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Dzintarbērni un mežainis.

Dažs cīrulis jau bij laidies pār Dzintartēva būdi-

ņas jumtu, kristalla zirnīšus birdinādams no mazā

knābīša dziļajā sniegā, — dažs bij jau kritis — līdzi

kristalla zirnīšiem — dziļajā sniegā — stingušiem

spārniņiem
Bet nu vairs nebij ko bīties. Ikrītus saule līda

no meža galotnēm ar priecīgu seju, ikrītus tās sarka-

nais priekšauts bij pilnāks mirdzošā staru zelta. Lie-

lākām un lielākām riekšaujām kaisīja viņa to pār

nedzīvajiem klajumiem, lai mostos, lai celtos tā, kas

gulēja kā mirusi zem baltās sniega sakšas zaļām le-

dus strīpām.
Un viņa jau modās, jau kustējās, jau staipīja jau-

nās dzīvības pilnos locekļus. No balto segu apak-
šas plūda viņas garo bizu gali, kā zaļas čūskas ar

avotu mutē . . . viņa jau modās.

Un cīruļi priecājās . . .
Pusdienās tie jau sāka atlaist krūtis saviem gaiš-

pelēkiem ziemas mētelīšiem, un daži tos pat izvilka

un pakāra tad nokusušo uzkalnīšu rugājos. Priekš

nedaudz dienām arī melnsvārči strazdi bij salaidu-

šies tuvējā liepu birzī un sasējuši dziesmu pātagas
lokanos liepu kātos. Tiem nu sekoja bariem visda-

žādāko pavasara putnu. Vakaros, pa krēslu, pat
varžu karalienes mercenes bij gaisā dzirdamas aiz

prieka nemitīgi brēcam.

Dzintartēva būdiņas logi mirdzēja gaišā priekā,
kā smaidoša cilvēka acis

..
.

Pēc baltām, saules gaviļu pilnām dienām nāca

silti, pelēkzili vakari, klusi un dziļi — nāca un gāja,
un garām ejot viņi mīļi glaudās pie Dzintartēva bū-

diņas logiem, kā rāmi jēri ar garu, mīkstu vilnu. Bet
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dažam zaļajās cirtās dedza zaļi dimanti, zvīļodami.
Un Dzintartēvs tad atvēra būdiņas logu, stāvēja ilgi,
ilgi, skatījās un klausījās zilo vakaru tāļajās noska-

ņās, kas nereti maldījās gaisā kā noklīdušas bezde-

līgas pa pienainu miglu, un tad — tad ielaidās Dzin-

tartēva būdiņas logā — piekusušas, bet cerību pil-
nas

. .
.

Arī Dzintarmāte tad izlika darbu no rokām, un

kluss prieks gurdenos mirtes zaros šūpoja viņas dvē-

seli

Dzintarmātei bij uznākušas karstas darba die-

nas. Augu dienu viņa sēdēja pie loga, augu dienu

kustēja viņas čaklās rokas, zibsnīja tievie pirksti

zaļu dzīparu cilpodami, mirdzošas zīļu gotiņas rindo-

dami. Jau daža diena bij tā pagājusi. Virkne pēc
virknes krājās uz baltā ošu galda, vesela kaudze jau
viņu tur bij, bet vēl daudz virkņu bij vajadzīgs.
Viņai vajadzēja tikdaudz virkņu, cik bērnu bij, bet

bērnu viņai bij daudz.

Savādas un brīnišķas bij šīs zīles, ko Dzintar-

māte rindoja, — vēl gluži neredzētas: viņas bij aus-

toša rīta sārtas, un visa būdiņa no viņām pieplūda
rožainas rīta gaismas pilna. Aizjūras karaļmeita bij
tās sūtījusi dzintarbērniem kā dāvanu uz gaidāmiem
Lielā Pavasara svētkiem. Un šīm zīlēm piemita bur-

vīgs spēks: visi, kas tās uz krūtīm nesa, kļuva no

vaiga kā karaļbērni, bet sirdīs —
kā dievi . . .

Un vērdama brīnišķās zīles, Dzintarmāte kusa

priekā par savu bērnu nākamo laimi, un viņas acīs

plivinājās divas liesmiņas kā divi mirdzoši taure-

nīšu spārni. Pat sirmajam, mūžīgi nopietnam Dzin-

tartēvam smaidi negribēja nemaz nozust no bālā

vaiga. Savādas, nekad vēl nepiedzīvotas nojautas mo-

dināja brīnišķo zīļu burvīgais mirdzums abu veco

sirdīs.

Arā, būdiņas priekšā, kurai pāri auga vecs, mū-

žīgi zaļojošs ozols, platiem, vareniem zariem, kā zaļš

kalns, liepu lukturī dega melna svece ar divstaklainu
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liesmu kā melna, stāvu saslējusies čūska, mirdzošu

mēli vaļējā mutē. Jau vairāk dienas un naktis no

vietas viņa virināja savu mirdzošo mēli ozolzaru vil-

nainā ēnā, jo dzintarbērni bij aizgājuši mežā saplūkt
mētras un egļu zarus svētku vainagiem, izpriecāties
brīvā Dieva dabā un nebij vēl pārnākuši.

Kad vakars sāka celt savu pelēko galvu pār mežu,

Dzintartēvs stāvēja pie loga un brīnīdamies lūkojās,
kā loga priekšā melnās čūskas dzeltainā mēle it kā

neparastā uztraukumā plīvoja, locījās un drebēja.
Un Dzintartēva dvēsele piemigloja ērmotāmbaismām.

Arī Dzintarmātei bij laikam radušās nelabas nojau-
tas. Un viņa sacīja, zaļā dzīpara no pirkstiem ne-

izlaizdama:

„Kur paliek musu bērni, ka neviens no tiem ne-

nāk pie tevis gudra padoma prasīt?"
Bet Dzintartēvs gribēja atvērt logu, raudzīties,

kas uztrauc melno pareģi būdiņas priekšā. Un tikko

viņš bij logu pavēris, briesmīgs vētras grūdiens no-

grāvās pār būdiņas jumtu un izplūda nedzirdētas au-

kas platā krākoņā. Tam tūlīt pakaļ brāzās zils, mu-

tuļains viesulis sarkanām kvēlojošām acīm un pelēku
slapju galvu, garkrēpainā, satrakotā kumeļā, un ga-

rām auļodams viņš iekaucās vētras kulta ezera dū-

cošā balsī: ~Mežainis! Mežainis! Glābiet bērnus!"

Nākamā acumirklī nebij vairs ne zilā viesuļa, ne

viņa garkrēpainā kumeļa, ne trakā krāciena. Tik

tālajā mežā kāds žēli vaidēja, un mežs pats spurinā-
jās kā miglā sacēlies slapjš pinkains lācis. Pēc laba

brītiņa uz apvārkšņa apaļā sliekšņa vēl reiz iemir-

dzējās sarkanās acis un nozuda tad aiz apvārkšņa
tukšumā. Bet mākonī, caur kuru viņas skatījās, pa-
lika divi sarkani plankumi. . .

Dzintartēvs atrāvās no loga, sarkano acu un bries-

mīgā krāciena izbiedēts. Pirmā acumirklī viņš it kā

vēl nespēja aptvert dzirdētā, bet Dzintarmāte bij jau
visu sapratusi.

Zaļais pavediens izkrita viņai no rokam, zdes iz-
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bira pa grīdu. Tievajiem pirkstiem viņa nožņaudza
liesmu taurenīšus starp plakstiem, un, plaukstām seju
aizsegusi, palika kā sastingusi.

Tad arī Dzintartēva dzeltenajā sejā izdzisa smaidi,

un aizejot no loga viņa soļi kļuva nedroši kā ilgi

vārguša slimnieka soļi.

Būdiņā iestājās šausmīgs klusums, bet loga priekšā
šņāca viesuļa satraucētās ozola lapas kā saniknots

lapseņu pūlis. Pamazām tās tomēr sāka apmieri-
nāties, un klusums iestājās pilnīgs, žņaudzošs, nepa-

nesams .
.

Tad salūza Dzintarmātes marmorlūpas, un klie-

dziens — šaušalīgs un griezīgs kā zaļā ģiftī mērcēts

mirdzošs šķēpa asmens, izšāvās no viņas mutes, izur-

bās cauri Dzintartēva pagurušai sirdij un tad pazuda
tumsā — aiz loga

— Mani be-e-ē-rni A-a-a-a!

Viņa pakrita uz grīdas starp izirušām zīlēm, ku-

ras tikmēr bij palikušas melnas kā izdzisušas ogles.
—Mani bērni — — mani bērni glābiet.

Un šķēps pēc šķēpa gāja caur Dzintartēva sirdi,

bet viņš klusēja, viņš stāvēja kā mēms.

Un kad viņa vairs nespēja kliegt, balss tai saguma

kunkstienos un sarkanās vaimanās, kas kā biezi asi-

ņaini garaiņi lēnām kumurojās no viņas mutes, bet

vaļējās stingušās acīs ļodzījās zilganzaļas izmisuma

liesmas kā divi kvēlojoši jāņtārpiņi. Un ik pēc pāra
kunkstieniem atkārtojās vienmēr tie paši vārdi, kā

mīļā dziesmā gala refrēns: mani bērni . . . mani bēr-

niņi . . .
—

Mani bērniņi — mani bērniņi — — Dzintar-

tēv — glāb mūsu bērniņus .. . glāb — glāb — —

mūsu bērniņus — glāb.
Bet Dzintartēvs stāvēja kā mēms.

— Es atdošu dzīvību, es atdošu savu sirdi
.. .

visu, visu es atdošu, — savu bērnu es neatdošu
.. .

neatdosim savu bērniņu, — Dzintartēv, neatdosim ...
glābsim glābsim —
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Bet Dzintartēvs stāvēja ka mems.

— Dzintartēv! vai mums vēl ir bērniņi? Vai me-

žainis jau paēdis — vai viņš visus apēda? Vai mums

atlika vēl kāds bērniņš, Dzintartēv?

Bet Dzintartēvs stāvēja ka mems.

— Atver logu, Dzintartēv! Es saukšu savus bēr-

niņus .. .
Tālu ies mana asiņainā balss mani

bērniņi to dzirdēs un bēgs uz mani. . .

— Atver logu, Dzintartēv, lai manas acis izdeg
vaļējā logā — — Tālu nakts tumsā būs redzamas

manu acu izmisuma liesmas —- — Mani bērniņi tās

redzēs un bēgs uz mani . . . Atver logu, Dzintartēv —

Bet Dzintartēvs stāvēja ka mems.

— Ņem melno sveci, Dzintartēv — iesim meklēt

mūsu bērniņus ...
Es saskaitīšu visas asinspaltes,

kurās mani bērni mirkuši — — es mīlēšu un glau-
dīšu tos zemes viducīšus savu bērnu vietā -—

—Es

salasīšu visas izžuvušās zālītes, kam šonakt uzplau-
kuši asinsziedi — tās paliks manu bērnu izdzisušo

acu vietā — Ņem melno sveci, Dzintartēv, ņem —

iesim meklēt mūsu bērniņus . . .
Un Dzintartēvs stāvēja ka mems.

Bet Dzintarmatei pamazam saka rasties speķi.
Tā mēģināja celties, lai dotos mežā savus bērnus mek-

lēt.

Tad Dzintartēva sejā ieaudās pelēkas apspiestu
dusmu šķiesnas, un kad neatlaidīgi tika prasīts pēc
melnās sveces liepu lukturī, viņš atvēra logu, izliecās

ārā un izpūta sveci. Viņa balss bij uztraukta.

— Kam bērni neklausīja manu vārdu, ko aizejot
tiem teicu! Vai es viņiem nesacīju, — mežs ir liels

un ne visas tekas ir drošas! Vai es viņiem nesacīju,
ka meža tumšākos biezokņos dzīvo daudz plēsīgu un

stipru zvēru, kam asins slāpst? Tie glūn un dvašo

nelaimi uz katru, kas gadās viņu tuvumā
...

Un to-

mēr — jā — un tomēr — iznīdēt mēs viņus nevaram,

kamēr mēs viņus nepazīstam. Bet vai tad ir kāda at-

ziņa, kas nebūtu par asins maksu jāpērk? Ja atziņu
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būs bērni pirkuši par asinīm, tad nav tās velti ziedo-

tas. Bet tie, kas vieglprātīgi nāvē skrējuši, par tiem

es saku: pati vieglprātība mirst ar viņiem. Un kā

gan citādi lai zustu tā, ja viņai pašai negribētos nāvē

iet? Bet jāzūd viņai ir!

Tā runāja Dzintartēvs, un viņa balss bija barga,
dusmās dreboša. Viņš it kā ņēmās izmisušo Dzintar-

māti pārliecināt, mierināt, pats tomēr apzinājās itin

labi, ka visas tās nebija viņa īstās domas, un ka daudz,
ko viņš domāja un kas viņam sirdi dzēla, bij neiz-

runāts palicis.
Bet Dzintarmātes ausīs tas viss skanēja kā svešā,

nepazīstamā valodā. Tukši, kā nekad nedzirdēti tai

likās vārdi: atziņa — vieglprātība — jāpērk par asins

maksu . . . Ko viesuļa balsī viņa bij dzirdējusi, tas

bija pilns uguns un griezīgu nažu! Uguns dedza sma-

dzenēs, naži griezās krūtīs, un Dzintartēva vārdu viņa
nevarēja vairs saprast. .

.

Un kad Dzintartēvs izdzēsa sveci un runāja vēsā

dusmu pilnā balsī, vēl vairāk saplaka viņas saplosītā
dvēsele. Un te uzreiz viņa redz: pa logu ielaižas

liels, pelēks putns ...
Uz viena spārna nes viņš iz-

misumu, uz otra — nāvīgu nogurumu. Auksts vējš
vien iešaujas no viņa spārnu vēdieniem tai sejā .

. ,
Un tikko tas uzmetas viņai uz krūtīm, paliek uzreiz

vieglāk, vieglāk . . . sāk zust viss un tad — nav vairs

nekas .. .

Un Dzintartēvs redzēja tumsa viņas seju, kas bija
bāla kā balts marmors, ko arī naktī var saredzēt.

Nu pienākusi Dzintartēva reize. Nu bij pienācis
brīdis, kur Dzintartēvs juta sevi par pilnīgi nespē-

cīgu vēl pretim turēties. Kāda stiprāka roka tina

viņa dvēseli sāpēs, kā māte tīsta bērnu drēbītēs. Un

viņš nekā nespēja darīt. ..

Savādas bij Dzintartēva sāpes, savādi tās sūcās

viņa dvēselē. Viņām bij simtiem kāju, bet katra kāja
bij kā mārka lēle, auksta, mīksta un asins izslāpusi.
Lēni, lēni viņa zīdās dvēselē, aizvien dziļāk . . . lēni
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un aizvien dziļāk . . . Nekad tā nesasniedza dibena —

aizvien tās varēja vēl dziļāk sūkties, aizvien, aiz-

vien
...

jo dziļa bij Dzintartēva dvēsele
. . .

Sāpes vienmēr ir briesmīgas, bet visbriesmīgā-
kās viņas ir vientulībā. Un Dzintartēvs nu bija viens.

Sāpēm vienmēr ir arī asi zobi, bet visasāki tie vi-

ņām ir naktī un tumsā. Un ap Dzintartēvu bij nakts

un tumsa.

Tad viņš atvēra logu, paņēma melno sveci liepu
lukturī, aizdedzināja to un nolika Dzintarmātes galv-

galī. Brītiņu viņš stāvēja, sirmo galvu uz sānu no-

liecis, kā kur tālumā skatīdamies, kā saldās atmiņās

nogrimis. Bet acu plaksti sāka mirgot aizvien āt-

rāk, pleci sāka raustīties
.

.
. Sāka drebēt baltā gal-

va
.. . Pazuda rokās bālā seja, sabruka ceļi līdzās

vāji elpojošai Dzintarmātei
.. .

Zem pleciem, krūtīs

un kaklā kaut kas saspiests gurkstēja, straujos sitie-

nos un reizēm ieķiukstējās tievā maza bērna bal-

sītē

Mūžīgi nopietnais, nelokāmais Dzintartēvs!

Piecēlies, viņš apsedza Dzintarmāti ar melnu

sakšu, aizklāja logus melnām villainēm, uzvilka pla-
to, pelēko vadmalas mēteli garenām dzintara pogām,

galvā uzlika sirmo jūras zāļu cepuri ar dzintara nagu,

apāva baltas samta kurpes dzeltainām dzintara zo-

lēm un izgāja ārā, rokā nesdams liepu lukturi ar

melno sveci.

Dzintartēvs gāja uz mežu savus bērnus raudzīt.

Mežs bija kluss, un koku galotnes bij jau sapņu

pilnas. Tie sapņoja par zaļām lapām, par smagām
ziedu nastām, par dzeltainajiem ziedputekļu māko-

nīšiem, un aiz viņu mizām tievās, nemierīgās strau-

mītēs brieda vēlēšanās drīzāk elpot smaržīgām ziedu

lūpām, apkampties lapainām ziedu rokām.

Kāds gluži sirms bērzs, kurš nebija varējis iemigt,

jo dienā viņš bija dzirdējis netālu mežā cirvi kle-

pojam un zāģi ļauni šņarkšķam, sarāvās saltos dre-
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buļos, ieraudzījis Dzintartēvu nākam, un izbiedēja
divas vārnas, kuras gulēja viņa zaros. Tās pacēlās
gaisā skaļi kārkdamas un tā iztraucēja koku jaukos
sapņus. Zilās šaltis lija tie no zariem, un daži sa-

dega Dzintartēva sveces liesmā.

Egles pavēra pusviru zaļskujainos acu plakstus
un nopūtās skumji, izdvesdamas gaisā sveķainu vē-

sumu.

Koki pazina Dzintartēvu. Tie zināja arī, kādu

ļaunu vēsti viesulis viņam vakarā bija atnesis, un

gara žēla nopūta vilkās caur viņu kailiem zariem,

redzot sveces gaismā Dzintartēva sāpju sadzelto vaigu.
Kādam ļoti vecam vītolam pat dažas asaras noritēja

pūpolainā bārdā no sūnainiem acu plakstiem ...
Kad Dzintartēvs jau labu brīdi gājis bij, viņam

uzkrita kas ērmots: likās, ka gaisā ostu pēc siltām

asinīm . . . Un tā kā baigi sāka mesties Dzintartēvam.

Mēness bij ietinies sarkanā lakatā un līda caur

zariem un koku galotnēm vienmēr Dzintartēvam pa

priekšu kā liels sarkans zirneklis veselu plūsmu sar-

kanu drebošu kāju.
Kāda neliela tīreļa malā Dzintartēvs redzēja lēni

gaisā kāpjam kūtros irstošos mutuļos bālu tvaiku kā

pēdējos šķidros dūmus no dziestoša ugunskura. Pret

tikko aizsvīdušo rīta gaismu un caur sarkanajām mē-

ness starukājām viņi izskatījās vāji sārti.

No attālienes tiešām likās, ka garlaikodamies tur

dūmotu nakts ugunskurs no resnām baļķgalu paga-

lēm. — .«Varbūt, ka tas vēl manu bērnu kurts!" —

nodomā Dzintartēvs un dodas turp.
Viņš iet un skatās, — skatās un brīnās: kūrēja

neviena, un pagales tik ērmotas: visas vienādas —

vienādi žuburainas — — meldrainas — — — ma-

tainas — ai. . .

Un tieva, gara, zilgana roka izšāvās no kūpošās
kaudzes Dzintartēvam pretim. Tai bij daudz, daudz

pirkstu un beidzās katrs ar odzes galvu. Tā asi at-

sitās pret Dzintartēva krūtīm, un visas odžu galvas
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ģifts zobiem iecirtās viņa krūtīs. Un mēness ar dze-

loņainu slotu aizsita Dzintartēvam acis, bet bij jau
vēlu: Dzintartēvs jau bij redzējis, ka te ir līķu kau-

dze
. . .

Tie bij viņa nonāvētie bērni, kaudzē sa-

mesti, — viņa puisēni, viņa meitenes. . . Baltais tvaiks

bij viņu miesu pēdējais siltums.

Un odžu dzeltais Dzintartēvs grib steigties klāt,

grib skūpstīt savus nonāvētos bērnus, grib skūpstīt
taisni viņu sarecējušo asiņu pilnās vātis, uz ceļiem
gulēt asinspaltē, kura uzplūduši apkārt līķu kaudzei,

un neiet mājā vairs un palikt tur . ..

Bet gara roka, odžu galvām pirkstu galos, ne-

ļauj .. . pakustēties viņam neļauj tā, un paša dzīs-

las savelk viņa ceļus kā aukstām apledojušām auk-

lām, ko saraut trūkst tam spēku.
Un atkal odžu dzeltais Dzintartēvs grib steigties

klāt pie kūpošās līķu kaudzes un aizdedzināt viņu,
aizdedzināt visu mežu, aizdedzināt savu plato mēteli

un sirmos matus un, liesmās tīdamies, gulties savu

bērnu vidū, lai visi kopā sadeg: lai sadeg viņa dzīvie

un nedzīvie bērni, lai sadeg pats, lai sadeg mežainis

tumšajos meža biezekņos . . .
Bet viņš nespēj, it nekā nespēj . . . nespēj pakus-

tēties, pat acu nespēj atvērt: glumi, auksti gliemeži
sēž uz katra acu vāka un ver tos ciet, bet gara roka

odžu galvām pirkstu galos grūž viņu atpakaļ — nost

— tālāk prom. Un Dzintartēvam prātā šaujas atkal

cita doma, un nu viņš ļaujas, lai grūž viņu prom ..
.

lai grūž viņu ārā no meža, jo drīzāk — jo labāk
.
.

.

Dzintartēvs grib atpakaļ uz māju.
Mājās pārnācis viņš paliks melno sveci zem bū-

diņas zemā jumta stūra, pats ieies pie Dzintarmātes

un aizslēgs durvis, un kad viss jau liesmās būs, tad

modinās viņu un sacīs: „Sveika, Dzintarmāt! Celies

un esi līksma. Šodien mums liela gaviļu diena: visi

mūsu bērni ir laimīgi pārnākuši un dzied loga priek-
šā sarkanu uzvaras dziesmu. Vai nedzirdi, kā sa-

vādi viņa skan . . . Celies, Dzintarmāt, un esi līksma!
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Celies un saņem manu skūpstu tavu krietno bērnu

dēļ. .." Un Dzintarmāte tad celsies, un viņš to skūp-
stīs, viņš to skūpstīs un nelaidīs vaļā, kamēr liesmas

viņus apņems ...
ir tad viņš to nelaidīs vaļā

. ..
Un

Dzintarmāte nekā nezinās par visu notikušo un do-

mās, ka liesmains ir Dzintartēva skūpsts no pārpilnas
sirds, un ka loga priekšā dun viņu bērnu uzvaras

dziesma līdzīgi liesmām no liesmu pilnām krūtīm, un

mirs, šķizdama, ka viņa sadeg Dzintartēva skūpstā .. .
Tā domāja Dzintartēvs un ļāvās, lai garā roka

grūž viņu prom no līķu kaudzes, ārā no šausmu pilnā
meža . . .

Gliemeži novēlās no viņa acu vākiem, ceļi sāka

locīties, un viņš steidzās — teciņus vien
.. .

teciņus
vien

. . . Bet jo ātrāk viņš steidzās, jo svešāks kļuva
mežs.

Bet kājas viņam kļuva čaklākas ik brīdi. Gan pla-
tais mētelis skalojās pret ceļiem un kausēja tos kā

viļņi, kad steigšus jūrā brien, un ceļi kļuva nejūtīgi,
bet aizvien čaklāki. Un jo ātrāk steidzās Dzintar-

tēvs, jo drīzāk nāca jauni tīreļi un visur kūpēja līķi...
visur kūpēja līķi.

Mēness vienmēr tecēja viņam pa priekšu, bij
aizvien pirmais klāt pie katras līķu kaudzes un, uz-

spiedis apaļo zodu uz tās, smējās violetiem smiek-

liem . . .

Kādai, caur zaļu egļu sienu nepamanītai, Dzin-

tartēvs bij piegājis tik tuvu, ka viņa baltās samta

kurpes tikko nepiesmēlās asinīm
. . . Pirmo reizi nu

Dzintartēvs dabūja redzēt visā šausmīgumā, ko me-

žainis bij pastrādājis ar viņa bērniem. Pirmo reizi

pie saviem sirmajiem matiem redzēja viņš tik daudz

melni recekļainu šausmu vienā kopā . . .

Kad stūrainā egļu zaru lodziņā atvērās viņam šis

skats, neviļus viņš aizklāja ar roku acis, kā to dara

tad, kad pārāk spilgta gaisma pēkšņi redzekļus dzeļ...
Bet roka kļuva smaga, slābana un noslīdēja gar

sānu . . .
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Viņš nespēja skatīties, bet nespēja arī novērsties

un palika stāvot platām acīm, kuras tomēr bij sastin-

gušas kā stikla acis vaska figūrās — —

Ja Dzintartēvam nebūtu bijuši sirmi mati, tad ša-

jos acumirkļos tie būtu paguvuši izbālot rīta sniega
baltumā. . .

Un tomēr —ne jau nāves bijās Dzintartēvs! Ne

jau līķi un līķu saltā dvaša spēja stindzināt viņa sma-

dzenes un sirdi. . .

Cik dažu delu un cik dažu meitu Dzintartēvs jau
nav pavadījis klusos, dzeltenajos kalniņos .. .

Kad Pelēkā Pļāvēja savā tumšā gaitā pazūd Dzin-

tarbērnu rindās, tad Dzintartēvs ikreizes mana, ka

atkal kaut kur kāda dvēselei mīļa dziesma sāk ap-

gurt, kļūst skumja .. . satvīkst.. . satvīkst ..
.

aizrau-

jas un tad uzreiz pārtrūkst kā zirnekļu pārgriezts
pavediens — izirst un izdziest krēslā, žēli, žēli. .

.

Un žēli Dzintartēvam kļūst ap sirdi, jo dziesmas

viņš mīl un katra bērna dvēselē dzird tas savu

dziesmu . ..

Bet viņš arī zin, ka Pelēko Pļāvēju neviens ne-

var apturēt viņas gaitā. Nopietna viņa ir, šī Rudace,
— stingra un nepielūdzama. Bet savā darbā nav tā

kustonīgi nežēlīga, nav sātāniski ļauna. Viņai ir kaut

kas no mātes gaitas . . .
To zina Dzintartēvs, un tādēļ tas no viņas nebīs-

tas. Viņas šļūcošos soļus dzirdot, viņas izkapts grie-
zumu redzot, Dzintartēvam nekad nestingst sirds un

nemulst prāti, neapledo ceļu dzīslas un acīs nevirinās

stikla mirdzums. Tik skumjām pielīst sirds, dziļām,
karstām skumjām, un sirdij žēli, žēli izdziestošā, iz*

skanošā, aizplūstošā . . .
Bet tagad Dzintartēva acu priekšā nebij Pelēkās

pļauja. Tas nav viņas ceļš, kur paliek melnās recek-

ļainās asinspaltis kūpam: nekad tā neļauj asinīm pa
zemi plūst, tai riebjas tas.

Tik kustonim un velnam kustonī tas viena algai
Tas nav viņas ceļš, kur paliek guļam sakropļoti
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un izķēmoti stāvi; kur miesas atkapātas nost no lo-

cekļiem, un vaļēji kauli ārā rēgojas kā balti cauri

izdūrusies skali. . . Nekad, nekad tā viņa nedara. Tā

atstāj katru savās cisās. Aizejot viņas kaulainā roka

vēl glāstā slīd pār bālo pieri, un rātni viņa uzpūš

vaigā auksto dvašu, lai skaistāks izdziest tas. No

viņas izkapts nepaliek ne vāts, ne brūce
.
.

.

Ne, tads nav viņas ceļš un tada nav viņas

pļauja . . .

Bet par agru gura Dzintartēva sirds un stinga
skati. Vēl viņš nebij visu redzējis, kas bij redzams

stūrainajā egļu zaru lodziņā. Drusciņ atstatu no ci-

tiem, blakus kādam augstam celmam, pretim rēgojās
savāds kumurs nenoteiktās, netīrās krāsās. Grūti to-

mēr nebij izšķirt, ka tas arī līķis. Tā bij kāda mei-

tene. Viņa bij noplosīta gandrīz plika, asinīm applū-
dusi, nogrieztām krūtīm. Rokas viņai bij sasietas uz

muguras pašas garos, dzeltainajos matos. Ar pleciem

viņa bij piespiesta pie celma, bet galva bij atlieku-

sies atpakaļ, un mēnessgaisma krita taisni viņas sejā...

Tajā bij lasāms kaut kas neaprakstāmi šausmīgs,
kaut kas par briesmīgu, briesmīgu izmisušu cīņu.

Beigās tā laikam bij zobiem cīnījusies, jo zobi viņas

pusviru vaļējā mutē bij melni, kā apžuvušām aviese-

nēm aplipuši . . .

Šā skata nespēj panest arī stikla acis un sastin-

gusi sirds. Un Dzintartēvam izlaimējās atdabūt kus-

tības. Viņš bēdza
.. . bēdza — viņš bēdza, it kā pats

būtu padarījis ko bezgalīgi ļaunu ...
Bet galvā viņam viss sāk jukt un mudžēt acīs.

Visur, kur tik vien viņš skatu ver, kur kāju ceļ, visur

redz tas melnas asinis, visur kūpošas līķu kaudzes,

aiz katra koka, aiz katra krūma . .
.

Steidzoties koku stumbri acu priekšā zib, krus-

tojas un kustas, un Dzintartēvs redz: nonāvētie lec

augšā, kad viņš tiem tuvojas, bēg, slēpjas aiz kokiem

un negrib viņam rādīties. „Aā!" viņš domā, „tie ne-

grib, lai viņš zināt dabūtu, ka šie nu visi beigti." Un



Dzintartevam izliekas smieklīgi, ka viņi vel ta grib
to piemānīt, jo tagad taču viņš visu zin . . .

Viņš sāk smiet, māt bēgļiem ar roku, draudēt ar

pirkstu. Bet tie neklausās un netic, un zibēdami bēg
aizvien tāli priekšā, slēpjas aiz koku stumbriem, aiz

eglītēm un krūmiem — — tālu, tālu priekšā, mēness

violeti rozā gaismā . . .

Tad Dzintartēvs sāk dažus saukt pie vārda, un

kad mežā nošalc viņa pazīstamā balss kā gaišs sud-

raba zvans, sāk viņi atsaukties, un daži — laikam

meitenes — sāk raudāt izmisušām ķīvīšu balsīm; lū-

dzas piedošanas un palīdzības, raud un žēli kunkst

aiz visiem kokiem un pat koku zaros . . . Bet kad

Dzintartēvs grib kādam tuvoties, tad mudīgi, mudīgi

aizbēg aiz cita koka, uzlaižas uz cita zara
.
. . paslēp-

jas un atkal raud un atkal sauc pēc palīdzības .. .
Drīz Dzintartēvs sāka manīt, ka briesmīgais nakts

notikums ir nojaucis visas robežas starp sajukušu

murgu pilnu sapni un patieso dzīvi. Dzīve tapusi par

visšausmīgāko sapni un visšausmīgākais sapnis — par

patieso dzīvi, un nav vairs iespējams nosacīt, kur bei-

dzas viens un kur sākas otrs.

Kad Dzintartēvs izmaldījās no meža, asiņainie
murgi it kā atlaidās, bet asiņainā tiešamība sacirtās

divkārt asiem nagiem viņa krūtīs.

Ceļmalā uz Dzintarsētu, netālu no būdiņas, auga
trīs sūnaini ozola milzeņi resniem, pumpainiem za-

riem. Dzintartēvs apsēdās zem viena no tiem, no-

lika aiz muguras liepu lukturi ar robainā vainagā ap-

raudājušos sveci un sametās uz ceļiem atbalstītās ro-

kās. Un viņa domas šaudījās ātri un nenoteikti kā

vajātas bezdelīgas zem tumša padebeša.
Te atceras viņš, kā bijušās dienās dažkārt saru-

nās ar bērniem tas tika sacījis: ja viņš vai Dzintar-

māte mirstot, lai viņus paglabājot zem šiem ozoliem.

Tiem tad augšot tīra dzintara zīles, kas naktīs deg-
šot platām, dzeltainām liesmām un noklīdušiem rā-
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dīšot ceļu uz Dzintarsētu.
. . Jā, jā — bet nu tak

vairs tas nav vajadzīgs. Un Dzintartēvs redz skaidri,

kā ar lēcošu sauli dūmos viņa būdiņas atliekas kā

dziestošs ugunskurs . ..
Bet tad sāk šaudīties atkal citas domas, domas un

sapņi reizē, un viss tur pilns brūcēm, asinīm, kunk-

stieniem un līķiem.

Nupat priekšā lokās tumšs lielceļš kā melnā pur-

vā izrakts plats, bet pasekls grāvis .. .
Gara, gara

rinda melnām zīda segām klātu kumeļu lēnos solīšos

līgo pa to . . . Tālumā kur zvana — nāves zvans —

Uzreiz visiem kumeļiem zārki vedami. . . Zem ku-

meļu kājām sāk kas kunkstēt un vaidēt — žēli, žēli.

Zārki esot tukši, lai laižot viņus zārkos — kādēļ tos

kājām minot... lai vedot viņus uz kapsētu — kādēļ
tos ceļmalā pametot — — Te uzreiz ceļmalā stāv

Dzintarmāte, melnās platās drānās. Vienā rokā, viņai
savērtas brīnišķo zīļu virknes, vesels klēpis, zalgo
vien

.. .
Katram zārkam viņa uzkar pa virknei un

nosaka uz katru: Paldies! tās tev
. ..

Paldies! tās

tev
.. .

Un viss zārka vāks sāk zalgot zīlēs kā zvaig-

žņaina nakts debess . . . Atkal zvana — svētrīts

Pa mežu caur zariem nāk saule ar platu liesmainu

karogu kā degošu kondora spārnu. Dzintarbūdiņa
dabū veselu pūli liesmainu spārnu un laižas — —

„Sveika, Dzintarmāt! saņem manu skūpstu ..
." Bet

Dzintarmāte pasmīn nicinoši, nogriežas un aiziet, un

viņas soļi dukš briesmīgi dobji.. . Dzintartēvs paver

acis un vēl dzird dukšķot viņas soļus ..
.

Sāk ska-

tīties un ierauga sirmajā krēslā tuvojamies vairākus

nenoteiktus stāvus
. . . Pirmie cilvēki visā viņa maldu

gājienā! Un Dzintartēvs paslēpjas.
Nācēji apstājas zem ozoliem, pār pleciem viņiem

lāpstas. Un Dzintartēvs pazīst viņos savus bērnus .. .

Tikko kliedziens neizraujas viņam no mutes. Bet tas

savaldās, un viņa ausis dzer katru skaņu, kas nāk

pār viņu lūpām, kā bezgalīgi izslāpis cilvēks dzer lie-

tus lāses ar izžuvušo mēli.. .
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„Es domāju — raksim tepat," saka viens un iedur

lāpstu zemē.

„Labi vien būs!" piebilst otrs, un visi iesāk rakt

zem viena no ozoliem.

„Nakts vidū esot tēvs bijis mežā."

„Viņam esot bijušas ļoti izraudātas acis . .." kāds

cits.

„Bet vēlāk viņš esot smējis, runājis skaļi un da-

žus no mums, kuru vairs nav, pie vārda saucis."

Tad seko garāks klusums.

„Arī Gaidu viņš esot saucis un rājis," piebilst
kāds apspiestā balsī, un atkal seko klusums.

„Vai kāds no jums bij klāt, kad Gaidu nonāvēja?"
seko pēc brītiņa nedrošs jautājums.

„Viņš!" iesaucās vairāki, uz vienu rādīdami.

„Viņš stāstīs mums, kā mira Gaids un ko viņš

mirdams teica mežainim," nopietni, drūmi nosaka

jautātājs.

„Viņš esot miris kā bērns."

„Jo bērns viņš arī bija, ar īstu bērna dvēseli un

sirdsšķīsts," pabeidz kāds cits.

„Mirdams viņš esot par puķēm runājis . . ."

Un Dzintartēvs dzer katru skaņu, kā bezgala iz-

slāpis cilvēks dzer no gaisa krītošas lietus lāses ar

izžuvušu mēli, jo arī Dzintartēva dvēselei Gaids bij

gauži mīļš . . .

Tiesa, ka Dzintartēvs mīl visus savus bērnus, bet

daži tomēr viņam mīļāki par citiem, jau no mazām

dienām: tie, kam dziļākas un šķīstākas dvēseles un

rožaināku dziesmu pilnas. Tiem jau, kad viņi vēl

šūpulī guļ, Dzintartēvs ikvakarus pagalvīšos liek lais-

tīgus jūras gliemežu namiņus varavīksnēm lodziņos,
pilnus brīnišķiem jūras stāstiem, zuzošām viļņu pa-
saciņām, dzilkstošām zvaigžņu dziesmiņām. Un Dzin-

tartēva mīluļu dvēseles jau šūpulī piezīžas šiem stās-

tiem, šīm pasaciņām un šīm dziesmiņām, — par jūru,

par dzelmēm, par zvaigznēm, par debesi un bezga-
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hbu. Tada bij Gaida dvēsele, un tadeļ viņš bij Dzin-

tartēvam dārgs.
Un Dzintartēvs ilgojās pēc stāsta par Gaida nāvi,

bet stāstītājs kavējās un neiesāka ar to, kamēr bij
izrakta dziļa dobe, tā ka pašus racējus vairs neva-

rēja redzēt, un Dzintartēvs zināja, ka tas ir Gaida

kaps.

Racēji izvilkās klusi, cits pēc cita, un pēdējais
nāca tas, kam mutē bij asiņainais stāsts. Un viņš uz-

sāka mierīgā balsī:

„īss ir mans stāsts un jautrs, un labi tas. Kapos,
kur guldina mīļos, mēdz kaisīt ziedus. Ziedi ir Gaida

nāves stāsts, un es tos kaisu viņa svaigā kapā. Gaids

mira jautrs, sarkanos un baltos ziedos, un ziedos pār-
vērtās viss, viņam mirstot . . . Ziedi bij viņa acis,

ziedi bij viņa vaigi un lūpas, bālu ziedu čemuri bij

viņa rokas, un ziedi šāvās no viņa mutes, kad viņš

lūpas pavēra, — jautri ziedi, mirdzošiem kātiem, tau-

riņu spārniem . . . Bet visskaistākie ziedi bij viņa asi-

nīs, — to viņš arī pats apliecināja.
Gaids zināja itin labi, ka mežainis paņems viņa

dzīvību, bet viņš smējās un jokoja ar to kā ar rotaļu
biedru. Viņš zināja kaut ko, ko mežainis nezināja,

tādēļ viņš bija tik drošs. Mežainis jau tad bij vis-

caur asiņains, un asiņainās ķetās viņam bij nejauks
nāves rīks — līks duramais, kas, dzintarbērnu krūtis

urbdams, bij jau kļuvis gluži truls. Un kad viņš jau
pašulaik gribēja to Gaida krūtīs durt, Gaids iesāka

skaļi smiet, tā ka pat mežainis apjuka.
Gaids patecēja gabaliņu uz priekšu un, svārku krū-

tis vaļā pogādams, uzsāka māksloti nopietnā balsī:

Tu, meža nagaža! man vēl kas sakāms tev. Bet vai

tu nevarētu man papriekšu pateikt — kur īsti dzīvo

tu? — Vai lāču midzenī, vai izkārpītā sesku alā? —

Un redzēdams, ka mežaiņa zilais purns savelkas zilās

dusmu krunkās, viņš nenovaldījās un sāka atkal smie-

ties: — nu, viena maksa — vai nu midzenī, vai alā.

Gaids patecēja atkal gabaliņu tālāk un sāka po-
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gāt vestu krūtis: Vai dzirdi, meža nagaža! Tad saki

man — kas tavā migā gaida tevi pārnākam: — vai

mātīte, vai sieva? Ha ha—ha! ... nu — būs jau labi,

vai nu mātīte, vai sieva! Tad saki labāk, kas tai ap-

kārt tekā: vai kucēni, vai bērni
..

.? Bet tas jau nu

ar' viena maksa — vai tie nu kucēni, vai bērni!

Gaids patecēja atkal gabaliņu tālāk un sāka po-

gāt krekla krūtis. —■ „Bet klausies, meža nagaža!
Es tev nu vēl ko teikšu. Kad mājās pārnāksi — vai

migā būtu tas, vai alā, pie sievas, vai pie mātītes,

pie kucēniem, vai bērniem, — kad viņi tevi asiņainu

redzēs, tie tevi — nositīs
.. .

Un ja tie nespēs tevi

nosist, tad nakti, kad tu gulēsi, tie aizbāzīs tev de-

gunu un muti un sagulsies vēl paši virsū un nosma-

cēs tā tevi . . . Un ja tā arī viņi paši nespēs — tad

aicinās tie kādu stiprāku, lai tevi nosit, un tas tad

tevi norīkos
..

. tādēļ ka esi asiņains ...
tu esi asi-

ņains viscaurēm, un dzintarbērnu asinis tu nenomaz-

gāsi, neviens tās nespēs nomazgāt . . . neviens . . . ne-

viens no tevis nenomazgās manas nevainīgās asi-

nis .
.

.-"

Tad saniknotais mežainis gāzās viņam virsū, bet

Gaids tam metās pretim kailām krūtīm . . . Asi un

sausi nobrakšķēja viņa miesā duramais, bet asinis

ar melnu, šķīstošu kamolu iešļācās mežainim pašā
purnā, it kā Gaids ar pilnu riekšauju tās būtu smēlis

un slacījis. Un laikam mežainis tak drusku iztrū-

kās — viņš tūlīt aizbēga . . .
Bet Gaida asinis vira jautrā urdziņā, un sejā vi-

ņam uzplauka savāds, viņpasaules smaids: „Puķes . . .

puķes ..
." runāja viņš, asinīs skatīdamies. Vai re-

dzat, kādiem skaistiem ziediem manas krūtis pil-
nas . . . Vai redzat, kā tie rit, kā tek

..
. tek irbu

kājiņām kā irbu cālēni no ligzdas ... O, viņi aiz-

tecēs un Dzintarmātei jautru stāstu stāstīs un prasīs
Dzintartēvam gudru padomu

...
Nē —nē — mums

gudra padoma vairs nevajaga. Arī Dzintartēvam viņi
stāstīs jautru stāstu, ka mežaini mēs uzvarējām

...
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Ar puķēm mēs to uzvarējām — ar puķēm, kas aug

mūsu krūtīs . . . Nē, nupat aug tām kāti. . . gari
kāti

...
O, kādi gari, gari. . .

cauri mākoņiem .. .
pāri mēnesim . . . Man jāpaslēpjas . . . man jāpaslēp-

jas viņu ziedu kausos
...

tā . . .
nu tīkas uz augšu .. .

cauri mākoņiem .. . pāri mēnesim
.. .

garām ausek-

lim
...

Ar Dievu, Dzintarsēta ..." — — Tā mira

Gaids. —

Un tikko stāstītājs bij beidzis, no meža puses no

irstošās rīta krēslas iznāca gara rinda pelēku stāvu.

Priekšējie nesa kaut ko uz zaļām egļu zaru nestu-

vēm. Visi viņi bij pušķojušies mētrām, pūpoliem un

egļu zariņiem, un skumju nebij viņu sejās. — Klusi

tie nolika svaigas dobes mala atdzisušo puķu karali.

Arī tas bij pušķots mētrām, pūpoliem un egļu zari-

ņiem, un skumju nebij viņa bālā sejā. Zem galvas
viņam bija palikta pelēka pūpolu slotiņa spilvenīša
vietā. Bet apkārt viņam nostājās tā pavadoņi no-

liektām galvām un klusēja, un palika tā stāvot, it kā

ko gaidītu. Un Dzintartēvs no iesākuma nevarēja
apķerties, ko viņi gaida.

Viņš nemaz neatgādājās, ka zemē gulda uzvarē-

tājus . . . Viņš neatgādājās, ka trūka dziedātāju kora,

tumšās debesīs, tumšām vaidu dziesmām krūtīs. Bet

tie vēl nenāca, tos vajadzēja gaidīt.
.
.

Trūka nopietnais Dieva kalps, kas svētības vār-

dus runā, dzeltainās rokas pacēlis, un iesviež dobē

nozīmīgās trīs smilšu saujas. Tas arī nenāca, to va-

jadzēja gaidīt.
Un tad vēl puķu trūka

.. . vainagu un puķu .. .
Kā puķu karali lai apraktu bez viena zieda?

...
Un

puķu nesējas vēl nenāca. Tās vajadzēja gaidīt.
Tie gaidīja un gaidīja, bet neviens nenāca. Tik

rīti sarka
... Uz rīta mākoņiem kāds nāca

.. . Tam

rokā bij dimanta irbulis, uz tā viņš vēdināja platu
liesmu kodeļu. Tā paliek aizvien platāka un plīvo
aizvien augstāk .. .

Jau tuvā meža zaros ķeras sār-

tās šķiesnes un vilnīdamās nāk aizvien tuvāk
. . .
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Tad rugājos iztrūkās pelēkais cīrulītis, nopuri-

nāja krēslu no spārniņiem un ievērpās rožainajā
rītā

...
Un vesels koris

.. . nē, daudz, daudz kopi

sekoja tam, un viņi apšķetināja debesi un zemi plūs-
tošām, irstošām dziesmu krellēm

.. .
Un viņu dzies-

mas bij jautras kā pats austošais rīts, un kristalla

rasa lāsoja no tām
... Tā dziedātāji ieradās

.. .

Un tad. . . tad nāca viņš pats, Augstais Priesteris,

no kura skata debess sarkst un rīti dzimst, un kura

mētelis ir balts kā diena
.. . viņš nostājās uz meža

galiem kā uz robainiem vainagiem apvīta sliekšņa,
un sārtas staru rokas it kā svētot izstiepis, smilšu

vietā kapā bēra dimantus un kūpošu zeltu. . .

Dziļš un svinīgs bij šis brīdis. Tas arī Dzintar-

tēvu vilka dobei tuvāk, un viņš piegāja, klusuma ne-

pārtraukdams. — „Gaids, mūsu sirdsšķīstais brālis,"

nosacīja kāds, kas pirmais bija viņu ieraudzījis tu-

vojamies, bet citi visi klusēja ... Un atkal Dzintar-

tēva sirds gribēja pāri iet, bet viņš savaldījās, savu

bērnu priekšzīmei sekodams
. . . Un pēc brītiņa Aug-

stais Priesteris ievilka savas staru rokas plūstošās
liesmainās mākoņu piedurknēs un ar kvēlošu pade-
besi aizklāja seju. Bet Dzintartēvs izvilka savu plato
mēteli garainām dzintara pogām un puķu vietā uz-

klāja to puķu karalim . . . „Mans sirdsšķīstais dēls
.
.

.

dusi... dusi..."

Pec šīs teva kaparunas runu vairs netrūka, un

zeme lēnām aizvēra savu muti
.. .

Drīz pelēkie stāvi sāka atstāt ozolzaru pajumti,
un Dzintartēvs gāja savu bērnu vidū Dzintarmāti mo-

dināt. Domās tas jau redzēja, kā visu to viņš darīs:

atsegs logu, rādīs viņai rīta sauli un cīruļu pilno de-

besi un sacīs tai: „Celies, Dzintarmāt, un esi līksma!

Mums šodien liela gaviļu diena
.. .

Celies un saņem

savus bērnus
...

kā uzvarētājus saņem viņus, jo tie

briesmaini uzvarēja puķēm . . . puķēm, kas viņu krū-

tīs aug, kas tekā irbju kājiņām, ja tās no krūtīm

ārā tiek." Un vēl daudz, daudz viņš stāstīs Dzintar-
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mātei par savu bērnu uzvarām, un rīta saulē atkal

aizdegsies pa grīdu izbārstītās brīnumzīles. Tad Dzin-

tarmāte viņas atkal salasīs, vērs virknēs un tad ap-

veltīs tām savus bērnus, un visi viņi taps no vaiga it

kā karaļbērni, bet sirdīs — it kā dievi . ..
Bet, viņiem aizejot, uz ozoliem atlaidās pelēkais

meža balodītis. Viņš iemetās pašā tā zara galiņā,
kurš stiepās pār nupat uzmesto dzeltaino smilšu ko-

piņu, un sāka pūst pakaļ aizgājējiem krēslaini sirmā

sudraba balsī:

„Tuas kapus, tuas kapus — piaminat,
Kur sirdsšķīstuos varuaņus guldināt! . . ."
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Dzīvība.

„Kas ir Dzīvība? No kurienes viņa nāk un kurp

viņa iet? Kur viņa agrāk bija? Kas viņu man deva

un kur gan pats šis devējs viņu ņēma? Kāpēc viņa
man dota, un kur viņa reiz paliks?"

Es sēdēju uz kāpas jūrmalā un domāju par Dzī-

vību. Jūra snauda pie manām kājām mierīga un

klusa, un priedēm kāpās bija adatas no tīra zelta.

Uz gludā līmeņa gulēja sārta liesmu laipa kā garš,
sarkans audekls no krasta līdz pašam apvārksnim.
No laipas viņējā gala saule lēnām kāpa dzelmē, staru

rokām pieturēdamās pie debess sienas un pie rožu

nastām apkrautiem mākoņu ragiem. Tiklīdz viņa
dzelmē nolaidās, — melnas, platas, mīkstas muguras

sāka lēnām no apakšas svērties pret gludo līmeni,

sāka locīt to un kvēlošo liesmu laipu, kamēr pēdējā
salūza . . . Bet degošos gabalus platās muguras iz-

nesa uz visām pusēm un lēniņām tad nolaidās ar

viņiem dziļumos. Uz līmeņa vairs palika tik zilgans
tvaiks un izjukušu dzirksteļu strēlas. Bet arī tās

drīz dzisa.

Tuvojās nakts.

Es sēdēju uz kāpas zilas krēslas apņemts un no-

lēmu no vietas nekustēties, kamēr nebūšu apmierino-
šas atbildes atradis uz saviem jautājumiem. Bet jo

ilgāki domāju, jo vājākas man kļuva cerības tikt reiz

ar viņiem kaut cik skaidrībā.

Kad uz jūru skatījos, tad bij:
Dzīvība ir vilnis, kas uz zemi tek un krasta smil-

tīs izšķīzdams šķiet sasniedzis visdiženāko mērķi.
Kad uz debesi skatījos, tad bij:
Dzīvība ir meteors, kas zemes atmosfērā īsu brīdi

aizdegas un uzliesmo, bet pēc tam atkal auksts klīst
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apkārt aukstā bezgalības telpā, tāpat kā priekš tam —

gadu miljonus . . .
Kad kāpās skatījos, tad bij:
Dzīvība ir vētras locīta priede jūrmalas kāpās,

kas priecājas un ilgojas pēc aizjūras varenajiem vē-

jiem, kaut nāvi tie tai nestu . . .
Kad smiltīs skatījos, tad bij:
Dzīvība ir niecīgs smilšu graudiņš, ko katrs ga-

rāmgājējs kājām min . . .

Kad paskatījos rasas pilnos zāles cekulos, tad bij:

Dzīvība ir rasas lāse, kas visās varavīksnes krā-

sās spulgo ..
.

Bet kad tad atkal jūrā raudzījos, tad bij:
Dzīvība ir jūra, bezgalība; bezgalība un mūžība —

neizsmeļama, neizmērojama, neaptverama ..
.

Nē, un

tomēr viņa nav jūra! Viņa nav nekas!
.. . Nekas?

Bet viņa taču ir viss? Nekas un viss — jā — kas

tad viņa ir?

Kamēr es šā mocījos, daļa no manas dvēseles,

mans „otrais es", diviem ziliem domu spārniņiem uz-

laidās uz līkā priedes zara, kas kā aizšauts spārns

pār mani karājās, lai no turienes novērotu, kāds iz-

skatos, kad ar šādiem augstiem jautājumiem laužos.

Kad atpakaļ viņš atlaidās, nemaz tas negribēja sacīt

man, ko redzējis. Es tikai manīju, ka ļoti jautrs viņš
bija. Un kad tas beidzot līda manī atpakaļ caur

manu kreiso ausi, es dzirdēju, kas viņā skanēja par
redzēto un ko tas kautrējās man sacīt: es līdzinoties

kucēnam, kas savu asti grib noķert, līdz nespēkam
un izmisumam mocīdamies ar neprātīgo iedomu ...

Tas mani satrieca.

Pār mani sabruka kas bezgalīgi smags. Kā dzir-

navu akmens saspieda viņš krūtis un piekļāva mani

pie zemes, tā ka es pat pakustēties nevarēju. Nakts

sēdēja ar zvaigžņu kroni galvā vēl virs tā, nežēlīga
un skaista, bet kāpas akmentiņi rakās manos deniņos
kā kaulaini un auksti pirkstu gali. Es tiešām nezi-
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naju tad, no ka un kur lai lūdzos glābiņa, bet glā-

biņš toreiz atnāca pats, nelūgts un necerēts.

Ap pusnakti, kad mēness bija liels un jūra, sud-

rabzvīņās laistīdamās, klusi varena, — gar krastu

gāja Gaišais Gars — viscauri balts un mirdzošs, staru

mētelī. Un viņa pēdas smiltīs kvēloja un dedza kā

iegareni, garā rindā nostādīti degošas eļļas šķīvji.

Viņš pienāca man klāt un, plecus kautri aizskā-

ris, uz mani teica: „Nu nāc, un es tev rādīšu, kāda

ir Dzīvība!"

Un tikko viņa roka mani aiztika, es jutos atvieg-
lots un piecēlos. Mēs piegājām pie pašas ūdens ma-

las. Gaišais Gars apstājās un, rādīdams ar roku smil-

tīs, sacīja:
„Vai tu tur ko redzi?"

„Nenieka, kā tik smiltis un akmentiņus . . ."

„Smiltis un akmentiņus — jā! Bet vai zini, kā

radušies šie akmentiņi?"

Šis vieglais jautājums mani tā uzjautrināja, ka

es uz dažiem acumirkļiem aizmirsu visu citu un aiz-

raudamies skaidroju, kā cēlušies gludie krastmalas

akmentiņi, nu — visos sīkumos, no galu galiem un

no radu radiem, no pašas zemes lodes iesākot: kā

viņa atdalījusies no saules, kā zemei dzimuši tad

dēli — klinšu kalni, kā visi mūsu akmeņi un, pro-

tams, arī viņi maziņie, tad atkal savā rindā atdalīti

tikuši no klinšu kalniem, kā jūras viļņi izmazgājuši
tos gludus v. t. t.

Gaišais Gars, redzēdams manu gatavību šais zinī-

bās, neļāva man skaidrojuma nemaz pabeigt un uz-

deva atkal jaunu jautājumu.

„Bet vai zini, kas tādos akmentiņos slēpjas?"

Jā, tagad, lūk, nezināju ko atbildēt! Kas gan

var šādos akmentiņos slēpties? Man neatlikās cits,
kā plecus paraustīt un klusēt. Tā pagāja daži acu-

mirkļi; tad Gaišais Gars pats pārtrauca klusumu.

„Nu skaties!"



28

Viņš pieliecas un pacēla vienu akmentiņu no pa-
šas ūdens malas.

„Vai redzi tagad?"
Es paskatījos un apjuku. Paceltais akmentiņš

viņa rokās laistījās zilās, zaļās, sarkanās — un —

vārdu sakot, visās varavīksnes ugunīs, kuras dedza

tik gaiši, ka nepiemiegtām acīm nevarēja viņās lū-

koties.

„Dimants — jeb kāds no dārgakmeņiem," — es

nedroši iebildos. Nākamā acumirklī tomēr nokaunē-

jos pats par saviem vārdiem, jo zināju: ja visus dār-

gākos pasaules dimantus sanestu kopā, tādu liesmu

tomēr nevarētu uzkurt. Tik gaišs viņš bija.
„Ja, dārgakmens, kas tomēr ne par kādiem dārg-

akmeņiem nav pērkams. Bet skaties nu!"

Un pirms es atguvos, Gaišais Gars pieliecās drusku

ar labo plecu uz zemi un aizlaida degošo, ne ar ko

nesamaksājamo dārgakmeni pa melno, gludo jūras
līmeni. Tā zēni dažkārt plānus akmentiņus laiž pa

laistīgajām pļavas rencelēm.

Kā liesmains putniņš viņš aizlidoja, lēkādams, ik

pa gabaliņu, ik pa gabaliņu gludo līmeni spārnu ga-
liem aizķerdams, un jo tālāk — jo ātrāk, jo īsā-

kiem lēcieniem. Cik reiz viņš ūdeni aizkāra, tik de-

gošu, izplūstošu ripu palika melnajā līmenī, un kur

tas nogrima, tur uzsitās beidzamā, ar tumšu vidu .. .

„Vai redzēji — tāda ir tava dzīvība, tava dzīve,

tavas cīņas un nāve!" nosacīja Gaišais Gars un tai-

sījās tālāk iet.

„Bet vai tad ar to beigas?" es iesaucos, vel ne-

laimīgāks nekā iepriekš.
„Kad paies tikdaudz tūkstoš gadu, cik reiz viņš

skāra līmeni priekš nogrimšanas, tad jūra pati viņu
atkal malā izskalos, vēl gludāku un liesmaināku nekā

to tagad redzēji. Bet es tad viņu atkal tāpat jūrā
ielaidīšu, lai vēl gludāks, vēl liesmaināks viņš atgriez-
tos. Un tā aizvien tālāk, kamēr tam varavīksnes

ugunis izzudīs, tas ir: ne izzudīs, bet saplūdīs vienā
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baltā saules liesmā, kas visas krāsas sevī

satur, un tomēr balta. Tad arī jūras dzel-

mes nebūs vairs tumšas, jo viņas dziļumos un kras-

tos degs tik daudz saules, cik tagad akmentiņu še

viscauri izkaisīts . . ."

Un Gaišais Gars aizgāja.
Es paliku stāvot, pārsteigts, apmulsis, un skatījos,

kā pa līmeni ugunīgās ripas zvīļainos gredzenos iz-

plētās, aizšūpojās, plaka un dzisa
.. .

Hm — hm! Tāda tad viņa, mana Dzīvība — at-

kritusi daļa no pašas Lielās Saules, — atkritusi, iz-

dzisusi, tumša palikusi .. .
Un reiz viņai atkal par

sauli jātiek .
.
. Priekš tā tad nu dzīve — īsais lido-

jiens virs briesmīgā Melnā Elementa, kas mūžīgi zem

mums svārstās
. . . Caur viņu ejot tad mums jāno-

gludinās un maz pa mazām jātop mirdzošiem un bei-

dzot baltiem — saules baltiem. Par saulēm mums

reiz jātiek, un tad būs Melnam Elementam jāiznīkst,
— ne jāiznīkst, bet jātiek gaišam, mūsu staros

.. .

Hm — hm! . . .

Tai acumirklī šis skaidrojums mani it kā apmie-

rināja, bet nākamo vakaru es atkal sēdēju uz kāpas

jūrmalā un domāju par Dzīvību. Kad domas kādu

laiciņu bij mani mocījušas, mans „otrais es" sāka

atkal lidot ap manu galvu dzeloņu spārniņiem un

ņirgāties par mani.

„Par ko tu smejies, nelieti?" uzkliedzu reiz viņam

nervozā uzbudinājumā un gribēju viņu pirkstos da-

būt un nospiest. Viegli viņš paspruka tālāk un zob-

galīgi pamācošā balsī sāka smiedamies izklāstīt man

savu gudrību.
„Par kucēnu, kas savu īso astīti ķer! . . . Kas

Dzīvība ir, var tikai just un tieši piedzīvot,
bet nekad zināt. Cik ātri arī kucēns grieztos

ap sevi — nekad viņš astītes nepanāks! . . . Caur

zināšanu var aptvert tikai daļu no savas būtes, kad

otra daļa paliek kā zinātājs — subjekts. Bet tā kā

Dzīvība ir visa personiskā būte, tad ar prātu viņa
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nekad nevar tapt visa aptverta, jo pats šis prāts jau
ir daļa no viņas, bet nazis nekad pats sevi nevar

griezt, spieķis nekad pats sevi nevar sist, un redzoša

acs pati sevi nekad nevar redzēt. . . Nekad tu nezi-

nāsi, kas ir Dzīvība, jo patiesībā tu zini to — juz-
dams... un just ir tiešāki nekā zināt. Asti kucē-

nam jau nemaz nevajaga noķert: tā viņam pieder jau
bez tam!

...
Šī ķeršana ir tikai zīme, ka .

.
.**

Es tālāk nevarēju šo skaidrojumu izturēt. Es gri-

bēju manu gudrenieku atkal kampt, kas, protams,

atkal neizdevās. Tā neatliek man cita līdzekļa, kā —-

neklausīties, ignorēt. . .

Un kad visas manas karstās domas taisās jukt,
tad eju ūdens malā un laižu gludos akmentiņus pa
melno līmeni, atkārtodams sevī Gaišā Gara vārdus:

tāda tava Dzīvība, tava dzīve, tavas cīņas un nāve . . .
Bet pēc tam skaitu uzplūdušo gredzenu ripas: cik

ripu — tik gadu tūkstošu, tad jūra viņu atkal malā

izskalos, un reiz tam jātiek mirdzošam kā saulei. . .

Jauka dzīve, jauka rotaļa! Kas Dzīvība ir, tā ir

nezinu, bet dzīve ir — rotaļa . . . Dzīve ir sāpju un

baiļu pilna rotaļa virs nevainīgā, briesmīgā Melnā

Elementa. . .
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Kā laime nāca.

Atspiedusi balto celi uz krasta sirmiem sudrab-

oļiem, Laime taisījās kāpt ārā iz smaržīgajiem tumši

ziliem ūdeņiem, un gribēja uz mani nākt tā, nākt uz

mani — atstāto, un es viņu gaidīju, izplestām rokām.

Tā izkāpj pavasara rīts iz tumšā, smaržām pieli-

jušā pavasara nakts klēpja, un visa radība jūt kaut

ko neizrunājamu, kad ceļ viņš savu gaiškrēpaino gal-

vu pār melnām meža galotnēm kā dzeltains, jautrs

leopards . ..

Un es ar' jutu neizrunājamo, kad Laime taisījās
nākt mani raudzīt, jā — mani, taisni mani . . .

Tā celi bij jau uzlikusi uz krasta sudraboļiem,

un, atbalstīdamās uz vienas rokas, otru viņa sniedza

man. Un vāji sārta viņas roka bij kā ziedos iešķeti-
nāts mežābeles zars, un es vēl atminos, kā katrā

pirkstgalā tai drebēja pa lielai, skaidrai ūdens lāsei,

kā tīmekliņu pavedienos dimanti, kas laistās zilsar-

kani zaļās uguntiņās . . .
Tik skaista viņa bij, šī roka, tik jauki izskatījās

tā, kad lielās lāses drebēdamas dedza viņas pirkstga-
los ... — tik neizrunājami skaisti bija tas, ka es uz

brīdi apmulsu un nedrīkstēju viņas satvert, es ne-

drīkstēju aizkārt tās .
..

Un Laimei — — paslīdēja celis, pēc manis snie-

dzoties, jo sudraboji krastā gluži glumi bij. Viņa sa-

svērās un pakrita ... ak .. . viņa atkrita atpakaļ un

tu—ūlīt pazuda kā dzelmē iesviests zelta biķeris .. .
Un es paliku stāvot tukšām rokām

Tumšajos ūdeņos sacēlās lieli, mīksti gredzeni za-

ļās samta kamaniņās un čakli aizlaidās, cits citu ķer-

dami, — šūpodami un lauzīdami gludo līmeni ar zilo

debesi un retiem baltiem mākonīšiem. .
.
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Es gaidīju, ka viņa atkal nāks, un prātīgāk kāps,
un es tad, zināms, steigšus metīšos tai pretim un pa-

līdzēšu izkāpt. . . Tai bija jānāk katrā ziņā, jo pava-

sara rīts nekad tak nekrīt atpakaļ un nenoslīkst nakts

tumšā klēpī ...
It nekad

.. .
Bet viņa nenāca — —

Gredzeni saplaka, palika miegaini, aizsnaudās .. .
Kamaniņas nogrima klusītiņām. Līmenis izlaidās spī-

dīgs un glums, un gluma debess viņā iegulās ar bal-

tiem, rāmiem mākonīšu jēriņiem zilajā klēpī. — Tā

nenāca vairs atpakaļ.
Es saucu viņu, bet tā neatsaucās.

Es lūdzu viņu, rokas izstiepis, bet viņa neatbil-

dēja.
_

Ta neatbild un neatsaucas un guļ kaut kur zem

glumā līmeņa kā zelta sieksta mežābeļu ziedu ro-

kām . . .

O, viltīga man viņa ir un gudra! Es zinu gan,

kādēļ tā neatsaucas ! Tā tagad gaid\ lai es pie viņas

eju, — nu taču zinu es, kur viņa mīt
. . . Lūk, tādēļ

viņa neatsaucas un nenāk vairs!

Un zilās dzelmes labina ik reizes mani: lai ejot
es pie Laimes . . . lai ejot es pie Laimes, — tā gaidot
mani . . . tumšos dziļumos — —
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Skumjas.

Kā mūri kā mūri

Kā tumši mūri, kā zili kalni guļ viņas visapkārt —

Kā tumši mūri, kā zili kalni, kā melni piepampuši

padebeši, melnām izjukušām galvām, lāsojošām, eze-

rus žņaudzošām dūrēm

Uz mūra atšļūk mana roka; kā siltā spilvenītī
rokā guldinu es pieri, un manas dienas nāk un iet —

nāk un iet, — bez dzīvības un saltas kā piekusuši
lietuvēni krēslā.

Kaut varētu es mazu uguntiņu uzkurt — starp

ceļu galiem . .
. kaut varētu es notrūkušo dziesmu uz-

sākt . ..

Man dziesma dziedama —

par manu teku, pazu-

dušo; par manu sauli, izdzisušo; par manu maldu pili,

nogrimušo —

Man dziesma dziedama

Pēkšņi garām aizdip vējš, jautrs — jautrs ...

zaļiem lentu grožiņiem, kalmu pātadziņu, viss apbiris
sudrabpārslainiem, izirušiem bērnu smiekliem

.
.

.

Lai-

kam no pļavas tā braukdams, laikam no ziedoša ķiršu

dārza — kumeliņš pelēcītis, viss apsnidzis ķiršu zie-

diem
.. .

Kādēļ es — viņu ieraugot — roku atvilku no de-

niņiem? Vai vējiņš neaiznesa manus mūrus, manus

kalnus, manus melnos padebešus? Vai tie maz bij
mūri? Vai tie maz bij kalni?

Es zinu — tā jautāt ir neprātīgi! Bet es arī zinu:

vienu acumirkli cilvēks aizvien vēl spēj neprātīgs
būt — neprātīgi domāt, neprātīgi jautāt — vienu acu-

mirkli.

Un — vai tad es nu vien?!

Lūk, tur aiz akas, dārzā, stāv pelēks apsūnojis vār-
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tustabs, -— vītols, man šķiet. Tam zari apcirsti un

galotne, un pats viņš iejozts resnās, izžuvušās kārklu

klūgās, bet vēl pilns dzīvības un spēka līdz sakņu ga-
liem. Un blakus viņam liepa, — kupliem, platiem
zariem

.
. .

Kad cīruļi un gulbji pavasari atnes, kad bezdelī-

gas savās lizdās atgriežas, un liepa aužas tumšā lapu
samtā, — nereti gadās tad, ka gaudais vītols aizmirst

pilnīgi nedziedējamās vātis un to, ka viņš bez galot-

nes, bez zaru, — bez zaļo lapu šalku un tā tad ar' bez

pavasara.

Un maz, — tik maz ir laimes vajadzīgs, lai neprā-

tīgu viņu padarītu.
Pietiek, ja bezdelīga, gaisā šaudīdamās, tam ga-

ļām palaižas vai pāri ar zilām uguntiņām spārniņos,
savu vidžu-vidžu dziesmiņu cilpodama, — ar to jau
pietiek! Un kad vēl viņa kādu reizi nometas uz tā

dzeltainām ziedstiebriņu kājiņām, kaut pāris acu-

mirkļu, un liepas palaunadzes ēna mīksti pašlaik virsū

gulstas, nu — gluži tā, it kā tā pati būtu tuvāk pielie-
kusies ar savu saldās krēslas pilno galvu . . .

Un visa skumjā tiešāmība vītolam tad izzūd! Tad

viņam šķiet, it kā uzreiz izšautos tam plati, plati, zaļi
zari, jā — tādi pat kā blakus liepai. Un gaiša ga-

lotne pret debesīm, tāpat kā blakus liepai. Pat vēsmu

dzird viņš savos zaros šalcam, tāpat kā blakus liepā ...
Un tad vairs netic viņš, ka tas bez zaru, -apcirsts,
kails un sakaltušās klūgās iejozts vārtu stabs, netic

un netic.. .
līdz bezdelīgas atkal aizlaižas ar savu

vidžu-vidžu dziesmiņu un zilām uguntiņām spārni-

ņos, bet liepas mīkstā ēna sabiezē par smagu, melnu

nakti —

Ha! Vai tie maz bij mūri? Vai tie maz bij kalni?

Ja tie nebūtu mūri, kā tad viņi varētu tā žņaugt?
Ja tie nebūtu kalni, kā tad viņi varētu gulties tik bez-

gala smagi? Kā tad viņi varētu spiest tik bezgala
cieti? Kā tad viņi varētu būt tik bezgala bezjūtīgi?

Smagi savās mālu cisās gulstas kalni, zemes diž-
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dēli, smagi valsta savus klintsakmeņu locekļus, smagi

viņus sajūt tas, ko viņi skar — smagi — smagi —

Kur nu paliek manas cīņas, domātās, cerētās.

Mūru jostā manas krūtis aizžņaugtas! <Kā lai cīnos,

kad uz maniem pleciem granitkalni guļ? Vai Simso-

nam jau nebij jāsabrūk zem nama stabiem? Vai mig-
las kalns jau nespēj nožņaugt pašu sauli?

Un taču
—

kā es reiz par cīņām domāju! Par

lielām, varenām un tālu paužamām. . . Un uzva-

rām Es domāt par tām kautrējos, bet manos

sapņos viņas laistījās kā tāla uguns tumsā. . .

Es milža šķēpu sev reiz dzīros kaldināt, tik garu

un tik platu kā Gauja, kad tā izlaidusies zilpelēkos

pavasara plūdos . ..

Es gribēju ar viņu nostāties uz Zilā kalna un kvē-

lošu to turēt izstieptu pār manu Dzimteni, lai apakšā
mirdz Gauja, bet augšā mans šķēps — spoguli pret
spoguli . . .

Septiņas saules mirdzētu manā šķēpā, septiņas
saules mazgātos Gaujā, Daugavā deviņi sudraba mē-

neši . . . Bet manas acis degtu kā jāņugunis . . .

Kur nu paliek manas cīņas, mans milzu šķēps un

mana šķēpa saules?!

Manas dienas nāk un iet — nāk un iet — bez dzī-

vības un saltas kā piekusuši lietuvēni rīta krēslā.

Pat mazās uguntiņas nespēju sev uzkurt starp ceļu
galiem. Un saules nespēju sev tikdaudz sasaukt, kā

vaigus apžāvēt, kā apžāvēt to akmeni, kas pagalvī
man spilvenīša vietā

.. .
Tās debess puses es vairs

nezinu, kur viņa rītā lec, es arī nezinu, kur vakarā

tā noriet. . .

Tik mūļi — mūri — kalni — padebeši, — un vidū

mana šaurā, tumšā ala un tajā mana dvēsele — bez

spārniem, nogurdēta —

Tagad es saku:

ja nebūtu man viņu reto brīžu, kur dvēsele sev
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tomēr spārnus pēkšņi dabū, zvīļošus liesmu spārnus,
— tad nospiestu tie mani, nospiestu, nospiestu

.
.

.

Pats nezinu, kur viņi nāk un kas man viņus dod.

Kā maldu uguntiņa pēkšņi izšaujas ap skumjo purva

priedīti tumšajā rudens naktī un drīzi atkal izzūd, —

tā nāk un izzūd spārni manai dvēselei.

Un šajos brīžos viņa uzlaižas: pāri mūriem, pāri
kalniem, pāri padebešiem, taisni uz pašu sauli . . . Pa-

dzeras, nomazgā gaismā pieri un krūtis un krīt tad

atkal atpakaļ tumšajā, saltajā ikdienišķības alā.

Tumsas un baiļu apņemta dzird viņa, kā kūtriem

šļakstošiem un nevīžīgiem soļiem alas priekšā atjāj

pazīstamais lietuvēns uz sava pelēkbrūnā krupja, mir-

dzoši violetām acīm .. .

Krupi viņš piesien alas priekšā, bet pats tad lēni-

ņām virzās uz mani.
. .

Jau jūtu kaut ko ļakainu uz

krūtīm veļamies . . . Jau mitri aukstās, sikspārņu ādā

ievilktās rokas tinas man ap kaklu, līp pie pieres,

šļūk uz vaigiem .
.
. Deniņos man sadīgst auksti

sviedri un krūtīs biezē neizrunājamais, kā asinis, kas

apstājušās riņķot, sarīkst kumosos
.. .

Bet dažu reiz viņš mēģina ar mani labs būt. Viņš
laikam mana tad, ka gurstu. Vai negribot es piena:
šā krupis esot slaucams . . . Tik redzēšot, kā es tad

atspirgšot! . . .

Un dzirdu tad, ka alas priekšā saplūst rūcošs pū-
lis ap lietuvēna krupi — atspirdzināties. Es dzirdu,
kā tie cīnās cits aiz cita. Es dzirdu, kā tie, mutes

kustoniski šļakstinādami, zīž kaut ko
.. .

Un — riebums, riebums, riebums — riebums
. . .

—

— — — kā sarūsējis tutenis apgriežas manās iek-

šās
. . .

Es tādos brīžos nespēju pat raudāt. — —

Manas dienas nāk un iet — nāk un iet, un es sēdu

skumjš un nemierīgs un gaidu, kad dvēselei spārni
aizdegsies, tāpat kā purva priedīte uz malduguni ru-

dens naktī gaida.
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Un kad pār manu galvu debess kļūst vismelnākā

un mani kalni, mani mūri, padebeši tikai nakti virsū

dvēš, tad taisni mana ticība visnešaubīgākā:
Reiz maldugunīs sadegs visa pasaule, un manai

dvēselei reiz spārni uzliesmos — tik plati, liesmaini

un vingri, ka atpakaļ vairs nebūs jālaižas.
No saules viņa laidīsies uz sauli.
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Vita somnium.

Fragmenti.

Pie šūpuļa.

Tukšs stāvēja mans šūpulis, šļūganām virvēm.

Es appušķoju viņa līksti liepu zariem un virves

laukpuķīšu vītnēm apviju, bet stūros — pāri baltiem

spilvenīšiem — saspraudu bērzu meijas. Es sēdēju
pie sava tukšā šūpļa, cik vien man brīvu brīžu atli-

kās, un dažu reiz, kad silta krēsla gaisā brieda — vai

skumja, vai arī kairi vilinoša, — bet dārza ziedu dvaša

sarkanās jostās plūda manā istabā pa pusatvērto
logu, — man krūtīs kaut kas savilkās un sila, bet lū-

pas vērās dziesmās, kā ziedpumpuri lapās veļas, —

man vajadzēja dziedāt... Es sēdēju pie sava tukšā

šūpuļa un dziedāju. Dievs zin, kas tās par dziesmām

bija: kā dvēseles sāpju, kā gaužas vientulības, kā zilu

ilgu dziesmas viņas likās. Mani mocīja ilgas pēc tu-

vas dvēseles, pēc kaut kā dzīva un svēta, ko varētu

guldīt tukšajā šūpulī un tad šūpot un sargāt, un klu-

sināt un bezmiega naktis pavadīt un ciest tā labā un

nemierīgās sirds asinis atdot. Bet pašam man bērna

nebij un svešu viņā guldināt man negribējās. Man

bij tik ilgas un ilgu dziesmas.

Tad sāka iz tuvējām birzīm dzeguzes uz mani

laisties, varbūt manas dziesmas dzirdējušas, varbūt

manu dziesmu pamudinātas, — ikdienas pa vienai,
bet dažudien arī vairākas . .

.

Es saņēmu tās viesmīlīgi. Es ļāvu viņām izkū-

koties — pēc patikas . . . Pat šūpļa meiju zaros pa-
lēkāties viņām ļāvu. Un tad arī izrādīja tās man

visas savas mākslas; uz vienā zara kūkoja tās aram-

laiku, uz otra — sējamo, uz trešā sita tikai klak-

šķus ...
Un katrs viņu kūkojiens kā sudrabspolīte

šāvās caur zaru metiem tuvējās bērzu nītīs, un tās

ikreizes atspolīti uzķēra un laida atkal .. . Bet
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klakšķi aizveļas ka mīksti, zilpelēki vilnas kamoliņi
un iegrima kaut kur zem zariem mīkstajā sūnā.

