēstulīte

krita tantes rokās, vai ari Arta kādas reizes aiz-

bēga no tantes tikumu iestādes, kas līdzinājās tīri

karmelītiešu klosterim, kādu sodu tad viņa sagai-
dīja!

Arta toreiz bij starp 14—16 gadiem, kas sie-

vietes dzīvē ir pārejas laiks, un tādēļ jo dziļāk
tas viņu bij sarūgtinājis un iegremdējis viņu pe-
simisma dūksnājā uz visu mūžu. — Trīs reizes

dienā pātarus skaitīt: pie brokasta, pusdienā un

pie vakariņām, ka Dievam bij vai ausis jāaizbāž.
Vai tas nevarēja nokaut visas reliģijas jūtas pie
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tik jaunām meitenēm? Ari skolā no rītiem to sa-

gaidīja pātari, tā ka protests viņā bij augtin au-

dzis.

Pie tik daudziem pātariem vēl bij pienākusi
klāt liela trauku mazgāšana un istabu tīrīšana

priekš 17 cilvēkiem. Tante kalpones nebij turē-

jusi un šo darbu uzlikusi pansionārēm, kas tika

iedalītas pa pārim, puikas, protams, no tāda

darba bij atsvabināti, jo tie jau skaitījās kā aug-
stākas būtnes.

Artas partnere bij bijusi tantes pašas meita,
un tad nu iznāca bieži, ka pirmajai bij jāpadara
viss darbs, jo tante, lai cik stingra pret citiem,

savu meitiņu tā tomēr lutināja.
Artai, vienai strādājot tik daudz neparastu

darbu, bij gandrīz jānokavē pēcpusdienas stun-

das.

Viņa ari bij pārpūlējusies pa vasaras brīv-

laiku, kas ilga sešas nedēļas. Tad viņa bij tik

daudz samācījusies, ka bij pārlēkusi veselu klasi

uz priekšu.
Pie tantes ari mācīties viņa nedabūja. Istabā

bij liels apaļš galds, ap kuru sēdēja visas pansio-
nāres. Tās bija visas par Artu vecākas un inte-

resējās vairāk par citām lietām nekā par skolu.

Tās lasīja lubu literātūru, dažu ar pornogrā-
fisku saturu, un tādā veidā veda ari sarunas.

Arta, kurai tagad daudz bij jāmācās, varēja
tikai virtuvē mācīties, sēdot uz ūdens mucas, pie
mazas lampiņas ar spīdekli kā vilka aci, caur

kuru samaitāja pati savas acis.

Tomēr viņa no mācībām neatlaidās un pār-
spīdēja visas skolnieces. Skolotāju konference

viņu zemestra beigās atzina par labāko skolnieci

un visiem nostādīja par priekšzīmi.
Tas ari bij bijis viņas vienīgais prieks un at-

algojums.
Tā bij tikai viena lapas puse no viņas jaunī-

bas dzīves.
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Caur to veidojās viņas raksturs uz pretestību
pret apspiedējiem un viņa kļuva vientulīga;

draudzeņu viņai nekad nebij bijis.
Ari pēc skolas beigšanas viņa turpināja savu

izglītību un lasīja daudz grāmatu, blakām savām

mūzikas studijām.
Tā pašas piedzīvojumi un teorētiskās zināša-

nas viņu bij novedušas pie sieviešu jautājuma ie-

kustinājuma.
Lielas grūtības tikai viņai darīja un, tā sa-

kot, vēla akmeņus ceļā sabiedrība un materiālie

apstākļi.
Tagad viņa nu atkal mita Jelgava, savā otrā

dzimtenē, kur dzīvoja viņas vecāki.

Pēdējiem gan piederēja nams ar dārzu, bet

tas ienesa pārāk maz, un Arta tur ilgi nedomāja
palikt.

Kad viņa ar savām nedaudzām mantiņām bij
pārkravājusies šurpu, viņa atkal atrada priekšā
kādu sāpīgu piedzīvojumu:

Viņas vecākais brālis Marts bij zaudējis vie-

nas acs redzes spēju.
Ilgu laiku viņš to bij savējiem slēpis, jo ne-

gribēja tiem darīt bēdas un reizē apvainot savu

draugu Eduardu Veidenbaumu, kam bij līdzīgs
vārds ar tolaik pazīstamo dzejnieku.

Trīs draugi Martam vispāri bij: minētais

Veidenbaums, tad kāds Kārlis Bušs, vēlākais mi-

nistrs Latvijā, un vēl kāds trešais, Vilis Osis, kas

vēlāk taisīja karjēru kā mežkungs, neskaitot lī-

dzi vēl Viļķeru un Bundžu, kuri pēc tam, kad

māte tos no Augstkalnu klēts augšienes bij pār-
veduši mājās, tikai retumis varēja apciemot
Martu.

Bez tam viņu ideāli šķīrās: Viļķers un Bun-

dža aizgāja uz sociālo pusi, bet Marts gribēja būt

zinātnieks un izgudrotājs.
Diemžēl, šim pēdējam ideālam liktenis pār-

vilka strīpu pāri.
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Visi puikas kādā dienā bij pilsdārzā spēlēju-
šies un svaidījušies ar akmentiņiem kādā rotaļā,
un te nu bij notikusi nelaime: Veidenbaums ar

akmentiņu bij trāpījis Martam acī pašu redzokli,

un tas vairs nebija glābjams.
Ja nu Marts tūliņ būtu gājis pie acu ārsta,

varbūt, ka tad vēl būtu bijis kas saglābjams, bet

viņš, kā jau minēts, vainu slēpa un no ārpuses
ari nekas nebij sevišķi redzams. Neviens jau ari

to nebij ievērojis. Bet nu atklājās lieta pati.
Nāca eksāmeni, Martam bij jātaisa smalkie ma-

temātiskie zīmējumi, un tos viņš vairs nesare-

dzēja
Skolotāji no sākuma nevarēja saprast, kas ar

viņu labāko matēmatiķi noticis, kādēļ zīmējumi
iznākuši šķībi un greizi un pat nesaredzami, un

tad nu Martam bij jāatzīstas, ka ar vienu aci viņš
vairs neredz, un otra acs ari sāk mesties tumša.

Visi skolotāji viņu lokā apstājuši rūgti nožē-

loja, un dažam no viņiem spiedās asaras acīs, jo
Marts pie visiem bij ļoti iemīļots.

lesākās jaunekļa traģika: skola bij jāatstāj
gala eksāmena priekšā. Ar saviem 17 gadiem
tam bij jāaprok visas cerības, kaut ari no viņa
dienās būtu kas liels iznācis.

Bet dzīve pēc tā neprasa, kam viņa ar dzel-

žainu riteni iet pāri.
Ļoti pareizi Nīcše saka: «Dzīves votīvtāpe-

lēs stāv ierakstīti tikai uzveicēji un ne samītie."

Vecāki Martu gan tūdaļ sūtīja pie acu ārsta,

bet ari pēc ārstēšanas nekas labs neiznāca.

Kādreiz Marts atstāstīja, kāda aina bijusi re-

dzama ārsta kabinetā: visi aklie un pusaklie rin-

dā cits citam pieķērušies gājuši iekšā uz ārsta ai-

cinājumu. Šis skats līdzīgs bijis Holbeina glez-
nai: Nāves dejai, kur skelets iet priekšgalā, ar

zvanu zvanīdams, un viņam seko tie, kam jā-
mirst. Visam traģiskam bieži piemaisīts klāt kaut

kas komisks. Šekspīrs to visvairāk izmantojis
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savās lugās, kurās nevienā netrūkst kaut kāda

āksta vai vesela komiska skata. Tā, piemēram,
kaprači zobojas pat rakdami kapu Ofelijai.

Tā gāja ari nabaga Martam, kuram pirma-
jam bija nolemts iet bojā no Augstkalnu traģis-
kās ģimenes.

Jo tumšāk ap viņu tapa, un mūžīgā nakts at-

ritināja viņam acu priekšā savus melnos karogus,
jo vairāk pamodās viņa dzīves griba un nebau-

dītā jaunība, kas no katra prasa savu tiesu.

Ari ar Augstkalnu līdzekļiem gāja uz leju,
un tie taupīja kur varēdami. Martam, kas vairs

nevarēja iet skolā, tie nekādas jaunas drēbes ne-

pirka.
Te nu gadījās kāda skolēnu māju ballīte ar

pašsarīkotu teātri, kurā bij ielūgta ari publika.
Telpas bij devis par velti kāda liela dzīvokļa

īpašnieks, un publikai ieeja ari bij par velti. Ti-

kai, diemžēl, skatuve atradās vienā istabā, bet

publikas zāle otrā. Visa redzes iespēja bij tikai

pa vienām durvīm, kurām kā priekškars bij aiz-

klāts mājas mātes lakats.

Kas sēdēja durvju priekšā, tas dabūja ko re-

dzēt, kas sānos, tam bij jāpietiek tikai ar to, ko

dzirdēja.
Uzveda divas lugas: vienu smagu traģēdiju,

otru vieglu komēdiju. Režisors un varoņlomu
tēlotājs vienā personā bij 14 gadus vecais Zigis,
varone Smeldze. Martam bij iedota itin maza

blakus lomiņa.
Izrāde iesākās ar traģēdiju «Zaudētas tiesī-

bas", kādas populāras, jaunas rakstnieces darbu.

Tā toreiz bij sensācija.
Zigis bij ari saplūcis kuplus, zaļus zarus, un

nolēmis, lai kāds tos viņam pasniegtu kā lauru

kroni. Bet māmiņa to nebij zinājusi un sasējusi
no tiem mušām slotiņas. Zigis aiz dusmām vai

plīsa. Bet māksliniekam arvien jācieš — tā vien-

mēr mēdz būt.



266

Izrāde tomēr notika.

Zigis savu lomu tēloja tik braši, kā kāds

miesnieka zellis, bet Smeldze kā Laima vicināja
roku tā, ka Arta vēlāk piezīmēja: laikam esot

biezputru maisījusi. Vienīgais, kas tālu pacēlās
pār šiem mazajiem diletantiem, bij Marts

Viņš bija tiesu pristavs, kas nāk apķīlāt ģi-
menes mantu. Ar savu mazo lomiņu viņš parā-

dīja tik spožas aktiera dāvanas, ka būtu iederējis
kaut kurā lielā teātrī. Ari visa viņa slaidā figūra
bija teātrim kā radīta, bet viņam tuvojās tas

šausmīgais „bet"
Otra luga bija „Zaglis naudas skapī".
Pašu zagli, protams, tēloja atkal Zigis, bet,

diemžēl, tikpat neizdevīgi.
Viņam vajadzēja paslēpties naudas skapī, un

nesēji to nesa ar visu skapi projām, nejaudādami,
kas tur iekšā.

Bet skapja dibens bija tik nesaturīgs, ka Zi-

gis priekšlaikus izvēlās laukā ar visu skapja di-

benu un ievēlās pašā publikas vidū.

Tas nu gan bij negribēts efekts, citāds nekā

lugā. Bet nelaime jau nekad nenāk viena. Tik-

pat neizdevīga, cik pirmā luga, bij bijusi otra.

Skatītāji smējās, kur bij jāraud, bet no visas iz-

rādes atzina vienīgi Martu policista lomā.

Teātra izrādēm sekoja balle.

Ari par krietnu orķestri bij gādāts. Tas pa-

stāvēja no viena paša mūzikanta ar ermoņikām.
Visi krēsli tika sabīdīti gar sienām, zāle bij

diezgan plaša, un nu sākās tāda lēkšana, ka grīda
līgojās vien.

Bij saradušās jaunkundzes, kas nemaz nebij
aicinātas, tāpat ari puikas. — Ari nabaga Marts

maisījās pa pulku. Bet kad viņš bij novilcis sa-

vu palienēto krievu pristava svārku ar spožajām

pogām, kādu bij prasījusi viņa loma, viņam va-

jadzēja atkal vilkt mugurā savas vecās, nodilu-

šās drēbes, kas bij šur tur salāpītas.
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Viņš pats to neievēroja un neredzēja an kla-

nījās jaunkundžu priekšā, aicinādams tās uz de-

ju. Viņš neievēroja, ka tās par viņu smejas un

mēģina no viņa izvairīties.

Sevišķi smieklīgi iznāca, kad viņš zemu kla-

nījās, jo tad kļuva redzams liels, melns ielāps uz;

pelēkām biksēm.

Ari vislētākās bonbongas viņš bij iegādājies
un gāja, piedāvādams tās jaunkundzēm.

Skuķes cita citai piegrūda un sačukstējās.
Bija tikai viena, kas nesmējās un noskatījās asa-

rām acīs.

Tā bij meitene, ar kuru viņš bij iepazinies

ceriņu laikā, ziedonī.

Kāda balta, augsta ceriņu koka galotnē bij
visskaistākais un kuplākais pušķis, un Tonija —

tā sauca meiteni
—

tik ļoti to vēlējās. Tomēr ne-

viens no klātesošiem puikām nebij uzdrošinājies
tik augsti kāpt. Vienīgi Marts bij tas, kas viegli
un veikli bij uzvijies augšā kokā un kā senais

bruņinieks to pasniedzis savai dāmai.

Dziļi nosarkdama viņa bij pateikusies, un

viņš ari bij nosarcis un nopūties. Pēc tam vēl

viena izbraukšana laivā, kopā ar citiem puikām
un meitenēm. Puikas bij sākuši ālēties un pa jo-
kam meitenes grūduši no laivas laukā. Nāves

bailēs tās bij kliegušas. Tad Marts bija puikas
apdraudējis un meitenes no bailēm izglābis.

Tas bij bijis otrs bruņniecisks pakalpojums.
Viņš Toniju bij pavadījis līdz viņas mājām, bet

tā no pārciestām bailēm bij tā sastingusi, ka nebij
spējusi savam glābējam pat lāgā pateikties.

No tā laika bij pagājusi vasara. Tonija bij
aizbraukusi uz laukiem pie saviem vecākiem,
Martam bij uznākusi acu slimība, un viņi vairs

nebij redzējušies. — Šoreiz viņa bij ieradusies

ballītē, jo bij nupat iebraukusi Jelgavā, kur ru-

denī sākās skolas.
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Ballītes vakarā viņa sēdēja istabas kaktā ie-

rāvusies un jutās dziļi aizskarta, kad citas meite-

nes smējās par Martu, kurš viņai reižu reizēm

pagāja garām, to nemaz neievērodams. Bet viņa
jau ari nomanīja, ka Marts to patiesi neredzēja.

Viņš jau ari bieži atdūrās pret kādu cilvēku

vai priekšmetu un atvainojās, uzgrūzdamies tuk-

šam krēslam. Dziļi sāpināta viņa agri pārgāja

mājās.
No tā laika Tonija Martam bij kļuvusi par

sapni un tālām atmiņām, kā visa dzīve.

Nosēdies pie loga vai kādā klusā kaktiņā,
viņš, rokas klēpī salicis, domāja par viņu, domā-

ja par visu dzīvi, kuru viņš nebij sācis īstenībā

dzīvot. —

Viņa vecāki, jeb tikai māte vien, kas vadīja
un virzīja visu ģimenes dzīvi, rūpējās, ko ar

Martu turpmāk iesākt.

Skolā iet viņš vairs nevarēja vājās redzes

dēļ. Bij jātaisa operācija, bet slimība — «mel-
nais nags", nebij vēl tik tāli nogatavojusies.

Dīkā stāvēt visu dienu, rokas salicis klēpī,
viņš taču ari nevarēja, tādēļ viņa izraudzījās vi-

ņam kādu amatu, kas tai likās īsti ideāls.

Jelgavā, Katoļu ielā, bij kāds bilžu ierāmē-

tājs, kāds Brauers. Cik skaisti būtu, kad Marts

varētu atvērt mazu grāmatu veikaliņu un ierā-

mēt bildes.

Kādu dienu viņa aizgāja pie Brauera un sa-

runāja nodot Martu tam par mācekli. Darbā bij
jāiestājas nākošā mēnesī.

Marts to dienu bij izgājis pastaigāties, un te

atkal ar viņu atgadījās kaut kas komisks. — Lēni

staigājot pa ielu, viņam sekoja kāds lupatu žīds:

«Junger Herr, junger Herr (jaunais kungs),
ich vverde Ihnen was soggen (es jums ko teikse).
Panāk ieks to vārte," un viņš, satvēris Martu aiz

rokas, ievilka kādā pievārtē.
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„Klaus\ jaune kunge, es jums teikse viene

prātīge vārde: pārdodet man save bikse, un es

jums dose 10 kapeke, un jūs par to naude nopirk-
set bonbonke, smuke, saldē bonbonke."

Marts kratījās no viņa vaļā, bet žīds to, aiz

bikšu jostas sagrābis, turēja cieti: „Jūs tok pase

redzēt, ka no to bikse nekā nav, un vine krīt no

kāje nost kā lupate, un jūs par to dabuse tīre

naude."

„Ja jūs mani nelaidīsat vaļā, tad bikses tie-

šām nokritīs," —
Marts mēģināja no viņa atsva-

bināties.

„Nu, 15 kapeke, nu divdesmit! Jums nav ne-

kāde aprēkine, ja jūs man to bikse nedodat!"

„Vai traks!" Marts izsaucās, „kā tad es pār-
iešu mājās, ja bikšu nebūs kājās?" un ar varu

viņš no žīda rokām izrāvās un steigšus devās pa
ielu uz mājām.

Bet žīds neatlaidīgi tam skrēja pakaļ un aiz-

smacis kliedza: „Nu, trīsdesmit, cetredesmit ka-

pekes, es pats esme tīre mulke, kad es dode tāde

naude!" Beidzot viņš apklusa un rokas vien no-

plātīja. Marts bij paspējis iemukt savās mājās.
Raudādams viņš stāstīja, ka žīds gribējis ap-

laupīt un atņemt viņam viņa vienīgās biksītes.

Mājinieki i smējās, i apraudājās.
Marts pats caur šo traģikomisko gadījumu

sāka nojaust savu ārieni, par kuru nekad nebij
domājis, un iedomāties savas dzīves traģēdiju,
kas tagad tikai sākās. —

Smeldze un Zigis pa tam līksmojās vēl savās

teātra un balles atmiņās.

Smeldze tikai žēlojās, ka viņai bij jāatdod
patapinātais līgavas plīvurs, kurā viņa bij tik

skaista izskatījusies, un Zigis sirdījās uz mammu,

ka tā pasūtītos laurus nebij devusi viņam pa-

sniegt kā vakara varonim, bet sasējusi mušu slo-

tiņas un pakārusi pie griestiem.
Tolaiku tādas slotiņas mēdza lietot priekš
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mušām. Kad vakaros mušas bij salīdušas sloti-

ņās, tām ātri uzmauca maisu, un mušas bij noķer-
tas.

Vēl viena klizma bij atgadījusies tanī pašā
vakarā. Augstkalnu mamma bij aizdevusi vie-

siem savu lielo misiņa patvāri, kuru bij pirkusi
krāmu tirgū un ko ieskatīja kā ģimenes lepnu-
mu. Lai ari diena bij cik grūti pavadīta, vaka-

ros visi Augstkalnu ģimenes locekļi sēdēja ap
lielo patvāri, kas šņāca un burbuļoja ūdenim vā-

roties, birdināja no skurstenīša spožus pelnus un

pa apakšcaurumiņiem skatījās spožām ogļu acīm.

Tā bij ģimenes poēzija, un nu tā bij pagalam!
Ļaudis bij gan redzējuši kādu skrējām pa ielu un

degošas ogles bārstām strīpā nopakaļ, bet nodo-

mājuši, ka tas kāds traktiera cilvēks, tikai no-

smējušies vien, ka bikses degot, un ļāvuši tam

skriet.

Jelgavā policija ar zagļiem neko daudz nepi-

nās, un krāmu tirgū valdīja žīdi, kas zagtas man-

tas prata paglabāt, drusku pārtaisīt un pārdot
tālāk.

Nekur tik kupls krāmu tirgus nebij ka to-

reiz Jelgavā.
Tā pamazām atbirza gabali no Augstkalnu

godības.
Tādos apstākļos Arta atrada savu ģimeni,

pārbraukusi no Rīgas. Ko viņai bij iesākt? Nau-

das viņai bij vēl nedaudz. Aizdevumu studentam,
kas to bij apdzēris, viņa kaunējās atprasīt. Tas

taču pats zināja, ka jāatdod.
Ari Asmins, caur kura starpniecību nauda

bij gājusi, to bij piemirsis. Viņš ari nepazina
Augstkalnu apstākļus un noturēja viņus, kā na-

ma īpašniekus, par bagātiem.
Artai nekas cits neatlika, kā pārdot savas ro-

tas lietiņas, ko bij ieguvusi kā dāvanas, lai vis-

maz Zigis un Smeldze varētu turpināt skolu.

Sevišķi žēl viņai bij pārdot Zemzarīša dāvi-
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nāto briljanta gredzenu, bet viņš jau to nebij ņē-
mis atpakaļ, kad viņa to viņam bij devusi, tāpat
kā viņš Artai nebij devis atpakaļ viņas vēstules.

Viņš tās turēšot tik ilgi, kamēr kādreiz dzīvē ap-

precēšoties. Ja tas nu nenotiktu, tad tās palikšot
arvien pie viņa.

Artai sirdī iekoda, ka viņš bij minējis par

kādreizējo apprecēšanos. It kā kaut kas zem pel-
niem atkal uzliesmoja, bet tas vairs nedrīkstēja
būt. Par tālu viņa jau bij aizgājusi projām. Vi-

ņas ceļš gāja pāri mierīgai ģimenes dzīvei.

Savai dienas grāmatai viņa bij likusi motto:

Tik vētrā elpot, tik vētrā būt!

Sirds sevī bezgala laimi jūt!

Un tomēr ari viņa alka mīlas, un klusos brī-

žos viņai ieskanējās kā salda meldiņa, bet ak,

viņa tad izjuta kādas dzejnieces vārdus:

Smiekli pārkliedza,
Troksnī izgaisa,
Nav vairs dzirdama

Saldā meldija

Gar viņas acīm slīdēja garām tēli. Kuvālovs?

Ar to viņa bij tikai rotaļājusies un nekad nebij
ņēmusi nopietni, tādēļ jau viņa to tik viegli bij

atstājusi. Bermanis?
—

Tas mīlēja vairāk viņas
mākslu un priekš tās bij upurus nesis, ko viņš

priekš viņas, kā sievietes, vien nekad nebūtu da-

rījis. Protams, ka viņa tam bez tā ari patika, bet

viņš jau bij pārdzīvojies vecpuisis, kas atrodas

viņpus mīlas. Un Zemzarītis? Tas viņā taisni

bij mīlējis to vētraino sievieti, kurā māksla ar

sievietību nebij šķirama. Kad viņa paņēma viņa
gredzenu rokā, briljants tad mirdzēja pretim kā

sastingusi asara.
— Bet vīrietis jau neraud, vīrie-

tis viegli aizmirst — ko tur vēl domāt, pāri, vi-

sam pāri, lai mani zirgi skrej!
Un gredzens tika iezārkots žīdu juveliera

plauktā.
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Vai Jarmuts to zināja? Viņš to nedrīkstēja
zināt, to viņš būtu uzskatījis kā nodevību pret
sevi.

Viņa taču bij uzsākusi meklēt jaunus ceļus,
kas gāja kopā ar Jarmutu.

Te pirmajā vietā nestāvēja mīla, bet ideja.
Bet Jarmuts viņu taču mīlēja kā sievieti, ne-

izsakāmi mīlēja, tomēr šī mīla bij divkosīga.

Jarmuts, viņu mīlēdams, gribēja viņu pada-
rīt par ko citu, viņas būtni samazināt. Tā apmē-

ram, kā Fausts mīlēja Grietiņu.

Viņš tai deva tūkstošiem mīļu vārdu, sauca

to par saulspīdīti, rožu kukainīti, mīļsirsniņu un

nēsāja viņu uz rokām. Bet Arta taču nebij ne-

kāds spožs puteklītis, bet zvaigznājs.

Viņš ari, kopš viņa bij atstājusi skatuvi, ne-

kad neprasīja pēc viņas mākslas, bet totiesu veda

ar viņu politiskas un filozofiskas sarunas, kas gan

paplašināja viņas redzes aploku, bet nesakrita ar

viņas talantu.

Totiesu vairāk viņa pūlējās modināt viņā
snaudošo ģēniju.

Viņa iegāja galīgi viņa pasaulē un domāja
arvien, ka viņa viņam iedos vispirms ticību uz

sevi.

Katru pasākumu viņš tūdaļ atmeta kā nede-

rīgu, un tas viņam sāka atriebties. Viņa tad ar

visu savu fantāziju to iztēloja tik burvīgās krā-

sās viņam priekšā, ka viņš līdzi sāka iedegties un

uzņēma atkal iesākto darbu.

Kad dažreiz ari tas nelīdzēja, tad viņa sāka

raudāt. Tādās reizēs atmodās viņa mīkstā sirds»

viņš paijāja un skūpstīja viņu un aiz līdzjūtības
vien solījās sākto darbu turpināt.

Darbs auga un tapa, bet gan neviens nebūtu

līdz galam izaudzis, kas nebūtu ticis aplaistīts ar

viņas asarām.
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Tagad Jarmuts Asmins bij galīgi pārvadājies
ar māti un māsu un ik dienas nāca pie viņas ar

savu darbu un domu izmaiņu.
Cik priecīgs viņš tad bij, kad darbs galu galā

bij izdevies un Arta to bij slavējusi!
Līdzi laimīga tad bij ari pati Arta. Viņa ga-

rīgi tā bij ar viņu sakusuši kopā, ka pati sevi

sāka aizmirst.

Bet kādēļ domāt par sevi! Vai viņa nebij
tik stipra, savu „es" paglabāt, kad ari viss par

viņu pāri ietu kā viesulis, kas tikai uzvanda smil-

tis. Cietā apakšzeme arvien paliek.
Viņa tikai tādēļ sabijās no Jarmuta mīlas, ka

tā draudēja viņu pārveidot. Tā nebij tāda, kas

izaugusi vienā brīdī, bet gankurai jāaug pa gadu
gadiem kā kādai gotiskai celtnei, gabalu pa ga-

baliņam, arvien augstāk un augstāk, ar smailiem

torņiem, kas sniedzas debesīs iekšā.

Un ja nu viņu beidzot no augstākā torņa no-

gāztu, kas tad? —
—

Tādas nojautas krita kā sniegs vasarā uz vi-

ņas zaļām galotnēm.
Viņa paņēma Zemzariņa vēstules un gribēja

tās iznīcināt, tāpat kā bij pārdevusi viņa gredze-
nu ar iesalušu briljanta asaru. Kam šo kāpuru
līdzi vilkt, kad taurenītis izraisījies no tā!

Kopš Heraklīta atziņām mēs taču zinām, ka

viss atjaunojas, viss ir garām un projām plūstošs,
un miesīgais un piedzīvotais plūst līdzi

— atjau-

nojas.
Bet kaut kāda ēna paliek vēl smadzeņu šūni-

ņās — atmiņa.

„Ak, niekus!" viņa iesaucās un vēstules gan

neiznīcināja, bet meta tās kādā atvilktnē pie ve-

ciem papīriem: „Ej gulēt, vecais laiks! Es tev

nesekošu! Man taču vairāk nevajag, kā noturēt

sevī pašā līdzsvaru, tad viss, kas bijis un būs, ir

tikai lietas no ārpuses.
Un ja man tāda līdzsvara vēl sevī nav, tad
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man tas jāiegūst, tad jau, ja viss ap mani sabruk-

tu, es zinātu, kur no jauna jāiesāk." — Jarmuts
Asmins pa to laiku bij mājīgi ierīkojies un savus

papīrus iesniedzis augstākai administrācijai, lai

tiktu apstiprināts par advokātu.

Senie pazīstami bij vai nu izklīduši, vai no-

miruši.

Svešāks bij viņa mīļotais patrons Stērstu And-

rejs, pie kura viņš bija bijis par palīgu. Pēdē-

jais piederēja tiesu zinātnēs pie jauna ceļa lau-

zējiem un slavenajiem vīriem savā zinātnē.

Trūka ari mazās, mīļās viņa meitiņas, kuru

Jarmuts bij uz klēpja šūpojis un nosaucis par

„Zuku". Tā laikam tagad bij iesākusi jau iet sko-

lā, un vēlāk tai bij lemts kļūt par dzejas zvaigzni.
Tagad Jelgavā ap Asminu pulcējās jauna

draudze jeb no jaunās visjaunākā, sociālistiski

noskaņotā skolu jaunatne, kuras pārstāve bij jau
minētā Klarisa Eilerte, līdz ar Anastasiju Čiksti

un Lati Veibeli. Viņas pulcēja ap sevi atkal vis-

jaunākās.
Puiku vadonis bij Fricis Vēsmanis, kas pār-

dzīvoja visus revolūcijas laikus kā nopietns līdz-

darbonis un vēlāk ieņēma dažus slavenus poste-

ņus atbrīvotā Latvijā —

kā Saeimas priekšsēdē-

tājs, kā sūtnis un beidzot kā senātors.

Šī visa jaunā zelmene bij tā pūķu sēkla, no

kuras izauga dzelžaini vīri, tāpat kā senā Grie-

ķijā argonautu teikā.

Tagad tie visi pulcējās ap Asminu kā jaunas,
zaļas atvases ap staltu, izaugušu koku.

Viņi atšķīrās no lielākajiem Rīgā vēl ar to,

ka starp viņiem nevaldīja tas bohēmas tonis, bet

dziļa nopietnība. Viņi vēl ciešāk pieķērās nā-

kotnes ideāliem un ticēja zvaigznēm.

Protams, ari viņi bij gatavi uzņemties visas

briesmas un dēkas un lēkt pāri pār visiem bezdi-

beņiem.
Bieži vien tie pulcējās ap Asminu nopietnās
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pārrunās un darinādami dažādus plānus, kas būtu

vispirms jāizved.
Ari Arta gribēja ņemt dalību šinīs sapulcēs,

bet te notika viņai kāds smags piedzīvojums, kas

to no tām atturēja. Pat pār turienes slieksni viņa
negribēja vairs celt savu kāju.

Aiz pārpratuma viņa bij drusku agrāk iera-

dusies pie Asminiem, kad viņš pats vēl nebija
pārnācis. Asmina mamma viņai uzbruka ar rup-

jiem vārdiem, ka tā viņas dēliņu iepinusi savā

tīklā un lai turpmāk vairs neiedrošinoties te rā-

dīt savas acis.

Līdija stāvēja turpat un māti neapsauca.
Artai bij jāpiedzīvo vēl kauns, ka ārā ejot

viņai nāca pretim jaunieši, kas bij ielūgti.

Viņi jautāja viņai, vai esot jau pie Asminiem

bijusi un vai šie tik neesot aizkavējušies? Vai As-

mins esot mājā? Vai ilgi gaidījis?
Viņi gribēja viņu aizturēt, lai nākot vēl līdzi,

bet Arta atrāvās ar varu un teica, ka viņai esot

kādas steidzīgas darīšanas.

„Kas gan steidzīgāks varētu būt, kā laikam

līdzi steigties uz nākotni?"

Vējš aiznesa vārdus projām, jo viņa jau bij
labu gabaliņu gandrīz skriešus aizskrējusi.

Asaras viņai žņaudza rīkli un zem papēžiem
dega kā ogles. Vai viņai tādu kaunu bij piedzī-
vot!

Cieši viņa apņēmās no Asmina šķirties, jo
tagad viņu dvēseļu audi vēl nebij tik cieši sa-

austi, ka tos nevarētu raut pušu.

Tiesa gan, ka liktenis viņus abus ārēji stūma

kopā it kā šacba figūras: viņa bij viņa dēļ iz-

stumta no savas sabiedrības un spīdošā stāvokļa,
un viņš atkal visvairāk viņas dēļ bij zaudējis
savu stāvokli, kaut gan tur bij ari citi motīvi.