Es viņās klausījos ar cienību un apbrīnošanu un

priecājos no sirds par viņu jaukām spējām. Bet

kad pēc tam tās sāka mēģināt priekš saviem bērniem

dabūt manu šūpuli, tad ar to pašu mūsu draudzībai

bij beigas. Es nevarēju svešu bērnu guldīt savā šū-

pulī, un dzeguzēnu jau pavisam nē! Es biju dzir-

dējis — tie vēlāk izaugot par vanadziņiem. Un va-

nadzēnu audzināt savā dvēseles šūpulī — tā

es nevarēju. Par vienu no visļaunākajiem grēkiem
es to turēju un turu. —

Un tad Tu atnāci.

Kā tas gadījās —es vairs nezinu. Varbūt manas

ilgas Tevi atvilka, Tev pašai nemanot, tāpat kā mē-

ness jūru velk sev pretim.
Tu atnāci aizplīvurota, — kā ziedoņa nakts, un

nosēdies man blakus, pie mana tukšā šūpuļa. Zem

plīvura tev bij vijole. Tu viņu lēnām izņēmi, un

Tavas kreisās rokas pirksti sāka aptekāt tās stīgas.
Un pirmo reiz es redzēju tad Tavus pirkstus. Man

viņi izskatījās kā iedzeltaini sārtas lagzdu ziedu vā-

lītes aprīļa saulē, kad ziedputekļu trauciņi jau pavē-

rušies, bet biruši vēl nav.

Uz viņiem skatoties es domāju:
Ja pirmais cīrulītis varētu tiem blakus nomes-

ties — tad taisni, kad viņš taisās pirmo reizi pavērt
knābīti un pirmo dziesmu dziedāt pavasarim, — tad

viņa dziesma iznāktu daudz jaukāka, daudz drošāka

un pavasara ticība daudz pilnāka.
Ja agrtecīte bitīte — kad pasaule vēl sniega pilna

— drīkstētu nomesties uz viņiem un viņus aptekājot
ieelpot pavasara sauli, — ak, kur tad viņai tropā būtu

daudz ko stāstīt par pusplaukušiem lagzdu ziediem,

par sagaidāmo medus bagātību.
Un tad es iedomājos savu nomirušo brālīti, kas

ilgojās ar bērna nepacietību pēc pavasara un pēc zie-

diem, bet nevarēja viņu sagaidīt, Ikrītiņu viņš tecēja
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pie loga, ikrītiņu jautāja vecmāmuļai, vai pavasaris
jau atnācis, vai dārzā neesot pa nakti ziedi saplau-
kuši. Un atbildei ikrītus vecmāmuļa rādīja uz bal-

tiem sniega runčiem sētas stūros un pie vārtiem, kas

pavasarim neļaujot ar ziedu ratiem dārzā braukt.

Tad kādreiz brālītis bij slepeni gājis baltos runčus

padzīt. Bet tie bij stiprāki par viņu: to aukstā drošā

ģifts bij iesējusi viņa krūtīs nāves dīgļus. Un dienas

trīs pēc tam tie atsūtīja savu bālo pamāti ar stikla

acīm pēc mana brālīša. Un ziedu nesagaidījušam
tam bij jāiet viņai līdz

Es iedomājos savu brālīti tai brīdī, kad viņš šķī-

rās. Ja šie pirkstiņi būtu viņa acis aizspieduši, viņš
būtu domājis: a, — baltie runči tomēr beigti
ziedu rati klāt dārzā jau lazdas zied

.. .
Un viegli butu bijis šķirties manam brahšam.

Un kamēr tā par viņiem domāju, kā čakli tār-

piņi tie aptekāja stīgas un laikam katrai kaut ko ie-

čukstēja.
Tad atšķetinājās Tava otra roka iz plīvura; kā

ziedošs ābeļzars šķir rīta miglu. Un tajā bija lociņš,
liekts no jasmīnkrūma atvases. Tu nākot vārtu

priekšā laikam viņu biji lauzusi un lapas apbraucī-

jusi, bet vidū dažas bij vēl palikušas, un starp tām

bija paslēpies viens zieds kā iedzeltaini baltais tau-

renītis. Varbūt — tas arī bija taurenītis, bet no Tevis

viņš nebēdza.

Un tad tu stīgas aizkāri. Tu viņas aizkāri tik

viegli, kā rīts skar sārtiem spārnu galiem nakts mig-
las apskūrušos tīmekļu pavedienus tīrummalas smilgu

galos.
Tu stīgas aizkāri ar lagzdu ziedu pirkstiņiem un

dzeltain-brūnu jasmīnzaru lociņu, kas sasiets bij ar

zaļu matu posmu. Es nezinu, vai Tavi bija tie, vai

tavas mātes — lauku mātes — mežu mātes — —

Es arī nezinu, vai Tev bij vijole, vai pati neskanēji
Tu kā brīnummelodija manā dvēselē.

Un rasa nošļāca visapkārt, Tevi dzirdot, it ka no
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pielijuša kastaņkoka, kad vēja skāviens pēkšņi sa-

liec viņa zarus.

Vai ta bija rasa, vai tas bij skaņas — es nezinu,

bet mana pasaule izzuda . , .
Mana pasaule attrūka no manas apziņas, kā no-

gatavojies granātābols trūkst no salīkušā zara gala.
Kaut kur viņa iekrita, kā granātābols rožu krūmā

krīt — ziedi vien apjuka — ziedi vien apjuka . . .
Mana sīkā, pupu ziedu raibā pasaule pazuda, un

es savā priekšā ieraudzīju jūru, plašo, bezgalīgo jūru,
un visiem viļņiem bija rožu ziedu vainagi . . .

Bet tad es redzēju iz vainagviļņiem kaut ko ce-

ļamies. Tā nebij jūras bezgalība — tā bij tā, kā

vārdu es bīstos izrunāt. .
.

Sirmā kreklā, pelēku vaigu saceļas viņa sēdus, —

saceļas sēdus, uzspiež pieri uz klints pleca un nopū-

šas — aizvērtām acīm — pieri klintī gremdēdama —

ceļus viļņos tīdama . . .
Nopūšas rīti, nopūšas vakari viņai līdz, bet pati

tā sāk raudāt — sāk raudāt kā nevainīgs bērniņš,

viņa, ko Tu atbūri manā dvēselē un kura bija manas

dvēseles un pasaules, un jūras, un debess, un laimes,

un sāpju pārmērs reizē, un tad vēl tas, kā vārdu es

vēl aizvien bīstos izrunāt.

Es skatījos un zināju: brīnumu es piedzīvoju, vis-

lielāko brīnumu, kādu vispār cilvēks spējīgs piedzī-
vot. Es redzu, ka — Mūžība raud un iet pāri un pati
sev palikusi par šauru . . . Bet bērna asarām viņa

raud, un acis viņai skaidras bērna acis . . . Kaut visi

dabūtu to redzēt, ka Mūžībai ir bērna acis!
.. .

Ne-

viena sirds tad nepaliktu cieta vairs, jo kā lai varētu

kāds palikt ciets, kad Mūžība dvēselē raud? Kā bēr

niņš viņa raud, kā bērniņš — karsti un dziļi un

šķīsti un it kā bezgala atstāts . . .
Vai tad mana sirds varēja vel cieta palikt? Vai

mans dvēseles šūpulis varēja vēl tukšs palikt?
Es ņemu un ieguldīju viņu sava tukšajā šūpuli.

Mūžību es ieguldīju savā dvēseles šūpulī un gribu
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viņai dziesmas dziedāt un viņu klusināt, kad viņa
raudās . . . Mana dvēsele viņai dziesmu dziedās, kā

kalna strauts dzied dziesmu klintij, pats izšķīzdams
uz tās

Vai Mūžība reiz liela augs un atstās manu šū-

puli? Vai var viņa vēl augt? Es viņu šūpošu, kamēr

krūtis paliks smagas un rokas gurdas, izžuvušas un

dziesma sausās lūpās aizķersies un notrūks.

Tad gulšos viņai līdzās šūpulī un tad — tad viņa
liela būs un pēkšņi piecelsies pār mani, kā gaiša de-

bess rītā pieceļas un tumsa vakarā, un tad tā mani

šūpot sāks un dziesmu dziedās. Tad mūžība pār
mani dziedās, un pati viņa būs tā dziesma

...

Un kad es ceļos mesties Tavā priekšā gribēju un

Tavas kājas skūpstīt, Tu piecēlies un aizgāji — aiz-

plīvurota — kā nakts, kā ziedoņa nakts, kas klēpī
aiznes dienu un rieta ziedus.

Bet kad Tu biji aizgājusi, — es, sēdēdams pie
sava dvēseles šūpuļa un laimē kusdams, domāju:

Ja es būtu saule, tad Tu nu gan no manis šitā

neaizietu! Tad es staru lūpām Tavus lagzdu ziedu

pirkstiņus noskūpstītu ...
Es viņus skūpstītu, kamēr

no viņiem ziedu puteklīši dzeltainās straumītēs

birtu . . .

Ja es butu saule
—
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Pie avota.

«Paskaties, paskaties — vītola palsajā ēnā kas

apmeties! Galvā zaļgans gliemeža vāks
...

Mati —

pelēkas ūdens virves.
. . Rievainos bizgalos ietīti

ceļi ..
. Mutē ne dziesma, ne smiekli, ne stāsts,

Elpa — gulkstoši, irstoši āboli. . . Klēpis zeltītiem

oliņu rakstiem
. . . Dūrēs savilkti burbuļu cimdi

.. .
Paskaties — vītola palsajā ēnā kas apmeties . .

Zālītē zem vītola, dzeltainā smilšu gultiņā mēs

atradām atstātu bērniņu. Klusā, mīkstā balsītē viņš

sauca māti. Mēs apstājāmies un klausījāmies, kāds

vārds būs viņa mātei?

Jūra...

Jūra bij sapņojusi sapni par zemi, par zaļo pa-

sauli, un viņas sapnis bij dzīvs ticis, tāpat kā katrs

bērns papriekšu ir ilgu pilns, karsts, tveicējošs sap-

nis vecāku dvēselēs, bet pēc tam pāriet asinīs, tiek

dzīvs un redzams.

Jūras sapnis bij dzīvs palicis svešā tālumā, gluži
kā Tu, — varbūt arī es, — un nu gribēja atpakaļ uz

māti, gluži kā Tu. . . gluži kā abi mēs
.. .

Viņš sita mīkstajām, valganajām dūrītēm vaska

dzeltainos akmentiņus, skāvās plūstošām rociņām ap

stiebriem, krasta pienenēm un zālīti, un sauca jūru
— jūru — jūru raudādams . ..

Tad es Tevi lūdzu, lai Tu ietu parotāties ar at-

stāto raudulīti. Es gribēju redzēt, kā būs, kad divi

svešu māmuļu sapņi maldu ceļā satiksies
.. .

Un kad Tu piegāji — viss manās acīs palika par

sapni. . .

Es skatījos Tevī — Tu nebiji cilvēks — Tu nebiji
puķe ... Ne kāju Tev vairs bij, ne roku

...

Bālajā, čaukstošajā jaciņā — rievainā strauta lī-
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nlenī Tu man izlikies kā balts, kupls ģeorģines

zieds
..

. Bet tad atkal nē, — tad atkal Tu biji kā

putu pika, kas ūdenī irst, čaukstēdama. . .

Tu gāji uz bāli sārtiem, ovāliem ūdens liliju kā-

tiem. Zaļganbāli, ovāli un šķiesnoti viņi atspoguļo-

jās strautā . . .

Vaļējie mati uz Taviem putu pleciem bija kā

strūklu akas plūstošais, līstošais palags. Mati uz Ta-

viem pleciem bija kā grīstās sagriezta nakts uz zie-

doša ievas krūma — —

Un kad es ilgāk Tevī skatījos, no Tavām acīm

sāka lidot smaidi, tieviem, mirdzošiem spārniņiem,
bet acīs palika melna bezgalība uz melniem spilve-
niem pusvirā glūnēdama, un man bij tā, it kā viņa
varētu katru acumirkli sacelties, atsprukt, izplūst, iz-

gāzties — un tad viņa mani aizrautu — apraktu —

— tik augšā pār galvu sašļāktu kopā apaļām zaļgani
melnām krūtīm divi vareni viļņi kā mākoņos sa-

slējusies jūra pār dzelmē grimstošo . . . Bet tad at-

kal man likās: divi melni lauvas tur guļ . . . Divi

melni lauvas, kurus eņģeļi pie Tevis atstājuši. Tum-

šās naktīs eņģeļiem tie līdz tek uz briesmu pilniem
ceļiem, kā sargi. Stipri viņi ir un vareni, kādi tik

lauvas var būt, bet mīlīgi — mīlīgāki par dzeltaina-

jiem stirnas jēriņiem . . . Ak, kaut jūs varētu to ti-

cēt — mīlīgāki viņi ir par jēriņiem . . .
Un kad pa strauta līmeni no Taviem pleciem

apaļi gredzeni plakdami un kūlīdamies uz krastu

bēdza, simts dažādos līkumos Tavu ovālo kāju bālo

atspīdumu locīdami, un es brīnodamies raudzījos vi-

ņos, Tu atkal iesāki smaidīt, un vienu acumirkli man

likās, ka Tu visa izirsi smaidos kā vējiņā birstošs

ģeorģines zieds . . . Lauvu nebij vairs, bet viņu vietā

divas saulītes, staru vēdekļiem baltajās rociņās, un

tās samāja ap Tevi plaukstošu, smaidošu rītu, ap
Tevi un ap mani. Bet pati tad Tu kļuvi kā drebošs

staru kūlītis ar violetu ēnu jostu ap vidu
...

Es sāku baidīties, ka strauts Tevi aiznesīs, — tik
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viegla tu man likies . . . Bet tad tu apgriezies, abām

saulītēm pavēries manī un sacīji: „Vai liksim svei-

cināt jūru?"
„Liksim sveicināt jūru!" atbildēju es ātri. Vēlāk

apdomājos un piebildu: „Bet man bailes, vai viņš

jūru sasniegs? Vai viņš mūsu sveicienus aiznesīs?

Jūra ir tālu, un vai redzi, kāds viņš nevarīgs! Stiebru

čemuri un purenes, un krastmalu maurs, vēlāk pļa-

vas āboliņš, mežmalas kārkli un melnalkšņu sak-

nes — tie viņu izdzers, un jūras viņš nesasniegs . . .
Mūsu sveicieni tā ir paliks — stiebros, maurā, kārklu

atvasēs, — mērķa nesasnieguši. .."

Tad Tu paceli savas kailas rokas ka divas sma-

gas bālrožu vītnes un sacīji:
«Katrs sapnis reiz atgriežas pie sava sapņotāja,

lai tas būtu cik nevarīgs kļuvis, lai tas būtu cik tālu

klīdis, lai tas būtu cik ilgi maldījies, lai zāle un sak-

nes to reiz jau būtu iezīdušas, — nāks reize, kad

viņš no visa rausies vaļā un atgriezīsies tad pie sava

sapņotāja
. . ."

Tu izkāpi iz avota un ieviji mani divās smagās
bālrožu vītnēs, bet manā dvēselē skanēja: katrs sap-

nis reiz atgriežas pie sava sapņotāja
.. .

Un zvaigznītes sadīga debesis, sadīga debesīs un

salija avotā, mazgāties.
Man zvaigznīšu iegribējās. Es pakāpos, pielie-

cos lēnām un iesmēlu vienu plaukstā. Kā sudraba

dievsunītis viņa trīcēja plaukstas ezeriņā . . . Bet pats

priecājos: es nodzeršu zvaigznīti, ar visu ezeriņu...

Raug, kā viņa dreb!
.. .

Tu, vai nodzert man viņu?
Tu pasniecies un paskatījies un tad uzreiz Tev

viņas bij iegribējies. Tu viegli pieliecies pie manas

rokas un izdzēri iz plaukstas drebošo zvaigznīti .
.

.

Es paliku tukšā un iesaucos: „A! Bet nu atdod manu

zvaigznīti! . .
."

Tu atsleji galvu, pievēri acis un lēnam sniedzi

man pretim avota ūdens valgās lūpas:
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„Ņem savu zvaigznīti! . .
Un taisni tai acumirklī bālajam rieteklim, kas

pār mūsu galvām debesīs vēl jaunas vakara zvaig-
znītes stādīja, izkrita iz rokām zilais zvaigžņu sie-

tiņš, izkrita un apgāzās . . . Balts vien nošķīda vis-

apkārt.. .
Viss piebira zvaigznītēm: avots un vītols,

un maurs, un sūnainais akmens aiz vītola. Bet vis-

vairāk viņu bij sabiris uz Tevi
...

Es Tevis vairs

nemaz nevarēju labi saredzēt, — Tu laistījies vienās

uguntiņās kā rasas balta egle rīta saulē
.. .

Un kad Tu vēl reiz to pašu atkārtoji un es ne-

zināju, kuru zvaigznīti man ņemt, jo visas debess

zvaigznes bij uz Tevi salijušas, tad Tu sacīji, pie
manis liekdamās: „Ņem savu zvaigžņoto debesi!"

Bet pirms es vēl paspēju atgūties, mana zvaigžņotā
debess apņēma mani. . .

Pie musu kājām šņukstēja atstatais raudulītis un

sauca pēc jūras — pēc jūras
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Pie veienu nama.

Dusēt dusēt dusēt —

Nekā man cita negribas, nekā es cita nelūdzos —

ļaujiet man dusēt

Mans tumšais nams ir bagāts melnām Mijām, un

melnas efejas auž mīļi gurdām rokām pār mani miera

segu — klusu — — klusu

Es mieru esmu pelnījis un melnos ziedus. Es

visu mūžu mācīju jūs mīlēt melnās lilijas, bet ne-

zinu, vai esat atzinuši, ka viņas — melnās — skaistā-

kas par baltajām, —- netikvien skaistākas, bet arī

šķīstākas.
Pēc pirmā grēka kļūst tās baltas, pēc otrā — sar-

kanas, tāpat kā gaisma bija pirmais grēks un otrais

— dzīvība ar asinīm. Kamēr vēl nebij gaismas —

nebij taisnības. Kamēr vēl asins nebij, nebij asins

grēku

Mans tumšais nams ir bagāts melnām lilijām, ne

saules vairs man vajaga, ne zemes ziedu sārto.

Aiz manām durvīm palika pulks brālīšu un mā-

siņu, — aiz durvīm un uz mana nama zemā jumta.
Es dzirdu, kā tie savā starpā dala pasauli un debesi,

un debess rasu; kā asiņainiem šķēpu asmeņiem stip-
rākie mēro zemi, izvelk robežas; es dzirdu kung-
stam nespēcīgākos; es dzirdu priecājamies jaunākos

par zaļiem un zaļi brūniem asnu svārciņiem, par

ziedu cepurītēm, par rudām sakņu zeķītēm, par sau-

les gaismu un par vizuļainiem rasu vainadziņiem
naktī.

Kad viņiem nepatiksies vairs ne saules zelts, ne

zemes dzīslu zelts, ne lauru vainagi, ne karaļkroņi,
ne vizuļainie rasas vainadziņi, — tad nāks tie rau-

dzīt manas melnās lilijas un lūgsies glābiņa no tām.



48

Bet tagad viņiem vēl tie patīkas, un labi tas.

Vēl gaisma viņu slāpes dzesēt spēj, un saules dēļ tie

metas sīvās cīņās, krampjaini sapīdamies muskuļai-
niem locekļiem un pārtrūkušo dzīslu straujām strūk-

lām masīvi kukuļainos marmorplecus kūpošām pur-

purlāsēm slacīdami.

Vēl sārto ziedu ugunis tiem tīkas matos plivināt;
vēl viņu lūpas karstas dvašas valgas, pēc kaislu sa-

karsētām, elastīgām krūtīm drebēdamas meklē un

purpuršaltis izgāžas pār tām, kad atron viņas atlas-

palagos kā augļus gatavus un gludus, kas zaļā lapu
ēnā paslēpušies, ikkatru acumirkli pārplīst taisās no

karstuma un piebriestošo sulu pārpilnuma.
Bet kad reiz cīņas izcīnītas būs, kad izcīnītas

būs, vai asins atriebsies un vaidi, un bauda asiņai-
nām rokām vaidu koriem neapklustot — tad pēkšņi
kādreiz — varbūt melnā pusnaktī — iz nepazītiem
dvēseles dziļumiem piecelsies neiznīcināmas ilgas pēc

vientuļām un klusām miera takām, kas ved caur

melnām vēsām birzīm, kur melni ziedi plaukst un

melno upju viļņos var asins recekļus no rokām un

no lūpām mazgāt un pēc tam ziedot nebūtībai visu

bijušo uz melna ziedokļa ar melnām liesmām.

I mani skūpsti reiz bij sarkani. I manas lūpas
asinis reiz zīda — tirpdamas, un kaislu fantāzijas
dedza manās smadzenēs kā sila priedes celmā sveķa

uguns, rūcoša. Nu es vairs nezinu, kur palika tās

lūpas, kas mani dzēla reiz; es nezinu, kur palika tās

divas krūšu melones, kas mani dedzināja; es nezinu,

kur viņi sapņi palika par divu siržu sārtām bezgalī-
bām un violeti sirmo mūžību. Tik reti, kad es ilgāk

par to domāju, kas kaut kā neskaidras un tumšas

ēnas man aizslīd garām, aizslīd pāri kā izdzisuši

mākoņi aiz palsā loga naktī, bet manu mieru nekad

viņas netraucē.

Mans tumšais nams ir bagāts melnam līlijam.
Mans vēsais miers ir dziļš kā jūra pašā vidū
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Ēnas lai staigā — ēnas lai pāri iet Lai ļauj

viņas dusēt man — mani lai neaiztiek — —

Kastaņkoks tumsu krata no plaukstām — uz manu

jumtu — ar lāsēm aukstām. — Mani tās neaiztiek —

Naktij ap platajām piedurknēm sikspārņi virte-

nēs vērpjas; zilganām šķiesnām aptinas tie un atkal

nakts piedurknēs slēpjas. — Mani tie neaiztiek

Bezgala tālu kur dziesma skumst klusa Tur

Dzīvība — Cīņa Man — vēsa dusa

Nekas mani neaiztiek

Mani izdzisušie sapņi ir mani līķauti
Manas veltīgās cīņas — mans pēdējais skaidu spil-

vens

Manas dziesmas — manas melnās efejas — —

Skūpsti palika augšā, kā nekoptas kapa mago-

nes Un neskaidri, neskaidri atmiņu ēnas brī-

žam pazib manā zemes logā, — pazib — sasvārstās

un aizlīgo —

Ēnas lai staigā — ēnas lai pāri iet Lai ļauj
viņas dusēt man — mani lai neaiztiek —•"■

—

.. . kas notika — kas notika? Kas manu līķautu
aiztika?

Krīt stikla zīlīte — nodzilkst un saplīst tumsā
.. .

„Ēnas lai staigā — ēnas lai pāri iet — — Lai

ļauj viņas dusēt man — mani lai neaiztiek —" Es

zinu — nakts manas lūgšanas klausa.

Krīt jauna zīlīte — nodzilkst un saplīst tumsā . . .
Krīt atkal jauna — un atkal — un atkal

A, — augšā sēd viņa, magonēs .. .
līka kā cir-

pis ...
Ar izirušu galvu sēd augšā ēna — kā cirpis . . .

Aizdzīt viņu, aizdzīt! Es saukšu mēnesi, lai viņu
aizdzen. Kam viņa manu mieru, manu melno mieru

traucē, — nežēlīgā . . . Kam viņa nakts rasas neno-

ļauj zālītei, kas man pāri aug, — cietsirdīgā ..
.

Es tevi, līkā, jautāju: kādēļ tu šurpu nāc? Es
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visas Dziļā Miera varas saukšu palīgā, lai tevi aiz-

dzen, ia tu man neatbildēsi
...

„Nakts un šis kaps to zina: katrs sapnis reiz at-

griežas pie sava sapņotāja
"

Un stikla zīlītes dzilkst tumsā — cita pēc citas
.. .

Un manas melnās efejas sāk šņākt ar izbiedētu čūsku

mēlēm... Un magones sāk augšā sārti plīvot kā

zemē iespraustas platas, sarkanas lāpas .. .

„Es sapņa neredzu. Es ēnu tikai redzu — līku

ēnu — ar izirušu galvu. Šai ēnai jautāju: ko viņa

grib no manis?"

„Nakts un šis kaps to redz: Viss mans matu

strauts Zālītē klājas — Ļauj velēnu durvis vērt —-
Laid mani mājās Nakts un šis kaps to redz

.. .
Nakts un šis kaps to zina — visu viņi zina ..."

Un stikla zīlītes nu rīst kā pārgriezta zīļu
virkne

. .
.

Vai, manam miera namam! Vai, manam izpos-
tītam miera namam
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Kā mana dzimtene bēdza un atgriezās.

Vakarā es atstāju savu Dzimteni, kā putns, kas

krēslā aizlaižas no zara, uz kura iepriekš bija nodo-

mājis nakti pavadīt.
Dzirksteles šķaudīdams un tvaika krēpes tāli pa-

kaļ plivinādams, aulēkšoja melnais kumeļš pretim
svešumam un neziņai, apaļiem čuguna pakaviem bez-

bēdīgu, jautru takti sizdams: rata — tā — — rata —

tā — rata — tā rata — tā

rata — tā rata — tā

Es izliecos pa lodziņu un skatījos atpakaļ. Nekā

man nebija uz ko lai skatos, tik tā — es skatījos, kā

mana Dzimtene no manis bēg.
Rata — tā — rata — tā —

Šad tad gar acīm aizlocījās vāji aizzēlušas, drūmu

skatu aplijušas rudzu druviņas, viens — otrs pelēks
namiņš, uz krēslu gaidīdams un skumji vakartaba-

ciņu smēķēdams, viens otrs priežu cekuliņš, kā salī-

kušu vecenīšu pulciņš, ar zaļām skuju sakšiņām ap

pleciem.
Diena asiņoja tālā meža galotnēs, bet no otras

debess puses lēnām čāpoja vakars, nesdams smagu

zilpelēku pelnu maisu.

Papriekšu viņš izsvieda pa saujai pelnu debesīs,

pa saujai zemē, bet tad tik sāka bērt no visa maisa

sarkanajā paltē, kur saule cīnījās kā aizšauts gul-
bis, aizvien no jauna asiņainos spārnus augstu gaisā
sizdams, līdz kamēr beidzot sāka pagurt, saplakt, pie-
ļauties ... Un tad — tad apbēra viņš pelniem visu

manu Dzimteni.

Tā Dzimtene un saule reizē izzuda iz manām

acīm. Bet melnais kumeļš tumsā tikpat bezbēdīgi
savu taku šķīla un tālu svaidīja pa klusiem mežiem,
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tīrumiem un gravām no čugunstotēm vienmuļīgi

jautros — rata — tā rata — tā rata —

tā rata — tā

Aizvien dziļāk tumsā noslīga mana Dzimtene; maz

ko vēl varēju no viņas redzēt, bet es jutu viņas tu-

vumu, es zināju, ka viņa vēl ap mani, es arī zināju:
drīz, drīz viņas vairs nebūs .. .

Es roku izbāzu pa lodziņu un paliku tā stāvot.

Caur pirkstiem svilpodams plūda gaiss un tinās man

ap delnu kā melni, dūnu mīksti mati, un man tad

likās, ka es kādu glaudītu, no kura tūlīt jāšķiras. Es

nezinu — varbūt ka māti šķiroties tā glauda, — var-

būt ar' līgavu
Kad roka pagura, es atsēdos uz soliņa un klau-

sījos, iespiedu pieri plaukstā un klausījos ...

Es

klausījos savas bēgošās Dzimtenes aizritošos soļos.
Drīz kumeļa pavisam es vairs nedzirdēju: tik de-

jojoši soļi, vieglu kurpju pakaviņu, un birztalu villai-

nes svilpdamas vien garām plīvo. Paskatos vēl reiz

lodziņā un redzu: pret apdzisušo palso vakardebesi

divas būdiņas sarkanām, asiņainām acīm —nu ar

tādu steigu liek, it kā tām būtu jāskrien sacīkste

ar manu suta kumeļu, bet viņas dod uz otru pusi,
bēg. Un pakaļ viņām, siluetā, aizdiedz akas svirkste-

nis
.. . ek, garais lamzaka, ar milzu bisi plecos .. .

Tam līdzi klētiņas un kūtiņas kā sunīši pa tumsu

veldamies . . . Un visi viņi bēg — tik papēži vien

žvadz, papēži žvadz — rata — tā — rata —tā —

—
— rata tā rata — tā — — aizvien tālāk,

aizvien tālāk ..
. rata — tā — rata — tā —— —

Līdzās man pieveļas kas liels, liels, melns un

tukšs, pieveļas un pieglaužas . . . Bet tad ņems un

nokāsēsies krekšķošā metallbalsī un noliks lēni man

uz krūtīm lielu smagu roku . . . Nu sāks tik mani

šūpot, pa reizei piedudinādams tukšā dobjā balsī:

pla —
ka

— nā — mi kā — ji — ņā — mi —zu —

zu — zū

Mirdzošas zelta skudrītes drebošās staru kājiņās
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atnesa man dzeltenbaltu rītu. Silti viņas tekāja pa

vaigu, līda zem piemiegtajiem plakstiņiem un pa-

līdzēja uzcelt tos. Un pirmais, ko tad es lodziņā

ieraudzīju, bij pelēku būdiņu pudurītis.

Viņas ieraugot es iztrūkos.

Tā naīvā bērnībā es dažkārt iztrūkos, kad rītā

mostoties man svešas rokas pretim sniedzās mātes

roku vietā. Tā putniņš vientiesītis iztrūkstas pēc
pirmās svešā kokā pavadītas nakts, ieraugot, rītam

austot, visapkārt neredzētus koka zarus un neparas-
tus zaru krustojumus.

Par daudz es esmu pieradis pie savām Dzimtenes

būdiņām, par daudz man viņas pieaugušas.
Kā jaunā žubīte ik zariņu, ik stīdziņu tai kokā

pazīst, kur viņas lizda bij, un iepriekš zina jau, kā

izskatīsies lapa, kas zara galā tinas zaļā tūtītē un

laisās tik vēl plaukt, — tā pazīstu es savas Dzimte-

nes būdiņas un zinu iepriekš jau, kā izskatīsies jau-
nais namiņš, jaunais šķūnītis un jaunā klētiņa, kam

tikai pirmais baļķu kronis salikts stāv uz pamat-

akmeņiem. Es zinu, kā tiks logi cirsti, kā tiks dur-

vis kārtas, kā spāru gali krustoti un izgreznoti. Es

zinu, kurā ragā bezdelīga čivinās un kurā zīle dzie-

dās.

Ko mūsu arājiņa dēls lai sacītu, ja tēva bērītis

tam kādu rītu pretim nāktu zaķa ausīm un kazas

ragiem mātes raibaļa! Vēl ērmotāki būtu man, ja
Dzimtenē man kādreiz būtu jāredz būdiņas ar šā-

diem jumtiem, šādiem spāru galiem un šādu svešu,
bālu acu laistīgumu logos.

Es manīju gan tūlīt, ka arī tur, aiz viņiem lo-

giem, sēd visur pazīstamo pelēko viešņu saime un

barojas pie tukša galda; ka tur uz viņiem jumtiem

garas, melnas naktis gulējušas, trulajiem zobiem

spāru galus kūtri krimzdamas, lai apakšā nakts

salmu kūļi pagūtu bagātīgi piemirkt asarām, — bet

zināju, ka tur nekad nav atskanējis, kad beidzot rīts

ar sauli nāca: Kam, saulīte, vēlu lēci? . . . No gaisa
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varēju es just, ka tanī nekad nav sasaukušas šo skaņu
atbalsis.

Es redzēju, ka nakts ir svešā klēpī mani ieme-

tusi.

Pavasaris gāja pa svešo pasauli ar zelta togu

plecos. Skatījos — svešie tīrumi bij vairāk zaļumu

apdvašoti nekā manas Dzimtenes druvas. Vietums

velēnas pavisam bija iecilpotas zaļā zīdā?

Nāca pļavas. Dārzi stāvēja izklīduši pa tām, un

katram pie kājām gulēja gaišs, laistīgs spoguļa rite-

nītis. Viņus ieraugot, mākonītis, kas man līdz te-

cēja, palika iepakaļ, un saule atvērās man tikpat

gaiša kā aizbēgušo pļavu debesīs.

Pavasaris pašulaik gāja pļavai pāri. Mīkstām

rokām viņš glaudīja bērzu krūzainās galvas, un tās

ntcirtās zaļas. No viņa zelta togas stūriem bira dzel-

lainie pureņziedi kuplos čemuros, un divi stārki brī-

nīdamies bradāja pa tiem, sarkanus zābakus savil-

kuši līdz padusēm.
Es pavasarim gribēju jautāt, vai viņš šonakt arī

manā Dzimtenē bijis — varbūt tas nezina, cik ļoti

viņu tur gaida! Bet viņš man pagāja garām, mir-

dzēdams. Un jo tālāk es braucu, jo gaišāks kļuva

viņa vaigs un rokas pilnākas ar ziediem, zaļiem dzī-

pariem un zeltu.

Un beidzot — tālā svešā vietā, kur apmetos, viņš
stāvēja pilnā karaliskā krāšņumā. Viņa pleci bija
balvu pārpilni; neredzēti dažādas bija viņa rotas.

Tāds manā Dzimtenē nekad viņš nebija nācis. Un

īgnums manī pamodās pret viņu; es jutu: netaisni

viņš izturas pret manu Dzimteni. Kādēļ tur viņam
nebij tādu ziedu? sKādēļ tur viņam nebija vaigs tik

gaišs un dvaša tikpat pilna reibinošu ziedu smaržu?

Bet viņš stāvēja tik jautrs, varens, skaists un pār-
pilns krāšņumiem, ka īgnam būt pret viņu nebij
iespējams. Pamazām, nemanot sāku priecāties, ka

tomēr man reiz laimējies to tādu redzēt, un kaut ar*

svešā malā.
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Es sāku viņu tuvāk aplūkot, lai atsevišķi ap-

brīnotu katru viņa skaistumu, lai apbrīnotu un lai

baudītu. Es apstaigāju visas ne par velti izslavētās

vietas: pa stāvām tekām kāpu kalnos, kas sēdēja ap

pilsētu kā milži ap skudru pūli, galvā savilkuši zilas

tvaiku mices, un caurām dienām gāju pa ozolu un

vīkšņu mežiem, bet atgriežoties, vakaros, — pa lauru

alejām.
Es apstaigāju vīna dārzus, kas dēstīti bij kalnu

milžu klēr»'*os un ap ceļu galiem. Es izrunājos tur

ar vīna dārzu strādniekiem, un runājot ar viņiem

prātā šāvās man, kā bērna dienās, „svētos stāstos",
tiku mācījies: „kāds nama tēvs izgāja rīta agrumā
strādniekus derēt savā vīna kalnā ..

." Mana bērna

fantāzija vīna kalnus toreiz satina vienā baķītī ar

Jeruzalemi, Jēriku, Noasa šķirstu un Bābeles torni.

Un tagad! . . . Man sāka kutēt krūtīs un mugurā, un

viss man izlikās kā sapnī.
Tā pagāja man daža diena.

Bet tad — kādu vakaru — kad krēslā gurdens
mājā pārnācu un gultā atkritu, es sevī noķēru kaut

ko kā neapmierinātas gaidas. Man bij tā, it kā es

kaut ko būtu aizmirsis aplūkot, nē — it kā kāds, ko

es ar visu sirdi biju satikt vēlējies, mani pievīlis, ne-

ieradies, ne taisni pievīlis, bet kādas lietas dēļ tak

izpalicis .. .
Bet kas tad? Kurš tad? Jā, to es pats ne-

zināju.
Otru dienu atkārtojās tā pati liksta, un trešo —

vēl ļaunāk. Nenoteiktais, neizprotamais nemiers gu-

lēja uz mani kā migla uz ezera, kas neļauj viņā spo-

guļoties debesīm un baltiem mākoņiem.
Es apņēmos miglu izklīdināt. Kādu rītu piecē-

los agri, agri. Man bij vēl dažas vietas apstaigā-
jamas, par kuru jaukumiem man daudz bij ticis

stāstīts. Es savu baudu gribēju vēl palielināt ar agro
rītu, tīro gaisu un rīta saules plūdiem.

Biju jau pusceļā. Bet pēkšņi paliku tad stāvot
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un nevarēju tālāk iet. „Būs taču velti," man gribē-

jās sev sacīt: „es viņu tomēr nesatikšu
..

." Bet ko

tad? ko tad? Nenieka nezināju atbildēt.

Es nogriezos no ceļa un, gabaliņu sānis pagājis,
atsēdos zālītē pie kādas sētas. (Tas bija kādā at-

tālākā pilsētas nomalē.) Apkārt pa kāju taciņu len-

terēja pareti garāmgājēji; aiz muguras uz ielas gra-

bēja rati.

Es sēdēju, plaukstām apņēmis kreiso celi un pieri

atspiedis uz abiem īkšķiem. Pēc brītiņa acīs sāka

zvaigznītes riņķot, papriekš dažas, bet tad aizvien

vairāk, aizvien gaišākas, aizvien dažādākās krāsās,

jaunas aizvien nāca klāt, plūda un juka, vesela ba-

gātība. Bet es pats domāju: nu redzēs, kas tad pē-

dīgi nāks?

Un tad tas nāca, uz ko vismazāk biju cerējis.
Vesela pasaule, vesela laimes pilna pasaule, lai-

mes un saules, un zvaigžņotu nakšu, rasas smagu, zaļ-

atlasa rītu un klusu purpurotu vakaru pilna pasaule
nošalcās man aiz muguras .. .

Es uztrūkos kājās, noņēmu cepuri un apgriezos.

Nebiju vīlies . . . Bērzi!
.. .

Varbūt tik soļus piecus atstatu, aiz augstās ču-

gunsētas, tur viņi stāvēja, vēl lēni aijādami vējiņa ie-

līgotās zaru stīgas, gluži kā tēva mājās, pļavmalas
birzītēs . . .

Kā jauni krīvi viņi stāvēja, uz pleciem zaļi mē-

teļi, bet svārki balti, un kvēpināja zaru rokām vīrāku,
iesvētīdami jauno dienu, par godu saulei un siltiem

pusdienas vējiem, — kā krīvi, dievu izredzētie.

Tā stāv viņi arī manā dzimtenē un elpo lūgšanas

par to, un viņu nopūtas iet pāri zvaigznēm.
Es zinu to, jo dažu nakti esmu pavadījis viņu

vidū, no saules rieta līdz sārtam rītam; ar viņu bik-

liem viesiem, pusnakts ēnām, esmu draudzējies, kad

tās iz zemes kāpj ar bezgalīgi skumjiem vaigiem,
klīst īsu brīdi apkārt nenoteiktā gaitā un izirst tad

un nogrimst, un jaunas viņu vietā ceļas, bet bērzu
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nopūtas un dziesmas nemitīgi plūst pār viņām. Daudz

viņiem dziesmu ir un dažādas; tām jābūt dažādām,

tāpat kā dažāda ir debess un vēji dažādi; dažāda

Dzīvība visapkārt; dažādi vakari un rīti, un Tautas

dvēselei, kas naktīs kaila viņu vidū staigā, dažādas

brūces krūtīs asiņo, sapņu un ilgu vainagi ap pieri
dažādi.

Daudz viņiem nopūtu un dziesmu, daudz, — un

savāda ir katrai reizei .
.
.

Savāda, kad ziedoņa vakars laukā sēd, pats savos

zilos matos ietinies; savāda, kad rudens vētra garām

brāžas, satrakotos, pinkainos lāčos sēdēdama; sa-

vāda, kad nosalusi nāve klīst savā nakts gaitā pa
balto lauku, drebuļaini apledojušos zobus žņirgdama;
savāda, kad vasaras pusdienas dzeltenas medus bizes

atšļūk un izjūk pļavas vīgriežos, bet baltais māko-

nītis, pārliecies pār egļu galiem, skatās un skatās,

un gaida, kā nu viņa atkal tās sapīs . . .

Un katrai Dzīvības daļai viņiem ir savādas dzies-

mas, savādas nopūtas, un viņi nopūšas par katru.

Par sviedriem pludinātām druvām, par arāju, kam

arkls pārāk smags, un viņa kumeļu, kam grāvja
valnī zāle cieta un āboliņa maz; par ganiņu, kad

auksti vēji slapjiem spārniem viņu skumdina; par

mežu un par meža dzīvībām; par jaunām briežu mā-

tēm, kas nakti pavada zem viņu zariem; par kaniķī-
šiem un par irbes cālīšiem, lai pirmo dienu ārpus
ligzdas viņi nenomaldītos; par pļavu, viņas ziediem

un par kamenēm, kad pavasara vakarā tām ilgi jā-
meklē pēc paaugušās lapas, zem kuras nakti pārlaist
aizvējā; par bitītēm, kas agrā rītā rasā mazgā kājiņas
un pēc tam, sēdēdamas ziedu krēsliņos, aun zelta zā-

baciņus medus aukliņām
.. .

Ja bērzu nebūtu manā dzimtenē, citāda būtu ma-

na dvēsele, un arī mana Tauta būtu citāda: citādi

runātu, citas dziesmas dziedātu, zeltenes citādi vil-

laines rakstītu, arājs citādi kumeļu pušķotu, sirm-

galvji rītos — vakaros citādi nopūstos.
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Tai brīdī pirmo reiz es skaidri manīju, kas no-

ticis ar mani: man nav vairs veselas dvēseles...

Daļa no tās ir palikusi manas Dzimtenes bērzu za-

ros
. . . Zēns būdams es zem viņiem sēdēju dienas un

naktis, klausīdamies viņu dziesmās, un viņu zari lie-

cās un mirka manā dvēselē kā klusā, tumšā meža

ezerā. Kā zaros paliek lāses, kad tie iz ūdens pace-

ļas, tā mana dvēsele lāsēs palika manas Dzimtenes

bērzu zaros. Un kad es vēju dzirdu bērzos šalcam,

tad mana dvēsele šalc līdz, dzied līdz, raud līdz
. .

.

Lai gan tie, kas tur stāvēja, nebija manas Dzim-

tenes bērzi; bet bērzi viņi tomēr bij, tāpat kā saule

svešās debesīs arī nav gluži tāda, kāda Dzimtenē, bet

tomēr saule. Man netikās vairs redzēt daudzināto

jauko vietu, es paliku pie saviem bērziem.

Klāt pieiet viņiem nevarēju: tie stāvēja aiz aug-
stas sētas, bet tāpat ar bij jauki. Es apskatīju tos no

visām pusēm, gaidīju, kad vējiņš atnāk un šalkdams

guļas viņu zaros, mākonītis aiziet saulei priekšā, un

viņi paliek nopietnāki, drūmāki, bet kad tad atkal

saule atiet vaļā, kā tad tie smejas zelta smiekliem,

ar katru lapiņu, ar katru zara galiņu ...
Es apsvēru:

ja drīkstētu es pakāpties uz čugunsētas akmeņpa-
mata, tad varētu gandrīz jau aizsniegt viņu zaru ga-

lus
.. .

Nu jā, — bet dienas laikā
.. .

Protams, tas

taču neiet.

Un staigājot ap viņiem, es pirmo reizi sāku prā-
tot par saimnieciskām problēmām no personiskā re-

dzes stāvokļa:
Pasaule taču ir liela, nudie — liela! Jau šurpu

vien kā es braucu: dienu un nakti, un atkal dienu,

un atkal nakti vēl
.. .

Kas gan tur gar manām acīm

neaizslīdēja! Un diez', cik tā vēl nebūtu jābrauc, ja
gribētu to visu apbraukt! Cik bezgala lieli lauki, cik

bezgala daudz namu! Nu -— grūti to pavisam iedo-

māties, cik visā pasaulē šo lietu bezgala daudz. . .

Bet nu — no visa tā — kas man pieder? Vai lai

saku: ne kaktiņš, ne stūrītis zemes? No visa tā man
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nepieder viens lauka akmens, galvas lielumā
...

No

visiem viņiem bezgalīgiem mežiem man nepieder
viens vienīgs kociņš, kas man tik lielu ēnu mestu, ka

pa karsto pusdienas sauli varētu tanī atsēsties vai

atgulties . . .

Nudie — tas dīvaini! Ja nu uz reizi citiem iepa-
tiktos man neļaut staigāt vairs pa „savu daļu", —

ko tad? Vai gaisa balonā? Un kur es to lai ņemu?
Bet nu — līdz šim viņi tomēr žēlīgi pret mani izturē-

jušies, un es ar' esmu bijis vienmēr mierā.

Es neesmu nekad nekā vēl kārojis, un arī tagad

nekāroju . . . Nekā es nekāroju sev no visa tā, man

tikai gribētos jā — kā es to lai izsaku ... ja
bērzu nebūtu man tikpat vajadzīgs kā gaisa un kā

saules gaismas, kā rasas zālei un kā ziedu kamenei.

Tik lielu zemes viducīti gribētu es sev, kur varētu

man augt viens vienīgs bērziņš, nu, kaut i sīkaudzī-

tis, purva rājas dzērājiņš, ar sūnu pušķiem salāpītu

kažociņu... Ar vienu pašu zaru varētu es pietikt,

ja spētu to tik dzīvu uzturēt.
. .

Ā, kur tas jauki būtu, ja manā logā ik rītu, kad

es pamostos, mans vēlais zilais sapnis un agrais, sār-

tais rīts šūpotos zaļā bērza zarā
.. .

Ā, kur es laimīgs būtu, ja manus rītus logā at-

aijātu bērza zars, pelēkos zirnekļa tīkla ripos caur-

austs, kā pavedienos smagas rasas lāses rīta saules

staros virinātos
...

No viņām visa mana diena tiktu

gaišāka, visa mana rudā diena
...

—

Saule jau kāpa stāvo priekšpusdienas soli, un

ēnas bij trīsreiz īsākas tikušas, kad šķīros no saviem

baltsvārčiem. Uz stūra, kur man bij jānogriežas, vēl

reiz apstājos, vēl reiz pamāju ar mutautiņu un tad

aizgāju.
Vakara, kad krēsla naca, nosēdos es ar savu dvē-

seli pie loga pārraudzīt, ko šī diena man ienesusi,

tāpat kā tirgonis pēc beigtas veikaldienas sver, skaita,

rēķina un bārsta rokās ieņemtos naudas gabalus. Un
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kur tik roku ķeru, — zelts vien man pretim mirdzēja,
zelts vien un sudrabs . . .

Reti bagāta diena reti bagāta ...
Es to va-

karu nevarēju lēti iemigt — bagāts es biju.

Nebija vēl nedēļa pagājusi, un kādu vakaru atkal

nevarēju iemigt: es biju pilnīgi tukšs un nabags, un

izsalcis
...

Es piecēlos un izgāju uz ielas kā übags,

kas mana, ka izsalkums tam neļaus iegulties un tā-

dēļ vēl vēlā vakarstundā ķer plecos tukšo somu un

iet savu laimi mēģināt. Bet es jau skaidri zināju,
kurš ceļš man būs tas ienesīgākais.

Debess bij mākuļaina un gaiss mitri pūkains.
Sīks, pelēks lietutiņš bradāja pa krēslu miegainiem
solīšiem, un vējiņam bij mīksti, klusi zīda spārniņi.

Ejot es nevarēju diezgan nopriecāties par viņa ne-

rātnībām aleju tumšos liepu zaros. Viņš bij uzsācis

samiegojušos lietus vīriņu kaitināt: grūstīja to no mu-

guras puses, jauca viņa sējumu un vēl kā ne kā.

Reizēm viņš saķēra to pie mētelīša stūriem, parāva

sev gabaliņu līdz un palaida tad vaļā, bet pats aiz-

vīksnījās, ka zari vien nošalcās... Sapīcis pelēkais

vīriņš grāba tad savā rasas sietā abas saujas pilnas
lāsēm un deva tās ar sparu nerātnim pakaļ . . . Lapas
vien noparkšķēja . . . Bet ar to pašu ar' tad bij viss

— drīz vien viņš apmierinājās, čāpāja tik atkal snauz-

dams tālāk, pa miegam vienu otru lāsīti no pirkstu
galiem nokratīdams.

Cilvēki pa trotuāriem gāja ievilktiem kakliem un

stīviem stilbiem, it kā visiem būtu jēli ceļi. Gaišās

gāzes laternas lāsojošām rūtīm izskatījās kā lieli,
mirdzoši rasas pilni ziedi. Jautri man bij starp šā-

diem skaistiem ziediem ejot, un es varbūt toreiz biju
tas vienīgais, kam stilbi nebij līki. Man pašam bija

jābrīnās, cik ātri nogāju es prāvo ceļa gabalu līdz

augstai čugunsētai priekšpilsētā, aiz kuras mani drau-

gi stāvēja.
Nu gribēju tad viņiem ar', kā draugiem, labva-

karu dot un roku sniegt, un beidzot sacīt, kādēļ es
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pie viņiem nācis. Es zināju, ka tukšā viņi mani ne-

atlaidīs. Bet darīt to es drīkstēju tik tad, kad tā ne-

viens pats neredz, un man nu bija jāgaida uz izde-

vīgu brīdi. Uz ielas troksnis sāka pamazām jau ap-

rimt, bet gājēji aizvien vēl klenderēja. Man ilgi bija

jāgaida. Tikko man likās — nupat reiz būs labi un

es jau taisos pakāpties nz sētas akmeņpamata, te at-

tālās laternas apgaismotā laukumā izšaujas melna,

asa ēna kā milzīgas ķirzakas galva
.. . Mudīgi, mu-

dīgi lien viņa uz priekšu, tuvāk, un beidzot uz sa-

vas divstaklainās astes izvelk — cilvēku . . .

Lietiņš arī man jau sāka mācīt, kā kakls ievel-

kams. Es izdomājos dažādi: gribēju vienkārši pie-
et un padarīt, kas darāms, un ja man kāds ko sa-

cītu, tad atteiktu, ka esmu slims, ka zālēm vajaga
man to pāra zariņu, ka citur nekur viņu dabūt ne-

varu . . . Nebūtu jau arī nemaz melots.

Uzreizi liekas man — nu pilnīgi drošs brīdis!

Es vēl reiz apskatos uz visām pusēm — tiešām! Nu

taču būtu muļķība vēl gaidīt. . . Un tikko biju pa-

kāpies un piesniecies, blakus, no iekšpuses nogrāb
vārti

.. . Iznāk vīrs kā siena guba — lai Dievs žē-

līgs! Es nezinu, vai pieliektais zars ātrāki gaisā uz-

skrēja, vai es no sētas nolēcu . . . Rasa tik nošļācās
man pakaļ . . . Nākamā acumirklī jau soļoju pretim
bīstamajam bubulim ar gatavu kaujas plānu. Varbūt

tas bija nama un dārza īpašnieks, bet bēgt — priekš
tā man tomēr dūšas bij par daudz.

Es svarīgi tuvojos viņam, pacēlu cepuri un uz-

runāju viņu nopietnā, bet laipnā balsī — latviski.

Pats neatceros, ko ātrumā tam teicu, bet tas nekrita

svarā. Resnais kungs izstiepa kaklu, pamirkšķināja
ātri acis, it kā viņš acīm un plakstiņiem tās

gribētu iztmt, pieliecās man tuvāk un izkm'kšķēja
ērmotā balsi.

„Pardon — ich bitt' Sie
.
.

Es atbildēju latviski apmēram tikpat garu frāzi,



62

tikpat nopietnā balsī, bet nu jau ieteicu tam, lai šis,

cik ātri vien iespējams, taisās, kā tiek . ..
„Ver—stāh Sie ne—et'!"

Viņš pakratīja galvu, pacēla cepuri un ievēlās

tumsā. Es arī pacēlu cepuri un likos ejam uz otru

pusi.
Tā es dabūju pārdzīvot to,, kas zaglim jāpār-

dzīvo katrā viņa gaitā. Varu apliecināt — viegls šis

amats nav! Bet toties vareni viņš jūtas, kad izdodas

nodomu laimīgi izvest un aizliegto augli rokā turēt.

Arī to varu apliecināt. Mans laupījums jau liels gan

nebija: divi tievi zariņi, katrs sprīž' pusotra garumā.

Kad es viņus pie vaigiem pieliku ■— tikko varēju tiem

seju apsegt. Un tomēr — nezinu, par ko citu būtu

es varējis tai brīdī tik sirsnīgi priecāties . . .
Mājās pie uguns es viņus tuvāk aplūkoju: viens

bij purainis, otrs atainītis. Cik ērmoti abi sagadī-

jušies! Es paodos no viena, no otra — atainītis oda

jaukāk, bet purainītim toties' lapas bij platākas, kā

jau aizvien.

Gulēt ejot es viņus ieliku ūdens glāzē, galvgalī uz

galdiņa, bet vēlāk apdomājos un atkal izņēmu. Gri-

bēju paraudzīt, kā būtu, ja es tīrās bērzu meijās va-

rētu gulēt: uzliku viņus uz galvas spilveniņa, purai-
nīti zem viena vaiga, atainīti zem otra, un uzplaku
tad ar seju tiem virsū

.. .
Nezinu, kā tas nāca, bet tāpat biju iemidzis

Un nakti atlaidās uz mani mana Dzimtene un

stāvēja pie manas gultas, zilajā, vizošā mēness gais-
mā. — —

iKāda tad bij mana Dzimtene? kā viņa izskatījās?
Es nezinu, kāda viņa bij .. . Viņai bij balti ievu

ziedu spārni un zaļas bērzu rokas . . . Nē, es nezinu,
kāda viņa bij, es nezinu, kā viņa izskatījās . . .

Zilgana miglas villaine bij tai ap pleciem, un vi-

ņas garo acu bārkstu galos karājās zvaigznes. Ja

piemiegtos plakstus viņai paceltu, tad zvaigznes lītu...

taisni uz mani lītu
... Tā viņa stāvēja

.. .
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Pļavas nakts ziedu smarža plūda no viņas mutes,

un viņas priekšauts bij mazs druvas stūrītis, no drū-

miem, rasas pilniem asniem austs, bet malās izrak-

stīts pieneņu ziediem . . .

Viņas atbrukušos matos bij kaut kur paslēpies

zaļais cizāzītis un kala ar drebošu āmurīti tīrumma-

las vītola mēnešgaišā vakara dziesmu
. . .

Bet pati viņa klusēja kā nakts, kā nakts.

Viņu ieraugot, es apžilbu, bet tad manī modās

vēlēšanās ar viņu runāt. Man bij daudz ko viņai jau-
tāt, un es uzsāku nedroši, pašiem lūpu galiem:

„Gaišā, ziedu un dziesmu cienīgā! Teic, ko mana

māmuļa dara? Teic. ko mana skumjā māmuļa dara?"

Es pats iztrūkos, kad šie vārdi pār manām lūpām
gāja. Es domāju — viņa neatbildēs, viņa tūlīt mani

atstās. Bet viņa pielieca galvu uz sānu un, zvaigžņu

pilno acu bārkstu nepakustinādama, uzsāka klusu

šalcošā balsī, kas bija kā mīksts, zilgans vējiņš no

ziedoša ceriņkrūma.
„Ikvakarus, kad blāzma birzs galos gurst, tava

māmuļa raugās melnajās, dziļajās ceļa grambās, aiz

dārza sētas uz aploka pusi. Ratus tā dzird braucam,

bet neredz viņa nenieka: viņas nodzīvotā diena tajos
aizbrauc, bet viņa tai ceļu noteic un liek padarīt to,

ko pati nebij spējusi. Klausies, un ikvakaru tu dzir-

dēsi ratus tavu durvju priekšā piebraucam, — klau-

sies tik ."

Viņa apklusa, bet cizāzītis ar drebošu āmurīti kala

tālāk tīrummalas vītola mēnešgaišā vakara dziesmu.

Man asinis sašļāca vaigos. Bet es biju drošāks kļu-
vis, man vēl bij daudz ko jautāt, un es uzsāku atkal:

„Gaišā, ziedu un dziesmu cienīgā! Teic, ko tēvs

mans, sirmais tēvs ko dara?"

„Sirma galva — smagi soļi — gurdas krūtis —

miera meklē . . . Augsti iet padebeši pāri, ātri iet

vēji garām, un sirmai galvai miera nav .. .
Nav viņai

miera raibā, rūpju pilnā dienā, nav miera, kad vējš
uz pusdienu nes padebešus, pāri rijas apsūnojušam
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jumtam . . . Dun smagie soļi, tad
...

uz pusdienas

pusi — pa maura apstigoto taku, krīt karsti skati aiz-

plūstošos mākoņos .. . Bet priekšā druva zied, un

skrejošie vēji zemi loka zaļos stiebrus
. . .

Druvas malā

lokās smagie ceļi, un baltie mati šķiesnās plivinās

caur zaļiem stādiem... uz pusdienas pusi... un

miera nava —."

Viņa apklusa, un gurdi kala cizāzītis ar drebošu

āmurīti tīrummalas vītola mēnešgaišā vakara dziesmu.

„Gaišā, ziedu un dziesmu cienīgā! Teic jel, ko

mans brālis dara?"

„Brūnās, pavasara vēja aprautās rokas pin vagas

galā grāvmalas un ievu ziedus vainagā un met to

mākonī, kam ceļš pret sauli ejams . . . Vai nemani

pret vakaru, kā nāk no ziemeļiem uz tevi manu ziedu

vainagoti mākoņi?"
Ātri viņa apklusa, bet jautrāki drebēja cizāzīša

āmurītis, un jautrāka iznāca tīrummalas vītola zil-

ganā vakardziesma. Man bij vēl daudz ko jautāt,
un es atkal uzsāku:

„Gaišā, ziedu un dziesmu cienīgā! Teic, ko dara

tavas bērzu birzītes? Vai jauks ir pavasaris viņās?
Vai manu dvēseli tu viņās nedzirdi?"

Ilgi negribēja atbilde nākt, un kad viņa uzsāka,

mani izbiedēja viņas tumšā balss.

„Paipala sārtajā vakarā sauc savu draugu, —

sauc, kamēr rasa sakrīt druvā. Paipala sauc savu

draugu un atrod to pret pusnakti.
Ķīvīte raud par savu izpostīto ligzdu. Trīs dienas

viņa sit putās saules zeltu zilajiem spārniem un raud
.. .

Bet ceturto, jau agrā rītā, meklē sev jaunu aizcinīti

jaunai ligzdai un neraud vairs un ļauj, lai pavasara
saule izmisumu skalo tai no spārniem un nokrūtīm

...
Manu birztalu ēnā vaimanas neapklusīs ne pēc

trim dienām, ne pēc trim saules griežiem.
Draugs sauc draugu, brālis māsu un tēvs dēlu.

Mātes tin matus ap ievu krūmu saknēm un izplēš
tos, sauli un pavasari lādēdamas. Jaunavas sit rožu
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svētīdamas nesvētītos kapus sila malā.

Jaunu aizcinīti atrod ķīvīte jaunai ligzdai. . .
Manu birzīšu ēnā stāv sirmgalvji, un viņu mati

ir baltāki nekā baltie bērzi. Jaunu aizcinīti viņi
meklē

— jaunai ligzdai, pelnainām pastalām iedami

no vienas egles uz otru. let, kamēr sabrūk, aiz-

cinīša neatraduši. . . aizcinīša neatraduši." — -—

Nemanot viņa apklusa. Zvaigznes stiprāk viri-

nājās viņas acu bārkstu galos. Cizāzīša āmurītis si-

tās lēni kā pulkstens, kas grib apstāties, kā mirēja

pulss, kam trīs dvašas vilcieni vēl atlikušies. Un

krūtīs iegulās man kaut kas neizrunājami smags. Es

jutu — grūti būs man runāt, bet vēl man bij kas

ko jautāt. Es visus savus spēkus saņēmu un uzsāku

cik spēdams mierīgi:
„Mūžīgi gaišā! Ziedu un dziesmu mūžīgi cienīgā!

Teic, ak teic, ko dara Dzintarmāte?"

Klusums. Reti, reti krīt vēl cizāzīša āmurītis. Es

gaidu, gaidu, bet atbilde nenāk.

„Teic, ak teic, ko dara Dzintarmāte "

Lēni viņa ceļ savas bērzzaru rokas un liek tās

man uz acīm. Caur lapu pirkstiem varu tomēr re-

dzēt, ka zvaigznes aizvien stiprāk sāk virināties vi-

ņas acu bārkstīs, sāk zalgot zilas — zaļas — sarka-

nas
...

Es redzu, ka caur viņas lūpām grib kas dur-

ties, asāks par nazi. Piepeši cizāzītis apstājas .. .

Kapa klusums . . . Un nodreb tā, kā ziemas nakts

šalkās . . . Zvaigznes notrūkst tai no acu bārkstīm un

izšķīst uz mana vaiga karstās lāsēs, tad atskan sveša,

dedzinoša balss:

„Raud
...

raud
..
. raud" — — — — — — —

Es uzmodos. Vaigos man bij iespiedušās dziļas
rievas no bērzu lapām, pumpuriem un zaru pavedie-
niem. Mana atainīša un purainīša lapas bij karstas,

satveicētas, vietumis slapjas. Es viņus ieliku aukstā

ūdens glāzē, blakus galvgalim, uz galdiņa.
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Cīruļu māsiņa.

Par cīruļu māsiņu sauca bālu, vāju meitenīti

levulīčos. Viņas īstais vārds bija Marģite. Agrāk

viņai šā otra vārda nebij, tad viņa arī nebij vēl vāja
un bāla. Tad Marģite bij žirgta un mundra, un apaļu
sārtu sejiņu biezos pelēkos matos, kā sarkana bērz-

lapīte tikko no sūnas pabāzusies. Viņa vērta uz sevi

visu uzmanību saviem neparasti gariem matiem. Sep-
tītā dzīves gadā māte viņai tos pina divās bizītēs, no

kurām katra bij tik resna kā viņas rokas stilbiņš.
Lielās meitas apskauda Marģiti viņas matu dēļ, un

tas bija vairāk nekā joks, kad tās sacīja, lai Marģite
dodot katrai vienu no savām bizēm — tajās šīs pa-

kāršot un nēsāšot līdz visstiprāko ciema puisi kā pē-

perkūku zaldātiņu. Kad Marģite to stāstīja mātei,

kura mūžīgi bij nopietna un it kā skumja, tā mēdza

teikt, viņas bizes caur rokām laizdama: nē, meit, tev

pašai savi mati — kam gari mati, tam grūts mūžs.

Viņas sejā tādās reizēs tomēr ievizējās kluss iekšēja
apmierinājuma smaids.

Līdz desmitajam gadam Marģite dzīvi citādu ne-

pazina kā bezgalīgi jautru rotaļu, kurā ritēja ap-
maiņus pāri plūstošas bērna dvēseles silti vizošs lai-

mes strauts un sirmi, pūkaini — mīksti, mīksti nogu-

ruma viļņi. Tiem aizvien sekoja salds miegs, kurā

tā vakaros grima kā siltu dūmukalnā. Naktī, kad arī

sirmais Dievs bij piekusis un apgulies, lieli zeltaini

tauriņi laidās no debesīm un nesa viņai rādīt tās vis-

skaistākās lietas, kuras Dievs turēja pa dienu ieslēg-
tas glāžu klētīs, dimanta šķirstos. Kad Dievs bij uz-

cēlies un aizdedzinājis sauli un zeltainie tauriņi aiz-

laidušies uz debesīm, tad arī Marģite cēlās, un atkal



67

viņu šūpoja un nesa mirdzošas laimes pilns bērna

dvēseles strauts.

Tā ritēja viņas dzīve līdz 9. gadam. Un tad —■
nāca notikumi, caur kuriem tā kļuva pilnīgi citāda.

Viņa pati par tiem atminējās maz un neskaidri. Vi-

ņai tika sacīts, ka šī esot bijusi gauži, gauži slima, un

reiz jau esot nāve bijusi atnākusi tai pakaļ un gaidī-

jusi uz viņu trīs vakarus ārā zem liepas uz snieg-

kupeņa.
Drusku labāk viņa atminējās to, ko priekš viņas

slimības mājas ļaudis runāja: šo pagastā esot atnācis

šarlaks. Lai tik nu sataisoties, tas nu ņemšot cauri

māju no mājas un lasīšot bērnus kā zvirbulēnus.

Marģite iedomājās, ka šarlakam vajagot izskatīties

kā lielam saļumušam vīram ar pinkainiem asiņai-
niem matiem, ar garu tumši sarkanu mēteli un platu,
asinīs kūpošu cirvi rokās. Krēslā viņa nekad negāja
viena ķēķī vai tumšā istabā, bīdamās no šarlaka. Bet

šarlaks atnāca gluži nemanot. Kad viņa vēlāk kād-

reiz par to domāja, nekas noteikts viņai priekšā ne-

stādījās. Likās, ka bijis kaut kas neaptverami plašs,
liels, tveicējoši smags un tumšs kā kāda milzīga
zvēra spalvaina ķetna. Tā uzplaka virsū viņas gai-

šajai laimes dienai kā mazam sudraba ripulītim —

un viņas diena izdzisa. Viņa palika zem šīs ķetnas
saspiesta, tumsā, gandrīz gluži nejūtīga. Viņu ne-

nospieda tik tādēļ, ka šī ķetna bij spalvaina un mīk-

sta, viņa bij kaut kur ieslīdusi, paslēpusies kā mazs

kukainītis, kā skudrīte. Līdz beidzot šīs ķepas vairs

nebij, un tad viņa jutās it kā izkritusi no tās, sa-

spiesta, bez spēka un gluži nevarīga.
_

Tas bija kādu priekšpusdienu. Arā bija jau pir-
mais pavasaris, lai gan Marģite tā vēl nezināja. Vējš

staigāja gar mājas stūriem un caur melnajiem ābeļu
zariem ūdens pelēkos lijīgos palagos un kūpināja
lagzdu un alkšņu ziedus gar sētu. Viņas mātes nebij
istabā. Aizejot tā bij atstājusi logu drusciņ ievirus,
bet no iekšienes aizklājusi ar biezu vadmalas lakatu.
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Kad Marģite pamodās, viņa nemanīja it nekādu sāpju.
lekšā brieda un cēlās silts spēka vilnis; viņa ietinās

tajā kā siltā straumē un likās, ka tai nekad ne-

kas nebūtu kaitējis. Istaba bij gandrīz tumša, bet

kad šai tumsā ilgāk skatījās, tad tā palika par vil-

nainu krēslu. No nezināmas puses bira ausīs kaut

kas klusi irstošs, patīkams. Viņa klausījās un ska-

tījās ilgi vilnaini blāvājā loga četrstūrī. Aiz lakata

uz (loga) dēļa stāvēja aloju pods ar platu lapu žu-

buru. Kad viņa uz to ilgāk skatījās, tā siluets iz-

likās par kādu ragaina nezvēra galvu. Tas pats lai-

kam irināja tālās klusās skaņas. Šajās skaņās viņa
tomēr varēja vēl daudz citu ko dzirdēt. Brīžam iz-

likās, ka tās bij maza, baltos oļos urdzoša upīte, kurā

saules un plūstoša pavasara bij vairāk nekā ūdens.

Bet tad atkal likās, ka tālu kur circeņu vai sienāžu

bars saulē savus spārnus trin. Un nezvērs, kas logā
savu galvu bija ieslējis, nebija nekas cits kā nežēlīgi

liels ragains circenis. — Tik dīvainas tai brīdī pir-
mās viņas jūtas un iedomas.

Pēkšņi logā iegāzās vējš un ar stipru dārdoņu

pret āra sienu atsita vaļā pusatvērto logu. Smagais

aloju pods apgāzās un, krizdams uz iekšu, norāva

logā iekārto lakatu. Logs dārdēdams aizsitās atkal

ciet. Istaba pieplūda vizošas gaismas pilna. Klusi

irstošo skaņu vairs nebij. Marģite piecēlās sēdus un

lūkojās logā. (Asā gaisma pirmā brīdī sāpināja acis.)
Kā gaišs brīnums ārā kūpošā zeltā gulēja pavasaris.
Pasaule viņai likās neizrunājami balta. Saule bij
gluži tuvu pie zemes, un viss gaiss klusi mirdzoša

uztraukuma pilns. Pats klusums kaut kur steidzās

un tecēja, viņam bija labi, un viņš bij gaiši laimīgs.
Un gaiši laimīgam vajadzēja justies katram, kas va-

rēja viņam līdzi tecēt. Marģite juta sevī briestošo

spēku vilni aizvien augstāk ceļamies. Slimība likās

bijusi tikai smags sapnis par milzu ķetnu. Brīnīda-

mies, pati nezinādama par ko, viņa izkāpa no gultas
un gribēja apģērbties. Neatradusi darbdienas drēbju.
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viņa paņēma no skapja jaunākās un uzģērba tās. Gar

logu aizgāja vectēvs, plecā nesdams auzu kuli priekš

zirgiem. Vecais bezdrēbes kažoks uz viņa līkās mu-

guras saulē bij gluži dzeltains, kā no kāļu mizas

šūts. Likās, ka viņš ari ietu līdz gaišajam laimīgajam
klusumam un ka viņam ļoti, ļoti labi. Tai brīdī

Marģitei šķita, ka nekas nevar būt jaukāk,
kā iet ārā un caur zeltainajiem saules plūdiem tecēt

līdzi mirdzošam klusumam. Caur lieveņa durvīm pa
dārza pusi viņa izgāja no istabas. Liepās ar bries-

mīgu steigu strīdējās zvirbuļi. No jumta krita spožas

lāstekas un skanēja kā zelta nauda. Pa šauro, sniegā

dziļi iemīto taciņu viņa izgāja uz ceļa aiz dārza sētas.

Reti uzkalnīši tīrumos bija pabāzušies sniegam cauri,

bet putnu kalns aiz rudzu druvas bij jau gluži no-

kusis. Un gaiss bija pilns cīruļiem, — ai, tik pilns,
kā viņa nekad vēl nebija redzējusi. Viņi bij it kā

dzīparu tīklu izvilkuši debesīs. Katrs dzīpara gals
bija cīruļa dziesma, un katrā tajā šūpojās cīrulis. Ta-

gad viņa saprata, no kurienes bij nākušas irošās ska-

ņas viņai guļot. Bet visvairāk viņu bij izbērts virs

putnu kalna. Putnu kalns vispār levulīču bērniem

izlikās kā kāda svētāka vieta, laikam gan tik tādēļ,

ka tur vispirmāk atnāca pavasaris un cīruļi un vis-

agrāk varēja izstaigāties basām kājām pa nokusušo

silto zemi, kamēr visapkārt vēl bija sniegs. Un kur

jauks viņš jau tagad izskatījās! Kad skatījās uz viņa
saulaino rītpuses nogāzi, tad likās ■— tur jau tik

silti, ka tauriņi nēsā pa gaisu dzeltainas un sarkanas

uguntiņas. Marģitei neizsakāmi iegribējās aiziet uz

putnu kalnu. Viņai taču nekas vairs nekaitēja, un

vai nu šai pirmo reizi turpu ejams. Daždien, kad

aukstums ledus stangām degunu knaibīja, viņa tika

divas trīs reizes vienā pēcpusdienā turpu skrējusi ar

ragaviņām. —Un viņa gāja. Bet ejot slapjais sniegs
sāka sveši un it kā tāli gurkstēt zem viņas kājām.
Vairāk reizes kājas nogāja no iemītā ceļa un iemuka

sniegā. Viņai laikam bij drusciņ aizmirsies iet. Bet
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cīruļu uz putnu kalna bij daudz, — ai, kur daudz.

Viņa redzēja tos tikai kā melnus punktus debesīs, bet

zināja, ka tie ir skaisti — pelēki, mīļi, mīkstām krū-

tiņām un pavasara laimes pilnām acīm
.. .

Un kur

pilnas šīs krūtiņas dziesmām bija, tām, no kurām

sniegs kūst un ziedonis nāk
...

Ja uz putnu kalna

jau vīgriezi ziedētu
...

— Atkal viņai kājas misējās,
un kurpē sabruka sniegs. Tas sāka lēni kust, un salts

mitrums sūcās cauri zeķēm. Ja uz putnu kalna jau
vīgriezi ziedētu — un ja būtu silti un labi, un zaļā
zālīte visapkārt — viņa nopītu katram cīruļam

vainadziņu .. .
No ceļa pacēlās divas vārnas un kārk-

damas aizlaidās, izļukušos spārnus ļempīgi plātīda-
mas. Marģitei viņu kārcieni skanēja kā apspiesti, kā

ļoti tāļi; kā kad vecmāmuļa roku kārstuvēm krēslainā

kaktā vilnu kārš. Arī cīruļi it kā klusāki sāka palikt,
gandrīz tā, kā lielais circenis irināja. Kad

ilgāk kādā skatījās, tas sāka dalīties daudzos punktos
un izšķīst uz visām pusēm. Viņa paskatījās uz sniegu
— sniegs bija viscauri (vāji) zaļgans un tajā sāka

zibēt mirdzošas svītras un punkti. Tad Marģite juta,
ka līdz putnu kalnam viņa nespēs aiziet, un viņa

griezās atpakaļ. Bet tā kā bailes no kaut kā, un viņa
steidzās gandrīz teciņus. Bet cīruļu bij neizsakāmi

žēl. Domas par tiem pildīja visu viņas apziņu. Drīz

viņa sāka redzēt tos kā pelēkus puisīšus, pelēkos svār-

ciņos, pelēkiem matiem, pelēkām acīm, jautrus un

neizsakāmi mīļus. Tikusi līdz dārza stūrim, viņa
atmetās uz klēts grīdas. Nepārvarams nogurums vilka

locekļus pie zemes. Viss sāka palikt viņai vienaldzīgs.

Pēkšņi izlēca no klēts stūra divi pelēki puisīši un

mīksti apņēma viņas galvu pelēkiem mētelīšiem. Viņa

gribēja vēl tiem ko jautāt (vai tie neesot viņas brāļi),
bet nepaguva. Viņas apziņā viss izjuka un izdzisa. —

Un atkal Marģite bij zem milža smagās ķetnas.

Šoreiz tā spieda vēl grūtāk nekā pirmo reiz. It se-

višķi to sajuta viņas māte. Tā novārga tādā mērā

viņai līdz, ka pati bij pilnīgi slima. Viņa nopietni
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teicās vairāk naktis redzējusi logā kādu stāvam pal-
siem platiem spārniem; rokās tas turējis kaut ko līku

ar metalla mirdzumu. Tādās reizēs tā metās ārā no

savas gultas un sakuma virsū Marģitei kā ievainota

lūša māte savu bērnu aizstāvēt no uzbrucēja. Var-

būt pa daļai še vainīgi bij Marģites pastāvīgie murgi,
kurus aizvien dzirdot vēlāk viņa pati nespēja vairs

atšķirt tiešamību no iedomām. Visbiežāk Marģite

runāja par cīruļiem. Brīžam teicās ar tiem kopā lai-

žoties, brīžam žēlojās, ka viņai neesot spārnu. Daž-

reiz līdz asarām aizgrābjoši žēlā balsī viņa lūdzās,

lai ienesot istabā kādu gabaliņu debess un lai palaižot
cīruli, tad šī tūlīt varēšot celties. Kad viņa redzēja
pie savas gultas ledus gabaliņus cilājam, ik reizes

viņa uztraukti jautāja, vai tie neesot debess gabaliņi?
Lai attaisot logu un saucot cīruļus. Ak, šie nevarot!

Nu jā, protams, šiem jau neklausīšot; bet kad viņa
saukšot, ka tad tūlīt nākšot. Tie taču esot viņas brāļi.
Un tad viņa runāja, skatījās un žestikulēja tā, it kā

tiešām pa istabu ap viņas gultu lidinātos cīruļi. Grūti

bij Marģiti kopt, sevišķi vēl tādēļ, ka tā daudzreiz,

naktīs, ne vārda neteikusi, atstāja gultu un metās pa
durvīm laukā. Pirmo reizi slimojot viņa to nekad

nedarīja. Nevarēja zināt, uz kurieni viņa ietu, ja tai

vaļu ļautu, Kad māte to veda atpakaļ, tad aizvien

viņa bij ļoti nelaimīga un skumjā balsī mēdza teikt:

neviena cīruļu māte tā ar saviem bērniem nedarot. —

Vairāk kā pusotra mēneša viņas dzīvība karājās mata

galā.

Bij jauka, saulaina pēcpusdiena maija vidū. Zelta

dzijām bij apvilkti vītoli, un bites kāra tajos medainu

dūkoņu. Māte sēdēja pie Marģites gultas un glaudīja

viņas dzeltainās izšuvušās rociņas. Pirmo reiz Mar-

ģite sāka lūgt, lai uzvelkot viņai vilnainās zeķes un

ļaujot pa istabu pastaigāties. Māte ņēmās viņu at-

runāt — nevarot tā — nu esot vasara atnākusi un

šai vajagot vasaras kleitas, šai jāpaliekot gultā, kamēr

to izšūšot. Un mierinādama viņa izņēma no skapja
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skaistu rožainu audekla gabalu un rādīja to Mar-

ģitei — tāda tai būšot kleita. Marģitei drāna laikam

bij ļoti iepatikusies, — „Nu tad šodien noplēs divas

bantes un iepin man matos!" Un māte palika kā

mēma — skatījās uz audekla gabalu un Marģiti un

nezināja ko teikt. Marģite redzēja izbrīnījusies, ka

asaras spiedās viņai acīs. Tad tā nosvieda audeklu,

pieplaka pie Marģites vaiga uz spilvena un sāka stipri

šņukstēt. — „Bērns, tev jau nav vairs garo matu!"