Bij noticis, kā Garbovs jau iepriekš bij teicis.

Notikušas bij Rīgā sapulces, kurās Asmins pat
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nebij aicināts. Stenka bij tās sarīkojis savā dzī-

voklī līdz ar bagātīgu galdu kā dzīrēs.

Noticis bij ari, ka ārējas formas dēļ Asmins

bij protokolos atzīmēts kā sekretārs. Kā pār-
stāvis un visas lietas vadītājs, protams, bij ievē-

lēts pats Stenka. Lielā puse draugu, kas toreiz

vēl taisni nesaucās par „biedriem", pārgāja pie
Stenkas. Ko tie lai ari citu būtu darījuši, Asmins

taču nekur vairs nereprezentējās. Reti draugi
gan vēl viņa atcerējās un brauca uz Jelgavu, mu-

dināt, lai viņš taču rakstot pretim par nodarītām

pārestībām, bet Asmins uz to nebij pierunājams.
Un kur lai viņš savu pretrakstu būtu ievietojis?
„Jaunā Diena", viņa paša avīze, taču tagad atra-

dās Stenkas un Strēlnieka rokās, un tie viņa pret-
rakstu nebūtu uzņēmuši un, labākā gadījumā, sa-

grozījuši. Pilsoņu avīzēs viņš ari nevarēja rak-

stīt, tās viņš pats bij sīvi apkarojis. Atlika tikai

pasivitāte un privātā dzīve klusībā un vientulībā.

Bet tagad sākās otrs dzīves posms, ieeja lie-

lajā gara valstībā, uz kurieni jau Arta viņam bij
ceļu rādījusi. Bet nu nāca vēl rūgtāks piemaisī-

jums viņu abu rūgtajā kausā. Asmins sāka brī-

nīties, kādēļ viņa pret viņu kļuvusi tik vēsa un

atturīga? Kādēļ viņa nenāca vairs viņa mājā?
Arta no sākuma to negribēja viņam sacīt.

Tikai vēlāk, kad viņš visai viņu pratināja, ar

asarām atzinās, ka viņa māte viņu taisni izraidī-

jusi no mājas laukā, kad tā pie viņa bij ieradu-

sies, kaut ari tikai uz sapulci. Asmins neganti
noskaitās un solījās māti un māsu Līdiju nodot

kādā lauku pansijā, lai tiktu no viņu virsvaldī-

bas vaļā, bet Arta lūdza, lai jel to nedara.

Atlika tikai tagad viņiem satikties pie Augst-
kalniem, bet tur atkal radās savas nepatikšanas.
Augstkalnu mamma, kā jau visas mammas, sāka

runāt par precībām un uzskatīja Asminu jau kā

līgavaini. Kad viņa Artai pašai sāka par precī-
bām iebilst, tad pēdējā par to sadusmojās un at-
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teica mātei, ka ne mūžam vairs neprecēšoties. Vai

tad māte nezinot, cik nelaimīga bijusi viņas pir-
mā laulība? Vai visai ģimenei caur to nav bijis
jācieš un jāatstāj savas lielās, dzimtās mājas ar

visu iedzīvi.

„Par to tu tagad atkal vari visu iegūt un

mums palīdzēt, ja tu appreci slavenu vīru un ba-

gātu advokātu." '

„Ak, māmiņ, māmiņ!" Arta raudādama viņai
apķērās ap kaklu. „Ļauj man taču brīvībā pa-
dzīvot. Tu zini šīs važas, jo tu pati esi 18 gadu
vecumā apprecēta. Kad apprecas, tad uz pavēli
jāmīl, un bez brīvības mīla mirst."

„Bet ko ļaudis teiks, ka jauns vīrietis te

vienmēr nāk un tas tomēr tevi neprecē!"
„Lai ļaudis saka, ko grib, mēs abi negriežam

uz to nekādu vērību."

„Ak Dievs, ak Dievs!" māte nopūtās un no-

slaucīja asaras, „kas tur nu iznāks!"

„Un ja ari es palieku gluži viena, māmiņ, ari

tad tā nav nekāda nelaime. Tu jau zini, ka no

agras bērnības esmu pratusi sajūsmināt vientu-

lību, ka tā ar mani runāja gan caur manām ro-

taļu lietiņām, gan skaņām un grāmatām. Esmu

mācījusies kā pasakā putnu valodas un zvaigžņu
alfabētu, vai ar to nav diezgan?"

„Es no visa tā nekā neprotu, pazīstu tikai

savu sūru mūžu. Ari es skolā parādīju ārkārtē-

jas dāvanas, un tava skaistā balss ir no manis

mantota, bet mana māte, tava vecmāte, agri no-

mira, tēvs tūdaļ apprecēja jaunu sievu, un tā ne-

gribēja mani skolā laist. Mani, 16 gadus vecu, tā

nolika kalpones vietā, kaut gan tēvs bij lielsaim-

nieks, jo viņa mājas ar savām 400 pūrvietām un

mežu skaitījās par lielākām visā Zemgalē."
„To jau tu man allaž esi stāstījusi, māmiņ."
„Nevaru to nekad aizmirst."

„Ari es neko nevaru aizmirst, māmiņ, ne laba,

ne ļauna, es tikai tavu līniju velku tālāk. Es
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stiprāk mīlu un stiprāk nīstu. Jūtās man it kā

virmo daudzu ģenerāciju asinis. Tikai manī ir

kaut kāds svešs piemaisījums pienācis klāt, kā to

saukt, vai par sirsnību, vai par nervu gļēvumu,
un es bīstos" — Arta domīgi turpināja, „es ļoti
bīstos, ka šis nevarīgais, maigais elements neņem
dzīvē pār mani pārsvaru un nenovelk mani lejā."

„Vai tu atmini?" māte sacīja, „ko kāds astro-

logs tev teica? Kādas zvaigznes vadot tavu lik-

teni?"

«Atminu gan: Jūpiters un Skarpis."
„Skarpis ir ļauna zvaigzne."
„Nē jel, māt, viņš mani vada uz pretošanos.

Skarpis pretojas, kad dzīvē vairs nekur nav iz-

ejas. Viņu visi vajā zemes ietērpā, kā nāvīgu

kustoni, bet viņš — pat tad, kad viņam sakur

liesmas visapkārt, dur savu dzeloņu pats savā

krūtī. Tā ari es darītu, māt."

„Lai Dievs tevi no tā pasarga, mana mīļā
zvaigžņu meitiņa, es par tevi lūdzu Dievu ik va-

karu."

«Nebēdā, nebēdā, māmiņ, es esmu diezgan
stipra, es vēl ceļu caur dzīvi izlauzīšu."

Ar to saruna starp māti un meitu beidzās, un

pirmā izgāja rīkoties virtuvē.

Rudens nāca arvien tuvāk, un tumsa žņaudza
arvien nežēlīgāk balto dienu savās melnās ska-

vās. Saule gan atspīdēja pa pusdienām, bet va-

karos migla kā čūska, līzdama ar slapju vēderu»

aptinās ap pasauli.
Kādā jaukā dienā Asmins ar Artu izbrauca

uz jūrmalu. Viņi gribēja apskatīt tās vietiņas,
kur bija uzziedējusi viņu brīnumpuķe — mīla.

Viņi izkāpa Karlsbades piestātnē un klejoja
pirms pa mežu. Koku lapas lēni lidoja zemē kā

birstošas asaras. Tās bij rudens ilgas pēc ziedo-

ņa. Pavedieni tiem stiepās visur ceļā pretī kā

meti no nāves dieves austuves. Virs galvas raibā

mudžeklī skrēja gājuputni. Neskanīgi ķērcošas
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bij viņu klaigas un izmisuši tie sita spārnus. Vi-

ņiem taču bij jādodas pār tālo, tālo jūru, kurā

daudzi no viņiem iekrita, nesasnieguši mērķi. Pat

zālīte čabēja abiem gājējiem zem kājām kā mi-

roņnopūtas. Kur bij palicis viņas sulīgais, dzel-

tenīgais zaļums? Pelēkos, sausos kumšķos tā bij
kā pašas zemes mātes nesukātā galviņa. Nebij1
vairs, kas viņu apkopj rītos un vakaros ar saules

zelta suseklīti.

„Kāpēc tik daudz skumju klāt visam daiļu-
mam!" nopūtās Arta.

„Kāpēc tik daudz sāpju klāt visai mīlai!" at-

bildēja Jarmuts, un viņu jautājumi griezās pret
rudens vēju, kas tiem atbildes nedeva.

Viens pulciņš gājuputnu sekoja otram, bez-

delīgas kā pirmās, tad dzērves, stārki. Pēdējie
likās it kā aizvēlojušies, varbūt tos kāds iemesls

bij aizkavējis. Stārki tur savstarpīgi sapulces un

spriež tiesu, un bieži vien vainīgo pat noknābj.
„Kuri putni ir pirmie, kas nozūd?" prasīja

Arta.

„Es domāju — lakstīgalas. Vismaz viņas ir

pirmās, kas beidz dziedāt."

„Vai zini, es gribētu būt tāda lakstīgala, kas

vēl rudenī dzied jeb īsti tad sāk dziedāt."

„Rudens lakstīgala!" Jarmuts smējās. „Tādas

nu reiz nav. Veltīgs sapnis!"

Viņi klusēja un gāja tālāk.

Koki sāka tā savādi šalkt, it kā tie savā star-

pā sarunātos kā kaimiņi. Vecākās priedes ar ze-

mu balsi un jaunākās ar augstāku. Un te ari rā-

pās zili melns negaisa mākonis saulei pār mugu-

ru. Pērkons kaut kur ierūcās savā kuplā bārdā.

Spalgs zibens zilzaļos, sudrabotos plīvuros aši

pārskrēja gājējiem pār galvu. Pērkons bij pa-
laidis savu meitu vētru izdejoties, ka plīvuri
plīsa. Ar saviem zeltotiem papēžiem tā saspēra
dažu labu koka galotni un māju jumtu, un mē-

tāja uguns bumbas kā tenisā. Mūsu gājēji bij
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meklējuši patvērumu zem kāda kadiķu vecīša,
kas tos sargāja, izplētis pār viņiem savu adatu

kažociņu. Bet tikpat aši, kā nācis, negaiss atkal

pārgāja un nogriezās sānis.

Arta ar Jarmutu piecēlās, nopurināja drēbes

un devās uz jūru. Saule atkal parādījās, lai jo
ašāk noietu. Viļņi augsti un smagi vēlās kā krūts,
kas cilājas pēc liela uztraukuma. Viļņu orķestrī
zemās balsis skanēja kā vaidi un nopūtas. Pēc

nogrimušās saules vakara blāzma mākoņos sāka

atrotināt visu savu krāsu spēli kā mainīgas de-

bešu dekorācijas. Viņi abi apsēdās kāpās un se-

koja šai parādībai.

„Cik tur fizioloģisku krāsu, staru lūzumu,"

prātoja Jarmuts, „ja es būtu dabas zinātnieks, es

savestu formulā caur skaitļiem un apzīmējumiem
un cēloņiem; ari laiks un telpa jāņem vērā."

„Jā, tu jau tad būtu īstais „homo sapiens" un

gribētu visu attiecināt un izprast caur cilvēka

garu. Bet kur tad paliek pēdējais jautājums, gars

pats? Vai ari to jūs varat aprēķināt ar cirķeļiem
un iedalīt sistēmās?"

„Kāpēc tu arvien pretojies, kad es gribu pētīt
un visu zināt?"

„Tu zaudē caur to formas sajūtu," atteica

Arta, „un nevari neko tad visumā aptvert un tas

tev, kā dzejniekam, taču vajadzīgs."

„Ja ari meklēdami mēs atsitamies kā pret sie-

nu un sākam par visu šaubīties un mums aptrūkst
pat tālāk mūsu pašu gribas, ari tās ir pēdas, iemī-

tas ceļā uz lielumu. Atslābums un celšanās, tie ir

mūžīgie viļņi dzīvības jūrā. Man paliek apziņa,
ka mana sīkā eksistence ar savu cenšanos tomēr

ir sēklas graudiņš lielajai piepildīšanai."

„Labi ari tā," Arta vairāk nepretojās, „mēs

izejam katrs no sava pola un sastopamies zenītā.

Mēs daudzveidīgi taču nedzīvojam šai dienai, bet

mūžīgi jaunam."
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Bija jau palicis diezgan vēls, un bija jādomā
par mājām. Ari mēness jau ar savu maigo gais-

mu staigāja pa koku galotnēm. Tālāk ejot, viņi

ieraudzīja divas priedes, augstākās uz visām kā-

pām. Vētra bij viņas gandrīz līdz pusei nolauzu-

si. Jarmuts drusku apstājās un kaut ko atzīmēja
savā piezīmju grāmatiņā.

Savādas skumjas viņus pārņēma no jūras šķi-
roties. Vai viņi paredzēja, ka šis vakars būs pē-
dējais, kur viņi pie jūras satiksies un ka pēc dau-

dziem gadiem viņi atkalredzēsies citādā veidā?

Mājās pārbraukuši, tie abi devās katrs uz savu

pusi. Pat vienā kupejā tie kopā nedrīkstēja sē-

dēt. Jāzog bij pat īsie laimes brītiņi! Bet aiz-

liegtie augļi jau ir saldi, tā ir veca patiesība. Lai-

me zied trejiem ziediem: īstenību, sapņiem un at-

miņām. Pirmais zieds ātri vīst, bet divi pārējie
paliek.

Arta zināja, ka bij izbaudījusi sēro skaistu-

mu —tā bij atvadīšanās. Viņa rīkojās braukt uz

ārzemēm.

Citādi notika ar Jarmutu. Pārbraucis, viņš
atrada priekšā māsu Līdiju, kas bij stipri sasli-

musi. Ar savām kaulu sāpēm tā līdz šim bij turē-

jusies kā varone, iedama dienas gaitās, tikai klu-

sās naktīs, kad citi saldi dusēja, tā klusu kunk-

stēja, staipīdama slimos locekļus, kurus ģikts rāva

arvien stingrāk kopā.
Tagad tā bij nolikusies gultā uz necelšanos.

Jarmuts sēdēja pie viņas gultas un glāstīja viņas
savilktos, izdēdējušos pirkstus. Cik daudz šie na-

baga pirkstiņi bij strādājuši! Neviens tos nebij
skūpstījis, neviens mīlējis, un nu tie gulēja klusu

uz krūtīm, svinēdami jau iepriekš lielo svētvaka-

ru. Bet ne tik ātri sita atpestīšanas stunda. Vai-

rākkārt jau viņai tika nolaists tūskas ūdens no

sirds. Tagad tas bij pārņēmis visu viņas ķermeni,
un meklēja izeju sāpīgos augoņos.

Jarmuts tagad ari naktīs pastāvīgi sēdēja pie
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viņas gultas. Māte atmeta ar roku: „Ko nu es

tur varu palīdzēt, vecs cilvēks, kas pats nav tālu

no kapa!"
Kādā naktī, kad Līdija jutās drusku vieglāki,

viņa brālim lūdza padot spalvu un tinti, un rakstā-

mo bloku. Brāļa pussēdus piecelta, ar spilveniem
aiz muguras, viņa pūlējās uzrakstīt vēstuli. Gan-

drīz pie katra burta tai bija jāapstājas un jāat-

pūšas. Viņai nāca prātā senie ābeces laiki, kad tā

bij sākusi tikko burtus vilkt. Ari tā bij ābece, ti-

kai no otra gala.
Ko viņa rakstīja ar tādām pūlēm? Viena

vēstule bij māsai Teai uz Franciju, un tā otra —

tā bij tāda apskaidrota pašpārvēršanās —tā otrā

vēstule bij adresēta Artai. Daža asara tur krita

virsū no rietošām acu saulītēm. Viņa lūdza Artai

piedošanu, ka pret to izturējusies tik auksti un

noraidoši, lūdza ari par māti, neņemt viņai neko

ļaunā, tā tagad paliekot viena.

Viņas pēdējais vārds bij, ka tā nododot savu

karsti mīļoto brāli Artas rokās. — Jarmutam šī

vēstule otrā rītā bij jānones Artai. Kad nakti Lī-

dija bija aizgājusi lielajā mierā — Arta vēstuli sa-

ņēma, viņa gauži raudāja. Ko lai viņa būtu ņēmu-
si ļaunā! Māte un māsa taču gribēja Jarmutam
vislabāko, un Arta bija aizstājusies viņām priekšā
kā ēnots koks saulītei.

Jarmuts ātri steidzās uz mājām, jo tikko Līdi-

ja bij iezārkota un ar kaimiņu palīdzību apģērbta
un nolikta istabas vidū, viņš steidzās sapirkt pu-

ķes un apklāja pār viņu, kas dzīvē bij tikai gājusi
caur ērkšķiem. Ari no Artas atnāca sūtīts liels

rožu pušķis, viņa pati solījās atnākt rītu, jo negri-
bēja traucēt atvadīšanos no mirējas mātei un brā-

lim.

Jarmuts tūdaļ nolaida tēlegrammu māsai uz

Franciju un citiem radiem. Kamēr visiem būs ie-

spējams ierasties, zārku nolēma novietot Jāņa ka-

pu velvē.
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Skaista izskatījās nomirusē, kas nu bij pārkā-
pusi dzīves akmeņaino kalnu. Seja neizrādīja
vairs nekādas sāpju zīmes un smaidīja kā atjau-
nota. Sveces, visapkārt iedegtas, to spilgti apgais-
moja. Māte raudāja, bet ne visai, Līdija taču ne-

bija bijusi viņas mīļotā meita, ātri viņa ari aizgā-

ja uz dusu, atstādama dēlu vienu pašu pie līķa
vāķēšanas.

Tur nu sēdēja Jarmuts viens pats, un, norau-

goties Lidijā, viņam slīdēja garām visa pārdzīvo-
tā jaunība kā ainas uz kino lentas.

Nāve cilvēkus vairāk tuvina nekā dzīve. Vi-

ņa ir visaugstākā tiesa virs zemes, un cilvēks pats
sev visstingrākais prokurors. Viņš apsūdz sevi

par vissīkāko sīkumu, uzmeklē un velk pie gais-
mas katru jūtu un noprasa: „Vai tu esi diezgan
labs bijis, vai nevarēji būt labāks? Un ja tu ļauns
bijis — cik briesmīgi — tu to vairs nekad nespēj
vērst par labu! Nekad!" Šausmīgs ir šis sprie-
dums, kur nogrieztas kā ar nazi visas iespējamī-
bas. Bet ja aizgājējs bijis pret tevi ļauns, ak, cik

tas maz krīt svarā, ka tu visu piedotu, aizmirstu!

Cik liela ir cilvēka sirds, cik liela mīla pret nai-

du — īstās dzīves vērtības rāda tikai nāve. Cil-

vēki nezina, ka viņos slēp jas daudz vairāk laba ne-

kā ļauna, tikai lieli pārdzīvojumi viņiem pašiem

spēj noslēpumu atsegt.
Vislielākais piedzīvojums ir nāve. Kā karsta

strāva no sirds dibeniem spiedās Jarmutā uz aug-
šu.

— Ko palīdzēja visas atziņas, visi vērtējumi,
kad tie atdūrās pret cieto „nekad"?

Vai tad varēja vēl ko grozīt? Vēl ko cerēt?

Kas ir nekad? Kas ir nekas? Cilvēka smadzenes

nav spējīgas to iedomāties. Mēs iedomājamies šo

neko vai nebūtību, kurā ieejam pēc nāves, kā lielu

tumsību pretstatā pret gaismu. Ar savu saprātu
mēs kā ar mazu kalnrača lampiņu gribam ie-

spiesties un caurskatīt šo bezgala tumsību. Bet

jo vairāk attīstīts mūsu prāts, jo vairāk tas liedzas
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iedomāties nebūtību. Kas savas robežas ir atzinis,
tas jau viņas pārkāpis. Dzīvībai par nāvi ir stip-
rāka vara. Pārveidošanās un mūžīga atjaunoša-
nās arvien jaunās formās.

Cik pārveidojumu jau mēs neesam piedzīvo-
juši, kopš mēs esam dzimuši un kopš atmodās mū-

su apziņa! Vai mēs paši vairs sevi pazīstam, kas

agrāk bijām? Mūsu būtne pastāv vairāk no ārpu-

ses klāt nākušām sastāvdaļām nekā no mums pa-

šiem. Ja nu mums bij iespējams mūsu garu un

tagadējo apziņu iegūt no visuma avotiem, kādēļ
mums lai nebūtu iespējams tādā pat ceļā iegūt

augstāku apziņu?
Sveces jau bija nodegušas, un vēl daži galiņi

dziestot plīvoja, kad Jarmuts uzrāvās no savām

pārdomām. Negulējis, stingām acīm, viņš sāka

rīkoties, lai līķi pārvietotu uz kapliču, kamēr

pārbrauks Tea.

Agri atnāca ari Arta, un līdz ar viņu ieplūda
istabā jauns dzīvības svaigums.

Viņu abu dzīvības gaita bija ņēmusi citu kur-

su: viņi nu saderēja kopā, jo mirēja viņus bija sa-

vedusi kopā kā mistiskā laulībā. Ari Jarmuta mā-

te bij dziļi sagrauzta un vairs tik ļauni neskatījās,
kad Arta bij atnākusi. Viņa zem sevis kunkstēja:
Vīriņu apraku Vitebskā, meitiņa jāaprok Jelga-

vā, diezin, kur manus kauliņus bedīs. Kas nu ma-

ni mierinās un būs ap mani!" Jarmuta māte tie-

šām pēc vīra nāves bija tā garīgi, kā ari miesīgi
sabrukusi, ka, pēc Jarmuta paša nostāstiem, viņa
dzīvoja tikai pusi dzīves. Sevišķi garīgi viņa bija
daudz zaudējusi.

Arta piegāja viņai klāt, un neko nebēdādama

par atraidīšanu, apķērās viņai ap kaklu un sacīja:

«Neļaunojaties nu, māmiņ, es jums visur pa-

līdzēšu, ja vien gribēsat." — Bet Jarmuta māte, it

kā nesajuzdama Artas tuvumu, kunkuroja tālāk:

„Kaut tikai nu atbrauktu ātrāk mana mīļā Tea, tā

nu man vienīgā meitiņa."
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Kad zārks bij līķu velvē noguldīts uz Jāņa
baznīcas kapiem, iestājās atkal klusums.

Arta ik dienas atnāca pārrunāt par bēru va-

jadzībām un aplūkot māti. Līdija bija vēlējusies,
lai viņu pavadītu mācītājs Reinhards, latviešu

draudzes gans, kas vispār bija populārs un ļaužu
iemīļots. Viņš ari Lidiju pēdējās dienās bija ap-

meklējis.
Kamēr bija iestājies klusais laiks, gaidot Tev,

māte vāca kopā visas Līdijas rotaslietas, lai tās at-

dotu jaunākai meitai. Lidijai, kā jau dižbajāra
meitai, bija daudz zelta lietu: gredzeni, aproces,
brošas un smagas zelta ķēdes, ka no visām tām jau

varēja iztaisīt kapitālu. Vecais Asmins nekur ne-

bij taupījis naudu, kur varēja reprezentēties.
Pa tam atnāca ari gaidītā tēlegramma no

Francijas, bet gluži citāda satura, nekā Jarmuts
ar māti bija gaidījuši. Tea paziņoja, ka nekādā

ziņā nevarot pārbraukt, esot nupat eksāmeni

priekšā un jābeidzot kurss. Norunāts ari esot ar

Stenku turpat ārzemēs salaulāties visā klusībā, jo
pēdējam citādi neesot vaļas, pēc tam viņi abi pār-
braukšot.

Nepatīkama un skumja bija šī ziņa, sevišķi
mātei pēc tik lielas gaidīšanas, bet pēdējai tur ari

bij savs prieks, ka nu viņas Tea apprecas ar tik

bagātu un cienītu vīru kā Stenku. Ari viņa ap-

mierinājās par Līdijas nāvi un sāka domāt vai-

rāk par kāzām nekā par bērēm. Vēl tikai jāpār-
laiž bēdīgā reize, Līdija jāgulda zemītē, un tad

varēs gatavoties uz citām viesībām.

(Pirmās daļas beigas.)
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Ziedoņa rīts

No teiku salas

Ziedonis

Ar baltu gulbi
Atbraucis.

Viscauri baltos

Ziedos tīts,

Uz pleca zeltains

Taurenīts.

Gaiss kūst un plūst
Ar smaržu pilns,
Glauž ziedu zieds,

Skauj vilni viln's.

Vēl debesu gultā
Aiz mākoņiem
Dus saule uz purpura

Spilveniem.

Tik reizēm tā paceļ
Mākoņmaliņu,
Uz zemi lūkojas
Pazagšu.

Un bērza zaļo
Galviņu
Noglauž ar zelta

Rociņu.
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Pelēkā mētelī

Mazs lietutiņš nāk,
Pa varvīksnas trepēm
Aši nokāpt sāk.

It kā bez elpas
Viss jausmu pilns klus,

Un zeme pie ziedoņa
Krūtīm dus.
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Nebēdne meitene

Es esmu nebēdne meitene!

Visas rīkstes tēvam nolūza,
Kad pērdams tas mani audzēja.
Ar vienu aci es varēju smiet,
Ar otru, ja vaj'dzēja, asaras liet.

Un māte kad mani mācīja:

„Esi klusa, laba, godīga,"
Es dziedāju tikai: Lalala!

Es esmu nebēdne meitene!

Simts zēnu aiz deguna vazāju,
Ikkatru mīlēt apsolu:
Šim stūrīt's no sirds, tam stūrītis,
Tik paliek pāri pats viducis priekš kā?

Ak! nav jau nemaz tāda viduča
—

Lalala! Lalala!

Es esmu nebēdne meitene!

Bet ja nu tiešām reiz atnāktu zēns,

Tik rātns, tik godīgs, kā jēriņš tik lēns,
Balts krādziņš un balta šlipsīte,
Un balta krūtīs dvēsele,
Un teiktu, ka mīlējis mani tik vien,
Nu tad es ari, es ari — nudien!

Vai zināt, ko tad es darītu?

Es viņu ari
— piekrāptu!

Lalala! Lalala!
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Es esmu nebēdne meitene!

Ja mani ar' labot sāks,

Tikpat nekas tur neiznāks.

Pa laukiem un grāvjiem tik mīlu skriet,
Mati juku jukām ap galvu man iet!

Diezin — vai kāds mani noķertu?
E, niekus! — Es to neticu!

Es palieku nebēdne meitene,

Kā meža vanags man dvēsele!

Lalala! Lalala!
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Sapņu mežiņā

Mana taciņa,

Noslēptā taciņa
Apkaisīta
Brūnām skujiņām,
Sidraba šūniņām,
Sīkrožu lapiņām;
Viju- viju aizvijas
Kā zaļa stīdziņa!

Eju pa taciņu
Sīciņiem solīšiem

Klusu klusītēm —

Nedreb ne smildziņa,
Nelīkst ne asniņa

Zaļā galviņa;
Eju pa taciņu
Uz sapņu mežiņu.

Tur uz pumpuriem
Plaukst man vārdiņi,
Uz robu lapiņām
Šūpojas meldiņas,
Mirdz manas dziesmiņas
Kā zemeņodziņas,
Dziļi zem saknēm

Dus manas domas —
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Mežiņā,
Sapņu klusā mežiņā
Dzied viens pats putniņš: —

Spārnus sizdama,
Zarā no zariņa
Viegli lēkādama

Dzied zelta dzeguzīte,
Mana dvēselīte.
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Gaišā zvaigzne

Virs mana šūpuļa karājās
Gaiss nelaimes smags un smacis,
Un ļaunas zvaigznes lūkojās
Kā sarkanas uguņu acis.

Un slepus čukstoties maisīja
Tās postu un tvaiku, un bulu,
Un pilnu mēru kaisīja
Uz mani lejā, kur gulu.

Tik viena gaiši mirdzēja
Tāl-tāli virs zemes lejas;
Mazs stariņš no tās mani aizskāra

Kā vēsma no mūžīgās dzejas.
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Ikdienas laime

Es sapņu tēliem pakaļ traucu

Ar sirdi karsti pukstošu,
Arvienu laimi, laimi saucu,

Bet velti viņu meklēju.

Es gaidīju to piepildāmies
Pie sevis it kā brīnumu,
Varbūt no debess nolaižamies

Kā četriem spārniem cherubu.

Te reizi nāca, piemājoja
Pie manim kāda jaunava,
To ārīgs spīdums negreznoja,
Tā klusa bij un vienkārša.

Bet nemanot ar burvja roku

Man viņa balvas piešķīra:
Tā ziedos tērpa katru koku

Un ērkšķus rozēs pārvērta.

Kā sarkans vīns iekš zelta kausa

Priekš manis plūda jaunība,
Bet mute, kaut no slāpēm sausa,

No tās ne piles nedzēra.

Un sniegto kausu nesatverot,

Es zemē krist tam atļāvu;
Arvienu kaislīgāki cerot,
Uz laimi, laimi gaidīju —
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Tad sadusmota cēlās augšā,
Lai ietu projām — jaunava,
Un pēkšņi manu acu priekšā
Tā pārvērtās kā dievība

...

Nu jautāju es viņai glaimi:
„Kas tu gan esi, brīnišķā?"
Tā teica: „Mani sauc par laimi!"

Un tūdaļ mani atstāja.
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Mūžīgā sievietība

Tu — aiztrīsošā sidrabstīga,
Kas iekustina dvēseli;
Tu esi gāju bezdelīga,
Kas tālas jūras pārskreji
Un līdzi atnes pavasari;
Nu lapas plaukst un zaļo zari.

Kā liegi lido vieglie spāri
Pār strauta tumšo līmeni,
Tā katrai dzīves brūcei pāri
Slīd tavi puķu pirkstiņi.
Kur esi tu, tur nozūd baisma

Un slēdzas katra dzīves plaisma.

Ar cerību vēl sirdis pilda
Tavs dvēs'les debess zilumiņš,
It kā zem dūju spārniem silda

Ikvienu tavs sirds siltumiņš;
Tu iededz dzīvē jaunu dziņu
Kā stiprā vējā uguntiņu.

Kaut dvēs'le apkārt klīstot skumtu,
Pie tevis beidzot pārnāk tā,

It kā ar tēva mājas jumtu
Sedz viņu tava sirsnība.

Tu, tava būte — katram viņa
Kā maza lauku baznīciņa.
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Sapnis

Nakts
... Bangas šķīst... un vētra kuģi svaida;

Melns rēgodamies —

bezdibenis gaida ...

Es cieši turu mastu apķērusi,
Un dvēs'le mana, sapņos nogrimusi,
Ne briesmas jūt, ne tumsību, ne šausmas,

No melnā atvara, no viļņu drausmas,
Kur dzīvība ar nāvi mainās,
Tā skata paceļamies zelta ainas:

Mazs namiņš, lūk, uz zaļa aploka
Kā pērle pretī mirdz no gliemeža;
Visapkārt viņam vijolītes dīgst,
Tas kuplā zālē it kā viļņos slīgst.
Pār viņu saule izlej siltus starus,

Un vecā, kuplā liepa durvju priekšā
Ir savijusi savus zarus

Par ēnainu un zaļu lapu jumu
Pret dienas karstumu un nogurumu;
Un mazās mājas istabiņā iekšā

No skaņām bērnu balsīm atskan sienas,
Man mazas rociņas ap kaklu slienas,

Un mīļas balsītes sauc mani „māti" —

Tur rimtu drudža sakarsētie prāti,
Tur būtu viņa laimes sala,
Kur valda klusībā un miers bez gala.
Tur pasaul's troksnis vairs nav sadzirdams;
Un gars, no apguruma atspirgdams,
No mūžu dzidrās dzelmes dzertu, dzertu —

Tur daimoni vairs mani nenotvertu, —
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Kas nāves zāles manās krūtīs lēja
Un pekles versmē jūtas izkaltē ja —

Tur dvēs'le, patvērumu atradusi,
Vairs izbailes un šausmas nejustu,
Tur nevainība mani sargātu,
Pār mani baltos spārnus izpletuši

Klau! Jūra krāc, mans sapnis jūk,
Un bangas veldamās šļāc un brūk

No nāvīgi niknās sacīkstes,
Kur plosās vētra un nakts, un mans es

...