Abām rokām Marģite saķēra savu īsi apcirpto galvu,

turēja to ilgi un beidzot sāka šņukstēt mātei līdz. Ar

mākslotiem smīniem māte viņu ņēmās mierināt: „Tu

jau esi cīrulēns . . . cīruļu bērniem jau nav garu matu!

Kādēļ tad tu muļķe raudi!" — „Bet vai man nekad

vairs neaugs gari mati?" — „Augs, augs .
.
. Tagad tev

augs vēl skaistāki. Puķaini mati tev tagad augs ..
."

„Gīruļactiņas, māt!" — „Jā, jā — tagad tev uz galvas
augs cīruļactiņas, un kur tad tu būsi skaista!" — Mar-

ģite apmierinājās, un gurdi smīni ievizējās viņas vār-

gajā sejiņā.
Gan lēni, bet pamazām Marģite atveseļojās. Drīz

tomēr nāca redzams, ka pilnīgi vesela viņa nekad

vairs nevarēs tikt. Starp citu, slimības ļaunās sekas

bij tās, ka viņas dzirdes spēja bij stipri cietusi —

sevišķi kreisā auss. Viņas seja nu bij aizvien vāji-
zaļgani bāla, it kā slepenas mēnešgaismas apspīdēta.
Acīs gulēja kaut kas kā tumšas ciešanas un bailes.

Visa viņas dvēseles dzīve bij palikusi gluži citāda

un stipri mīklaina. No saviem biedriem un biedre-

nēm viņa pilnīgi atsvešinājās, kaut gan ne aiz sirsnī-

bas trūkuma. Viņa bij dīvaini klusa, kā dziļu domu,

kā sapņu pilna. Lēnām apkārt staigājot, rokas aiz-

vien turēja uz galvas sakrustotas. Arī slimoja ļoti
bieži. Bij tomēr reizes, kaut gan reti, kad viņai uz-

nāca nevaldāmi jautrības joņi. Pat nerātnākie zēni

tad bijās no viņas trakgalvībām. Pēc tādām reizēm

viņa vai nu palika slima, vai sevī tik noslēgusies un

klusa, ka dienām neviens no viņas vārda nedabūja
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dzirdēt. Tikko slimības dēļ viņai bij jāpaliek gultā,
tūlīt viņa sāka runāt par cīruļiem, žēlojās, ka viņai

neaugot spārni, kaut gan šī esot cīrulēns un tam

līdzīgi. Aizvien tad viņa jautāja mātei, un tai bija

jāapstiprina, ka viņa tiešām cīrulēns — visi mājas

ļaudis taču to saucot par cīruļu māsiņu. — Arī nakts

staigāšana sāka atkārtoties, un tā grūti bij viņu no-

sargāt; siltās vasaras naktis viņai daudz nevarēja
kaitēt, tad dažu labu reiz tā dabūja izstaigāties pēc

savas patikas. Kādu nakti viņa, palagā ietinusies,

bij aizklīdusi pat uz verstis divas attālo baznīcu un

nakts vidū pārbiedējusi cienīgtēva viesus, kas taisni

ap to laiku bij atgriezušies no pastaigāšanās.
Dārza stūrī stāvēja kāds vēla pavasara jērs, abi

ar savu māti. Tas sākumā nebij spējīgs ganāmpul-
kam līdzi iet. Marģite iedraudzējās ar šo jēru: viņa

ēdināja to ar maizi, dzirdināja ar gumijas radziņu
un kopa kā mazu bērnu. Pēc kāda laika jērs cienīja
viņu vairāk nekā savu māti, gāja viņai līdz, kamēr

māte palika dārza stūrī valgā piesieta brēcam. Pē-

dējo tādēļ drīz vien aizdzina ganos, un Marģite pil-

nīgi ieņēma viņas vietu. Jērs vairs nebij no viņas
šķirams. Pat istabā tā sāka viņu vest, kaut gan māte

to liedza. Jērs bija ļoti glīts, ar garu, garu snieg-
baltu vilnu, jo viņš tika rūpīgi kopts un apcirpt viņu
neļāva. Savādi un ne bez īpatnēja skaistuma bij re-

dzēt pastāvīgi viņus kopā klīstam vai zālē vāļāja-
mies. — Vasaras vidū baznīcā tika sarīkoti bērnu

svētki. Marģite bij aizzagusies turpu kopā ar jēru.
Pa sāņu durvīm viņi bij klusām ielīduši baznīcā, pro-

tams, abi. Cienīgtēvam svinīgi runājot par Kristus

jēriem, kuri pazīstot sava gana balsi, jērs pēkšņi at-

saucās: bē—ē—ē—ē! Citi Kristus jēri tikko nemira

smieklos, cienīgtēvs apjuka, un visa svētku svinība

bij beigta. No tā laika Marģites jērs palika populārs
visā draudzē. —

Kad nāca rudens un ziema, Marģitei bij no jera
jāšķiras. Viņa to darīja bez lielas pretošanās, jo viņa
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tomēr saprata un zināja, ka istabā jēru turēt nevarot,

Vairākas nedēļas pēc tam viņa palika pilnīgi vien-

aldzīga, apātiska pret visu un visiem un klusa kā

kaps. Dienas viņa pavadīja istabā pie loga sēdot,

priekšpusdienu pie rīta loga, pēcpusdienu pie vakara.

Ziema bij reti auksta, tā ka iziet viņai nebij gandrīz
nemaz iespējams. Tik reizi, īsi priekš Ziemassvēt-

kiem, uznāca stiprs atkusnis, tā ka tīrumi sāka palikt
raibi un putnu kalns bij jau gluži nokusis. Tad viņa
lūdza zēnus, lai aizvedot šo ragaviņām uz putnu
kalnu — vajagot redzēt, vai cīruļi jau neesot. Cīruļu,

protams, nebij. Mierīgi viņa izskaidroja, ka tas tādēļ,
ka vēl par maz esot gaidīts. Un tagad nu viņa sāka

tos gaidīt. Puķu podos viņa sastādīja dažādas sēklas:

zirņus, pupas, saulenes, vienā pat sīpolus. Istabā bij
trīs logi — uz trim saulainām debess pusēm. Šos

puķu podus viņa nēsāja no loga uz logu, raugoties
pēc tā, kā saule gulēja. Kad diena bij jau labi ga-

rāka tikusi un saule, sevišķi pa pusdienas logu, nāca

balti silta caur lāstekām, un puķu podi sazēluši tā,

ka melnās zemes vairs nevarēja redzēt, viņa sāka it

kā atdzīvoties: nu drīz nākšot cīruļi. . .

Un tiešām —■ pēc stingrās ziemas pirmais pava-

saris atnāca sevišķi agri. Marta sākumā jau izskatī-

jās tā, kā dažreiz ap aprīļa vidu. Gaidītie cīruļi drīz

vien ieradās. Bija kas neparasts, un visa māja bij
līdz uztraukta, kad zēni atnesa vēsti, ka cīruļi dzir-

dēti.

Marģiti atkal veda ragaviņām uz putnu kalnu.

Ārēji sava prieka viņa nekā neizrādīja, kaut gan bij

redzams, ka sevī viņa pārdzīvoja ko ārkārtīgu. Va-

karā, kad krēsla saplūda istabā un logā vāji ievizējās
ledus puķes, viņa sāka žēloties cīruļu dēļ — pa nakti

tie nosalšot. Otru dienu viņa bij atkal mierīga, uz

putnu kalnu aizgāja tik īsu brītiņu un viena pati. Pēc

tam dažas dienas viņa negāja nekur un bij atkal sevī

gluži nogrimusi. —

Dzeltainas strāvas aizplūda saules reibs caur zili
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blāvām pavasara pievakares dūmakām. Zemei no

virsus laba kārta jau bij atkususi, arumi gulēja brūni

un silti, un stipra svaigas zemes smaka brieda rēnajā

vakargaisā. Tīruma grāvji krāca kā pasakaini guloši
milži. Gaisā pa reizei bij dzirdami mežpīļu dziedo-

šie spārni.
Zēnu bars levulīču pagalmā bij ļoti uztraukts, jo

šis bij pirmais vakars, kur mežā bij sanākušas atbalss

sievas. Tās stāvēja kaut kur starp kokiem un svai-

dījās ar zēnu klaigām kā ar neizsakāmi trauslām ro-

taļu lietām, un viņu maigajām rokām bij pilnas visas

birzis. Katru kliedzienu tās uzķēra un meta tālāk,

viena otrai, līdz pēdējā to iemeta aiz apvāršņa tuk-

šumā. Tika skaitīts, cik viņu pavisam esot. Izrādījās,
ka tikai trīs, kamēr skaņajos vasaras vakaros tās bij
sešas, dažreiz pat septiņas. Arī viņu ieņemtās vietas

vēl bij gluži nenokārtotas: trešā, pēdējā, kuras rokās

kliedziens aizvien izdzisa, atradās tepat gluži tuvu —

putnu kalna bērzos, kamēr vasaru aiz tās vēl bija
kādas trīs, dažreiz pat 4, kaimiņu birztalās. Kāds no

zēniem ieminējās: vajagot iet atbalss sievu putnu

kalnā uzmeklēt; un dažus acumirkļus vēlāk vesels

pulks kailu rozā papēžu zibēja gar dārza sētu pa zilo

vakarkrēslu uz putnu kalnu. To starpā bij arī Mar-

ģite, jo šovakar viņa bij jautra. Putnu kalnā viņa
nonāca nesamērīgi piekususi un sakarsusi — varbūt

tādēļ, ka viņai bij zābaki kājā, varbūt tādēļ, ka tā

vispār bij vājāka par citiem. Kad atbalss sievas ne-

atrada, ar tādu pat steigu viss bars lika atkal atpakaļ.
Lai nepaliktu citiem pakaļ, Marģite izvilka zābakus

un zeķes, un tā kailo papēžu skaits kļuva par divi lie-

lāks. Mājas pagalmā viņa nonāca tomēr vēlāk par

citiem, un zēni, kuri bij visi mazāki par viņu, saņēma
to smiekliem: c, kāds esot cīrulēns — nemākot ne

skriet, ne spārnos laisties! — vēsums un krēsla ilgi

nevarēja sadzīt zēnus istabā, bet Marģites jau sen

vairs nebij viņu starpā.
Nākamo nakti pa lauku klīda izbēgušu ledainu
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vilku bars, un zem viņu kājām visa atkusušā brūnā

zeme pārvērtās sirmā akmenī. Mežā viņi bij noko-

duši visas atbalss sievas, bet logu rūtīs iekrimtuši

rievainas ledus puķes.
Otrā rītā visi levulīču ļaudis staigāja klusi un

apspiesti, it kā katram būtu kādas skumjas vai sā-

pes. Un tiešām — neviens, kam būtu jādzird cīruļu

māsiņas tās nakts vaidieni un kunksti, laikam ne-

varētu palikt vienaldzīgs, ja arī tam sirds vietā krūtīs

būtu gludais upes olis. Un dzirdami tie bij gandrīz
visā mājā, pat trešā istabā saimes galā. — Pret va-

karu atveda ārstu. Tas bija noslēpumains un ļoti
skops vārdiem. Starp citu esot jādomā par plaušu
karsoni, — bet gan jau viss būšot labi. — Tik kop-
šanas noteikumu rindu viņš atkārtoja trīs reizes. —

Pēc pāris dienām skaļie vaidieni sāka apklust. Slimā

pamazām palika mierīgāka un nerāvās arī vairs tā

ārā no gultas, kā to iesākumā darīja. Bet viņas ap-

ziņa brida vienos murgos. Visvairāk tie grozījās ap

cīruļiem, ap spārniem, kuru viņai neesot, bet kurus

nepieciešami viņai vajagot — citādi šī nekad vairs

vesela nepalikšot un ar zēniem skrieties arī vairs ne-

iešot v. t. t.

Līdz ar Marģiti bij grozījusies visa daba. Pava-

saris bij aizbēdzis, un viņa vietu vēl uz kādu laiku

ieņēma sevišķi stingra ziema ar plānu sniega kārtu

un pastāvīgu ziemeli. Tādēļ arī Marģites draugiem
cīruļiem bij atnākušas nebaltas dienas. Kādu pēc-

pusdienu zēni atnesa no putnu kalna divus no viņiem
nosalušus. Gribēdami Marģitei kādu prieku sagādāt,
krēslā tos ienesa viņai parādīt. Mātes tobrīd nebij
istabā. Marģite piecēlās sēdus, klausījās zēnu stāstā,

kur tie viņus atraduši, stingiem svešiem skatiem ilgi

viņus apskatīja, paņēma vārīgi uz rokas — vienu,

tad otru, noglaudīja — atdeva atpakaļ un tad metās

spilvenā uz sejas nevaldāmās elsās.

Nākama nakts bij viena no visnemierīgākajam
visā viņas slimības laikā. Pret pašu rītu beidzot viņa
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cieti aizmiga. Māte, aiziedama rīta solī, kā ko baigu

paredzēdama, aizslēdza durvis, jo no pieaugušiem
istabā neviens nepalika. Pēc nepilnas stundas pār-

nākot, viņa pakrita vaļējās durvīs uz sliekšņa un zau-

dēja samaņu. Logs bija vaļā un gulta tukša.

Saulei lēcot atrada Marģiti uz putnu kalna kailu,
kā no gultas cēlušos; tikai zeķes viņa bij uzvilkusi.

Cīruļu māsiņa bij aizgājusi pie cīruļiem mirt.
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Kapeiciņu...

Šoziem es ne labprāt eju staigāt pilsētā, un ja

eju — tad pēc iespējas pa klusākām ielām, kur ļaužu
mazāk.

Ne tāpēc, ka es no ļaudīm bēgtu, — nē — līgot

ļaužu pūlī pa čumošiem trotuāriem, kur cilvēki plūst

pretim un garām kā straume, kad pa upi brien,

man — atklāti runājot — patīk diezgan labi.

Un kā nu gan ar' nē! Esi tak augu dienu nosē-

dējis viens pats pie nedzīvām grāmatām, kamēr acis

beidzot paliek — kā mēdz sacīt — gluži mistrainas.

Taču cilvēkam gribas kādas pārmaiņas.
Un kad tad izej uz ļaužu pilnā trotuāra, kur pa

lielākai daļai jautras sejas pretim raugās, lai nu gan

visas viņas svešas, bet — nezinu pat kā tas nāk, —

gluži nemanot pats arī paliec jautrāks, dažreiz pat
smaids iezogas acīs vai lūpu kaktos.

Tā līgo, līgo . . . vienmēr plūst pretim jauni vaigi,
dažādi stāvi, — tiem ne prātā nešaujas par kādu jau-
tāt: kas viņš? ko dara? vai varbūt nekā nedara? Gan

atbildes šiem jautājumiem pa lielākai daļai ir jau
diezgan skaidri katra sejā rakstītas (nerunājot nemaz

par tiem, kuri, tā sakot, no galvas līdz kājām izkārt-

nēm apkārti, pastāvīgi ar vienu un to pašu uzrakstu:

„ceH Jieß-b, a He co6aKa"), — bet tādos brīžos maz

tas tevi interesē, tu esi apmierināts, ka viņš nāk un

aiziet, un atkal jauni nāk . . .
Es atrodu to arī gluži dabīgi. Katrs taču būs pie-

dzīvojis, cik jauki pastaigāties pa meža taku: vien-

mēr tev acīs rodas jauni koki, jauni krūmi. Tu prie-

cājies, pa pusei neapzinīgi, ka tas bērzs savādi au-

dzis nekā viņš, ka tam tur miza vairāk gareniski

plaisājusi, bet viņam, turpretim, vairāk šķērsām, un
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tur atkal kāds cits, jau vairāk kā baļķa resnumā,

bet vēl gluži balts un gluds, kamēr citi tais gados pa-
visam applaisājuši, rievaini, melni.

Nākamā acumirklī gan esi visu jau aizmirsis, ja
nav gluži kas uzkrītošs gadījies, bet tai brīdī tu esi

baudījis, nopriecājies, un ar to pietiek.
(Kaut ko tam līdzīgu pārdzīvoju, klejojot pa ļaužu

pilnu trotuāru.

Pie labas gribas jau te varētu veselu parallēli iz-

vest, jo ne visai daudz galvas lauzīšanas būtu vaja-
dzīgs, lai arī te atrastu pa slaidai eglītei, pa smudrai

liepiņai, še un tur starpā pa retam bērzam un vēl

retākam ozolam un beidzot ar bekām un pūpēžiem,
kuru atkal te tāda Dieva svētība kā reti kādā citā

mežā, pat pie vislietainākā rudens nē.

Pēdējos te pa lielākai daļai redz jau ratos saceltus,
it kā tos jau pašlaik vestu uz sutināšanu, un pie tam

visdažādākās kombinācijās: tēvs pūpēdis ar māti

beku, cieši viens otram blakus; vai atkal vecais pū-
pēdis ar beku, bet vidū iespiedusies blonda svieste-

nīte, brūnētā pūcenīte vai arī jauns, glīts, mīksts,

mīļš balts pūpēdītis. Mežā šādu kombināciju reti

kad atrod. Dažam pūpēžam atkal vienam pašam
divi zirgi priekšā. Tāds, jādomā, pārāk tārpu pilns;
beidzot vēl dažus, jādomā — tos slavenākos starp

slaveniem, tos īstos pūpēžu kubiazus, tos tad trans-

portē piemērīga lieluma slēgtos ratos, aiz cienības

pret publikas estētiskām jūtām.
Vārdu sakot — te tāda dažādība, te tik daudz ko

redzēt, ka priekš atpūtas brīžiem labāka nekā nevar

vēlēties
.
. .

Tagad, kā jau teicu, es bēgu no šī mudžekļa, bet

ne tādēļ, ka viņš man būtu jau pārāk apnicis: apnikt
var tik tas, kas kādreiz ir sevišķi labi paticis. Te ir

cits iemesls, kas mani uz to spiež. Man ne labprāt
gribētos viņu minēt; neesmu pat i saviem tuvākiem

pazīstamiem par to ko teicis: man tā kā kauns, cik

maziski lai arī tas neizklausītos.
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Bet nu, taisni pats sev spītēdams, es piespiežu
sevi to uzrakstīt, taisni aiz īgnuma pret savu mazis-

kumu.

Lieta šāda. Pirmkārt — mani apstākļi acu-

mirklī ir tādi — nu — kā mēdz teikt — drusciņ tādi

apspiesti. Dzīvoju, tā sakot, no rokas mutē, un kad

jau rublis kabatā, tad jau tīri tāda pussvētdiena! Tad

atkal rodas dūša palaist kādu līkumu pa ļaužu pilna-

jiem trotuāriem, jo mans bēgšanas iemesls — sacīšu

tagad īsi un skaidri — ir šis: es nespēju panest tos

šausmīgos skatus, redzot tos übagojošos kropļus, ve-

cīšus, vecītes un bērnus, kuriem tagad apsēti visu

ļaužu pilnāko ielu stūri un ielas malas . ..
Sakropļotie locekļi, nogrieztās kājas, rokas vai

visi roku pirksti, kuri tīši tiek izlikti aizvien tā. ka

garāmgājēji tos labāk var redzēt; šīs bada, sala, cie-

šanu un nelaimes izķēmotās seias, kuras ar nolūku

tiek vēl vairāk izķēmotas, — ja man tām garām jāiet
un es nespēju katram no šiem nelaimīgajiem vismaz

pāra kapeikas iemest klēpī vai cepurē, tad manī pa-
mostas

...
es pats nezinu, kas tās par jūtām, bet man

no viņām briesmīgi bail
.. .

Grūti aprakstīt, cik

briesmīgi ir tad, kad esi tādam garām pagājis, to tukšā

atstādams, un tad jūti viņa ledainos skatus krītam uz

muguras . . . Ātri viņi iziet mētelim cauri pa pleciem
un tad slīd uz leju, pa mueuru, pa stilbiem . . .

Nešpetni! —

Priekš dažām nedēļām es redzēju Aleksandra

ielas malā, netālu no Bastejkalna, dziļā snieeā sēdam

mazu meitenīti, tā gadus četrus, vislielākais piecus,
bet ne vairāk.

Gluži puspliks bij tas bērns .
.
.

Tā neskaidri atceros, ka jau agrāk būtu es viņu
redzējis, kopā ar kādu līku vecīti — jādomā — viņas
vecmāmuļu.

Tā bija akla, un mazā viņu veda pie rokas.

Tā tad māte mazajai laikam mirusi, un nu šām

abām jāturas kopā ua jāvelk dzīvība übagojot. Ta-
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gad vecītes nebij, jādomā — viņa saslimusi. Tādēļ

mazā laikam viena pati bij izsūtīta.

Ka viņa gluži pusplika bija, to es nevaru citādi

izskaidrot, ka laikam tas ar nolūku bij darīts, lai la-

bāk veiktos. Lai nu būtu kā būdams — ja vecīte

bij mājās palikusi gultā, tad tak kaut kādu drēbes

gabalu varēja dot mazai — nu — seģenīti, jaku vai

pašas lindrakus. Cik necik vienumēr viņa būtu va-

rējusi ievīstīties, lai vismaz pusplikai nebūtu jāiet.
Bet tagad viņa bij pusplika. .

.
sniegā nosēdusies. . .

pusplika . . .
Es gāju pusdienas ēst, un man bij naudas kabatā

taisni priekš vienām pusdienām, ne kapeikas vairāk,

ne mazāk.

Es jau labi negribēju pa to ielu iet, bet nu uzgāju
taisni virsū. Ļaužu gāja daudz, bet tanīs acumirkļos,
kamēr es viņai garām pagāju, neredzēju neviena, kas

tai ko iemestu.

Un garām ejot es rēķināju: ja es vienu kapeiku
dodu, tad es savu parasto pusdienu vairs nedabūju.
(Viņas maksāja 25 kap. un taisni tik daudz man ar'

bija.) Tā rēķinādams arī es pagāju garām, un viņa

palika sniegā sēdot — pusplika, tukšām roci-

ņām —.
Nē — nē! Ko es saku! Viņa nepalika vis sniegā

sēdot — tas jau taisni bija tas briesmīgākais. Tikko

es biju garām pagājis un viņai muguru pagriezis,
uzlēca tā kā nelabs kaķēns man taisni uz pleciem,
aizspiedās aiz apkakles palīda zem krekla un palika
tā un nekustējās vairs, kā nedzīva, kā ledus gabals.
Un es vairs nevarēju iet pusdienu ēst. Es vairs ne-

varēju viņu nost dabūt no pleciem un atkausēt arī

nē. Plāna viņa bija palikusi kā želatīna papīrs, bet

nekusa, lai gan aukstas lāses ledainām zirnekļa kā-

jām aizvien tecēja no pleciem uz leju — pa mu-

guru ... pa stilbiem
.. .

Un neviens cilvēks nevarēja
viņu nost dabūt no maniem pleciem . .

.
Un viņa mani mocīja ilgi — ilgi.
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Tādēļ es noņēmos: neiet pa ļaužu pilniem tro-

tuāriem, kad kabatas tukšas, lai atkal kāds no ne-

laimīgajiem, kas tur uz ielas stūros sēd, neuzlēktu

man uz pleciem.

Diezgan ilgi un diezgan stingri ieturēju es savu

apņēmumos. Bet nāca gadījums, niecīgs, nenozīmīgs,

nepārlikts, un es atkal iekritu.

Mans biedrs bij mani uzaicinājis svētdienas va-

karā V. viesnīcā uz glāzi tējas. Mums abiem bij jā-
ierodas uz mata vienā brīdī. Es, kā tas parasti mēdz

būt, biju mazliet nokavējies, un lai varētu vārdu

ieturēt — man bij jāsteidzas. Pametu ar roku uz

visiem pašnoteikumiem un devos turpu vistaisnākā

ceļā, atkal reiz pēc ilgiem laikiem pa mudžošiem tro-

tuāriem. Es gribēju nekā neredzēt, nekā nedzirdēt,

neskatījos ne pa labi, ne pa kreisi un tāpēc arī ne-

varu zināt, cik neglītās cilvēkveidīgās nelaimes pītes

bij ielas malās. Man likās — viņu bij daudz. Var-

būt tā bij uzbudināta fantāzija, bet es jutu, it kā gaisā
šūdzošā galošu šļūcoņa būtu pilna kunkstieniem.

Pāra vietās dzirdēju pilnā balsī ālīgus dievvārdu pen-

terējumus, bet steidzos garām, cik ātri vien varēdams.

Šoreiz gan mana mēteļa kabata nebij gluži tukša,

viņā bij šādi naudas gabali: viens sudraba rublis,

viens vara pieckapeiks un viens divkapeiks.
Rubli es nedrīkstēju to dienu mainīt, pieckapeiks

bij nospriests viesnīcas resnajam šveicaram, un div-

kapeiks — jā, tā liktenis vēl nebij izšķirts. Tas bij,
tā sakot, priekš visļaunākā gadījuma. Un uz to arī

nebij ilgi jāgaida.
Ja nemaldos — tas gadījās Bastejbulvāra un

Kaļķu ielas stūrī. Tur bij viena pelēka šausmu pīte,
kurai man neizdevās garām tikt — tā viņu dabūja.

Šausmīga viņa bij, nudie šausmīga! Viņa ne sē-

dēja, ne stāvēja, kā citi; viņa laikam nevarēja ne sē-

dēt, ne stāvēt. . . Noliesējusi, izžuvusi. Vaigs sašķe-
tināts vienās krunkās kā savīkstīta pelēkas dzijas
šķetere. Viņa raustījās un mētājās uz visām pusēm,
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it kā tā būtu pie stūra piesieta. Kā noķerta un īsā

valdziņā piesieta meža kaza, izdēdējusi, nobeigusies,
izraudātām acīm . .

.

Katram nācējam lēca viņa divus soļus pretim, un

tad, it kā valgs atsistos, ātri atpakaļ, un kad viņš bija

garām pagājis — divus soļus pakaļ, un atkal strauji

atpaikaļ. Un tā kā nācēju bij daudz, tad izskatījās, it

kā viņa dejotu savādu deju.

Tā arī man viņa lēca pretim un bubināja kaut ko

krēpām apspiestā gurkstošā balsī. Es tad izņēmu
savu divkapeiku no mēteļa kules un, vaigu aizgriez-

dams, iemetu viņai
..

.

Bet cik ērmoti — lai gan cimds bij man rokā, to-

mēr nebiju pārņēmies! Citādi jau tas ar' nemaz ne-

varēja būt, jo rubli — pasarg' Dievs! . . . Tas bij no-

lemts nākamai nedēļai, un pieckapeikas jau tikpat kā

piederēja resnajam šveicaram.

Tālāk es vairs nekā negribēju domāt, paātrināju
vēl vairāk soļus, ne acu nepagriezu ne uz vienu, ne

uz otru pusi un devos uz nodomāto vietu. Es biju

pārliecinājies, ka kabatas man tagad tikpat kā tuk-

šas, pie tam tas tik noteikti un skaidri, ka tur nekā

nav ko iebilst: rublis — tā un tā, tā nedrīkst mainīt,

un pieckapeiks — tas nav vairs mans.

Liela puse ceļa jau bij noieta, un es jau saku

priecāties, ka šoreiz laimīgi ticis cauri. Bet vīlos.

Vai tie nu bij ļaunie, vai labie gari, kas ar mani

gribēja jokot — nezinu, bet arī grūti ticēt, ka tas

būtu vienkāršs gadījums: uzskrēju savai vecai pa-

ziņai, savam kaķēnam — taisni virsū.

Tas gadījās pret lielo krievu baznīcu.

Laiks bij pielaidens, un no melniem liepu zariem

pilēja lielas mīkstas lāses un šķīda uz zaļgansārti ap-

gaismotā trotuāra, pilēja klusi šmīkstēdamas.

Pēkšņi — tur ejot — sāka man ausīs pilēt mīksti

šmīkstoši vārdi, vājā lūdzošā bērna balsītē. Tie ne-

pilēja no melniem liepu zariem, tie pilēja no mīkstām

bērna lūpiņām ...



84

Man nebij vairs ne mazāko šaubu, ka tas ir ka-

ķēns, lai gan es nebiju nemaz paskatījies — es bijos
skatīties .

. .

Un viņi nāca viens pēc otra, žigli un viegli, kā

piles no atkusušās lāstekas: kapeiciņu. . . kapeiciņu. . .
vienu pašu kapeiciņu. . .

un šķīda manā ausī kā ledū

izgrauztā alā. ..
Viņa neatlaidās un tecēja man līdz, bet es sāku

no jauna rēķināt par savu rubli un pieckapeiku. Iz-

nākums bij tas pats, un es gribēju viņai izbēgt, jo bez

manis tak vēl daudzi gāja pa trotuāru. Katruacumirkli

es gaidīju, ka nu —nu viņa griezīsies pie cita. Bet

tā neatlaidās un nāca man pakaļ lielu gabalu . . .
Vēlāk es vairs nedzirdēju viņas vārdos pilošas

lāstekas, man izlikās, ka mazs, vājš kaķītis saldo

pienu lok ar savu mīksto mēlīti. . . Viņa laikam bija

nogurusi, un kad es beidzot roku jau biju kabatā

iebāzis un sagrābstījis visvareno pieckapeiku, tad

viņas vairs nedzirdēju. Es pagāju vēl pāra soļus un

tad atskatījos atpakaļ, bet nekur tā vairs nebij re-

dzama — kā zemē viņa bij ielīdusi. Tas bij tas

briesmīgākais. Daudz labāk būtu bijis, ja es nebūtu

rokas kabatā bāzis un nebūtu atpakaļ skatījies.
Ta es nonesu viesnīca savu pieckapeiku veselu,

lai varētu viņu iegrūst resnajam šveicaram. —

Pāra acumirkļu vēlāk ieradās arī mans biedrs, un

mēs gājām viesu zālē, kur spēlēja „dāmu kapella".
Man žēl, ka es nezinu vairs pasacīt, kas tur tika spē-

lēts, bet ka spēlēts tika — to es zinu droši. Atminos

tik, ka viena no artistēm izskatījās uz mata tā, kā

divi kopā saauguši kartupeļi, no kuriem viens reizes

četras lielāks par otru. (Mazākais, protams, te re-

prezentē galvu, lielākais — rumpi). Un tad vēl to.

ka man tur sēdot iešāvās uzreiz tādas smieklīgas
domas prātā, sak' — ja mans tēvs te būtu bijis un

visu šito viņš būtu redzējis un dzirdējis, tad tas vi-

sādā ziņā būtu sacījis: Vai štos aplamniekus nevaja-
dzētu mizot, ka villa vien kūp! . . . Bet par kapellas



85

vadoni, vecu, izžuvušu jumpravu, kura spēlēja pirmo

vijoli un briesmīgi ākstījās, staipīja kaklu, grozīja galvu
un pārgrieza acis, —viņš būtu teicis: Tīrs vecs grēks! . . .

Izdzēris glāzi tējas es jau taisījos piecelties, bet

pašulaik arī mūzika apklusa. Izrādījās, ka sekoja

pauze, un spēlētājas atstāja estrādi.

Kamēr es vēl diez' par ko domāju, viena no viņām

pienāca taisni pie mūsu galdiņa. Rokā viņai bij

pastkaršu paciņa, no kurām vienu tā nolika man

priekšā uz galdiņa stūra un, ar roku to pieturēdama,

piezīmēja ļoti pieglaudīgā balsī:

— Mochten Sie nicht eine baben — zur Errin-

nerung?
— Bitte sehr!

Viņa pabīdīja pastkarti man vairāk priekšā, at-

ņēma roku un nostājās drusku tuvāk.

Es izrāvu naudas maku, kurā bij tagad iekortelēts

sudraba rublis ar vara pieckapeiku, pažvadzināju

viņus reizes divas trīs vienu pret otru, it kā starp

daudziem naudas gabaliem vienu meklēdams, tad iz-

ņēmu rubli un, galanti palocīdamies, noliku to viņai

priekšā uz galdiņa:
— Bitte!

— Danke schon!

Un viņa aizgāja.
Un es cēlos — bet neuzcēlos

..
. atkal cēlos, un

tad — uzcēlos .. .

Es apsedzu ar plaukstu pastkarti, kura gulēja uz

galdiņa, sažņaudzu tad roku kulakā, kopā ar raibo

papīra lepšķi, saberzu viņu īkšķa galā lielā pītē un

iemetu kaktā!

Un es gribēju tā savas smadzenes saspiest, samīcīt

un kaktā iemest, jo viņās vēl šmīkšķēdami pilēja no

mīkstām bērna lūpiņām, tievā, lūdzošā balsītē: ka-

peiciņu . . . kapeiciņu . . . kapeiciņu . . . kapeiciņu . . .
vienu pašu kapeiciņu . . .

Un uz māju ejot atkal bēgu es no ļaužu pilniem
trotuāriem.
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Mākoņa stāsts.

Cilvēks dzīvoja viens — vientuļā būdā baltās birzs

malā, un viņa draugi bij bērzi un mākoņi. Reiz

bij viņam arī bijis īsts draugs — bezgalīgi tuvs un

mīļš. Bet tagad viņš domāja par to tikai skatoties uz

zvaigznēm vai debess bezgalīgajā dzidrumā; vai arī

atceroties efejām apvītu krustu klusu liepu zaļā

paēnā. Tik baltais mākonis nāca pie viņa ikdienas,
nāca kā mīļš cilvēks, ar ko var satikties un parunāt

mīļus vārdus. Pusdienās, kad gaiss bij kluss, viņš

pārliecās pār kuplām bērzu galotnēm, pielieca pie
paša loga pubulaino galvu, un cilvēks tad viņam dod

labdienu, kā jau draugam, un prasa, pār kādām ze-

mēm, pār kādām jūrām viņš nācis un pār kādām nu

atkal iešot. Un baltais mākonis tad viņam visu to

izstāsta. Un viņa stāsts ir brīnišķīga teika, kurā var

klausīties kā mātes šūpļa dziesmā, kā bijušā mīļā

drauga bezgalīgi saldos vārdos. Izstāstījis, dažreiz

paliek vēl ilgi loga priekšā un tad aiziet mirdzēdams.

Un bērzi šalc viņam pakaļ dīvainu dziesmu, zaļās

piedurknes vēdinādami.

Bet siltos vasaras vakaros un īsajās tvīkainajās
naktīs viņš arī nāk, tomēr ne balts, bet sārts kā rožu

kupene. Ilgi viņš tvīkst bērzu zaros, un neizprota-
mām tieksmēm pildās gaiss un klusā būda. Un cil-

vēks tic, ka šis rožaini sārtais ir tas pats, kas pus-
dienā pie viņa nāca mirdzoši balts. Kādu vakaru cil-

vēks izstiepj roku pret sārto mākoni un jūt tajā kā

siltu dvašu, kā bezgalīgi maigu pieskaršanos. Tad

cilvēks jautā: „Vai tu neesi tas pats, kas dienā pie
manis nāca kalna sniega baltumā?" Un mākonis

klusi atbild: „Jā."

„Kālab tu nāc dienā aizvien balts kā eņģeļu spār-
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niem, bet naktī sārts ar rožu reibinošu dvašu?" Un

cilvēkam liekas, ka mākonis viņam sacītu: „Aizver

acis un tad klausies, jo mans stāsts ir kluss un noslē-

pumains, un tu viņu vairāk dzirdēsi ar sirdi nekā

ausīm." Un viegla reiboņa pārņem cilvēku. Viņš

atslīgst krēslā. Ir pa pusei sapnis, pa pusei tieša-

mība: viņa priekšā stāv viņa draugs, kuru viņš pie-
min zvaigznēs skatoties, un viņa stāsts rit kā zils

dzīpars bērzu vieglā šalkoņā.
„Tu zini," iesāk tas, „kad cilvēka dvēsele šķiras

no miesas, tad pēdējais dvašas vilciens aiznes viņu
līdz Mūžības tumšajiem vārtiem." — „Jā! es zinu!"

pārtrauc cilvēks, „dvēsele šķiras no miesas kā balts

taurenītis. Vai kā mazs, mazs putniņš. Vai kā dzel-

tena lapa. Vai kā ziedu pārsla, ja viņa ir jauna un

skaista. Vai arī kā irstošs rozes zieds, ja viņa ir

mīlestības pilna. Man bija draugs. Un kad bālā zie-

mas rītā viņš no manis šķīrās, man apbira rokas un

pleci rasas pārslām. Un pēdējais dvašas vilciens

viņu aiznesa — irstošu."

„Tu esi pareizi novērojis," atbildēja stāstītājs un

turpināja tad: ~Kad nu šī vājā dvašas pūsma aiznes

dvēseli pie Mūžības melnajiem vārtiem un, pieskaro-
ties pie tiem, uzpūš sirmu plankumiņu kā bērna

dvaša pie melnas saltas rūts rudens vakarā, smagi
tad atdarās Mūžības vārti. Tajos stāv balts eņģelis
ar līliju pie krūts. Un tauriņš vai putniņš, vai ziedu

pārsla jūtas piekususi un iekrīt viņa rokā. Bet tad

viņa vairs nav ne tauriņš, ne putniņš, bet maza sirma

sēkliņa, kā viena no tām, kas tev dobēs tavu magoņu

galviņās čab. Maza un niecīga ir tā, tomēr viņa redz

un dzird visu, kas notiek ar viņu un ap viņu. Viņa
redz mūžīgo gaismu, kas ir tik balta, ka neviena šīs

zemes acs to nevarētu skatīt. Viņa redz bezgalīgu

baltu puķu lauku, kas ir kā jūra putās šalcoša. Viņa
redz tumšzaļās birzis, — ciprešu un pīniju birzis,

kas stāv skumjas un klusas, un brīnišķa miera pilnas
kā skumjas sienas. Un mirdzoši eņģeļu pulki klusi
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šalcot iet caur zaļajām birzīm un baltajām puķēm,
un liekas, ka visi tie — puķes un cipreses, un pinijas,
un eņģeļi — ir mīļi draugi — māsas un brāļi. De-

bešķīga gaisma, kas nāk no nezināma avota, reizē arī

skan kā neaptverami skaista melodija. Un puķes un

cipreses, un baltie eņģeļi dzied līdz. Vai tu to vari

iedomāties?" — „Es nevaru!" atbildēja cilvēks. Tad

iestājās brīdi klusums. Un kad dīvainā balss uzsāka

atkal savu stāstu, viņa bij tapusi cilvēkam vēl daudz

tuvāka, mīļāka un saprotamāka. „Kad es atmodos

eņģeļa rokā," — viņa turpināja, „kad neredzētais

mirdzums un visi debess skaistumi brīdi bij manī at-

spoguļojušies, es dzirdēju, ka mani klusi jautā:
«Tagad teic, par ko tu gribētu palikt?" — Es ne-

zinu! — atbildēju — man te viss tik svešs. Es ne-

zinu arī, kā var par kaut ko palikt? Es jau laikam

biju cilvēks.

„Jā, tu biji cilvēks. Bet palikt var tā, kā sēkliņa

paliek par stādu. Un tagad tu esi sēkliņa un vari

par visu ko palikt —: par tumši zaļu cipresi vai pi-
niju — tādu pat kā šīs — ja tava dzīve pasaulē ir

mūžam skumju pilna bijusi. Tu vari palikt par baltu

ziedu, ja tu pasaulē esi balta bijusi — balti dzīvojusi,
baltas mīlestības pilna bijusi. Mums ir arī tumši

sārtas puķes. Tu vari palikt par tādu, ja tava mīles-

tība nav bijusi balta, bet zemes uguns, asins kar-

stuma un tveices pilna. Tu vari arī palikt par mums

līdzīgu spārnotu būtni, ja tik tu gribi izdzēst visas

atmiņas par zemes dzīvi. Tie, kas pasaulē ir tikai

cietuši — bez gala cietuši — tie tā dara. Teic, par
ko tu gribi palikt?"

Tad es uz brīdi atcerējos visu zemes dzīvi. Es

domāju par tumši zaļām piniju un ciprešu skumjām.
Es domāju par bezgalīgām ciešanām, kas cilvēkā cil-

vēku iznīcina. Ak, es pazinu visu to. Bet es pazinu
arī mīlestību. To mīlestību, kas balta kā gaisma un

šķīsta kā neizplaucis zieds, kā rīta zvaigžņu rasa.

Varbūt es pazinu arī to, kas asins, uguns un zemes
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tveices pilna, tumši sārta. Tomēr balto es nekad ne-

atstāju. Zvaigžņu rasa nekad no viņas nenobira.

Balta bija pirmā un pēdējā, sākumā un beigās. Un

vienmēr — vienmēr. Un katrs zemes rīts man ausa

viņā balts. Un balti dzisa novakari mežgalos. Un

balta es tuvojos ikreizes savam mūžīgi mīļotam drau-

gam — varbūt es pazinu arī to, kas asins, uguns un

zemes tveices pilna —, bet tomēr balta ikreizes no tā

šķīros. Un tad es atbildēju klusi:

„Es gribu būt balta puķe —." Tad gaišais gars

paslēpa mani rokā. Brītiņu es dzirdēju pār mani

vieglu spārnu šalkoņu, un kad tā apstājās un roka

atvērās, es redzēju visapkārt bezgalīgu baltu puķu-
lauku. Gaišais gars nolika mani starp tām, paņēma

no krūtīm liliju un piesita trīs reizes ar to. Es it kā

viegli apreibu, bet kad nācu pie samaņas, redzēju, ka

esmu balta puķe, līdzīga savām neskaitāmām māsām.

Nu tikai pirmoreiz man kļuva pilnīgi saprotama bal-

tās un bezgalīgi šķīstās mīlestības svētlaimība. Un

es redzēju, ka agrāk esmu to vairāk nojautusi nekā

sapratusi, vairāk minējusi nekā pārdzīvojusi. Bet

te viss dvašoja no tās, viss bij ar viņu pildīts. Balto

ziedu smaržu mēs sajūtām kā baltas mīlestības va-

lodu.

Jaunekļi un jaunavas, kas bij mūžīgu mīlestību

zvērējuši un līdz galam tajā balti un sirdsšķīsti pali-
kuši, līgoja gluži tuvu viens otram, kopā saliektiem

ziedu kausiem, it kā atbalstu meklējot. Un neskaitā-

mas debesu zvaigznes dedza viņu rasas vainagos. Visi

pasaules dimanti un pilis nevar dot kauču mazāko no-

jautu par šo skaistumu. Un ne no kā vairs netrau-

cēta mūžīga piepildīšanās, mūžīgs tuvums un šī tu-

vuma apziņa bija viņu laime. Bet tās, kas bija vēl

vienas, gaidīja savus pasaulē atstātos draugus. Un

ik reizes, kad nāca eņģelis ar līliju pie krūtīm, nes-

dams pievērtajā rokā jaunu sēkliņu, tās sakustējās
vēja šalkā, un likās, ka visas viņas sniegtos pretim
nācējam. Viņas gaidīja, kurai nu atnesīs draugu.
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Man tika arī stāstīts, ka kāda no mūsu biedrenēm tā

gaidījusi simts gadus. Simts gadus! Bet nesagaidī-

jusi. Tad simtpirmā gada pirmajā naktī viņa sākusi

raudāt. Un kad eņģelis atnācis un redzējis viņu

raudam, tad viņu aiznesis sēro ciprešu birzī. Bet arī

tur viņa neesot mitējusies raudāt, un zem viņas za-

riem sakrājies asaru avots. Klusās naktīs mēness pie
tā pildot savu sidraba kausu un ejot pār pasauli

skumjas slacīt. Un tad ikreizes viņa lūdzot mēnesi,

lai apskatot arī viņas neuzticīgā drauga kapa kopu. —

Tas esot vienīgais skumīgais notikums balto puķu
valstī.

Šis nostāsts mani dīvaini aizkāra, tomēr manu

svētlaimību netraucēja. Dienas nāca un gāja. Es

it kā izkusu baltajā svētlaimībā. Un vienīgais, no kā

varēju pārliecināties, ka manī vēl dzīva apziņa, bija
gaidas. Es arī biju viena no tām daudzajām, kas

gaidīja draugu. Un gaidot es atslīku savas būtnes

paslēptākajos dziļumos: manī viņš modās tāds, kādu

viņu atstāju pasaulē — sirdsšķīsts, bet tomēr karstas

tīksmes pilns. Un it kā slepenu baiļu pilna es re-

dzēju, ka arī manī sāk mosties siltā tīksme. Un kādu

rītu, kad es visu nakti biju ilgās pēc viņa tiekusies,

rīta ausmai līstot mani izbiedēja manu biedreņu ne-

parastā šalkšana — tās visas it kā no manis bēdza un

liecās prom. Ar šausmām ieraudzīju, ka esmu pa-
likusi sarkana. Asinssarkana, kā manas slepenās
nakts domas. Bet es pati tomēr nesapratu, kā tas no-

ticis. Citāda es tomēr nebiju palikusi. Tad atnāca

eņģelis, kas mani šurp atnesa, paņēma mani un aiz-

nesa sarkano puķu klajumos. Nu es atrados kā mū-

žīgos purpura viļņos, kā bezgalīgā asins jūrā."
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Milzis un mana līgava.

Kādā maija vakarā bij man līgava — — Kādā

maija vakarā bij man līgava

Viņai bij zaļi mati — zaļi mati viņai bij, tie smar-

žoja pēc pusuzplaukušiem bērziem, tie smaržoja pēc

sveķaina pavasara
—

-—

Viņai bij dziļas, tumšas acis kā divi tumši avo-

tiņi, kuros pusnakts zvaigznes šūpojas, bet ap avoti-

ņiem gredzenā aug gari stiebri — garas acu bārkstis.

Viņai bij cietas un karstas krūtis, — tās smar-

žoja pēc pavasara zemes, kad pirmie brūnie asni

dīgst, kad pirmie agrie ziediņi veras, — bet viņa tās

apsedza saviem sveķainiem matiem.

Viņai bij balti gurni kā divi baltgulbju kakli, —

gurni viņai bij balti un neapsegti un neapsegts

klēpis

Viņai bij arī līgavainis. Bet tas nebij viņas kā-

rots, tas nebij viņas pašas raudzīts . . . Viņš gulēja

turpat laukā, apsedzies ar smagu zemes mēteli, sma-

gām akmens pogām, velēnu ielāpiem. Viņš gulēja

dobji, nelabi krākdams . . . Viņš esot atraitnis. —

Daudz jau viņam līgavas bijušas, bet viņš visas tās

nožņaudzis . . . Katru no tām viņš nožņaudzis kāzu

naktī.

Viņa nemīlēja sava līgavaiņa — viņa bijās no

tā
. . . Viņa sacījās mani mīlot

Vakaros, kad krēsla no debesīm lija, viņa sēdēja
laukā uz pļavas, kur netālu gulēja viņas līgavainis,
un klausījās, kā nelabi viņš pūtās zem sava velēnu

mēteļa.

Viņa sēdēja uz pļavas, vaļējiem izirušiem matiem,

un bārstīja zvaigznītes no rokas rokā. Viņa zīlēja .. .

Viņa zīlēja ik vakaru, vai es pie viņas nākšot, un

dziedāja klusītēm skumju, skumju, ak, pārāk skumju
dziesmu . ..
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Un kad es nācu — tad viņa atžirga, tad viņa tapa
līksmāka un skūpstīja mani

Viscaur viņa bij karsta: vaigi viņai bij karsti un

krūtis, bet lūpas tai bij aukstas kā divas lēles. Tās

bij atdzisušas skumjo dziesmu dziedot
.. .

Es salu no viņas skūpstiem. Bet viņa mani sē-

dināja savā karstā klēpī un čukstēja man ausī: „Tu,
vai zini ko? lesim, ņemsim un nokausim viņu!"

Bet es sacīju: „Nē, paliec! Lai viņš guļ .. . kāpēc

viņu nokaut!" Jo es arī no tā bijos.
Vēl siltāk viņa ņēma mani savā klēpī, vēl mī-

ļāk spieda viņa mani pie savām karstajām krūtīm

un zumināja man ausī sirdi dedzinošā balsī: „Ak nē!

lesim
. .
. lesim, nokausim viņu — man ir bail no tā,

viņš — mani nožņaugs . . ."

Es negāju, es bijos, jo tas bij milzis ar milža

spēku. Bet es sacīju it kā pamācošā balsī, savas bailes

apslēpdams: «Paliksim! Lai viņš tur guļ. Lai viņš
tur guļ

.. .
Nav labi, ka dzīvību iznīcina. Es do-

māju — viņš vēl necelsies!"

Un viņa arī noticēja man un apmierinājās. Viņa

apņēma mani pavisam, kā silts, smaržīgs mākonītis,

un es nopratu, ka viņa tiešām mani mīl
.. .

Tā pagāja pavasaris un vasara.

Bet kādu vakaru, kad gaisā jau sāka mirgot pirmā
tālā rudens dvaša, es viņu atradu pagalam uztrauktu

un noraudājušos līdz nespēkam. Viņa drebēja kā

aizšauts putns, un viņas lūpas spēja izrunāt tik sa-

raustītus vārdus. Viņa metās man ap kaklu un lū-

dzās nesavaldāmās elsās: „Nāc līdz, nāc līdz un pa-
līdzi man — glāb mani . .

. nāc, palīdzi — nokausim

viņu, — citādi viņš drīz celsies, viņš celsies un no-

žņaugs mani. — Nāc . . ."

„No kā tu to zini?" es viņai jautāju.
„Es redzu no tā, kā viņš elpo! Vai tu nemaz ne-

manīji šodien gaisā viņa kaislu dvesmu? Nāc līdz,
palīdzi man, glāb mani — viņš mani no—o—žņaugs...
viņš..."
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Viņa aizrāvās elsās un nespēja tālāk parunāt. „Bet

varbūt tu vilies, varbūt tu esi pārskatījusies," iebildu

es, it kā mēģinādams viņu mierināt, kaut gan arī pats

biju todien gaisā manījis nelabo elpu.
„Es neviļos, es viņu pazīstu. Dienām un nedēļām

es esmu skaitījusi viņa dvašas vilcienus, — es zinu,
kā viņš elpo . . . Arī kraukļus es redzēju šodien no

ziemeļiem laižamies — melnā barā
.. .

Tie laidās uz

viņa elpu, tie zina: ja viņš celsies, būs tiem svētku

diena, būs tiem ko pabaroties, jo viņš tiem ikreizes

atstāj savu nožņaugto līgavu miesas
.. .

Nu nāc

jele — nāc
. . ."

Bet es sacīju: „Es kraukļus aizdzīšu, tad tev vairs

nebūs ko bīties
. .

."

Drīz tomēr nomanīju, ka arī to nespēju, jo pat

nakts bij palikusi par lielu kraukli, aukstām, pelē-
kām nicinošām acīm, kurš sēdēja, melnos spārnus

pār pasauli izplētis, un gaidīja kaut ko.

Tad es sacīju: „Paliec pie manis un apmierinies.
Ja viņš celsies un nāks, tad turēsimies pretī."

Un viņa palika pie manis un apmierinājās, un ti-

cēja man. Viņa bij bezgala nogurusi, bet skatoties

man acīs, viņas vaidziņos tomēr ievizējās vājš vilnīša

smaids, it kā viņa nemaz neredzētu, it kā viņa negri-
bētu redzēt nakts melnā kraukļa, kas sēdēja spārnus

pār mums izpletis un kuru es nespēju aizdzīt.

Un es atkal redzēju, ka viņa tiešām mani mīl
.. .

Viņa iemiga uz mana klēpja, ar vilnīša smaidu

uz lūpām. Un ilgi tā es sēdēju viņu aijādams un klu-

sas šūpuļa dziesmiņas pār viņu zuminādams, līdz

melnajam krauklim spalvu galos sāka zvaigznes degt,
un es kļuvu noguris, gribēju iet mājās atdusēties.

Tad es saplūcu turpat pļavā pēdējās skumjās ru-

dens puķītes, saliku tās viņai zem galvas un uz krū-

tīm, un matos, un mazajās vēsajās rociņās, un, vārīgi

viņas pieri lūpām aizkāris — aizgāju. Bet aizejot
man bij tā ap sirdi, it kā es viņu būtu iezārkojis — —

Mājās pārnācis, ilgi es nevarēju iemigt, un kad
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beidzot tak iemigu — mani sapņi bij tikai melniem

kraukļiem pilni. . .
Virtenēs tie griezās un juka ap

mani un nelabi ķērca.
Otrā dienā agri es steidzos laukā raudzīt, vai viņa

vēl guļ. Bet es ieraudzīju briesmīgu skatu, — bries-

mīgu un šausmīgu . . . šausmīgu!

Viņas līgavainis bij piecēlies

Viņam bij dzeltaina, spuraina un slapja bārda, kā

lietū piemircis salmu kūlis. Mati viņam bij pinkaini
un zemes pilni, un cepures vietā uz pakauša bij uz-

likta velēna ar nokļēpušiem rudens rugājiem.
Viņam bij melns lāsains mētelis. Tas bij slapjš

līdz beidzamajam vīles galiņam, ūdens čurkstēdams

tecēja tam no visiem stūriem, no piedurknēm un no

plušķainiem atplīsušiem ielāpiem.

Kājas viņš bij aptinis piemirkušām pelēka siena

grīstēm, kuras ap ceļiem bij apsietas resnām salmu

saitēm.

Rokas viņam bij netīras un smiltīm aprepējušas,
un pie pirkstiem tam bij lielas kārpas, kā smiltaini

rāceņi.
Šīm netīrām rokām viņš bij sagrābis manu līgavu,

ko viņš par savu turēja, un dejoja ar to vājprātīga
cilvēka deju. Viņš krāca un sprauslāja kā satrakots

kustonis, un netīrās putas grīstēm šķīda no viņa
mutes.

Un daudz tūkstošu liels kraukļu bars, kā viesuļa
brāziena gaisā satriektas rudens lapas, kā melns pu-
bulains mākonis, juka un mudžēja ap viņu galvām
un brēca skaļās kaukstošās balsīs, it kā tie spēlētu
savādu, bet jautru un bezbēdīgu dejas mūziku

.. .

Un viņš dejoja kā ārprātīgs
...

kā ārprātīgs .. .

Viņš trakoja
Es tūlīt sapratu, kas nu notiek .

.
. Bet sapratu

arī, ka esmu nespēcīgs, ka it nenieka nespēju darīt un

nespēju viņai palīdzēt, jo viņš bija milzis un viņam
bij milža spēks. Un tik nepanesams bija viss tas, ka

beidzot kraukļu mūzika manī pašā sāka modināt ār-
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prātu, es sāku kustēties šīs mūzikas taktī, — ārprāta

deja rāva mani līdz . . .

Es dejoju savas līgavas nāves deju —

Es redzēju, ka viņa jau gurst milža zvērīgās ķet-

nās, un tad es redzēju, ka satrakotā gaisā virs viņas
galvas iemirdzējās kaut kas kā dzeltaina drebošu

saulstaru šķiesna . . . Pēc tam viņas galva tūlīt atkā-

rās uz zemi pār milža roku, un mati, kā plata, zaļ-
gana ūdens šalte, locīdamies vaļēji plūda lejup . . .

.. .
Bet milzis trakoja tālāk, un viņa slapjais,

skrandainais mētelis melnām mākoņu stērbelēm plī-
voja gaisā, aizsedza sauli un zilo debesi. Pelēkas,

rievainas ūdens auklas, kā resnas vadmalas lakata

bārkstis, viļņodamās plūda no tā un plīkšķēdamas

šķīda uz manas līgavas bālo seju un kailajām krū-

tīm.
.
.

Es redzēju, ka nu viss pagalam, viss beigts, viss

pamests ...
ka man nekā vairs nav ko zaudēt

Drīz arī milzis bij piekusis. Viņš nometa manu

līgavu mežmalā uz pļavas, krākdams iedrāzās birzī,

sabraucīja koku galotnēs milzīgu klēpi dzeltainu lapu
un uzbēra tās viņai virsū, pastreipuļoja pats vēl kādu

gabaliņu uz priekšu un sabruka tad izmirkušajos ru-

dens arumos, ietīdamies savā zemes mētelī, smagām
akmens pogām, velēnu ielāpiem.

Bet melnais kraukļu bars sametās mežmalā, kur

zem dzeltainajām lapām bij aprakta mana līgava.
Nagiem viņi atkārpīja dzeltainās lapas un sāka knā-

bāt manas līgavas miesas saviem resniem melniem

knābjiem, mierīgi un omulīgi savā starpā sarunāda-

mies.

Un es nedroši piegāju pie viņiem, kā viesis, jo
viņu bij daudz un viņu knābji stipri un ļoti asi. Es

nometos ceļos viņu vidū un — noskaitīju lūgšanu, —

dziļu un sirsnīgu . . . dziļu un sirsnīgu, kādu tik bērna

dienās biju spējis skaitīt, kāda tik no manas karstās

bērna dvēseles bij virusi. .
. dziļu un sirsnīgu, un asa-

rainu





Kāda uzruna skolniekiem
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Mani jaunie draugi un draudzenes!

Šodien mēs uz brīdi apstājamies savā parastajā

ikdienišķajā darbā, kā ceļinieks apstājas, kad viņš
kādu laiku gājis, lai mestu skatu atpakaļ uz to vietu,

no kurienes viņš izgājis, kā arī uz to, kurp ceļš viņu
ved un sauc. Mēs apstājamies, lai iespraustu mazu

atmiņu karodziņu tai vietā, kur izbeidzas mūsu ko-

pīgā darba pirmais gads, kas reizē ar to ir arī pašu
mūsu mācību iestāžu pirmais mūža un pastāvēšanas
gads. Un man šķiet -— mēs labi darām, ja jau tagad
mēs sākam aizskrejošo gadu robežpunktos spraust
šos mazos atmiņu karodziņus: tie plīvos mūsu gara

ārēs arī vēl tad, kad vēlāk, pēc garākas pelēkā darbā

pavadītas gadu virknes, viss noietais ceļš saplūdīs it

kā pelēkā vienkrāsainā plankumā.

Bet mēs gribam, lai viņi, šie karodziņi, nākotnē

netikvien plivinātos mūsu gara acīs, bet lai viņi arī

turpmāk uz mums ko runātu, mums ko sacītu un

atgādinātu, sacītu un atgādinātu kaut ko tādu, ko mēs

nedrīkstam nekad aizmirst. Bet tas tad nu būtu vis-

pirms mums uz šī atmiņu karodziņa jāraksta.

Nu ko tad mēs uz viņa rakstīsim, uz šī pirmā at-

miņu karodziņa?
Lai atbildētu uz to, mums jāmet gaišs skats vis-

apkārt — netikvien uz mūsu šaurāko skolas dzīvi, bet

arī pāri tai — uz visu mūsu tautas dzīvi, kā daļa, kā

locekļi mēs esam. Mums jāmet skats visapkārt un

jājautā, kas ir pašreiz vissvarīgākais, visievērības cie-

nīgākais mūsu un mūsu tautas dzīvē. Uz to atbildēt,

šķiet, tagad ir tik viegli, ka varbūt pavisam lieki par

to vēl jautāt. Mēs visi tagad tā esam ierauti lielo



100

pasaules notikumu virpulī, mēs stāvam tik tuvu ne-

pieredzēti grandioziem vēsturiskiem notikumiem,
mūsu dzīve ik dienas tā tiek šķetināta kopā ar tiem,

ka mums pat grūti, kaut uz brīdi, izrauties no viņu
mulsinošās un suģestējošās varas. Pasaules kara ka-

nonāde, ikura kaļ arī mūsu tautas nākotnes likteni,

tagad mūsu ausīm gandrīz tikpat parasta un bieži

dzirdama, kā sienas pulksteņa sitieni vai ratu rīboņa

uz ielas. Ko vēl jautāt, kas pašreiz pats svarīgākais.
Mēs visi tagad dzīvojam cīņai un uzvarai —ja ne fi-

ziski, tad garīgi. Visu cīņai un uzvarai: arī mūsu

domas, jūtas un sirdi.

Tā parasti mēs sakām un domājam. Un šais vār-

dos, bez šaubām, ir liela daļa taisnības. Un tomēr

kaut kas te paliek arī neuzsvērts, ko mēs nekādā ziņā
nedrīkstētu aizmirst.

Man gribētos mūsu un mūsu tautas tagadējā stā-

vokļa raksturošanai atgādināt jums kādu labi pazīs-
tamu momentu no seno jūdu vēstures. Atcerieties —

kad jūdi bij atgriezušies no 70 g. Bābeles gūstnie-
cības, tad viņi sāka uzcelt savas svētās pilsētas no-

postītos mūrus. Bet kad viņu ienaidnieki tiem uz-

brūkot traucēja tos viņu darbā, tad tie, kā bībelē

teikts, vienā rokā turēja šķēpu, bet ar otru strādāja
darbu.

Un man šķiet, ka mūsu tauta, ka visa Latvija arī

tagad ir taisni tādā stāvoklī: vienā rokā Latvija ta-

gad tur asu un varonīgu šķēpu, to vicinājot pār Dau-

gavu un Lielupi — no jūrmalas līdz Ikšķilei un tā-

lāk. Tā roka ir mūsu varonīgie kareivji — (mūsu

bataljoni). Bet otrai ir čakli jāstrādā pie svēto mūru

celšanas. Un tā roka esam mēs. Mēs šoreiz gan ne-

prasīsim, lai kreisā roka nezin, ko labā dara. Gluži

otrādi. Ja mēs tagad esam tā kreisā roka, un tā,

kas zobenu vicina, labā, tad kreisajai rokai daudz,

daudz ir jāmācās no labās. Šinī ārkārtīgā vēstu-

riskā brīdī tik tad mēs būsim savu pienākumu izpil-

dījuši Dieva un cilvēku un — pār visām lietām —
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savas tautas priekšā — ja mēs savu darbu strādāsim

ar tādu pašu prieku, aizrautību, pašuzupurēšanos un

dedzību, ar kādu cīnās un mirst Latvijas dēli uz Dau-

gavas un Lielupes krastiem.

Un mūsu darbs nav nekādā ziņā mazāk ievēroiams

un mazāk vērtīgs, kā tas, ko strādāja toreiz jūdu
tauta. Arī mēs nākam no gūstniecības — ne tikai

no 70 gadu, bet no 700 g. ilgas gūstniecības. Arī

mums ir savi svētie mūri jāuzceļ, bez kuriem mūsu

tautas dzīve nevar būt droša. Tie ir mūsu īpatnējās
latviskās kultūras un izglītības mūri, pie kuriem

mums jāstrādā ar visu sirdi un visiem spēkiem. Un

man šķiet, ka taisni šeit, mūsu skolā, tiek gādāts
un joprojām tiks gādāts par to, lai šis darbs varētu

labi sekmēties. Mēs še esam liecinieki un līdzdarbi-

nieki pie to pirmo pamatakmeņu likšanas, uz kuriem

nākotnē vajaga pacelties grandiozai būvei: mūsu na-

cionālai skolai.

Bet neatkarīgi no tā — arī tagad pat uz visiem

tiem, kuri šai nākotnes būvē nevar tieši piedalīties
un tikt izlietoti, krīt ne mazāk pienākumu, ne ma-

zāk atbildības.

Kālab tiek ziedotas tās daudzās dārgās dzīvības

priekš dzimtenes un Latvijas tur uz Daugavas un

Lielupes krastiem, ja tie, kas dzimtenē palikuši, pa-
liek kūtri un vienaldzīgi Latvijas gaišākās nākotnes

veidošanā! Kālab lai asiņo tā roka, kura šķēpu tur,

ja tā roka, kurai jāstrādā svētais nākotnes radīšanas

darbs, noslīd gļēvā bezdarbībā?

Lai neviens no jums nedomā, ka tas, ko še saku,

ir tikai frāze un skanīgs vārds, vai ka te runā par

tām pārāk augstām lietām, gar kurām jums nebūtu

nekāda daļa.
Kad es brīvstundās staigāju pa mūsu skolas kori-

doriem un pastāvīgi dzirdu visapkārt sev nemitīgus
mūsu valodu izsmejošus kropļojumus jūsu sarunās

par zvonokiem, urokiem, peremienām, zadačām v. t. t.

v. t. t., tad man prātā nāk tas dedzīgais jauneklis.
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mūsu strēlnieku virsnieks, kurš priekš pāris nedē-

ļām, kad latv. ieņēma „ložmetēju kalnu", pirmais bij
izlauzies caur ienaidnieku apcietinājumiem, bet pa-

guvis izsaukt tikai divus vārdus: mēs esam latvieši!

Latvija ir mūsu! — un nākamā acumirklī viņa vairs

nebij.
Un tad manī mostas dziļš kauns par mūsu gļē-

vību, par mūsu bezraksturību, par mūsu pašapziņas
un pašcieņas trūkumu. Katrā šādā aiz nevīžības pie-
laistā mūsu valodas kropļojumā es dzirdu izsmieklu

par to daudzo mūsu varoņu nāvi, kas tagad ikdienas

mirst ar saucieniem uz lūpām: mēs esam latvieši! —

Šie saucieni ir tik droši un spēcīgi, ka tie aizskan

pāri mūsu šaurās dzimtenes robežām, skan pār visu

mūsu plašo tēviju, aizskan līdz troņa augstumiem —

vēl vairāk: skan pār visu kultūrālo Eiropu, jā, pat

pār visu pasauli. Un viņi ir tik tīri, šķīsti, pat svēti,

ka Latvija var ar tiem bezgalīgi lepna būt. Bet ko

mēs lai darītu, ja pēkšņi caur kādu brīnišķu varu

mūsu vidū dzirdamie, nupat minētie vārdi, sāktu ska-

nēt pār visu Latviju un pār visu Eiropu! Kur mēs

tad lai atrastu pietiekoši drošu paslēptuvi savam —

kaunam!?

Mani draugi un draudzenes! Tas, par ko pašreiz

runāju, ir tikai viena mūsu dzīves nevēlama parā-
dība — starp daudzām citām. Bet tomēr pietiekoši

zīmīga, lai raksturotu, kā mēs, tā kreisā roka, strā-

dājam pie mūsu svēto mūru uzcelšanas tai laikā, kad

labā šķēpu turot asiņodama asiņo.
Un tādēļ nu šodien, spraužot atmiņu karodziņu

pirmajam kopīgā darbā pavadītam gadam, varbūt

gan cita vajadzīgāka un vērtīgāka uzraksta nevarē-

sim atrast, kā to: mēs gribam būt latvieši!

Ne tā, ka mums par savām domām, runām un dar-

biem vajadzētu kaunēties, ne tā, ka mūsu pašu vidū

runātie vārdi skanētu kā izsmiekls par mūsu varoņu

nāvi, bet gan tā, ka lai mūsu tauta varētu arī lepna
būt. Tad it kā paši no sevis celsies mūsu tautas
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svētie muri. Tad nebūs velti asiņojusi Latvijas laba

roka.

Un ja arī tad mūsu darbā rastos kavēkļi, grūtības
un šķēršļi, tad mēs varētu pacelt tīras rokas un tīras

sirdis uz Lielo Likteņa lēmēju un lūgt, lai viņš mums

palīdz un svētī mūs. Un to darīsim arī tagad, sprau-
žot savu pirmo atmiņu karodziņu:

Dievs, svētī Latviju!





Vēstules





107

I. Vēstules brālim Kārlim un vecākiem.

1.

3./V., Rīgā.

Mīļais brāli!

Tavu vēstuli saņēmu un, negribēdams ilgi gaidīt
likt, steidzos atbildēt.

Tu žēlojies, ka Tev bijuši slikti svētki un garlai-

cīgi vienam pašam; to labi saprotu, bet nekā nevaru

darīt, cerēsim, ka Vasaras svētki nebūs tik garlaicīgi,

jo tad jau visādā vīzē es ar būšu mājās un, kā jau
agrāk minēju, Teodors ar. Mēs vaļā tiksim ap 28-to

maiju. Būtu gan man ļoti patīkami, ja māte varētu

ap to laiku atbraukt uz Rīgu kaut kādā vīzē. Tad

jau tāds pabrīvs laiks un mājā ar nekas nav ķerams;

es būšu tad brīvs, un viņa tad varētu Rīgu labi ap-

skatīt, bez tam ap to laiku būs še liela izstāde, kura

turpināsies kādu mēnesi, beidzot mēs varētu reizā

mājās braukt. — Lieldienas pavadīju labi, ēdieni

mums bija kā kāzās, ir olas katrs dabūjām pa 6,

Laiks pagāja gluži nemanot, lai gan mācīties es ne-

mācījos ne druskas; paspēlēju ērģeles, kad mājās
biju, un krietni vien lasīju; grāmatas man bij teica-

mas, kuras ņēmu par maksu no vienas pilsēt-bibliotē-
kas; žēl, ka Tev no tām nekā nevaru dot; man gan

būtu kādreiz grāmatas jāpērk, bet posts ar to maku;

tie rubļi, ko Ziemas svētkos līdz dabūju, tā aizslīdē-

juši, ka nemaz nemanīju, lai gan, jāsaka, ļoti cieši

turēju, bet ko tur lai dara
— daudz tādu sāņu vaja-

dzību, kur citādi nevaru. Tik daudz gan vēl ir, ka

uz māju varētu aizbraukt, bet tā kā man šo to vaja-
dzētu nopirkt, tad, negribu jau daudz prasīt, kādus
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para rubļus lūdzu atsūtāt, citādi, tāpat ka veči Lim-

bažu tirgū, nevaru cauri tikt.

Māte prasot, kādas drēbes man vajadzēšot? Ko

tur nu varu nosacīt; priekš nākamās ziemas, es do-

māju, lai pagatavo 1 vadmalas kārtu, tumši krāsotu,

un priekš vasaras — diedziņu kārtu; bez tam man

nepieciešami vajadzīgs vasaras paieto, tik nezinu, vai

jums laimēsies to drēbi tādu noaust, kā to var ļau-

dīs rādīt, vai neiznāktu labāki priekš tā pirkt drēbi,
tāda jau dārgi nemaksā; beidzot, man ļoti vajadzētu
vienus svārkus, vaļējām krūtīm, no gaišas diedziņu

drēbes, jo šinīs gados pa vasaras brīvdienām man nav

drēbju, kad kaut kur jāiziet.

Esmu, paldies Dievam, vesels. Tik žēl, ka nevaru

to teikt arī šoreiz par visiem mūsu piederīgiem, jo
ar Juri ir diezgan slikti; 4 gadus viņš laimīgi pavadī-

jis fabrikā veseliem locekļiem, bet lūk, — nāk brīdis

— strādādams pie nieka zāģmašīnas, zāģis tur apaļš,
kādu pēdu caurmērā, sen jau pazīstams, zāģējis jau

tur viņš ar tūkstošām līstes; 25. aprīlī, strādājot, pie
nieka misēkļa piegrūdis pirkstus, un pats, nekā vēl

nejuzdams, redz, ka divu pirkstu kreisai rokai nav,

un paliec kroplis nu visu mūžu; mazais un blakus

tam stāvošais pirksts nost līdz plaukstām, un trešais,

vidus pirksts, līdz pusei iezāģēts; daktera palīdzību

gan dabū viņš no fabrikas; arī dienas peļņa pa sli-

mības laiku top dota; laikam jau viņam dos tādu

darbu pēc izveseļošanās, kādu viņš spēj darīt — un

mūža maizi. — Mātes brālis aizbrauca uz Ņižni Nov-

gorodu pie meitas un vēl nav mājās. —

Sagaidu arī no jums ziņas — ka klajas, ka darbi

iet, kādi rudzi rādās v. t. t.

Sveiki! Fricis.
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2.

Rīga, 5. jūnija, 1901.

Mīļie vecāki!

Tad nu gan laikam esiet gaidījuši un skaitusies,

skaitušies un gaidījuši kādu vēstuli no manis. Ir jau

pareizi: pērienu vien esmu pelnījis par savu slinku-

mu, bet ko tur nu lai dara: līdz 1. jūnijam biju tā

darbiem apkrauts un tik nevaļīgs, ka tiešām nebija
brīva brīža vēstuli norakstīt, bet no 1. jūnija atkal

esmu tik brīvs, ka kādas dienas gluži, kā saka, gaisā

nolidoju: pirmais vakars un turpat arī visa nakts pa-

gāja pie pēdējā kopīgā mielasta, otru dienu aizbraucu

pie mātes brāļa, vakarā tur atkal biju Teodora

biedros, svētdienu biju Cēsīs — tur mēs, beigušie, de-

vām koncertu, pirmdienas rītā atbraucu atpakaļ uz

Rīgu, tad bij jāizguļas krietni un nu tagad, otrdienas

rītā, miesīgi un garīgi pilnīgi vesels, rakstu Jums

vēstuli žēlīgu un garu. — Būsiet jau varbūt avīzēs la-

sījuši, un ja ar nē, tad man pašam jāsaka, ka eksā-

menu esmu nolicis, un tāpēc pēc ilgiem vaņģniecī-
bas gadiem tā brīvība izliekas ļoti vilinoša. Jūs nu

mani gaidāt mājās pārbraucam; man pašam arī to

ļoti gribētos, bet te nu ir sagadījušies tādi apstākļi,
kas mani vēl drusku aizkavē: esmu piedalījies pie

skolotāju biedrības kora, kurš 13. jūnijā dos garīgu
koncertu Pētera baznīcā un 14. jūnijā laicīgu kon-

certu Rīgas Latv. biedrības zālē; un tādēļ man arī

tur jābūt. Bez tam mātes brālis un Teodors arī vēl

negrib mani laist, lai kādu nedēļu padzīvojoties pie
viņiem, tā ka mājās domāju braukt tikai 15. jūnijā,
kā jau parasts, ar pusdienas vilcienu.

Tad nu, protama lieta, ja kādi negaidīti kavēkļi

negadīsies ceļā, būsim abi ar Teodoru. Tur, pirm-
kārt, varat iedomāties, ka man viņu noliegt un ne-

ņemt līdz būtu nepieklājīgi un rupji, un, otrkārt —

saku Jums atkal, ka pūles diezin kādas lielas un ka-

vēkļi Jums darbā arī nebūs: esmu jau viņam teicis,
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un to viņš pats arī saprot, ka ja viņš grib pie zem-

niekiem dzīvot — tad viņam jādzīvo kā zemniekam,

un tas ir viss.

Šoreiz sveiki, uz redzēšanos!

Fricis.

Mana adrese: Riga, Antonienstrasse Nr. 7-a,

T-Hy 0. Jlaue ct> nepe,n,aqeio <3>p. Bapjia.

3.

Katlakalnā, dr. skolā, 30./VIII. 1901.

Mīļie mājinieki!

Kādas trīs četras dienas jau aizripojušas, un tādēļ
es arī nedrīkstu vairs kavēties izpildīt tik briesmīgi
piekodināto pienākumu — rakstīt kādu grāmatu. Nu,
tad sacīsim, ka šitā būs tā pirmā grāmata pociemie-
šiem rakstīta. Nav man daudz ko stāstīt — atbraucu

laimīgi un tagad dzīvoju arī laimīgi, vismaz līdz šim

tā ir. Uz priekšu pareģot nekā nevaru, bet cik no

visa varu spriest, tad to visu varu izsacīt pāris vār-

dos — dzīve te būs pilnīgi laba visādās ziņās, un kas

viens — te man tik daudz grāmatu, ka izlasīt tās

iespējams tik kādos 6—7 gados. Manā istabā jau
vien viņu būs par kādiem pāra simts rubļiem. Esmu

jau daudz maz iepazinies ar apkārtējiem skolotājiem
un skolotājām; tā, piemēram, vakar tika svētīta viena

dzimumdiena, un tad jau bija viesi un dzīres smalku

smalkās. Tikdaudz šoreiz varu sacīt, kad būšu vai-

rāk dzīvojis, tad vairāk varēšu stāstīt.

Labas dienas no Daugavas-māmuļas, kura viļņo
netālu mana loga priekšā, un sveiki!

Fricis.
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4.

Katlakalnā, dr. skolā, 21. sept. 1901. g.

Mīļie vecāki!

Tā kā pagājušo reizi aizmirsu uzdot Jums savu

pilnu adresi, tad nav man tiesību gaidīt uz viņu kādu

atbildi, un nu šī vēstule man gandrīz tāpēc vien jā-

raksta, lai šo robu izpildītu.
Nekas jauns manā dzīvē nav gadījies. Esmu

spirgts un vesels un mēģinājos palēnām savās amata

darīšanās. Esmu jau 3, 4 svētdienas baznīcā ērģeles

spēlējis, sprediķi lasījis v. t. t. Svētdienu mums būs

bībeļu svētki — tad būs daudz ko darīt. — Cita nekā

sevišķa nav. Teodors pāra reizes mani apciemojis —

es viņu ar. Divas nedēļas atpakaļ Lāča tēvs svētīja
sudraba kāzas. Tiku ar ielūgts un tad svētījām pus-

otras dienas. Pie Jura vēl neesmu bijis. Kā aizva-

kar lasīju Dienas Lapā, viņam nospriests vesels gads

cietuma, visas tiesības zaudējot. Tur jau ceļas mati

stāvu pakaļdomājot. Nu esmu Jums tā īsumā visu

teicis un nu gaidīšu no Jums to pašu.
Sveiki! Fricis.

5.

Katlakalnā, 13. nov. 1901.

Mīļie vecāki!

Gaidīdami uz manu vēstuli, būsit laikam gan čor-

tājušies un mani atkal par diezin kādu grēka āzi iz-

taisījuši. Bet patiesībā tās lietas jau tā nemaz nav:

kāds gudrs vīrs ir teicis: visu saprast ir visu piedot.
Domāju, ka arī Jūs, ja tik Jūs saprastu manas lietas,
arī varētu piedot. —

Šai laika gabalā esmu pārdzīvojis ne mazumu kla-

patas un nepatikšanas, protiet — ar to pašu ložu
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lietu. Uz vilkšanu aizbraucu Valmierā 25. oktobrī;
izvilku tālu numuru, 402., tā kā priekšā nācu tikai

to pirmdienu pēc tam. Zināms, —ja es nebūtu sko-

lotājs, tad vaļā tomēr es būtu ticis numura pēc, jo
pēc manis noņēma vēl tik kādus trīsus, pie kam uz

Rīgas brāķi tika aizsūtīti no tā kantona drīz kādi

40, no kuriem tik kādi 3—4 galīgi vaļā tika. Bet tas

nu vēl nekas. Pie brāķa es pastāvēju, ka man vāja
redze, un te nu, kā vācietis saka, kurz und bindig, bez

kādas lielas lūkošanas, pasaka man, lai ejot Rīgas
kara hospitālā dēļ izmeklēšanas. Domāju —■ nu —

jāiet — jāiet, ņems mani tūlīt priekšā un izmeklēs —

būšu cauri. Bet au, brāļi! Te dabūju zināt, kas tur

nākot iekšā, vismazākais priekš 2 ned. lai nedomājot
ārā tikt. Nu bij prasti! Tautskolu inspektors Treu-

lands deva gan man līdz tādu lūgumu tam hospitāļa
virsārstam, lai mani laižot laukā, jo tagad pats stei-

dzamais skolas laiks, bet tas maz ko līdzēja. Galā

sāku pats ņemt tos ārstus priekšā un biedēju viņus

pie kuratora apsūdzēt, ja mani drīzāk ārā nelaidīs,

tā ka pēdīgi pēc 7 dienām tikai tiku laukā. Zināms,
šo laiku man bij jāstreb zaldātu putra un ārā ar ne-

varēju nevienas kājas tikt, tā ka tas, ja ne slimāki,
tad labāk jau nebija kā cietumniekam. Kad tiku

laukā, tad bij jābrauc vēl reizi uz Valmieru pie ko-

misijas, lai dabūtu zināt, kādi tad tur tie iznākumi.

Galīgi vaļā acu pēc tak nevarēju tikt. Mani bij atra-

duši par HecTpoeßOH, tas ir —ja man arī būtu

kā zaldātam jādien, tad no šaušanas un „munstura"

tomēr es būtu brīvs. Biļete man tiks vēlāki caur

valsti piesūtīta; nezinu ar īsti, kas tur būs iekšā. —

Tāda bij man tā ķeza — bij jānokavē vairāk kā 2 ne-

dēļas un naudu arī iztērēju kādus 15—16 rb. — Ci-

tādi esmu, paldies Dievam, vesels; skolnieku nav

visai daudz — kādi 40. Pēc stundām visi iet uz mā-

jām, tā ka tad esmu atkal brīvs. Cits nekas sevišķi
ari nav gadījies manā dzīvē. Par to Kārļa cīteri ru-

nāju Teodoram; viņš ņēmās drīzi izsūtīt. — Sveici-
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paši sveiki! Fricis.

6,

Katlakalnā, 21./XII. 1901.

Mīļie vecāki!

Tuvojas tas laiks, kad Jūs līdz šim, kā jau bija pa-

rasts, dabūjāt vienu vēstuli ar ziņojumu un lūgumu
tai un tai dienā sūtīt zirgu man pretim uz Valmieru,
vest mani uz māju, lai varētu ar Jums kopā Ziemas

svētkus svētīt. Vai nu Jums tas patika, vai nepatika
— bet tas tā bija ..

.
Šoreiz, cik paredzu, laikam gan

tādas vēstules nedabūsat — vismaz uz Ziemas svēt-

kiem nē!

Līdz šim visus Ziemas svētkus savā mūžā esmu

kopā ar Jums svētījis un svētā vakarā dziedājis un

priecājies ap eglīti, kura Jūsu birzī bija cirsta; bet

šoreiz laikam būšu piespiests mācīties svētīt jaukos
svētkus svešumā, starp svešiem. Kad dzīvošu, tad

redzēšu, vai arī citā kādā mežā var izaugt tikpat jau-
kas eglītes priekš Ziemas svētku vakara, kā pie Jums,

vai nē!

Kādēļ šoreiz nespēju Ziemas svētkus pie Jums

svētīt —to jau paši sapratīsiet. Daudzu darbu dēļ!

Jau tāpat ērģeļu spēlēšanas dēļ man būtu varbūt jā-

paliek. Bet tagad man ar ir vēl cits kas: kādu mē-

nesi atpakaļ biju nodomājis dibināt tādu mazu dzied,

korīti — no 13—14 dziedātājiem, tā kā līdz šim pie
mums vēl kora nav. Gribēju tāpat palēnām kaut ko

padziedāt — bet te nu saplūda tikdaudz dziedātāji
un dziedātājas — sevišķi tās „ājas" ir daudz — pa-
visam jau kādi 40 gabali! Kas tas par briesmīgu
vēkšķi var iznākt! Tos tagad nu dīdu 2 reiz nedēļā.
Bez tam no labas sirds padodu dziedāšanu tuvākajā
kaimiņu skolā, tādēļ ka tur skolotāja kādus l1 mē-

Fricis.
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nesus jau slima un viņas palīga skolotāja nav spē-

jīga dziedāšanu padot. Tā pati dzied arī manā korL

Ziemas sv. vakarā pie mums baznīcā ir neparasti liela

burzma. Tur nu man būs jādzied ar bērnu kori,

kurā būs abu skolu skolēni kopā, un ar pieaugušo
kori. Varat domāt, ka ar visiem izkauties nav tik

vienkārša lieta; tādēļ ar esmu labu daļu sliktāks pa-
licis. Nevaru vēl tagad noteikt, kā man iznāks; vai

nevarēšu varbūt aizbraukt pie Jums uz kādām die-

nām pēc Ziemas sv. Par to drusku vēlāku ziņošu.
Sveicinu māti, brāļus, māsas, krusttēvu un visus citus.

No sirds vēlu priecīgus Svētkus.

Fricis.

7.

Katlakalnā, 20./111 902.

Mīļie mājinieki!

Kamēr Kārļa pēdējo vēstuli esmu saņēmis, pagā-
jušas būs apmēram kādas 114 nedēļas, vai pat pilnas
divas. Lai Kārļam nebūtu šī vēstule ar lielu nepa-

cietību jālasa, tad jau pašā galā steidzos pastāstīt, ka

priekš viņa cīteres no manas puses nav nekas darīts.

Man tiešām jāsaka, ka šī Kārļa cīteres pentere man

varbūt būs sagādājusi nepatikšanu vairāk nekā ku-

ram citam, kas šai lietā iemaisīts. Februāra mēneša

otrā pusē man bij pieteikta skolas revīzija un tā tad

darba bij vairāk kā šad vai tad, protams — nebij ar

vaļas krāmēties ar tādām lietām kā Kārļa cītere. Bet

te nu nāk uz kakla vēstules viena pēc otras — gan

no Jāņa, gan no Kārļa ar vieniem un tiem pašiem

bezgalīgiem pārmetumiem. Protams — daudz viņas
nevarēju ievērot un negribēju ar no viņām ļauties
uzbudināties, tad varētu tik vēlākas nepatikšanas iz-

celties tikpat Jums, kā man. — Tagad nu man būtu

drusku vairāk vaļas — skolas revīzija pagājusi, un pie
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tam diezgan labi — bet nu esmu iesprostots, jo tagad

jau kādas B—98—9 dienas, kamēr ledus Daugavā salūzis,

bet izgājis vēl tomēr nav, tā ka kuģītis iet arī nevar,

bez tam visapkārt Katlakalnam applūdusi Olektes

upe, tā tad esmu pilnīgi ieslodzīts uz nezināmu laiku.

Nevaru arī piekrist Kārļa padomam — ja cītere ne-

esot pirkta, lai atprasot T. naudu. Nauda jau pazu-
šanā nekad neies, un nieka lietas pēc laisties pārsteig-
ties — sevišķi radu starpā — negribu nevienam ie-

teikt.

Pats, paldies Dievam, esmu vesels — reiz tik,
kādu nedēļu atpakaļ, uz vienu dienu sabruku, bet tas

ātri pārgāja. Kad pēdējo reizi biju Rīgā — m.-brālis

bija pavisam saguris, un tādēļ bija rakstījis znotam

uz Krieviju, lai nākot pie viņa par palīgu. Znots,

zināms, nebij divreiz jālūdz un pāra dienās bija klāt

ar sievu un bērniem. Tā tad man ar bij izdevība ar

viņu iepazīties; ko tur lai teic — tāds ļēpuris rādās.

No iesākuma sakortēlējās visi tai pašā vecā Lāča dzī-

voklī; es jau tūlīt skatījos tādām šaubīgām acīm un,

kā tagad dzirdu — neesmu vīlies — no znota un sie-

vas mātes drīz vien iznākuši suns un kaķis, kuri,

protams, reizē pie viena kaula neder. Tagad znots

aizbraucis uz Ufu vietas meklēt. — Tumšas ziņas
esmu dabūjis arī par Juri — tagad jau viņš esot ie-

slodzīts pie kroņa maizes. Bēdīgi!
Cita nekā sevišķi nevaru Jums pastāstīt. —

Ar

savu dzīvi varu būt gluži mierā — man tagad jau
diezgan daudz pazīstamu no apkārtējiem skolotā-

jiem un skolotājām, tā ka tā saucamo ciemu man ir

vairāk nekā man uz viņiem apetīts. 31. martā kāds,

netālu no Torņakalna dzīvojošs, skolotājs svinēs

sudrabkāzas. Esmu arī ielūgts, un tie apstākļi te tādi,

ka jāiet gribot negribot. Lai ar es ietu vai nē — pēc

šejienes paraduma, — ja kāds no skolotājiem svin

sudrabkāzas — citi samet naudu svētku dāvanai, ik-

katrs pa 5 rub. Priekšdienās man būs arī jātaisa
jaunas drēbes. Līdz šim nekā vēl nebiju taisījis, lai
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gan ar manu mēteli pavisam bēdīgi sastāv, odere pa-
gānam pavisam šķīst ārā. Bez tam Jums jāzin, ka

tādu pelēku šontraku, piemēram, svētdienās gandrīz
visā Katlakalna baznīcā neatradīsat. Man, zināms,

par to maz bēdas un šoziem izkaušos cauri tā kā tā.

Palieciet tad nu visi sveiki līdz nākamai reizai un

neaizmirstat arī man rakstīt, kā Jums klājas.
Fricis.

8.

Katlakalnā, 22. maijā, 1902.

Mīļie mājinieki!

Kaut gan ceru pēc kādām nedēļām pats ceļot uz

Jūsu pusi, tomēr nevaru nociesties vēl reiz nemēģi-

nājis Jums rakstīt — kas zin — varbūt sagaidu kādu

atbildi. Bet ja arī šī reize pāries ar klusēšanu, tad

darīšu tāpat, kā krusttēvs dara, — rakstīšu vai nu

Hirševdam vai Purgaiļam, lai tak tieku pie skaidrī-

bas — vai vēl kāds — ja tur varbūt kāda sērga plo-

sījusies — nav izbēdzis un dzīvs palicis. Bet ja ne-

viena nav, ko tad es tur gan darīšu aizkāvies tukšā

vidū. Ja nu zinātu, ka šī vēstule tiek kāda dzīva cil-

vēka rokā, tad varētu vēl piebilst, ka esmu puslīdz
vesels, kaut gan pie mums slimību ir_ Dieva svētība,

sevišķi tā saucamais malarijs jeb Ēģiptes drudzis

krata un spīdzina cilvēkus bez žēlastības. Arī vēdera

tīfus bieži dzirdams. Par laimi mirt nemirst daudz

— tad, lūk, viņu nav tikdaudz ko glabāt. — Laiks

te pie mums ir ļoti karsts un grūti panesams. Koki

jau sen izplaukuši, un ievas noziedējušas. Dzīve ta-

gad diezgan nemierīga, jo ikdienas brauc še laukā

zaļumos gan skolas, gan dažādas biedrības, sevišķi
Vasaras svētkos — tad te cilvēku nevarot pabrist, jo
tad aizvien te atplūstot kādi 5—6 tūkstoši cilvēku

no Rīgas. — Nesen biju Rīgā — tad mātes brālis tei-
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cās drīzumā pie Jums braukt — kad taisni — to ne-

zinu. Pašam man neiznāks agrāki braukt, kā ap Jā-

ņiem, jo 19. jūnijā Rīgā ir skolotāju biedrības kon-

certs, kur nedrīkstu iztrūkt.

Par to rakstīšu vēl drusku vēlāku — bet galvenā
lieta — ja manu vēstuli saņemat, tad rakstiet vismaz

tak tikdaudz, ka esat saņēmuši, lai tieku pie skaidrī-

bas, kur manas vēstules paliek. Ja zināt ko par Vei-

denbaumu, tad piezīmējat, jo krusttēvs jau laikam

rakstījis nez kam tur — mācītājam vai uratņikam;
ka vēl galu galā viņu nav tā zemes trīcēšana ķērusi
un nav izmežģījusi rokas un kājas, vai acis no pieres

izkratījusi? To gribētu zināt, bet kas man to saka?

Ja esiet dzīvi — tad palieciet sveiki!

Fricis.

9.

Katlakalnā, 14. jūn. 02.

Mīļie vecāki!

Gluži labi atminos, ka Tēvs visu cauru gadu, kad

ēst nevīžo, aizvien saka, lai taupoties maize uz siena-

laiku. To esmu nolicis labi aiz auss, un tādēļ uz

siena laiku gribu iet to sataupīto maizi iznīcināt,

protams, — pret zināmu atlīdzību. Ja atrodat mani

priekš šā amata par derīgu, tad sūtat 22. jūn. pīkst. 2

p. p. zirgu pretim uz Valmieru — tad iešu raudzīt. —

Sveiki! Fricis.

10.

Katlakalnā, 11./VIII. 02.

Mīļie mājinieki!

Kā no mūsu kartēm varējāt redzēt, Rīgā pār-
braucu laimīgi. Vietām bija gan ērmots skats: daudz
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ielejas, kas rudens un pavasara plūdos bij gandrīz

sausas, tagad viļņoja kā jūra, un tā daudz apgabali
no vagona loga izrādījās tik sveši, ka gandrīz nemaz

pazīt nevarēju. Tagad vismaz pie mums vairs tik

briesmīgi negāž, lai gan no pastāvīgi sausa laika vēl

nevar būt runas. Pie mums jau rudzi nopļauti un pa

starpām žāvē, zināms, arī sienu. Savāda gan laikam

būs tā nākamā ziema: pirmkārt — gads pats par sevi

ļoti slikts, un otrkārt — tāds milzums zagļu, vismaz

še Rīgas tuvumā, laikam gan reti būs dzirdēts. Jau

tagad, kur naktis vēl diezgan īsas, mūsu apkārtnē jau
visi pa reizei apciemoti, lai tas vai mācītājs, vai sko-

lotājs, vai saimnieks, vai krodznieks, nav neviens

tukšā palicis. Pagājušu nakti pat bēru kambars bij
izkrāmēts un kapsētā no dažiem kapiem ķēdes ap-

zagtas. Arī cilvēkus, tepat mūsu tuvumā, dzird bieži

vien sitam.

Mana dzīve, zināms, tagad iet atkal tāpat pa ve-

cam. Zariņš un visi citi sukuburi bija ļoti priecīgi,
ka es atpakaļ nācis. Teodors laikam galu galā paliks

tepat Tērbatā. Cita nekā sevišķa nav.

Uzvaktējat manus ābolus un palieciet visi sveiki!

Fricis.

11.

Mīļie mājieši!

Šos laikus jau vispāri ir modē dzīvot pēc Mozus

likumiem — tas ir — aci pret aci, zobu pret zobu, un

ja Mozum toreiz būtu prātā ienācis dot noteikumus

par vēstuļu rakstīšanu, tad, zināms, viņš būtu teicis —

vēstuli pret vēstuli un nevis vēstuli pret vaļēju past-
karti ar kādām īsām telegrāfa ziņām, kā Jūs to darāt.

3to pa3t>. Un tad nāk ķbsl — kur mani āboli? Smuki

gan! Jūs ēdiet pa māju tik, cik Jums nepatīk, un

man nav ne uz kārā zoba ko uzlikt, lai gan ābele

mājā bij pilna, kā žvarkst vien. Kā tur lai sirds ne-
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kāp pa muti ārā. Ja Jūs paši man nesūtīsat, tad es

sūtīšu Leimaņi ar pilnvaru, lai no klēts iemēri 3 pū-

rus sarkano vasaras ābolu un atsūta man. Kādu

nedēļu vēl dodu laiku priekš atgriešanās! —

Es esmu vesels un dzīvoju kā līdz šim. Tagad

pašlaik mums ir mācības meitas, pie tām man ar

jāiet, un tā tad darba diezgan. —

Rakstāt man drusku vairāk, kā pa pociemiešiem
sviežas. Vai Kabra Žilma uz nāvi notiesāta, vai vēl

nē? Kā stāv ar pļauju? Vai auzas nenosala? Cik

kartupeļu sanākat? Cik krusttēvam jaunas baļļas pie-
dzimušas v. t. t. Antonu un Tillu nenokavējat skolā

sūtīšanā, sevišķi tas jāsaka par Tillu, jo tai jau tā

viens gads pazudis.

Visus sirsnīgi sveicinādams. Jūsu Fricis.

Katlakalnā, pirmdienā, oktobera vidū, lāgā nezinu,

kas par datumu.

12.

Mīļie mājinieki!

Ļoti labi zinu, kādiem vārdiem mani pieminat —

sevišķi par to, ka neesmu tik garu laiku nevienas vēs-

tules rakstījis: „nu ko tur nu vairs, palaidnis cauri un

cauri!" — Vai ne tā? Nu, būs Jums ar pa daļai tais-

nība, bet tik pa daļai. . . Kad gribētu stāstīt, ka man

uz Ziemas svētkiem ļoti daudz darbu — tad, zināms,

gluži pareizi varēsiet iebilst, ka tādi spaidu darbi ne-

kad nevar būt, ka nevarētu atrast pāra desmit minū-

tes vēstuli norakstīt. Bet redzat, tā lieta ir tā: kad

nekā sevišķa negadās, tad ar nemaz nevar uzņem-

ties uz reizi sēsties pie galda un rakstīt. . . Tik ta-

gad, kad Ziemas svētki durvju priekšā, tad izskrien

caur galvu drusku tādas savādas domas, un lai gan

pulkstenis pāri par 12, tak miegam jāpaciešas — eju
pie Jums Ziemas svētkus svētīt! protams, tikai do-
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mās, un ceru, ka arī Jūs domās svētku vakarā mani

par viesi saņemsiet. — Teicu, ka man daudz darbu —

kādi, to jau apmēram zināsiet — skola, baznīca, dzie-

dātāju koris un vēl daudz kas. Pa svētkiem še gri-
bam sarīkot vienu mūzikālislku vakaru priekš tā sau-

camās labākās publikas: tur nu būs visvairāk viesu

no Rīgas, tad daži apkārtējie skolotāji, mācītājs v. 1.1.

Tai vakarā gribu dziedāt ar vienu vācu kori, kurā

būs kādi piec-sešpadsmit dziedātāju —kādas 3—4 gu-

vernantes, daži skolotāji, daži ģimnāzisti, students

Teodors Lācis un citi. Protams, tik maisītu kori va-

dīt nebūs man nekāda vieglā lieta. Pats arī spēlēšu
kādus pāra vijoles gafbalus ar klavieru pavadījumu.
Bez tam gandrīz jau katra diena pa Ziemas svētkiem

— esmu tagad iepazīstināts vairākās fa-

mīlijās Rīgā — un, nezinu kādēļ — visur mani saņem

ar ļoti lielu cienību. Tik nedomājat, ka gribu lie-

līties — tad varētu vēl daudz ko citu pastāstīt. Nu-

pat man piedāvāja ar še vienu vietu, vēl drusku tu-

vāku pie Rīgas —20 rb. mēnesī un viss brīvs. Tik

nu gada vidū man nepatīk tā mainīšanās — pirmkārt
— man būtu sev vietnieks jāmeklē, un otrkārt — tas

izskatītos, ka es tik pēc naudas skrēju. Rauj viņu
kaķis — labs nāk ar gaidīšanu. — Kārlis man raksta,

lai pastellējot M. Viesi un Mēn. rakstu. Nezinu, kā

tas nu būtu, — Mājas Viesa gars pēdējā laikā man ne

visai patīkas, un Mēnešraksts, sevišķi priekš lauci-

niekiem, domāju, pavisam neder: vienu daļu nesapra-
tīsiet, vienu daļu pārpratīsiet, un viena daļa tur arī

ir bleķis. No savas puses būtu ieteicis Pēterburgas
Avīzes — tur ir viss lietišķs un labs, un tad stāstu

pielikums jau slavens! Pie tam vēl iznāk 2 reiz ne-

dēļā. Nākamā gadā tiks nodrukāti kādi 3 Niedras

stāsti, 3 Blaumaņa v. t. t. Ja to nē, tad Austrumu —

tad paši pārlieciet un rakstāt man, tad pastellēšu. —

Man acis līp ciet — palieciet nu visi sirsnīgi sveiki!

Fricis.
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13.

Katlakalnā, 8 /111. 903.

Mīļais Kārli!

Savu jauno krustāmzīmi priekš pāra dienām sa-

ņēmu. Tā kā tur trūkst markas un baznīcas zēģeles,
tad viņa vēl neder vispārīgai lietošanai un uz šāda

pamata lūdzu pagaidām mani vēl saukt pēc vecā

vārda. Man jāatzīstas tiešām, ka esmu slikti darījis,
nerakstīdams tik garu laiku nevienas vēstules. Šo

robu lūkošu tagad izpildīt un pastāstīt īsumā, kas

pa šo laiku noticis. Visusvarīgākais pēc manām do-

mām būtu tas, ka manām biksām, ko Leimanis va-

saru ar diviem zeļļiem vaiga sviedros šuva, īsā laikā

ir aptrūkušas visas pogas. Par šo tādu pašuzupurē-
šanos manā labā es lūdzu: pirmo, kas to Anc Leiman

satiek, likt viņam kulaku uz degunu un stellēt to ar

visu viņa zeļļu bandu pie Pumpīša mācīties biksēm

pogas pieklājīgi piešūt. Tad vēl ievērojams varbūt

tas, ka pie mums še februāra mēnesis izskatījās gluži

pēc aprīļa: 15. februārī es redzēju tīrumā arājus
aram. Daugavā ledus vēl agrāk salūza, bet tomēr

neizgāja, tā ka visu šo laiku esmu bijis gluži ieslo-

dzīts un Rīgā neesmu bijis, kamēr pa Z. svētku brīv-

dienām. Caur to tad arī vari izskaidrot, kādēļ avīzes

nenāk. Pastellēt es viņas pastellēju jau Ziemas svēt-

kos, reizā ar mūsējām, tik tūlīt nesamaksāju, kas,

protams, ar nav vajadzīgs. Kādēļ viņas netika izsū-

tītas, tas paliek priekš manis mīkla. Tā es tak pirmo
reizi nedaru. Pēc tavas pirmās vēstules gribēju pa-
stellēt Pēt. Avīzes, bet tā kā taisni tai brīdī no P. Av.

redakcijas izstājās līdzšinējie redaktori Niedra un

Plutte, tad man bij stipri jāšaubās par šo avīžu nā-

kamo vērtību. Pie tam vēl tagad līdzšinējais izde-

vējs Rāviņš bankrotējis, un var viegli gadīties, ka vi-

ņas pavisam apstājas. Tādā gadījienā, zināms, visa

iemaksas nauda būtu jāpaspēlē. Austr. izdevēji Kal-
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niņš un Deutschmans bankrotēja jau priekš svētkiem.

Austr. nopirka Ozols Cēsīs; tur ar nekā droša ne-

dzird. Tā, redzi, ar avīzēm ir diezgan dumji. Šodien

domāju uz Rīgu kulties, un ja vēl paspēšu, tad likšu

tev izsūtīt vienu proves numuru no viena jauna ne-

dēļas laikraksta «Apskats", kurš iznāk zem līdzšinējā
Bazn. Vēstn. māc. Rozēna redakcijas. Tur ziņojumu
mazāk, bet visvairāk pāšizglītībai nodomāti pamācoši
raksti un stāsti. Ja tu Balt. V. lasi, tad ziņojumu tev

ar nevajaga. — Tad vēl tu man ko prasīji par savu

Rīgā braucienu. Brauc vien, ja tik maz iespējams;
kādi tur kavēkļi — ļoti priecāšos. — Jauna ziņa tad

vēl tā, ka vasaru braukšot ķeizars uz Rīgu. Redzēs,

vai būs taisnība. Esmu vesels, bet liess, un tādēļ

nejaudāju vairāk penterēt. Sirsnīgi sveicinu visus,

sevišķi «jauno" pāri!
Fricis.

Vai Veidenbaums ar rakstījis? Kā viņam klājas?
Vai pa brīvdienām viņš nākšot uz Vidzemi? Uzdod

man viņa adresi, lai izrunājos ar viņu kādu prātīgu
vārdu.

14.

21. X. 03.

Mīļais Kārli!

Tavu karti esmu saņēmis jau sen, sen, un pa to

laiku ir jau bezgalīgi daudz ūdens uz jūru aiztecējis,
bet atbildi no manis nekādu neesi vēl dabūjis. Es

zinu gluži labi, ko tādās reizās Jūs tur sakāt: kas

nu par mums vairs domā! nav vairs acīs, nav vairs

prātā v. t. t. Tās jau nu gluži vecas peršas, un viņas

atspēkot neturu par vajadzīgu. Patiesībā ņemot —

Jums mājā būtu daudz vairāk man ko rakstīt, ne

man Jums, jo kad cilvēkam ļoti labi iet, tad viņš aiz

prieka un no prieka var citiem daudz ko stāstīt; kad
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slikti, tad atkal no savām nedienām. Bet kad ne pā-
rāk labi, ne pārāk slikti iet — tad nav nemaz tādu

īstu pieturas vietu. Tik viena lieta, par ko es ļoti
skaitos — tā ir, ka Jūs klausījāt tiem Žekiem Lim-

bažos par to sūdzības rakstu. Es jau labi teicu, ka

lai prasa Rimaņam, vai tik formas, t. i. tituls, dažs

sevišķs tiesas izteiciens v. t. t. tur nebūtu pārlabo-

jams. Bet ja viņi saka, ka tas raksts slikts, par gar-

laicīgu v. t. t., tad pasaki tu viņiem, ka tie Žekas paši
neviena īsta juridiska sūdzības raksta nav redzējuši
un savas prošeņijas noraksta no krieviskiem tieslietu

kalendāriem, kas izdoti priekš pagasta skrīveriem un

zemniekiem. Ja jau viņi tik gudri bij, kādēļ tad viņi

neuzrādīja kādu īstu vainu, kādēļ tad viņi nevarēja
uzrakstīt īsāki un skaidrāki. Izrunā par nevaļu es

redzu gluži citu nozīmi. Un tādi paši lintersoni jūs
esat tiem klausīdami. Tad vēl viena lieta, kādēļ visu

šo laiku nekā nerakstīju, ir tā, ka man bija pa daļai

gaidāms kas jauns, tas ir jauna vieta; bet nu izgaidī-
jos līdz šim, kā lapsa uz zirga lūpu, un nekas vēl nav

iznācis. Kā jau Jums esmu teicis, uz šādām tādām

vietām, ja tur arī būtu simts vai 2 simts vairāk lonas,

es tagad vēl negribu iziet. Minētā vieta ir adjunkta

skolotāja vieta par visām Rīgas skolām; šiem adjunk-
tiem lonas ar nav lielas, bet tie tad ir pirmie un vie-

nīgie kandidāti uz pastāvīgām vietām Rīgā, zem

skolu kolēģijas, kuri algas ziņā stāv labāki par lauku

skolotājiem un pēc 25 gadiem dienesta vai slimības

gadījienā katrā reizā agrāki dabū pensiju. Netieku

tagad, gaidīšu vēl. Labs nāk ar gaidīšanu! — Vai

Nodaļas grāmatas tika piesūtītas? Vai avīzes vēl lasi?

Vai lasīji Balt. V. Nr. 231 un 233 par Niedru un

Raini? Tur es Niedram drusku sadevu pa ūkstu.

Redzēs, ko atbildēs. Nākamās dienās, ja vaļas tiks,

gribu Jūsu Vītolu drusku uz naga ņemt. No viņa
bija nodrukāts Rīgas Avīzē tāds rakstelis par dr.

skolām, skolotājiem un skolniekiem, ko viņš vasaru

bij lasījis skolotāju sapulcē Valmierā. Viņu visu sijāt
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būtu liels un tukšs darbs; tādēļ gribu viņam kādu

biezu vārdu sacīt par «principiāla" un «palīga" sav-

starpēju darbu iedalīšanu. Tu tik neizpļāpā, ka es

tas esu. — Varbūt rīt vai parīt, ja tik cenzūrē tiks

cauri, būs Balt. V. viens «Lūgums no Žano pon Dūna-

kant", kurā gribu drusciņ degunu lauzt Rīgas vācu

avīzei «Dūna Zeitung". — Cita nekā jauna nav. Dzī-

vojiet veseli un rakstiet man drīz. Sveicinu Tēvu,

Māti, Krusttēvu un visus citus.

Fricis.

15.

Katlakalnā, 2/11. 04.

Mīļo Kārli!

Abas Tavas vēstules — karti un slēgto — esmu

saņēmis. Par Jūsu lielo lietu vēl nevaru dot nekādu

noteicošu atbildi. Tēva raksts ir jau nu gan ļoti
labs, bet drusciņ par garu un saīsināt viņu grūti.

Tādēļ uzmetu pats tādu nieku, un ja tiks uzņemts,
tad viņam vajadzēs būt šīs trešdienas numurā. Lieta,

lūk, tā, ka visam šim strīdam priekš vispārības diez-

gan maz nozīmes, jo to svarīgāko Jūs nemaz neesat

minējuši: 1) Vai par biedrības zāli nebija kas jā-
maksā, ja teātri viņā izrīko, un 2) vai bufetē skolā,

pie izrādes, nebija arī kādi dzērieni? Bez šiem pie-
turas punktiem iznāk tik vārdu karš, un redakcija ne

labprāt tādus uzņem. Bet, kā jau teicu, trešdienas

numurā, tad redzēsim. —

Par tām nodaļas grāmatām es tiešām nezinu. Vai

Tu nevari turpat kādam šo gada gājumu pārdot, tas

būtu tas labākais. Ja vajadzīgs — adresi es varētu

likt pārmainīt, bet naudu atpakaļ prasīt lāgā neiz-

skatās. Ar Faustu pēc manām domām nebūtu ne-

maz tik steidzīgi, jo abas daļas arī es vēl neesmu

cauri lasījis. Esmu gan iegādājis tagad no vairākiem
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profesoriem izskaidrojumus un pārspriedumus par

viņu, bet, zināms, vāciski. Un lasīt tik tā ir pamests

laiks. Tādēļ vari drusciņ paciesties, kad pats būšu

par viņu daudz maz skaidrībā, tad varēšu arī Tev to

galveno pastāstīt — varbūt tad būs vairāk nozīmes

lasīt. — Cita nekā sevišķi jauna nav. No inspektora

dabūju atkal ciema kukuli — vienu kvartu, par ko

citi skolotāji tik zobus griež. — Vispārīgi tagad par

citu maz ko runā un domā, kā tik par karu. Kas

tur iznāks, to grūti noteikt. Ja krieviem paslikti
klātos, tas nebūtu tas trakākais, bet var gadīties, ka

izceļas pasaules karš. Uz jūras Japāna, jādomā, pa-
liks uzvarētāja, kā uz sausuma, to redzēs nākotnē. —

Raksti man drīz, kā labi Jums sviežas. Sirsnīgi
sveicinu visus — Māti, Tēvu un Krusttēvu un Tevi

pašu. Fricis.

Ko Tu tur izdomājis par to apvainojošo karti, tad

man tīri smiekli nāk; tamlīdzīgas kartes man gan
varbūt visvairāk interesē.

16.

Mīļo Kārli! 21./IV. 04.

Pateicos par Tavu vēstuli, — kā šo, tā ar par

iepriekšējo. Starp daudz citiem priekiem, ko pār-
dzīvoju, lasot rindiņas, kas rakstītas viņās mūžīgi
dārgās 4-ās nokvēpējušās sienās, sevišķi minēšu šo:

priecājos, ka Tu, man gribētos sacīt — vairāk kā

agrāk pārliec un pārdomā lietas, kas nepieder pie
dienas darba un tādēļ arī nezūd ar vienu dienu. Jo

vairāk tām nodosies, jo vairāk pārliecināsies, ka tās

pieder arī pie mantām, ko kodi un rūsa nemaitā; ka

tas ir mērķis, cits darbs tik līdzeklis. —

Tavus pārmetumus neņemšos daudz atspēkot. Ka

esmu paslinks, varbūt krietni vien, tas tiesa. Bet ka

man būtu kādi, jādomā, pašlepnības „i es ka t i", —

tas nepatiesi sacīts.
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Dziesmu svētki, jādomā, šogad vis laktā nelēks.

Citādi Tev būtu visādā ziņā ieteicis viņus garām ne-

laist, jo tas savā ziņā kas rets. Uz nākamo gadu

jācerē droši.

Lāčiem iet tāpat, kā gājis. Tillas vīrs ir nomiris

jau februārī, Astrachanā, pie Kaspijas jūras. Tilla

pati, kā jau zini, no pērnās vasaras še Rīgā. Asara

no acīm par viņa nāvi gan laikam citam nevienam

nebūs birusi, kā varbūt vienīgi — viņam pašam.

Citādi ar Tillu esam tagad lieli draugi. Agrāk,
viņa teica, neesot mani nemaz tā tuvāk pazinusi, es

esot par klusu bijis. Man tur nekā nav pretī, lai. . .
No Teodora nevaru daudz nekā (— -— —— —

_).
Kad ( ) viņš pilnīgi atzīstas pie visa,

bet ar to arī pietiek, un (

No Jāņa neesmu nekādu ziņu dabūjis, laikam uz

mani saskaities.

Uz Sloku neesmu tagad bijis. Pa Lieldienām gri-

bēju braukt, bet tad Daugavā ledus gāja un biju ie-

slodzīts. Lai nu viņi drusku paskaišas.
No kapa lauka dzird bēdīgas ziņas. Grūti noteikt,

kādu galu tas ņems. Arī pa Rīgu te rūgst vienā rūg-
šanā. Aizviņu svētdienu bijis atkal pie Ģertrūdes
baznīcas gatavs dumpis, ko policija, zināms, apspie-
dusi un simtiem saņēmusi ciet. Tagad visās baznīcās

Rīgā tur dievvārdus tik ar stipru policijas apsar-
dzību. Arī pie mūsējiem nāk svētdienās 3—4 goro-

dovoji. Kas viens zin, kādu galu tas ņems. —

Kā stāv Veciem ar veselību? Vai mātei kāja vairs

nesāp? Ko krusttēvs mūrē? Sirsnīgi sveicinu visus!

Fricis.

Vai kara lauka karti no M. Šiliņa esat saņēmuši?



127

17.

Mīļie mājinieki! 29,/V. 04.

Lai gan pats labi varu iedomāties, ka pie šī laika

Jums tur gan laikam, kā teic, gludi neiet, tomēr ļoti
vēlētos kādas tuvākas ziņas — lai viņas ar sliktas un

bēdīgas, nekas — ar bēdas ar laiku var palikt mī-

ļas. — Vissliktāki gan ir tas, ka Veciem ar to vese-

lību ietot grūti. Tēvam vajadzētu tā klepus dēļ tak

kādu reizi pie ārsta iet, lai gan patiesībā vislabākās

zāles, kādas tik priekš tā var būt, ir — tīrs gaiss; un

tā tak Jums ir Dieva svētība. Gan pēdējā vēstulē

Kārlis nav neko minējis, bet agrāk man rakstīja, ka

Tēvam bieži jo bieži nākot stipras galvas sāpes. Ja

nu šīs galvas sāpes vēl aizvien nāk, tad rakstāt man

to, es tad gribu sūtīt vienas zāles, kuras gan nav tik

viegli dabūjamas, bet es domāju, ka tās varbūt drusku

līdzēs. — Ar mātes kājām ir tā: vispirmā lieta — jā-
sargās no pārāk daudz iešanas. Jūs sacīsiet: nevar!

kas darīs to, kas darīs to?! Jā, bet kas tad to darīs,
kad būs pavisam gultā jāpaliek? Un tas var viegli
gadīties, ka šī slimība ar to beidzas. Vispār man jā-
saka, ka šīs kāju sāpes neceļas vis laikam no tā agrā-
kā pamižģējuma, bet tā ir lielo kāju dzīslu slimība,
tā saucamā vēnu kaite, jo, cik atminos, Mātei jau no

agrākiem laikiem bija pie ceļu galiem tādas kā pum-

pas, tumši zilas. Tās ir to dzīslu jeb vēnu izpleša-
nās, un kam tās ir, tie no stipras iešanas aizvien dabū

šo vēnu kaiti. Tāpēc Dieva dēļ vajaga sargāties no

pārpūlēšanās. Tad vēl ārsti šo slimību šādi dziedē,

kas arī Jums bez pārliekiem grūtumiem iespējams:

sāpošās kājas vajaga aptīt ik rītus ar flaneļa banti

(linu bante neder, tā slīd nost), no pēdas līdz celim,

ne pārāk stipri, bet tā, ka kāja stingri apsieta. Tad

vakaros, cik iespējams, vajaga kājas mazgāt šādi:

vienu spaini ar aukstu ūdeni, otru ar krietni karstu,
cik tik var turēt. Tad vienu kāju aukstā, otru karstā,

un tad ātri mainīt, — no aukstā ārā, karstā iekšā,
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ātri atkal no karstā ārā, aukstā iekšā un t. t. 3—4 mi-

nūtes ilgi. Un tad ceļa galus, visvairāk šās pumpas,
ierīvēt ar petrol cvm v. Šo rīvēšanu var jau iz-

darīt ikvakarus, tas tak nav grūti izdarāms, bet tas

esot ļoti labi. Tik tās pumpas nedrīkst stipri spiest
un berzt, tad viņas vēl vairāk izplešas; tas, zināms,

ļoti slikti. Ja nu tiešām tā vaina būtu tā, ko es do-

māju — un Māte to tak apmēram varēs zināt, — tad

es ļoti vēlētos, ka viņa pamēģinātu to darīt, ko nupat

teicu; šie padomi nav no gaisa grābti. Rakstāt man

drīz, sevišķi par tām slimībām, tad par sēšanu

un tad par grāvja lietu.

Sirsnīgi sveicinu visus! Fricis.

18.

20./1. 05.

Mīļo Kārli!

Tavu vēstuli saņēmu priekš pāra dienām, šodien

apaļas 10 dienas pēc viņas izlaišanas. Par lasīšanas

materijālu mans padoms šāds: izraksti Tu M. Rakstu,

lai Jānis izraksta Austrumu, es Tev sūtīšu Nodaļas

grāmatu, un vecais lai izraksta Apskatu. No seviš-

ķiem rakstiem būtu īpaši jāuzsver šajā g. gājumā:
Etiķa (tikumības mācība) no Prof. Paulsena, kas iz-

nāks M. rakstā, un «Reliģijas nākotne" no Niedras

Austrumā. Citas lapas būtu no mazāka svara. Jau-

nais garīgais laikraksts Avots liekas būt tik sekla

peļķe. P. Av., lai nu ies ilgi vai īsi, bet drīz, jā-

domā, viņas ļausies. — Tu runā ļoti nervozā tonī,

ka neesmu laikāk par to rakstījis. Bez savas daļas

nolaidības, zināms, tas nav, bet — ja Tu visu zinātu,

tad Tu visu piedotu. Šai lietā daudz vārdus kravāt

ļoti nodeldēts amats, un savas kļūdas no virsus no-

gludināt nemīlu. —

Nevaru ar klusēšanu garām paiet Tavam gara stā-

voklim. Saprast es viņu saprotu visos sīkumos, pa-

reizāki — te man nekas nav ko saprast, tāpat kā
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bijušā 20° aukstumā Tev auksti bijis, jo es pats

tāpat salu. Cits manā vietā ņemtos Tevi mie-

rināt, sacītu: nieki, iedomas, būs labi v. t. t. Tas

būtu tik daudz: nesalsti nu, draugs! priekš kam tu nu

salsti, ko tu nu panāksi ar to v. t. t. Man šķiet, —

siltāki Tev caur to netiktu. —
Pasaule ir auksta.

Kam siltas asinis un silta sirds, tas viņā salst. Zivis

un vardes, kam aukstas asinis, nesalst visaukstākā

ūdenī. Dubļu peļķu dvēselēm pasaulē vienmēr ir

silts. — Un nu tāļāk: nav nekāds izglītības stāvoklis,

kas cilvēku var padarīt pilnīgu un laimīgu. Katrs

stāvoklis ir nelaimīgs, ja viņš tikai stāvoklis,

tāpat kā katrs izglītības stāvoklis ir nepilnība. Lai-

me ir nevis stāvoklī, sasniegtā, bet tapšanā, sasnieg-
šanā. Topiet pilnīgi. Bet visas tapšanas gala mēr-

ķis ir — Dievs. „Jūs būsit kā Dievi" (Par. gr.).
Tik cilvēkam nevajaga tai grēkā krist un savu Dievu

saķēmot, dumu kā tītara tēviņu un untumainu kā

veclaiku vagari. Cilvēkam vajaga vaļā tikt no tiem

murgiem un saprast, ka ticēt uz Dievu nav ticēt,
ka Dievs lauzījis Ādama ribas, trenkājis Ādamu un

levu ap Paradīzes dārzu, dauzījis baušļu galdus Zi-

nāja kalnā v. t. t. Visas izglītības un ticības kodols

un saturs ir: lai cilvēks varētu Dievu piedzīvot
savā sirdī un sajust Viņu, kas ir augstāks nekā

visa c. sapr. Un te es gribētu sacīt: tai acumirklī,
kad cilvēks domā, ka nu viņš Dievu pilnīgi atradis,

pa lielākai daļai taisni tad viņš to pazaudē. Tā tad

atkal: ne stāvoklis, bet tapšana, meklēšana . . . Vēl

daudz būtu sakāms, bet ir jau 12. Varbūt mana no-

laidība atkal kādreiz būs tik nolaidīga. —
Par biju-

šiem briesmu darbiem jau būsi šo to dzirdējis? —

Pēc avīžu ziņām Pēterburgā nošauti 96, Rīgā — 22.

Patiesībā esot P. — nošautu līdz 10.000, Rīgā — vai-

rāk simtu. — Ja maz izdosies, kādu vakaru ko tuvāki

uzsmērēšu.

Sirsnīgi sveiks! Fricis.
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19.

19./lIL 05.

Mīļie mājieši!

Nu, drastu! Te nu atnāk vecais Ogu Spricis, sūdz,

ka dēls par daudz tāļu ticis . . . Šovakar strādāju ar

nagiem un ar zobiem un rakstu divas garas vērsta-

vas — Jāņam un Jums. Un abās es gribu ierakstīt

vienu lielu gudrības vārdu. Tam ir atkal jāizskaidro,

kāpēc tik ilgi neesmu nevienas vēstules rakstījis. Ja

Zālamans būtu drusciņ gudrāks bijis, tad arī viņa

gudrības grāmatā tādas lietas nedrīkstētu trūkt, bet

tā kā nu viņam tās nav, tad arī viņa gudrī-
bas grāmata nav īsti gudra. Un tā gudrība nu

ir šī: ja kāds ilgu laiku klusu cieš, piem., nekā ne-

raksta, tad tā ir pirmā zīme, ka viņam labi iet. Tik-

līdz kā kādam sāk iet slikti, tad ir uz rāvienu mute

vaļā. Ar šo gudrību tad es arī novērtēju savus tu-

vējos un savus draugus. Ja kāds man labi ilgi jau
nav rakstījis, tad es aizvien nodomāju: ačkas! tam

jau laikam nu varen zaļi iet! Te nu gan atkal jā-

izšķir, ko katrs par labu tura. Cits nes laimi makā,

cits vēderā, cits galvā, cits uz deguna gala, kad var

iet „snuku pocēlis kā leuva". Kura nu no šitām

man tā piepasīgā, to nu varat paši izšķirt; es saku

tik, ka man diezgan labi gājis un tāpēc esmu laikam

tik ilgi jūs atstājis bez ziņām. Varētu nu varbūt arī

tas būt, ka šobrīd ikdienas nāk aizvien jaunas pa-

sauli satricinošas briesmu ziņas, tā ka par tādām

mazākām pavisam aizmirst domāt. Nu mums atkal

pienākuši laiki, par kādiem pat tēvu tēvi nezināja
stāstīt. Bet vēl nav visām dienām gals un laikam

gan es nemaldīšos, ja sacīšu, ka šis ir tik to ļauno
dienu iesākums. Kas vēl nāks, par to grūti runāt,

bet nāks laikam gan. Karš jāuzskata mums par ga-

līgi paspēlētu, un bailes ir iedomāties, kāds caur viņa

turpināšanu vēl var posts uznākt. lekšējie nemieri
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izplatās uguns ātrumā. Pie mūsu baznīcas gluži at-

klāti tika izkaisītas zociālistu lapas. Par pilsētu jau
nevar būt runas. Paši strādnieki runājot, ka vēlāk

vēl, uz pavasari, tad tik vēl iešot vaļā. Daudz bagāt-
nieki jau tagad taisās izceļot uz ārzemēm, bet ko tad

mēs? Es gribēju bēgt uz Pociemu, bet, kā nu dzird,

tad jau uz laukiem nekas labāks nav. Kāds gals, no

visām pusēm apskatot, te būtu paredzams, par to ne-

gribu šoreiz tuvāki runāt. Tik vienu lietu gan var

diezgan droši pieņemt: kas šito pārcietīs, tas labākus

laikus redzēs. Jau tādas lietas vien kā ticības brī-

vība, skolas mācība mātes valodā, tās diezgan droši

tagad gaidāmas. Bet priekš viena gada tās neviens

nedrīkstēja mutē ņemt. Ja dzīvosim, tad redzēsim. —

Kā klājas Jums? Kā stāv ar kalpiem? Kas ir ar

liniem? Ko dara Krusttēvs? Vai Jūlas slimība nav

labāka? Vai dzirdēts kas par Baķus Jāni? Tur 3 die-

nas bij atklāts slaktiņš bez policijas iejaukšanās. Gai-

dīšu atbildes. Man ļoti žēl vecā Ļišķa. Sakāt Ļišķa

Jāņam labas dienas un manu līdzjūtību viņa tēva nā-

ves dēļ. Sirsnīgi sveicinu visus — Māti, Tēvu, Kārli,
Krusttēvu v. t. t. Frcs.

20.

Strazdumuižā, V. 3. 05.

Mīļo Kārli!

Ciemojos pašulaik pa Strazdumuižu, tas ir: ne

pa pašu muižu un arī ne pa jau pazīstamo aklo in-

stitūtu, bet pa Strazdumuižas elementārskolu, kura

atrodas kādus 300 soļus no aklo skolas. Lieta šāda:

pa Lieldienām nomira šīs skolas skolotājs Bergs.

Vietu dabūja kāds pavecs skolotājs no Vecsātu zem-

kopības skolas, kurš man labi pazīstams. Bet tā kā

viņš pats bez 3 mēnešu atteikšanās nevar projām tikt,
tad tiku lūgts izpildīt viņa vietu vasaras skolā līdz

Vasaras sv. Kā zini, mums līdz šim piespiestas va-
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sarās skolas nebij, bet pie privātstundām es tak ne-

esmu saistīts; tādēļ arī apņēmos viņam izpalīdzēt un

tagad jau otru nedēļu strādāju še. Strādāju stingri
un topu ļoti vārīgi kopts no divām pavecām jumpra-
vām, mirušā skolotāja māsām. Bez brīvā uztura da-

būju arī 10 rb. nedēļā algas. Pa vaļas brīžiem ap-

skatu apkārtni — Rīgu no otras puses, un meklēju
pēdas, ko Veidenbaums ir izdīžojis. Pa svētdienām

braucu atpakaļ uz Katlakalnu spēlēt un sprediķot. —

No augusta sākot arī mums pašiem būs stingri vasa-

ras skola, pie kam mazos bērnus, kas nav pagastskolu

beiguši, vairs nemaz neuzņemsim. Arī mana alga.
kuru tad draudzes patronāts maksās, tiks drusciņ pa-

augstināta. — Tik daudz no manas dzīves. Par citu

ko ir grūti uzsākt stāstīt, jo tagad to jauno notikumu

par daudz. Galvenos jau būsi lasījis avīzēs. Vakar

un aizvakar bij pilsētā tikušas bumbas mestas uz ka-

zākiem un policiju. Nobeigti tikuši pārs policistu un

pārs kazāku zirgu. Tagad ir tiešām tā, ka ārpus mā-

jas nevar būt nevienu acumirkli drošs. Vakar bez-

maz arī es būtu dabūjis kazāku pipku. Staigājot, soļus
5 priekšā man gāja kāds vienkāršs cilvēks, laikam

strādnieks. Uzreiz aulēkšo garām pūlis kazāku un

vazā garām jājot to ar pipkām! Brīnos vēl tagad,
kā mani tukšā palaida. Tagad tiesa ir īsa. — —

Par Lieni, ja manos spēkos kas būs, darīšu visu, bet

ko solīt, sevišķi tagad, ir grūt. Tāpat arī Krust-

tēvam varēšu atbildēt tik jūnijā. Par grāvja lietu biju

pie advokāta. Tas saka, ka rakstu tagad nekādu ne-

esot vajadzīgs, kamēr lieta pati pēc rindas pirmo
reizi priekšā nāk. Slokā neesmu.bijis. Rīgā viss pa

vecam. Teodors kādās pāra nedēļās ir palicis ļoti
svēts un pravīgs. Gribējām abi līdz Vas. sv. kopā
dzīvot, bet nu neiznāk. —

Par kādu nepatīkamu lietu man būtu Krusttēvam

jāraksta, bet tas maz ko līdzētu, jo man neticēs.

Es gribētu viņu uzmanīgu darīt, )
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) Bet, kā jau teicu, pirmkārt —

man neticēs, un otrkārt — ja' ar ticētu, grūt tur ko

darīt, Es gribētu tak to savu

pasi dabūt, un cik iespējams drīz. Vai Tu nevarētu

to izgādāt? Raksti man drīz un raksti arī par to.

Sirsnīgi sveicinu Tēvu un Māti, kā arī visus citus.

Paliec arī pats sveiks! Fricis.

21.

4. augustā, 05. Rīgā.

Mīļie mājnieki!

Mans brauciens pilsētā šodien sevišķi tādēļ, lai

varētu Jums kādas rindiņas aizsūtīt. Kā redziet,

esmu vēl dzīvs un arī pilnīgi vesels. Otrdien braucot

dabūju gan stipras galvas sāpes, jo laiks bija karsts

un vagons briesmīgi piepīpēts, bet pa nakti tas pār-

gāja. Vispārīgais stāvoklis acumirklī še tāds vidējs.
Streiki nav vēl beigušies — tramvaji vēl neiet un

tagad jau otru dienu rīdziniekiem netiek svaiga maize

cepta, gaļu turpretim sāk jau pamazām dabūt. lelas

pārpildītas vienkāršiem cilvēkiem, strādniekiem, la-

bāki ģērbušos cilvēku redz maz. Sevišķas sadursmes

ar policiju nav notikušas, zināms — šur tur pašauts
un kāds rets nošauts —to vairs maz ievēro. Pēdē-

jais lielākais kautiņš laikam bijis viņu piektdien pie
dažām lielākām fabrikām — Feniksa, Jukstas v. c.

Nošauts ticis labi daudz — ap 50 cilvēku, ievainotos

neskaitot, to starpā arī laba daļa kazāku. Pa daļai
tas nācis arī tādēļ, ka kazākiem sācis pietrūkt patro-

nu
.. . Stāsta, ka arī viens mašīnu lielgabals ticis uz-

stādīts, bet līdz šaušanai nav ticis. — Tramvaja valde

izskaidrojusi, ka viņa mierā strādnieku prasījumus

izpildīt, ja pilsēta atļauj 1 kap. uz biļeti pielikt. Uz

to strādnieki atbildējuši, ka viņi mierā atsacīties no

visas tās lonas, ko viņi tagad dabūjot, lai atdod tik
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viņiem to, kas ienāk no tās 1 pieliktās kapeikas, uz

ko valde, zināms, nav iegājusi. No tā diezgan gaiši
redzams, kā lietas stāv un cik žēlīgu līdzekli izdomā-

juši tie kungi. Tad vēl no kādas augstākas puses

dabūju dzirdēt, ka jaunais gubernātors (citi saka, ka

ģeneral-gubernātors tikšot iecelts) — pēc dažām die-

nām, ja mierā nepalikšot — izsludināšot Rīgā kara

stāvokli. — Tik daudz šoreiz! Kad dzīvosim, tad re-

dzēsim.

Sirsnīgi sveicinu visus! Fricis.

22.

28./IX. 1905.

Mīļie vecāki un brāļi!

Pēc garāka klusēšanas laika nu jums atkal viena

vēstule. Agrāk man aizvien nācās žēloties, ka nekā

jauna nav ko ziņot. Tagad nu tā jaunā varbūt būtu

vairāk, kā es te visu uzrakstīt spētu. Dažas lietas

te nu jums būs pavisam negaidītas un necerētas, un

kā Jūs viņas apspriest mēdzat — ne visai labas
..

.
Neesmu vairs Katlakalnā un neesmu arī vairs sko-

lotājs. Tik te nu jums nav jādomā, ka es no skolo-

tāja amata būtu atstādināts jeb spiests atstāties
...

Šoreiz te pilnīgi mana paša resnais pakausis vainīgs
un atstājos tādēļ, ka skolotāja amats mani īsti neap-
mierina un nespēju pretim turēties dziņai izmēģināt
laimi vēl vienu reizi uz augšu laisties, jo sāpīgi krist

patiesībā man nemaz nav iespējams: tādu vietu vien,

kāda manējā bija, man aizvien notēs brīdī iespējams
atrast, pie tam atstājoties par iemeslu uzdevu sabo-

jātu veselību, un tā veselības stiprināšanas nolūkā tei-

cos es skolotāja amatu atstājam uz vienu vai divi

gadiem, un šos gadus nu es gribu izlietot sagatavoša-
nai uz ģimnāzijas gala eskāmenu un uz studijām.
Kad tas man galā tiek, nu — tad ceļš man vaļā, tad
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ardievu skolotāja amats uz visiem laikiem
...

Tas

bija tas iemesls, kas mani spieda uz šo diezgan grūto

soli un šīs lietas pēc 20. septembrī Katlakalns palika
man aiz muguras un tās pašas dienas vakarā jau biju

Tērbatā, kur arī tagad sēdu un rakstu šo vēstuli.

Braucām mēs abi kopā ar Teodoru un tagad kopā arī

dzīvojam — Teodors, vēl viens students un es. Par

dzīvi Tērbatā varētu daudz ko stāstīt, bet tas nu man

jāatstāj uz citu reizi un tagad nu jāpāriet uz otru

lietu — uz grāvja lietu. Daudz klapatu un nepatik-
šanu viņa sagatavo jums visiem, bet visvairāk gan

laikam man. Pārmetumus es nu ar negribu nevienam

taisīt — visu saprast ir visu piedot, bet kad es tā

par citiem saku, tad man arī tiesības, lai citi tāpat

par mani sacītu. Jau vasaru es sacīju, ka gribu viņu
atdot advokātam, un nu nāca man šitā lieta klāt, kas

mani, tā sakot, uZ to spieda. Tādēļ arī jau laikā no-

sūtīju jums pilnvaru priekš advokāta. Bet nu taisni

kādu dienu priekš nodomātās aizbraukšanas saņēmu

pavēsti, uz ko nebiju gaidījis. Atpakaļ palikt tāpēc

es nevarēju, un no otras puses atradu arī, ka priekš

pilnvaras nosūtīšanas advokātam laika pietiek . . . To-

mēr apmierināties tīri nevarēju un no Tērbatas tūlīt

rakstīju atpakaļ advokātam, lai viņš, ja līdz svēt-

dienai pilnvara nav pienākusi, telegrafē man. Pagāja
svētdiena — telegrammas nečakstēja, domāju — viss

kārtībā. Pirmdienas vakarā — pārnākdams no pa-

staigāšanās — atrodu telegrammu — rītu 10 jābūt
man pie tiesas. Varat gan iedomāties, kā tādā reizē

ir ap dūšu. Zināms, — visu nakti acu nesaliku un

rītu 10 biju pie tiesas. Par pašu lietu, zināms, ne-

kas jauns un svarīgs neiznāca. Plaukšķam bij advo-

kāts, un Plaukšķis pats kā negla tam susekļa kātam

pie svārku stūriem. Par kontrakta pārrakstīšanu ne-

kas netika minēts. Viss tas āķis, ko tur nu bija tas

susekļa kāts izgudrojis, bij tas — lai lietu tūlīt iz-

spriežot, jo liecnieku vairs neesot vajadzīgs, tie jau
esot pie miera tiesas nopratināti un viņu izteicieni
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atrodami protkulē. Ja jau nu tas nebūtu tik muļķīgi,
tad savā ziņā varētu jau nu ar priekš viņa labi būt,

•o, kā zināms, tad tas ješka no visiem liecinieku iztei-

cieniem, kam daudzmaz kāds svars, tiklab kā neko

nav protkolē ierakstījis. Es, protams, to nepielaidu
un paģērēju, lai lieta tiek no ekspertiem izmeklēta.

Plaukšķis nevarēja izturēt, ka viņa advokāts par maz

pretī turas, sāka to pat no muguras pakaļas pie pie-
durknes raustīt. Tomēr nekas neiznāca -— lieta tika

otlikta, un mums nu jāiesniedz lūgumraksts par ek-

spertiem un, ja vajadzīgs, arī — par lieciniekiem. Kas

nu un kā tas darāms — te nu atkal jāstājas būs sa-

karā ar advokātu, jo priekš nākamā pavasara tik un

tā nekas nav panākams. Vai lieciniekus izsaukt, vai

nē — un kādus — par to nu arī jums vajaga savas

domas izsacīt un pēc iespējas arī drīz. Tāds īsumā

tās lietas gājiens. Vakarā atkal sēdos vilcienā un

šoreiz četros biju atkal Tērbatā . . .

Tā nu esmu īsumā jums izstāstījis par savām die-

nām un nedienām, darbiem un nedarbiem. — Vēl no

svara man acumirklī ir mana pases lieta, jo tagad
pase man vajadzīga un pagasta valdei man viņa ir jā-
izdod. Varbūt no jauna gada pases vispār nemaz vairs

nebūs vajadzīgs, — bet tagad viņas vēl ir vajadzīgas,
un bez kavēšanās viņi lai man to izsūta. Ja tur

būtu vajadzīga tā lozēšanas biļjete, tad man drīz par
to paziņojat, un es viņu bez kavēšanās izsūtīšu. Gal-

venās lietas iz viņas pielieku še klāt uz zīmītes, —

varbūt ar to pietiek.

Sirsnīgu sveicinu visus. Fricis.

Mana adrese: rOpbeßt, Texejib(ļ)epCKasi yji. 2.

23.

Mīļo Kārli!

Gaišais svētdienas rīts un klusā istaba galu galā
izrādās par tiem stiprākiem, par tiem, kas spēj man



137

spalvu rokā spiest un rakstīt Tev šīs rindiņas. Tu

brīnies — kāds priekš tam vajadzīgs stiprums? Es

Tev tūlīt sacīšu: no tā brīža, kamēr esmu dabūjis

Tavu vēstuli ar Taviem tiešiem svarīgiem dzīves jau-

tājumiem, kuros, netik tādēļ vien, ka Tu lūdzi, bet

gluži neatkarīgi no tā — mans brāļa pienākums ir

dalību ņemt — no tā brīža man ap sirdi ir tā, it kā

man būtu jāņem nazis rokā un jāgriež vienam no

jums, jāgriež — nevis vienkārši kaut kur miesā, bet —

taisni krūtīs . . . taisni pašā sirdī . . . Šāda stipruma
man vajadzēja, spalvu rokā ņemot, — un te nu es

sacīju — ka gaišais, mīļais svētdienas rīts man to

devis — jā — devis un tomēr — neiedevis, jo — mīļo

Kārli, es to nespēju, es to nevaru — es nevaru Tavā

sirdī griezt, es nevaru būt arī palīdzīgs tēva sirdī nazi

iespiest... Es to nevaru, tik tiešām, kā es še stāvu;

man jūs abu par daudz žēl. . . neizsakāmi žēl. . .
Žēl man Tavu jauno spēku, kas grib dzīvi un pla-
šumu, un sauli, un skaidrās debess — vai lai es vien-

aldzīgi par viņiem nosaku: palieciet vien savā rijā?
Žēl man viņu — ļoti žēl. . . Un — žēl man tās baltās

galvas, kas pirmā varbūt pār manu šūpuli liekusies un

kas pēdējo reiz man no mājām aizbraucot vāģiem
līdzi tecēja līdz aploka stūrīšam, diezgan gurdeniem
soļiem, smagi elpodamām krūtīm un apslēptu mir-

dzumu acīs
. . . Žēl man par viņu sacīt: paliec viena,

tu to pelnījusi. . . Nē, mīļo Kārli — es nevaru to,

un ja tu būtu manā vietā — tu ar to nevarētu, es to

nešaubīgi ticu
...

un ja es ar to tagad sacītu un ja
tev tas tagad patiktu, nāktu tomēr laiks, nāktu to-

mēr stunda, kad tev būtu žēl, ka es to sacījis, un

briesmīgi, briesmīgi tas būtu — tu jau pats ar zināsi

to- pantiņu -— tā stunda nāk, tā stunda nāk, kad —

nu, es viņu labāk nepabeigšu. Un viņa nāk — lai

viņa vēl vai 5, vai 10 gadu — bet nāk, tikpat droši

kā vilciens, kas no pēdējās stancijas izgājis un tiek

piemeldēts, — jeb vai Tu neesi manījis, ka viņa, šī

stunda, ir piemeldēta? Un kad viņa pienāks, ka tad
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mēs gribēsim viņu kaut drusciņ atbīdīt — bezmiega
naktis un garus, grūtumu pilnus ceļus mēs būsim ga-

tavi ziedot, lai viņu drusciņ atbīdītu — un nevarē-

sim
.
. . Tev kopā dzīvojot varbūt tas nav tik skaidri

izjūtams, man turpretim abas lietas ir vienādi patie-

sas, vienādi skaidri saprotamas: tikpat labi, kā es,

Tērbatā būdams, varu iedomāties: tur un tur ir mūsu

māja, tikpat labi un skaidri stāv man acu priekšā —

ka vēl tādu un tādu gabalu aiz mājas ir kas bries-

mīgs, kas nāk uz mums, un es nevaru sacīt: lai nāk

ātrāki
... Es zinu, ka neesmu atbildējis uz jautā-

jienu, ka derīgu padomu priekš tā, ko esi nodomājis,
neesmu devis. Es zinu, ka mācīt ir vieglāki kā da-

rīt, un ka viss ļaunums nāk vienīgi no tā, ka mēs

visi gribam tik mācīt, ka visi gribam tiesāt, bet

pie tam visi esam vainīgi; bet ja nu vainīgs vainīgo
tiesā, tad viņš paliek divkārt vainīgs, no tā ceļas pār-

mešanās, nesaticība, naids. Es Tevi negribu tiesāt

un apliecinu: neviens cilvēks nedrīkst otra tiesāt. Es

gribu tev tik lūgt, — lūgt, kā vien brālis brāli var

lūgt: taupi tos sirmos matus un tās vājās krūtis, kuras

pašas reiz gribēs projām iet no mums uz trūdu mā-

jām. Tev tas ir grūti, es saprotu. Bet iedomājies
šādu skatu: vairāk tūkstošu — lai Dievs dod — simt-

tūkstošu verstis tālu no mūsu mājām uz gariem vā-

ģiem tiek vests melns zārks . . . Šis zārks ir no-

spriests priekš — nu, tu zināsi, ko es domāju .. . Viņš
brauc lēnām, bet taisni uz mūsu mājām, un tikko

viņš pienācis būs, tā gulsies viņā piekusušais gurdais

ceļa gājējs, ko es to rītu atstāju aploka stūrītī (uz
Valmieru braucot), paliks kluss un sastindzis, un tū-

daļ tas pats zārks ies tālāk, vēl tās 12 verstis, un uz

mūžu mums būs atņemts tas, kas viņā iegūlās. Nu es

prasu: vai tu gribi uzņemties ko darīt, lai tas zārks

tik ātri neatnāktu, lai viņš nokavētos par kādām die-

nām, varbūt par kādiem gadiem. Ja tu sacītu: nē —

tad es tālāk ar tevi nevarētu vairs runāt, tad man

vārdu pietrūktu. Bet es zinu, tu tā nesacīsi, tu sa-
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elsi: tas ir briesmīgi grūti. Un tā nu mēs nonākam

pie sirds un sirdsapziņas jautājiena: vai lai

uzņemamies tos grūtumus, jeb neuzņēmāmies; vai

ir vērts to darīt, vai nē? Šā jautājiena priekšā, mīļo

Kārli, mēs tagad stāvam, ne tu vien, bet mēs visi —

es un Jānis tāpat. No šās puses tad arī ir jānāk at-

bildei uz jautājienu, kuru tu man priekšā liki: kā tu

lai tagad izturies, kā labāku dzīvi lai ierīkojot. Es

gribu viņu tik pareizāki nostādīt: kā mēs te lai iz-

turamies, jo šī ir mūsu kopēja lieta. Un atbildēt te

varbūt varētu šā: mums visiem kopā jāuzņemas
cīņa ar visiem līdzekļiem pret to, lai minēto brau-

cēju, cik vien iespējams, ilgāki aizkavētu ceļā. Bet

priekš tā mums pašiem vairāk kopā jāturas, jātop
tuvākiem kā līdz šim, kad vienam grūti iet, tad otrs

lai tam pasniedz roku, lai pasniedz roku, kaut ar ne-

nieka nebūtu ko dot. Mīļš rokas spiediens dažlab-

reiz vairāk spēj kā zelts, un sirsnīgs vārds — kā

rubļu šauja. Ar vienu vārdu — katram jāpalīdz ar

to, kas viņam ir. Tu nedrīksti Tēvu tagad atstāt,

tagad, kur taisni mums visiem jāspiežas pie viņa

tuvāki, lai varētu pēc iespējas viņa mūža vakaru pa-

darīt viņam vieglāku, viņš to ir pelnījis.
Nevar būt nekas briesmīgāks, ka tas, priekš kā

viens visu mūžu ir dzīvojis, atstāj viņu tad, kad tam

visvairāk atbalsta vajaga. Ja tev grūti ir, tev jāgrie-
žas pie mums, citiem brāļiem — kā spēdami — mēs

tev palīdzēsim, mums ir jāpalīdz, jo mums arī jā-
strādā priekš tā, lai viņš, braucējs, pēc iespējas ilgāki
tiktu ceļā uzkavēts; tam jābūt acumirklī vienam no

mūsu svarīgākiem dzīves uzdevumiem, jo nevar būt

svarīgāka uzdevuma, kā: darīt to, kas visdziļākā sirds-

apziņā rakstīts, un otrkārt: ko palīdzētu, ja mēs

Dievs zin ko panāktu, bet sirdsapziņa mums miera

nedotu? Kas zin, vai taisni šis nav tas proves ak-

mens, kas mums no Augstākas Varas likts, lai pār-
liecinātos, vai mēs neesam par viegliem. Es runāju

gluži, kā mēdz teikt, tādā „vecā valodā", bet es saku:



140

diezgan daudz domu es esmu pārdomājis, daudz

gudru un pārgudru vīru mācības es esmu cauri ņē-

mis, bet šī ir mana jaunākā, kaut gan viņa ļoti veca:

neviens nevar Dievu mīlēt, ja viņš nemīlē savu brāli

vai tēvu, jeb kas viņam vistuvāki likts. Neviens ne-

drīkst otru tiesāt (atrast par ļaunu Dieva priekšā), bet

katram jāpielūko, ka viņš pats labāki dara.

No šīs puses jārauga mums mūsu dzīve atjaunot
un jālūdz, lai Dievs mums palīdz. Tāds ir mans pa-

doms. — Galā varētu pāra vārdus minēt arī no ārī-

gās puses. Pasaules stāvoklis acumirklī gan tāds, ka

katrs, kam maz kāds drošs stūrītis, lai pagaida, ka-

mēr briesmīgā vētra pāriet. Ko tu par Teodoru

mini, tad es brīnos, ka tu tik maz esi ievērojis to

garu, kāds ir tajā mājā. Mans solis arī ir drusciņ
pārdrošs, bet 1) es nebūt neesmu vienīgi no viņa at-

karīgs un 2) ja man būtu kā nebūt tur Rīgā pie vi-

ņiem jāpiedzīvo — ne stundas es nevarētu palikt pie
šām dāmām un 3) ja ar vēl tagad man būtu kāda

vieta jāsameklē, man tas būtu vienmēr vieglāki kā

tev. Tad vēl: nekad tu nedrīksti tēvu atstāt tā, kā tu

domā: līdz Ziemsv. jau izšķirt jautājienu. Tā ir

briesmīga iedoma. Ja tu no zemes darba galīgi gribi
atsacīties, tad papriekš mums jālūko ar labu tēvu kā

pierunāt, lai viņš māju izrentē vai izgraudo, bet ne

ar varu viņu uz to spiest. Vai tas nav ar citiem vār-

diem: mest ar roku: braucēj, nāc šurp. Tās īsumā

manas domas. Tomēr es vēl reiz atkārtoju: ne domas,

bet sirdsapziņa te vairāk jāievēro. Mūsu spēciņš zi-

nāms vājš, bet lai Dievs mums palīdz. — Sirsnīgas
labas dienas Tēvam, Mātei, Krusttēvam un Tev pa-

šam. Fricis.

24.

4. I. 06.

Mīļo Kārli!

Savā pēdējā kartē Tu man rakstīji, lai es atkal iz-

meklējot par to grāvja lietu. Esmu nu ari to izda-
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rijis, bet ko tas viss līdz — cik galvu, tik padomu.

Biju pie vecā Grosvalda. Tas saka, ka aizdambēt esot

tiesība, sevišķi vēl tādēļ, ka viņš pats to jau papriekšu
reiz darījis. Tomēr cerēt, ka vietējais miertiesnesis,

ja Jēnis tad sūdz — lietu galīgi izšķiršot — uz to

cerēt daudz nevarot. Esot taču pazīstama lieta, ka

tie katru sarežģītāku lietu gādājot tik no saviem ple-
ciem nost, un ar to viss. Pēc viņa domām pareizais

ceļš esot tad sūdzēt apgabala tiesā, papriekšu bez zau-

dējuma uzdošanas— par to varot pēc tam sevišķu
prāvu celt, bet tikai par ūdeņošanu, kā ūdenim jātek
un kā viņu drīkst laist. Viņš nu atkal saka, ka nevarot

nekādu šaubu būt par to, ka mēs vinnēšot. Tas, ka

lieta tikusi atsaukta, arī esot pilnīgi nepareizi —ja
Jēnis nevarot pierādīt, ka viņš māju pircis, tā tad da-

būjis dāvinātu, — tad viņš esot piespiests uzņemt at-

bildību par to sūdzību sekām, kas celtas tai laikā, ka-

mēr māja sievai piederējusi. Tādas īsumā viņa do-

mas. No savas puses daudz nekā nevaru sacīt, tas

tik un tā paliktu neievērots. Pārlieciet un mēģiniet
ko, ja ne citu, tad dambēt.

—

Tu mini kartē par vienu vēstuli. Neesmu nevie-

nas dabūjis. Biju arī agrākajā dzīvoklī — teica, ka

neesot bijis nevienas. Man ļoti žēl, ka viņa pazu-

dusi, ja tur bijis šis-tas tuvāks. Kad nu tev drusciņ
laika iznāk, raksti man atkal. Es gan tagad no Rī-

gas uz kādu laiciņu aizbraukšu un manu adresi da-

būsi pēc kādas nedēļas, tomēr, ja kas gadās ko ātrāki

rakstīt, raksti uz šādu adresi: Pnra, AjieKcaH/ip, pbiHOK'b
H. Hejuie ĶJin O. B. Sviestu un nekādu citu lietu man

tagad nesūtiet. — Šoreiz sveiks. Sevišķi sveicinu

māti un tēvu, tāpat arī krusttēvu v. c.

Fricis.

25.

11./I. 06.

Šodien, mīļo Kārli — dabūju no tevis un Jāņa

8./XII. raksītās vēstules. Tā tad — vairāk kā pēc
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mēneša. Jā — kas pa to starpu noticis —kā lai es

to zinu? Šī vēstule no manis pirmā jaunajā gadā —

un parasts, ka jaunajā gadā mēdz laimes vēlēt. Bet

es nezinu, vai šī jaunā gada, šī briesmīgā asinsne-

zvēra ķetna nav jau, neraugoties uz to, ko es vēlos,

arī jūsu apkārtni asinīm apslacījusi . . . Dievs no tā

lai pasargātu —to es vēlos. Kā Ijabs nolādēja savu

dzimšanas dienu, tā lai latviešu tauta nolād šo gadu.
Esmu pārliecināts, ka arī latviešu tauta — ilgi vai

īsi — tomēr piedzīvos tās dienas, kādas piedzīvoja

Ijabs pēc pārbaudīšanām, bet dārgi tas maksāja,
briesmīgs ir tas sods par aklību un neapdomību, jo
šī pēdējā laika rīcība — pēc 17. oktobra — bij bries-

mīgākā īsredzība, briesmīgākā neapdomība, kāda vēs-

turē reti nāk priekšā. Es nevainoju vientiesīgo, darbu

apkrauto laucinieku — gļ'ūti, pat neiespējami bij vi-

ņam ko apdomīgu un apzinīgu uzsākt — apmulsis
viņš bija un apmulsināts, bet vai tiem, caur ko šim

mazākajam brālim bij jākrīt galējā nelaimē
.. . Jau

Tērbatā būdams gribēju tev rakstīt: neļauties iegrūst
sevi šajā postā — kaut gan es nezinu, kā jūsu pusē
viss tas gājis — bet ka īsredzīgu vieglprātiņu tur ne-

trūkst, par to nešaubos. Daudz te varētu runāt un

to arī ceru kādā no nākamām vēstulēm neiztrūkstoši

darīt, bet šai acumirklī man tik viena lieta no svara:

man jāzin, kā pie Jums iet, vai esat vēl dzīvi, vai

vēl zem jumta? Un to tad nu, mīļo Kārli — paziņo
tu man, cik iespējams drīz, jo to tak tu varēsi pats
labi iedomāties, kā ap sirdi ir tam, kas atrodas viens

pats, šķirts no perēkļa, no visiem, ko tajā atstājis.
No savas puses man nav nekādu samērā tik svarīgu

lietu. No Tērbatas pārbraucu ap decembra vidu, kad

sākās lielais dzelzceļa streiks, atbraucu ar pēdējo vil-

cienu. Tagad uzturos Rīgā, pats mitēju sev istabiņu,

par 8 rb. mēnesī, un dzīvoju uz savu roku. Kā tālāk

būs — vai janvāra beigās iznāks braukšana uz Tēr-

batu — to skaidri nezinu, bet cerības gan mazas.

Strādāt tagad — jā — tad gan drīzāki varētu kādu
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fizisku darbu, bet garīgu, — tas ļoti grūti. Strādā

nu, mācies nu kādus sausus krāmus, kas pa lielākai

daļai tik ar atmiņu jākaļ, kad asinis tev gandrīz vaigā

slakās, kad katra avīžu lapa, liekas, tā pilna asinīm,
ka gandrīz pie pirkstiem līp. Tādēļ raksti man drīz,

lai kopīgi varētu apspriest tagadējo stāvokli. Varbūt

ka tagad jūsu iedomām atkal uz otru pusi vairs nav

nekādu robežu. — Sveicini visus — sveicini Tēvu,

Māti, Krusttēvu un mazos! Sveicinu jūs visus saviem

mīļākiem sveicieniem. — Palieci sveiks.