Tam spēkam, kas bezdibeņus jauc,
Mana dvēsele gavilēs pretī trauc:

Tik vētrā elpot! Tik vētrā būt!

Gars sevī bezgala dziņu jūt;
Prom mieru! Prom prieku! Prom atdusu!

Ņem, laime, man visu, ko devi!

Mans sapni, ja tevī es dzīvotu,
Es tomēr samītu tevi!
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Maldu ceļi

No ilgiem maldu ceļiem
Es, tēvs, pie tevis pārnāku,
Bez spēka, samaņas un jaudas
Pie tava sliekšņa sabrūku —

Līdz pašai dvēselei es salu,
Nu tev pie krūtīm patveršos,
Es tavā tēva mīlestībā

Kā siltā sēgā ietīšos.

Nekā vairs, it nekā man nava,

Kā žuvis avots mana sirds —

Lai tava žēlastības rasa

Man iztvīkušās lūpas spirdz ...

Es visu, visu aizmirsīšu,

Kas tumšs un nelabs, drūms un baigs»
Lai it kā skaidrām bērna acīm

Man atkal mirdz tavs spožais vaigs.

Es gribu aizmirst netaisnību

Un visu ļaunu pasaulē,
Lai aijāta no šūpļa dziesmām

Man iemieg slimā dvēsele.

Lai norimst riņķot domu strāva,

Lai truls, bez jēgas top mans gars,
Vairs domāt negribu, ne zināt,
Lai izdziest spožais prāta stars!
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No visiem augstumiem es kritu,

Lūk, mani spārni salauzti,
Es atzīstu, mans spēks cik niecīgs,
Cik mani sapņi pārdroši ...

Jau zemu, zemu, līdz pat pīšļiem
Tev priekšā galvu noliecu.

Te
... pēkšņi lepna augšām raujos:

„Es sevi noliegt nevaru!"
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Lūcifera pēcnieks

Bez miera, atpūtas un dusas

Es klīstu apkārt nakt' un dien';
Kā jūras putni vētras laikā

Man domas riņķodamas skrien.

Kur uzpūšu vien savu dvašu,

Tur novīst prieka sārtais zieds;
Neviena nav, kas veldzes kausu

Šīm iztvīkušām lūpām sniedz.

Man laime it kā maldu uguns
Drīz parādās, drīz atkal zūd,
Un pasaule kā milzu līķis
Vēl dzīvā miesā lēni trūd.

Mans laikmets na\ man devis telpu
Nav vietas, kur var mājot gars,
Un visas lielās pasaul's sāpes

Man plecus spiež kā kalnu svars.

Es lielā atkritēja pēcnieks,
Es esmu tumsas lepnais dēls,
Uz pieres man kā Kaina zīme

Deg neizdzēšams lāsta kvēls.

Pār augstumiem un bezdibeņiem
Kā viesul's mani raujot nes;

Es nepazīstu cita mērķa,
Pats sevim zvaigzne ir mans es.
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Ideālā māksla

Daiļ-daiļā jaunava
Marmora bālumā

Izzuda, izgaisa

Bezgala tālumā.

Debešos zūdot,

Daiļ-daiļā jaunava

Lejā vēl nometa

Zeltstaru uzvalku.

Zeltstaru uzvalku,
Raudu kokli

Šķiroties atstāja
Zemes bērniem

...

Daiļ-daiļā jaunava
Bezgala tālumā —

Sirds man tik skumja
Bezgala žēlumā.
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Jūŗas sēras

Motto:

„Ein Tannenbaum steht einsam."

Veļ jūra gausi viļņus,
Vairs vētras netraukta;
Tā saulē izsīkusi

Un smilšu piemesta. —

Par avotu tā sapņo,
Kas mežu biezumā,
Nekad vēl neredzej's saules,
Skumst — klusā dziļumā.
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Bāl-mēnestiņš

Bāl-mēnestiņš,
Tāl-spožumiņš,
Ne nakts, ne rīts.

Viss staros tīts.

Mūs abus sedz,
Mūs abus redz

Tik vienīgs viņš,
Bāl-mēnestiņš.

Tu būsi mans sapņu karalis,
Iz stariem tev tronis un scepteris,
Tev karaļa kroni un purpuru
Ar pašas rociņu audīšu:

Tur dārgakmeņi mirdzošie

Būs mani skūpsti sarkanie,
Un teiku akmens debesszils

Būs prieka stars, ko acis šķils,
Un viņam klātu šķīstais zelts,
Iz dziļākās dvēseles ārā smelts,
Un pērles — laimes asaras,

Kas rit pār vaigiem mirdzošas.

Uz pleciem kā degošu purpuru —

Savu mīlu, sirdsmīļu tev uzklāju
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Ne nakts, ne rīts,

Viss staros tīts —

Tik tu un es

Uz pasaules.
Un pār mums viņš,

Tāl-spožumiņš,
Bāl-mēnestiņš.



308

Manas domas

Domas, manas domas,
Kādas gan pasaulē būtu jums lomas,,

Ja šo dīkā gruzdošo kvēlu

Spētu jūs biedrot ar veidu un tēlu?

Vai jūs kāptu iz dzelmju dzelmes

Vīdamās augšup kā pekles svelmes?

Vai kā trakas raganas dietu

Raganu naktī? Lēktu un smietu?

Vai kā sarkanas rozes jūs plauktu?
Vai kā milzīgas palmas augtu

Uz bezgala dzidri?

Jeb vai mirdzošā baltumā liegi
Segtu jūs zemi kā kalnu sniegi?

Domas, manas domas,

Nē, jūs pasaulē nerastu vietu;

Mūžam jūs klīstu un apkārt ietu!

Bāru bērni jūs esat, kas laukā

Izstumti maldās naktī un aukā;

Nezin, kur viņiem ir pajumts, kur māja,
Panīkuši tumsā un salā,
Redz tie uguni sila malā,
Redz tavas mīlas sildošās liesmas,
Tuvāk ejot izgaist tiem briesmas.

Tu tiem atveri mīlošu krūti,
Dvašu uz stingušām rociņām pūti.
Lielām acīm tie tevī veras,
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Smagi no plakstiņiem zemē tiem sveras

Prieka asaras — ziedoņa lietus.

Dīdzina zaļus dzīvības dzietus.

Sirsniņa bailīgi drebēt stājas,
Tagad tie mājās.
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Tava mīlestība

Nav tava mīlestība,
Kā viņu sapņoju,
Tā nesauc puķu lejā
Uz mieru, atdusu.

Nav saldi tavi skūpsti,
Tavs glāsts bez maiguma,
Bet dziļas spēka jūtas
Tas manī atraisa.

It kā uz torņa stāvot

Pie tevis sajūtos,
Ar lepnu pārdrošību
Pār citiem paceļos.

Bet tuvāk ar' virs galvas
Man spožie zibeņi,
Un dziļāki zem kājām
Draud tumšie atvari.
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Ziemeļu naktis

I

Bāl-dzidrā gaismā
Viss gaist un grimst —

Iz trūdiem jaunota
Dzīve dzimst.

No viņas nodzēsts

Viss grēks un ziegs,
To tāli visapkārt
Sedz baltais sniegs.

Virs sniega sarkanas

Zvaigznes mirdz..
Kā asins rētas

Uz „svētās sirds".

Gars brīvs no vielu

Smaguma kļūst,
Ar mūžīgo visumu

Kopā plūst.

Un tavu būti

Un šķīsto „es" —

Tu jūti — eņģeli
Klēpī nes.
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II

Sliedz zemesvirss kopā ar debess jumu
Kā gliemezis;
Un mēnesis

Kā pērle iekšā met atspīdumu.
Mirdz rožaina gaisma caur gliemeža sienām

No austošām un rietošām dienām.

Bet pāri mūžības jūra veļas,
Tur pasaules grimst, tur pasaules ceļas,
Tur nav ne sākuma, nav ne beigu,
Laiks dūcošo gaitu neaptur;
Viss pilns ir šausmainu, trausmainu steigu -

Uz kurieni? Kur?

Neviens burvis, ne zīlnieks to neizbur!

111

Tā nava ne teika, ne pasaka,
Ko teikšu — tā tīra taisnība.

Bet ne ikkatrs šo brīnumu redz,
Biezs plīvurs mūsu acīm to sedz.

To šaubas steidzīgām rokām auž,
Un dzīves putekļi acis grauž.

Bet kas sidraba upē mazgāsies,
Tam ticība atkal radīsies —

Un kas iz dzintara avota smels,
Tam jaunības puķe atkal zels.
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Tas mēneša naktis piecelsies
Un meklēdams vienmēr ies un ies.

Līdz dimanta kalnu atradīs,
Tur nāru vērpjam tas ieraudzīs.

Kā mēneša stars tai pavediens tek.

Un katrreiz zibošas dzirksteles sek.

Gan bieži mākoņu aptumšots,
Tas atkal no jauna mirdz apskaidrots

Vērpj nāra jau no mūžības,

Vērpj cilvēcei laimi un ciešanas.

Un tad tik tas pavediens iztecēs,

Kad ideāliem vairs neticēs.



314

Ir vērts

Izmisuma brīžos

Rokas gurdeni zemē slīkst:

Nav vērts par tevi ciest,

Mūžam nepieejamā,
Nekur netveramā,

Vienmuļā, remdenā

Cilvēce.

Kā pret milzu kalnu

Šķeļas mani spēki,
Kā tuksnesī

Nogrimst visas pēdas,
Mani pūliņi siek

It kā ūdens iz rokas —

Un mana jaunība aiziet —

Un aizkusušās krūtīs

Nabaga, vientuļa
Dvēsele salst...

Nav vērts! Nav vērts!

Kur straujums? Kur jaunības dedzība?

Kur svēto dusmu zibens?

Kur elkons, kas mūrus triektu?

Kur uguns mēle sludināt patiesību?
Ak, jaunība tagad — nav vairs jauna;
Tā ir tik pārgudra, salkana, salta,
Tai asins no svina un sirds no „bleķa".

Kur svētā draudzība, kad draugs viļ draugu?
Nekrietnais Jūdass!
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Un dziļāk un dziļāk
Tur dzīves bezdibeņos,
Smacīgos dubļos
Rēgojas pretim
Man cilvēces izķēmots, saplosīts vaigs —

Un šalkas mani grābj,
Un asaras plūst,
Un atkal plūst — —

Un atkausē dzīvības ledu.

Man sirds top atkal plaša un silta,
Kā ziedoņa saule;
Es izstiepju rokas:

Nāciet pie manas sirds,

Jūs samītie, izstumtie!

Es tevi skūpstu,
Tu izķēmots, saplosīts vaigs —

Es ticu tev, cilvēce!

Kas reiz ir grimis, spēj tomēr celties
. ..

Tu mūžīgais spēka avots,

Kas verd no tumšas dzelmes uz augšu,
Es tevi mīlu, cilvēce!

Ņem manu karsti pukstošu sirdi,

Ņem manas asaras,

Ņem manus spēkus!
Es mīlu tevi

Kā māte savu sāpju bērnu! —

Ar tevi līdzās es topu un augu.
Es jūtu, ir vērts ar tevi ciest,

Ir vērts!
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Trīs mācības

Ir zvaigznei priekš tevis mācība:

„Spīdi, dvēsele, spīdi!
Spīdi kā sardzene agra un vēla

Savas gaismas durvju priekšā,
Nelaid, ak, nelaid tur tumsu iekšā!"

Un galotnei ari ir mācība:

„Slejies, dvēsele, slejies!
Slejies vienmēr lepna un cēla!

Augstāk un augstāk tev vienmēr tiekties;

Lūsti, ja lauž — tik nebūs tev liekties."

Un oglei ir trešā mācība:

„Dedzi, dvēsele, dedzi!

Dedzi un paliec vienmēr kvēla —

Kaut ari pelni tevi segtu —

Lai no jauna kā liesma tu degtu."
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Fātums

Dziņa pec dziņas trauc dvēseles iekšu.

Spēks mani dzen: „Uz priekšu! Uz priekšu!"

Darbs kādu laiku laimīgi sokas,
Te uz reizi slīkst gurdeni rokas —

Visus ilggadīgus pūliņus
Redzu piepeši postītus
No rupjas rokas kā zirnekļa tīklu

...

Kā lai minēt, kā saprast šo mīklu?
...

Tagad tā skaidra man šausmīgā gaismā:
Pati es redzu visā baismā

Pasaulei virsū gulstošu,
Milzīgu, gļotainu nezvēru —

—

Vārdi tam daudz un dažādi:

Sauc to fātumu, likteni.

Plēsīgi zvērošām acīm ar ziņu
Vēro viņš katru dzīvības dziņu:
Atļauj puķei uzzelt un plaukt,
Lai jo drošāk to varētu žņaugt.
Ja ari prieks tev kādreiz smaida,
Zini — aiz durvīm jau nelaime gaida.
Domājies iebraucis miera ostā,
Grūž tevi atpakaļ vētrā un postā.
leraugot dzīvi vaļīgu, plašu,
Nezvērs tai uzpūš riebīgu dvašu —

Spiež mūs augstums, žņaudz mūs tālums —

Kā tumšā alā vājš svecītes bālums

Spīd zinātnes stars, tik lai rādītu
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Mums mūsu cietuma šaurumu.

Ko taustām, ko tveram, ko meklējam,
Mēs jūtam: nenieka mēs nezinām!

Trauc arī cilvēces gars ar joni,
Kā citkārt lepnie faraoni

Cīņas ratos uz nākotnes karu,

Pēkšņi tas sajūt nezvēra svaru,

Kurš kā kalns pār viņu klājas,
Uzsauc, lai stājas! —

—
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Kur laime mīt?

Man ceļā dzejnieks bij nostājies,
Zilā sapņu mētelī ietinies. —

„Tu visas zvaigznes skaitīji,
Vai skaistāko, gaišāko redzēji,

Kur laime mīt?"

— „Nekad tā neatspīd!
Laime mūžīgās ilgās un sērās tik mīt."

Tad satiku mazu skuķīti,
Tā nesa uz pirkstiņa zīlīti. —

— „Tu mazā, smaidošā vēstnesīt,

Vai varēsi tu man pasacīt,
Kur laime mīt?"

— «Tūlīt i Tūlīt!

Laime maza pirkstiņa galiņa mīt."
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Ciānas bērni

Izpostīts, samīdīts

Mums mūsu puķu dārzs!

Zemē guļ vītušas

Nākotnes sapņu
Sārt-sārtās rozītes,

Zil-pulkstenītes;
Mēs nabaga Ciānas bērni!

Mūsu vīna kalnā

Briestošo spēku,
Ziedošo darbu

Zeltsulotie augļi
Bez laika norauti,

Visi krīt trūdos.

Mēs nabaga Ciānas bērni!

Es dziedāju dziesmu —

Savas dvēseles dziesmu —

Pārtrūka vārdi,
Asaras lija,
Melns šķidrauts sedza

Mūsu balto laimi —

Mēs nabaga Ciānas bērni!

Un Bābeles ūdeņi
Tumši un draudoši

Šļākdami veļas
Vienmēr, bez apstājas,
Tā izdien, tā rītu,

Bez gala — bez gala —

Mēs nabaga Ciānas bērni!
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Lūgšana

Ak, kā žņaudzas krūts!

Ak, kā žņaudzas krūts!

Miljoni gaužas,
Savas sāpes sūdz,
Tev pie kājām glaužas,
Pīšļos tevi lūdz.

Tēvs, kur tava sirds?

Tēvs, kur tava sirds?

Gaisus iztīra

Tavi pērkoņi,
Puķes veldzina

Tavi mākoņi,
Tikai cilvēcē

Vēl tas pats, tas pats,
Valda pasaulē
Sāpes, trūkums, bads —

Ak, kā žņaudzas krūts!