Fricis.

Mana adrese: Vrojrb JļepriTCKOH h HeBCKOH 23, kb.

3. Pura.

26.

Mīļo Kārli!

Esmu tev vienu vēstuli parādā, te nu bij starpā
tā grāvja lieta. Tādēļ gribu te tik kādus vārdus mi-

nēt par tavu «lasāmo materiālu". Vispirms par die-

nas avīzēm. Tās tagad dīgst un nīkst kā sēnes lietus

laikā. Tagad, lūk, tiešām nav viegla lieta saprast,
pie turēties; cik viņu jau nav izbeigušās:
D. Lapa un Jaunā D. L., Darbs un P. Av., un Dienas

Apskats, un vēl citas. Tā puslīdz līdz šim vēl turas

B. V. un R. A. — Bet pirmā ar nav visai droša, tai ar

var kas uznākt negaidot, un R. A. es neieteiktu viņas
nekrietnā virziena pēc. Tā nu no tagadējām nepa-
liek gandrīz nevienas, un mans padoms ir šāds: no

šīs dienas sāk iznākt atkal kāda jauna dienas avīze —

«Latvija". To es Tev nu varu droši ieteikt. Es ļoti
labi pazīstu viņas dibinātājus un izdevējus, un tādēļ
varu Tev droši sacīt, ka vismaz dažus gadus tā pastā-
vēs, pirmkārt jau tādēļ, ka izdevēji ir ļoti bagāti tēvi,
kam naudas netrūkst un kam nav jābīstas, vai tur

abonentu tik vai tik, un otrkārt, ka viņas virziens

mēreni brīvs, nav tāda blēžu lapa kā R. A., un
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nav arī tādi gaisā skrējēji kā D. L. — Ar mēnešrak-

stiem tagad stāv dumi: M. V. M. ir apstājies, Vēro-

tājs tāpat. Ko Niedra ar Austr. dara — nezinu. Iz-

nākuši ir divi jauni: „Kāvi" un „Pret Sauli". Kāvu

redaktors Skalbe, viņš pats tagad aizmucis, kā dzird

— uz Somiju. — Daži gabali diezgan brangi, bet daži

pilni D. L. pārsteidzībām (attiecoties uz politiku) un

P. Av. rupjībām (attiecoties uz reliģijas pamatjautā-

jieniem). Nr. 1. jau arī ticis pa daļai no policijas
konfiscēts; abonēt nav droši. „Pret Sauli" redaktors

Akuraters sēd tagad cietumā, bij izrunāts, ka nošauts,

bet laikam nav tiesa. Žurnāla saturs pa galvenai daļai
tikai literātūra un māksla, pie tam tikai visjaunākā,
vismodernākā. Cik droša viņa pastāvēšana, vēl nav

īsti nosakāms. Vēlāki kādreiz aizsūtīšu tev kādu

burtnīcu ieskatīties. Varbūt tad varēšu arī vairāk ko

par viņu sacīt. Tagad iznācis tik Nr. 1.

Nodaļas grāmatas pasūtīšu Tev no savas puses.
—

Ja iznāk, kādreiz Limbažos vari nopirkt J. Bērziņa

sakopoto rakstu krājumu «Jaunība" (apgādājis Gulbis,

Pēterburgā). Tur pāris nieciņu arī no manis. Man pa-
šam par brīnumu — tur ievietotais bērnu teātra gaba-

liņš tika nesen uzvests lielā Ausekļa teātrī! — Pie šīs

pašas reizes nosūtu Tev iznākušos zin. pielikumus no

«Dzimtenes", kura laikam, Latvijai iznākot, apstā-

sies, ja bez darba palikušie dienaslapnieki viņu neno-

pirks. Šais pielikumos atradīsi divus painteresantus
rakstus: Par Jēzus dzīves gājumu, redaktora Jan-

ševska tulkots, un „Par savstarpējo palīdzību", no

kāda liela vācvalodā iznākuša darba pārstrādāts un

izvilkts no manis, apmēram tā: 15 lapas vienā lapā.
Protams, ka tik saspiestā formā nebij man iespējams
vietumis pietiekoši vienkārši izteikties, bet kādu jēgu
tak dabūsi. Peļņas dēļ vien jau es nerakstīju, jo viņi

spēja man maksāt tik 1 kap. par rindiņu. — Par Jē-

zus dz. gājumu raksti man savas domas, tad es uz

to atbildēšu. Nav vairāk rūmes. — Sveiks.

Fricis.



27.

19. IV. 06.

Neizbīstaities —es tas esmu! Nē — mēs te esam

abi ar Teo — pašā „eistrēķu" galvas pilsētā Vīnē,

uz Donavas krastiem ... Nu tad vissirsnīgākos svei-

cienus visiem! . . Tuvākas ziņas visā drīzumā, vēstulē.

Vēl reiz labas dienas Mātei, Tēvam, Krusttēvam, brā-

ļiem, māsām, visiem, visiem. . .
Fricis, palaidnis

Nr. 1., Teodors, palaidnis bez numura, noskūpsta Jūs

visus sirsnīgi.

28.

Vīnē, 28. (15.) aprīlī 1906. g.

Mani tālie mīļie!

Mans pulkstenis uz galda rāda jau diezgan pavēlu
sestdienas vakara stundu — jau pāri par 11. Teodors

jau pašulaik ielīda kojā, jo mēs rītu gribam agri cel-

ties un iet kalnos ārpus pilsētas, bet es papriekšu
gribu ar Jums izrunāties un tad līst migā, gluži tā-

pat kā vasaru pie Jums, kad vakaros uz klēti gulēt

eju ... Ja aizveru uz brītiņu acis, tad redzu Jūs vi-

sus tikpat skaidri, it kā vakar būtu pie Jums bijis,
un domāju, ka nemaldītos, ja man būtu šai mirklī

jāsaka, ko katrs šai brīdī pie Jums dara: (tas ir —

ja pa šo laiku nav kas sevišķs gadījies), — uz galda
vēl ir baltā skābuma bļoda, karašas doniņa un jau-
nais sviests; tēvs vēl pa garam laikam ēd un vaid pa

starpām, kas ar to pasauli notiek un kad tie cilvēki

sāks nākt pie prāta. (Ja mana karte ir aizgājusi, tad

varbūt priekš manis ar pa svētības vārdam atlec);
māte drusciņ snauž . . . Kārlis guļ gultā un runā

pretī, sirdīgi un gudri, bet pats tomēr nav ne sirdīgs,
ne ar tic, ka gudri runājis . . . Gultai līdzās uz beņķa

guļ Joša v. t. t
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Visu to es redzu tik skaidri, ka tikko nesāku līdz-

runāt; bet kad tad atveru acis un ieklausos uz ielas

elektriskā tramvaja rūkoņu — tad zinu, kur esmu:

ne desmitām, ne simtām, bet vairāk kā tūkstoš verstu

tālu no Jums, svešā zemē, svešos ļaudīs . . .
Jūs nu gribēsiet visu sīki zināt, kā tas nācis?

Nu — ļoti vienkārši. Ka Teodors gribēja uz Vīni

braukt, to jau agrāk rakstīju. Es tad domāju vēl

kādu mēnesi palikt Rīgā un tad braukt pa vasaru

pie Jums. Bet tā nu iznāca — Teodoram vienam ne-

gribējās braukt, man vienam negribējās Rīgā palikt,
un tā vienā jaukā vakarā (tas bij trešās Lieldienās)
mēs ņēmām un aizbraucām

.. . apmēram kā toreiz,
kad uz Valmieru abi aizcilpojām . . . Bez izdevumu

šīs lietas, zināms, nav: ārzemes pase, ko gubernātors
izdod, vien maksā katram 25 rb., brauciens ar ba-

gāžu — otru 25, un tad vēl viss cits. Nu — bankroti,
man liekas, es netaisīšu, tāpat Teodors ar nē. Strā-

dāt kādu laiku turpretim es še varēšu labāki kā

Rīgā. Tur man daudz šādu tādu ikaļu, no kuriem

nevar atkratīties, un tā izšķērž daudz laika. Bez tam

— redzēt ārzemes un pavisam citu pasauli ir arī kas,
kas ne katram dzīvē laimējas . . . Tā tas apmēram

par to, kā mēs izmukām. Mūsu ceļš gāja caur Dina-

burgu, Viļņu, Grodnu, Belostoku un Varšavu. Var-

šavā mēs palikām dažas stundas un apskatījām pil-
sētu. No turienes kādas 300 verstes līdz robežai un

no robežas vēl kādas 14 stundas bij ko braukt ar

Austrijas dzelzceļu, kurš, protams, iet daudz ātrāki

par mūsējo. Pavisam mūsu brauciens vilkās kādas

54 stundas. Tuvāki mūsu ceļu aprakstīt nav man še

iespējams; tik viena piezīme, kas varbūt Jūs interesēs:

rudzus redz visur labi pārziemojušus, tiklab Vidzemē,

kā leišos, baltkrievos, poļos un ārzemēs. — Vīnē ie-

braucām mēs nakti, ap 12. Pirmo nakti palikām,
zināms, hotelī; pēc tam nomītējām istabu, kas mums

maksā 20 guldeņu mēnesī, t. i. ap 16 rb. Pilsēta ir

ļoti liela, lielāka par Pēterburgu; iedzīvotāju viņai ap



147

2 miljoni. Kas Limbaži ir, salīdzinot ar Rīgu,
tas Rīga, salīdzinot ar Vīni, vai varbūt vēl tra-

kāki. Kas nav redzējis — iedomāties, protams,
tam grūti. Bet tomēr — dzīve — vispār ņemot —

še ļoti lēta, lētāka pat kā Rīgā. Tās dārgākās
lietas ir: gaļa, sviests un tabaka. Uz robežām

tiek arī katrs pēc tām pārmeklēts. Turpretim drēbes,
zābaki un daudzi citi krāmi maksā gandrīz tik pusi
to, ko Krievijā. ledzīvotāji še ļoti dažādi. Lielākā

daļa tomēr ir: ungāri, čechi un vācieši. Runāts tiek

visvairāk vāciski, tik šejienes izloksne ir pavisam
savāda kā Rīgas vāciem. Gar pilsētu tek Donavas

upe. Pilsētas apkārtne ļoti kalnaina un skaista.

Koki visvairāk — lapu koki. Arī vīna dārzu ir

daudz. Sīkāki par šām lietām rakstīšu vēlāk. Tagad
par pašu dzīvi. Teodors, kā jau ziniet, grib še me-

dicīnu studēt, vismaz, kamēr Krievijas ūniversitātes

atvērs. Tāpat arī mans galvenais nolūks ir mācīties

(bez tam gan arī daži citi darbeļi). Bet tā kā nu

no vietas sēdēt un kalt nav panesams, sevišķi tādas

sausas lietas kā vecās valodas un citi tamlīdzīgi krā-

mi, tad arī es iestājos ūniversitātē, filozofiskā fakul-

tātē, kā brīvklausītājs jeb, kā še viņus sauc: „ausser-

ordentlicher Studierende" (ārkārtējs students). Uz-

ņemts es tiku uz mana skolotāja atestāta pamata un

pēc personīgas sarunas un izskaidrošanās ar filoz.

fakultātes dekānu (virsprofesoru). Starpība starp

kārtējiem un ārkārtējiem studentiem tā, ka ārkārtē-

jie nedabū gala diploma ar likumīgām tiesībām tik-

mēr, kamēr viņi nav nolikuši ģimnāzijas galeksāme-
nu. Darbos un lekcijās visi iet kopā. Man, zināms,
acumirklī nekā cita nevajaga kā dažas ļoti intere-

santas zinības un studenta tiesības, kurām še priekš
manis diezgan liela praktiska nozīme: piemēram —

pie ūniversitātes ir studentu ēdamā zāle: ieeja tur

brīva tik studentiem. Tur dabū par — mūsu naudā

rēķinot — apmēram 18 k. pusdienas, kas citur maksā

50 kap. Tad — par puscenu var teātrī iet v. c. Ta-
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gad nu man visur durvis vaļā. Zināms — mans gal-
venais mērķis un darbs arī tagad paliek sagatavoties
uz nodomāto eksāmenu. Ārzemnieks uz visiem lai-

kiem jau nepalikšu, bet nupat iesākto mācības se-

mestri, kas velkas līdz augusta sākumam, man nu gan

būs jāpaliek. Suņu dienas še iesākas tik augustā.
Viss studentu skaits še universitātē ir pāri par 8000.

no tiem ap 6000 kārtējo, ap 2000 ārkārtējo. Variet

tad iedomāties, kas tas par bišu stropu ir un kāda tā

pils, kur visus tos gandē. Sanākuši viņi ir tiešām no

visām pasaules malām, jo es nezinu zemes, no kurie-

nes še nebūtu kādi studenti: no Turcijas, no Āzijas
un Ēģiptes, no Āfrikas un Amerikas, daži pat no

Austrālijas. Latvieši mēs esam pavisam 3. — Uni-

versitāte atrodas netālu no ķeizara pils, apmēram
tādu gabalu kā vecaploks no ērberģa. Ķeizara pils
ir gan liela, bet no ārienes ļoti vienkārša, pelēka. Pa-

visam iekšā neesmu bijis, bet visus iekšējos pagal-

mus un apakšējos gaņģus gan esmu izstaigājis. Arī

pašu veco ķeizaru Franci Jozefu gadījās man aizva-

kar redzēt garām braucot, vienkāršā divzirgu karietē,

līdz tik sulainis un viens pavadonis — vairāk nekā.

Tautā vispār šo veco kauci augsti ciena, tādēļ viņš
arī tik droši braukā. Turpretim troņmantnieka pils-

pagalmos, kuru tauta nemīl, nevar tikt iekšā. — Ko

redzēt še nu ir gan tiešām bezgala daudz, — es ne-

zinu, ja še vienu mūsu laucinieku atvestu, tas tiešām

nezinātu, vai viņš sapņo vai nomodā ir. Tādā kārtā

nu katru brīvu brīdi mēs varam izlietot derīgi, vai

nu aplūkojot pilsētas brīnumus, vai atkal ārpus pil-

sētas kalnus un dabas jaukumus. — Laiks pie mums

tagad ļoti silts, pavasaris pilnos ziedos, ceriņi jau
beidz ziedēt. Pa vasaru gan te esot briesmīga suta,

ap 40°, — Dievs zin, kā to lai panesīs. —

Tas nu īsumā par manu dzīvi. Nu gaidīšu ziņas
no Jums, tikpat no Jāņa, kā no mājām. Es gribētu

ļoti, ka arī Tēvs man ko rakstītu. Ka jau viņš man

piparus solīs, to jau es zinu; bet nekas — varbūt esmu
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ar pelnījis. Tā tad gaidīšu, gaidīšu ar lielu nepacie-
tību. — Bet nu nosūtu Jums visiem manus sirsnīgākos
sveicienus — tēvam, mātei, brāļiem, lieliem un ma-

zam, māsām abām un krusttēvam. Nelieciet man ilgi

gaidīt! Fricis.

Adrese: Oestreich. Wien. Dittes Gasse 2, Thūr 19.

Kārlim un Jānim. Nosūtām Jums katram pa fo-

togrāfijai, ar kurām mēs vareni iekritām, jo, kā re-

dziet — tik sliktas Vīnē mēs nebijām sagaidījuši. —

Slokā es netiku arī pa ziemu aizbraucis, tādēļ — ja
vēstuli rakstāt, par mani nekā neminat. Priekš tiem

es esmu aizbraucis pa Vidzemi ceļot un uz laukiem.

Tāpat visiem Rīgas ikaļiem un uz Antonijas ielu,

teicu, ka laikam drīz uz laukiem aizbraukšu. Man

nepatīk, kad daudz pļāpāts un penterēts tiek, jo ko

prātīgu tik un tā nav ko gaidīt. — Ja pienāk priekš
manis kāda vēstule, sūtāt šurpu.

29.

Vīnē, 24./VI.

Mīļo Kārli!

Tā tad nu atkal reiz viena grāmata! — Domāju —

pats jau būsi novērojis, kā vispār ar to vēstuļu rakstī-

šanu iet: rītā domā — nu, vakarā, tad; un vakarā —

c, labāk rīt no rīta, un tā — kamēr nedēļa, ja pat
mēnesis pagalam. Tā arī šādās mazākās lietās jā-
ieredz, ka „mūsu spēciņš ļoti vājš", un tāds pats viņš
paliek, vai nu dzīvo Vīnā, vai ūdenī. Tomēr kad par
vīnu runā, tad vairāk ausis niez, jo ar ūdeni katrs

pats būs diezgan iepazinies. Tā tad nu ar man būtu

kas labs jāstāsta par „Vīnu", bet papriekšu man jā-
pakasa aiz auss. No kura gala gan par šādu mu-

džekli lai iesāk stāstīt! Un paša dzīve arī še iet man

diezgan vienkārši. Kā jau agrāk rakstīju — ikdienas
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stundas 3—4 lekcijās, pārējais laiks — atpūta un mā-

cīšanās. Tomēr tas, ko pa starpām esmu pieredzējis,
ar nava mazums, un atkal ir grūti sacīt, no kuras vie-

tas lai iesāku stāstīt: vai par milzīgo zvērnīcu pie ķei-
zara pils, kurā gan laikam būs vairāk un dažādāki

Dieva radītie div- un četrkāji nekā Noasa šķirstā

viņu bij. Še var dabūt redzēt ne tik visas pasaules
zvēru sugas, bet no katras sugas vēl daudz šķiru. Tā,

piemēram, lāču ir B—lo8—10 šķiru, tiklab tie, kas Sibīrijā
dzīvo, kā tie, kas Japānā un Ziem. Amerikā. Tāpat
tas arī ar citiem zvēriem: bifeļiem, lauvām, mērka-

ķiem, putniem visdažnedažādākiem v. t. t. Starp vi-

ņiem apkārt klīstot es gan pieminēju Tevi: tas būtu

kas priekš Tava zoba, lai gan, zināms, redzēt viņus
katrs labprāt redz. Tālāk atkal, kas Tevi varbūt ma-

zāk interesētu, bet mani toties vairāk, ir dažādie mu-

zeji, piem., milzīgais mākslas mūzejs, kas pastāv no

kādām 50 lielām zālēm un visas pilnas mākslas dar-

biem, sākot no veciem ēģiptiešiem un beidzot ar mūsu

gadu simteni. Visvairāk mani interesē veco romiešu,

grieķu un ēģiptiešu nodaļas, jo lietas, kas še atrodas,

visas ir priekš Kristus laikiem cēlušās (taisītas).
Ēģiptiešu nodaļā, piem.. ir mūmijas, kuru mūžs ir

4000 g. priekš Kristus! Ērmoti ir ap dūšu, kad no-

stājas tādu lietu priekšā. Bez tam šis un tas jauns
te jau gandrīz ik uz soļa. Vēlāk, zināms, pieron pie
visa un paliek vienaldzīgāks. — Pa Vasaras svētkiem

bijām Alpos. Karti, ko Tev nosūtīju, esi tak dabū-

jis? Te nu bija atkal gluži kas jauns un pirmo reiz

dzīvē pieredzēts. Kādu iespaidu īsti šādi kalni atstāj,
to grūti izsacīt, ja nav redzējis, bet katrā ziņā ir

kaut kas neparasts, varens un pārsteidzošs. Jau pats
tas brauciens, kur vilciens iet no viena tuneļa ārā,

otrā iekšā, un dienas laikā brauc ar apgaismotu vil-

cienu, jo daži tuneļi būs vairāk verstu gari. Tad atkal

iet pāri gravām pa tiltiem, kuru stabi būs varbūt jūsu
baznīcas torņa augstumā. Pašos kalnos bij stipri
auksts, jau lejā pie stancijas tik 6°, bet augšā, — cik
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augstu mēs tur nu paguvām kādās 5—6 stundās pa-

kāpties — jau nāca sniegs, un dienu priekš tam, t. i.

V. sv. sestdienu, bij bijis varens putenis. 'Tie, zināms,

nav vēl visaugstākie Alpi, jo Alpi taču ir kādas 1000

verstes gari, tomēr kaklu nolauzt ari tur var, un tai

pašā dienā blakus kalnā, kurš stāvāks par to, kurā

mēs kāpām, kādi 3 gabali bij dabūjuši galu. Vienam

brūtes klātbūtnē bij smadzenes uz klints izšķīdušas.
Mans kakls — kā redzi — vēl vesels.

Tik daudz par bijušo. Ja nu man būtu jāsāk pra-

vieša garā runāt par nākamību — kad uz māju
braukšu v. t. t., tad — neturēdams sevi par lielo pra-

vieti — nekā stingri noteikta nevaru sacīt. Gribētos

uz mājām man katrā ziņā, un tā kā lekcijas beigsies

apmēram pēc 4 nedēļām, tad visvienkāršākais gan

būtu, ka sēstos vilcienā un pēc 50 stundām būtu

Rīgā, kas jau tikpat daudz kā Rumbiņos. Tomēr tu-

vāki ko noteikt vēl nevaru, varbūt drusciņ vēlāk. Bet

lai nu būtu kā būdams, raksti man drīz, kā labi Jums

iet pa mājām. Kā stāv ar veselību tēvam, kā

ar mātes kāju, kā Tev pašam? Saki, lai tēvs

uz mani tik daudz nesirdās — tāda jau nu tā

„pasaule" reiz ir un „izmācīt" viņu grūti. Ko dara

krusttēvs, ko Antons un māsas, ko krusttēva dēli un

meitas? Kā stāv ar grāvja lietu? Kā lini, mieži aug,

kāds laiks? Pie mums sāk palikt briesmīgi karsts.

Galā visiem sirsnīgas labas dienas, kuras Tu man

kārtīgi izdali, un bez tam vēl viens klēpis taisni priekš
Tevis, — sveiks! Fricis.

Vai esi Nodaļas grāmatas jau dabūjis? Tur bija
mazs pārpratums izcēlies; es viņas pastellēju caur

kādu citu un tas bij laikam nepareizu adresi uzdevis.

Esmu tagad vajadzīgos soļus spēris, lai tu viņas da-

būtu. Raksti. — Šo to par mūsu žurnālu būšanu rak-

stīšu Tev drīzā nākotnē, kas Tevi varbūt stipri in-

teresēs.

Par to, ka Tevi taisoties tramdīt, es saku: ne
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bārdu, ne ausis tu nekustini. Tās ir tās lielākās muļ-

ķības, kādas tik tagad var izdomāt. Tu vari palais-
ties uz manu vārdu, jo pats būsi redzējis, ka neesmu

nekad vienpusīgs bijis. Krievijai, zināms, acumirklī

stāv briesmīgi juku laiki priekšā, par kuriem man

ārzemēs ir iespējams vairāk patiesas ziņas dabūt

nekā Jums. Par acumirklīgo stāvokli varētu tik

daudz sacīt: Naids starp domi un tagadējo ministeriju

pēdējās 3—4 dienās ir tik ass, kāds tik kādreiz var

būt.

Aizvakar ministru prezidents Goremikins, kurš

domē bij mēģinājis aizstāvēt tagadējo valdību, bij
ticis vienkārši izsvilpts un iztriekts laukā ar bries-

mīgu troksni un saucieniem: slepkava, asinssuns v. 1.1.

Tā tad asāka sadursme vairs nav domājama, un vie-

nam nu tūlīt jānāk: vai dome tiks ar varu izklīdi-

nāta, vai tagadējai ministerijai jāatstājas. Taisni no-

teikt vēl ir grūti, bet jādomā, ka dome uzvarēs un

jauna ministerija tiks iecelta. Turpretim, ja domi iz-

klīdinās, tad nāks tās briesmīgākās lietas, kādas vēl

nav bijušas, kur asins viļņos tiks izšķirts, kam uzvara

piekrīt. Bet, kā jau teicu — mūsu tauta acumirklī

pie tā visa nespēlē nekādu lomu, jo Baltija acumirklī

par daudz applūdināta ar karaspēku. Sekas no tā
r

ka visa Krievija saceļas, var būt tik tās, ka daļa no

karaspēka tiek no Baltijas atvilkta. Tā tad par ta-

gadējās valdības vēl stingrāku rīkošanos Baltijā ne-

var būt nekādas runas, jo tas tik būtu iespējams, ja
karaspēku varētu vēl pastiprināt. Ergo: nekādu ap-

cietinājumu bez skaidriem pierādījumiem vispār ne-

notiks. —

30.

VII. 06.

Mīļo Kārli!

Uz tavu vēstuli man gan bij garāki jāatbild, bet

nedarīju to ar nolūku, domādams un cerēdams, ka
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drīzumā pats varēšu pie Jums būt. Kā redzi — šo-

brīd taisni tas nav iespējams. Garais ceļš cauri visai

Polijai, pašam nemieru perēklim pie tagadējiem ap-

stākļiem — pirms to uzņemas — vajaga drusciņ pado-
māt uz priekšu un atpakaļ. Var gadīties, ka jāpaliek

pusceļā, pie kam, zināms, tas vēl nav vissliktākais ga-

dījiens. Tā tad jānogaida, lai redzētu, kādi vēji ie-

stāsies. — Brīžam man uznāk tāda vēlēšanās pēc
dzimtenes un jūsu vecām būdām, ka grūti to izteikt.

Kas tālākā svešumā nav bijis, tas to arī nepazīst. Ar

veselību iet tā puslīdz, bet ne visai slaveni. — Vēstu-

les uz veco adresi man vairs neraksti, kamēr nebūšu

Tev uzdevis jaunu, jo no pirmā mēs laikam pāriesim
citā dzīvoklī.— Mīļus sveicienus Mātei, Tēvam, Krust-

tēvam, «mazajiem" un beidzot Tev pašam!

Fricis.

Vien XVIII, Dittes G. 2, T. 19.

31.

Vīnē, 1./IX. 06.

Mīļo Kārli!

Kad manu pēdējo vēstuli saņēmi, tad laikam pļavā
vēl smilgas līgoja un pīpenes ziedēja, bet tagad jau
laikam paēdušās siena izkaptis būsi uz ērbēģa augšu
pakāris un šovakar varbūt tu jau linu zaļumus pirtī
no rokām mazgā. Pēc mana rēķina apmēram tā iz-

nāk. Ko? Tā tad pirmā šī vasara manā mūžā, kur

visi mūsu pļavu ziedi krita pār izkapti un sakalta,
bez kā es vienu būtu redzējis, kur bērzi izplauka un

laikam jau dzeltēt sāk —bez manis . . . Smieklīgi jau
nu tas drusku ir, ka es to saku, vismaz ne katrs to

pareizi sapratīs: kad es par to tā labi iedomājos —

man asaras sanāk acīs. — Pie mums še dažas lozberu

(laura) koku alejas. Kad es kādreiz pa lapai no tiem

norauju, tad aizvien iedomājos savus bērzus un katr-



154

reiz jūtu to pašu: desmit reiz jaukāki būtu, ja es tad

varētu vienu vecaploka bērzu zariņu nolauzt. Smiek-

līgi tas ir — bet patiesi. — Tu man rakstīji —

es Tev

trūkšot, ja neatbraukšot pa parasto laiku. Varbūt.

Arī Tu man trūki, Tu un visi Jūs, un vēl vairāk —

man trūka visa vasara, tāda, kāda viņa man pie sirds

pieaugusi no bērna kājām un kādu es viņu mīlu.

Protams, tas jaukākais apmierinājums tādās reizēs ir

tas: ja šī vasara tā paiet, tad jo jaukāka būs nākamā

vasara, kuru tad, protams, katrā ziņā kopā pavadīsim,

ja dzīvosim. Tāda nu reiz ir cilvēka daba, ka viņam
aizvien jāatrod, ar ko sevi apmierināt. —

Manā ārējā dzīvē pa šo laika sprīdi nekas sevišķs
nav gadījies. Dzīvoju ļoti klusi, pat vientuļi. Gan

no sākuma, kad redzēju, ka uz māju braukt tagad
nav lāgā, gribējām kādu ceļojumu kājām uzņemt —

pa Alpiem, varbūt pat uz Itāliju, uz Venēciju kaut

kā aizkauties. Bet mūsu plāns izjuka, jo biju pa
druskai saslimis ar kādu kataru, pie tam svarā krita

arī briesmīgais karstums — ap 55° C. Galu galā ar

tām naudām ar nav viegli, tā ārā dabūšana, lai gan

manā plānā bija — ja vajadzīgs — iet ceļā sienu

grābt vai pļaut v. t. t., — jo jaukāki! — Latviešu

mēs pavisam esam trīs, tāpat kā agrāk. Mūsu agrā-
kais trešais biedrs — Kurzemnieks — gan aizbrauca,

bet tā vietā ir atkal kāds jauns latv. ārsts, no kara

lauka — Dr. Saliņš, kurš kādu laiku bijis Raunas

daktieris. Viņš te uzturēsies kādu pusgadu — papil-
dināties. Citādi mums te pazīstamu tiklab kā ne-

kādu, jo studenti pa lielākai daļai visi aizbraukuši.

Tā tad cits nekas neatliek, kā pa lielākai daļai sēdēt

mājās, un kad vareni karsts, tad guļu uz grīdas bez

krekla — saulē, tāpat kā pērn uz augšpļavas. Tas ir

veselīgi! — Par savu iekšējo dzīvi varētu Tev varbūt

ko vairāk stāstīt, jo arī man tur, tāpat kā Tev —

notiek mūžīgas cīņas, mūžīgs nemiers, un kur cīņas,

tur, zināms, arī ciešanas. Ja nu to plašāki nedaru,
tad tas notiek tik tādēļ, ka drīzumā, ceru, būs Tev
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iespējams viņās pamatīgāki ieskatīties, nekā vienā

mazā vēstules loksnītē Tev varētu rādīt. Te nu es

nonāku aplinkus pie kāda sava agrākā solījuma rak-

stīt'Tev šo to tuvāku par mūsu žurnāliem. iKa līdz

šim to nedarīju, tad tas notika tādēļ, ka mums pa

šo laiku nekādu žurnālu nebij, jo, kā zini — vecie

no jauna gada apstājās un jaunie — „Kāvi" un „Pret

sauli" — pēc pāra mēnešu gara mūža arī izzuda.

Tagad nu sāk atkal jauni dzimt. Kādus 2 mēnešus

jau pastāv „Dzelme", un priekš kādas nedēļas ir iz-

nācis pirmais Nr. no „S tar i", kuru nupat saņēmu.

Pēdējais varētu Tev no lielākas intereses būt, tādēļ
ka tajā atradīsi arī gabalus no manas dvēseles. Jau

pirmajā ir no manis divi gabaliņi — viens dzejolis,
viens prozā, bet vēlāk varbūt i vairāk, tā, piem., Nr. 2.

būs kāds gabals, kas no viena gala līdz otram varētu

Tev derēt vēstuļu vietā. Atliek tik vēl jautājiens, kā

lai Tu pie viņa tiec? Ja Tu nu viņu varētu ar kādu

kopā abonēt, būtu labi, jo šis žurnāls tiešām glīts,
viens no glītākiem kāds kad latviešiem bijis, pie tam

viņš atrodas arī uz drošām kājām, bet ja tas Tev nav

iespējams, tad, zināms, raudzīšu kaut kā gādāt, ka tu

vismaz tos Nr.Nr. dabū, kur mani raksti iznāks, ja
ne citādi, tad sūtīšu Tev savu brīveksemplāru no še-

jienes. Par to Tu man nu raksti. Esmu arī ziņkā-
rīgs, kādu iespaidu Tu no maniem darbeļiem dabūsi.

Tik jau iepriekš varu sacīt, ka ā la Vaibstiņš — ne-

būšu. Vecais — pats par sevi saprotams — pa lie-

lākai daļai spļaudīsies. — Kad vēl Rīgā būdams kādā

privātā — tā saukto jaunāko rakstnieku sapulcē iz-

lasīju kādu no saviem gabaliem, tad sacēlās varens

tracis, un uz tā pamata vien man tagad „Staru" re-

daktors maksā 5 kap. par prozas rindiņu un 10 kap.
par dzejas rindiņu. Esmu arī vairāk uzaicinājumus
saņēmis strādāt līdz pie uz priekšu izdot nodomātiem

žurnāliem Rīgā un Pēterburgā, kas man, zināms, jā-

atraida, jo mans galvenais mērķis acumirklī tomēr

cits un rakstīšanai varu tik, tā sakot, vaļas brīžus zie-
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dot. — Mana loksnīte beidzas. Raksti nu man drīz,
kā iet Tev un citiem manējiem. — Mātei un Tēvam

labas dienas, sirsnīgas jo sirsnīgas. Ja tagad vasaru

netieku, tad ziemu katrā ziņā braukšu uz dzimteni.

Sveicini tāpat krusttēvu un „mazos". Un raksti drīz

— saku vēl reiz — kā audzis, kāds siena laiks bijn
v. t. t.

Mīļiem sveicieniem Tavs Fricis.

32.

Tavu vēstuli un karti esmu saņēmis. Paldies par

abām. — Ziņa par tēva vājo veselību mani ļoti no-

spiež. Būtu mēģinājis ar kādu profesoru par to ru-

nāt, bet tie kungi bez redzēšanas labprāt neuzņemas

spriest. Mātes kaitei vislabākās zāles ir — pēc iespē-

jas maz kustēties. Priekšlasījumi ir iesākušies. Sa-

vas filozofijas studijas kādu laiku vēl turpināšu. —

Gaidu uz Tavu apsolīto vēstuli un tādēļ nerakstīšu

Tev, kamēr nebūšu tās saņēmis. Neaizmirsti arī sī-

kākas ziņas par māju — par ražu v. c. Beigās mī-

ļus sveicienus Tev, tēvam, mātei un visiem citiem.

Tere! Fricis.

Ko dara plaukšķis — vai vēl plaukš!

33.

Vīnē, 28./IX. 06.

Mīļo Kārli!

Bez kādām «priekšspēlēm" man gribētos pāriet
tūlīt pie pašas lietas. Jā -— gribētos! bet ko īsti da-

rīšu? — Jau dažā labā no Tavām agrākajām vēstu-

lēm man nācās lasīt šādu frazu:
«...

un neņem ļau-

nā, ka Tevi nu apgrūtinu ..
." v. t. t. Tam līdzīgas

lasot, man aizvien viens lūpas kakts savilkās smaidā
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par šādu «kancelejas ziedu", kas, zināms, ne nu no-

pietni domāts varēja būt, ne arī no manis no-

pietni uzskatīts — neesam taču kancelejas ierēdņi,
bet brāļi. Tavā pēdējā vēstulē lasu atkal šos vārdus,

un par nelaimi man jāsaka: šoreiz Tu esi viņos pa-
tiesību sacījis! Jo šīs vēstules saturs un uzdevums —

pēc Taviem paša vārdiem — jābūtot: «labas receptes
sastādīšana un pareiza sprieduma nodošana"

...
Jā,

mīļo brāli — šoreiz Tu no manis prasi ko pārlieku
grūtu! Kā no vienas puses vari būt drošs, ka «ļaunā"
nekad nekādu man priekšā liktu nopietnu jautājienu

neņemšu, — tā no otras puses arī Tu nedrīkstētu ļau-

nā ņemt, ja atklāti sacīšu: priekš manis tas — vismaz

šādā formā — par grūtu. -— Tu saki: ticot, ka no

manis tā nedzirdēšot, ko no Jāņa esot dzirdējis šai

pašā lietā. Pareizi! Es nemaz Jāņam ar to pārme-
tumus netaisu — visu saprast ir visu piedot. Ticu,
ka Jānis to runājis, ko viņš tiešām domājis, bet tas

nebūt man nekavē ticēt un saprast Tavus nospiestos
dvēseles vaidus. Es ticu — nē, es zinu un jūtu, ka

kas briesmīgs notiek tur — manā dzimtenes būdā —

mana brāļa un — mana tēva krūtīs ...
Ne mazāk

šausmīgs par vēža slimību — jā — šausmīgāks pat —

gribētos sacīt — dvēseles vēzis. Un Tu nu griezies

pie manis pēc zālēm, pēc receptes, pēc padoma. Bet

pats sevī jau esi pilnīgi pārliecināts, ka vēlamā izeja
— dziedināšana — pastāvot tikai operācijā. Šā ope-
ritera lomu Tu gribi piešķirt man. Kas gan varētu

būt jaukāks, ja manas zināšanas un spējas būtu bi-

jušas pietiekošas šīs operācijas laimīgai izvešanai!

Bet katra operitera pienākums ir papriekšu pārlieci-
nāties, vai viņa pacients spējīgs operāciju pārciest,
netikvien pārciest, bet pēc tam vēl atspirgt, izveseļo-

ties — citādi taču pati operācija būtu bezprātība.
Un ja nu es divas sekundes aizveru acis un apskatu
savu tēvu — savu sirmo tēvu, skumjo māti... —; jā.
ko Tu sacītu par to ārstu, kam tādā stāvoklī nazis

nekristu iz rokas? Kam nazis nekristu iz rokas, kad
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viņš skaidri zin: noasiņos — paša tēvs zem viņa naža

noasiņos ...Un to Tu tagad prasi no manis. Kādēļ?
Nu, tādēļ, lai Tu vesels tiktu. Saprast jau es varu

šīs domas, cilvēcīgas jau vien viņas ir, pat pārāk «cil-

vēcīgas", bet lai būtu dalībnieks pie viņu izvešanas —

tas, lūk, ir tas, par ko sacīju: grūtu Tu no manis prasi,
pārāk grūtu . . . Un tā nu mana vēstule iznāk uz

mata tāda pati kā pērnājā, — un citādi tas arī ne-

var būt, jo apstākļi taču tie paši. Bet ja nu tomēr

gribētu mēģināt tālāki ko domāt, tad man tūlīt jā-
aprāda, ka Tava vēstule nesatur it nekā pozitīva. Tu

zīmē biezās, aizkustinošās krāsās Tavu tagadējo
slikto stāvokli, bet nedodi ne mazākā aizrādījuma,
kādā veidā apmēram Tu domātu savu jauno dzīvi ie-

grozīt, kāds darbs un kāda dzīves kārta vištuvāki stāv

Tavām dziņām, jo ceļu taču nevar papriekšu noteikt,

kamēr nav mērķis zināms — pēdējais taču tas vie-

nīgais ceļa noteicējs. Domāju, ka pilnīgi sapratīsi,
ka aiz šī iemesla jau vien man pilnīgi neiespējams
kādu «recepti" sastādīt, neraugoties uz to, ko priekšā

minēju. Un cik rūgti ir pārliecināties, ka pieņemtais

mērķis nava īstais, tas taču taisni ir tas, kas Tavu

dzīvi tagad padarījis par nepanesamu, un tā tad Tev

jo labi saprotams. — Pirmā rindā vismaz būtu jātiek
skaidrībā ar šiem diviem pamatjautājumiem: vai tava

vēlēšanās būtu: pāriet pilnīgi pavisam uz citu darba

lauku, tā saucamo «galvas darbu", jeb vai palikt pie
tā paša fiziskā darba, bet tikai lūkot to tā iekārtot,

ka arī garīgās intereses nepaliek novārtā? — Kamēr

šie jautājumi nav izšķirti — ko sīkāki pārrunāt par

tiem pilnīgi neiespējams. — Tā tad kā «izbeigtu" to

lietu arī no savas puses nebūt negribu uzskatīt. Ta-

gad gaidīšu no Tevis šos nepieciešamos aizrādījumus,
un tad tikai es varētu mēģināt sastādīt kādu «plānu",
protams — saziņā ar tēvu, Jāni un — sirdsapziņu.
Tik daudz par šo lietu šoreiz. —

Kas attiecas uz Tavu velēšanos Rīga braukt pa
Z. sv., tad arī to Tev šoreiz nevarēšu ieteikt, aiz šā-
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diem iemesliem: par sevi pats vēl lāgā nezinu, vai pa

svētkiem būšu vēl Vīnē, vai nē. Ja nē
— tad katrā

ziņā būšu mājās, tā tad Tev nederētu braukt. Un ja
mājās nebūšu, tad arī Rīgā nebūšu — ergo: atkal tas

pats. Turpretim gribētu Tev ieteikt Tavu braucienu

atlikt labāk uz Lieldienām, jo, lai pa svētkiem būtu

kā, pa Lieldienām gan laikam būšu Rīgā. — Ar ci-

tām lietām iet tā palēnām. Ar veselību — ne se-

višķi. — Laiks pie mums līdz šim vēl bija diezgan

jauks, un dārzos redz vēl rozes ziedam. No priekš-

lasījumiem daži ļoti interesanti, tā, piem., no pasaules
slavenā filozofijas profesora Jodla par tikumību v. c.

— Žurnālā „Pret Sauli" 3. burtn. ir nodrukāta mana

simboliskā pasaka par mūsu tautas tagadējo briesmī-

go likteni — „Dzintarbērni un mežainis". Vai esi

lasījis? — Drīzumā gaidīšu no Tevis atkal kādu lok-

snīti. — Mīļus, mīļus sveicienus Tēvam, Mātei, Krust-

tēvam, visiem citiem un beigās Tev pašam!

Fricis.

Kādu ģīmi taisa Tēvs par maniem raksteļiem? Lai-

kam gan ~aplamnieks".

34.

Rīgā, 7./111. 07.

Mīļo Kārli!

Priekš pāris dienām saņēmu Tavu karti, kurā Tu

bāries par Nodaļas grāmatām v. c. Varbūt esmu arī

pelnījis un tādēļ nekā neteikšu. Tā jau redzi ir —

dienas paiet ātri un neesi tu vēl apdomājies — jau
mēnesis beigts. To pazīstamo — kā to nu teikt —

man tagad tā diezgan daudz; vai tur nu kāds gals no

viņiem — bet — viens otrs nāk — iet, parauj tevi,
un visur zūd laiks. Par tām Nodaļas grāmatām es arī

neesmu vēl nekā darījis. Kam es viņas pastellēt uz-
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devu, tas zvēras, ka viņš to izdarījis, pirmām sūtīju-
mam pats uzlicis markas, uzrakstījis adresi un aizlai-

dis. Tieci nu skaidrībā. Visvēlākais nākamā nedēļā
iešu pēdas dzīt pašā Nodaļā. Ja sadzīt nekā neva-

rēšu, tad apskatīšos, kādas grāmatas pērn iznākušas,

un ja sevišķi interesantas liksies, tad pastellēšu viņas
vēl reiz, ja nē, tad, protams, nava vērts. Tai gadījumā

pastellēšu Tev tik tekošo gadu. Tāpat arī Starus da-

būsi no manis, un varbūt arī reiz pa reizei dažas no

jauniznākušajām vērtīgākām grāmatām. Tos pārējos
žurnālus (proves Nr.Nr. taču esi saņēmis?), domāju —

nebūtu taisni nepieciešami. Ja jau nu viņos kādreiz

tiešām kas ievērības cienīgs iznāks, tad jau varētu no-

sūtīt Tev to pa atsevišķiem numuriem. Tādas manas

domas.

*

Nu Tu gribēsi dzirdēt tuvāki par manu dzīvi. Ko

Tev nu daudz lai stāstu. Tu jau zini, ka es nemīlu

savu dzīvi griezt pēc parastās, vecu vecās šnites. Dzī-

voju pie kāda sava pazīstama. Padodu dažas stundas

kādā skolā, I—2 stundas dienā, vairāk man netīk, —

vajaga pašam strādāt, vajaga arī drusku miera. Bez

tam strādāju pie Stariem kā ziniskās un kritikas no-

daļas («Varavīksnes") vadītājs. Literārisko vada

Jaunsudrabiņš, fotogrāfijas — pats Buclers. Cik ilgi
nu man tur patiksies — nevaru zināt. Aizņem diez-

gan daudz laika, daudz iesūtīto rakstu jālasa cauri,

jālasa un jālabo korrektūras (pirmie drukas novilku-

mi) v. t. t. Bez tam grūti visiem pa prātam izdarīt.

Tā šodien saņēmu dažus rakstus no Dr. philos. P. Zā-

līša, no kuriem vienu nekādā ziņā nevaru uzņemt.
Bez šaubām — viņš jutīsies bezgala apvainots. Un

tādi gadījumi nav reti. Pagaidām tomēr diezgan in-

teresanti. — Gar tiem citiem žurnāliem es gan mazāk

krāmēšos. Pa gabaliņiem iemetu tik tādēļ, lai varētu

mieru dabūt, un lai tiem tiesība drukāt manu vārdu

līdzstrādniekos. Tas jau tiem tā galvenā lieta.



Par tām citām sirds un dvēseles lietām šovakar

man neceļas roka rakstīt. Esmu stipri noguris, un ir

jau diezgan vēls. Bet priekšdienās varbūt kādu reizi.

Arī Tu par sevi man nekā tagad neraksti. Tādēļ gai-
dīšu. Tik man gribētos, ka Tu vispār pēc iespējas
rakstītu slēgtās vēstulēs, bet ne uz pastkartēm. Es

jau neesmu aizvien redakcijā, un man nepatīk, ka

viņas tur tiek lasītas.

Kā nu klājas pa mājām? Kā iet ar liniem — cik

tika un vai pārdoti? Kā ar kalpu derēšanu? Ko

dara Tēvs ar Māti, krusttēvs un „mazie"? Ja nu rak-

sti, tad katrā ziņā neaizmirsti šās tuvākās ziņas. Ja

Tu man labi plašu vēstuli atraksti, tici, es tev aiz-

sūtīšu par to vienu grāmatu! Gaidīšu. Bet nu visiem

daudz, daudz labas dienas, sevišķi Mātei un Tēvam un

beigās Tev pašam! Fricis.

35.

,
14. IX. 07.

Mīļo Kārli!

Priekš pāris dienām saņēmu Tavu vēstuli. Jautri

gara stāvokļi man gan vispār reti, bet tas nu tā pa-

rasts, ka tādās reizēs es tieku vēl daudz skumjāks.

Ak, kaut Tu zinātu, cik sekli ir dzīves prieki, cik

tukši, cik ātri viņi apriebjas, un cik tukši ir tie, kam

viņi neapriebjas. Esmu atradis, ka visjaukā būda, ko

sev varu pīt, ir tā, ko iz skumjām pinu, kā iz sēru

vītolu zariem. Zināms — šie zari var arī būt aukstas

rasas un pat čūsku pilni — es saprotu, es saprotu —

bet tad, zināms, tīrīt un pīt, sadzeltām rokām, bet —

šķīstu sirdi.

Manā dzīvē jauns nekas nav gadījies. Varbūt tas,

ka ar nākamo burtnīcu uzņemšu visu „Staru" vadī-

šanu — arī literātūras nodaļu. Man tikdaudz kla-

patu gan nepatiktos, bet vismaz līdz gada beigām to
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varbūt darīšu. — Lai tad vēlāk manis dēļ kā! — Sods

bija uzlikts par jūlija b. nodrukāto dzejoli „Dzīve —

brīve". Arī tur man bij daudz klapatu, kamēr to da-

būju atcelt. Vainīgs, zināms, bija Jaunsudrafoiņš.

Biju gaidīt Ādolfu noteiktā dienā — to sestdienu

— bet nesagaidīju. Neredzēju arī ne Lienes, ne Jū-

las. Pēc tam biju apjautāties pie Jurča mātes, bet iz-

rādījās, ka tā vairs tur nedzīvo. Jūlas un Lienes adre-

ses es nezinu, un tā ne pie kā netiku. Kā labi viņš
aizbraucis un kā labi ejot? Par Kuražas lietu runāju
ar pašu to pristavu. Viņš, protams, saka, ka šis perso-

nīgi tur maz gan ko varot līdzēt, prātīgākais esot tu-

rēties pie kāda krietna advokāta, un ja tas nekā ne-

cerot, tad velti esot sūdzību uzsākt. Kuražu pašu
aizsūtīju pie Kreicberga. Kas tur iznācis — nezinu.

— No Jāņa neesmu nekādu ziņu dabūjis — nezinu

pavisam, kā tam iet. —

Cik tāļu esiet jau ar darbiem un kā stāv ar vese-

lību? Vai tēvs ar māti labāki? Tu nemaz nevari iedo-

māties, cik ļoti es gribētu šīs skumjās, zeltītās rudens

dienas pavadīt uz laukiem. — Daudz labu dienu vi-

siem — tēvam, mātei, krusttēvam, Anetei un sirsnīgus
sveicienus beidzot Tev pašam!

Tavs Fricis.

Lai nu kādus niekus rakstu, bet pastāsti arī veciem

— viņi man saka, ka Tu nekad nekā nestāstot. Ak

Dievs, cik tas nesmuki!

36.

Rīgā, 1. februārī 08.

Mīļais Tēvs!

Šī vēstule man Jums jāraksta tās pašas grāvja lie-

tas dēļ, lai gan patiesībā varētu es viņu arī nerak-

stīt, jo kāds šinī lietā iznākums var būt —to tak

nu katrs, pat tas vislielākais valsts muļķis, var jau
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iepriekš zināt; tāpat arī es brīnos, ka plaukšis ņem
vēl advokātu un maksā tam lielas naudas summas

pat tad, kad sūdzētājs pats lietu atsauc, kas ar citiem

vārdiem nozīmē tik daudz, kā atzīt lietu par nedibi-

nātu un nepareizi iesāktu. Un atkal nevar nekas būt

vieglāki saprotams, ka tādā gadījumā uz sūdzētāju
krīt tiesas izdevumi un apsūdzētā velti taisītie ceļi. —

Tā tad nu šī sūdzība ir izbeigta — manas rokas un

mute nu bija saistītas — jo es kā pilnvarnieks nevaru

tak nekā cita darīt, kā tik apstiprināt to, ko sūdzē-

tājs pats jau padarījis. Tā nu atkal reiz atkārtojās
dzīvē tā pasaka, kur vezmā piejūgti vēzis, līdaka un

gulbis. Es nesaku, ka es bez kļūdām būtu rīkojies,
bet cik man iespējams bij un cik es pratu — es vilku

to lietu vienmēr uz priekšu, vēl bij atlicis tik viens

solis un tad galīgi viss izrādītos, kas panākts, kas

paspēlēts, bet taisni šai brīdī Jūs aizrāvāt visu atpa-

kaļ un ierāvāt ūdenī. Tie tiesas izdevumi, cik tie

eksperti varētu maksāt, tiešām nevarētu Jūs izpostīt,

ja lieta ar būtu jāpaspēlē, kas tomēr nekad nevarētu

būt. Lai uzdodot zaudējumus nevarētu no Jēņa Kačas

piedzīt, kad viņai mājas vairs nepieder, bet ūdens

lieta būtu izšķirta, — to saku es, to saka advokāts

un to jāsaka katram, kas daudzmaz par šo lietu grib
padomāt. — Tagad atliek tik viens: taisīt maku vaļā

un samaksāt. lerunas tur nekādas nevar būt. Pū-

riņu var sūdzēt no jauna, bet tā ir lieta par sevi un

ar tagadējo tai nav nekāda sakara. Tagad Jums tik

atliek gaidīt izdevumu piedzīšanu. Ja jau tas advo-

kāts būtu manīgāks, tad nu gan viņš varēja citādu

summu sataisīt, bet šoreiz tā summa nav tik bries-

mīga, cik lielas tās nepatikšanas. Arī Jēnis ar to sa-

vus izdevumus gan nevarēs segt, jo no Jums tik pie-
dzīs pieci rubļi, — bet tomēr viņš var priecāties, ka

tiesas lietās viņam iet gluži kā pa lejputriju, kur var

bez galvas un prašanas dabūt, ko vēlas. — Tāds te

tā pirmā teātera cēliena gals. Es zinu, ka nepatik-
šanas visiem ir bijušas, bet domāju, ka es esmu viens.
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kam viņas nācās vislielākā mērā sajust. — Tomēr es

esmu gatavs uzsākt spēlēt otru cēlienu, jo no savām

kļūdām cilvēks var vislabāki mācīties. — Rakstāt

man, kādas ir Jūsu domas. — Citādi nekā sevišķa

nav, esmu vesels un skulstos tā lēnām pa to pašu
veco Gomoru. Sirsnīgas labas dienas Jums un Mātei

Fricis.

37.

6./111. 8.

Mīļais Kārli!

Tagad nu gan Tu brīnīsies par manu vēstuli, tas

ir — patiesībā mazāk par manu vēstuli, bet par mani

pašu. Jo — vai nu kauns vai grēks, bet tiesa ir, ka

tūlīt drīz jau būs 4 mēneši, kamēr neesmu Tev ne-

vienas vēstules rakstījis, tās pāris kartes nerēķinot.
Un man pašam ne mazāk jābrīnās par sevi, jo vai Tu

nu tici, vai netici — sākot apmēram no kāda 20. de-

cembra nav neviena pati diena pagājusi, kur es ne-

būtu vismaz pāris reizes dienā domājis par to, ka man

Tev steidzīgi kādas rindas jāaizraksta! Vēlāk pierod
tā pie tās domāšanas, ka pie pašas rakstīšanas vairs

i netiek, liekas — ja esi par to domājis, tad jau ar

kas labs padarīts . . . Cik smieklīgs paliek cilvēks, ja
viņš ļaujas apkrauties par daudz ar darbiem, kas kā

skudras aizvelk viņa katru brīvu brīdi uz dažādām

pusēm. Pa daļai vainīgs še varbūt arī tas, ka tāda

sevišķa ievērojama notikuma, par ko varētu sēsties

un ko noteikti uzrakstīt, nava man visā šai laikā ga-

dījies. Darbs un darbs — un tā no dienas dienā.

Stundu saņēmu vairāk kā pērn, padodu arī Ķēniņa
reālskolā. Lieta tā, ka ar tām jau vajaga to priekš
dzīves nepieciešamo nodrošināt. Nu tad nāk „Stari".

Kā jau zini — manās rokās tagad viss. Vari taču ie-

domāties, — pie Mēnešraksta strādāja Zālīts, Blau-

manis, Rainis un Aspazija gandrīz pastāvīgi redak-
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cijā. „Stari" tagad tikpat plaši, ja ne plašāki — un

es viens pats! Kā tēvs sacītu —tā „timme" te nu

man ir tā, ka tiklīdz es dotu kādu nodaļu — vai nu

zinātnisko, vai kritisko kādam citam vadīt, tad jau tā

saucamais „gars" arī tai daļā ienāk citāds. Tādēļ —

kamēr tā timme man nebūs pārgājusi, paliks vēl šā.

Bet vai viņa ilgi vēl izturēs, par to arī pats šaubos, jo

viegli tiešām nav. Citādi jau tā dzīve rit tā, drīzāk

jāsaka — vienmuļīgi, jo tā pastāvīgā bēršanās ar tiem

„šīs pasaules gudriem" mani tiešām vairs nespēj diez-

cik daudz interesēt, un cik dažu labu stundu es būtu

desmit reizes mīļāki sēdējis pie augšpļavas šķūnīša

smilgās . . . Aizvien sāk stiprāki just, ka vislabākais

ir — būt vienam, tuvu pie dabas, jo kas pats sevī

nekāda īsta dzīves satura nejūt, no ārienes tiešām to

nevar ieliet. — Acumirklī arī esmu viens pats mājās,

jo mans biedrs uz dažām nedēļām ir prom — aiz-

brauca uz Vladivostoku, varbūt arī uz Japānu aizkul-

sies. — Tāda nu tā mana dzīve. Veselības — tā

pavidam. Atliek vēl daudz ko vēlēties. Nu un kā

Tev? Zinu jau gan apmēram un jūtu vienu lielu

daļu. Ak, mīļais Kārli, es nevaru izsacīt, cik grūti
man ap sirdi, kad tuvāki iedomājos — par Tevi, par

tēvu, māti. Un prātā ik reizes nāk pazīstamais Nei-

kena tulkotais pantiņš — tā stunda nāk, tā stunda

nāk
... Es pats nezinu — mani tas laiku pa laikam

nomāc kā lietuvēns

Raksti nu man atkal, kā iet Jums un ko dara

Vecie. Pats būtu tēvam pa reizei rakstījis, bet tad

atkal jūtu, ka neuzrakstīšu tā, kā gribētos, tad labāk

nemaz. Un kā iet krusttēvam? Un Ādolfam Bakū?

Tillai, Antonam? No Jāņa arī sen neesmu nekādu

ziņu dabūjis. — Visiem daudz, daudz sirsnīgu labu

dienu. Un neaizmirsti viņiem pasacīt, man vasar sa-

cīja — Tu nekā viņiem nestāstot, kad manas vēstules

dabūjot. Sveiks! Tavs Fricis.

Klātpielikto avīžu izgriezumu iedod tēvam.
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Grāmatas Tev reiz pa reizei kādas nekādas aizsū-

tīšu, Ja Tēv trūkst ko lasīt, pakal man atkal bie-

žāki uz ādas. Vai Tēvs arī ko lasa? Būtu labprāt arī

priekš viņa ko pagādājis, ja zinātu dabūt viņam pa

prātam.

38.

26. VI. 08

Mīļais Kārli!

Beigās Tev nu vēstule, kuru katrā ziņā būsi ilgi
gaidījis. Esmu saņēmis tiklab Tavu pirmo vēstuli, kā

arī karti. Uz pirmo vēstuli neatbildēju tūlīt tādēļ,
ka tiešām pie visas labās gribas nezināju ko teikt.

Vieglākais un daudzā ziņā arī pareizais būtu sacīt: tā

ir gļēvība, tā ir mazdūšība, daudz maz intelliģenta cil-

vēka necienīga. Sievietes dēļ, kura garīgā ziņā nav

man blakus stādāma, tādas sievietes dēļ pazemoties,

ja arī tikai savā iekšienē, ir noziegums sava garīgā
cilvēka priekšā, kuļu vēlāk, kad skurbums pārgājis,
varbūt nekad nevar pats no sevis nomazgāt. Tas ir

netīrāks plankums nekā miesisks sakars ar kritušu

pērkamu sievieti, kurā piedalās, tā sakot, tikai dzīv-

nieks tevī, bet tavs garīgais cilvēks aizvien noskatās

uz to ar riebumu. — No otras puses atkal — es pa-

zīstu Tavu vientuļo dzīvi, kur pēc dabiskas nepiecie-
šamības aiz izvēles trūkuma pret savu gribu saaug

ar to sievišķo elementu, kuru akls gadījums Tev no-

sviedis tuvumā, blakus. Es zinu, ka še tomēr var būt

traģēdija, neliekuļota un īsta, kur ar gudriem vār-

diem dažreiz maz var panākt, kur ir pašam, tā sakot,

jāizcīna viss līdz galam. Tik nu viena lieta tomēr

jāpatur acīs: savu atziņu, savu garīgo patstāvību ne-

drīkst jūtu skurbumam ļaut aptumšot. Jācieš — jā,
prāts jūtu ciešanas tiešām nespēj dziedēt, bet viņu
nedrīkst pavisam aizmirst, atmest. Atvieglot un sa-
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īsināt pa daļai viņš tomēr spēj. Tādas te manas

domas, kuras arī pa pusei dzīvē iegūtas. —

Man iet tā puslīdz pa vecam. Ar veselību ne visai

sevišķi. lemesls, kādēļ Tev tik ilgi nerakstīju, tas,

ka sākot no maija beigām ik dienas cerēju, ka varēšu

Tev rakstīt, kad uz mājām braukt, bet nu apstākļi

sagrozījušies tādi, ka nevaru vēl i šodien nekā sacīt.

Varbūt tikai ap jūlija vidu varēšu uz kādām nedēļām
aizbraukt. Sasodīta būšana. Dažas dienas atpakaļ

pie manis bij atnācis vecais dārznieks. Viņš tagad
atnācis uz Rīgu dzīvot. Diezgan tāds švaks un slimo-

jot bieži. Teicu viņam, lai aizkuļas kādu nedēļu pie

jums paciemoties. Arī viena no viņa meitām (viņam

pavisam ir 3) pāris reizes bijusi pie manis. Atkal

man jauni radinieki. —

Kā sviežas pa mājām? Raujaties ar sienu? Kā

iet ar veselību vecajiem tēvam, mātei. Sveicini viņus

sirsnīgi no manis. Reizēm, kad par viņiem un jums
visiem ilgāk domāju, asaras man sanāk acīs. — La-

bas dienas arī krusttēvam. Viņš esot atkal pie jums?

Beigās paliec pats sirsnīgi sveicināts!

Tavs Fricis.

39.

Mīļais Kārli!

Tagad laikam būšu ilgi diezgan streikojis, tā ka

nu varēšu sākt atkal kaut ko rakstīt. Tikai neprasi
— kāpēc tā? To es pats nezinu. Pa daļai varbūt arī

zinu. Pēdējais laiks ir bijis manā iekšējā dzīvē stipri
tumšs, tumšāks nekā to kāds no āras varētu domāt.

Bet par to ir grūti runāt. Katrs cilvēks nonāk pie
brīžiem, kur viņam pašam jāizcīna cīņas, kur citi

maz var līdzēt. Tāda nu reiz ir tā dzīve. — Pēdējā
laikā man tik ērmoti — ik naktis gandrīz es sapņoju

par mājām: aizviņnakti ābuliņu vedu no tīruma, viņ-
nakti rudzus bēru auzu apcirkņos, tie bij ar veciem

rudziem vien gandrīz pilni . . . Un pēdējo nakti sienu
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dzinām šķūnī, ar briesmīgi pilns šķūnis bija. Ko tie

nozīmē? Es, redz, tik tālu esmu nonācis, ka pa daļai

sapņiem tomēr ticu, zināms, ne visiem. Varbūt tās

būs tās dusmas uz mani, ka tik ilgi nekā nerakstu.

Tādēļ tagad ar sēdu pēc 12 un rakstu, lai nākamu

nakti nav vairs siens jādzen šķūnī .. .
Manā dzīvē īsti jauns nekas nav noticis. Stundas

esmu saņēmis drusku vairāk, apmēram 3 dienā, lai

var ērtāki cauri tikt. Tad pa druskai strādāju arī pie
žurnāla „Zalkša", kuru izdod Ķēniņš, tās reālskolas

direktors, kur es stundas padodu. Man tur samērā

diezgan brīvas rokas, par maniem dzejoļiem maksā

15 kap. par rindu, tā ka redzi: lai rubli nopelnītu,
jāuzraksta tik 7 īsas rindiņas! Tas jau nu skanētu

tīri pēc lejputrijas, ja ikdienas rakstītu kādas 100 rin-

das, bet diemžēl —tā tīri nevar. Jā — vai Zalkti esi

saņēmis, 3 burtnīcas? Liku Tev izsūtīt. Raksti par
to man. — Bez tam viena partija grib atkal jaunu
žurnālu nodibināt un izdot, un es tieku atkal stur-

mēts par redaktoru, uz ko vis šoreiz tik drīz neielai-

dīšos. Tā kā tagad pa šo juku laiku tādiem žurnā-

liem iet, tad — ja nav vismaz kādi 3000 rbļ. skaidras

naudas ko iesākt, tad es nemaz nagus nesmērēju -

kādu gadu izvilkt un tad apstāties — tur nav vērts.

Ķēniņam, piemēram, naudas diezgan, viņš var pielikt,
un viņš arī pieliek pie katras burtnīcas ap 200 rb.;
varbūt pēc gadiem atmaksāsies.

Kā nu Jums pa mājām iet? Ko dara tēvs, māte,

krusttēvs? Jānis stāstīja, ka tēvs uz mani sirdoties,

kāpēc nerakstot. Žagarus pelnījis jau nu esmu. Ko

pats dari? Kas jauns pa mājām un pa visu jūsu pusi?
Kā audzis šogad? Kādi lini? Nemēro nu gan ar tādu

mēru, kā es mērojis, un atraksti man labi drīz kaut

ko.
— Labas dienas visiem, sevišķi mātei un tēvam,

un saki viņam, ka es nu taisos viņam vienu grāmatu

rakstīt, lai viņš uz mani nesirdās. Paliec tad nu

sirsnīgi sveicināts.

22.X. 08. Tavs Fricis.



169

Vai Jānis ir licis vecos nofotografēt? Es viņam

ļoti to pieteicu. Ja nē, runā vēl viņam un vēl viņam

par to rakstīšu.

40.

23. XII. 08.

Mīļais Tēvs!

Kad pēdējo reizi biju pie Jums, tad jūs un māte

man vairākkārt pārmetāt, ka es Jums grāmatu nerak

stot. Zinu, ka šādus pārmetumus esmu pa daļai pel-
nījis, zinu arī, ko Jūs domājiet par mani: Jūs do-

mājiet, ka man tā pilsētas dzīve jau tā pie sirds pie-

augusi, ka vairs par Jums domāt nemaz laika neat-

liek. Tā nu tomēr tīri nav. Man liekas, ka pa daļai

ie būs vainīga tā drusciņ savādā izturēšanās, kāda

starp Jums un mums bērniem pastāv jau no mazām

dienām. Jūsu „mode" un Jūsu daba aizvien ir bijusi
tāda; neizrunāt skaļos un salkanos vārdos visu to

ko jūt. Tā, piemēram, kad mēs mazi sestdienas vaka-

ros no skolas mājā nācām, tad Jūs mūs aizvien sa-

ņēmāt tādiem bargiem vārdiem, lai gan patiesībā
Jums tomēr bija drusku prieks, ka „tie palaidņi" at-

kal atkāvušies mājā, vismaz toreiz. Citi tēvi un mā-

tes tam līdzīgos gadījienos mēdz izlietot veselu sīrupa

podu no saldiem vārdiem, bet no Jums nekad to ne-

dzirdējām. Tagad, kur es labāki saprotu, ka ar sekliem

pļāpīgiem vārdiem var katru lietu pataisīt seklu un

muļķīgu, man jāatzīst, ka taisni šī Jūsu„„modi 4e
i 4

var-

būt tā labākā, kaut gan toreiz varbūt citāda būtu la-

bāki patikusies. Bet nu tas joks no visa tā ir tas,

ka arī mūsos, vismaz manī, ir ieaugusi tāda pati
„mode". Un tā varbūt ir tā galvenā vaina, kāpēc to

grāmatu tik maz rakstu. Jūs nu sakiet ko sacīdami,

bet tomēr laikam gan neviena diena nepaiet, kur ne-

padomāju par Jums un par mājām. Bet ko tur nu
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rakstīsi! Ar tiem saldiem vārdiem jau arī man ne-

veicas. Bet vispāri —kā iet? Nu —- man jau gan

kas sevišķi jauns reti kad atgadās. Galvenais jau viss

zināms. Kad kādreiz Kārļam rakstu, tad jau aizvien

piesaku, lai Jums arī visu izstāsta. Ja nu Kārlis to

nedara, tad es tiešām nevaru saprast, kas tā par

dzīvi. Divi nāburgi var kopā lasīt avīzes, bet jūs ne-

variet kopā lasīt brāļa un dēla vēstuli! Man tā kā

kauns ir, kad to iedomājos. — Bet nu par to manu

dzīvi. Nu — kaujos tā. Padodu kādas 20 stundas

nedēļā — tā tad ikdienas kādas 3 — un par to da-

būju kādus 75 rb. mēnesī. Bez tam ik mēnesi par
kādiem 10 rb. šo to uzrakstu. Bet tā kā dzīve diez-

gan dārga, tad jau arī iziet. Ar veselību iet tā pus-

līdz, tomēr ne tīri tā, kā gribētos. Vismaz izvest vi-

sus tos plānus, par kuriem agrāk domāju, tā man ne-

ļauj. Nu — jāatsakās. Bez tam esmu pārliecinājies,
ka — ja, piemēram, es varētu augstskolu nobeigt —

tad tomēr neviena no tiem amatiem — ne advokāta,

ne ārsta, ne mācītāja — es vairs neuzņemtos, būtu

tāds pats kā jau daudz citi tādi: Zālīts, Rainis, Niedra

v. t. t. Jūs jau, zināms, tikai smejaties, ja mani par
rakstnieku sauc. Mūsu garīgās pasaules šai ziņā tik

svešas un tik tālas viena no otras, ka mums te sapras-

ties ir grūti un varbūt pavisam neiespējami. Arī es

pats par sevi diezin kādas lielas lietas neturu. Bet ir

daudz citu, kurus vispār uzskata par gudriem cilvē-

kiem un kuri par mani ļoti glaimojoši runā. Pašlaik

dzirdu un smejos: kādā studentu sapulcē ir ticis tu-

rēts plašs priekšlasījums par mani. Cilvēki strīdēju-
šies, lauzījuši galvas un diez ko vēl. Arī dienas avī-

zēs gandrīz vai ik mēnešu aizvien kaut kas tiek sa-

pļāpāts. Bez tam mani dzejoļi daži ir jau arī bijuši
vāciski tulkoti un vācu avīzēs nodrukāti un tā tad

arī jau pa daļai drusku pazīstami aiz tā saucamās

dzimtenes robežas. Drusku tā savādi jau nu tomēr

ir, kad visu to tā dzird. Bet nu runāšu labāk par

ko citu. Par āboliem, ko man sūtījāt. Pašulaik man
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viņi iet uz beigām. Tomēr man jāsaka Jums par

viņiem lielais paldies! Nopirkt jau būtu varējis vienu

otru reizi arī uz tirgus, tie tomēr tā nesmēķētu kā

Jūsu sūtītie. Bez tam tagad visi baidījās uz tirgus

pirkt, jo tie pa lielākai daļai ir nākuši no Krievijas,
kur kolēra plosījās. Arī iepakāti viņi bij tā, ka viņus
varētu pat uz Ameriku aizsūtīt un tomēr tie nebūtu

saberzti. Kāds rets gan bij iepuvis, bet tas jau nieks

Es jau prasīju Jāņam, kas viņus pakājis, un patiesībā

biju jau arī pats to uzminējis. Vispār man jāsaka,
kā vācieši dažreiz saka: es schmeckt nach noch! tas

ir — uz priekšu, uz citu gadu. — Pašulaik tagad Zie-

mas svētki priekš durvīm, rītu klusais vakars, eglī-

tes vakars. Cik labprāt nebūtu gribējis tad būt Jūsu

vidū, tomēr tas man nav iespējams. Vienkārt, auk-

stais laiks, esmu tagad ļoti vārīgs un ātri apsaldējos.
Otrkārt tas, ka pie Jums tagad pašā ziemas vidū ir

dabūjami tikai gaļas ēdieni, kurus es uz ilgāku laiku

pavisam lāgā nepanesu. Domās tomēr būšu Svētku

vakarā pie Jums. Bez tam esmu apņēmies jau maijā,
tikko skolu slēgs, braukt tūlīt prom pie Jums uz lau-

kiem. Domāju, ka tur varēšu vislabāki atspirgt. Bet

tagad nu palieciet visi sirsnīgi sveicināti, it sevišķi

māte un arī Jūs paši. Bez tam visi brāļi un māsas,

krusttēvs v. t. t. Tagad nu gaidīšu arī no Jums kādu

grāmatu. Fricis.

41.

7. V. 09.

Mīļo Kārli!

Maijs jau drīz ap vidu, bet ziedoņa vēl nav, nav

viņa dabā, nav arī dvēselē — nav un arī nebūs. Es

gan nedomāju, ka mūsu zaudējums tik sāpīgs būs.

Redzu, ka pirmās dienas un pirmā nedēļa, tā sakot,

pirmā dullumā ir vieglākas bijušas nekā tagadējās.
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Es staigāju kā zem sloga, un tēvs zārkā neiziet man

iz acīm ne dienu ne nakti — arī sapņos pastāvīgi viņu
redzu. Un nelīdz ne pilsētas troksnis, ne daudzie cii

vēki apkārt. Ko dara māte? Sūtu viņai savas sirsnī-

gākās labas dienas un būtu tik labprāt viņai kādus

mierinošus vārdus teicis, bet tagad Tev tas jādara.
Saki, lai maija beigās un jūnija sākumā katrā ziņā
mani gaida. Tilla man teica, ka Slokas krusttēvs

esot norunājis sūtīt Sašu pa vasaru pie mums. Viss

jau būtu labi, tik — cik saprotu —viņam katrā ziņā
laikam būs dilonis, un šai ziņā tas stipri bīstams, jo

vajadzīgā uzmanība nebūs citiem mūsējiem lāgā ie-

stāstāma, un ja arī, tad diezgan pagrūti izvedama

mūsu šauros apstākļos (kas attiecas uz ēdamtrau-

kiem v. t. t.). Labāk gan būtu, ja viņu sūtītu uz kādu

sanatoriju. Ja Tu varbūt par to ko rakstītu, tad tik

uz mani neatsaucies. — Vēl reiz sirsnīgākās labdienas

Tev un visiem citiem, sevišķi mātei. Arī Teodors

lūdz izsacīt visiem savu dziļāko līdzcietību un sirsnī-

gus sveicienus. Fricis.

42.

11. XI. 09.

Mīļo Kārli —

Labi pasen jau kā dabūju Tavu vēstuli — kopā ar

Antona. Bet ko ar mani lai iesāk — kārtīgi vēstules

rakstīt laikam mani visā mūžā neiemācīs. Teodoram

jau no jūnija taisos rakstīt un vēl neesmu nekā aiz-

rakstījis. Tas spļauda zēveli. Bet domāju ik dienas.

Tāpat arī par mājām. — Man šo laiku ir gājis tā,

kā jau nu mēdz iet. Ar veselību ne sevišķi, esmu

reiz pa reizei krietni sašļucis, bet tomēr kaut kā iet.

Dzīve man paliek aizvien svešāka un vientulība kļūst
aizvien mīļāka. Ko neatrod dzīvē, to jāatrod sevī.

Bieži tomēr uznāk diezgan nomācoša grūtsirdība.
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Redzēs, uz kuru pusi tie svari turpmāk svērsies. —

Kā klājas pa mājām? Kā iznāca raža? Kā veicāt

kulšanu? Gribētos visu to zināt, lai gan, kā liekas,

tam priekš manis nekādas sevišķas nozīmes nav. Bet

tāda jau atkal tā dzīve: bezdelīga siltajos dienvidos

aizvien sapņo par miglainām ziemeļu zemēm, kur aiz

rijas spāres bij viņas ligzda pīta. — „Mājas dakteris",

par kuru tu man apjautājies, ir man gluži svešs un

nav nemaz gadījies viņu redzēt; nevaru arī tādēļ neko

teikt. Vispār gan viņi —■ cik pazīstu tādus vācu va-

lodā — ir milzīgi bleķi. — Onkuļa adrese: Mazā Alto-

navas ielā 9, dz. 15. Torņkalnā. — Gaidīšu drīzumā

no Tevis kādas ziņas. Būtu arī Antonam rakstījis,
bet nezinu, vai viņš vēl mājā? Daudz sirsnīgu labu

dienu visiem mājniekiem un arī krusttēvam.

Ar mīļiem sveicieniem Fricis.

Adr. 24, kb. 6.

43.

Mātei.

Jūs, mīļā māte, gan laikam par mani tagad tā do-

mājat, kā kāds vācu sakāms vārds saka: no acīm

ārā — no prāta ārā, — bet tā gluži gan nu tomēr

nav. Tā jau nu gan izliekas: kad braucu prom —

vēl siens bija uz pļavas un tagad jau viss zem sniega,
un pa visu šo laiku neesmu Jums nevienas vēstules

aizrakstījis, bet tomēr nepaiet neviens vakars, kad es

savā istabā viens pats sēdu, ka par Jums nedomāju.
Un es zinu arī, ka Jūs par mani domājiet. Un lai gan
esmu liels, gandrīz jau vai vecs cilvēks, tomēr ar šām

domām tieku atkal kā bērns un gribētos atkal būt pie
jums vecā zemā istabā pie vecā brūnā galda. Un

šie brīži ir patiesībā manu garo vakaru skaistākie

brīži. — Citādi man iet tāpat apmēram kā līdz šim

Pusdienas ēdu pie tantes Antonijas ielā. Tante pati
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tagad jau kādus pusotrus mēnešus ir ārzemēs pie
Teodora — Vīnē. Viņa atbrauks laikam tik pēc kā-

dām pāris nedēļām. Biju reiz arī pie Jūsu brāļa

Torņkalnā. Viņam tāds mazs dzīvoklītis, un viņš dzīvo

klusi. Marija bija laikam uz Tillu sirdīga, ka tā

viena pati uz laukiem pie mums bij atbraukusi. Lielu

laiku tādēļ nemaz nerādījās, bet nu atkal ir labāki

un kādu reizi atnāk. — Kā klājas Jums? Kā iet ar

kājām? Ko dara Tilla? Anete, kā dzirdu, esot pie

Jāņa. Tilla lai man par visu atraksta un it sevišķi
vēl to, vai tas buks Kārlis nepaliek par daudz stūrgal-
vīgs? Vai baznīcā viņš Jūs ir vedis un vai pātarus
svētdienas rītos tura? Par to visu man lai atraksta.

Un nu sūtu Jums un Tillai daudz sirsnīgu labu dienu.

Fricis.

Kā bij ar to sviestu, ko man solījāties sūtīt, un

kur palika mani āboli?

44.

Bilderiņos, 3./VI. 10.

Mīļo Kārli!

Vasaras svētki jau durvju priekšā un tā kā laikam

pats pa svētkiem pie Jums vēl neaiztikšu, tad vismaz

šīs rindas sūtu Tev. Skolas pašreiz gan beidzas un

pašlaik tieku brīvs, bet laikam dažas dienas vēl pa-
likšu jūrmalā pie tantes — cik ilgi, vēl nevaru nosa-

cīt. Kas mani kavē tūlīt prom braukt, ir divas lietas:

pirmkārt — dziesmu svētki un zinību komisijas sa-

pulces pēc divām nedēļām (uz tām nu gan varētu arī

atbraukt), bet otrkārt — siltās jūras vannas, kuras

man ļoti tiek ieteiktas veselības stiprināšanai. — Pie-

dzīvojis beidzamajā laikā esmu maz. Bij daudz dar-

bu uz gada beigām un bez tam — karsto laiku es lāgā
nepanesu, tā ka jūtos diezgan novārdzis. Ne no Te-
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vis, ne no Jāņa nekādu ziņu neesmu dabūjis — pro-
tams — dots pret dotu, jo arī es nebiju Jums nekā

rakstījis. — Še jūrmalā šodien pirmā vēsākā diena

nupat bija stiprs pērkons ar lietu, un aiz muguras

man briesmīgi krāc jūra. — Vēlu Jums visiem patī-
kamus svētkus un daudz labu dienu visiem, sevišķi
mātei. Lai viņa taisās uz dziesmu svētkiem, un es

domāju, ka arī Tev vajadzētu kaut kā ierīkoties un

uz šīm dienām atkulties.

Sirsnīgiem sveicieniem Fricis.

Ja Antons vēl tos papīrus nav sūtījis, tad lai viņš
tagad vēl nesūta. Drukāt tik un tā pa vasaru — man

pašam prom esot — nevarēs likt.

45.

19. VIII. 10

Mīļo Kārli!

Ziņoju jau Tev, ka esmu atbraucis vesels un da-

biskā lielumā. Būtu vēl jāpiemin, ka pilnīgi veseli

ir arī visi mani pakātie āboli, neviens ir pakustējies

nebija. Nu,

mācāties tur visi klāt,
ābolus kā iepakāt! —

Tāļāk tas steidzamākais ir tā Purmaļa lieta. Biju
šodien pie Veinberģa un izrunājos. Nekādas lielas

skaidrības nedabūju. Viņa domas šādas. Gaidīt, ka-

mēr jaunākie brāļi sūdz, zināms, varot. Bet tas var-

būt iznākšot pārāk garlaicīgi un beigās tak būšot jā-

griežas pie tā noraksta, kas taisīts pie pagasta tiesas.

No šī noraksta tad nu atkarāšoties viss lietas liktens.

Ja izrādītos, ka šis nolīguma noraksts nav īsti pil-
nīgs, tas ir: ja nav viņā ievērotas visas likumā no-

teiktās prasības un formalitātes, tad viņš var zaudēt
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savu nozīmi un jaunākie brāļi varētu vecāko piespiest
taisīt jaunu nolīgumu. Bet ja nolīguma noraksts ir

likumīgi pilnīgs un pareizi izdarīts, tad nav nemaz

vajadzīgs gaidīt, lai jaunākie brāļi sūdz, tad tiesas

ceļā var viņus tagad vienkārši piespiest parakstīt
kontraktu. Noteiktas atbildes tādēļ advokāts nevar

dot, kamēr viņam nav šis pagasttiesas noraksts, un ja
Purmalis grib šo lietu tālāk kustināt, tad viņam jā-
dabū vispirms šis pagasttiesas noraksts un jānāk ar

to. — Citādi Rīgā maz kā jauna. Es tik labprāt būtu

vēl staigājis kailām kājām mājās — pa pļavām un

tīrumiem, bet tagad tik atmiņās pārkožu kādu sa-

kaltušo paegļu ogu.

Sirsnīgus sveicienus mātei, krusttēvam un visiem

citiem. Tavs Fricis.

Manus ābolus pietaupiet! Vienu kasti katrā ziņā
Jūms būs man jāsūta!

46.

20./XI. 10.

Mīļo Kārli!

Saņēmu šodien Tavu karti un priekš dažām die-

nām vēstuli. Vairāk dienas jau taisījos Tev rakstīt.

Vakar tēju dzerot izzvejoju savā avieseņu zaftē vienu

mušu, ļoti labi uzglabājušos. Tas man lika tik dzīvi

iedomāties karstās vasaras brīvdienas un visu dzīvi

mā jā un dārza būdā, ka jau nosēdos pie galda ar

vēstuļpapīru, bet burtnīcu kaudze atkal aizkavēja
mani kaut ko uzrakstīt.

Ziņas par krusttēva slikto veselību mani ļoti
skumdina. Nāvē — man liekas — visļaunākās ir

šīs divas lietas: tas, ja viņa saistīta ar pārāk grūtām

ciešanām, un tas, ka viņā nevar iet labprātīgi kopā
tie, kas dzīvē kopā turējušies. Ja to nebūtu, tad lie-

kas — miršana būtu vissvinīgākais un jaukais brīdis
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rastos viena otra neērtība. Ārsts viņam jau gan maz

ko varēs līdzēt, bet galvenā nozīme — lai viņš garīgi

justos vairāk apmierināts un neatstāts — tas daudz-

reiz atvieglo visgrūtās ciešanas. Sūtu viņam vissir-

snīgākās labas dienas un saki viņam, ka arī es do-

mās dažu labu reizi stāvu pie viņa gultas. Raksti

pēc iespējas drīz, kā viņam klājas. Un kas notika ar

viņa dēliem — kurš tad beigās aizgāja zaldātos? —

Mūsu mātes brāļam Torņkalnā arī iet paslikti:

priekš dažām nedēļām viņš dabūjis vieglu trieku, no

kuras gan liekas atkal atspirgs. Bet parasti jau tā

ir, ka pirmai seko pēc laiciņa otrā un ar trešo ir

vienmēr beigas. Tā jau bija arī nomirušajam mātes

brālim. — Mana veselība tāda pati bijusē — ne nu

labāka, ne arī sliktāka. Kaut kā jau kaujos. — Par

sūtījumu lielo paldies! No āboliem veseli bij pali-
kuši tikai sīpoli, tie lielie bij visi putrā. Kaņepes ēdu

Dievu teikdams. Man būtu liels prieks, ja ar Jāņa
fūrmani man vēl no šīs zvirbuļu barības atsūtītu, jo
Rīgā viņas nevar dabūt. Un tad esmu izdomājis vēl

šādu lietu: ja jums vēl būtu viens pāris stūrgalvīgu
gaiļu, tad arī tos varētu pie manis ciemā sūtīt, zināms

bez galvām, vai nu izceptus, veselus, — tad taisni

man; vai neceptus — tad uz Antonijas ielu, jo es tur

vēl aizvien ēdu pusdienas. No citas gaļas, kā zini,

esmu atsacījies, tā kā dažreiz tāda kārdināšana var

uznākt. — Visiem, visiem sirsnīgas labas dienas —

mātei, Anetei, Tillai un Tev pašam.
Fricis.

Un ko tad Pokšus beigās — vai vēl kur sūdzējis?

47.

8./I. 11

Neparasti skumjas un nospiedošas ir šīs dienas —

šie svētki un gadu maiņa. Man jau tā to skumju aiz-
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vien papilnam, bet nu bez tām arī vēl jaunas. Es gan

dzīvoju diezgan tāli, tomēr dažreiz liekas, it kā dzir-

dētu Umurgas baznīcā dvēseles pulksteni zvanām.

Ak, mūsu mīļais krusttēvs — ar viņu ir it kā mūsu

pašu tēvs otrreiz jāvada uz kapiem. Man ļoti žēl, ka

viņa vaigu nedabūšu redzēt vairs — pat ne zārkā. Es

ilgi šaubījos un svārstījos — ceļa un laika un savas

veselības dēļ — vai braukt uz viņa bērēm, vai nē.

Trešdien mēģināju runāt ar Jāni pa tēlefonu, vai viņš
man zirgu nevarētu sūtīt pretim. Tas aizvien labāki,

nekā ar fūrmani braukt — var atsūtīt drēbes pretim,
kur satīties. Bet tad bij tik stipra vētra, ka ar Lim-

bažiem nemaz nevarēja sarunāties — nekā nevarēja
dzirdēt. Vakar runāju atkal, bet tad man teica, ka

Jāņa neesot mājās. Tā nu laikam nav man šis brau-

ciens vēlēts. — Rīt likšu vējam aiznest savas pēdējās
ardievas krusttēvam — lai dus viņš saldi — saldi lai

dus. —

Tai Antona lietā arī acumirklī es esmu dumjāks
nekā visi citi. Ķēniņa nav mājās un tā par skolas

noteikumiem neko īsti nevaru izzināt. Tāpat par to

dzīvi. Mana istaba priekš diviem ir par daudz maza,

lai gan diezgan dārga —16 rb. mēnesī. Par šo naudu

gan citur var dabūt lielāku istabu, bet te atkal krīt

svarā tādas lietas kā vannas istaba, kura man še

lietošanā un bez kuras veselības ziņā pavisam grūti
man iztikt — es mazgājos 2 reizes nedēļā. Pie Lā-

čiem — tas nu ir kas pilnīgi neiespējams. Es taisos

un grozos, kā tikt vaļā ( ), bet tad jau
tīšu prātu būtu jāsapinās vēl vairāk. Jūs taču ziniet,
kā tās lietas stāv. Bez tam (- ) tad jau būtu

pavisam pušu — viņi tagad dzīvo bez meitas un nu

būtu viens pastāvīgs iedzīvotājs klāt! •
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— — — — — —) — Tā no savas puses šai lietā

ātrumā neko citu nevaru teikt, ka lai mēģina mācī-

ties mājās; lai dzīvo kādus mēnešus Limbažos un

ņem valodas stundas un varbūt arī kādas citas un

rauga tad nākamā augustā. — Galīgi noteikt, protams,

neko neņemos. —

Rakstiet man drīz, kā viss paliek. Atraksti arī

man sīkāki, kā krusttēvu paglabājāt — vai viņa dēli

arī bij uz bērēm? Un kādas bij viņa beidzamās dzī-

ves stundas? Saki Jūlai manas sirsnīgākās labas die-

nas un pastāsti, kādēļ es netiku uz bērēm. Labas die-

nas mātei, māsām un visiem Jums. Fricis.

„Latviju" likšu izsūtīt.

48.

24./11. 11.

Mīļo Kārli!

Nupat saņēmu Tavu vēstuli un gribu atbildēt uz

karstām pēdām — citādi tā atlikšana iet no dienas

dienā un beigās nekas neiznāk. — Avīzi dabūsi katrā

ziņā — tas ir mans brīveksemplārs — pašam man ir

izdevība viņu tā izlasīt. Pagājušo nedēļu jau biju
rāties; teica, esot pazaudējuši manu uzdoto adresi.

Parunāšu vēl. — Ar tām grāmatām stāv tiešām pa-

vāji — ja man būtu jāmin kāda latv. grāmata, ko

būtu pēdējā pusgadā lasījis, izņemot viena otra pa-
zīstamas dzejas — nebūtu gandrīz nevienas ko

saukt. — Tavas bēdas par sievošanos es saprotu. Bet

labs padoms te dārgs. Arī es vairs neesmu puika, lai

gan patiesībā sevī aizvien vēl sevi par tādu turu. Un

kas attiecas uz tiem bābiešiem, tad jau to ar nebūtu

trūkums, gluži otrādi — tīri nelūgti daža, tā sakot,

pie kājām noliek savu sirdi. Bet es tad tūlīt taisos

vaļā kā žīds no krusta. Tu, piem., zini to putru ar

to pašu meža zirgu. Ko gan cits būtu manā vietā
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teicis — savi 60—80 tūkstoši kā no gaisa. Un to-

mēr — līdz šim man vismaz tāda pārliecība, ka labāk

tad gan kaut kur ceļa malā nomirt, zem klajas de-

bess. — Manī vispār ir iesakņojusies tāda sajūta, ka

es ilgi nedzīvošu un ka par vecuma dienām man ne-

vajadzētu nemaz domāt. — Bet — kā tēvs teica —ar

Dievu jau neviens nav runājis. Un tādi nīkuļi dažu

labu reizi nomētājas diezgan ilgi. Ka neviens no

mums neapprecētos, tas gan nebūtu labi, bet kādu

pierunāt uz to, ja tas nenāk no īstas iekšējās dziņas
un ja nav tā īstā otrā puse, kas šo dziņu modina, ir

aplamība. No diviem ļaunumiem vajaga izvēlēties

mazāko, un man liekas, ka mēs, tā sakot, pa dzimu-

mam esam par smalkjūtīgiem, lai varētu tā dzīvot ar

kādu kopā, kā daži labi dzīvo — kad apmierināts
tiek tikai dzīvnieciskais, kustoniskais. Ja jau nekas

neiznāks, tad varbūt beigās vajadzēs mums kopā di-

bināt vienu vecpuišu koloniju. Man liekas, ka nemaz

tik ļauni neiznāktu. Bet kamēr jau laiks vēl ir, va-

jaga apskatīties. Un sapurini Tu to Jāni, Tu viņam
esi tuvāk

— lai tas dod to labo priekšzīmi. —
Par

Lieldienām noteikt gan vēl neko neņemos. Ja laiks

būs labs un ja pavasaris arī jau būs, tad gan patī-
kami būtu pastaigāties pa bērzu plaukstošām birzēm.

Bet par to vēlāk. — Daudz, daudz mīļu labdienu

mātei, māsām, Antonam un Tev pašam.
Ko dara Anete? Vai vēl mājā un kā iet ar vese-

lību? Un vai Antons arī mājā?
Par tām mašīnām gan man būs grūti ko drošu sa-

klausīt: noliktavās jau viņi izstāsta briesmu lietas,

bet no svara ir praktiski mēģinājumi. Un tāda pa-

zinēja neviena nezinu.

49.

2./V. 11.

Mīļo Kārli!

Gaidu no Tevis šad tad kādu dzīvības zīmi, bet

laikam jau Tev pašreiz ir tā jāspurinājas pa māju un
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pa tīrumiem, ka vaļas neatliek par citu domāt. To-

ties biežāki domāju es par māju un par Jums. Esmu

tagad dūšīgi noņēmies, tiklīdz skolas beigsies, tā pa-

ņemt pekeli un prom no Rīgas — tas būtu tā apmē-
ram maija pēdējās vai jūnija pirmās dienās. Kas tā

varenā pavasara saule! Tik Tu nu sasēj labi daudz

seka — salātus un radizes un tam līdzīgus. Antons

jau arī laikam pa mājām — tas jau var šīs lietas savā

pārzināšanā ņemt. Gita sevišķa nekā nav. Ir karsts

un skolas darbi pavisam apnikuši — spiež kā nelāga
-akas kaklu. Es vispār pavasarī — ja varētu — la-

bāk artu nekā klasē svīstu. — Vai „Latvija" Tev ta-

gad nāk? Un vai krusttēva Jūla ir atnākusi uz Rīgu?
Ja būtu, tad paziņo man viņas adresi, es labprāt viņu

apciemotu. — Daudz sirsnīgu sveicienu mātei, mā-

sām, Antonam un Tev pašam.
Fricis.

50.

25. IX. 11.

Mīļo Kārli —

Nu jau vairāk nekā mēnesis, kamēr basām kājām
vairs nestaigāju. Būtu jāsaka — iet atkal viss pa ve-

cam. Pa daļai jau arī iet, bet gluži nē. Stundu gan

man apmēram tikpat daudz, tais pašās skolās, arī

drāmatiskos kursos. Gribēju gan dažas atmest, ma-

zāk strādāt un mazāk ēst, bet lāgā nekā nav iespē-

jams iekārtot taisni tādu skaitu, kā vēlētos. Un ar

to ēšanu jau man vienmēr posts. Pie Lāčiem es vairs

neeju. Vai nu tas patīkami, vai cik nepatīkami —

( ) lesākumā gan kādas 2 reizes

aizgāju — man vajadzēja grāmatas un tur atstātās

lietas rokā dabūt (

Mīļo Kārli —

— —). Man nav nekāda naida, bet tur jau nu gan
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laikam tas vējš tagad ir gluži no otras puses, lai gan

neesmu interesējies ( —- —
— — — —— —

— — — — — — — —) Teodoru nesatiku —

bija jau aizbraucis uz Ķijevu eksāmenu likt, kur pa-

likšot vismaz līdz Ziemsvētkiem vai ilgāk. (——■ —

— — —
—

— —- —). — Jā, un ar tām pus-

dienām man nu lāgā nav, tā kā es tos ēdienus nevaru

tādus ēst kā visi citi. Tagad ēdu tepat mājā, bet

priekš manis jau vien nav iespējams sevišķi taisīt.

Tā iznāk, ka gan samaksāju 12 rb. mēnesī, bet dažu

labu reizi palieku gluži neēdis. Un nekā nevaru iz-

darīt. Dažreiz izdomājos mītēt mazu dzīvoklīti un

ņemt meitu vai tādu skuķi, kas prot ēdienus vārīt.

Blūms maksā par savu 8 rb., es — 16 —! Kopā jau
daudz nekas dārgāks neiznāktu, bet liela klapata,
kamēr to tā iesāk. Un tad jāpērk kādas mēbeles un

lietas — un tas viss iznāk liela smurga. Un tā dzī-

voju un badojos. —

(Kā nu Jums tur pa mājām sviežas? Lauki jau būs

nokopti. Cik izkūli rudzu? Cik linus dabūji? Un

kāda tā raža iznāca zumu zumā? Un kas ar ābo-

liem? Tik priekš manis gan vienu kasti pataupi —

vēlāk caur Jāni atsūti! Kā iet Anetei, un ko dara

māte? Un vai dzelzceļš jau nav atklāts? Visiem

daudz sirsnīgu sveicienu! Un ja maz pagadās —- at-

raksti drīz! Un palieci sirsnīgi sveiks!

Fricis.

Adrese pērnājā: AjieKcaHApOßCKan 28, 7.

51.

18. 12. 11.

Mīļo Kārli!

Tiilai rakstot solījos pa svētkiem uz mājām
braukt. Tomēr šais dienās esmu atkal tāds stipri
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saguris, tā ka nemaz nezinu, vai droši varēšu to so-

lījumu izpildīt. Tomēr, ja maz varētu, no sirds to da-

rītu. Es tad nu teikšu šā: tā kā tā stacija nav tālu,

tad svētku vakarā, 24. XII., atsūti vienu kužu uz

pēcpusdienas vilcienu pretim. Bet ja nemaz neva-

rēšu, tad lai tas braucējs aizved manas domas un jū-

tas un daudz sirsnīgu sveicienu uz Jūsu kluso māju,

jo garā tomēr būšu tur. Cerēšu tomēr labāko, un tā-

dēļ uz redzēšanos.

Fricis.

52.

12. 11. 12.

Mīļo Kārli!

Tu nu būsi uz manu vēstuli gaidījis, jo es jau gan

zinu, cik grūti ir tādās reizēs dienas un stundas skai-

tīt. Bet grūti arī ir rakstīt, ja zini, ka nevarēsi uz-

rakstīt nekā gaiša un priecīga. — Tagad jau nu viss

grozās ap to pašu slimo. Es nu esmu arī izdomājies
šā un tā, izrunājies un izklaušinājies pie pazīstamiem,
kam tādi gadījumi nākuši priekšā, bet kādas īsti no-

teiktas atbildes, kas būtu darāms — nevaru sastādīt.

Viņreiz es rakstīju par to sanātoriju, kā par beidzamo

soli; Tu raksti — arī Rullis to pašu teicis; no vienas

puses liekas, ka tiešām to vajadzētu mēģināt; ar to

naudu jau nenāktos viegli, bet kaut kā jau viņu var-

būt varētu sadzīt: ja tu no mājām varētu dot kādus

150, tad no Jāņa — lai viņa būves kur būves — arī

tikpat daudz varētu izdabūt; es no savas puses solu

simtu; tas kopā jau 400 r. Tā tad priekš 4 mēne-

šiem, kas nav gluži maz. Bet es izrunājos par šo

lietu gari un plaši ar Dr. Beldavu, kas jau ir vecs

speciālists ar daudz piedzīvojumiem šais slimībās.

Tas negrib no sanātorijas ne dzirdēt. Tā esot netik-

vien velta naudas zemē mešana, bet pat bīstama.

Viņš man uzskaita veselu virkni piemēru, kur viņš
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tepat ārstējis, bet tad uz kāda pavirša ārsta vai tā-

das pašas sastāstīšanas pamata ticis slimais, kurš jau

bijis diezgan labi atveseļojies, aizsūtīts uz sanātoriju,
no kurienes ticis atvests vai nu zārkā, vai ar daudz

augstāku temperatūru, tā ka tad viņam bijis no tāļā-
kas ārstēšanas jāatsakās. Viņš man rāda kādu no

jaunākajiem numuriem no viena slavena ārzemes

medicīnas žurnāla, kur izteiktas taisni tās pašas do-

mas. Sanātorijai kāda nozīme esot tikai priekš pil-
sētniekiem, kam nav tīra gaisa. Un sevišķi Somijas

sanātorijas ar drēgno klimatu varot derēt tikai priekš

pēterburdzniekiem, kas jau pie tāda gaisa pieraduši.
Bet tāpat arī par ārzemes sanatorijām viņš nekā laba

nevar sacīt — viņš esot visas tās apceļojis — Itālijā,
Šveicē, Norvēģijā. Tās visas esot veikalnieciski uz-

ņēmumi. No laukiem braukt uz sanātoriju esot tik-

pat, kā no akas nest uz jūru ūdeni. Arī par Blau-

mani viņš sirdās, tas ticis no viņa kollēģa neapdo-
mīgi aizsūtīts uz Somiju, kur nomiris. — Pie kādas

gudrības tad nu lai tiek. Ka viņam nebūtu sava daļa

taisnības, to neviens nevarēs noliegt. Tā tad pagai-
dām vēl nevarēsim izšķirties ne uz vienu, ne uz otru

pusi, bet būs jārūpējas tik par to, lai viņa tik tālu

varētu atspirgt, ka siltam laikam sākoties viņu varētu

atvest uz Rīgu un likt vēl pamatīgi izmeklēt, arī tam

pašam Beldavam. Bez redzēšanas viņš neņemas neko

tuvāki noteikt, bet pēc tām vispārīgām zīmēm sprie-
žot stāvoklis tomēr laikam esot diezgan nopietns.
Arī zāles nekādas bez redzēšanas viņš nevarot parak-
stīt. Un pie tiem vispārīgiem noteikumiem viņš nekā

sevišķa jauna arī nevar pielikt: ja temperatūra aug-

stāka, tad pilnīgu mieru, pat runāt pēc iespējas maz;

ja karstums liels, tad uz krūtīm vēsas kompreses,
istabas ūdens temperatūrā; siltā vannā pavisam
nedrīkst iet; bet ik rītus remdeni apberzt; ja

stipri svīst, tad vislabāk ar spirtu vai ar brandvīnu;

tad, protams, istabu bieži vēdināt, bet viņš neieteic

logu vaļā taisīt tai pašā istabā, bet blakus istabā; es
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nu nezinu, kā pie mums tas būtu izdarāms —
tad

būtu mātes istabā jāietaisa atverams logs; ēst visu,

kas smēķē, bet alkoholu nekādu nedzert — arī vīnu

nē. Tas viss. — Raksti nu man drīz, kā viņai atkal

iet. Un kā iet citās darīšanās pa māju. Mātei jau
nu, zināms, ļoti grūti. Bet arī te maz varam līdzēt.

Tik to, kas mūsu varā stāv — sirsnīgs vārds un pre-

timnākšana visās lietās — to mēs nekad nedrīkstam

aizmirst, kamēr šīs nespēcīgās kājas mūs vēl aptekā
un pretim sniedzas vecās piekusušās rokas. — Mans

vjeselības stāvoklis tāds pats bijušais, tik pašreiz esmu

atkal apsaldējies un klepu dabūjis, kurš, cerams, drī-

zumā pāries. Par sevi es saku aizvien: labi, ka vēl

tā var. Un nu daudz, daudz mīļu sveicienu Anetei,

tāpat mātei un Tillai, un Tev pašam.

Fricis.

53.

31./V. 12.

Mīļo Kārli —

let jau maijs uz beigu pusi un jāsāk domāt par

mājās braukšanu. Laiks pagājis starp darbiem un

nogurumu un neesmu Tev nekā pat paguvis uzrak-

stīt. Nava arī nekas sevišķs gadījies. Bet nu būtu

no svara, ja tu man sīkāki atrakstītu par Aneti,
tad priekš mājās braukšanas pieietu atkal pie Dr. Bel-

dava. Nepieciešams būtu: temperātūras liste, sākot

no laika, kad sāka lietot Beldava zāles; tālāk: vai viņa
visu laiku tās lietojusi; vai fagonālu vien, vai arī to

pulveri ar tām pilēm? Cik pilienu tagad dzeļ' fago-
nāla? Vai kādreiz vēders atkal bojā-
jies? Vai svīšana vēl tāpat? Kāds apetīts?
Vai cits kaut kas ievērības cienīgs gadījies? Atraksti

to nu labi drīz, jo maija pēdējās jeb jūnija pa-

šās pirmās dienās gribu aizbraukt.

Mīļiem sveicieniem visiem Fricis.
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Noteikti par braucamo dienu vēl rakstīšu. — Tas,

ko Tu man par to meitu raksti, man liekas stipri ēr-

moti. Nezinu arī, kā īsti to lai izdarītu? Anetei ka-

marinu nevarēju aizsūtīt — esmu vairāk reizes vies-

nīcas apstaigājis, bet neviena nevarēju atrast no Lim-

bažiem.

54.

6. IX 12.

Mīļo Kārli.

Tās trīs nedēļas, kuras jau atkal esmu Rīgā pava-

dījis, priekš manis nav bijušas pavisam lāgas. Tik

slikti es nevienu gadu neesmu sācis. Pēdējās 1% ne_

dēļas eju vārda pilnā ziņā kā zirgs, kas katru acu-

mirkli var pār ilksi krist. Nogulēju jau arī dienas

3—4 gultā. Galvenais — tās pašas galvas sāpes no

mazākās saaukstēšanās un pilnīgs ēstgribas trūkums.

Tas viss, protams, stāv sakarā ar iekšējiem orgāniem,

sevišķi nieriem. Nu un tad tā dzīve starp pilnīgi
svešiem cilvēkiem. Šogad arī pusdienas mājā neda-

būju. Un kad nu nevar iziet, tad iznāk tīri godīgi
tāda pagavēšanās, kādu otram nevēlētu. — Nu, bet

arī jums pa mājām laikam slikti, jo laiks pārāk

slapjš. Atraksti nu gan man labi drīz, kā jums iet

un ir gājis.

Sirsnīgus sveicienus visiem. Fricis.

HepnrcKaH 51, kb. 4.

55.

10. IX. 12.

Mīļo Kārli —

Pašreiz dabūju Tavu vēstuli. Un nu pasteigšos
tūlīt ar atbildi. Man jāsaka, ka tik drīzi to flinti
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krūmos mest nekādā ziņā negribētu. Ir tiesa, ka man

acumirklī ir grūti, bet jācer taču tomēr, ka ar laiku

atkal daudz maz uz labo pusi svērsies, lai kaut kā

varētu plītēties. Izjūgties no kāda jūga ir aizvien

vieglāki; bet kad esi reiz izjūdzies, tad ir grūti atkal

iejūgties. Ja es tagad no savām stundām atstājos,
tad es viņas zaudēju netikvien šo gadu, bet arī uz

priekšu. Un, protams, ka tad nav tik viegli atkal to

dzīvi iegrozīt, lai arī veselība būtu labojusies. Bez

tam —ja Anete būtu vesela, tad atkal citādi. Bet

tagad — cik var — jāsakož zobi un jāturas līdz bei-

dzamam. Nu, ja tad neiet — tad Dieva rokā, jo es

vēl dzīvoju tai bērna ticībā, ka bez Dieva ziņas mats

no galvas nekrīt.
— Māti apmierini un saki, ka ejot

atkal uz labo pusi, jo beidzamās dienās eju atkal uz

stundām. Bet ja sāks svērties atkal uz slikto pusi,
tad rakstīšu. Daudz mīļu sveicienu visiem.

Fricis.

Atraksti tomēr drusciņ sīkāki par mājas apstāk-
ļiem — cik tāļu jau ir ar darbiem un cik lielā mērā

slapums skādējis?

56.

8. XI. 12.

Mīļo Kārli!

Tagad Mārtiņi jau durvju priekšā, un no tiem at-

liek vairs tik viens solis līdz Ziemas svētkiem. Bet

Ziemas svētkos puse no skolas gada pagājusi. Tie-

šām, tas laiks paiet kā pasakā! Un ja cilvēkam tā

gluži nekas nekait, tad laikam viņš vēl ātrāki paiet,
vismaz man tā liekas, jo pēdējās nedēļās, kur man ar

veselību ir drusciņ vieglāki gājis, arī dienas nema-

notāki aizslīd. Es tagad ēdu tikai veģetāriskus ēdie-

nus, izņemot tos pāris cāļus, kurus man Jānis atsū-

tījis. Un tie, t. i. tie veģetāriskie ēdieni, bez šaubām
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ir priekš manis labāki, es domāju — ne tik priekš
manis vien, bet priekš katra cilvēka, kam nav jā-
strādā grūts fizisks darbs. Citādi jauna maz. Jānis

bij man rakstījis, lai es apgādājot priekš Anetes ka-

marinu un viņa fūrmanis to aizvedīšot. Es arī tūlīt

apgādāju, bet nupat pirmdien bij fūrmanis bijis tad,

kad nebiju mājās, un tā nu nekā nevaru aizsūtīt. Iz-

meklējos gan pēc viņa pa iebraucamām vietām, bet

neatradu. Nu jāgaida uz citu. — Par to māju es to-

mēr domāju, ka viņa būs jātaisa. Ja jau cilvēks ne-

maz par to dzīvi nedomā, tad viņam ar laiku pazūd
arī visi tie pavedieni, kas viņu pie tās saista. Un lai

nu tā nākotne šāda vai tāda, tāds „kaktiņš" vienmēr

labs. Citi cilvēki savā mūžā diez ko sadzen, sabūvē

un sastrādā, un vai nu es tīri lai nevarētu izvest tādu

nieciņu. Bet tuvāk par visām tām lietām domāju vēl

rakstīt kādā nākamā vēstulē. Sūtu visiem mājniekiem
daudz sirsnīgu labdienu, it sevišķi Anetei un mātei,

un palieci pats sirsnīgi sveicināts.

Fricis.

57.

Otros svētkos, XII. 1912.

Mīļo Kārli — cik labprāt arī nevēlējos būt svētku

vakarā pie Jums, tomēr apsverot visas tās lietas, kas

man priekš šī brauciena svarā krīt priekš manas

mīkstčaulīgās veselības, pie ārkārtīgi nelāgā laika, bij

jāatsakās no domām braukt uz ilgāku laiku pie
Jums. Gribētu tomēr aizkulties vismaz uz dažām die-

nām, un tāpēc esmu nodomājis braukt sestdien,

29. decembrī. Ja nu šī vēstule laikā nonāktu Tev

rokā, tad Tev nu, zināms, būtu jāatbrauc ar vienu

araberi pretim. Ja nu gadītos ceļā pavisam kas ār-

kārtīgs, tad tas brauciens varētu tikt atbīdīts uz svēt-

dienu, 30. — Tomēr negribu tam ticēt. Tā tad ce-

rēšu uz drīzu redzēšanos. Mīļām labdienām

Fricis.
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58.

12. IV. 13.

Mīļo Kārli!

Šodien Lieldienas sestdiena un gribas pēc vecā

paraduma sūtīt Lieldienu labasdienas. Uz mājām
pa šīm svētku dienām laikam neaizbraukšu, pa daļai
tāpēc, ka nākamā nedēļā arī man jādod dažas stun-

das vecākai klasei proģimnazijā, kurai tūlīt pēc brīv-

dienām gala eksāmens; pa daļai tāpēc, ka atlikušās

nedaudzās brīvās dienās gribas drusku ko pastrādāt
ārpus apnikušā skolas darba. Un beigās — atlikušas

līdz skolas slēgšanai ir vairs tikai kādas 5—6 nedēļas.
Žēl, ka neesmu nekādu ziņu dabūjis, kā Anetei iet.

Par to nu gan atraksti man drīzumā. Mana veselība

tāda pati, kāda jau nu viņa kliba ir. Nesen marta

beigās gan atkal kādu nedēļu bij jāpaliek mājās.
Man tas šad un tad atkārtojas, kā to vasaru redzēji.
Sveicini nu Aneti, tāpat māti un Tillu.

Mīļām labām dienām Fricis.

Vai Latvija Tev vēl nāk?

59.

3. 11. 1914.

Mīļo Kārli —

Par salīgšanu ar Andersonu — man liekas — nav

nekā ko sacīt. Ja tik viņš krietni strādā, tad pie ta-

gadējām cenām jau to par dārgu sevišķi nevar saukt.

Un ja arī kāds ņemtos 30—40 rb. lētāki, bet viņa

darbs varbūt nav tik labs, tad to tik un tā nevaja-
dzētu ņemt. — Par dēļu zāģēšanu es nekā noteikta

nevaru sacīt. To jāizšķir Jums ar Jāni. Man pat
nav skaidri, kādas tur labās, kādas ļaunās puses. Ceļš

tagad, zināms, grūts, bet jācer, ka vēl varbūt kādu

nedēļu uznāks ragavu ceļš. Rakstīšu arī Jāņam par
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to palīgā sūtīšanu. Man liekas, ka tas viņam pēc ie-

spējas būtu jādara netikvien aiz labpatikas, bet arī

aiz pienākuma. —

Esmu tagad tā apkrāvies skolas un citiem dar-

biem, ka neatliek man laika ne galvu uz augšu celt.

Brīnos pats, ka tā mana veselība, — kliba, kāda viņa
tur nu ir — vēl iztur. Bet citādi acumirklī arī nekā

nav iespējams, kaut gan uz ilgāku laiku tāds jūgs,
zināms, arī nav pavelkams.

Kad nu pagadās, atraksti man atkal, kā ar tām

lietām stāv.

Labas dienas visiem mājniekiem. Mīļiem sveicie-

niem

Fricis.

Un priekš krāsnīm, zināms, vajaga jau laikus sa-

runāt Lodi!

60.

9./V. 14.

Mīļo Kārli —

Steidzos Tev atbildēt to logu dēļ. — Protams, ka

jūs esiet strādājuši tā kā japāņu skroderi: ja uzliek

priekšā paraugam vecāku drēbes gabalu ar ielāpu,
tad šuj jaunam arī tūliņ ielāpu iekšā. Bet kas noti-

cis, noticis, izlabojams tur citādi tagad nekas nav, kā

vienīgi taisīt trīsrindu logus, līdzīgus tam, kāds

bij zīmēts augšā izbūvētais vidū. Tā kā apakšējo
logu augstums arī tika pieņemts ļ£ colles, tad nu

viņi ir taisni kantaini, un iedalījumam un rāmjiem

tādēļ nu jābūt uz mata pēc klāt pieliktā zīmējuma.
Ja nu tie rāmji vēl nav taisīti, tad, protams, tā ķibele
fēl nav tik briesmīga, lai gan viņi priekš tik mazām

istabiņām mazliet varbūt par lieliem. Bet citādi kaut

kā ir pilnīgi neiespējami. Pie tam taisāmi viņi ir tā,

ka vaļā veramas nāk tikai divas sānu daļas, bet vidus

un augša paliek nekustināmi. Uz tā plāna es ne-
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tiku uzzīmējis arī galu augšējos logus. Tā kā to logu

augstums, tāpat kā vidus izbūves logam, tika pie-

ņemts 39 c., tad viņu izskats uz matu tāds kā vidus

izbūves loga divas daļas, t. ir: ar divām garām rūtēm

apakšā un 4 maziņām augšā. — Verandas logu mus-

turs lai paliek tāds, kādu tas meistars tur zīmēja —

to bez tiem „kāraviem
4
. Tikai lai viņš tās šaurās rū-

tītes, kas nāk gar malām un vidū cauri, netaisa pārāk
šauras, bet drīzāk paplatākas. Verandas āras

durvīm jānāk uz āru vaļā veramām, bet tās,

kas ved istabā, uz iekš v. Bet ķēķa pusē ārē-

jās durvis veras uz iekšu. Un par tiem priekš-
logiem lai paliek tā: ja nu maz vien koki ir, tad lai

viņš taisa vien visus gatavus. Tik un tā — vai par
16 rb. kāds lētāki viņus taisīs. — Un ar naudām ir

tā: priekš maija beigām man būs grūti kādas naudas

dabūt. Tad nu katrā ziņā būs Jāņam viņa jādod —

gan kā sava daļa, gan arī, ja citādi nevar, kā aizde-

vums. Vai nu pēdējā maijā, vai 1. jeb otrā jūnijā
ceru pats uz mājām tikt, un tad lūkošu ar visiem iz-

rēķināties. Bez tam, kā jau agrāk tev teicu, lūko ta-

gad sastādīt vispārīgo rēķinu, cik liela tā zuma pavi-
sam kopā iznāk (ja jau arī nevar taisni vēl uz rubli

noteikt) un atsūti to man pēc iespējas drīz, jo taču

man tagad vajaga nepieciešami zināt. Un par to ma-

teriālu, zināms, tev nu vajaga lūkot cik maz var.

Rakstīšu arī Jāņam par tiem dēļiem.

Mīļiem sveicieniem Fricis.

Atraksti man arī noteikti, kāds beigās iznāca

griestu augstums, lai man būtu iespējams aprēķināt

par to papi, ja gribētu ar to mēģināt izsist sienas.

61.

Mīļo Kārli —

Nu jau esmu atkal iejūdzies kā zirgs vezumā un

to nu kārtīgi jāvelk no dienas dienā, no stundas
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stundā — bez paskatīšanās pa labi vai pa kreisi. Kā

jau no Jāņa būsi dabūjis dzirdēt — dzīvokli es no-

mītēju citur, bet vai te arī iznāks uz ilgāku laiku pa-

likt — vēl nevaru sacīt — jo šis tas arī še man nepa-

tīk. Stundu saņēmu atkal diezgan daudz, jo citādi

nevar tās iesāktās lietas galā izvest un vēl šādus tā-

dus robus nolīdzināt. Ja nu Dievs dotu tik veselību.

Nu, un beidzamā laikā atkal tā uzmanība tiek vairāk

pievērsta kapam, jo prūši nu nāk ar visu krūti pret

mums, tā kā Francijā nekas neizdevās. Protams, ka

arī še viņiem labāks Dievs nebūs, tikai posta, karam

garumā velkoties, var rasties daudz. Arī otras mo-

bilizācijas iespējamība var ar to pienākt tuvāk. Bet

kamēr vēl viņas nav, ir jau par visām tām lietām jā-
domā un jārūpējas, kā līdz šim. Es domāju arī to

mūsu mājas lietu. Vai tur kas arī tiek tālāk darīts.

Es biju kredītbiedrībā uzzināt noteikti to kredīta pa-

rādu. Tas ir 583 rb. Nu vajadzēs izstrādāt vienu

rakstisku līguma projektu. Vajadzēs arī mērnieka

un citas tādas lietas. Un jums ar Jāni nu vajaga to

lietu vairāk kustināt. — Un kā iet ar mājas darbiem?

Vai sienu visu beigās ar nopļāva? Un kas notika ar

liniem? Un kas ar manu māju: vai tie atlikušie darbi

tika arī beigās visi padarīti? Un tās augšgalu šķirbas
Tev nu gan vajaga jau tagad kādā lietainā dienā aiz-

bakstīt. Citādi pa slapjo laiku samirks tie griestu

gali un varbūt noiet līdz pat grīdai. Tāpat to kuri-

nāšanu Tev nevajaga aizmirst — kā jau teicu — par

to Tev tie 10 rb. — Atraksti drīz! Mīļiem sveicie-

niem Fricis.

Vēstuli man adresē uz skolu: JļepriTCKaH 15/17,
PeajībHoe viHJiHme.

62.

12. IX. 16.

Mīļo Kārli, šovakar jau laikam trešais svētdienas

vakars mums jaunajā dzīvoklī, tā ka nu jau var sacīt,



ka tā dzīve ir apmēram nokārtojusies tā, kā nu viņa
var būt. Visu kopā saņemot gan jāsaka, ka šis gads
laikam būs tāds, kāds vēl nav bijis — tās pašas dār-

dzības dēļ. Ja pērn varēja sacīt, ka viņa liela, tad ta-

gad jāsaka, ka viņa gluži traka. Ja pērn visas lie-

tas maksāja divkārtīgi, tad tagad jau trīskārtīgi. At-

ceros — pērno rudeni sviests jau gāja līdz 60 kp. m.

Tagad jau maksā 175—180 k. Āboli visniecīgākā
drāka maksā 20 kp. m., bet daudz maz godīgi 25—

30 kp. Un tā bez izņēmuma visas lietas. Tikai cu-

kuru uz kārtīm mēs dabūjam par 18 kp. Un tā kā

Agits arī ieskaitīts par vienu „familijas locekli", tad

var pilnīgi iztikt. Vispār mums iznāk tagad tā, ka

uzturam pie vislielākās vienkāršības un taupības
mums jāizdod ap 3 rb. dienā. Un tad vēl nāk dzī-

voklis, apmazgāšana, apkopēja (īna tante nāk pie
mums par 4 rb. mēnesī), malka, apgaismošana un

vēl visādas sīkas un neparedzētas izdošanas, tā ka

beigu beigās ir tīri jāiztrūkstas. Bet mūsu skolotāju

alga par atsevišķu stundu tāda pat kā bijusi. Kā nu

no vienas algas lai iztaisa trīs? Es nu gan tās stun-

das saņēmu vairāk kā jebkad — tagad man 31 stunda

nedēļā (pērn bij 27). Tikai nu jābīstas, ka neiznāk

kāda pārpūlēšanās un negadās ķibele atkal no tās

puses, jo to savu miesas būdu jau par sevišķi stipru
nevaru skaitīt. Tomēr kaut kā taču ir jālūko, kā

krievs saka, savest galus kopā. Dažreiz man gan

uznāk tādas domas, ka varbūt es būtu gudrāki darī-

jis, ja būtu nākamo ziemu palicis uz laukiem. Tagad

par visnepieciešamākiem mēbeļu gabaliem vien es

esmu izdevis pāri par 200 rb. (jo arī tās tagad te

šausmīgi dārgas — visbeidzamais tiek uzpirkts un

aizsūtīts uz Petrogradu un Maskavu). Ar to es varētu

ziemu uz laukiem izdzīvot. Un kādu simtu nopelnīt
arī man nebūtu bijis grūt. Un es būtu atkal varējis
daudz ko priekš sevis pastrādāt, kamēr tagad no visa

jāatsakās. Tikai tad puisīšam pa lielo ziemas auk-

stumu būtu bijis grūti tai namelī — varbūt pat neie-
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spējami. Un tāpēc jau vien tā nevarētu. Tā tad

nekas cits neatliek, kā vilkt vien tālāk. Un kūpam

gan arī tagad nav grūti, izņemot tos, kam daudz ko

pārdot.

Acumirklī gribēju Tev vēl atgādināt par to sviestu.

To podu no Ļišķa laikam jau tak būsi agrāk

nopircis. To nu Tev vajadzētu aizvest pie Jāņa. Bez

tam vēl neiztrūkstoši manu kažoku, jo aukstums

jau sāk brukt virsū, un man līdz ir tikai mazais plā-
nais mētelītis. — Un tagad nu nopērc vēl priekš ma-

nis sviestu — ja arī tur tās cenas būtu kāpušas. Aiz-

braucot mēs sacījām Kristai, lai viņa priekš mums

krāj. Es nezinu, vai un cik viņa to būs darījusi. Tu

ar viņu parunā. Protams, ka arī viņa gribēs tagad
dārgāk nekā vasaru. Un tas jau pats par sevi sa-

protams. Es gribētu, ka tu bez jau agrāk norunātā

poda nopirktu man vēl kādus 2 podus, jo cik ta-

gad saprotu, tad cenas apmēram līdz marta beigām

kāps vienmēr augstumā, un varbūt pat vēlāk tas ne-

būs nemaz vairs dabūjams. — Tāpēc to izdari tūlīt,

un tūlīt arī atraksti, cik tas maksā, tad es arī tūlīt

lūkošu naudu aizsūtīt. Priekš ielikšanas māte varbūt

dod kādu piena kubliņu — gan jau to aizgādāšu

mājā, tāpat kā pērn. — Par kartupeļiem Tev vēl vē-

lāki rakstīšu. Jānis jau man kādu sieku atsūtīja.
Tos te tagad sver un pārdod kā zilumzāles — par

5—6 kp. m. Un ābolus jūs jau laikam būsiet visus

noēduši un pārdevuši? Ins dikti gaida, ka viņam vēl

atsūtīšot. Bet diez' vai „redzēs". Agīts beidzamā

nedēļā bij tāds savārdzis — vēderiņš samaitājies, Bet

nu sāk laboties. Citādi jauna nekā nav. Sūtām visi

trīs daudz labdienu mātei un Anetei. Sirsnīgi svei-

cinādams Fricis.

Kā stāv ar mobilizāciju? Un kā ar lauku dar-

biem? Vai labība jau nokulta? Un cik tika?

Atraksti man, cik tu rēķinātu par mēslu vezmu?

Es gribētu, lai Tu man kādus 4—5 vezmus uzvestu
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tam sakņu dārzam, tad nākamo vasaru tur varētu

kas iznākt. Citādi sēkla neatmaksājas. — Aprēķini
samērā ar mākslīgo mēslu cenu.

Avīzīti Tev pasūtīšu nākamās dienās — savas tik

nupat apturēju.
Un kā stāv ar tiem maniem cāļiem? Ja citādi ne-

iet —to ēdināšanu var likt uz mana rēķina. Bet es

uz viņiem tomēr gaidu.

63.

23. XII. 1916.

Mīļo Kārli,

rīt svētku sestdiena un tad, domāju, Tu būsi mājā.
Tādēļ arī Tev tā vēstule. Gribēju jau Tev agrāk rak-

stīt, bet nezināju, uz kurieni adresēt — izprasījos Jā-

ņam, tas nekā neatbild. — Šogad gan mums tie svētki

būs tādi izklīduši, jo es par mājās braukšanu tagad
gan nevaru domāt — viss tik neērts un saspiests.
Mūsu dzīvē nekādu sevišķu pārmaiņu nav, arī vese-

lība tā —pa vidām. Tagad lielākais slogs, kā zini,

ir ārkārtīgā dārdzība. Vakar nopirku mazu vez-

miņu malkas priekš plītēs — varbūt drusku vairāk

par 14 ass. Samaksāju par malku 21 rb., par sazā-

ģēšanu un saskaldīšanu — 3 rb. Visu bagātību par
24 rb. noliku ķēķī plīts kaktā. Un līdzīgi mums iet

ar visām lietām. Piens 45—48 kp. stops, sviests

230—250 mārciņā v. t. t. Un ja nu karš, kā redzams,
vēl nebeigsies, tad jājautā: kas būs pēc pusgada vai

gada? Man liekas, nu tik vēl sāksies tie laiki, kad

dabūsim īsti just, ko nozīmē karš. — Pie tās pašas
reizes man Tev cieši jāatgādina, ka tās — laikam

7 mārc. no man pirktā sviesta tu nu gan neiztrūk-

stoši liec man atsūtīt. Bet vēstulē man atraksti,

kad un uz kurieni es Tavu izlikto naudu (laikam 12

rb.) lai sūtu. Bez tam Ins Tevi gauži lūdz, lai Tu
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pēc svētkiem aizvedot to brūkleņu zaftes podu uz

Limbažiem, jo tas nu mums tiesām tai sviesta bada

laikā būtu ļoti vajadzīgs. Un beigās vēl viena lieta:

vai Tu nevarētu priekš mums vienu pūru kartupeļa
aizvest uz Limbažiem. Esmu par to jau vairāk rei-

zes runājis un rakstījis un drusku neomulīgi ir at-

kārtot vienu un to pašu. — Visas tās lietas man va-

rētu atvest tur kāds Miķelsons. Tās nu būtu tās

manas bēdas. Bet kā īsti iet pa māju? Man par to

vēl neviebs nav tā tuvāki ko uzrakstījis. Kas zirgus

kopj? Kas malku ved? Un kā māte var iztikt ar

Aneti? Esi nu tik labs un atraksti man arī par to.

Gribētos arī zināt, vai manām ābelītēm ir tās dar-

votās bantes pieliktas (par ko rakstīju Jāņam un

levas mātei) un kā stāv ar nameli: vai nav izsisti logi.
vai izlauztas durvis? Gaidīsim par visu to ziņas. Un

nu sūtām visi trīs jums visiem — mātei, Anetei, levas

mātei, levai un Tev pašam — daudz mīļu labdienu

un svētku vēlējumu. Lai Dievs dod, ka nākamie

Ziemas svētki mums būtu gaišāki. Fricis.

Bet mātei pasaki, ka mēs no viņas gaidīsim vienu

kafijas sūtījumu. Līdzpaņemtā ir izbeigusies, bet

tādu še nevar dabūt arī par dārgu naudu. Un pupu

kafijas es nevaru dzert.

Atraksti man arī, cik tagad maksā sviests uz

irmkiem.

64.

9. IV. 17.

Mīļo Kārli,

Goldmanis tagad ir atkal Rīgā un vakar man ga-

dījās ar viņu izrunāties. Runāju tad arī par to Tavu

lietu. Viņa domas ir šādas: tā kā Tu būtu tajos kroņa
darbos ieskaitīts priekš mobilizācijas (es domāju —

Tu man tā rakstīji), tad patiesībā par mobilizētu Tevi
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neieskaitīšot, lai gan to pašu gadu vilcēji caur seko-

jošo mobilizāciju ir iesaukti; un tā kā Tev pāri par
40 gad., tad Tev esot pilnīgas tiesības tikt tagad no

kroņa darbiem atsvabinātam priekš lauku apstrādā-
šanas, ja tāda vajadzība tiešām būtu. Priekš kā-

diem U/2 mēnešiem viņš esot par to ar ģen. Russki

runājis, un tas esot attiecīgu rīkojumu devis. Acu-

mirklī visīsākais un drošākais ceļš esot griezties rak-

stiski pie ziemeļu armijas galvenā apgādnieka, atsau-

coties arī uz viņu. Tad lieta tikšot drīz nokārtota.

Un to nu Tev tad arī vajaga izmēģināt. Tur var

īsi pastāstīt par lietas stāvokli un varbūt pielikt klāt

arī kādu apliecību no pagasta par mājas un darba

apstākļiem. Adrese sekoša: DiaBHOMV HaqaJibHHKy

CHa6>KeHisi apM. CBBepHaro (jppoHTa, iļ-EHCTByK)LiiaSī
apMia.

(Viņš atrodoties Pleskavā, bet to nevajagot rak-

stīt.) — Tā tad izmēģini. — Kas zīmējas uz tām kre-

dita lietām, tad es lāgā nesaprotu, kā Tu to esi do-

mājis: vai tas ir kāds nokavētu maksāšanu parāds jeb
pats īstais aizņēmuma parāds? Par to Tu man at-

raksti. Tagad pa Lieldienām bij visādas tādas iestā-

des ciet. Un tas arī nav tik steidzīgi. Tikai es ne-

zinu, vai Tev nevajaga kādu pilnvaru, ja tur grib no-

teikti uzstāties. — Citādi tā dzīve rit tagad diezgan
raibi. Bez daudzajiem skolas darbiem ikdienas vis-

maz 2—3 „sēdes", jo pats vairs nezinu, cik dažādās

komisijās un padomēs un valdēs neesmu tagad še sa-

vēlēts. Un tā ir nosēdēts viss beidzamais mēnesis un

pat Lieldienas brīvdienas no rīta līdz vakaram. Lie-

lākās bažas pašreiz tās, ka gaida atkal vācieti uz

Rīgu nākam. Un ja nu tiešām tas notiktu, Dievs zin,
kā tad viss beigtos — kur tad mēs varētu aizbēgt. —

Esam visi puslīdz veseli un sūtām daudz mīļu lab-

dienu mātei, Anetei un Tev pašam.
Fricis.

Par to medu Anetei vari pastāstīt, ka tas ir Kri-

mas medus un tāpēc viņš tāds gaišs.
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Brālim Antonam.

1.

Mīļo Anton — tavu vēstuli gan dabūju jau pa-

gājušā nedēļā, bet pašreiz ar tām naudas lietām esmu

tā drusciņ saspiests — bij gandrīz kādi 100 rb. tādu

gluži ārkārtēju izdevumu — šuvu jaunu kārtu, ka-

žoks bij jāizņem un vēl šis tas. Nosūtu tev 5 rb.

Varbūt vēlāk tās lietas labāki grozās. —

Manā dzīvē maz jauna. Stundas dodu turpat un

tāpat. Ar veselību iet ne sevišķi. Septembra vidū

pāris nedēļas pat pavisam slikti. No mājām arī maz

labu dzird. Tāpat Jāņam ejot grūti ar uzsāktām

būvēm lietainā laika dēļ. Atraksti pie gadījuma, ko

labu dara cēsnieki un kā tev klājas; kā iet ar mācī-

bām?

Mīļiem sveicieniem

Fricis.

ZlepnTCKan 51, 4.

17. X. — 12.

2.

29. IV. 18.

Mīļo Anton, par Tērbatas mūziķiem pašreiz ne-

varu nekā noteikta sacīt. Ka viņiem labi attīstīta

fantāzija finansu lietās, tas nenoliedzams. Bet ne-

atkarīgi no tā, Izglt. Bdr. pašreiz lielāku koncertu sa-

rīkot neizdotos laikam tāpēc vien, ka beidzamajā laikā

esam ar viet. komendantūru tik stipri saēdušies, ka

uz atļauju pavisam grūti cerēt. Tā pagaidām lieta

būs jāatstāj „bez tālāka virziena". — Pats tagad sāku

jau stipri purināties uz mājās braukšanu, bet kad īsti

tas izdosies, ir grūti noteikt. Citādi jauna maz. Ve-

selības stāvoklis arī maz labojies.
Sūtām visi labas dienas.

Fricis.
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Esi tik labs, painteresējies, kas no Tērbatas mcd.

prof. ir labākais speciālists nieru slimībās. Varbūt

pa vasaru vajadzēs aizbraukt. — Un vēl viena lieta:

ja Tērbatā dabūjami vēl citroni, nopērc priekš
manis kādus 2—3, lai cik dārgi. Ja viņi drīz bojā-
tos, izspied sulu glāzītē līdz atbraukšanai.

3.

Sūtu Tev, mīļo Anton, no savas puses arī labas

dienas. Pašreiz man milzums darbu, tā ka katra mi-

nūte ir „iemērota". Skolā pieņemti Dambergs, Roze

un kāds Gulbis — dabas zin. stund. 111 k., bijis Au-

sēja skolnieks. Liekas tāds lutausis, bet nevarēju la-

bāku steigā atrast. Vēsturniece Dimara arī pašreiz
Tērbatā stud. beigusi. — Skolnieku pieteikušies ap

250. — Redzēsim, kas izaugs. — Citādi nekā sevišķa
nav.

Mīļām labdienām Fricis.

4.

Mīļo Anton, par kuplo sūtījumu sūtu mīļu paldies
Tev, mātei un visiem, kas ar soli vai pirkstu bijuši
palīdzīgi viņa sataisīšanā. Jums patiesībā būs grūti
iedomāties, ko īsti tas mums tagad nozīmē, kur ola

maksā l1 rub., kartupeļu mārciņa rubli, gailis —

50 rb. — Domās bieži kavējos pa mājām — pa mūsu

tagad bezgalīgi skumjām, tukšām un it kā no Dieva

atstātām mājām. Jā — likteņa sitiens nekad nenāk

tikai viens. Un uz Tevi nu krīt morāliski un prak-
tiski grūtais pienākums — cik Tavos spēkos
stāv — mīkstināt mūsu asarās noslīkstošai mā-

tei viņas melnās bēdu dienas. — Par sevi nevaru

nekā laba stāstīt. Pēdējā slimība atkal mani grūti
ir ķērusi. Laikam tagad būšu galīgi novests pie
krustceļiem, kur jāizšķiras: vai izmēģināt pēdējo lī-

dzekli — operāciju, vai pamazām laisties dibenā. Ne-
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esmu vēl izšķīries: ja būtu tikai operācija un nebūtu

tās šausmīgi grūtās un sāpīgās priekšizmeklēšanas,
tad es laikam ļautos arī operēties, bet tagad jūtos par

vāju visu panest. No skolas un piedāvātās ģimnāzi-
jas direktora vietas nupat galīgi atsacījos. — Uz mā-

jām jau nu jāmēģina būtu tikt, bet, pirmkārt, pirms
3—4 nedēļām arī pie labākās lietu gaitas tas laikam

nebūs iespējams, otrkārt, man tāda sajūta, ka to

māju mums vairs nemaz nav. — Jūtos noguris un

vienu otru sīkumu nespēju uzrakstīt. Bēmis jau arī

šo to pastāstīs.
Daudz sirdsmīļu sveicienu mātei, Tev un citiem

tuvējiem. Fricis.

10. 11. 19.

Brālim Jānim.

1.

10. X. 11.

Mīļo Jāni!

Man nupat atkal dažas tādas nelāgas dienas, kad

tā veselība tāda kliba. Lai gan mana dzīve stipri
vientuļa vienmēr un pie vientulības esmu jau pie-

radis, bet tādās reizēs viņa jūtas tiešām desmit reiz

smagāka. Nav ar ko pāris tuvu vārdu izmainīt. Tik

nemitošais ielas troksnis nāk pa logu iekšā. Sēdi

viens kā mūža mežā. Tu iarī gan esi vientulis, bet

tava vientulība man liekas daudz vieglāka. Tavs

darbs jau tāds, kur pastāvīgi jāsatiekas ar cilvēkiem.

Tad mājā tev ir cilvēki un kustoņi, un vispār daudz

vairāk dažādības. Bet es, kad pusdienā noguris pār-
nāku no skolas, tad ir četras sienas līdz otram rītam,

kad atkārtojas tas pats atkal no jauna. Cik savādi,

ka līdz šim mums nevienam nav izdevies tādu lai-

mīgu dzīvi iekārtot! iKārļam atkal tā nelaime, ka

viņš netiek prom no citiem. Nupat viņš man nopietni
raksta, ka uz nākamo gadu viņš esot nodomājis katrā
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ziņā mukt no Rumbiņiem. Es nevaru ne uz viņu,

ne uz kādu citu ne dusmīgs, ne ļauns būt, sevišķi ta-

gad, kad esmu prom no visiem. Tad man ir līdz-

cietība pret katru, un es diez kā būtu palīdzējis, ja
tik kaut kā to varētu. Bet kā tad nu tā mājas dzīve

beigās nokārtosies un kā paliks ar tiem, kuri nespēj

pat ne tik daudz — aiziet? Par to nu vajaga laikus

jau padomāt, lai beigās neiznāktu tā, ka nevar ne šā,

ne tā. — Antons man raksta par Aneti. Ak, es tie-

šām šai lietā esmu dumjš. Kā liekas — tad laikam

arī viņai (tāpat kā man vielu maiņas slimībās) ir

stipra iedzimta gatavība priekš šīs slimības, jeb kā

teic, viņa ir disponēta priekš tās. Tādēļ arī šī iz-

veseļošanās tik grūta. Tas arī pa daļai viegli sa-

protams, ja atceras, ka vecāki viņai dzimstot jau ir

bijuši stipri veci. Pēc manām domām — vienīgais,
ko še varētu darīt — atvest viņu tagad vēl reiz uz

Rīgu, lai Ķikuts viņu pamatīgi izmeklē, un ja tad

viņš ieteic kādu dziedināšanas veidu, kas pēc līdzek-

ļiem daudz maz iespējams, tad varētu mēģināt. Bet

ja iet pāri spēkiem, tad viss jāatstāj Dieva rokā.

Nu kā tev nu tagad gājis pa šo laiku? Kāds šis

rudens priekš lauciniekiem galu galā tad iznāca

naudas ziņā? Kad brauksi Rīgā? Jā, un kas notika

ar to manu katliņu? Vai tas nebūs izaudzis par ve-

selu katlu, kurā es varēšu sēdvannas ņemt? Un tad

par tiem svārkiem, — ja tu tādu drēbi maz vēl kā

varētu dabūt, tad atsūti man priekš viena žaketa.

Tā mana vecā kārta tagad sāk nonesties ātrāk, nekā

es domāju, un nu nopietni jādomā par vietnieku. —

Atraksti man drīz kādas rindiņas un paliec sirsnīgi
sveicināts!

Tavs Fricis.

Šneidenam atrakstījis Dinsberģis vienu sajūsmi-
nātu vēstuli par to prologu. Un nu Šneiders neliek



202

man miera, lai viņam arī to prologu sagādājot. Vai

tev vēl ir kāds eksemplārs?

2.

27. XI.

Mīļo brāli!

Pāris dienas pēc tam, kad tavu pēdējo vēstuli biju

saņēmis, bij man tās gaišākās dienas visā šai rudenī

un ziemā. Man bij prieks par tavu sūtījumu, par
tavu mīļo sirdi un sirsnīgo vēstuli, prieks, ka mēs

esam brāļi. Bet šie gaišie brīži laikam bij vajadzīgi

priekš tam, lai pēc tam satumstu divkārt. — Domāju,
tiku jau tev vasaru drusku minējis, ka man kāda

maza draudzene ( ).
Tas nu nekas sevišķs, bet no maza avota dažreiz iz-

ceļas lielāka upe. Tā pa daļai, man pašam īsti ne-

maz neapzinoties, arī še bij noticis ar mūsu drau-

dzību. Un tas arī viegli saprotams, ja iedomājas, ka

man, kā jau reiz teicu, nav neviena tuvāka cilvēka.

Bet te nu tai manai draudzenei bij jātaisa kāda ne-

liela operācija — kāds sacietējums uz muguras, zem

ādas. Pagājušo pirmdien viņa ieiet slimnīcā, trešdien

tiek operēta, operācija pāriet normāli, bet piektdien

pie vakara viņa paliek ārprātīga. Un tas ļaunākais

pie visa tā vēl tas, ka es laikam pa daļai, protams

neapzinīgi, pie tā esmu vainīgs: viņa mani ļoti gai-
dījusi, bet es nevarēju aiziet agrāk kā sestdien, pa

daļai tāpēc, ka bijos tūliņ pēc operācijas viņu traucēt,

pa daļai tāpēc, ka ceturtdien un piektdien man vēlu

stundas, bet slimnīcā (tā atrodas Āgenskalnā) apmek-
lēšanas stundas ir tikai līdz 4. — Ak, mīļais brāli, tu

nu vari iedomāties gan, ko tas nozīmē. Mana bez

tam jau tik vājā veselība un nu vēl tas. Un brīžam

man uznāk bailes, ka ar mani arī nenotiek kas slikts.

Bet Dievs labi dar' ko darīdams. Tik acumirklī es

esmu tāds, ka neko nesaprotu. Es nezinu ar, ko tev
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vēl teikt. Aizvien vairāk uzmācas domas — kaut jel
drīzāk tiktu galā. — Atraksti! Mīļiem sveicieniem

Fr.

3.

Sestdien, 3./XII.

Mīļo brāli!

Vakar saņēmu tavu vēstuli un paldies par to. No

sirds runāts vārds vienmēr atrod sirdi. Skumjais no-

tikums, par kuru tev rakstīju, tagad tomēr — paldies
Dievam — iet uz labo pusi. Jau no otrdienas slimā

ir atkal pie skaidras apziņas un cerams drīz atvese-

ļosies. Tādi notikumi tomēr ir briesmīgi. Bet arī

ļoti pamācoši tai ziņā, ko nozīmē, ja tu jūties pēc

sirdsapziņas, — kaut arī vismazākā mērā, kaut arī

neapzinīgi līdzvainīgs pie kāda vairs neizlabojama
ļaunuma. Es vismaz biju tā iedomājies: ja es būtu

to dienu tur aizgājis, visvienkāršākās sarunās viņu

izklaidējis, tad tas varbūt nebūtu noticis. Vesels cil-

vēks ir spējīgs pats ilgāki ar visu cīnīties, bet sli-

mam ir jāsniedz palīdzīga roka jeb tikai labs vārds,

ja tas no svara. Tādos gadījumos mums jābūt ļoti

uzmanīgiem. Mani, piem., vēl tagad bieži skumdina

domas, kuras arī vairs nekad nav izlabojamas, ka

mūsu mīļais tēvs esot beidzamās nedēļās stipri gai-

dījis no manis vēstuli. Bet es biju paviršs un viegl-

prātīgs, lai atliktu to no vienas dienas uz otru, līdz

viņas vairs nebij vajadzīgs. Nevar jau sacīt, ka taisni

tāpēc viņš būtu ko grūti cietis, bet tomēr. Un tagad
es varu trīs reizes kājām ap pasauli apiet, bet noka-

vēto vairs nevaru izlabot. —

Piedod, ka neatbildēju tev par to drāmatisko

kursu audzēkni. Tas tāpēc, ka es pats īsti nezināju
ko sacīt. Pie tiem labākiem taisni viņš nepieder.
Tomēr izrādi varētu viņam ļaut ar tādu noteikumu,

lai piedalās tikai trešā kursa audzēkņi. — Un nu gai-
dīšu tevi atbraucam. — Mīļiem sveicieniem. Fr.
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4.

Otrdien, 8. I. 13.

Mīļo Jāni!

Atbraucu Rīgā labi, un nu sākas atkal vecā gaita.
Nosūtu tev, kā norunājām —to būdas plānu. Esi nu

tik labs un parunā tur ar kādiem tiem būvētājiem,
sevišķi ar to Zaulu, par kuru tu minēji. Lai viņš uz-

stāda tādu provizorisku aprēķinu un tad atsūti to

man. Man ļoti gribētos, ja varētum šoziem jau ko

izdarīt. Mīļām labdienām Fricis.

Redzi nu, vai nav, kā es teicu, ziema klāt!

5.

Mīļo Jāni,

varbūt būsi jau no mājniekiem dzirdējis, ka esmu

tagad atkal jaunā dzīvē un darbā. Tīri nejauši at-

braucu uz Valmieru un mani te ievēlēja Zemes Pado-

mes Skolu Nodaļā, tā ka man tagad vajadzēs izdarīt

tos uzdevumus, kādi līdz šim bija t. skolu inspekto-
ram. Pats jau esmu kādu nedēļu Valmierā, bet īns

vēl mājās. Uz nākamo otrdienu tomēr ceru

braukt pēc Ina. Ja tev iznāk, atbrauc uz Rumbi-

ņiem. Vai un cik ilgi tā dzīve te iznāks — grūti sa-

cīt. Bet jāmēģina jau ir. Daudz mīļu labdienu levai,

Edīšam un tev pašam. Fricis.

Adrese: Limbažu ielā Nr. 13.

Māsai Matildei.

13./XI. 11.

Mīļo Matild!

Kārlis gan man pāris reizes rakstījis par mājas
dzīvi vispār, bet par Jums trim — par māti, Aneti
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un Tevi mazāk. Man nu tomēr gribas zināt, kā

jums iet. Ka jau nekā laba nav, to ar zinu. Zinu ar,

ka maz ko varēšu jums palīdzēt. Bet zināt jau to-

mēr gribas. Ja jau man pašam būtu labāki gājis,
tad varbūt par jums mazāk būtu domājis, bet tagad,
kur es pats ar esmu, kā teic, tāds Dieva dots, bieži

un ikdienas par jums iedomāju. Šis rudens laiks jau
nu jums būs sevišķi slikts bijis, tiklab Anetei veselī-

bas ziņā, kā mātei un tev daudzo darbu dēļ. Bez

tam nezinu, kā nu jums atkal ar to saticību iet. Ja

nu tā vēl nav krietna, tad labi nav. — Es no savas

dzīves maz ko jaunu varu stāstīt — tā iet atkal pa

vecam, un ja jau tā veselība man būtu krietnāka, tad

nekas. Bet tagad, ja kādreiz ciešāk saslimstu, nav

visā pilsētā neviena tuva cilvēka, kas varētu vismaz

vai uz kādām stundām ciemā atnākt. Tad ir grūti.
Uz Antonijas ielu vairs neeju un neesmu bijis, kamēr

vasaru pēc atbraukšanas. — Es nezinu, vai Blūma

meitas jums ko rakstījušas, bet avīzē es lasīju nāves

ziņu, ka Blūms miris un tiek paglabāts 6. novembrī.

Es no viņiem nekādas ziņas neesmu dabūjis.
Ja nu tā veselība maz ļaus, tad pa Ziemassvēt-

kiem uz dažām dienām lūkošu aizbraukt uz mājām.
Bet vai pienu es varēšu dabūt — vismaz kādu glāzi
pa dienu? Un tad pataupi ar kādus vistu vīrus līdz

tam laikam. Bez tam man liela kāre dažreiz uznāk

pēc tām putraima desām, kā puika būdams viņas

ēdu, kad māte krāsnī cepa. Tās visas manas vēlē-

šanās. — Un nu visiem daudz mīļu, mīļu sveicienu —

mātei, Anetei un tev pašai. Tāpat arī Kārļam.

Fricis.

Es esmu gluži sajucis par tām zaftēm: no tām 2

līdzpaņemtām burkām tā mazākā bij maisīta; otrai,

es domāju, vajaga būt zemeņu, bet tā ir avieseņu,
Vai tas aiz pārskatīšanās jeb tā patiesībā bija?
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II. Vēstules rakstniekiem.

Kārlim Skalbem.

1.

19./X

Cienīts Skalbe!

Priekš kādas nedēļas Buclers man teica — Jūs

esot viņam rakstījuši un starp citu minējuši — Jums

neesot nekādu tuvāku ziņu par šejienes bohēmas sī-

kajiem notikumiem, par „Stariem", viņu stāvokli etc.

Tas pamudina mani rakstīt šo vēstuli, kaut gan ne-

varu nebrīnīties par to, ka Jums taču katrā ziņā šeit

vairāk intimu paziņu? Kādā kublā tad tie savus

pirkstus raudzē? — Esmu —- cik atceros — reiz ar

Jums ticies, intimo lietu mums nebūs daudz, tad vis-

maz par „Stariem". Ar septembra burtnīcu sākot

esmu uzņēmies St. vadību, jo Jaunsudrb... atteicās —

dzīrās braukt uz Mincheni, bet neaizbrauca. — Pati

St. lieta nav nekāda spožā, stāvoklis pagrūts, izdo-

šana vēl aizvien ar deficītu, pat diezgan paprāvu.

Protams, ka B. to ilgi nevarētu izturēt. Un tādēļ

St. no jauna gada pāriet Zalkša-Ķeniņa-Fallija rokās.

Ko Jūs uz to teiktu? Es Ķēniņu pavisam maz pa-

zīstu, Fallija nemaz, tādēļ tiešām esmu neziņā, ko uz

visu to lai saku? Kā sapratīsiet — īsto „St." dzīvī-

bas nervu šeit Rīgā tagad nav, un kas šeit ir, tie ab-

solūti nekā nedara, ne pro, ne contra. Mans stāvok-

lis, lai kaut ko darītu, nepatīkams tai ziņā, ka esmu

acumirklī iepinies tai vadīšanā un tā varētu izlikties,
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it kā es personīgu nolūku dēļ to daru; bez tam —

kā jau teicu — man pavisam nav iespējams šai lietā

noteiktu stāvokli ieņemt, tādēļ ka viņu nākamos va-

dītājus nepazīstu. Visai nepatīkamu iespaidu uz

mani atstāja tikai tas, ka Ķēniņš arī šai lietā līdz

šim rīkojies tikai kā veikalnieks — ar Rieksta palī-
dzību izkaulē no B. labākus pirkšanas noteikumus

etc, etc, bet ar nevienu no vistuvākajiem St. līdz-

šinējiem līdzdarbiniekiem viņš neatrod par vajadzīgu
viena vārda izmaiņu par St. nākamo gaitu, tendenci

v. c. Tā vien jūt: ja jau man tā nauda, tad jūs, puiši,
savas „mēļu ķaulijas" variet aiz zobiem paturēt.. .

Dzirdēju arī, ka daži līdzstrādnieki, kā Eglīts, Dam-

bergs, Jākobsons — tikšot „strīķēti". Cik tur tais-

nības, nezinu. Mani sirds draugi tie nekad nav bi-

juši, bet tā „strīķēt" — hm! . . Un tā man ļoti

gribētos dzirdēt, ko Jūs uz visu to teiksiet? Varbūt

Jūs ar Ķēniņu labi stāviet, varbūt viņu tuvāki pa-

zīstiet, varbūt varēsiet palīdzēt man pie noteikta uz-

skata tikt. Es jau reiz tā caur nezināšanu ieskrēju
svešā pirtī — „Rītā". Varbūt būsim ar nākamiem

~Stariem" visi ļoti apmierināti. Gaidīšu. —

Par Jūsu „Apakšzemi" ļoti pateicos un priecājos.

Lasīju ar dziļu interesi. Jūs esat apsolījuši arī kaut

ko pjiekš novembra b. Gaidīšu ar nepacietību, re-

zervēšu telpas. Pie manis ir vēl Jūsu „Vēršu dzinēji".
Cik absurdi Jums tas neizliktos — bet līdz šim neva-

rēja. Incidents ar Vīksnas „Dzīve — brīve" Jums

taču zināms? Bet pēc Domes saiešanas vienā no nā-

kamājām b. varbūt tomēr varēs.

Tā tad sveiki! Fr. Bārda.

Adr. vai nu „Staru" red, vai: CTOJičoßaa 55, 29.

2.

5./XI.
Labais K. S.

Zeme jau kādas reizes 4 būs apgriezušies ap savu

asti, kamēr taisos Jums rakstīt. Piedosiet — bija tie-
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šām nevaļīgas dienas. — „Mazgātāja" jau sen manā

paspārnē. Žēl, ka nevaru Jūsu roku spiest — žēl. . .
„St." lietā ir šis tas grozījies — gribētos sacīt, uz labo

pusi. Bet rīt vai parīt par to tuvāki.

Mīļiem sveicieniem Jūsu Fr. B.

Vai Jūs nevarētu pēc kādām dienām B—lo8—10 at-

sūtīt kaut ko priekš «Varavīksnes" — kādu kritiku

par pašu vai cittautu jaunāku darbu, kādu apcerē-
jumu vai tamlīdzīgu?

3.

8./XI.

Mīļais Skalbe!

Nāku atkal pie Jums. Temats — tie paši „Stari".
Jau kartē minēju, ka lietas it kā uz labo pusi grieztos,
un tiešām — tagad varētu teikt, ka St. liktens atkal

uz kādu laiciņu izšķirts un noteikts. Jau priekš ne-

dēļas „sarunas" ar Ķ. tika galīgi „pārtrauktas".
„Staru" turpmākais faktiskais izdevējs būs gr. tirgo-
tājs Eķis, lai gan Buclers arī uz priekšu formēli pa-
rakstīsies par red.-izdevēju. Viņu savstarpējais nolī-

gums pilns dažādiem naudas operāciju sīkumiem —

tas Jūs mazāk interesēs. Buclers tomēr patur tie-

sību — ja Eķis vēlāk vairs nevar vai negrib St. tā-

lāk izdot — ņemt viņus atpakaļ. Par vadītāju arī

turpmāk mēģināšu palikt es. Ēķa līdz šim es pavi-
sam nepazinu. Protams — pirms uz šādu nolīgumu
ielaidos, liku viņam priekšā mūs vienojošos pamat-

principus, kurus tas teicās atzīstot. Kā patiesībā
veiksies — rādīs nākotne. Vispārīgu iespaidu dabūju
no viņa tādu, ka viņš diezgān uzņēmīgs. To ievēro-

jot aizkustināju arī dažus jaunievedumus. Vispirms —

žurnālu paplašināt — varbūt uz kādām 7 loks. —

314 lit- nod., 2 zinātn., 1 1. Varavīksne, ,14 1- fotogrā-

fija. Tālāk griezos ar priekšlikumu nodibināt dažiem
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nešhonorārus. Pagaidām — vismaz varbūt Jums un

Ak., ja ne lielus, tad vismaz kādus rb. 15. Tad varētu

daudzmaz kārtīgāki strādāt un nebūtu pastāvīgi die-

nas jāskaita ar rindām. Uzmests tika arī jautājums

par labāko darbu godalgošanu nākamā gadā. Visi

šie priekšlikumi tika uzņemti atzinīgi, un tādēļ nu jā-

mēģina drīzumā viņus — vismaz divus pirmos —

reālizēt. Te nu gan mums vajadzētu mēģināt noslēg-
ties pēc iespējas cieši roku rokā, koncentrēties, — un

ja nākotnē tiktu mēģināts celt kaut kādas represijas
pret mūsu pamatprincipiem vai nāktu kompromisu
priekšlikumi, asi un noteikti tos atsist. Lietā — ka-

mēr es cilvēku pilnīgi nepazīstu — es uzskatu par

vajadzīgu aprēķināt visas varbūtības, un attiecībā uz

veikalnieku šādas varbūtības nebūt nav izslēgtas, lai

gan viņas netiek manāmas. Koncentrēšanās vaja-
dzīga arī no otras puses, jo no jauna gada, domā-

jams, katrā ziņā sāks iznākt daži jauni žurnāli. Ļoti
varbūtīgi, ka arī Ķ. sāks izdot pastāvīgu mēnešrak-

stu. Pret Ķ. es nejūtu ne mazākā naida, tomēr abiem

viņa pēdējiem „Zalkšiem" neesmu nekā devis. Sakāt

taču paši: Ķ. caur naudas represijām absolūti noliedz

Dārziņam strādāt pie „St.", tā ka neraugoties uz Dār-

ziņa doto vārdu ik ceturksni gādāt „St." manuskrip-
tus priekš 4 lp. lielas mūz. nodaļas — galā no tam

nekā neiznāca. — Ar Rozentālu un glezniecības no-

daļu tas pats. Jā, kā es tad lai jūtos ar viņu soli-

dārs, kamēr netieku uz to spiests?! Daudz varētu par
šādiem sīkumiem runāt, pie gadījuma varbūt vēl pie
tā atgriezīšos.