Ak, kā žņaudzas krūts!
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Bezspēkā

Gurst spēki — es sapņiem ļaujos,
Tie miera ainas auž:

Es jūtu, tava roka

Man mīļi galviņu glauž.

Man krūtīs jūtas atkūst,

No locekļiem stingums rīst,

Kā ziedoņa siltais lietus

Man asaras svabadi līst.

Un es tev stāstu un stāstu,

Ko ciešu svešatnē,

Cik drūmas bez saules dienas

Man aizrit vienatnē.

Kā es — kā izbiedēts putniņš,
Kā bāren's bez pajumta,
Kā vārgs un nīkstošs stādiņš
Uz cieta klintāja.

Un tu man siltu dvašu

Uz aukstām rociņām dves,
Bez spēka saļimušu,
Tu mani klēpī nes.
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No laimes man acis staro,

Un vaigos dzīvība kaist...

Te
—

— uzpūta auksta pūsma,
Un zeltainais sapnis gaist —

Uz krūtīm galva noslīd,
Kā žņaugos pamirst sirds,
Un ikdienas saltums un riebums

Man atkal pretī ņirdz.
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Atspirdzis

Tik ilga, tik gara bij skumjā vakts!

Nu atnāca viena vienīga nakts,
Kas nolaidās ar miedziņu maigu
Uz tavu bālo, vārgo vaigu.

— — Klusu, klusu!

Lai netrauktu saldo, svētīto dusu,
Es aizturu elpu —

Priekš acīm man sarkanas švītras klīst:

Lūk, sapņu dieve laižas caur telpu,
No spārniem tai magoņu lapiņas rīst.

Mana sāpīgā dvēsele atkal dzīst;
Un dziļi spilvenā slēpjot seju,
Es aumaļām — prieka asaras leju.
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Nav dzīve Bethovena sonāte

Nav dzīve Bēthovena sonāte,

Tā neizskan kā pērkons kalnos liela,
Tai šaura, niecīga vien nozīme.

Kur tur lai traģēdijai būtu viela,
Kas pīšļos satriec, šķīsta, pacilā?
Nē! — dzīve aizlokās kā līka iela,

Kas mūs pa tumsu noved nomaļā

No lielā ceļa, lieliem mērķiem sāņi;
Un tālāk maldāmies mēs neziņā. —

No tālienes vēl māj kā spoži māņi
Mums senais nemiers, dziņas, centieni,
Tad lēni visu pārklāj laika slāņi;

Līdz mēs vairs nezinām, kurp traucām steigās,
Līdz mēs vairs paši sevi nepazīstam,
Un it kā savītusi lapa beigās
No dzīves koka lēni vaļā rīstam.
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Smagums

Tik grūta diena,
Tik grūts mans prāts,
Mani dzīves smagums
Zemē māc.

Bez sapņiem, bez cerību

Dvēsele tvīkst;
Manas puķes bez saules,
Bez ziedoņa nīkst.

Kā asmens griež,
Kur uzminu —

Virs dzīves drupām
Es staigāju. —

Bez sapņiem, bez cerību

Dvēsele tvīkst;
Manas puķes bez saules,
Bez ziedoņa nīkst.
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Ap pusnakti

Mans tēls še nedzīvs apkārt klīst,
Bet stunda sit tad saites rīst,

Un spārnos ceļas dvēsele,
Tad esmu teiku princese:
Man nokrīt smagais, rupjais ģērbs,
Viss zeltā mirdz un viz mans tērpj

Ap pusnakti.

Tad aunu zvaigžņu kurpītes,
Tās mani tālu projām nes

Uz citu jauku pasauli,
Kur sāpes nemāc dvēseli —

Man acīs paliek spīdumiņš,
Kur ieskatījies mēnestiņš

Ap pusnakti.

Ja viss man zūd, ja lūst mans balsts,
Man paliek mana sapņu valsts;
Uz zemes tvaiku biezoknī

Es metu savu zibeni;
Vēl spēju dusmot, mīlēt, nīst!

Un asaras un dziesmas līst

Ap pusnakti.
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Fin de siècle

let drudzī elpa, vaigi kvēlo,
Un rokas, nāves saltas, trīs

...

Es gribu ... es vēl gribu —

strādāt!

Drīz, drīz vien mani aizmirsīs
...

Klau: stunda sit — mans laiks ir īss.

Es satrunēj'šā drupu kaudzē

Tik spēju uguns degli mest,

Man laika nava veidot, radīt,
Ne tālāk nākotnē jūs vest,

Man ziedēt vien, ne augļus nest —

Jau manas dzejas granātziedi
Viens pakaļ otram rīst un rīst —

Vēl reibinoši salda smarža

Kā nāves dvesma lēni klīst,
Kur zemē mīti viņi vīst.

let drudzī elpa ... vaigi kvēlo,
Un rokas, nāves saltas, trīs ...

Es gribu — gribu — gribu strādāt!

Klau! pulksten's sit..
.

mans laiks bij īss.

Es Lenore uz spoku zirga
...

— Tik bāls, tik bāls spīd mēnesis —

Un miron's līgavain's, kas mani

Nes kaulu rokās sagrābis,
Ir

— beigtais gadu simtenis.
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Pakrēsla tumsā

Pakrēsla tumsā,
Pakrēsla baismā

Viss man mirdzēja
Zilganā gaismā.

Rožainiem spārniņiem
Amoreti

Miglas vālos

Laidās man pretī.

Skrēja zilzaļas
Dzirksteles:

Garām man — zvaigzne
Pēc zvaigznītes.

Gāju, gāju,_
Ka sapni gāju,
Samtā grimu,
Kur spēru kāju,

Nebij man jaudas,
Vai agri, vai vēli,

Nebij nekā,
Nekā vairs žēli. —

Aizmirsts, izzudis,

Izgaisis viss —

Ak, vai jel maz

Biju dzīvojis?
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Debess atslēdziņa

Lūk! Lūk!

Kāda zelt-samtaina viņa,
Šī sīkā debess atslēdziņa!
Spraud to sev pie krūts!

Ko gaidi izskaidrojam
Tās dziļāko nozīmi?

Ja tu viņu negribi,
Nu, — svied to projām!
Cik bieži dziļums ved seklumā,
Prāts neprātā.
Tu teic, man lūpas pat drebot to sakām?

Redzi arvien kaut ko blakām!

Vislielākā tava nestunda

īr šī mūžīgā domu urbšana.

Es tiešām nezinu,

Ko tev lai skaidroju.
Tu vari

Šo puķes līķīti sadalīt,
Saraustīt

Lapu pēc lapiņas,
Man nav tam pretī nekas.

Tie tā kā tā ir miruši. —

„Kas? — Ko? —" Ak nu! — gadi, kas pagājuši!
Ko tu mani izbijies uzlūko tā?

Tur nava sevišķa it nekā:

Es redzēju pirmīt tur atmatā

Aug zeltsamta stādiņš, maziņš un glīts,
Es tikko drīkstēju skārties tam klāt.

Man uznāca sen-senā atmiņa;
Ka es tādu plūcu tik ļoti labprāt,
Kad biju vēl maziņš meitenīts.
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Pasaciņa

Maza, sirma kumeliņa
Jāj pa ceļu pasaciņa.

Ātri, ātri steidzas viņa,
Rokā zelta pātadziņa.

Jāj un jāj un neapstājas,
Zemes virsū nav tai mājas —

Līdz ko jaunie sapņi beidzas,

Viņai projām jāaizsteidzas.

Ilgi, šķiet man, projām biju;
Nu es atkal ieraudzīju:

Mazā, sirmā kumeliņā
Jāj pa ceļu pasaciņa.

Sidraboti pakaviņi,
Zili puķu iemauktiņi;

Pavadā kā pērles sienas

Senās, mīļās bērnu dienas.

Jāj un jāj un neapstājas,
Zemes virsū nav tai mājas.
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Circenīša ziemas svētki

Dzied cirtenitis

Aizkrāsnē,

Nāc, puisīt, mātei

Azotē.

Ak, neprasi! Nav

Maizītes,

Skat, skat, tur laukā

Zvaigznītes!

Lai citiem riekstiņš,
Pīrādziņš,

Mums, lūk, tur logā
Mēnestiņš!

Tāds, mīļš, balts, apaļš
Mēnestiņš,

Tik spoži citiem

Nespīd viņš.

Beidz raudāt, dēliņ,
Rimsti nu,

Es tad ko jauku
Stāstīšu:

Mēs runci ratos

lejūgsim,
Uz mēnestiņu

Nobrauksim.

Tur būs tev spožas
Spēlītes,

Būs runcim zelta

Pelītes.
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Tev iedos sidrab*

Šaut nīti,

Un vēl ar zelta

Gailīti.

Pie sāniem būs tev

Zobentiņš
Un rokā sarkans

Karodziņš.
Miedz, puisīt, aizmiedz

Azotē,

Kā circenītis

Aizkrāsnē.
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Vītols mežā

Viens vītoliņš mežā uzauga,
Viens pats — iekš biezoknēja,
Nekad par upes šalkšanu,
Nekad par pērļu meldiņu,
Ne plūdumu
Viņš dzirdēt nedzirdēja.

Varbūt, tik mitrais dienvidvējš
Tam kaut ko pačukstēja,
Un tik kāds paslapjš putnelis,
Kas strautam pāri peldējis,
Uz zara uztupis,
Tur spārnus izkaltēja.

Bet vītolu pašā zaļumā
Kā pelēki tīkli diedza,
Un sīciņsīkām svilpītēm
It kā caur sažņaugtām rīklītēm

Viņš klusītēm

Pa pazarēm vaidot spiedza.

Tu, vītoliņ, sausumā uzaudzis,
Tev jāpaliek, kur reiz stāvi,
Tev savu dzīvi nebij gūt,
To meldiju, ko zari jūt,

Varbūt, reiz varbūt

Tu dzirdēsi tik ar nāvi.
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Augstākā laime

Vai atmini vēl viņus laikus,
Kad tev viens vienīgs plaukstošs zars

Kas pārkārās pār augsto žogu,
Jau bija vesels pavasars?

Kad sēdēji zem vītoliņiem,
Un kad tev klusu piegāja
Un mīļi galvu noglaudīja
Vēl pati tava bērnība?

Tā stabulītes tevim grieza
Un saldas dziesmas mācīja,
Iz sīkiem oļu akmentiņiem
Tā tevim pilis uzcēla.

Tu vieglā papīrīšu kuģī
Pār okeānu pārbrauci
Un, sēzdams koka kumeliņā,
Ap visu zemi apjāji.

Ar milzeņiem uz karu gāji,
Pie sāniem skalu zobentiņš,
Un augsti gaisos lidinājies
Kā pelēks lauka vanadziņš.

Plāns svārciņš bija tava rota,

Ciets bada kumoss tev bij salds,
Un kaktā neglīts koka soliņš
Tev bija greznis dzīru galds.

Tu bagāts biji nabadzībā

Un pilnīgs juties trūkumā,
Tev maldi dzīves plaismu sedza,
Un tā bij laime augstākā
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Neizteikts

Es nezinu, vai ta cerība,

Vai saldi sāpīga atmiņa?

To nevar tvert, to nevar gūt,
Kā skaņu, kā krāsu, kā smaržu to jūt —

Tā plūst kā vilnīts, vēja dzīts,
Kā mēness vizma tā ezerā trīc.

Tik tas viņu jaundienu spožumā redz,
Kam vakara krēsla jau dzīvi sedz —

Tam viņa iz tālienes ieskanas

Kā ceļniekam zvans iz tēvijas.

let sapnis pēc sapņa caur dvēseli

Kā baltās drēbēs bērniņi.

Svētsvinīgā gājienā kustas bars:

Ikkatram rokā zaļš palmu zars.

Kam tvīkstošo pieri viņi skar,
Pēc ilgiem laikiem nu — raudāt var

...

Vai sapņa vārdu lai atminu?

Nē — vārdā saukts — tas izgaistu.
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Dzimtene

Kā savu dzimteni lai tēloju?
Tai augstu kalnu nav, ne strāvu platu,
Kas citas zemes sidrabjostās jož,
Ne lielisku un krāšņu dabas skatu.

Tai rožu maz, tik nātras asi kož
...

Un tomēr — svešumā, aiz krastiem tāliem,
Kur dienas it kā raudot aust un riet,
Caur smagiem, pelēktumšiem miglas vāliem

Tā man kā gaiša laimes sala šķiet.
Es garā redzu viņu mirdzošu,
Kā apvītu ar staru vainagu.

Sirds man tik pilna žēlām atmiņām:
Tur, dzimtenē silst siltāk saules stari,

Un maigāk lietutiņš tur zemē līst,
Tur pavasarī dūcot bišu bari

Pa baltiem ķiršu ziediem apkārt klīst.

Es atminu vēl mežā šauro taku

Un mīļo vietiņu zem ābeles,
Es redzu zaļo mauru sētai blaku,
Kur izkravāju bērnu spēlītes.
Pat tumšā naktī turp ja noietu,
Es katru akmentiņu atrastu.
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To brīdi, dzimtene, vēl atminu,
Kad tavas durvis manim cieti vērās.

Man, izstumtai, bij svešu slieksni mīt;
Es mieru meklēju tad citās sfērās,
Un smagās brūces sāka lēni dzīt —

Es atmodos un jutu jaunu dziņu,
Un garā tevi pāraugu es sen

Kā meita pāraug sirmo māmuliņu,
Bet sirds pie tevis mani dzītin dzen,
Es tev pie kājām raudot noslīgstu:
„Ak, kaut tu mani vēlreiz uzņemtu!"
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Mūžam sveša

Kad mani līdzi rauj ar stipru roku,
Kur staru tālē redzi nākotni,
Vai nemani, ka atpakaļ es ploku?

Es laistos līdzi
— spārni vaļā veras,

Bet pusnakts rasa viņiem virsū guļ,
Tie, piemirkuši, smagi lejup sveras. —

Es bīstos patiesības, alkstu malda,
Un tā tev esmu mūžam svešniece

—

Cits slepens likums manu būti valda:

Man mājas tur, kur melna nakts bez gaismas
Tik blāzma plātās slimi sarkana,
Un viss kā apņemts neizteiktas baismas —

No klints uz klinti melna straume gāžas,
Iz spraugām palsi tvaiku vāli lien,
Un smagi lauzīdamies vētras brāžas.

Man miglā parādības garām traucās,

Es karstos drudža sapņos klausījos,
Kā saraustītas skaņas korī jaucās . . .

Tavs asais gaismas rīts man dara mokas!

Vēl tālās meldijas man ausīs skan,
Un palsie tvaiki vēl ap mani lokās.
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Aina

Man sapņi ainu šurpu nes

Iz tālas, jaukas pagātnes,
Un modina bezgala sirdssāpes —

Nakts. Mazā istabiņā visi dus;

Visapkārt kluss.

Caur logu mēness spožā gaisma līst

Un apspīd mājas visu greznumu:
Pie drūmām sienām pāris svētbilžu.

Guļ zemē klaidā bērnu rotiņas.
Un mēness stari trīsot tālāk klīst

Pār spilvenu uz mazās gultiņas,
Kur smalka, bāla bērna sejiņa
Dus staru apskaidrota, mierīga.

No tālienes kā drūmi biedēkļi
Māj as'ru naktis, krusta dienas,
Un važas, kas ap dzīvi sienas

Un grauž un grauž, līdz pagursti.
Viss tas, kas moca, biedē tūkstoškārt,
Neviena mata bērnam nedrīkst skārt,
Jo viņu sarga, spārnus izplētis,
Liels, cēls un balts tā sarga eņģelis.
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Ak, tā es ticēju! — Bet gāja laiks,
Un mani tvēra tumšais zemes baigs
Es dzīves važas velkot saļimu
Bet tu, mans cēlais sargs,

Kur biji tu?

Es neapsūdzu vairs, nedz izmistu,

Es guvu dziļo dvēs'les mierību,
Kas pati sevī atrod atbalstu.