Ko labu tagad dariet? Vai Ak. satieciet? Kā vi-

ņam klājas? „St." viņš beidzamā laikā nekā nesūta.

Būtu viņam rakstījis, bet neuzdrošinājos, jo personīgi
viņa nemaz nepazīstu. Arī adreses nezinu. — Agrāk

dzirdēju no Jaunsudrabiņa — Jums dzimstot kāds

garāks stāsts. Vai piedzimis un kurp to sūtīsiet? Jūs

mani beidzamā laikā tā izlutiniet, ka sāku palikt či-
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gānisks, un pēc diviem raugos jau ar vienu aci, vai

vēl kas nenāks? Jauki būtu, ja viņš Jums varētu tikt

gatavs un no jauna gada Jūs varētu viņu sūtīt «Sta-

ros" sildīties un sildīt. Un kā būtu ar kādu dzejoli,

pm., priekš XII b., jo to varbūt izdosim kā nākamā

gada parauga Nr. Un vai priekš «Varavīksnes" arī

jūs nevarētu kaut ko pa reizei? Varbūt uz priekšu
varētu ierīkot tā, ka Jums vēlamās jauniznākušās

grāmatas nosūtu recenzēšanai. Rakstiet man drīz!

Tieku pašlaik rauts pie svārku stūra
...

Daudz mīļu
sveicienu! Fr. Bārda.

Sveicieni no Delles, A. Bērziņa, Buclera!

4.

15. 12. 07.

Mīļais S.

Jūs nu laikam katrā ziņā būsiet skaities uz mani,,
ka neesmu gādājis, lai Jūsu pēdējā vēstulē man iz-

sacītais vēlējums laikā tiktu izpildīts (honorāra

lietā). — Ja šī karte būtu trīs tik liela, tad uzrak-

stītu Jums pilnīgi nepārprotamu atvainojumos. Ta-

gad tik pieminēšu, ka par savu «nolaidību" dabūju

CJiywaHHO zināt aizvakar no Jūsu kartes Bucleram.

Protams, jau šodien tiks lieta nokārtota un Jums iz-

sūtīti 25 rb. Atvainojiet un piedodiet. Daudz mī-

ļiem sveicieniem Jūsu Fr. Bārda.

5.

. 11./I.

Mīļais Skalbe !

Lielo paldies par Jūsu karti. Tiku daudz domā-

jis par to, kurp un kādas lietas dēļ Jūs aizbraukuši,

jo pēdējā kartē man minējāt, ka gribat Jūs H. at-

stāt. — Jūs bijāt „tik sliktos apstākļos kā vēl nekad"!.
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Kādēļ tad Jūs tādā brīdī kādas rindiņas arī priekš

mums neatradāt. Ir jau tiesa, ka daudzreiz varbūt

Jums ir bijis iemesls apvainoties par šejieniešu no-

laidību, bet, man šķiet — to nevajadzētu Jums ik rei-

zes svara kausā likt. Esmu vismaz mēģinājis, cik

manā varā stāvējis — Jūsu vēlējumus ik reizes pie-

nācīgi ievērot — bet, kā redziet — daudz te vēl Jums

paliek pāri ko vēlēties. Atzīstu un atvainojos un aiz-

vien ceru, ka drīz izdosies visu labāki nokārtot. Rau-

dzīšu arī tagad Jūs neaizmirst. — Ļoti gaidīju no

Jums ko priekš janvāra b. Varbūt, ja tagad tūlīt Jūs

kaut ko vēl izsūtītu, būtu man vēl iespējams ievie-

tot.. . — Par Z. n. 11. kādu vārdu varbūt vēstulē.

Lt. kā „zaķi uz salātiem" Jūs gan padarījāt klasisku!

— Starus 12. izsūtīšu tūlīt. Dauz mīļiem sveicieniem

Fr. Bārda.

6.

Mīļais Skalbe, dabūju no brāļa ziņu par Atta man

piedāvāto vietu Maskavā. Mana atbilde, kā jau At-

tim arī telegrāfiski un ar vēstuli ziņoju uz M., ir po-
zitīva — pieņemu. Bet ja Attis vēl pie Tevis, lai viņš
man tūlīt atraksta mazliet sīkāki: kad man jātiek M-ā

un arī kā vislabāki aizbraukt. Protams, viss darāms

uz drīzāko! Mīļām labdienām

Tavs Fr. Bārda.

Mp. Pociemā.

Jānim Jaunsudrabiņam.

1.

Mīļo Džoni — paklausies, par kādu lietu es Tev

pastāstīšu: pulciņš no maniem un citiem Rīgas un

Pēterburgas vidusskolniekiem un skolniecēm grib
15. jūnijā Jaun-Gulbenes Dzied, biedrībā, svinot Cim-

zes piemiņu, spēlēt teātri. Es nu tieku dikti lūgts vi-
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ņiem palīdzēt kādu gabalu iestudēt. Bet tu jau zini,
ka šovasar man māja jābūvē un tādēļ laika maz. Es

tādēļ viņiem ieteicu mācīties tavu «Traģēdiju" un so-

lījos tevi lūgt, lai tu jau kādas 2—3 dienas priekš
15. VI. aizbrauktu uz Jaun-Gulbeni padzīvot tur ar

to zaļo jaunību un viņus drusciņ papurināt, ka viņi
to tavu gabalu godīgi nospēlē. Ko tu uz to saki?

Atbildi man tūlīt.

Tur būšot tad arī būt Zemkopības izstāde. Un

vispār, man liekas — tas tev nebūtu nemaz neintere-

santi — iepazīties ar mūsu vidusskolu jaunību. Viņi

ļoti priecāsies. Pie tam tev tas tik tuvu ko braukt!

Un tur skaista daba
...

Mīļiem sveicieniem Fr. Bārda.

CrojičoßaH 29, kb. 14.

2.

Mīļo Janku!

Šulc jkdzes vārdā lūdzu, ja tev ceturtdien

gadītos Rīgā būt, atnākt pēcpusdienā ap 5 pie viņas

„uz tasi kafijas". Tur būs Akurāters kā bijis skol-

meistars, Skalbe kā bijis matinējas lektors, es kā ta-

gadējais skolmeistars un tu kā nākamais matinējas
lektors. Bez tam laikam dažas šikseles. Tu varētu

piekāpt pie manis, un tad mēs i aizietu — masļeņicai

par godu. — Jā, un priekš Skalbes man ir visaugstāki

personīgi rakstīta vēstule, bet es nezinu viņa adreses.

Ja tev gadās viņu satikt, tad ieklāhrē viņam šito. Ar

labu dienu! Fr. Bārda.

Viktoram Eglītim.

i.

Nāku pie Jums, cienīts Eglīša kungs, c nOHHKLLiCH

rOjiOBOH. Tik netaktisks patiesībā gan neesmu,

par kādu Jums iemesls tagad mani turēt. Domāju —
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esiet tagad Rīgā un tādēļ ceru Jūs visā drīzumā ap-

meklēt. Arī atvainoties. Tagad tik teikšu, ka pēdē-

jos V/2 mēnešos esmu vairāk }KH3HeHHbiX'b APH3T>

piedzīvojis, nekā pēdējos 2 gados. — Valtera adrese

—ja Jums vēl to vajadzētu —: Belgieux. Brūssel.

Rue dc Kevenoela 71. Herrn M. V.
...

—Uz drīzu

redzēšanos.

Jūs patiesi cienīdams Fr. Bārda.

Jūsu naudas lieta tika ar lielāko akurātību nokār-

tota.

2.

Ļoti cienīts Eglīša kgs!

Skolas jūgs un citas nelietības tā saēd manas die-

nas, ka nespēju pat nepieciešamākā domu izmaiņā
korrekts būt. — Par Jūsu vēstuli priecājos vairāk

nekā līdzīgos gadījumos parasts. Tas laikam tādēļ,
ka biju iedomājies — Jūs esiet uz mani it kā sašutis,
laikam vienas otras piezīmes dēļ no beidzamajām
rakst. v. sapulcēm, vai kā tam līdzīga. Protams,

mana vilšanās tagad man ļoti patīkama. — Jūsu pie-
zīmes par manu un Jūsu pašu bijušo romantismu

rāda, ka mēs vienu un to pašu bestiju mērojam viens

no galvas līdz astei, otrs no astes līdz galvai. Ar

„Zelta zirgu" (Klusās grāmatas es nepazīstu) Rainis

nav vis Pāraudzis rom-am — kā es viņu saprotu —

pāri, bet ieaudzis dziļāki kā jeb kad viņā iekšā.

Pret savu formulējumu es nekādas pretrunas še ne-

varu atrast: neviens nevar būt liels klasiķis uz ā r v, ja
viņš nav liels romantiķis uz iekšu. — Rakstnieku

vakaru liktens man stipri sāp. Jūs esiet informēts par-

tejiski: levērojot zināmās senākās prelūdijas, neva-

rēja būt grūti pie Jums efektu panākt. ( — — —

) Vispār tas pierādīja, ka mūsu rakstnieku

lielākā daļa vēl pavisam zaļa pat visprīmitīvākai par-
lamentāriskai darbībai; kur jāuzstājas aktīvi un ra-

doši caur cīņu, tur tūlīt savu nodilušo, līdz riebumam
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apnikušo pasivitāti: «izstājos", «atsakos"! — Cik pa-

tīkams un it kā augstākas cīņas spējīgs Jūs man bijāt
tai vakarā, kad priekšsapulcē dzirkstelēs tinies lasījāt
savu eposu, tik sašutumu modinājāt ar savu atsacī-

šanos un piezīmi par Ķēniņa tējas glāzēm. Kādēļ tad

rīt vai parīt nevarēja šis pats pulciņš pāriet labi orga-

nizētā, absolūti neatkarīgā un drusciņ jau pazīstamā
Rakstnieku biedrībā? Kas tās ir par klukvā asinīm

dzīslās, kad vesels pulks metas bēgt no viena fik-

tīva uzurpātora? Uz Jums, Jūsu prombūtnes dēļ,

man nav tiesību to zīmēt, bet skaities esmu arī uz

Jums. Personīgi pie gadījuma par to tuvāk. — Sūtu

Jums savus labākos sveicienus. Lūdzu arī Damberga

kungu sveicināt! Jūsu Fr. Bārda.

3.

Jaundibināmās latv. rakstnieku biedrības priekš-
darbu komitejas vārdā paziņoju Jums, a. g. Eglīša

kungs, ka Jūs esiet kooptēts no min. komitejas kā

pilntiesīgs loceklis pie biedrības statūtu izstrādāšanas.

Padevīgi lūdzu kooptējumu pieņemt un ierasties uz

paplašinātās komitejas pirmo sēdi 17. jūnijā pīkst. 7

vakarā mazā Vērmaņa dārza paviljona zālē.

Sveicinādams cienībā Fr. Bārda.

2. jūnijā, 1913.

Antonam Austriņam.

1.

Kaislības, mīļais draugs, ir viens spārns, ar ko pa-

celties augstumos; prāts — otrs. Ar vienu spārnu

vien, kā zini, lāga lidošana neiznāk, jāstiprina arī

otrs. Un Tev jau tai ziņā līdz šim nav bijušas grū-

tības. — Kādu nekādu manuskriptu un dziesmu man

varbūt jau netrūktu, bet tagad vispār esmu mēģinājis
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palikt nogaidošā stāvoklī. Tagad ko lietišķu drukāt

ir tas pats, kas kafē restorānā, šķīvjiem un dakšiņām
klaudzot, spēlēt un dziedāt sirsnīgas lietas. — «Lī-

dumu" kārtīgi neesmu dabūjis lasīt, pats viņa ne-

abonēju. Tādēļ neesmu arī pietiekoši ieinteresēts.

Bet, varbūt, ka drīzā laikā rodas nepieciešamība iz-

lūgties kādas slejas jautājumiem, par ko nevar klu-

sēt.

Sūtu daudz mīļu labu dienu!

Tavs Fr. Bārda.

2.

Mīļo Andžu, skolas gads pašreiz iet uz beigām,
un tad jau es mēģināšu arī rokas pakustināt tai spal-
vas valstībā. Es tevi ļoti lūgtu atbildēt man uz di-

viem jautājumiem: 1) Man drīz būtu gatavs garāks ap-

cerējums, apm. 25 lielās kvarta lpp. — «Domas par

reliģiju". Vai «Līdums" būtu ar mieru tādu drukāt,

pieņemot, ka izvedums viscaur apmierinošs? Un

kādu maksā honorāru? — 2) Es varētu sūtīt arī pan-

tus, bet tikai lielāku ciklu —
12—15 dzejoļu no savas

pēdējās ražas, kur izvēle man diezgan ērta. Tās va-

rētu nākt vairākos Nr.Nr., manis dēļ veselu mēnesi

no vietas. Tikai citu tad nelaist starpā. Vai tas ie-

spējams? Atraksti lūdzams!

Mīļām labdienām Tavs Fr. Bārda.

3.

Mīļais draugs, nosūtu Tev šito dzeju ciklu (uz
svētkiem nepaguvu, jo Tavu vēstuli dabūju tikai

piektdien). Viņu var drukāt cik mazās daļās tik pa-

tīk, es vēlētos tikai, lai viscaur ietu kopējais virs-

raksts un klātējie numuri. — Apcerējumu, daudzo

skolas darbu dēļ, nepaguvu vēl pabeigt un to atsūtīšu,

tikko aizbraukšu uz laukiem. — Mīļi Tevi lūdzu iz-
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sūtīt man tagad „Līdumu" — vai nu kā brīveksem-

plāru, vai ierēķinot honorārā. — Vai Skalbe tagad
Valkā? Nodod viņam labas dienas no manis!

Daudziem sveicieniem Fr. Bārda.

Adr.: np. JleM3aJib Pociemā.

4.

Mīļo un labo, tagad tevi ļoti lūgšu pāradresēt
manu „Līduma" eksemplāru uz CyBOpOBCKaH 76, kb.

43, Pura (Bijusē adr.: qp. JleM3ajib Pociemā).
Ļoti mīļi būtu, ja tu man varētu atsūtīt honorāru par
tām nodrukātām dziesmām. Jaunas —ja Tu vēlē-

tos — varētu Tev atkal kādu klēpi aizsūtīt. Tas so-

lītais artiķelis stāv nepārrakstīts, un es vēl aizvien ne-

esmu pie viņa ticis (Tagad strādāju Izgl. Biedrības

skolā). Daudz mīļu labdienu

Tavs Fr. Bārda.

5.

Mīļais Anton, man pašreiz nāk šāda doma prātā:

ja „Līdumam" ir recenzenta kartes no vietējiem latv.

teātriem, kuri pašreiz sāk un sāks darboties, vai ne-

varētu tad uzticēt man tos recenzenta pienākumus.
Es labprāt to kādu laiku uzņemtos. Ko tu uz to

saki? Un kartes katrā laikā Jūs taču variet dabūt. —

Peršas neesmu tev vēl aizsūtījis tādēļ, ka kādā slēgtā
vakarā esmu solījies lasīt vienu virkni „vēl nedru-

kātas". Pēc tam saņemsi kuplu sūtījumu.
Es tev būtu lieliski pateicīgs, ja tu man atsūtītu

tos „Līduma" Nr.Nr., kuros iespiests Zālīša raksts par

reliģiju — tie ir aizgājuši uz laukiem, kamēr pats jau
biju Rīgā. Bet lieta mani dzīvi interesē. Baidos tik,
ka tevi par daudz neapgrūtinu.

Mīļiem sveicieniem

Tavs Fr. Bārda.
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6.

Man, mīļais, ar to karti nekas neiznāca: biju pie

«Komēdijas" kases apjautāties, kur to varētu dabūt,

un tur man pastāstīja, ka karte priekš „Līduma" esot

jau izsniegta kādam tur G (— ). Diez kas tas

par putnu ir, un kur viņš pa ziemu dzīvo. Atrodu par
neveiklu viņu tvarstīt un to karti atņemt. Ja tas būtu

redakcijas interesēs, viņa varētu to lietu ar to kungu
nokārtot, paziņojot tam savu vēlējumos. Sevišķu pre-

tenziju tomēr nekādu neceļu, kaut gan esmu nodo-

mājis praktisko skatuves lietu drusciņ pastudēt. Re-

dakcijai, zināms, jāvadās tikai no savām interesēm.

Mīļām labdienām Tavs Fr. Bārda.

Lai „izmantotu" marku, pielieku klāt nelielu rin-

dojumu, kurš man pašreiz tā zem rokas.

7.

Mīļo Anton, vai tu nebūsi tik labs un neizsūtīsi

man honorāru par dažiem nedarbiem, kas šogad „L."

nodrukāti. Un tie būtu: dzejas Nr. 7. —36 r., 40. —

12 r., 42. — 12 r., 45. — 22 r., pavisam 82 rindas,
bet recenzijas Nr. 32. — 136 r., 38. — 54 r., pavi-
sam 190 rindas. Mana adrese agrākā — CvBOpOBCKaa
76. kb. 43 — Būtu Tev šad tad kādu pantu aizsūtījis,
bet jūs jau laikam vairs dzeju neatzīstat. Tāpēc ne-

uzdrošinos.

Sveicinādams Tavs Fr. Bārda.

8.

Mīļais, esi nu tik labs un pāradresē man „Lī-

dumu" uz Pociemu, jo aizbraucu uz dažām nedēļām

turpu dvašu atvilkt.

Tavs Fr. Bārda.
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9.

Man, mīļais un labais, pa šo laiku nav gājis labi,

jo, tikko atbraucu no Rīgas, saslimu un kādas 3 ne-

dēļas bij jāpavada horizontālā stāvoklī. Nu tikai

kādu nedēļu mēģinos atkal vertikālajā. Tāpēc arī zi-

nāmais apcerējums nav tālāk ticis. Tomēr mēģināšu
viņu pabeigt, kaut gan tagad būtu jāpastrādā vairāk,

jo viss vairums grāmatu man šeit mājā un Rīgā ne-

bij pie rokas.

Būtu Tev ļoti pateicīgs, ja tu man atsūtītu mana

cikla pirmo dzejoli — to Nr. nedabūju un norak-

sta man nav. Atsūti man Skalbes adresi.

Mīļi sveicinādams. Fr. Bārda.

10.

Mīļais draugs,

veco gadu izbeidzot, domāju, prātīgi būs arī izbeigt
vecos rēķinus. Tādēļ nosūtu Tev visu savu grēku
rindu skaitli, saskaņā ar kurn tad Tu, lūdzams, atsūti

man tos nelaimīgos grašus. Par teātra recenzijām es

gan ieteiktu skopi nerēķināties (norunājuši mēs nekā

netikām), jo citādi man varētu pāriet patika turpmāk

viņas rakstīt. Patiesībā uz redakcijas rēķina būtu jā-
stāv arī 5X35 kp., jo pēc tagadējās iekārtas recenzen-

tam ikreizes jāsamaksā savas biļetes marka resp. jā-
pērk to par 35 kp. Tu varbūt man pāris rindās at-

rakstīsi, kā es tieku aprēķināts. — Un nu man pie
tevis kāds cits lūgums. Tu jau zini par nodomāto

žurnālu. Lūgums pēc koncesijas ir jau iesniegts.
Ja labie gari mūs turpmāk neatstāj, tad laiks jau do-

māt par manuskriptiem. Tādēļ metu savas acis un

sirdi arī uz Tevi. Ja citādi nē — turēsimies pie go-

dīgas maiņu sistēmas. Un mīļi būtu no Tevis, ja

jau visā drīzumā no Tevis varētu kaut ko sagaidīt.
Tādu pat manu lūgumu lūdzu nodod arī Ersa kgm.—

Ar vislabākiem jaungada novēlējumiem
Tavs Fr. Bārda.
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Kaudzītes Matīsam.

1.

Ļoti cienījamais

M. Kaudzīša kungs!

Tagad gan Jūs ļoti lūgšu piedot man, ka Jūsu

lūgumu un savu doto solījumu tik vēlu izpildu. Va-

rētu jau gan es stāstīt par darbu daudzumu un par

to, ka man tikai nesen gadījās aiztikt pie fotogrāfa,
bet sava daļa jau tomēr aizvien vēl paliks uz nolai-

dības conto. — Lūdzami — atvainojiet! — Cik at-

ceros — Jūs prasījāt arī īsas biogrāfiskas ziņas. Pie-

lieku arī tās.

Jūs patiesi un dziļi

cienīdams Fr. Bārda.

Pociemā,

4. IV. 14.

Zeltmatim.

1.

11. 11. 19.

God. kollēģi!

Zīmējoties uz tām lekcijām, man jāsaka, ka šo-

ziem laikam atsacīšos no visām gudrības kultivēša-

nām, jo slimība mani tomēr stipri aizņēmusi, ne bez

sekām uz dažiem iekšējiem orgāniem. Tāpēc no

skolas esmu uz šo ziemu jau galīgi atsacījies, un lai-

kam vēl lielākais kādu mēnesi palikšu še un tad

aizbraukšu uz laukiem. — Par tā mīkstā kumosa pie-
dāvājumu lielu paldies, tikai šoreiz tāds savāds sa-

gadījiens: priekš pāris dienām gandrīz reizā saņēmu
no Kurzemes radiem 2 gaiļus un no Vidzemes 2, tā

ka kādu laiku varēšu dzīvot tīros kārumos. -— Rūtiņa
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mūs visus cienāja ar savām skaistām dziesmām, bet

ar mūsu mazo puisīti pirmo reizi bij grūti sarunā-

ties, jo tas vēl par muļķi, kaunas tikties v. t. t. Rū-

tiņa tad arī atrada, ka šis esot liels palaidnis. Bet

nākamo reizi jau tā sarunāšanās ies labāki.

Lūdzu sveicināt kundzi no mums, ar labām die-

nām. Fr. Bārda.

2.

Sirsnīgu paldies, cienītais biedri, par skaisto pa-

vasara gabaliņu, ko man atsūtījāt. Tāpat arī Jūsu

kundzei. Par Rūtiņas dziesmām mums bij liels

prieks. Mēs gaidīsim viņu ceturtdien piekrēslā, kad

mūsu mazie arī būs kājās (pašreiz viņi vēl guļ dien-

dusu) — tad būs liela priecīga iepazīšanās.

Mana sieva lūdz sveicināt Jūsu kundzi.

Ar mīļām labdienām

Fr. Bārda.
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III. Vēstules līgavai un sievai.

Vēlos iepazīties ar nopietni izglītotu, bet

klusu, kliedzošo emancipāciju nemīlošu „Grietiņas
4

*

dabas) jaunavu. Vēstules ar ģīmetni (ko uz pirmo

vēlējumos returnē) šās avīzes kant. zem „Fausts"
Nr. 1740. („Dzimt. Vēstn." 1908. g. 24. VII.)

1.

Šī jau trešā vēstule, kuru Jums, cienījamā jaun-
kundz, rakstu: pirmā atbildēju šo to uz Jūsējo, otrā

bāru Jūs par to, ka man neatbildat, beigās atradu

abas pastā guļam ... Nezinu, kā to izskaidrot, —

vai nu Jūs esiet aizmirsuši savu darbu, vai uzskatāt

to par nedarbu, jeb vai to dienu, kad Jūs tur bijāt,
tiem pasta zeļļiem ir bijušas acis miega pilnas, vai

brilles mājās aizmirsušās — bet tas nu ir fakts!

Tagad nu Jūs lūgšu: ja šīs rindiņas nonāk Jūsu

rokās, tūlīt paziņojat man par to uz apakšā pie-
likto adresi. Tad atbildēšu uz Jūsu pirmo vēstuli

un, ja vēlēsaties, arī ģīmetni sūtīšu atpakaļ. Labāk

būtu, ja jūs adresi uzdotu pie kāda no savām pazi-
ņām (pēc mana parauga!). Bet ja poste restante, tad

kādu noteiktu vārdu, ne burtus, lai tiem pasta cil-

vēkiem nebūtu acis jāizmežģī un garīgi jāpārpūlē-

jas . . .
Bijušais Fausts.

CrojičoßaH 55, kb. 29 T-Hy H. Rejine ķjir nepe-

Ķami ApTypy K.

2.

Nupat saņēmu Jūsu vēstuli. Laikam drusciņ prie-

cājos. Bet tā kā šo dienu man gribot negribot jāļauj
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„tukšiem vējiem" aizpūst (nu — daži gan tajā at-

rod īsto „dzīves saturu"), tad šodien solīto atbildes

vēstuli nevaru rakstīt; bet uz rītu atlikt — tad Jūs

19./VIII. viņu nedabūtu, un es izpelnītos atkal pazu-

dinošus pārmetumus. — Tik nu, lūdzu, nedomājiet,
ka esmu nodomājis tajā tik daudz solītā atbildes vēs-

tulē sarakstīt otro Zīraka gudrības grāmatu vai ko

tamlīdzīgu. — Arī ģīmetnes, kā redziet, še vēl nav.

Lieta tā, ka es, lūk, nevarēju diezgan drošs būt par
Jūsu uzdotā vārda otrā burta īsto temperamentu —

vai tas i, vai c, jo apžāvējot saplūdis. Atradu tajā

pietiekošu iemeslu domāt, ka šī vēstule var pazust un

tā uz manu conto kristu neizlabojams grēks .
. . Vai-

rāk šanksu gan lieku priekš c — Beata — ja nemal-

dos — latīniski «svētlaimīgā" vai kas tamlīdzīgi. Bet

tā kā Jūs dzīvojat zem bargas uzraudzības —un pie
tam vēl vācu

. .
. brrr! tad tas nesakrīt ar dzīves

tiešamību! Beigās apsolos Jums uzraudzīt Jūsu ģī-
metni tikpat stingri kā Jūs pati tiekat uzraudzīta,

ja vēlaties — vēl stingrāki, ieslodzīšu viņu karcerī

(„šūplādē", mapī vai taml.).
Palieku gaidās uz drošu adresi un cerībā, ka visu

atvainosiet — arī manu šīs dienas izlaisto „toni", sa-

steigto rokrakstu etc. — Tāpat arī ceru, ka dievi nā-

kamo reizi palīdzēs man drusciņ nopietnākam būt.

F.

23./VIII. Adrese tā pati.

3.

No Jūsu pirmās vēstules simpātiski mani aiz-
skāra tas, ka Jūs manu viegli pārprotamo frazu par
„ekstrēmo ēmancipāciju nemīlošo jaunavu" bijāt uz-

ķēruši no pareizās puses. Tagad izteikšu savus uz-

skatus drusku tuvāk. Pēc tam rinda nonāks pie
Jums. Jūs teiksiet —es maz vai nemaz nesapratīšot,

tādēļ ka no visa, ko gribējuši teikt, jūs esot «nepietie-
koši uzrakstījuši". — No Jūsu mutes Dieva ausī! —
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Noliegt sievietes emancipāciju intellektuālā, morā-

liskā, juridiskā etc. ziņā būtu nekas cits kā barba-

risms. Bet kas attiecas uz savstarpēju attiecību starp
sievieti un vīrieti, tad — kamēr viņi stipri un īsti,

man šķiet — nav citādi domājams, ka tie ir divi pre-

tēji poli, būtībā nevienādi, kuri tomēr savā dziļākā
iekšienē ilgojas pēc tuvināšanās, izlīdzināšanās, sa-

plūšanas. Un šīs ilgas rada Ērosa burvju pasaules ar

visām cīņām, ciešanām, sāpēm un jaukumiem. Ru-

nājot Heines vārdiem, varbūt varētu sacīt: es ist ein

altes Mārchen, doch bleibt es immer neu
...

Un tā-

ļāk gluži loģiski: kur šo kontrastu nav, tur arī, man

liekas, nevar būt īsti dziļas tiekšanās, šo ne ar ko ne-

izskaidrojamo un neklusināmo ilgu, un laikam arī

nekādu īsti dziļu pārdzīvojumu tuvinoties. No šīs

puses es gribētu izskaidrot modernās „pusvīrišķās"
sievietes (kā viņas pašas mēdz lepoties — „das dritte

Geschlecht") forsējošo seklumu. Tāpat arī „pussie-
višķā" vīrieša zaķpastalību. Smalki man liekas Nīc-

šes vārdi par tiem: des Mannes ist hier wenig — da-

rum vermānnlichen sich ihre Weiber. Denn nur

wer Mannes genug ist, wird im Weibe das Weib er -

1 6 s c n Un tomēr — un tomēr, no otras puses

atkal: Im echten Manne ist ein iKind versteckt: das

will spielen .. .
Auf, ihr Frauen, so entdeckt nur

doch das Kind im Manne. Šais pāris aforismos es

personīgi atrodu vairāk prāta nekā dažos biezos sē-

jumos par sieviešu ēmancipāciju un tās pielīdzinā-
šanu vīram. — Man jāuzsver tomēr, ka patīkami man

būtu dzirdēt nemaskoti Jūsu uzskatus, jo no pirmās
vēstules dabūju tādu iespaidu, ka Jūs spējat diezgan
atklāta būt un ar noteikti sievišķu jušanu. Manās

acīs sieviete tomēr ir vēl sfinksa, un kā lai nepriecā-
tos, ja sfinksa pati sāktu savus noslēpumus apgais-
mot! . . Also — neaizmirstiet savu Edipus . . .

27./VIII. A. IE.
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A propos! Kur tad Jūsu ģīmetne! ledomājos par

to taisni tai acumirklī, kad šī vēstule izslīdēja iz ma-

niem pirkstiem un nokrita pasta kastītes dibenā ...
Šis P. S. ir no lielām bailēm tēlepātiski klātpiedomāts,
ne rakstīts. Tur es šoreiz nekā nevaru darīt. Un jūs
taču nedusmosaties uz tik šausmīgi nobijušos cil-

vēku .
.
.

4.

Jūs domājiet — atklāta un patiesa sieviete vīrie-

tim drīz apniktu! Es domāju otrādi. īsta atklātība

(Aufrichtigkeit) ir kaut kas svēts — kā tas lai ap-

niktu? Bet ja apniktu, tad šis vīrs pats nav daudz

vērts. — Ka „pret katru" nevar tā būt, tur Jums

taisnība, tas saprotami. Man nu gan nepatika, ka

Jūs to uzsveriet taisni attiecībā pret mani — es jau
arī ~ar katru" negribu domu maiņas. Pielīdzināt sie-

vieti bērnam ir skaisti. Visu tomēr, pēc manas sa-

jūtas, tas neizsmeļ: viņā tomēr aizvien vēl ir kas lie-

lāks, varenāks, neizprotamāks, kā priekšā arī vīram

nereti jākļūst „par bērnu". — Jūsu grafoloģiskos mi-

nējumus un to, kā Jūs mani iztēlojaties savās iedo-

mās, atrodu par nepārspējami amizantiem. Žēl tik,
ka Jūsu Pitija Jūs diezgan stipri maldinājusi. Jūsu

iedomās es esmu tāds „prima buržujs", kas strādā

maz stundu dienā, parakņājas pa grāmatām, kad ne-

zin kā laiku nosist etc. Bet vai Jūs varētu ticēt, ka ir

arī cilvēki, kas strādā diezgan daudz stundu dienā,

kas grāmatās meklē nevis laiku nosist, bet kaut ko

no tā, ko pie cilvēkiem neatrod. Arī grāmatu sievie-

tēs var iemīlēties, vismaz uz kādu laiku, un caur to

kļūt jūtīgāks un redzīgāks pret īstajām. — Tālāk Jūs

mani iedomājaties kā tādu «izdzīvojušos" donžuānu,

kam aiz gara laika nekas nav pretim noklausīties par

vienu otru lietu kaut kūpas (!?) skuķes spriedumos...
Ja Jūs, jaunkundz, vēl tagad tāpat domājiet, tad es

Jums ieteiktu Jūsu pašapziņas nodibināšanas labā ne
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it sevišķi sievietes necienīgi, būt otram cilvēkam tikai

par gara laika aizdzīšanas līdzekli. Kas attiecas uz

to «patstāvīgo domāšanu", tad man liekas: tai vaja-
dzētu būt priekš katra tikpat nepieciešamai kā patstā-

vīgi zābaki un patstāvīgi svārki, sevišķi ja tam, tā kā

man, uz pleciem vesels gadu simteņa ceturksnis un

vēl kādi divi gadi. . .
— Ko es darītu, ja Jūs nebūtu

tā rakstījuši? Es Jums ļoti galanti ar pirmo vēstuli

returnētu Jūsu ģīmetni, kā jau daudzām. —
Ko es

īsti ar to Grietiņas dabu domāju? To, lūk, cienījamā

jaunkundz, es Jums tiešām nevaru īsti pasacīt. Var-

būt es vairāk sapņoju nekā domāju. Kā lai to iz-

saka! Un vai to vispār var izsacīt? Un vai tad, bei-

gās, tas nava viens no visjaukākiem sapņiem, sevišķi,
kamēr cilvēks vēl tic atrast kaut ko tamlīdzīgu tieša-

mībā. Bet kad es domāju, tad es domāju tā, kā Ļer-

montovs domāja — Jūs pazīstiet viņa: Hcmeßajia Tyqica
30JiOTan Ha rpyAH yieca BeJiHKaHa... Tās beigas nu gan

skumjas, bet par to es vēl tagad nedomāju — varbūt

vēlāk būs jādomā. Un nu par to ģīmetni. Es «cil-
vēks" (cik Jūs pareizi uzminējuši manu zooloģisko
tipu!) patiesi nebiju iedomājies, ka Jums varētu tie-

šām būt tik spiedoša vajadzība pēc viņas — tad jau
man «neaizmirstos". Bet nu, lūdzu, atvainojiet. «Pa-

turēt" Jūsu ģīmetni «kā īpašumu" vispirms man nav

nekādu tiesību. Cita lieta, ja Jūs man viņu uzticiet.

Tādēļ, ja Jūs man citu atsūtītu, Jūs nekā neriskētu —

tiklīdz viņas Jums atkal «ļoti, ļoti vajadzēs", dabūsiet

atpakaļ. Patīkamāki, protams, ir personīgi iepazī-
ties — tad viss iet dots pret dotu, bet arī ģīmetnei
var būt sava illūzija. Beigās Jūs sakiet: nakts esot

neglīta. Bet, jaunkundz, kas gan var būt vēl jau-
kāks par nakti! Kaut Jūs man atrakstītu vēstuli, tik

skaistu kā nakts! Kaut varētu atrast dvēseli, tik dziļu
kā nakts! Tad es kāptu pa mēness trepēm pie viņas
loga lūkoties. Tikai ne aiz gara laika ..

.

A. K.
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5.

31. VIII.

Sava „jā" un «nē" nozīmi Jūs vērtējiet par daudz

augsti, savu «dzejolīšu" — par daudz zemu: ja pēdē-

jie tik vien spēj, cik pirmie, tad Jūs pati viņus pa-
zudiniet. Un es atkal tam neticu! „Ist das nicht

šausmig"! — Savu ģīmetni Jums sūtīt principā man

nebūtu nekas pretim, bet — aber bet — pirmkārt:
bose Beispiele verderben gute Sitten — Jūs pati bijāt
tā, kam pietrūka uzticības pret šādu maiņu; otrkārt:

man caumirklī pie rokas ir tikai ģīmetne kādā divi

gadi vecā izdevumā; un treškārt — ja es sāktu krietni

domāt, varbūt arī vēl kaut ko sadomātu. — Tādēļ

pielieku šoreiz klāt tikai no savas ģīmetnes, Pa~

kausetni un vienu veselu kājetni. Iniciatīva priekš
šāda uzņēmuma pieder Jums!

.
. Atceraties! .

.

Ja

Jūs nāksiet ar labāku priekšzīmi, tad es saņemšu vi-

sus vājos spēkus un raudzīšu Jums sekot. — Pašreiz

krēsla ieguļas logā un man jāliek punkts. Nu būs

man vaļas padomāt par to, kā Jūs uz mani skaitīsa-

ties
...

A. K.

6.

Maska.

Reiz dzīvoja kāds vīrs, tumšām acīm, bālu seju,
kas citiem redzot neprata ne priecāties, ne smieties,

ne raudāt. Daži sacīja, ka viņam neesot sirds; daži,

ka viņam neesot īstas cilvēka sejas, viņam esot tikai

jauna, diezgan paglīta cilvēka maska pie sejas pieau-

gusi, bet patiesībā tas jau esot truls, bezjūtīgs, kura

diena jau zudusi.

Un tādēļ viņu iesauca par Masku.

Kad Maska kādreiz cīņā dabūja brūces, asinis to-

mēr no tām netecēja. «Maskām jau nemaz asiņu
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nav," teica gudri ļaudis. „Viņam nav ne asiņu, ne

asaru, jo par savām brūcēm viņš smejas."
Bet citi sacīja: „Viņš ir bezdievīgs: pašam jau vi-

ņam nemaz nesāp, bet tomēr viņš iet ar citiem cīnī-

ties, viņš lieto zobenu un smaida savus gatavos smai-

dus . . . Necilvēks!"

Maska mīlēja puķes. Citiem neredzot viņš saru-

nājās ar tām kā ar cilvēkiem, skuma un priecājās,
jo viņš ticēja, ka puķēm esot cilvēku dvēseles. Kad

viņš pie kādas nosēdās, tad viņš ikreizes apņēmās ne-

iet no tās prom, kamēr tā sāks atbildēt un sarunā-

ties cilvēka balsī un stāstīs cilvēkiem vēl nezināmo

puķu dvēseļu brīnumus. Bet tad nereti notika tā:

nāca vai nu stiprāks vējš, vai praktiskas dzīves baro-

jamie vērši un, omulīgi īdot: mū-mū-mū... izpostīja
visu, kas ceļā gadījās. Arī Maskas „brīnumpuķes".

(Lielākā daļa gan nebij šī vārda cienīgas.) Pēdējās
tad arī jutās gluži laimīgas, jo viņas ticēja, ka būt

par vēršu barību un kāju pameslu ir viņu «dzīves

uzdevums". Un cik jauki ir tikt no vēja pa gaisu
nestam!

Tādās reizēs Maska piecēlās, smīnēja un gāja
tālāk.

Reiz Maska ilgi sēdēja pie kādas puķes. Viņš jau
ticēja, ka esot nakti no tās dzirdējis cilvēka balsi,
it kā klusi zuzošu dziesmiņu . . . Bet tai pašā brīdī

viņam blakus nostājās kāda sveša būtne ar izkapti.
„Es tavu puķi nopļaušu. Vai tad tev tecēs asa-

ras?"

— „Nē!" atbildēja Maska.

Svešā būtne nogrieza puķi. Maska smējās.
„Bet ja savu izkapti tev krūtīs iecirtīšu — vai tad

tev tecēs asinis?"

„Nē!" atbildēja Maska.

Svešā būtne iecirta Maskām ar izkapti. Un

Maska smējās. Bet tad pēkšņi viņš sagura un no-

krita uz savas nocirstās puķes. — —

Masku atrada nedzīvu, sakostiem zobiem. Mute



228

viņam bij pilna aukstu sāļu asaru. Krūtis iekšpusē

pilnas sarecējušu asiņu. AsaTas no acīm un asinis

no brūcēm Maskām bij plūdušas uz iekšu. Tas dzīvē

nav parasts, un tādēļ Masku neviens negribēja saprast.
Bet patiesībā Maska bij savā mūžā raudājis un asi-

ņojis daudz vairāk, daudz sāpīgāki par citiem. —

Lūdzu šo loksnīti man sūtīt atpakaļ!

14. IX. A. K.

7.

Manas pagājušās reizes raksta gabals bij acumirkļa

sajūsmu uzmetums, zināmā mērā „moment musical",

bet ne vēstule. Labāki dara, ja tādu citiem nerāda.

—Tā nu man būtu jāatbild uz Jūsu divām. Abas tās

ir vilnas kamoliņi, pilni adatām — ja siltāki saspiež
rokā, simtās vietās duras . . . Lielo daļu šo adatas

dūrienu — Jūsu Pitijas pravietojumus (par slīpēto
gaitu, gatavo smaidu, iemīto ceļu, daudzo sāpinā-
šanu etc.) atstāšu neatbildētus. Ka Jūsu Pitija darbo-

jas švaki, tiku jau reiz teicis. Atkārtot to būtu naīvi,

jo: ja jau mums gadītos tuvāki pazīties, tad šādi at-

spēkojumi lieki; ja nē — atkal lieki. Ergo: viņi var

izpalikt. —

Toties dažus vārdus par kādu svarīgāku jautāju-
mu. Jūs esiet vairākkārt teikusi par tiem meklētā-

jiem (redzu — arī mani par tādu turat, ko nenolie-

dzu), ka — ja tiem „šķēršļu" (?) vairs nekādu ceļā

nebūšot, tiem viss apnīkšot, tie būšot atkal nelaimīgi,
to laime pastāvot mūžīgā pēc kaut kā tiekšanās. Es

tam neticu. Kā visu cilvēku, tā arī sieviešu dvēseles

es sadalu divās šķirās: „pīļu dīķa dvēselēs" (piedo-
diet rupjo izteicienu!) un „avotu dvēselēs". Uz pir-
mām varbūt varētu tāda „šķēršļu" teorija attiecināta

tikt, uz otrām — ne mūžam
— — Kā avota ūdens

ir mūžīgi jauns, ritošs, atspirdzinošs, arī savā ziņā
„mūžīgs meklētājs", tā ir neizsīkstošas, mūžīgi jauni
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plūstošas dvēseles. Un tās nekad nevar apnikt!
Gluži otrādi — katrai tuvošanai, katrai šķēršļu nolī-

dzināšanai te vajaga radīt kaut ko dziļāku, stiprāku,

brīnišķāku, varbūt traģiski skaistu un svētu. Kur

viens avots būtu aizsēris, tur divi, saplūstot, nekad.

Ja dzīve kaut ko tamlīdzīgu nevar dot, tad lai viņa
nekā nedod. Pīļu dīķa laimi vēl nekad neesmu ap-

skaudis un neapskaudīšu. Tas arī bij, ko Maska

meklēja, un to vajaga atrast. —

Ka Jūs saprotiet Maskas „puķi" kā pretstatu cil-

vēkam, ir drusciņ naīvi. Tāpat arī Jūsu brīnīšanās.

kālab visā ģimenē — Cilvēcē nav bijis otra tāda

bērna, kāds Maska: tas tik vēl trūka, ka Jūs šo Masku

iedomājaties tādu, kas jau visu cilvēci pārstaigājis un

— pārmeklējis .. . Un tad man jāprotestē pret pašu
šo izteicienu „Maska". Man liekas — vispār es ne-

esmu mazāk atklāts bijis kā Jūs. Un kas attiecas

uz to ģīmetni, tad
— piedāvāt pašā sākumā man ne-

gribējās un sūtīt tad, kad Jūs savu jau bijāt atprasī-
jusi, arī diez' kā nē. (Kaut gan Jūs arī tai vēstulē

parakstījāties „Nuda Veritas", toreiz tomēr lasīju —

Quasi veritas). Bet no abpusējas izmaiņas nekad ne-

esmu atteicies un esmu ar to mierā katrā laikā.

Un tad beigās vēl kas. Jūs saucaties kādā vietā

Maskas „sāpju bērns". Ja šie vārdi nav tikai „stila

zieds", tad — piedodiet . . . Sāpināt Jūs Maska to-

mēr nekad nav gribējis. Kad šie vārdi tika rakstīti,

labprāt viņš būtu stāvējis „sāpju bērnam" aiz mu-

guras, plucinājis baltu smagu rožu ziedu un kaisījis
to viņam matos un uz rokām — un —

A. K.

8.

Kaut kur dārzelī aiz trim jumtiem stāv bērzs —

dzeltains, salīcis — un dreb bez vēja — bailes pui-
šam — un cik ilgi būs jāstāv kailam.
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Pār jumtu pret saules rietu aizlaižas vārna — arī

tai, droši vien, kas uz sirds, labprāt būtu ieknābusi

kaut ko — siltāki būtu priedē.

Sētā griež leijerkastnieks jautrus motīvus un dzied,

kaut gan jau krēsla — divkapeiku gaida.
Ak, šie mazie trūkumiņi — ak, šī mazā nabadzī-

biņa! Vai tur nu ir vērts nabagam būt! Vai tur nu

ir vērts drebēt, kārkt un leijerkasti griezt!

Ja jūs būtu gudrāki un nostātos visi taisni mana

loga priekšā, tad es atvērtu savu logu, atpogātu savas

krūtis un apšļāktu jūs visus ar kūpošu asins šalti —

Un tad jūs vairs nekārktu, nedrebētu un negrieztu

leijerkasti — Un ietu visi sust.

Tā dara tas, kas tik nabags, ka nezin, kur savas

asinis likt. — Nu sakiet taču paši — kur tad — jā,
kur tad? (Sie sind mir etwas blutarm .. . Dr. so

und so.) —

Bet Jums paldies par skaisto šķēpu! Bez tā, kā

pati sapratīsiet, man nekādas izejas nebūtu — nudie

— nekādas. —

Ka rupjo zināmo šķiru apzīmējumu Jūs uz sevi

attiecinājāt — tas nebij skaists cirtiens — priekš tā

Jums tiešām nebiju pamata devis — Jūs mani esiet

daudz skaistāki ievainojusi. Ja jau tiešām ļaisni

priekš Jums šādu komplimentu es varētu izdomāt,

tad jau mēs būtu sen tik lieli draugi, ka ne par kā-

dām cīņām, ne par kādiem ievainojumiem vairs ne-

būtu jārunā, tas ir: mēs liktu viens otru absolūti

mierā.

Es šovakar nevaru lāgā ne uz ko koncentrēties —

nevaru sakarīgi domāt. — Otra puse no Jūsu vēstules

man patika. Ja šo manējo Jums gadās pie sveču

gaismas lasīt — tad pasniedziet savu roku pret sienu,

no sienas Jums pasniegsies otra pretim — tā būs

mana. Viņa grib paspiest Jūsējo — grib Jums par to

pateikties. — Rītvakar un parītvakar es par to do-

māšu. A. K.
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9.

Tā tad slima
.. .

Vienkārši slima — einfach
..

.

nopietni un smagi slima . . . Ak, paldies Dievam, ka

Jūs bijāt nopietni un smagi slima, bet tikai slima,

jo es Jūs turēju par — mirušu, vismaz priekš sevis

par mirušu
.. . Konjaks, sinepju plāksteris — he,

prozīt! Tā bij spoku deja. Jūs bijāt slima kā rožu

krūms, bezgalīgi tumšā saltā naktī vai pārāk karstā

pusdienā, dienvidū . . . Un tad taču spokojas, Jūs zi-

niet! Un ap mani arī spokojās. Es raku kapu. No-

raisīju savu šūpuli, savu sapņu šūpuli, un sacīju: ta-

gad nu esi stiprs, jo tev kaps jārok — tavā dvēseles

kapsētā . . . Mīļi bērni aizvien mirstot maziņi, un

tas esot labi, jā jā, tas esot labi
...

Tā ap mani spo-

kojās! Un tad vēl: uzvelku divus gumijas gredzenti-

ņus uz kāda papīrrullīša abiem galiem un saku: tu

darīsi labi, ja to vairāk neaiztiksi! Vai tas nebij ne-

jēdzīgi? Man tagad kauns. Kā tagad gribētos seju

paslēpt slimajā rožu krūmā un čukstēt: tie bij murgi,
nejēdzīgi murgi, brrr . . . Un nakts bij tik dziļa, un

es viens pats —

Un nu, mans rožu krūm, es lūgšu Sauli, lai viņa
Tevi zeltā mazgā un pasargā Tevi no spokiem — kon-

jaka un sinepju plāksteriem. Tik ziedi — ziedi —

ziedi

Varbūt reiz uz vienu acumirkli varu Tavos ziedos

seju paslēpt — uz vienu acumirkli
.. .

A K.

10.

Tagad ir ceturtdiena un 11. decembris. Bez tam

vēl tagad ir diezgan vēls — laiks, kad eņģeļi maldās

pa klusām telpām — iedomu, fantāziju un dvēseles

ilgu eņģeļi. Man šovakar kauns no viņiem. Priekšā

man iepelēka apdegusi loksnīte — uz tās vienā stūrī:

„Gute Nacht! 4. XII." Un nu es: Gute Nacht 11. XII.
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Kauns .. . Tikai pēc veselas nedēļas. Kauns. Kur

tad es biju? Nu — „saldo sapņu pasaulē", kur „sa-

dzīst slimā dvēsele". Tikai nu šoreiz viņa gan vēl

slimāka — ar katru dienu slimāka. — Es Jums ta-

gad kaut ko muļķīgu pastāstīšu. Līdz šim, kad sēdos

pie galda Jums rakstīt, nekad man vēl nebij vajadzē-

jis „3a cjiobomtj bt. KapMaH-b nojrE3Tb" — rindas, kā

mēdz teikt, pašas bira un dažreiz ar nolūku sevi

lai nepaliktu par daudz pļāpīgs un gar-

laicīgs. Bet tagad — es pats vairs nezinu, cik reiz

esmu sēdies pie galda Jums rakstīt, bet nekad nekas

nav iznācis. Esmu nokļuvis līdz punktam, kūpam

grūti pāri tikt. Reiz uzrakstīju kādas 3 rindas un —

savu īsto vārdu. Arī kuvērā ieliku un pastmarku

uzlīmēju, bet deniņos šausmīgi dunēja un — saplēsu
visu. Varbūt labi padarīju, varbūt arī nē — es tie-

šām nezinu. Esmu laikam saslimis ar chronisku muļ-

ķību jeb vēl ļaunāki.
12. XII. lesāku vakar Jums rakstīt un nevarēju

pabeigt. Nebrīnāties — es pats visvairāk brīnos.

Brīnos — un rakstu to, ko negribu, un nerakstu to,

ko gribu. Es tagad tiešām nekā nespēju — jeb var-

būt spēju vairāk kā citreiz, bet to citi sveši papriekš
lasīs. Jūs man arī esiet sveša, Jūs man rakstiet, lai

es minot, kas Jūs esot. Bet es taču zinu, kas Jūs

esiet, un tas, ko es nezinu, tas nav tas īstais no Jums.

Esmu arī gatavs minēt — Jūs esiet kādas skolas jeb
visdrīzāk kādu kursu (glezniecības, zīmēšanas?) au-

dzēkne
.. .

Bet nu miniet, kas es esmu? Es tagad
redzu tik divus ceļus — vai nomest visas ~maskas"

jeb — aiziet tumsā A. K.

11.

Sapņu izstāstīšana pieder Dievam, bet viņus var

arī citādi izstāstīt — piem., ar miglas bildēm; bet kad

miglu nekā lāgā nevar sacelt, tad ar kaut kādām, ne-

izņemot pastkartes . . .
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Jūs man neviena no saviem sapņiem nestāstiet, tā-

dēļ esmu spiests demonstrēt sapņu izskaidrošanu ar

saviem paša sapņiem, kuri uz mata ir uzzīmēti klātē-

jās „bi1dē s". Un nu skatāties, kā es viņus redzu,

un klausāties, kā es viņus saprotu:

Ja es redzu tādu puiķeli ar zelta dzijām uz roķe-

lītēm, kuras šķetina un tur zelta kamolā viņam ne-

redzamā būtne, tad es visu nākamo dienu domāju

par svešo neredzamo būtni, kas no manas dvēseles

zelta pavedienu šķetina, un skaišos par to, kādēļ viņa
sēd tā, ka es viņas nevaru redzēt. Bet es zinu to-

mēr, ka kaut kur viņa ir, un brīžam redzu pat acīs

pamirdzam zelta pavedienu.
Un kad es redzu pasauli pilnu lielām sarkanām

puķēm — magonēm... un vienu dzeltenu galviņu
starp tām, tad es uzmodies saku sev: Un tomēr es

esmu redzējis tikai puķes — tikai puķes . . .

Bet nākamo nakti pēc tam es redzu tādu vīrelīti

ar bultām — raud cilvēks . . . Loks zemē un žagaru
bunte blakus. Un es saku: tur nekā nevar darīt. . .

Tur nekā nevar darīt — tagad tādi laiki — kara stā-

voklis. Pacieties, puis'! Tikai puķes (? —).
Un nākamo nakti — tikko acis aizveru, tā peles

klāt un kremt — un kremt — un kremt — un

kremt Pašu sirdi kremt Es domāju — tas

jau nemaz vairs nav sapnis, bet pati patiesība. Redziet,

pat bildei, kur tās uzzīmētas, viņas stūri jau nokrim-

tušas. Tas nu ir diezgan slikts joks
Un kad pēc tam es kādreiz aizmiegu, tad es dzirdu

sev aiz pleca vijoli spēlējam — un kaulaini pirksti
grab uz vienas pašas stīgas. — Un tā pati, liekas, grib
trūkt. Laikam peles aizkrimtušas Un tad

es gurdams gaidu, lai neredzamās rokas sāktu atkal

šķetināt zelta pavedienu man gar acīm

Gluži kas muļķīgs un nenozīmīgs ir, ja es redzu

kādu cilvēku ar apsmērētu kravati*). Tad es saku:

*) Domāta sava nosūtīta ģīmetne ar kuplu kakla saiti, kas

ar tinti tīši sastrīpota.
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905. g. tev patika tas, ko 908. g. vairs nevari acīs

redzēt. Laiki grozās .. .
Visu šo sapņu kollekciju lūdzu man atpakaļ sū-

tīt, jo es esmu nodomājis izdot jaunāko Ēģiptes sapņu

grāmatu — tur viņiem visiem jānāk iekšā.

A. K.

Ar Jūsu pēdējā sūtījuma «filtrēšanu" man, varbūt,

būs veicies labāki, nekā Jūs to paredzējāt. Daudz

ko gribētos sacīt, bet šoreiz jāatliek. — Sveicieni tam

mazam baltam miglas mākonītim starp zemi un

sauli!

12.

Daudz ko gribētos teikt — bet — varbūt arī šo-

reiz jāatliek. «Neatlieciet — es tā gribu zināt. .."

Bet vai ir vērts! Nu, kaut ko tomēr teikšu. Par

Jūsu priekšpēdējo vēstuli. — Es sajutu tajā siltas,

mīļas, glāstiem kā puķu ziediem apsnigušas rokas;

karstu, tuvu asarainu vaigu; dzeltainā tīkliņā viegli

aizplīvurotu dvēseli, vientuļu, caur ziliem maldu zie-

diem ejam, tumsā. Ak, šais takās taču tik reti var

kādu gājēju sastapt, un tādēļ tādu ieraugot tik daudz

gribētos viņam teikt. Gribētos vismaz uz brīdi tuvi

kopā nosēsties, iz ziliem ziediem nopīt zilus vaina-

gus, tos spraust viens otram matos, apmainīties —un

tad — es nezinu, ko tad — vai tālāk maldīties, vai

pacelties uz baltā mākonīša — —

„Die Schiffe, die sich nachts treffen .
..

"

Daudz ko gribētos teikt, bet, kā redziet, tagad tie-

šām nekas prātīgs neiznāk. Varbūt citreiz.

A. K.

A propos! Par to cilvēku ar to nosmērēto kra-

vati. Es te protestēju, ka visi griesti līgojas .. . Zi-

nāms, ka starp maniem sapņiem viņš tas neinteresan-

tākais, un Jums bij iespēja izmainīt viņu pret man

daudz interesantāku līdzīgas industrijas produktu, bet
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ja Jūs to nedariet vai negribiet darīt, tad — man viņu

„ļoti, ļoti vajaga", un Jums viņš jāsūta man atpakaļ!
Pie tās pašas reizes man jāatsauc šāda vilšanās:

„skaists" viņš nu pavisam nav, tie ir maldi — skaists

ir citāds. Mati viņam nav sprogaini, bet vienkārši

ar „pieczaru grābekli" savīlīti. Un mūziķis viņš arī

nav (profesionāls). Kādā mūzejā, kādā izstādē un

kad Jūs viņu redzējāt? Tad es teikšu, vai „stimmt"!

13.

Sestdienas vakars. Ārā ir auksts, un vējš svilpj
gar logu. Siltumā tik patīkami sēdēt, tik patīkami
ietīties viņā, kā mīkstos garos matos — aizvien dzi-

ļāki, aizvien siltāki, aizvien nerātnāki. Viss paliek
par pasaciņu, viss uz reizi notiek, ko tik vien iedomā-

jos, un visu varu darīt vienā un tai pašā brīdī —

smieties, raudāt, glāstīt kaut ko, varbūt pat iekost —

ja ne tīri zobiem, tad lūpām, cīnīties uz dzīvību un

nāvi un tūlīt salabt un piedāvāt sevi: atļaujiet, varbūt

Jums patiktu, lai es priekš Jums nomirstu? Vienu

vārdu — un manis vairs nebūs!

Jā?

— JāL

Labi. Redziet —- manis vairs nav! Aiz vienas

sienas pulkstens nosit 9 reizes . . . Tas mans dvē-

seles zvans, jo manis vairs nav. Aiz otras dzeguzīte
nokūkojas 9 reizes. Tas arī mans dvēseles zvans.

Es šo dzeguzīti tā mīlēju, tā mīlēju. Tāpēc viņa par
mani tik glīti nokūkoja. Kaut kur šķībi augšā raud

slims bērns. Tas raud pēc manis. Manis nav
.. .

lelieciet, lūdzu, to dzeguzīti manā zārkā, uz krūtīm —

zem krekla. Ik pa simts gadiem viņa reiz nokūkosies.

un es tad pieminēšu Sauli, Pavasari un Jūs. — Tā.

Mūžība ir pagājusi. Es atkal sēdu siltā istabā. Vējš

svilpj gar logu, un es tinos siltos mīkstos matos —

aizvien dziļāk, aizvien nerātnāk
.. .



236

Bet nu ko citu.

Pieliecaties drusku tuvāki pie mana pleca — es

Jums pasaciņu stāstīšu. Mēs ejam pa svešu plašu

klajumu. (Viss tas tiešām arī tūlīt notiek). Ir kā

agra pavasara rīts un visa pasaule zilā miglā. Mums

matos zilu ziedu vainagi un uz pieres katram zili

mirdzoša zvaigzne. Mēs esam karaļu pāris un ejam
uz kādu tāļu zemi, kas mums pieder, uz kādu tāļu

pili. Bet esam laikam apmaldījušies. Mēs jau ilgi,

ilgi maldāmies, ai — sen jau, sen — sen
. . .

Un neviena nav, kam varētu ceļu paprasīt — ne-

viena. Es jau sāku gurt — mani nāvīgas slāpes moca.

Bet neviena avota — neviena cilvēka. Es vairs tā-

lāk nejaudāju —es palieku tepat sēdot. Mana zvaig-
zne uz pieres sāk dzist, un zilais vainags vīst.

— Kādēļ tu, sliņķi, paliec sēdot un nenāc man

līdz?

—Es vairs nejaudāju. Es mirstu no slāpēm. Es

palieku tepat.
— Ha—ha—ha—ha! .

.
. (Viņa smejas, un man

pār galvu aizskrien it kā jautrs pavasara strazdu

pulks.) Nu — tad padzēries! (Un viņa tur saliktas

abas rokas, kā tad, kad plaukstām ūdeni smeļ.) —

Padzēries!

Es iespiežu seju viņas rokās — kā ģeorģīņu, kā

rožu ziedos, kā apaļi mīkstos avota vilnīšos. Manas

slāpes ir izzudušas. Un mēs ejam uz tālu zemi, uz

savu tālo pili — matos zilu ziedu vainagi un zili mir-

dzošas zvaigznes uz pieres — ejam un maldāmies —

maldāmies — bet slāpes es vairs nepazīstu. —

Šo loksnīti apsmērēju vienu tējas glāzi dzerot. —

Tā nu ir gan zināmā mērā „Frechheit", ka Jums tādu

smēru sūtu, bet — tāds jau es esmu! Gute Nacht!

14. XII.

14.

Lasu kādu plašāku darbu par budismu un do-

māju par ciešanām. Viss ir ciešanas! Lai skatās kur
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patīk un kā patīk. Kad jānoslēdzas tikai sevī aiz

riebjuma pret apkārtnes sājo seklumu — ir ciešanas

(kaut gan ne bez skaistuma). Kad palaimējas uziet

kaut ko kā radniecisku dvēseli, bet — «aiz viņiem
kalniem — aiz viņiem mežiem", kurai tik bālu at-

balsi var likt dzirdēt no tā, ko gribētos teikt, tik bālu

atbalsi saņemt, — tik ēnu roku sniegt, tik ēnu roku

saņemt, — nu, tad arī šis «prieks" nav lēti aizmak-

sāts. — «Ak, mēs nabaga Ciānas bērni!"

Es naktī domāju par to, ka Jūs, ja būtot mani uz

ielas satikusi un pazinusi, varbūt būtot mani uzru-

nājusi ... nu — kaut ko! bet — varbūt arī nē —

«neesmu jau vēl padarījusi". Bet ja nu es Jūs satiktu

un pirmais pazītu —ko tad? Varbūt tad es Jūs uz-

runātu. Bet varbūt arī nē — varbūt pieietu Jums

klāt un Jūsu stingrās bargās mājas policejas klāt-

būtnē noskūpstītu Jūs uz pieres Bet varbūt arī

nē — varbūt nodurtu acis, paietu garām un tad iz-

brauktu kaut kur ārpus pilsētas — sniega klajumā.
Un maldītos, kamēr piekustu, un mājā atnācis sēdētu

tumsā un domātu par «ēnas roku" un šauro zīda

lenti līdz apvārksnim.
Ak, mēs nabaga Ciānas bērni!

..
.

Vai tad nebūtu

gudrāk nemeklēt ēnu roku un negaidīt zīda lenti, bet

celties nakts vidū, iet pa tukšajām, tumšajām ielām,

klauvēt pie septiņām svešu ļaužu durvīm, kamēr vie-

nās satiktu to, ko gribēju satikt, un tā man savu

silto roku sniegtu — viņai būtu jāsniedz. «Gribēju
Jums labu nakti novēlēt" — vairāk nekā.

Tas taču būtu smuki! Tik nu, protams — gād-
nieku par to, ka nākamu dienu tieku Aleksandra aug-
stumos — arī netrūktu.

Ak, mēs nabagi — nabagi Kur tad te nu

vērts! Kaut ko izdomāt jau nu gan aizvien var, un

tad sacīt — ir vērts: tu, cilvēks, taču neguli viens —

blakus tavai gultai, pie zaļas mēnesstaru likstas lī-

gojas šūpulis — tavs sapņu šūpulis ...
Un cik jauki

ir viņu šūpot — šūpot un dziesmas dziedāt, tas ir —
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ļauj dvēselei dziedat, bet pats klausies. Nu ja, jauk!

gan — bet — A. K.

«Sīkais feļeto n s".

Jūsu mākslas mūzejā redzētais cilvēks gan laikam

nebūs „mana augstība" bijusi — pavasara izstādē

gan biju, bet, cik atceros — tas laikam nebija svēt-

dienā, un ne ar kādu blondu meiteni, bet ar kādu

blondu kungu. —

Jūsu piezīme par nodošanos caur rokrakstu pa-

mudināja mani Jūsu rokrakstu uzmanīgi aplūkot —

bet ne pie kā netiku. Liekas, ka jūs būtu daudz

notis rakstījusi (?). —

Jūsu «bildi" saņēmu. Ja tas neskanētu banāli,

tad es ko teiktu par Jūsu acīm — par šo silto pietvī-
kumu, sirsnīgumu, klusām skumjām un paslēpto
spēku — —

Tā kā nu es bagāts neesmu, tad izstādē viņu gan

nopirks kāds cits — mani pārsolīs — Bet sakiet, kas

viņu zīmēja?
Nosūtu Jums dažus pastpapīrus — tikai nesme-

jaties!

15.

Lai es runājot! — Bet vai tad es esmu klusējis!
He, cik dažu reizi arī pa šo laiku esmu «runājis".
Un daža mirdzoša acs man ir pretim skatījusies. Un

daža karsta roka sniegusies. Tik vienu, ko aizvien

tādās reizēs jutu, atstāju neizrunātu: un tas tomēr

nebija priekš Jums!

Bet vai priekš Jums kādreiz ko esmu runājis —

nezinu. (Die Adresse hat nix zu sagen!) Kādreiz

man likās, it kā jā. Pēc tam atkal — nē. Tagad —

ne jā, ne nē. Atminēt to varētu tikai pēc personī-

gas iepazīšanās. Va i, kur un kā tā lai notiktu —

atstāju izšķirt Jums. (Jo nepazīstu Jūsu apstākļu^.
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Savu vardu agrāk nesacīšu. Tas tapee, ka vismaz

„no HacJībiiiiK'B" viņš Jums būs jau pazīstams.
18./II 09. A. K.

Mana līdzšinējā adrese der vairs tikai līdz šā mē

neša beigām.
Simts citu lietu, kurām it kā atbildi esmu parādā,

negribu šoreiz aiztikt.

„Nuda Veritas"

Lūdzu uzdot adresi.

F

(„Dzimt. Vēstn." 1910. g. dcc.)

16.

Pieņemsim, ka esiet uzminējusi. — Vēlētos ar

Jums iepazīties. Ja Jums nekas nebūtu pretim un

pienākumi, par kuriem reiz tikāt minējusi, neliek

šķēršļus, tad lūdzu noteiciet laiku un vietu.

5./XII. 10. Fr. B.

Turpmāk lūdzu adresējiet: 28,-7

17.

Šādus sveicienus*) man daudzreiz gluži sveši cil-

vēki sūtījuši. Jūs man kaut sveša, tomēr ne gluži
sveša.

18.

Svētdienas vakarā.

Kā klājas Jums? Esmu daudz par Jums domājis,
vairāk nekā vajadzētu par svešu cilvēku domāt. Tā

mana vājība — domāt daudz par cilvēkiem, kurus

nepazīstu. Tik nu nesāciet mirt nost — papriekšu

*) Divi ziedoši balto ceriņu zari.
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vajaga mums izrāties — tad. — Vakar ap ļ£6 gāju

gar Jūsu māju. Minēju, kurš varētu būt Jūsu logs,
3. stāvā pēdējā logā uz Aleksandra ielas pusi bija

uguns. Vai tas? — Jūs savas pēdējās vēstules bei-

gās esiet uzrakstījusi bīstamu frazu; es dažreiz esmu

spējīgs uz ekstra vagancēm. Ja nu es tiešām pie-
zvanu: ich muss unbedingt Frl. * sprechen! — Ko

tad Jūs teiktu! Bet nu — neuztraucaties, nav jau vēl

noticis. — Tagad atļaujiet man to bezkaunību — do-

mās uzlikt roku uz Jūsu pieri — tik tādēļ, ka Jūs

slima. Man acumirklī salta roka, bet Jums piere
varbūt karsta.

Gute Nacht! Fr. B.

19.

Jūsu prātīgo (nūchternen) vēstuli dabūju laikā —

bezmaz būtu kādu lielāku muļķību izdarījis. — Ka

Jūs atkal vesela — par to man prieks. Kad šo vēs-

tuli beigšu, piesiešu mutautiņu pie spalvas kāta un

izlikšu logā — balts karodziņš . . . Un sniedziņš birs

virsū
.. .

balti ziediņi. .
.

Un manā logā būs svētki.

Un ja es būtu viens anštendīgs zvirbulis, es tagad

pat — pīkst. 11-os naktī — sāktu lēkāt pa jumta
malu un sauktu — Un varbūt pat aizlaistos uz Dzir-

navielu Nr. 2.

Jums bail no tās satikšanās. Jūs ar mieru pat
slima palikt, lai no viņas izbēgtu. Nu — Jūs visam

variet neticēt, ko esmu rakstījis, bet tas Jums jātic,
ka to es negribu. To nē. Ne slimības, ne baiļu ie-

mesls negribu būt. Jums nav iemesla domāt, ka es

nespētu pārgriezt katru — arī sāpīgu pavedienu, ja
tas vajadzīgs. Un vēl tik nopietnas lietas dēļ!

Par ko mēs rātos? — O — cik daudz vecu lietu!

Man vismaz. Un jaunas arī, ļoti akūtas, steidzamas:

par Magometa bārdu; par Dieva tā Kunga eņģelīšu
šī gada ceptām Ziemsvētku pēperkūkām. Un vēl

daudz citas.



Es gribētu ar Jums iepazīties. Es varu būt

vai gluži tāls, kāds biju, vai gluži tuvs, kāds neesmu.

Tertium non datur! Un tam visā drīzumā jāizšķiras.
Es Jūs lūdzu. Ja Jums kādi aizspriedumi pret mani

vai citi kavēkļi — lūdzu esiet atklāta. Jūs taču esiet

man gluži sveša — kas Jums ko riskēt.

Mani nupat mocīja kāds redaktors („L"). Apso-

līju viņam dažas «peršas" priekš sestdienas. Tās vēl

jāpārraksta. Un nu atvadīšos no Jums kā no drauga.
Kā no mīļa drauga fantāzijā. Mīļa un gluži, gluži
sveša ... Es tūlīt nolikšu pieri rokās uz galdu, kā

bērni lūgšanu skaitot, un teikšu:

Mīļu. mīlu labu nakti! Jums.

20.

Pagājušo nakti redzēju Jūs sapnī. Tas bija kādā

gluži svešā neredzētā vietā. Mēs kaut ko runājām,
bet neatceros ko. Tik to atceros, ka Jūs bijāt uz

mani ļoti, ļoti dusmīga. Un, kad pamodos, biju
skaidri pārliecināts, ka Jūs tiešām esiet uz mani dus-

mīga. Ha ! — Bet tagad, kad esmu miegu no acīm

izberzējis, negribu tam lāga ticēt. Jeb tomēr?

Man patīk Jūsu vienkāršība, die znvveilen den

Schein der Aufrichtigkeit weckt. Jūs neziniet, kā

man apnikusi epidēmiski izplatītā izlikšanās par

briesmīgi gudru un nopietnu, ar kuru slimo mūsu

«vājais dzimums" līdz pat skolas skuķēm. Tikko esi

pāris vārdus parunājis, jau tiek uzvilkta saruna par

«visaugstākajām materijām". Un tomēr tikai izlik-

šanās. Tas palicis par sportu. Un man aizvien ap

dūšu tad ir: ā

Kad vārtu priekšā no Jums šķīros un soļoju uz

otru pusi, domās tomēr gāju Jums vēl gabaliņu līdz

— pavadīju līdz durvīm. — Ja zinātu, ka Jūs tie-

šām neesiet uz mani tik dusmīga, kā to sapnī re-

dzēju, tad gan kādu vakaru M>lo aizietu Jums pre-
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tim, Jūs pabiedēt. Bet tad Jums tuvāki jāizstāsta

ceļš, pa kuru nāciet — citādi, jods zin, kur varu

aizklīst. — Ar mīļu sveicienu!

21

Ceturtdienas rītā.

Dzeru pienu un vārtos pa gultu (pīkst, jau
Blakus uz galdiņa gan pāris ļoti interesantu grāmatu,
bet ar lasīšanu neveicas, un es nododos dažādām ne-

rātnībām — eju ar Jums staigāt und bin ausgelassen:
brīžam bāžu degunu Jūsu mufā, brīžam tinu Jūs savā

kažokā un dažādi Jūs kaitināju. Līdz šim manās

domās dzīvoja tikai fantāzijas darinājums, tagad sāk

dzīvot Jūsu reālā būtne.

Es domāju par mūsu pirmo satikšanos. Tajā bija
kaut kas nedrošs, varbūt pat klusa neuzticība (pie
Jums). Bet tas mani maz skumdina: Jūs taču mani

vēl maz pazīstat — uzticaties tikdaudz, cik pazīstat!
— Bet kādēļ c s biju tāds nedrošs, to es izskaidroju
tā: pazīstams un drusciņ draugs man bija taču tikai

Jūsu garīgais cilvēks. Bet nu pēkšņi pienāk klātu

arī fiziskais. Tas izliekas it kā sveša trešā persona,

no kuras jākautrējas. Un tā arī tiešām bija. —Un

tad atkal man nāk prātā šāds salīdzinājums: ja izku-

sušā metallā iemet gabaliņu neizkausēta, tad tas pa-

zemina temperatūru un izliekas svešs, kamēr pats ir

izkusis
. .

.

Tā jāizkūst Jums manā garīgajā cilvēkā, tad vairs

nekā sveša nebūs
.. .

Domāju, kad varēšu Jūs atkal satikt? Bet tikmēr

nē, kamēr nebūšu no Jums vienu vēstuli dabūjis. Va-

karrīt taču man likās, ka Jūs esiet uz mani dusmīga.
Un kas var zināt! Bet līdz tam tomēr mīļus, mīļus
labrītus! Fr. B.
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22.

Šodien taisni pīkst. 5-os iešu zināmā vietā meklēt

«kapeiciņu" un mazo cilvēciņu. Man laika gan tikai

līdz 7, tomēr tā gribētos viņu satikt, pamocīt —

23.

4./I. 11.

ļ/£7 vakarā.

Ne kapeiciņu, ne cilvēciņu neatradu — — Tā

skumji tika. Mazajā lodziņā bija uguns un ap ļ/£6
izdzisa. Ja tik mazais cilvēciņš nebija atkal slims!?

Tumša un nospiedoša doma. Un ar tādu pārnācu

mājā.
Ja līdz rītvakaram nebūšu nekādas ziņas dabūjis,

aiziešu pretim. Parīt laikam uz dienām 4 aiz-

braukšu. Uz laukiem ir nomiris mans krusttēvs,
kurš man bija ļoti mīļš. Gribētos to pavadīt beidza-

majā gaitā. Tas man tomēr diezgan nepatīkams ce-

ļojums — ap 50 vērst. — no Cēsīm jābrauc ar zirgu.
Ja laiks pavisam slikts būs, diez' vai aizbraukšu.

Gribētos Jums ko mīļu pateikt, bet rakstu lielā

steigā. Ja Jūs tiešām slima, tad ziniet, ka melnajās
nakts stundās neesiet viena. Neredzams draugs klu-

siem spārniem brīžiem lidos ap Jums. —

Mīļi, mīļi spiežu Jūsu roku

24.

4./I.

Šovakar — 5./I. — būšu atkal turpat ap 7—7ļ?4

(vannas diena!!) Vakar nodomāju, ka Jūs slima.

Zem tāda iespaida tad arī vakarā Jums vēl dažas

rindiņas aizrakstīju. Bet nu uz redzēšanos.
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25.

Piecos būšu pie Jums! Mit —

26.

Dreb vagons — dreb uguns — drebu pats, un pirk-
sti dreb

.. .
Gar logu skrien balti koki — ar mīk-

stām, baltām sniega nastām. „Herr Birke! Frl.

Tanne! wohin so schnell? Grussen Sie mir die

„Kleine Seele!" — Bet mazais cilvēciņš guļ — kā

vakar licies. Pat snīpi nav pakustinājis —E, ja man

būtu mazliet garāks kakls, nu — par viensimts ver-

stīm, tad es gan pasniegtos, pabāztu savu spuraino
galvu zem segas malas un sabaidītu —

Dusiet — dusiet — vagona stūrī dziedu Jums ai-

jājā

27.

Vakar uzliku sev sodu — Jums pretim neiet. . .
Šodien nevar v. Spāter ausfuhrlicher.

Mīļu, mīļu sveicienu un —

i

28.

Labi bij, ka atnācāt. Un labi bij, ka taisni tad

aizgājāt. Pēc nepilnām piecām minūtēm piezvanīja
tas, no kā bijos. (Kad izstāstīšu, tad sapratīsiet, bet

tagad nedrīkstiet nekā zvvischen den Zeilen lesen!) —

Un tagad sēdu kā puķēm apbērts un nezinu, par
ko labāk domāt— par dzīvību, vai par nāvi: ikreizes.

kad es kaut ko straujāk jūtu vai domāju, aizvien aiz-

domāju līdz nāvei — tā priekš manis sevī slēpj vis-

lielāko piepildīšanos.
Un es sēdu kā puķēm apbērts, un domas jūk kā

baltu tauriņu pulks un dzer mīļu matu smaržu —
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Paskatāties spogulī, vai Jums mati nezied? Un

es paskatīšos, vai nāve nestāv man aiz muguras ar

mirdzošu izkapti rokā. —

29.