Tik kad man sapņi ainu nes

Iz tālas, jaukas pagātnes,
Es jūtu bezgala sirdssāpes.
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Skaistākā princese

Vai zināt, kur skaistāka princese,
Kam vismazākās kājiņas pasaulē?

Ne asnu galiņi neliecas,
Kur staigā šīs mazās kājiņas.

Un puķes sārtāk un sārtāk zied,
Kad viņa smaidot tām garām iet.

Kad princese brīnišķi dziedāt sāk,
Tad putniņi klausīties kopā nāk,

Un sapņainās ilgās iedrebas

Uz koku zariem lapiņas.

Pa strautu tad viļņi straujāk plūst,
Un rasa par siltām asarām kļūst.

Par mājokli princesei namiņš glīts,
Tam mēness virsū kā skurstenīts.

Un saule visapkārt namiņam iet,

Un gaisma tur mūžam nenoriet.

Vēl princesei sidraba ratiņi,

Viņos siseņu zirdziņi iejūgti.

Pa zāli skrejot ratiņi žvirkst,
Un zirdziņiem zvaigznīšu pakavas dzirkst,

Bet saules namiņā pirmoreiz tumst,

Un pirmoreiz princese žēlabās skumst —

Tā sidraba ratiņos iesēžas,
Tai svešā pasaulē jādodas.
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Un saule un puķes jāaizmirst;
Nu ziediņi vīst, nu lapiņas birst.

Zaļš tītenīts ceļā aizstiepies
Lūdz: „Princesīt, paliec, nesteidzies!

Pret pirmo akmeni zirdziņi klups,
Tavi sidraba ratiņi drupās drups —"

Raibs tauriņš skre j garām un biedina

„Kam aizej no saules namiņa!

Tev ērkšķi sīk-mazās kājiņās dzels,
Un sāpes tavu sirsniņu šķels —"

Un tālāk mazs putniņš pazarē dzied:

„Ak, visam daiļam būs bojā iet!"
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Tik sen

Tas bij tik sen!

Tad putniņiem vēl spārni sala,
Vēl nebij nācis cīrulīts,
Tik pirmais bij uz zara gala
Mazs, pelēks zīda pūpolīts,
Un vērās tur, kur debess mala,
Tāds sasapņojies — auseklīts.

Aiz tālēm slēpās ilgu sala,

Ap viņu plūda miglots rīts.

Tad cerībām vēl nebij gala,
Pussapņots — viss bij piepildīts

Vējš nobirušas lapas pretī dzen —

Tas bij tik sen!
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Aizmirstās skaņas

Skani, zvaniņ,
Atskani:

Lēni, liegi,
Mīlīgi.
Zvani viņu meldiju,
Kuru sen jau
Zaudēju:

let sapņos diena, iet bez miega nakts,
Skan birzē lakstīgalas treļu takts;
Ar ziediem segta sapņu pasaule,
Pus pamodusies jaunā dvēsele —

Liels, bāls un sirgstošs staigā mēnesis,
Un gaida vārtus veram debesis.

Ap stabiem vīna stīgas augšup lokās,
Un ilgas gaidīdamas izstiepj rokas —

Skani, zvaniņ,
Atskani:

Smagi, žēli,
Sāpīgi —

Aproc seno meldiju,
Kuru atkal dzirdēju
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Rudens aina

Pa dzestru rudeni no agra rīta

Skrien iznīcība, plaši spārnus plēšot,
No melnu kraukļu bara pavadīta.

Tā laižas, puvumu no mutes dvešot,
Un visu aizskar viņas saltās rokas,
No pasaul's nostu zaļo dzīvi dzēšot. —

Un it kā sajuzdamās nāves mokas,
Tur retās smilgas šurpu, turpu svaidās,
Un slaidie koki līdz pat zemei lokās;

Pat mazie, sīkie krūmi nāves baidās,
Un slēpjas, cits aiz cita aiztupuši,
Tiem lapas trīs no nezināmas gaidas —

Un pumpuri, kas nav vēl ziedējuši,
Gauž vējā savas gaudas žēli, gari;
Raud ziedi, kas par ātru nobiruši.

Tik aizvēnī, kur reti zaļi zari,

Tur it kā zelta mati nokarājas
Vēl žēli, vēli rudens saules stari.

Bet jau aiz purviem biezi tvaiki krājas,
Tie līķu šķidrautā tērpj zemes māti;

Rimst avotiņš kā sirds, kas pukstēt stājas
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Jau visi dzīves pulsi stindzināti,
Un tumši mākoņi, no vētras dzīti,
Nāk pasludināt nāves majestāti —

Bet pašai iznīcībai rādīt spīti
Kam dūšas būtu gan? —

Lai plosās auka,

Lai visi dzīves ziedi zemē mīti!

Kas viens pats stāvētu uz kaila lauka

Un kas, ne krusas bīdamies, ne vēja,
Sev smeltu dzīvību no nāves trauka?

Kam būtu krūtīs titāniska spēja,
Ka tas pret kailās dzīves saules rietu

Kā pēcnācējs no lepnā Promēteja
Pats savā nemirstībā tērpies ietu?
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Koka spēks

Ņem nocērt man, cik gribi, zaru,

Es vienmēr no jauna ataugt varu.

Lai mani loka negaiss ar vēju,
Es taisnis atkal atliekties spēju.

Met virsū man ledainu krusu,
Es savā šalkā tik elsošu klusu.

Lej man uz galvas vasaras versmi,
Es pats savā ēnā radīšu tversmi.

Lai nokrīt man rudenī pēdējā lapa,
Es atjaunots atkal celšos no kapa.

Ņem cirvi, pie pašas saknes man liec,

Ņem mani līdz zemei nostu triec
—

Es nāvē vēl neesmu pazudis,
Aug klusi mazs zariņš — mans pēctecis



349

Jaukākais sapnis

Tāltālu aiz laika, aiz telpas,
Kur bezgala jūru tik redz,
Es sēžu uz krasta, un migla
Mani dziļi ietin un sedz.

Zils ilgu vainags man galvā
Un sapņu roze pie sirds,
Man zemu, zemu virs galvas,
Viena vientuļa zvaigzne mirdz —

Es sēžu un sapņoju sapni,
Sapni visjaukāko,
Un kaijas spīdošiem spārniem
Mani lēni aplido.

Es liecos un smeļu putas,
Un putas caur pirkstiem līst,
Es redzu: mans jaukākais sapnis
Ar putām līdzi šķīst. — —

Rīst ilgu vainags no galvas,
Vīst sapņu roze pie sirds —

—

Tik augsti man virs galvas
Mana vientuļā zvaigzne mirdz.
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Bakchānālija

Vij rozes ap galvu,
Lai valda prieks!
Viss iznīkst, viss zūd

Viss dzīvē ir nieks.

Lai mūzika skan,
Un dimd un rūc,

Un kokles lai saldi

Kā dūjas dūc.

Skrien lapas vējā
Veldamies,
Mēs dejas viesuļos
Griežamies.

Ņem kausu! ņem, sarkano

Sulu sūc!

Kā asins šaltis

No caurdurtas krūts
—

Un baudu virpulis
Putojošs, balts,
Kā strūklu aka

Lai gaisa šalc!

Tik baudi šodien,
Lai ari rīt

Kā pelnu guba
Viss kopā krīt.



351

Viss iznīkst, viss zūd,
Viss dzīvē ir nieks

—

Lai deg, lai kvēlo

Tik dzirkstošais prieks!

Vij rozes ap galvu
Un aizmirsti,
Vai esi, vai būsi,
Vai dzīvoji.

Tik smejies un smejies,
Un aiznesties ļauj,
Kur straume tevi

Uz atvaru rauj —
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Daile

— —
—

— Luk, viņa ta!

Pusguloša un puspeldoša

Starp kokiem pakārtā saulstaru tīklā;
Tik daiļu to nemin ne sapnī, ne mīklā!

Sārt-lūpās tā tura lapiņu,
No dzīvības koka norautu.

Ap mirdzošo miesu rītblāzmas audums

Tai glaužas, kā mīlas mīļākais glaudums

Un mitras miglas pelēks zīds

Tai ir ap lokano augumu tīts.

Ar pilno balto elkoni

Tā atbalstās uz zvaigznīti.

Ap vidu josta zaļzeltaina,
Kleopatras čūska tai apjozta.

Un sarkanā puķe kaislība

Tai klēpī smaržo noplūkta.

Tā runā viļņu valoda,
Dzied dziesmas upju meldijā.

Tās glāsti ap sirdi apvijas
Kā smalkas sidraba stīdziņas. —

Kad viegli smaidi ap lūpām tai slīd,
Trīs gaismas no baltās pieres spīd.
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Tik perkon-pelekas acis pauž,
Ka dvēseles dziļumos vētra snauž.

Pie kājām tai mazās meitiņas
Sēd — bērnības šūpuļa dziesmiņas —

Bet zemes meitas tai apkārt iet.

Un aizmirstības dziesmas dzied
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Ceļā

Beigta ir deja — dziest lāpu gaisma,
Un ārā māj pretī tumsa un baisma

—

Man ceļš zem kājām —

Noņemu sev plīvuru sārtu,

Noraisu mirdzošu pērļu kārtu:

Jaunības sapņus —
—

Zemes māju durvis tad vaļā veru,

Un lēni soli pār slieksni speru,

Nozūdot tumsā
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Mana sirds

Tie viņu slāpēja,
Apspieda, nomāca

Lēni lēnītēm

Nu tā dzisuši,
Pelnos aprakta
Auksta ogle — mana sirds.
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Nebūtībā

Ak, novelt zemes grūtībās! -

Bez atmiņas, bez būtības,
It visu aizmirst, visu deldēt!

Un liega, viegla, smaidoša,
Kā balta sniega pārsliņa
Nirvānas sidrabviļņos peldēt!
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Zemes māte

Zemes mātes

Tumšās acis:

Viena aizmigta,
Otra nomodā —

Zemes mātes

Mitrās rokas:
Viena melna,
Otra balta;
Baltā silta,
Melnā salta.

Viena tur —
dzīvību,

Otra tur — nīcību.

Ko viena lem',
To otra ņem!

Kas dzīvo — tam jāmirst,
Kas mirst — tam dzīvot,
Tik nāve vien spēj
Uz dzīvību brīvot.
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Kāzu nakts

Nakts tumsā balti mirdz kāzu nams,
Iz logiem uguni starodams;
Bet klusums tukšajās telpās valda,
Neviena viesa pie apklātā galda.
Tie mielojās, trokšņoja, gaidīja,
Bet brūte un brūtgāns nenāca

...

Jau sveces dziest — te ap pusnakti vēli

Uz sliekšņa parādās divi tēli
...

Viņš:

„Tu, mana sirdspuķe, kam tu tik bāla?

Tik dzestra, tik svešāda?

Tava balss man liekas tik neskaidra, tāla,
Bez skaņas, bez metalla —-

Kur tava dvēsele palika?"

Viņa:

„Es tevi meklēju, meklēju —

Es tvēru — bet vienmēr tas nebiji tu;

Un vēl tu tik tālu
"

Viņš:

„Pie krūtīm man nāc!"

Viņa:

„Cik te viss kluss!
.. .

Mani bailes māc.

Vai redzi, kur uzkāpj zilgani tvaiki:

Sen senie laiki
—

—"
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Viņš:

„Ak, novērsies, nelūkojies turp!"

Viņa:

„Tie nāk — tie kustas — tie virzās šurp,
Bez veida plūstoši ēnu tēli:

Jūtas, kas apraktas,
Atmiņas! Atmiņas!
Man ir tik žēli, tik bezgala žēli..."

Viņš:

„Nāks mūsu laime, kaut ari vēli!"

Viņa:

„ Jau kāzu viesi sen aizgāja ..."

Viņš:

„Mūs nakts un tumsa salaulās,
Un vientulība mums galdu klās,
Tā jaunas dzīvības malku mums sniegs:
Būs putoša līksmība, kūsājošs prieks."

Viņa:

„Gar sienām, lūk, steidzīgi zirneklis auž —

Nāk nāve un visam mērķi sprauž."

Viņš:

„Mēs dzīvosim vēl, mēs dzīvosim,
Mēs baudīsim, līksmosim, trakosim!

Uz deju! — Kur mūzikanti? — He!
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Ko viss tik kluss, tik šausmīgi kluss ?

Lūk, kaktā nosviesta vijole,
Uz krūtīm tai skaņas mirušas dus

—

Un citi ar sarautām stīgām rīki

Uz grīdas guļ dīki.

Vēl nedejots valsis
...

He, kas tur klab?

Kā skeleta kauli tur čīkst un grab?"

Viņa:

„Vai nedzirdi valša garu
Griežamies spoku dejā ar sparu?

Arvien pēc takts!

Arvien pēc takts!**

Viņš:

„Nāc, mīļā, dejosim līdzi deju!
Sniedz roku... Hū! Cik tā ledaini salta!

Nāc, sildošu vīnu lai glāzē tev leju,
Pirms baudīsim kāzu mielastu,
Cel kausu ar puķēm apvītu!"

Viņa:

„Uz kāzu galda, apklāta, balta

Guļ melni-sarkanas neļķes
Kā asins peļķes!
Un citas puķes sen vītušas jau!
Mums puķu nav

"

Viņš:

„Pie vienas rozes mans skats vēl siets,

Tā mirdz kā dziestošais saules riets."
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Viņa:

„Reiz bija saule —
— bet tagad ir nakts!

Klau! ātrāk un ātrāk klab šausmīgā takts."

Viņš:

„Tavu lūpu ziedu man skūpstam sniedz!"

Viņa:

„Mana dvēsle kā kapā aizbērta kliedz."

Viņš:

„Es nāku, es tevi satveru."

Viņa:

„Es nevaru — nevaru nevaru!"

Viņš:

„Manu drebošo balsi vai nedzirdi?

Vienu vienīgu vārdu tik atbildi."

Viņa:

„Manī kas aizgāja bojā,
Un kaislie vārdi sakvēloja ...

Man pelni uz lūpām —
—"

Viņš:

„Es skūpstīšu,
No jauna es uguni iedegšu."
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Viņa:

„Man pelni uz lūpām,
Pelnos mana sirds

—

—"

Viņš:

„Es dzīvību tev atdošu,
Zem kājām tev rozes kaisīšu!"

Viņa:

„Man pelni uz lūpām,
Pelnos mana sirds,

Starp rozēm

Pagātnes ģindenis ņirdz —
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Aizgāja

Tā aizgāja —
—

Neviens to turēt nespēja.
Kā putniņš kokā,

Atskrēja, aizskrēja —

Kā ziediņš siltā rokā

Novīta —

Neviens to turēt nespēja — —

Tā kapiņā apgulās,
Ar velēnu sedziņu apsedzās ...

Pār kapu sarkana saule riet,
Bet acis tai ciet —

Un sauli tā mīlēja!
Bet aizgāja —

Kā putniņš kokā,

Atskrēja, aizskrēja!
Kā ziediņš siltā rokā

Novīta
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Ofelija

Aiz manis dzīve palika uz krasta
...

Mani viļņi nes

Un cilā un plūdina,
Es esmu viņiem viegla nasta:

Mans ķermenis bez smaguma.

Zil-zaļas putas saulē mirdz,
Bez sakņu ūdens zāle apkārt lokās

...

Bez asins mana sirds —

Iz krūtīm visas sāpes izsmeltas —

Manas caurspīdīgās, bālās rokas

Uz ūdensrozēm viegli atbalstās
. . .

Mana sakne atgriezta:
Aiz manis viss palika —

Par putām vieglāka esmu es,

Mani viļņi nes —

Un acis bez nojautas, atplestas platas,
Pret sauli vērsušās skatās un skatās —

Un viļņi vaļējos matus vanda

Un tālu pār ūdens virsu planda.
Vēl matos karājas
Puķes pusvītušas:
Balt-āboliņš, meža tulpītes
Un dzeguzītes un kreimenes.

Es viņas plūcu priekš vainaga,
Bet vainags izira — —

Te ari vijolītes vēl!
...

Man bij kaut kā žēl,

Kaut ko dārgu, man šķiet, es zaudēju
Bet es to vairs nezinu,

Viss dzisis iz atmiņas —

Un saule nāk — tās siltie stari

Kā izbijušies man sirdi tausta,

Un pārkārušies vītolzari
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No krasta man' aiz drēbēm rausta:

„Vēl dzīvot!" — Kādēļ lai dzīvoju?
„Vēl cerēt!" — Ko lai cerētu!

Tik tālu viss palika,
Mana sakne atgriezta — —

Tik stingās acis, atplestas platas,
Arvienu vēl saulē skatās un skatās

—

Bez domu, bez jūtu, bez dvēseles,
Mani viļņi nes —

— — — — —
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Es gulēšu zārkā

Es gulēšu zārkā mūžīgo dusu,
Manu acu karstais mirdzums būs dzisis,

Mans dvēseles stīgojums trūcis un risis
...

Manis nebūs vairs. —

Visapkārt valdīs bezgala klusu

Kāds neizprotams, slēpumains baigs —
—

Starp sarkaniem ziediem mans baltsārtais vaigs
Kā salušu asiņu paltē snaudīs, —

Un stingušās, klusās lūpas paudīs
Mana mūža noslēpumainās sāpes ...

Manas dvēseles neremdētās slāpes
Un, krūtis žņaudzot un smacējot elpu,
Visapkārt viļņos un vīsies pa telpu
Salds reibums, trūdu smaka un liesmas,
Bez vārdu, saplēstām skaņām dziesmas —

Un zārkam visapkārt sveces staros

Arvienu vājāk — ar dziestošu gaismu —

Un saldāk un reibigāk smarža garos
Un vairos ilgas un spiedošo baismu...

Un tad tu nāksi
...

lai kur tu būtu,
Tu nāksi, dzīts neizprotamu jūtu:
Manis nebūs vairs

Tad lēni, lēni pār mani tu lieksies,
Un tavas lūpas pēc manām tieksies

...
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Un vārdi, kurus tu neizteici,
Un sapņi, un ilgas, ko krūtīs veici,
Kā karsta straume az āru virs

...

Tai brīdī sirds tava līdzi man mirs,

Bet es, es tevis vairs nedzirdēšu —

Manis nebūs vairs
..

Tik trīsas pārskries
Mana miesa irs,

Un ap tevi viņas atomi birs.

Tie tavās drēbēs un miesā sūksies.

Lai iesi kur iedams, tie tevi segs,
Mana dvēsele tavās krūtīs degs ...

Manis
...

nebūs
...

vairs ...
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Dziesma par vientulību

Ak vientulība, tur augstumā,
Kas mājo neaizsniedzama

Tur kristalla zālē

Un ledainā tālē

Kā balta roze kapsētā.

Jau veselus gadu simteņus
Šī baltā Ērkšķrozīte dus.

Un viņas sargus
Draudoši bargus

Visapkārt redz melnus atvarus.

Un, akmensspārnus izpletis,
Tur pūķis, klinšu milzenis,

Pār viņu liecas ;

Kas skārt to tiecas,
Viņš katrreiz zemē notriecis.

Tik laikiem ērglis skrej lūkoties,
Vai gulētāja nav modusies,

Bet krūtī tik baltā

Un nāvessaltā

Vēl mīlas uguns nav iededzies.

Vēl mīlas uguns nav iededzies,
Vēl izredzētais nav ieradies,

Kas cēls un īsts

Un dvēselē šķīsts
No sāpju dziļumiem pacēlies.
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Tas burvības vārdu atminēt jēgs
Un zemes melus un tukšumu bēgs.

Tas, kapā grimis
Un atkal dzimis,

Ar viņu mūžīgu derību slēgs.
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Zilā puķe

Ziedoņa ūdeņu
Putošie viļņi
Krituši, sīkuši —

Netver vairs spogulī
Zeltainos mākoņus,
Krastmalas puķes,
Samtaino zāli,
Reti kad ūdentiņš
Laiski vēl lokās;
Visur pelēka,
Duļķaina sēkle

...

Tikai virs smacīgā,

Dubļainā dumbrāja
Zied ar drebošām,
Leknām lapiņām
Viena vienīga
Zilā puķe:
Mans pēdējais sapnis



371

Ilgas

Un atkal mana dzīvība

Mīt tumsā, miglā ietīta

Kā naktī meža purvājā I

Un purvam pāri spīgaina,
Kā fosforblāzma bālgana
Dreb ilgošanās degoša:

Pēc tevis, tevis vienīgā!





Pielikums
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Memorandums

Cik tas vēl sen, vai atminat?

Dažs labs tad ņēmās laiku apvainot:
Tas lielus ideālus nedodot

Laiks, tas jums vainīgs bija,
Tik jūs vien nē,

Laiks bij jums tukšs un šaurs,

Neviens tik nemanīja,
Ka lielāks tukšums pašam dvēselē,

Bet atminat,
Kā laiku tiesājāt!

Cik tas vēl sen, vai atminat,
Kā laiku lietojāt?
Kam tas tik viena skurba bij un bauda,
Kam augstais ideāls tik nauda, nauda!

Kam šķita nolemts valkāt dzīves kroni!
..

Un tad
...

aiz tiem — tie tumšie milijoni,
Kam visas raizes

Tik kumoss maizes,
Spied, sit tos, pazemo, tiem vaigā spļauj
Tik paēst vien, tik elpot viņiem ļauj;
Cik tas vēl sen, vai atminat?

Laiks piepildījies nu, vai nemanāt?

Vai viņa smagos soļus nedzirdat?

Viņš augšup nāk iz zemes pagrabiem,
Iz tūkbtoš asu dziļumiem,
Viņš nāk caur lūžņām, gruvekļiem
Pa glumiem, aplipušiem kāpieniem,
Kas tumši, šauri augšup lokās
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Viņš nāk kā dēls

No zemo, nospiesto, beztiesībnieku zints;

Vēl važas gabals nokaras pie rokas ...
Bet spēcīgs, cēls,

Kā Promētejs viņš norāvies no klints,
No apakšzemes klints —

Tam krūtīs sirds, ak, tik ne ērgļu ēsta,

Tā biklu kovārņu un kraukļu plēsta,
Bet dzīves spējā griba neizdzēsta! —

Kā dzelžu stieņi stiprie locekļi,
Un dzīslās vijas it kā skrituļi,
Bet viss viņš sviedriem klāts un putekļiem,
Un drēbes viņam pilnas pagrabsmakas,
Viņš sūtīts nāk no visiem vārgdieņiem
Un spaiņus stiepj no viņu as'ru akas:

Viņš nes uz augšu visu rūgtumu,
Tur lejā gadu gadiem sakrātu,

Viņš nāk ar visu ciesto pārestību,
Ar visu zemē mīto pacietību,
Viņš nāk ar iedegušos pretestību,
Viņš nāk — un jūsu vidū nostājas,

Viņš katra sirdī dziļāk ieskatās — —

Vai viņa skatu panest iespējat?

Vai nedrebat?

Ka laikam jānāk, to jūs zinājāt,
Bet vai jūs godam viņu saņemsat?
Vai durvju priekšā asinsrozes sējāt,
Jeb vai tik ērkšķus vien tur uzaudzējāt?

Ko darīsit?

Kā to, ko nokavējāt, izpirksit?
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Vai liksit klātu visu savu spēku,
Lai celtu tālāk nākamības ēku,
Kas it kā faraona piramida,
Ko augu augumi jau ceļot svīda?

Tā paceļas ar saviem ideāliem

Kā torņiem, tikko saredzamiem, tāliem.

Un saule sarkana tiem virsū mirdz

Kā as'nīm apskrējuši varoņsirds.
Tur vizma izlejas tik žilbinoša,
Kā visa gaisma kopā saplūstoša
Iz acīm, kuras cīņā cieti vērās —

Vai tā tik dzeja vien, kas sapņu sfērās,
Un lielā pasaul's sāpju fantāzija?
Ak nē! Kas neredz vairs, tie viņu ieraudzīja

Jūs esat aizgājēju pēcnieki;
Nu laiks jūs sauc un laika upuri.
Lai tie, kas dus, vairs neļauj dusēt jums:
No stingās rokas sniegts jums mantojums:

Jums nākotni veikt!

Jums darbu beigt!
Steigt! Steigt!
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Mīlas ziedonis

Treju sauļu sildīts,

Treju vēju vīts,

Sīks sniedziņš — tu,

Pār lauku dzīts.

Kur pāri ej, kur pāri ej,
Tev bezdelīgas pakaļ skrej;
Sirds kūst un lūst, un raud, un smej,
Kur pāri ej, kur pāri ej —
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Atmodusies saule

Nu, mīļā siltā saulīt', gozīt',
Tu, atmodusies Ērkšķurozīt',
Sāc atkal zelta galviņu grozīt,
Un skraidi ar žirgtiem mirklīšiem

No dienvidiem uz ziemeļiem.

Tu paltis un palus jau izsautēji,
Un pati ko paveikt vēl nepaspēji,
To izdara tavi sulaiņi, vēji;
Tie nepacietīgi pumpurus tausta

Un lapu segu tiem nostu rausta.

Tie brāžot un gāžot visu plosa
Un vecos zarus jau projām posa,
Lai pūpoliem augtu dzeltena kosa.

Tā esi tu, visa vērpēja, tērpēja,
Bet reizē ar' dzirkstošām dzirklēm cērpēja

Pār visu pāri iet tava gaita
Un dīdzina dzīvības dīgļus bez skaita

Pat tur, kur kritusi pērnā maita.

Un blakām, kur ozols guļ nogāzts pusguļu,
Jauns bērzs kā bakchānts lej saldu sulu.

No dzīvības spēka visi top dzīti!

Bet pašam dzīvības spēkam par spīti
Ap augiem ar žņaugiem stīdz parazīti —

Un dzeļoši dzelkņi un plēsīgi dadži

Draud kukainīšiem kā kartavu vadži.
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Ikreizi plūdumam seko bēgums —

Bet kāds gan šis riņķī griešanās jēgums?
Un kāds no visa tā iznāk slēgums?
Priekš kāda mērķa šis lielais steigums,
Kad beigums ir sākums un sākums ir beigums?

Bet zinošā pašā kā izsmiekls dziņa
Mīt maza, mazītiņa cerībiņa,
Un pat vist jkšākā sirdī viņa
Kā bite pūstošā vītolā

Vēl zelta kronīti darina.
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Ziedoņa cīņa

Man sveša šī jūta!
Nez' kur tāda gūta:
Ko sirdī tā atkusis, saviļņots viss?

Varbūt, ka cīrulis, trakulis,
Būs pārāk skaļi dziedājis —

Tepat jau kaila koka pašā galā
Viņš plivinājās vēl kā liesma skalā.

Tu, svētā jūta,
Vai tevi sūta

Tas pats, kas ziedonim atdara sprostu?
Kas nespēka dusai velk segu nostu?

Kas saules meitai jož jaunu jostu?
Tā roka, kura paber riekšaviņas —

Šur tur gar strautu puķu zilactiņas?

Ak, gūta, ne gūta,
Vēl tāla šī jūta;
Pret ziemeli cīņā vēl ziedon's pūlas!...
Bet asni dīgst ārā no pērnās kūlas —

Caur koku mizu pil sveķu čūlas,
Sirds pilna dzeļošām un jaunām dziņām
Kā egle smalkām, zaļām adatiņām —

Ak, jūta, jūta!
Cik smaga un grūta —

Dzied Strazdiņš un pēkšņi apraujas ...

Par velti — par vēlu — nav vairs nekas!

Bet asaras lejas asaras,

Kas neietilpst vairs krūšu šaurā tversmē.

Bet laužas ārā virpuļainā versmē.
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Ak, saldā jūta —

Vējš silti pūta ...

Starp bēdu asarām viena no prieka
Jaucas pa pulku gluži lieka,
Nav taču ko cerēt vairs nenieka!

Kas man vairs jāuzmin, kas jāatceras!
Ko aizrūsušas durvis čīkstot veras! —

Šīs visas jūtas,
Gan liegas, gan grūtas,
Kā vijolītes vēl neuzietas

Zied pūlītī zilas no vienas vietas,
Un zālē dziļi slēpušās šķietas;
Bet saldā smarža top par nodevēju...
Ak, dzīvot! ziedēt — vai es to vēl spēju?
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Tai laikā

Kad ārā iz zemes lien asniņi
Kā bāli miroņpirkstiņi
Un stiepjas cits citam līdz plecam,
Lai pāraugtu kaut kam sāpīgam, vecam;

Un līdzās rožaini pelēkas
Dīgst vijolīšu kājiņas;
Kad ziedon's, lapu vizītēm čabot,
Nāk rudens pārestību labot,
Tai laikā,
Kad izžuvušas visdziļākās lejas
Un atkal redz pasaciņu ejas,
Tai laikā

Nāk smagiem soļiem līdz atmiņas,
Pār augstiem kalniem kāpušas,
Caur dziļiem ūdeņiem bridušas,
Nāk atmiņas:

Reiz rudens feja dejoja,
Kas meža biezoknī mita,

Putekļu plīvuros,
Dzelteni sarkanos uzvalkos,
Staros un atstaros,

Virpuļu virpuļos,
Ka lapas zemē krita,
Un pīlādzei sarkanas asaras rita

...

Tad pēkšņi no vētras tā aiznesta tapa,
Neviens nav redzējis viņas kapa —
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Kāds gājējs ziedonī izgājis,
Rau', mazu kurpīti atradis,
Kas rudens fejai nokritusi,
Pavisam jau satrunusi,
Mazs galiņš tik vēl zeltaini mirdz.

To gājējs cieši spiež pie sirds

Un raud zem sevis klusi.
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Ziedoņa gaita

Heija! Hei!

Pa laukiem steidz ziedonis

Joņodams, cepuri atmetis,

Vētrā tam plivinās mētelis,
Viss dubļu šļakām viņš apšķīdis.

Heija! Hei!

Mežs to dziļumos izdzirdis:

Dreb zari, un galotnes lokās

Un stiepjas kā lūdzošas rokas,
Bet ziedon's tās smiedams viesuļiem per
Un krusu iz piedurknēm virsū ber,

Viņš neprasa, kur pāri ies,

Kas lūzīs, kas uzcelsies.

Heija! Hei!

Zib zelta zobens, krīt ziemas bruņas,
No pretošanās nav vairs ne ruņas!
Skanot no jumtiem krīt ledus tapas,
Kā pasakā kokiem glāžu lapas,
Un priekā gavilē strauts,
Iz ledus važām ārā rauts.

Heija! Uhu!

Skrien cīrulis,
Pa vētru kūleņus mezdams

Un salstošus spārnus plezdams,
Vēl kakliņš tam gluži aizsmacis.

Heija! Uhu!

Un upe, ak, upei pārtraukta dusa,
Kas ilga zem ledus tik klusa,
Tās garā, baltā, mierīgā dusa —
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Viens aumaļu rāviens,

Viens ledus grāviens
Un pilnas ar paliem kūso lejas,
Nekur vairs tiltu, ne ceļu, ne ejas,
Tik uzvaras dziesma pāri skan:

Heija! Uhu!

Ak, pārskries viss, ir upes plūdums,
Pēc pilnības atkal nāks zūdums,
Tā izsīks vasaras karstumā

Un rausies rudens vēsumā,
Un kā sīciņa, mierīga tērcīte viņa,
Vēl pakāpusies uz akmentiņa,
Klausīsies tāluma atbalsā:

Heija! Uhu!
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Vientuļa meldija

Sēžos krēsliņā
Visumīkstākā,
Nosēst nevaru —

Kur lai palieku!

Mana gultiņa
Balta paklāta,
Mīksts mans spilveniņš,
Dusas nedod viņš —

Veros lodziņā,
Redzu: — tālumā,

Viegla vēja dzīts,
Skrien mazs mākonīts.

Tam ir brālīši,
Balti brālīši,

Viņiem svešniece

Skumjā meitene.

Dzīves saskaņu
Mūžam nerodu,
Izskan vientuļa
Mana meldija.
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