Es aprakstīju pirmo lapu no šīs loksnītes, bet tā

iznāca tik muļķīga, ka bij jānoplēš! Pulkstens tagad
ir — 5 min. priekš 12. Visi guļ, bet man tomēr gri-

bētos, lai rītu — ja Jums gadītos pastnieku redzēt —

Jūs nepaliktu tukšā. Ak, cilvēciņ — ko nu vairs tik

vēlu var izdomāt, ko uzrakstīt, ja vēl ievēro, ka esmu

bijis vannā, un arī to, ka priekš tam 2—3 stundas

man bij jāgrab ar briesmīgi „gudru" vīru — (- )

Nodaļas jaunā žurnāla „Druvas" redaktoru, kurš bij
atnācis mani vervēt. — Nekā! Tik to, ka Jūs esiet

Sukuburiņš un cilvēciņš un ka man žēl, ka es Jūs

vakar nenokodu. Un ka es Jums negribētu tik daudz

sāpes darīt, cik sāp, ja vienu matiņu izrauj. Bet nu-

pat nosita 12! Un nu, gute Nacht, Sukuburiņ! Mī-

ļais, mīļais Sukuburiņ! Bet man nu vēl būs jā-

apaun kājas un jānoiet zemē šito iemest. . .
Gute — gute Nacht — mīļais —

30.

Ja laiks un patika — atnāciet. Šī Teizē arī ieejas
karte.

Ar mīļu sveicienu.

31.

Nekas nav tā, kā es gribu.
Es gribētu, lai man būtu balti spārni, gari un plati

un bezgala šķīsti. Es gribētu, lai manas domas būtu

rožainas mākoņu strūklas — lai tas, par ko es do-
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māju, tiktu ietīts rožainā miglā — sārti mutuļainā,

sapņaini reibinošā. Es gribētu, lai manos pirkstga-
los biezētu tumšsarkanas lāses: kam pirkstus uzlieku,

tur viņas paliek. Un tad tai vietai vajadzētu sāpēt —

ne mocoši, bet saldi, no laimes sāpēt. Un dažreiz es

gribētu savu dvēseli saliet ar kādu citu dvēseli, kā

salej dārgus vīnus — sarkanu un baltu — dzirkstošā

kristalla traukā.

Bet nekas jau nav tā, kā es gribu. Un es kau-

nos par savām rokām un par to, cik viņas rupjas.
Un brīžam man liekas, ka es kādreiz būtu bijis ap-

brīnojams mākslinieks, kura pirksti spēja izvilināt no

kokles (dvēseles) skaņas, kas pārvar dievus un cilvē-

kus. Bet tad pēkšņi ieraugu, ka man ir rupja zemes

strādnieka ķetas, kas prot tik cirvi un lāpstu turēt.

Nekas nav tā, kā es gribu. Un nekad laikam arī

nebūs — nekad —

Un dažreiz gribētos sevi sasist, kā sasit neglītu
lētu mašīnu, lai dzīvo no manis tik tas, kas neaprobe-
žots, pilnīgs un skaists.

Šovakar neeju Jums pretim un domāju, ka tas

Jums patīkamāki. Jūs man vakar to bez vārdiem pa-

sacījāt. Es jau gan atkal iešu, bet dažreiz es tomēr

nezinu, kam es īsti eju — sev pašam vai kādam ci-

tam. Patiesībā es vienmēr maldos un redzu sapņus

vaļējām acīm. Varbūt Jūs arī esiet sapnis, bet daž-

reiz Jūs atgādinājiet, ka nē. Un tad es sabīstos —

man tad jāatvainojas. Bet patiesībā īsts cilvēks, man

liekas, ir vienmēr kā sapnis. Un īsts sapnis vienmēr

kā cilvēks. Vai arī cilvēciņš. — Bet nu pietiks. Esmu

noguris. Pulkstens jau 1/212. Jūtu tomēr, ka man

acumirklī ļoti viegli rindas vītos. Pie tam viena la-

pas puse vēl tukša. Uzrakstīšu Jums vienu šūpuļa
dziesmu —

Sapnim un cilvēciņam.

Man gribētos tevi ieaijāt,
kā krēslā vējš liepiņu aijā.
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Man lūgšanu gribētos pār tevi klāt

kā zaļsirmu vakaru maijā...
Man gribētos tevi vest un vest

pa tumšzilām sapņu pļavām.
Man gribētos tevi uz spārniem nest

uz debesīm — manām un tavām —

Dusiet nu.

32.

Sestdien — priekšpusdienā.

Tik mīļas šīs abas vēstules — tik mīļas, ka man

lasot asaras saspiežas acīs. Bet es esmu vēl tāds sa-

nīcis — garīgi un miesīgi. Un nekā, nekā man ne-

gribas darīt. Un es nodzīvoju no rīta līdz vakaram

un nepadaru itin nekā. Bet tas taču ir par traku, nu-

die! Pat lasīt ko nopietnāku man negribas. Es ne-

zinu, pie kā tas viss novedīs. Un tad es sevi tiesāju
un notiesāju — pavisam notiesāju. Es nemāku dzī-

vot, kā citi dzīvo, un nemācēšu laikam nekad, un es

nezinu, priekš kā visa tā ākstīšanās tiek turpināta.
A >KH3Hb — 9to TOJibKO nycTafl h rJiynaH iirvrKa —

Cik labi to Ļermontovs formulējis! *Ak, mīļo cilvēciņ!
Kaut es Jums tā ikdienišķā ābola vietā pašā pirmā
dienā varētu savu sirdi iedot — t. i. — visu, visu,
kas man ir ko dot, und dann aus. Mans mīļais, mī-

ļais, mīļais draugs.
Bet par rītdienu es neko vairāk nevaru teikt.

Jums jāiet ciemā un jāgaida Valda. Bet es jau lai-

kam tāpat mājā nīkšu visu dienu. Un nīkdams do-

māšu — mīļais, mīļais, mīļais cilvēciņš — mīļais, mī-

ļais — mīļais, mīļais, mīļais —

33.

Ja Jums nekas nav priekšā, tad atnāciet 6-os uz

tiem tramvaju krustceļiem pie Ģertrūdes ielas — var-
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būt aizbrauksim kaut kur. Ja nebūsiet, tad būšu

y% 10-os uz Jūsu ceļa.
Mīļajai bērzu birzei un līdaciņai, un uguntiņai,

un bezdelīgai, un pasaciņai, un kapa baltai puķei
zum Morgengruss!

34.

Kad atnācu vakar mājās, ap mani saaudās mā-

konis. Es gribēju iet atpakaļ uz ielu, gribēju stāvēt,

salt, gaidīt — pats nezinu īsti ko gribēju — gribēju
mazu mīļu roķeli paturēt vēl brītiņu savējā.

Tagad rīta saulē kūp jumti, un pat skursteņi pūš
pavasari gaisā zilos vieglos mutuļos. Kaktā pie maz-

gājamās bļodas uz grīdas guļ skaistas puķes, kūpas
man sūtījušas vienaldzīgas un aušīgas personas. Man

žēl puķu, un ja uz ielas tādas būtu atradis, tad es

būtu viņas rūpīgi mājā atnesis un ielicis vāzē, bet ta-

gad man netīk viņas rokā ņemt. Es nesaprotu dzīves,

es nesaprotu pats sevi. Es esmu par daudz slikts un

par daudz labs, un visa mana dzīve ir mūžīga tiesas

diena. Bet tagad saule klāj zelta matus logā un smej
gaišus, gaišus pavasara smieklus. Es aiztaisu acis un

brīdi aizmirstu visu citu un domāju tik par sauli un

par —. Bet ja es kādreiz pret Jums esmu slikts bijis,
tad piedodiet. Es taču gribu tik labs un tik viegls
būt kā dvaša, ko rokās iepūš — —

35.

Kaut vāji, tomēr sadzirdu baznīcas pulksteņa si-

tienus. Es bez skaitīšanas zinu: 9. — Es zinu, ko

šie deviņi nozīmē. Bet man vēl slapji mati. Appra-
sos meitai par salu, esot 12 grādu. Ar to ir nākamo

stundu liktens izšķirts. Nosēžos un vēlreiz lasu vēs-

tuli, kuru šorīt dabūju. Un cik ērmoti: šorīt viņu iz-

lasot beigās tomēr pamodās kā kluss prieks, bet ta-
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gad — skumjas . . . Visas tās skumjas, ko Jūs tur

ielikusi, salīst manī kā migla eglē ...
— Es skumstu,

ka esmu galvu mazgājis un izmazgājis no matiem

Jūsu dvašu, kura vakar neviļus tur varbūt palikusi. —

Beigās tomēr redzu, ka vismaz šovakar mana skumju

migla nav nomācoša, rudens dvesmota, kāda bieži

mani apciemo. Viņa, kā par brīnumam, liekas viegli

izstīgota kā ar ceriņu, kā ar ievu ziedu smaržu
.. .

Es ticu cilvēciņam. Es zinu, ka runāšu ar viņu kā ar

„vabuhti", kura grib un var mani saprast.

ledomāšos, ka šāda būs cilvēciņa šī vakara gaita:

Zaļu staru šūpulīti
līgo bāla mēnessroka,

mazo gurdo dvēselīti

skumju villainītēs loka

Zilā debess dzelmē klusi

sapņu dievs drīz zvaigznes kaisīs.

Kad būs pusnakts atnākusi,

sapņu durvis vaļā raisīs
. . .

Debess viesi mirdzēdami

nāks uz staru šūpulīti
un līdz rītam klusēdami

aijās mazo dvēselīti

36.

Vakar nebiju Jums pretim, un ja nu arī šodien

tiktu aizkavēts (ir kāds sasodīts skolas bazārs, kur

mani velk kā āzi pie kaušanas), tad gan man būs

skumji rītu gaidīt. Ir jau nu arī pašai gaidīšanai savs

jaukums un pat ļoti liels, ja zina, ka viņa nebūs velta.

Un tādēļ ziniet, ka rīt no sēdēšu pie atvērta loga

ar aizvērtām acīm un gaidīšu . . .

Uzpūšu dvašu šīm rindiņām — tā Jums lasot pie-

lips pie pirkstiem.
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37.

Mājās nākot gribēju aizsūtīt Jums labas dienas

ar ziedu smaržu. Jau uzrakstīju kādā priekšnamiņā

„mīļu sveicienu mīļam draugam
..

." jau —,
bet ne-

atradu neviena gājēja gara. Laikam tie arī šo dienu

svēta. Laikam nebij vēlēts. Laikam labi tā. — Vē-

lāk puszagšus gaidīju — varbūt atnāksiet, bet kas nu

tik tālu — Tagad sēdu pie loga un gaidu tumsu —

mīļu, mīļu pavasara tumsu
...

Rezumējot Jūsu garās vēstules iespaidu, man jā-
saka: es cienu vairāk to, kas vienu soli savām kājām

sper, nekā to, kas desmit ar citu palīdzības kruķiem.
Tas ir labi, cilvēciņ. —

Sūtu sveicienu — tik mīļu, tik skumju un tik siltu

kā šis vakars . . .

38.

Varbūt cilvēciņš arī šovakaru metīs skatu uz gaišo
ielu. Varbūt pienāks arī pie loga, bet mani nere-

dzēs. Es laikam tad sēdēšu kādā zemā istabā, pie

patumšas lampas, pie tumša loga; kaktā kaut kur cir-

cenis trīs savu cirvi, bet ārā briest pavasaris, tumšs

un daudz apsološs.
Kad pulkstens būs %10, tad laikam ar vienu mata

galiņu domāšu arī par cilvēciņu. Un ja arī viņam
viens mata galiņš būs tāds pat palaidnis, tad varbūt

tie sapratīsies. Divas bezdrāts telegrāfa stacijas!
Lieta lūk tā, ka aizbraucu uz dažām dienām pie kāda

„3HaKa" tepat Rīgas tuvumā, aiz Katlakalna, kādās

lauku mājās. Ļoti iegribējās primitīvas vienkāršības

un tādas pietvīkušas vientulības. Und die Gelegen-
heit hat sich geboten. —

Ich wandre stili, bin wenig froh —

Der Seufzer fragt mich immer wo— immer wo. —

Tagad iepūšu kuvērā „dzīvo dvašu" und einen lie-

ben, lieben Gruss.
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39.

2./V. 11.

Glaudīšu Jūs šovakar mīkstākām rokām nekā va-

kar. Runāšu Jums mīļākus vārdus. Vārdus, kurus

dzird tik tumsa un paša asins. Un tie ir vismīļākie,
vistrauslākie. Tikko viņi pār lūpām iet, viņi paliek

rupji. Un tikko asins rokai liek kustēties — viņa arī

ir rupja. Starp šīm divām pasaulēm ir plaisma, kuru

pielīdzināt laikam nemaz nav tik viegli. Un tomēr

tas jādara. Vismaz nedrīkst nekad aizmirst, ka viņa
tāda ir. Bet tad nāk atkal reizes un gadījieni, kur

jāatzīst: mēs esam tik rotaļa kādas augstākas varas

rokās, kas mūs stumj un bīda kā šacha kauliņus pa

galdiņu
... Ai, dzīve un dzīves mīklas! Bet es tomēr

zinu, ko es gribu no dzīves un cilvēkiem: lai viņi
manī uzkur lielo svēto uguni, kurā pašam sevi sade-

dzināt, un ja maz iespējams, tad daļu no šī siltuma

un gaismas atdot līdzcilvēkiem, līdzcīnītājiem un līdz-

meklētājiem, tautai. Tā ir mana tagadējā dzīves

gudrība un manu vērtību mēraukla. Cilvēks, kas

mani kauču soli spēj šādā virzienā uz priekšu vest,

ir mans draugs un biedrs. Pārējie — vai nu vien-

aldzīgi, vai pretinieki, ja viņi mēģina vilkt uz citu

pusi vai atpakaļ. Lūk, kādēļ es arī klausos, kad

mana roka rupji kustas un mute runā muļķības, vai

asinīs ir dzīva šīs lielās svētās sadegšanas dziesma . . .
Un es piedodu rokai un piedodu lūpām, kad pārlieci-

nos, ka viņa vēl ir. Piedodiet arī Jūs, ja Jums nav

viņa sveša. Un es domāju, ka nē
.. .

Svētīgi ir tie, kas tic šai svētai sadegšanai.

Mans domu gājiens še ļoti saraustīts, bet es do-

māju — galveno Jūs tomēr varēsiet izlasīt. —

Mīļu, mīļu sveicienu!
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40.

Stacijā.

Pēc 10 rītā iet tikai 4.50. Man šķiet —ar to va-

rētu braukt — atpakaļ nāk tikai kādos 12 naktī. Arī

to var lietot. Also — rītu minūtes 20 pēc 4 esiet

Dinaburgas stacijā, tas ir — ja laiks labs. Tikai

nenokavējiet! Lieben, lieben Gruss!

41.

Man istabā ienākot, pulkstens patlaban sit 11. Un

nu redzu uz galda „Kaiser Karls Geisel". Un raudas

nāk. Es biju Jums pretim. Un aizgāju līdz — nu?

līdz pašām aptiekas durvīm. Un tad bij 10 min. pāri
par 10. Un tad es zināju, ka vairs nenāksiet. Braucu

tad ar tramvaju atpakaļ.
Kā piemircis koks. —

Bet rīt es Jūs gaidīšu. Varbūt pēcpusdienā aiz-

braucu uz jūrmalu. Tad atpakaļ braukšu ar vilcienu,
kas pienāk 9.33. Tādēļ nāciet tā — 10—15 m. pēc
desmitiem. Vēlāk ar nē. Es braukšu līdz Ģertrūdes
ielai ar tramvaju. Varbūt Jūs jau agrāki tur būsiet.

— Nu lai vai kā, tik atnāciet, šoreiz es Jūs lūdzu.

Un nu labu nakti — mīļu, mīļu, mīļu.

42.

Nejauši nupat atgadījās cilvēks, ar kuru varētu

vēstuli aizsūtīt, bet laika ir tik divas minūtes rak-

stīt
...

Un ko lai saku? Esmu atbraucis m Lebens-

grosse. Esmu kā zaļos viļņos, kā zaļā dzelmē ie-

sviests — viss ap mani zaļš — pat nakts
.. .

Nekā

neesmu darījis — ne lasījis, ne rakstījis — dzeru

sauli un dabu ar katru mata galu. Bet kad domāju

par c. —,
tad paliek drusciņ skumji — sūss und trau-
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rig . .. Vakaros neviļus skatos pulkstenī, kad ir 9

un V2IO, un %10 .. .
Tad bērzu gali ir sarkani —

saule tikko nogājusi — Bet gaišā iela!?

Jau kliedz — un nav vaļas vairāk. Mīļus, mīļus
sveicienus!

Otrreiz vairāk!

43.

14./VI.

Diez', kad nu varēšu Jums atkal aizrakstīt. —

Sēdu dārza mājiņā pie loga. Pašreiz dienvidus. Visu

priekšpusdienu taisās lietus līt, bet nelīst. Kājās
man nežēlīgi mušas kož — jāspārdās kā zirgam, ja

negrib zeķes vilkt kājā. Un tad es iedomājos: ko

tagad acumirklī cilvēciņš dara: pie loga — vai dārzā

— vai lasa — vai pusdienas ēd — vai guļ? Kaut ko

taču dara ...
— Bet man nekā negribas darīt. . . Vai

Jūs nevariet mani tā sabārt, ka es ko sāku darīt?

Esmu izlasījis tikai divus cēlienus no kādas Verharna

drāmas — „Helenas Heimkehr". Un Saulieša jauno
drāmu ar' gan izlasīju — „Pret ziemeļiem". — Tāda

puspelēka — ja atņem to parasto sentimentālismu,
tad nekas liels nepaliek. — Kā Jums patika „Jester

und Ly"? — 0, sāk saule spīdēt — no lietus nekā.

Es pasacīšu, lai viņa Jums ar' spīd, lai Jūs acumirklī

uz viņu paskatāties . . .
16./VI.

Šodien glabā Poruku

Sēdu atkal pie tā paša loga un domās diez' kuru

reizi jau atkārtoju Poruka dzejoli:

Kad būs as'ras izraudātas,
kad būs izpriecājies prieks,
mīlestība izmīlēta —

mani apņems nāves miegs —

Un nu ir tas ar viņu noticis. Raudas nāk. Bet

visskumjākā ir trešā rindiņa. Ai, cik nabagam tad
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jābūt cilvēkam mirstot —ja viņa ir izmīlēta. Labāk

tad nemaz nepazīta, labāk un simtreiz labāk tad mirt

meklējot — tad mirt, man šķiet, ir ieiet kā sārtā, kā

saldi reibinošā miglā. — Cilvēki instinktīvi rūpējas
par savu fizisko veselību; man šķiet — vairāk vaja-
dzētu rūpēties par to, lai šī svētā būtne nemirst agrāk

par pašu. Arī Ļermontovam ir saltie vārdi: JĪK)6HTb

— HO Ha BpeMH He CTOHTb TpVAa, a JHOČHTb

HeBO3MO)KHO

Varbūt tas nozīmē, ka mīlēt var tik savu

sapni —

„iKas sapnim ar visu būtību tic,
to sapnis atpestīs beigās .. ."

Un ja šī sapņa vietu grib kādreiz cilvēks ieņemt,
tad nekad viņu nedrīkst so anfassen, ka redzams tiek,

ka viņš tikai cilvēks, ne sapnis. Es nekādas citas iz-

ejas nevaru izgudrot —

19./VI.

Rīt laikam man atkal būs izdevība pārmest dažus

vārdus pāri pār tēva mājas bērzu galotnēm — brālis

brauks uz Limbažiem. Tā nav ikdienišķa ērtība —

no pagājušās svētdienas līdz šai man nav viņas bijis.
Pastu man gan atnes divas, dažreiz pat 3 reizes ne-

dēļā, bet aizsūtīt ir daudz grūtāki. Pagājušo svēt-

dienu steigā Jums kaut ko uzrakstīju. Dūšīgi gai-

dīju no Jums arī kaut ko, tāpat steigā „kaut ko" uz-

rakstītu — bet nikā . . . Nupat atnesa avīzes un kaut

kādus krāmus, un vairāk nekā . . . Un par to tagad
esmu drusku sašutis, varbūt arī vairāk kā drusku. Ja

man būtu jāsaka, kāds mans tagadējais darbs — vis-

īstākais un intensīvākais —un arī visgrūtākais — tad

bez apdomāšanās es atbildētu — gaidīšana. Tas jau
aizvien tā bijis, kad esmu še uz laukiem, un arī ta-

gad. Un tagad varbūt vairāk par citām reizēm. Es

jau pats īsti nezinu, ko es gaidu, bet es gaidu tā, ka

brīžam šī gaidīšana paliek par fiziskām sāpēm. Man
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liekas, ka visi te ko gaida: gans gaida, un arājs gaida,

un dažādas puķes aiz mana loga ko gaida, un vējš

bezgala vienmuļi birzē šņākdams gaida. Visi gaida.
Gans un arājs gan zina, ko viņi gaida — pusdienas,
vai vakara. Un puķes aiz loga arī laikam zina, ko

viņas gaida — ziedu! Bet ko gaida vējš? Es ne-

zinu, ko viņš gaida —ko viņš varētu gaidīt? Un tā-

dēļ tas mans vistuvākais rads. Es ēnā zem zariem;

viņš galotnēs. Es kluss, viņš šalkdams. Dzīvojam
abi zaļā skaistumā un gaidām . . . Un gaidām —

Siiss und traurig.

Kā Jums iet? Ko esat piedzīvojuši? Ko patīka-

mu, ko nepatīkamu? Kas notiek uz „gaišās ielas"

un kas „nāves ielejās"? Ko dara „storožs" un viņa

gudrais suns? —

Es acumirklī nevaru lāgā uz Jums runāt — man

liekas, ka Jūs būtu tālāk aizgājusi, nogriezušies nost

un nedzirdētu, ko es saku. Tas laikam tādēļ, ka šo-

dien no Jums nekā nesagaidīju. Bet nu gaidīšu atkal.

Sūss und traurig. — Mīļus, mīļus sveicienus no manis

un no zaļā vēja bērzu galotnēs.
Ja nu Jūs manu pirmo vēstuli nebūtu saņēmusi,

tad te otrreiz mana adrese: Mp3. JleM3a;ib,
Pociema Rumbiņos.

44.

21 VI.

Paldies, cilvēciņ. Paldies. Jūs ziniet, ka es ne-

mīlu šo vārdu. Bet viņu var lietot divējādā nozīmē—

izrunāt kā papagailis jeb kā godīgs pilsonis. Un vēl

otrādi. Tad tas nozīmē tikdaudz: saņemt tā cilvēka

galvu, kuram tas domāts, abās rokās un piespiest pie
krūtīm. Un tādā nozīmē paldies, cilvēciņ! —

Aiz-

vakar nevarēju lāgā uz jums runāt — tad Jūs bijāt
tik tālu. Bet tagad — tagad Jūs esiet man tik tuvu,
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ka es jūtu Jūsu matus pie sava vaiga. Man tagad
sāp, ka Jums tā uzrakstīju. Un vēl viena vieta tai

vēstulē mani sāpina. Es rakstīju apmēram tur: pats

nezinu, ko gaidu. Nūjā, dibenu dibenā jau tur ir

viena daļa taisnības, bet kas nu taisni uz šo gadījumu
attiecas, tad jau nu gan zināju. Es gaidīju no Jums,

cilvēciņ, pāris mīļu vārdu, tādus, kādus šodien sa-

ņēmu un par kuriem man aizvien gribas atkārtot:

paldies! Bet kad viņus nevar sagaidīt, tad jau paliek
tik slikti, ak, Jūs jau to zināsiet! Tagad esmu prie-
cīgs un ir labi. Aizeju zaļajā pasaulē, un vējš glau-
dīs man pie vaigiem Jūsu matus. —■

24.

Man atkal divas dienas galva sāpēja. Vakarvakarā

nebiju ne „līgot", ne jāņugunis skatīties. Un šodien

Jūsu otrā „grāmata". Aizgāju pļavas līcī smilgās

viņu lasīt. Vībotnes un vīgrieži, un blakus zilās rudz-

puķītes smaržo visapkārt, un neskaitāmi daudz citu

ziedu. Ir jau Jāņu diena. . . Bet pāri visiem tiem no

raibajām loksnītēm kāp mīļās tālās dvēseles plauk-
stošā zieda smarža — saldāka par vībotnēm un vī-

griežiem, un neskaitāmiem citiem ziediem. Tik daudz

siltuma un sirsnības, un dziļas sirdsskaidrības, un pat

svētuma, ka man ilgi negribējās neko citu ne domāt,

ne darīt, ne citur iet. Beigās nopinu no rudzpuķī-
tēm zilu vainagu un pakāru kārkla zarā. Tas bija

priekš Jums, cilvēciņ, jo šodien taču Jāņu diena.

Lēns vējiņš līgo kārklu zaru ar zilo vainagu — līgo-

līgo ...
un man tāds tīri bērnišķīgs un naīvs prieks.

Un es domāju: ja es Jūs tagad kādreiz sapnī redzēšu,

tad katrā ziņā ar zilu rudzpuķīšu vainagu. Un ilgi
es būtu priecājies ap vainagoto kārklu, ja neklaigātu
mani pusdienā. Bet vakarā varbūt es aiziešu un uz-

degšu tai pašā zarā mazu uguntiņu — no trim sal-

miem un vienu graudiņu sviķu. Man nupat tas vārds

ļoti iepatikās — uguntiņa ...
Es Jūs šodien saukšu
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ko uzrakstīšu par uguntiņu, ja iznāks — tad uz nā-

kamās lappuses!

Also:

Uguntiņa.

Mana mīļā uguntiņa —

vientuļa tāli nu dedzi,

vientuļa naktīs zvaigznes
lēcot un rietot redzi.

Bet es še skumstu pēc tevis

un ilgojos skumjās bez gala —

sedz mīļo uguntiņu
simts birztalas debesu malā.

Ko, uguntiņa, tev teikšu —

tin dūmus mākonītī

un pacel to debesu malā,
kad atsarkst pār birztalām rīti.

Man rīta vējš atnesīs viņu
uz spārniem dzeltaini maigiem,
un mākonīts smaržīgās lāsēs

tad nolīs uz maniem vaigiem . .
.

Es svētīšu rīta vēju,
pie krūtīm sildīšu viņu
un likšu aiz debesu malas

noskūpstīt uguntiņu .. .

Tā tad piesargāties no rīta vēja!

45.

Trešdien, 13.

Vakar vakarā vairs brāļa nevarēju sagaidīt, bet

šorīt gultā gulēdams jau kliedzu — dzirdot kādu pa
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dārzu ejam — lai atnes man „avīzes". Und endlich...

No Jums vien — veselas 4. . . Lasīju skatīdamies

uz pasta stempelēm — chronoloģiskā kārtībā. Un

saule, kas sākumā bij iebāzusi galvu pavisam iekšā

manā istabelē, tā ka pat acis žilbināja, aizgāja tālāk

un tālāk, un beigās pavisam viņas vairs nebij. No-

bālēja skaitlis 4, uzvarētājs palika 13. Vispirms tā

operācija. Jūs gan sakāt „nichts", uz mani tomēr

tas atstāja stipri nospiedošu iespaidu. Un beigās es

domāju tā: ja viņa tiešām nichts, tad ejiet klinikā

cik drīz vien variet, bet ja vairāk, tad neejiet vēl
T

kamēr es Jūs vēl satieku. Weiss Gott —

Daudz, daudz nospiedošāku iespaidu uz mani to-

mēr atstāja nākamās — ka Jūs vairs nekad pie ma-

nis ciemā nenāksiet, un es vairs nekad Jums pretim
neiešu. Tas vārds „nekad" manī aizvien modina tās

jūtas, kādas pārdzīvo aiztaisot pēdējo reizi zārka

vāku. Varbūt Jūs to nebijāt tīri tā domājusi, bet kad

biju visas izlasījis -— neraugoties uz rožu ziedlapām,

neraugoties uz citiem sirsnīgiem vārdiem, Jūs manās

acīs it kā nobālējāt, it kā izzudāt, un arī tagad (jau

pievakarē) es Jūs nevaru vairs redzēt, ne tuvu tā kā

agrāk. Jo tiešām es zinu, ka tur, gar tiem logiem,
nekad es neiešu, un tad tais vakaros, nekad es

Jūs vairs negaidīšu. —

Viņdien, kad šo vēstuli iesāku, biju bez tam jau

ļoti sīktā štimmungā, un tad pienāca vēl tās ziņas klāt

un biju gluži saplacis. Tagad štimmungā daudz la-

bāka, tādēļ nevaru norauto ne domu, ne jūtu pavedie-
nu tālāk risināt. Un nevajaga ar. Ja man tomēr būtu

tai lietā vēl kas jāsaka, tad es sacītu ar aukstu prātu
sekošu: ka Jūs tur tā tante ļoti mīl, par to man tikpat
liels prieks kā Jums pašai. Bet kad viņa izstiepj

pirkstus pēc tādām gluži personīgām lietām, kā, pm.,

korespondence, intima satura vēstules sāk kontrolēt,

tad tas ir noziegums; tad tas ir pierādījums, ka

viņai trūkst (mūslaiku) izglītota cilvēka takta un

smalkjūtības. Mūslaiku intelliģenta „personas neaiz-
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karamības" ideja nav vairs tikai tukšs vārds, bet dziļi

sajusts un vairs neiznīcināms dzīves princips. Un

viņam ir daudz šķīstoša un garīgi stiprinoša spēka.
Es pazīstu laulātus pārus no intelliģences aprindām,
kuri dzīvo „sehr glūcklich", bet vīrs nekad „aiz pār-
skatīšanās" neuzplēš sievas un sieva vīra vēstules. Un

tas nebūt nav cēlonis diez kādām noslēpumībām,
aizdomām etc. Un tas viegli saprotams. Var taču

daudzreiz būt gadījumi, kur, ja viens izokšķerē otra

vēstuli, var rasties diez kādi pārpratumi un ķildas.
Bet ja v. īpašnieks pats brīvprātīgi viņu rāda, tad ne-

kādi pārpratumi nevar rasties. Gluži otrādi — tas

visdrošākais līdzeklis tuvināšanai, īstas uzticības no-

dibināšanai. Un bieži var būt tā: ja šo vēstuli šodien

lasa man tuvi stāvošais cilvēks, var rasties nepatikša-
nas. Divas dienas vēlāk es viņam varētu to rādīt, un

nekādu nepatikšanu tad nebūtu. Un tā var būt dažādi

gadījieni. Tas mazāk no svara. No svara pamatideja:
cilvēku, kas vairs nav bērns un ko vairs nevajaga drē-

bītēs tīstīt, nedrīkst vairs kā bērnu „behandeln". Kas

to neievēro, tas grēko un noziedzas pret otra vissvē-

tāko — viņa personību. Bez tam man ir instinktīva

antipātija pret katru „vecu jumpravu" morāli. Tās

esence ir: topi arī tu, kāda es esmu. Esmu kaut kur

lasījis (laikam Ibsens saka): ka velns vēlas, lai visi

tiktu par maziem velnēniem, tā veca jumprava grib,
lai visi paliktu par vecām jumpravām. (Laime, ka

man nav vaļas tālāk rakstīt — diez' kādu žulti es

vēl še neizgāztu) . . .
Šodien ir svētdiena, un es pats allerhochst person-

lich kopā ar jaunāko brāli aizbraucu uz pagasta namu

„pēc avīzēm". Un nu dabūju Jūsu septīto vēstuli (no
13./VIL; es viņas dabūju šādi: trešdienas rītā 4, ce-

turtdienas vakarā 2, šodien 1), īso, ar zīmuli rakstīto,

kur ir runa par asarām. Mīļais, mīļais cilvēciņ! Es

zinu — tas ir gļēvi, bet man arī acis tika drusciņ
mitras viņu lasot. Mīļais, mīļais cilvēciņ .. .

Un es pēdējo vēstuli rakstīju (12./VII.) ar pussa-
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kostiem zobiem. Es nebiju nevienu minūti dusmīgs,
es negribēju Jūs sāpināt, bet Jūs jau ziniet, kā ir,

kad ilgi gaida, kad bezgalīgi skumji. Jūs arī tagad
esiet skumja, un mani tagad nospiež tas, ka es ar

savu pēdējo vēstuli nebūšu Jūsu skumjas mazinājis.
Tas noticis nezināšanā. Jūs tak laba. Tik bezgalīgi
mīļa un laba. „Mazā skumjā dvēselīte

..
." (Bet

Jūsu dvēselīte ir lielāka kā Jūs pati. Un man tas

patīk.) Es tagad ar visām savām domām, jūtām un

gribu spiedīšu Jūs nebūt skumjai, kamēr aiziet mana

vēstule, tik otrdien es varēšu to aizsūtīt. Dieviņ, cik

tomēr ilgi — tik ceturtdien varbūt Jūs to dabūsiet.

Bet tad gan tūlīt uzrakstiet man, ka vairs neskum-

stiet. Ja piektdienas rītu nosūtīsiet, tad es svētdien

dabūšu. Man tagad domas tā jaucas un jūk, ka es

nevaru nekādu domu pavedienu noturēt. Man gri-
bētos Jums kaut ko teikt, kaut ko tādu, kas lai ar

vienu vārdu ielietu saldu ģifti visās Jūsu dzīslās. Man

gribētos tagad noskūpstīt Jūsu pieri un matus, un acis,

un vaigus, un lūpas, un kaklu, un ceļus — Jūs taču

esiet mans mīļais, mīļais cilvēciņš. Un es nekur tālāk

netieku. Jāsāk runāt par ko citu. Mazo vēstulīti

es nosūtīju svētdienas rītā (10.). Pasarg' Dievs, —

kā tad es viņu vaļā atstātu! Bet kamēr viņa pasta

kastītē nonāca, viņai bija jāiet caur kādām trijām
rokām. Ja viņa vaļā bijusi, tad viņa ir uzplēsta.
Un tas man ir pārāk nepatīkami. iKas to būtu varējis
darīt, apmēram varu gan vērot. Kanaļja. Aprakstiet
man uz mata, kā viņa bij. Nē, vislabāk atsūtiet man

viņu savā vēstulē ar visu mazo kartīti! Katrā ziņā
atsūtiet! Un jods viņu raus. —Uz atlikušās pus-

lapas gribētos vēl ko labāku uzrakstīt. Es jums kaut

ko improvizēšu. Man ir, ka mēs ietu pa ziedošu kla-

jumu un es Jums teiktu:

Atsēdies, mans mīļais draugs,
šai puķainā krastā,

kas kā dvēsles svētrīts balts. —
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un klausies, kā tur zem krasta

ziediem piebirušas upes šalc —

divas ziediem piebirušas šalc .. .

Paskaties, mans mīļais draugs,

pār puķaino krastu,
kas kā dvēseles svētrīts balts. —

paskaties, kā tur zem krasta

divas asins upes šalc —

tumšsārtas, ziediem piebirušas,
sapņainā žūžoņā apreibušas,
divas asins upes šalc

.. .

Paskaties, mans mīļais draugs,
ka mūsu dvēsles asiņodamas,
zvaigznes un debesi spoguļodamas,
baltiem ziediem piebirušas,
tumši sārtas, pietvīkušas,

pašas sevī apreibušas,

gar mūžības krastiem šalc
.. .

Acumirklī man šis patīk. Kā vēlāk — nezinu.

Un nu ar Dievu, mīļā, mazā, skumjā dvēselīte.

46.

Dienstag, am Abend.

Jetzt packt mich die Sehnsucht so, dass mir aile

Glieder schmerzen — die Sehnsucht nach dem Fer-

nen, Schonen, Vollkommenen — Unbekannten, Be-

kannten — die Sehnsucht nach Ihren warmen Wan-

gen, Hānden, Armen, dem Dufte des Haares — die

Sehnsucht nach dem Tode —

Die Sehnsucht nach dem, was ich nicht nennen

kann —

Mein Bruder fāhrt nach Lemsal und bringt er mir

keinen Brief von Ihnen (spāt m der Nacht kommt er
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zurūck), so bin ich dūster vvie der Nordvvind undtrūbe

wie ein Regentag und traurig wie der Herbstnebel.

Und ich vverde sagen: das ist nicht schon von Ih-

nen, aber bose vverde ich nicht sein.

Un die zwei ersten Stunden vverde ich sagen:
Sie sind nicht mein Freund — wer mein Freund sein

will, der muss ausser der Sonne auch die Sehnsucht

lieb haben und das nicht vergessen — Aber m der

dritten Stunde vverde ich glauben: Sie sind doch

mein lieber, guter, kleiner Freund — O, vvie banal

klingt das! —

Ich werde sagen: sie kennen doch die Sehnsucht

ebenso gut vvie ich, und m dieser Nachtstunde rau-

schen die Fittiche der Sehnsucht auch ūber Ihrem

Lager.
Und Sie fiihlen es, dass ich mit meinen Gedan-

ken und meiner Willenskraft Sie zwinge Ihre Wan-

gen — Ihre Lippen hinzuhalten zu einem besinnungs-
losen Kuss — dem, der nicht da ist, dem Dunkel,
dem Fernen, dem unbekannten Bekannten

..
.

Wer mein Freund sein vvill, muss die Sehnsucht

lieb haben, die Sonne, die Sehnsucht und die trauri-

gen Birkenhaine. — —

Mīļais cilvēciņ!
Es nekā negribēju vairāk Jums teikt kā mīļu.

mīļu labu nakti! Aijā zu—zu—zu—zu—

47.

Gribēju lasīt šo un to un rakstīt ko neko, bet ne-

vedas ne šis, ne tas. Aizeju uz savu rezidenci pēc pa-

pīra, guļu tagad dārza zālē uz krūtīm, plūmju un

lagzdu paēnā, un eju ciemā pie cilvēciņa. Šodien ir

trešdiena un aizvakar dabūju Jūsu vēstules —4 ar

avīzes izgriezumu. Tās tagad ir tepat blakus zālē,

labajā pusē. Un vai tas nav gluži tas pats, it kā Jūs

pati te būtu? Nu — gluži tas pats jau nu gan nē,
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bet viens gabaliņš no Jums. Bet kurš gabaliņš? To,

lūk, es nezinu — ko Jūs vairāk varētu entbehren un

kurš man būtu vismīļākais? Man visi mīļi. Nu kaut

kreisās rokas mazais pirkstiņš. Bet (

)
Un to pasakiet Frl. E.

Pasakiet, ka Jums tāds sapnis bijis. Nē, pasakiet,
ka viens cilvēks tā sacījis!

Bet pag' — man tak vajaga Jums kaut ko stāstīt.

Ko lai sāstu? Es esmu viscaur gluži brūns, tāpēc ka

ņemu Sonnenbāder. Brūnāks kā mana brāļa node-

gušās, sastrādātās rokas. Ģīmis mazāk, tāpēc ka plat-
male stāv aizvien galvā. Pasauli satricinošs noti-

kums arī tas, ka visu laiku dzenu ūsas un izskatos

laikam pēc padzīta aktiera vai katoļu pfaffa. Bet nu

būs jāļauj drusciņ ataugt, lai rīdzniekus neizbiedētu.

Citādi nekādas ievērojamas īpašības neesmu attīstījis,
ja nepieskaita to, ka aizvakar nositu vienu kurmi

pie linu tīruma, grāvī. Bez tam divus zirnekļus ar

ziedu vālītēm esmu pieplītējis līdz nāvei. Man saulē

guļot viņi rāpjas uz palagu. Viens noķēra mušu un

to briesmīgi spīdzināja. Es gribēju ļaut, lai to drus-

ciņ paspīdzina, pēc tam mušu atsvabināt un pašu pa-

pērt, bet nepagāja V? min.
—

muša paliek klusa.

Lūkoju — beigta. Nu tad es pašu. — Bet viņš var

taisīt neticami lielus lēcienus — no 11/^—2l1/^—2 pēdām.
Un otrs bij atradis, ka im schlimmsten Falle varot

mani pašu mušas vietā ņemt. Tas tagad viņā pa-
saulē to nožēlo. Vairāk lielākas slepkavības es ne-

esmu izdarījis, mušas un odus atskaitot. Bet tas jau
notiek atgaiņājoties. Un tas nav grēks — krimināl-

likumos tur sods nav paredzēts. Kas uz melošanu

attiecas, tad arī te nevaru uzrādīt sevišķi spīdošus
panākumus. Visi tādi mazi meliņi. Eju gar liniem

vai gar miežiem un, kur šie visskaitāki saauguši, tur

metos iekšā un izvāļāju. Pēc tam brīnās brālis un

citi — kas velns to labību gāna!? Es ar' aizeju pa-
skatīties — jā, tiešām. Un nu palīdzu dusmoties, ka
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to gan vajadzētu mizot, kaut tik varējis notrāpīt, bet

iekšpusē pats plīstu aiz smiekliem. Also.

(Zīmulis neass un launagā sauc. Fortsetzung

folgt.)
Tagad — Spass bei Seite — ari vēstules lapiņai

sit savs 12 un 1, gluži kā tiem vakariem, kad mēs

kopā „klīdām pa tumšajiem plašumiem". Kad man

slikti, es bieži par to domāju. It sevišķi man palicis

atmiņā tas, kā mēs tur braucām pa to ezeru. Cik

skaists bij pavasaris — un ūdens — un niedras —un

tā sala
... Žēl, ka mēs tur nepalīkām ilgāk. Kaut

varētu visai dzīvei tā pāri pārbraukt, — uz svētlai-

mības salu

Bet rudenī mēs katrā ziņā iztaisīsim tamlīdzīgu
ekskursiju. Ko? — Bet es laikam neaizbraukšu agrāk
par augusta vidu. Jums vēl daudz man jāraksta.
Esmu domājis par istabu. Būtu labi, ja būtu ar la-

bāku ieeju, bet tā meklēšana ir viens nolāpīts darbs

un jāiet būs vien tai pašā vecā, t. i. ja viņa nebūs

izdota. Citādi jau tur nekas. Vai Jūs nevarētu ap-
skatīties!? Ne tāļāk par Ģertrūdes ielu, ne dārgāku

par 16 rbļ. Bet es jau niekojos. Tā tāda klapata.
Nu und — das vvollte ich garnicht sagen, ich wollte

sagen, dass Sie klein sind und gut und schon und

lieb — lieb — lieb —

Un kad es Rīgā aizbraukšu ,es (
— — ), dass Sie werden bose sein

und weinen — Nein, bose vverden Sie nicht sein, aber

weinen — ja vielleicht vverde ich auch vveinen
.. .

Un visi dabūs savu daļu —(— ——— —— —

) un — un Jūs vienreiz uz māju ejot

(no manis, pa Roman. ielu, netālu no Alx. ielas) sa-

cījāt, ka ( ). Tas man ļoti palicis
atmiņā. Tagad ( ) klusi,

klusi pasakiet, ka man viņu bijis ļoti žēl. Un ka viņi
man mīļi, ļoti, ļoti mīļi, abi divi. Un noglaudiet vi-

ņus no manis un sakiet, ka viņi ( ).
Un ja viņi arī būtu saulē diez' kā nodeguši, tad to-
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mēr viņi būtu balti, tāpēc ka mans sapnis ir balts.

Un skaisti, tāpēc ka mans sapnis ir skaists. Und

auch brauchen Sie nicht schoner zu sein, das ist ein

unbestimmter Begriffļ Sie mūssen nur meinen

Traum auf sich tragen konnen, vvie der Mond den

Glanz der Sonne trāgt. Und es ist schon — unend-

lich schon. Und Sie sind schon. Und Sie sind

schon im Strahlenkranz meiner Traumē, weil Sie

klein sind und gut und kennen die Sehnsucht und

kennen die Einsamkeit und die Trānen. Un tāpēc
man patīk Jūsu pieri glaudīt un sacīt, ka Jūs esiet

maza, mīļa un laba. Saule aiziet aiz koku galiem —

ardievu — ardievu. «B'BJibiH gluži mīļš un

silts izjusts gabaliņš, bet es tā sekretāra vietā būtu

gan to Soņu drusciņ vairāk pamocījis, bez kā viņai
ko ļaunu darītu. Das ist ja ein gegenseitiges Geben

und Nehmen mit Freuden und Schmerzen verbunden.

Und sie war vvirklich s o gut, um ihr gegenūber
so schlecht sein zu konnen.

Vai lasījāt, cik bargi B. „Latvijā" mani kritizē?

(Pagāj. sestdien). Es wāre zum Lachen, wenn es nicht

so dumm wāre. Vispirms viņš ir aris ar manu teļu,

jo visa tā gudrība par tezi, antitezi un sintēzi ir gan-

drīz burtiski norakstīta no mana II priekšlasījuma

par «romantismu". Bet tad nāk paša gudrība — man

reālais nepadodoties. Bet necik tāli pēcāk sāk slavēt

pats vienīgos „reālos" gabalus manā grāmatā — Na-

badzība un Arājs. Te nu bija! Es viņu kādreiz kādā

sabiedrībā pa jokam nosaucu par „kinēmatografu".
Bet tagad viņš to ir izpelnījies patiesi

48.

5./VII.

Līst lietus un siena nevar žāvēt, un es nu visādi

pūlos pierunāt brāli, lai viņš rītu aizbrauc uz Lim-

bažiem — man saradušās dažādas diezgan nepārlie-
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cinošas vajadzības, bet pašā pēdējā brīdī tā nejauši

vajadzēs man arī kādu vēstuli aizvest. Un brālis

laikam brauks. — No Jums dabūju divas grāmatas
vienā dienā, un Jūs tās abas vienā dienā nosūtījusi.
Tās dabūju jau piektdien — vēlu, 12-os vakarā — tas

ir naktī. Un tā bija jauka nakts — pie manis bij
nevis divi „gabaliņi" no cilvēciņa, kā viņš pats to

domā, bet divas mīļas rokas un divas mīļas acis, un

viena mīļa silta sirds. Un piektdienas naktī es vēli

maldījos kopā ar cilvēciņu — vēlāk nekā viņā pirmā

maija naktī. Und es war schon. — Bet pēc tam man

bij žēl, ka es divas vēstules saņēmis vienā reizā -
-

svētdien atkal dabūju pastu, un tad nebij nevienas.

Un svētdienā war nicht schon. — Jūs atzīmējāt savā

kalendārītī, cik vēstuļu man nosūtiet un cik no manis

saņemiet. Nedariet to — tāda statistika ir nāvējoša
lieta: vēlāk Jūs saskaitīsiet — un izrādīsies, ka Jūsu

pusē daudz vairāk nekā manā. Jūs sāksiet vairāk

rēķināt un mazāk rakstīt. Un tas nebūs labi. Sie

haben mich gewissermassen vervvohnt. Un es nu to-

mēr gribētu, lai Jūs ticiet: ne aiz manas vainas manā

pusē viņu mazāk.

Es Jums gribēju pastāstīt, kā īsti es dzīvoju.
Nu also: mums pie mājas ir diezgan liels dārzs —

pilns lielām, biezi saaugušām ābelēm, ķiršiem etc,

bet apkārt augstas liepas un kļavas. Ābeles šogad ir

ļoti pilnas. Tāpat arī ķirši. Vienam lielam dzeltai-

nam ķirsim ir vismaz kāds pūrs ogu galā. Tās paš-
reiz jau paliek gatavas, un vakar es jau dūšīgi sa-

ēdos, bet aizsūtīt Jums nevaru pat to vienu ogu —

leider — leider
.. .

Dārzā zem ābeļu un ķiršu za-

riem ir maza vasaras mājiņa — viena pati istabiņa,
es nupat izmetu — soļu garumā un platumā, viens

logs, vienas durvis un maza, maza krāsniņa! Logs
iziet uz dienvidpusi, un tur nav koki priekšā, bet

puķu dārziņš ar mazu sētiņu. Tas nav sevišķi rū-

pīgi kopts — bez grantētiem celiņiem (man ar tie

nepatīk), bet diezgan daudz puķu. Pašreiz stūros
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līkst rozes pilnos ziedos un uz krešu platajām lapām
guļ ļoti lielas sudrabpelēkas ūdens lāses. Tāļāk
dārza sēta, aiz tās pļaviņa, dīķis ar kalmiem, tad

rudzu lauks, aiz tā kalnā — kaimiņu mājas sarka-

nais jumts. Pa kreisi aiz ogulājiem — bišu koki —

gabali 10. (Nesen man bij jāspēlē bišnieka loma —

bij izlaiduši bērnus, brāļa nebij mājā, un man bij tie

jāsaņem, lai gan nekad to nebiju darījis, un man dū-

šīgi sakoda rokas un kaklu). — Šai mājiņā tad nu

es esmu neaprobežots un vienīgs valdinieks — tā

mana rezidence. Gulta, kurvis, grāmatu plaukts un

galdiņš — tās visas manas lietas. Bet slikti man

nav — es netieku traucēts und bin ein Mensch fūr

sich. 11/l 1/^—2 min. man ir ko iet, un tad es esmu

tūlīt bērzu birzē, un kas gan šai pasaulē ir skaistāks

par tām! Tāds ir manas dzīves „ārējais rāmis". Paš-

reiz jūtos ļoti labi. Galva man nav vairāk sāpējusi,
un „tas gars" ir ļoti dzīvs — šodien uzmodos plk.
4-os (man tad pa logu iesniedz kāda roka krūzīti

silta, patlaban kā slaukta piena), — un apgulties vairs

nevarēju līdz 9-iem, kad jau bija jāceļas augšā. Tā

tas atkārtojas daudz rītus. Patiesībā tas nav labi.

Kārtīgi strādāt nekā īsti negribas — patīk peldēt pa
tādu sūsser Nichtstuerei. Izdomāt izdomāju ļoti
daudz, bet trūkst pacietības uzrakstīt. Reiz iesāku

kādu viencēlienu rakstīt, varbūt to līdz augustam arī

uzrakstīšu. Bet kas tas nu ir — nieks. Tā lielā 5

cēlienu traģēdija, par kuru ar Jums reiz runāju, tā

ir nav lāgā iesākta (pāris mazu skicējumu piezīmju

veidā). Varbūt tas arī labi — domājis par to tomēr

esmu diezgan daudz. Tad vēl esmu uzrakstījis pāris
peršu, nelielu — „Zaļā teika", „Karalis un bērzla-

pīte", „Orchidejas sapnis", „Laimīte zaļumos". Bet

īsti līdz sirds dziļumiem man gandrīz neviena no tām

nepatīk. Tāpēc Jums ar nevienu neuzrakstīšu —

vēlāk izlasīšu. Šodien gribēju rakstīt tādu dabas

nakts mistiku — „Jauno raganu deja", bet kā neiz-

nāca, tā neiznāca. No Ķēniņa dabūju atkal uzaicinā-
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jumu braukt pie viņa uz Varnoviču muižu ciemā.

Arī H. Eldgasts, kurš patlaban tur jau aizbraucis,

atrakstīja tādu pašu uzaicinājumu, un cik tur būšot

omulīgi, būšot daudz viesu — Sauliets, Kuģa, Sakss,
daudz «interesantas jaunkundzes" etc, bet mani viss

tas negrib lāgā vilkt un laikam gan neaizbraukšu ne-

kur. Tad vēl Eldgasts stāsta, ka Zinību kom. sa-

pulcēs T. Zeiferts esot «slavējis" manu grāmatu un

«nostādījis" (cik negalanti — būtu taču nosēdinājis!)
mani latv. dzejnieku «vispirmā rindā" etc, kas man

arī ne sevišķi pie sirds iet. Drusciņ gan pabrīnījos,
ka Teodors Zeiferts to dara, jo arī par viņu man

jāsaka: tavas domas nav manas domas, un tavi ceļi
nav mani ceļi. Nu, hol sie der Kuckuck! Mani to-

mēr vairāk interesē, kad cilvēciņš man atraksta. Un

es ikdienas braucu pie Jums ciemā — ikdienas. Un

tagad pat glaudu Jūsu vaigus un rokas, un plecus —

mīļais, mīļais cilvēciņ! Ar Dievu —Ar Dievu —

49.

6./VĪII. 11.

Atbraucu Limbažos pie brāļa uz dažām dienām un

nu gribēju Jums rādīt, ka arī es protu ik dienas vēs-

tules rakstīt, bet dabūju Jūsējo un — visa «dūšu"

pārgāja. Tagad man jau te trešā diena, bet nevaru

atrast «toni", kādā Jums rakstīt. Ak saprašanās, ak

zvaigžņu meita! Ja Jūs mani nekad nebūtu pazinusi,
tad gan Jūs tā varētu rakstīt. Bet tagad — tagad es

paliku bez «toņa". Bet kad Jūs nu tomēr atklāta —

aufrichtig — esiet, tas ir tomēr viens plus. Un es

pūlēšos šo Jūsu vēstuli aizmirst, un varbūt nākamā,
ko soliet, man to palīdzēs. Tad es būšu atkal lauku

vientulībā, un Jūs būsiet tas pats mīļais labais cilvē-

ciņš. Arī tagad Jūs tas pats esiet, bet — nu, es ne-

zinu — varbūt esmu Jūs kā pārpratis. Es tik šais

dienās atkal drusciņ vairāk kā citreiz domāju par
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«Zvaigžņu meitu". Tas jau arī ir labi. Bet par to,

ka Jūs man tādu vēstuli rakstījāt, es nu Jūs pa riktī-

gam pamocīšu. Un tad es Jums sacīšu, ka Jūs esiet

cilvēciņš — cii—vē—ciņš
Nu redziet nu, cik tālu es tiku! Labāk jāliek drī-

zāk punkts un beigas. Bet sveicieni, kurus še vēl

galā pielieku, ir tikpat daudz un tikpat mīļi kā cit-

reiz. Un vēl daudzāki —un vēl mīļāki .. . mīļajam,

mīļajam cilvēciņam. Sveicienus un sauli, un gaismu,
un mežu sirmās teikas sūtu Jums. Un jūs esiet

laba — laba — laba —.

Kad šo dabūjiet, tad vēstules man vairs nerak-

stiet — domāju apmēram ap 12-to iebraukt Rīgā.
Jā, un būšu vecajā dzīvoklī, un tur jābūt Jūsu

vēstulei priekšā!

50.

Otrodien, 9./VIII.

Tik bezgalīgi mīļa ir šodien atkal saule — gaiša
un silta, un tuva kā mirdzoša laime. Mīļā, mīļā
saule . . . Un viss ir tik labs un gaišs, un svēts, un

viegli pārņemts klusām šķiršanās skumjām. — Es

viņdien domāju, ka priekš aizbraukšanas Jums vairs

nerakstīšu, bet izrādās, ka ir jāraksta. No jūsu pē-

dējās vēstules ir kaut kas uzkritis uz manām dvē-

seles stīgām, kā viegla rūsa. Un kad viņās skan

doma par Jums, ir kaut kas — neizsakāmi niecīgs,
traucējošs. Bet tam nevajadzētu būt. Un es sev

saku vai simto reiz: tas nevar būt, Jūs neesiet nekā

slikta domājusi, Jūs taču mirstot aiznestu līdz ne-

izsacītu tikai labu un mīļu .. .
Un ja Jums piekt-

dienas rītā tā pirksti nesaltu, Jūs būtu no tā vēl kaut

ko uzrakstījuši. Bet viss tas nelīdz. Un tomēr —

šīm stīgām vajaga būt vai nu pilnīgi tīrām, vai pār-
rautām. Es citādi nevaru. Un tāpēc man jāraksta,
lai viņas tiktu atkal tīras kā saules zelts, kas man uz
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rokām līst. Es gribu braukt pie Jums ar sauli sirdī

un acīs, viss ietinies priekā kā ziedputekļu mākonī.

Un šim manam priekam vajaga būt „bez slēpām
ēnām". Mūsu satikšanās priekam vajaga būt tīram

un svētam, un dziļam. Un Jūs gaidot lasiet manas

vēstules un ziniet, ka vārda mocīt vietā jāstāv glāstīt

(es domāju, ka Jūs nekad citādi to nelasīsiet), — glās-
tīt, kā mīļā saule mani glāsta un labais vējiņš; kā

vilnis glāsta balto ūdens puķi. Es visas šīs dienas —

lai eju kur iedams — glāstu smilgas un pienenes, un

alksnīšus, un bērzu zarus. Es mācos glāstīt. Es mā-

cos glāstīt mīļi un viegli un it kā visu sevi atdodams.

Lai satiekoties varētu Jums tā noglāstīt pieri un vai-

gus. Tagad es esmu Jums to pasacījis, lai Jūs neva-

rētu un nedrīkstētu citādi domāt. Un nu man būs

vieglāki no šejienes šķirties un īsāks ceļš, un saule

vēl tuvāk. Un paša dvēseles stīgu klusā salka būs tīra

un dziļa, un reibinoši salda. Un nu uz redzēšanos!

Aizbraukšanas dienu vēl nevaru taisni noteikt, tas

atkaras pa lielākai daļai no laika, bet ja sestdien ne-

esmu uz gaišās ielas, tad atrakstiet man dažas rindi-

ņas uz pērno adresi.

51.

Sest. vakarā.

Ir vēls un tumšs, un skumjš, un tomēr viss ir labi.

Es klusā kaktā klusi nosēžos un nogrimstu kā mel-

nos ūdeņos. Acumirklī man laikam ir mazliet dru-

dzis, bet tas nav nekas nopietns. Bet domas manī

jūk un maisās neparastā juceklī. Laikam notiek tāda

neliela „vērtību pārvērtēšana" — bet kas tur nu

gals — tikpat gudris jau vien tieci. Varbūt arī vēr-

tību iznīcināšana. „A )KH3Hb — sto TOJibKO nvcTan h

rjiynan inyTKa" . .

Ak mēs nabaga Ciānas bērni, kas

mēs gribam sasniegt nesasniedzamo!

Jūsu vēstules saņēmu abas. Šoreiz B. bij bijusi
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žēlīga. Man tagad atveras acis par daudzām lietām.

Ka Jūs nācāt, tas viņai gan nebij paticis. Bet nu viņa
toties jo bikstīgāka. Laikam domā, ka mēs tā pama-

tīgi sanīdušies. Atnāciet tak drīzāk, lai viņa apmie-

rinājās. BnponeM'b — Dievs ar viņu!

Bet kā Jūs varējāt piektdien neatnākt, to es lāgā
nesaprotu. Bet Jūs to varējāt. . . Bet varbūt Jums

arī citādi nebij iespējams.- Patiesībā man tas būtu

jātic. Mums abpusīgi būtu jātic katris vārds, katris,
katris vārds. Un cik labi ir -— tā ticēt.. Un sacīt:

mīļais, mīļais .. .

Man vajaga viņus kam sacīt, citādi tumsa mani

nospiestu. Saku un skumstu, un man sāp krūtīs un

pierē. Mīļais, mīļais cilvēciņ, kāpēc Jūs piektdien
neatnācāt?

52.

18./IX. 11.

Sēdu skaistā priežu mežā — rudens saulē šalcošās

priedēs; un tur ceļš ar dzeltenām kļavām un apbiru-
šām lapām. Esmu Katlakalnā. Es nevaru vairs mājā
lāgā dzīvot — man ir grūti un klusas bailes no garā,
tumšā vakara. Agrāk es viņu gaidīju, un diena bij
tik tāpēc, lai pēc viņas atnāktu mīļš vakars ar mīļām
rokām un seju. Bet nu viņš vairs nenāk un

3/410 ne-

zvana. Un tad man ir neizsakāmi grūti. Es braucu

pa Daugavu un stāvēju uz kuģa vējā un sniedzu roku

caur kajītes logu ārā, ūdenī. Tas atspirdzina. Jūsu

vēstuli dabūju ienākot. Izlasīju trepu galā. Uz kuģa
ar vēl. Tur viss tik mīļš, tik bezgala mīļš. Jā, es

Jūs mīlu tāpēc, ka Jūs esiet maza, un tāpēc, ka Jums

ir tādas drēbes un ne citādas. Ak, es jau negribu
lielīties un tā jau ar nav nekāda lielīšanās, ja saku,
ka dažs labs zīdā čaukstošs stāvs resp. laķierēts mēr-

kaķis no „labām aprindām" man ir izaicinoši ceļā
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stājies, bet es esmu aizvien no tiem novērsies. Cil-

vēciņ, kā Jūs tā variet rakstīt! —

Vakar vakarā, kad man ar grūti bij, Jums kaut

ko rakstīju. Es laikam maz ko laba uzrakstīju, bet

ja Jūs domātu, ka es nebiju labs rakstot, tad tas

būtu nepareizi. Es aizgāju gulēt no ilgām. Tik daž-

reiz man uznāk tādi mocoši brīži, kad es it kā sace-

ļos pret visu, visu, pret Dievu un velnu un visu dzīvi,

un tad man it kā visa gaisma izzūd. Ak cik tad man

vajaga pa pusei bērna, pa pusei pieauguša cilvēka

roku, kas, noglāstot pieri, aizdedzina jaunas mald-

uguntiņas. Ak, cik tad man vajaga Jūsu roku, cil-

vēciņ!

Nu, bet viss ir jāizcīna.

Tagad esmu atkal uz Daugavas. Ūdens šļāc, un

kuģis dreb, un man blakus liels klēpis vīnoglāju stīgu.
Domu pavedieni atkal it kā aprauti. Es negribu un

nevaru citu Jums uzrakstīt, kā: mīļais, mīļais cilvē-

ciņ ... Cik žēl, ka Jūs neesat tagad arī te!

Mīļais cilvēciņš

53.

Trešdienas vakarā 21.1X. 911.

Manī šovakar viss tāds mierīgs, kluss un skaidris,

gandrīz vai svēts. Nomazgājos, izlasīju avīzes un aiz-

vērtām acīm izciemojos pie Jums. Jūs bijāt mazliet

skumja, un es Jūs ļoti trausli glāstīju. Es gribēju
atdot Jūsu pirkstam to, ko vakar noņēmu (ne to, bet

tā vietnieku), mir schien — es war die passende
Grosse, bet tad Jūsu pirksts izira, un „tas" palika

man uz plaukstas . . .

Šito papīra loksnīti es pirku svētdien Katlakalna

pusē, kādā bodelē. Man patīk, ka viņa tik maza,

un — nezinu kāpēc — es acumirklī jūtos kā bērns,

un Jūs arī esiet bērns. Ja Jūs būtu acumirklī te, es
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aitiņas ganīt, kamēr beigās laikam es paliktu par

vilku un Jūs par Schāflein, un es Jūs nosakostu .. .
Bet Jūs jau tagad laikam esiet gultā. Nu guliet!

Aijā zu—zu—zu—zu!

Man vēl ir jāsagatavojas uz divām stundām priekš

rīta — par Glūcku, par veco Stenderu un par sen-

latviešu ticību.

Nu —

Aija — zu—zu—zu—zu!

Bet piektdienas vakaru man nav nekas jāstrādā!

54.

Pirmdien, 26./IX.

Mīļo cilvēciņ — man vēl gribas pasacīt, ka tas bij
smuki, ka Jūs vakar atnācāt. Es citādi būtu tagad
tāds —

nu, es nezinu kāds, bet tāds nē kā tagad.
Un tas nebūtu tik labi. Tā viena no tām vakarējām
vēstulēm bij ar „tāda" — uz viena rūgtas tinktūras

piliena 10 gr. Sachar. alb. Bet manā organismā pē-

dējais pirmo nekad pilnīgi nespēj anulēt, und ein

bitterer Nachgeschmack bleibt immer. Es jau ne-

gribu sacīt, ka es to nebūtu nekad pelnījis — pasarg
1

Dievs! Es vislabāk zinu savas nepilnības un visvai-

rāk varbūt no tām ciešu.

„Neesmu ne velns, ne Dievs,

esmu tikai cilvēks grēcīgs —

daudzreiz dziļi maldījies,
daudzreiz bijis labs un spēcīgs." (Zv.)

Bet ir arī lietas, par kurām nav tik viegli izšķirt,
vai tās ir „grēcīgas", vai „spēcīgas". Un ja Jūs sa-

kiet, ka es dažreiz par sevi „vairāk domājot, par

Jums mazāk," tad tas vorlāufig stimmt nicht. Ja es

kādreiz esmu kaut ko darījis, no kā Jums it kā jā-
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cieš, tad gan pats es esmu ik reizes desmit reiz vai-

rāk no tā cietis. Bet par to pietiks. Pašreiz atgāja
saule vaļā un spīd tik gaiši man uz rokām un papīrir
it kā viss debesu prieks būtu vaļā ticis un izlijis.
Kaut es varētu drusciņ no šī spožuma Jums aizsūtīti

Jā, un pie tam šo rakstot man ir pirkstā tas gr., tas

labais, pirmais! Un mirdz ar visiem deviņiem ak-

mentiņiem! Jo es nupat biju atkal mainīt un tie-

šām dabūju to pašu rokā, par ko arī man tāds kā

bērnišķīgs prieks Bet žīds, pagāns, negribēja at-

dot un tiepjas, ka man esot bijis viens cits — pēc
izskata gan tāds pats, bet tik ar 4 akmentiņiem. Bei-

gās tomēr mūli pierunāju. Gandrīz vai jāpērk man

pa otram lāgam, ko ar būtudarījis, und die Welt \vurde

deswegen auch nicht zu Grunde gehen. Also —es

nu viņu atkal paglabāšu, kamēr Jūsu pirksts gadīsies
tik tuvu, ka varēšu atkal viņam to'atdot. —Un nu,

mīļais cilvēciņ — atkal jāšķiras. Ir mazliet skumji,,
bet ir arī tāds kā kluss prieks, klusa laime

...
Mī-

ļais, mīļais cilvēciņ . . . Mums daudz ir jāmācās un

daudz jācieš. Un cik labi ir mācīties un ciest! Cik

labi, mīļais cilvēciņ!

55.

Sestdienas tumsā.

Šovakar nu atkal man ir skumji, cilvēciņ, grūti
un skumji. Un nekas, nekas man nepatīk. Visvairāk

es skaišos par sevi, un notiesāju un pazudinu sevi,

uz mūžiem pazudinu. Cik daudz slikta, muļķīga un

maziska gan tomēr ir tai cilvēkā, galvenais maziskaf

Ak Dievs — ja kādreiz zustu spēks cīnīties ar šo ma-

zisko, ja zustu ticība tam svētam, tam bezgalīgajam,
kas dvēseli saldi reibina dzīves laimīgākās stundās,

ja būtu jāpārliecinās, ka sapnis nevar patiesība kļūt,
— ak Dievs — tad jānotiek kaut kam nu tamr

ko grūti izrunāt. Bet vēl gribas cīnīties. „Vēl dzī-
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vot, dzīvot gribas man
..

." Un ticēt dvēseles visspē-
cībai un ticēt, ka arī labais un tīrais, un dievišķais,
kas stāv pāri visam maziskam, nav tik viegli salau-

žams, uzvarams. Ticēt, ka ir siržu draudzība, kas

neved sīkus rēķinus kā sīkkrāmu tirgotājs, bet kas

atdod sevi akli un pavisam, un smiedamies — dzīvī-

bai un nāvei.

. . . „Wenn sie weiter fragt
nach der letzten Stund? —

— Sag, aus Furcht, dass sie weint,

lāchelte mein Mund
..

."

Bet es esmu tik mazisks, tā kā vakar, piemēram.
Un varbūt pavedinu arī Jūs kādreiz būt tādai. Un

tad man jācieš, šausmīgi jācieš. Bet es negribu tikt

uzvarēts. Ich werde zwingen den fremden Engel,
der mich betāubt, der mit seinen rauschendenFlūgeln
so oft mich sūss vervvirrt hat, dass er mich segnet,
dass er mich stark macht m allen Dingen und m

einer unendlich tiefen Freundschaft, — wo nicht,
dass er dann meine arme schwache Seele mitnimmt

unter seinen rauschenden lichtdurchtrānkten Flūgeln
— — Ich werde kāmpfen, ich vverde ihn zvvingen!
Bet kad es esmu par vāju, palīdziet man, mīļo, mīļo
cilvēciņ! Mēģināsim kopā cīnīties!

56.

Svētdienas vakarā.

Man šovakar daudz darba ir, bet gribu aizrakstīt

Jums tikai IY2 vārdus. To, ka Jūs esiet mīļais cil-

vēciņš. Un ka es Jūsu vēstuli dabūju. Un ka man

šovakar jāiet divos ciemos, bet ka es nevienā ne-

iešu. Un ka Jūs esiet mīļais, mīļais cilvēciņš. Un

ka Jums tā cepure jāliek unbedingt galvā, ja Jūs otr-

dien pie manis nāciet. Tas ir viens vārds. Un taš

pusvārds ir tas, ka dzīve bez pasaciņas nekam neder.
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Un ka dzīvei jākļūst par pasaciņu un pasaciņai par
dzīvi. Un ka cilvēkam vajaga rakt savā dvēselē tik-

mēr, kamēr viņš to atrod. Un ja dvēselē, ja sirdī

tāda avota nav, tad viņa ir „ārā metama un no ļau-

dīm saminama
..

." So — Un kad Jūs atnāksiet,
tad es Jums noglaudīšu vaigus. Un rokas līdz ple-
ciem. Rokām, pirkstiem vajaga vairāk izteikt —

simtreiz vairāk, nekā vārdi izteic. Rokām vajadzētu

spēt tikpat dziļi uz dvēseli runāt, kā dziļai mūzikai

līdz asarām un svētlaimīgai. Nu also — tad sakrā-

jiet savās rokās siltu prieku kā bite dzeltenus ziedus

mazajās kājiņās. Es gaidīšu uz viņām, tādēļ ka Jūs

esiet cilvēciņš, mīļais, mīļais cilvēciņš .
.

,

Bet rīt es drāmatiskā stundā runāšu par kailumu

un viņa nozīmi estētiskā audzināšanā, sevišķi skulp-
tūrā. Par kailumu pie grieķiem un pie mums.

57.

Ceturtdien, pēcpusdienā.

Bet nu esmu slims — pa riktīgam. Vakar bij
drudzis 38,3. Un domāju, ka naktī katrā ziņā no-

miršu. Un man briesmīgi grūti bij iedomājoties, ka

Jūs pie manis nevariet atnākt. Laikam otrdien ap-

saldējos. Es biju drusciņ sasvīdis, un kad atpakaļ
nācu tai lielā vējā, stāvēju vairāk reizes gan uz gaišo
ielu, gan Nāves ielejā un negribēju nemaz vairs uz

mājām nākt — palikt kaut kur —
lai mani „atrod'\

Un gandrīz ir iznācis patiesi. Bet rīt, es domāju, jau
būšu vesels — jau tagad drudža vairs nekāda nav,

kaut gan uz skolu neiešu. Bet sestdien jau būšu

pavisam vesels. Un svētdien „ūbergesund". Mīļo.

mīļo cilvēciņ! cik man skumji bij vakar. Nudie'.

kaut varētu drīzāk nomirt. Un tomēr atkal nē, un

nē! Mīļo, mīļo cilvēciņ .. .
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58.

Kāpēc tad Jūs domājiet, ka es aus Mitleid Jūs par

«cilvēciņu" saucu? Un kā Jūs ūberhaupt uz tādām

domām nākat? Nu pag, pag — tagad es Jūs saukšu

par mīļo sukuburiņu ...
Es nevaru i nobrīnīties. —

Un kāpēc Jūsu istabā tik auksti ir — vai tad to ne-

maz nekurina? Jums jau laikam atkal bailes vār-

diņu pīkstēt —- labāki salst nost. Sehr schon. —

Štimmungā man arī šodien labāka nekā citām die-

nām. Un tad vēl dabūju Jūsu vēstuli. Un tā tik

laba un tik mīļa — ka man jāsaka atkal — mīļais,

mīļais cilvēciņš. To sukuburiņu sāksim lietot no nā-

kamās nedēļas. Mīļais, mīļais cilvēciņš —es jau pie-
deru Jums ar visu, kas es esmu un kas man ir. Bet

kad es slims esmu, tad es negribu Jums piederēt, tad

es varbūt Jums ar iztaisu sliktu štimmungu — man

gribētos, ka es ar visu varētu Jums tik labu ko darīt —

labu un patīkamu, un mīļu — mīļu . . . Un Jūs vien-

mēr esiet mīļais — mans mīļais draugs. Ak maz,

maz tādos vārdos izsaka, un cik daudz grib viņos
izsacīt! Mans mīļais, mīļais draugs!

59.

Trešdienas vakarā.

Die Sehnsucht, die Sehnsucht —

Šovakar atkal viņa ar karstiem spārniem sit ma-

nas krūtis. Apskatu pulksteni — vēl y2 stunda, tad

Jūs iesiet vakariņas ēst un tad gulēt, bet pie manis

nenāksiet. Bet es šovakar Jūs tā gaidu — mit Leib

und Seele, mit Leib und Seele. Un rokas man ir tik

nemierīgas, un es nezinu, kur viņas likt. Un pats es

esmu tikpat nemierīgs — ne stāvēt, ne sēdēt, ne gu-

lēt. Nakts ir tik gara — bet tad vēl diena un vēl

nakts, un vēl y2
diena

... Bet ja piektdien y2
b Jūs

nebūsiet pie manis, tad es aiziešu klejot un nenākšu
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uz Jelgavu un kur gadīsies — tad man vaļas līdz

pirmdienai. Bet Jūs jau atnāksiet — kā nu Jūs

varētu neatnākt, kad Jūs tā gaida! Un pie tam Jūs

taču esiet cilvēciņš, mīļais cilvēciņš un Sukuburiņš
ar drusku. Jā, un ko es vēl pavisam aizmirsu sacīt:

ich habe heute sehr grosse Sehnsucht nach Ihnen.

mīļais, mīļais cilvēciņš

Uz galda man stāv ziediņš balts

un klusi, klusi vīst.

Un saldi skumju jausmu šalts

caur dzīslām dzirkstot līst.

Man baltu roku gribētos
un baltas dvēseles.

Pie viņas zemu noliektos

un slāpes dzēstu es.

Visdziļākās no slāpēm tās,

kad dvēsle dvēsles tvīkst.

Tās ar visnepiepildāmās —

daudz dvēsļu to dēļ nīkst.

Uz galda man stāv ziediņš balts

un klusi vīst un trīc . . .

Stingst dzīslās saldo jausmu šalts,

es vīstu viņām līdz —

(Dziedama pēc tā meldiņa: Kur tad tu nu biji,
āzīti manu? Pēc katra panta jānoraud viena asara,

pēc pēdējā — 2). Tagad jokus pie malas — man vēl

būs jāpastrādā, un nu, mīļo cilvēciņ — labu nakti!

mīļu labu nakti! mans mīļais draugs . . .

60.

Tik vienu vārdu — vienu mīļu sveicienu — gribu
Jums aizsūtīt. Vakar vakarā pie manis bij Eglīts
und sass sehr lange — tā nedabūju Jums rakstīt, un
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šodien jau atkal posts klāt „und wir werden wahr-

scheinlich noch lange sitzen
..

." Kad jau viņas, tās

ķibeles nāk, tad nāk . . . Bet neesiet skumji — gan

jau tas pāries, un būs atkal labi. Un otrdien es Jums

iepūtīšu dvašu rokā un ausī, tā ka Jums vairs ne-

būs skumji. Es jau gribētu to Jums tā pasacīt, ka

Jums tiešām nav vairs skumji, lai gan pašam man

nav daudz labāki ap sirdi. Bet tāda jau laikam tā

dzīve ir, ka bez tā nevar iztikt ne kalnā, ne lejā.
Bet nu es tomēr biežāki domāšu par Jums, un bie-

žāki man uz lūpām būs vārdi: mīļais, mīļais cilvē-

ciņš! mīļais — mīļais — mīļais

61.

17., priekšpusdienā.

Jūs variet sacīt, ka Jums skumji. Jūs variet sa-

cīt, ka Jūs neticiet laimei (tai pulierētai), Jūs variet

sacīt, ka Jūs neticat dzīvībai. Bet Jūs nedrīkstiet

sacīt, ka Jūs esiet gluži vientuļa — einsam. Arī es

eju skumju apēnots un neticu ne laimei, ne dzīvībai,

net skumjās un sāpīgās bezgalības ilgās un nāves do-

mās es tomēr tagad (nezinu cik ilgi) nejūtos

vientuļš. Es ticu un es jūtu, ka man visur līdz

nāk mīļš dvēseles draugs un rada, kas cieš tās pašas

sāpes, deg tais pašās ilgās un vēro tās pašas zvaig-
znes pāri nāves jūrai. Un arī vistumšākos brīžos tas

man dod it kā savādu saldi sāpīgu prieku, it kā sa-

vādu gaismu. Un mana dvēsele klusi nometas ceļos
Jūsu dvēseles priekšā. Un es jūtu, ka Jūsu dvēsele

klusi nometas ceļos manējās priekšā. Un es saku

sevī: ja ne priekam, tad sāpēm, un ja ne dzīvībai, tad

nāvei mēs dziedāsim klusu dziesmu, divu cietušu dvē-

seļu sāpju dziesmu.

Mans mīļais, mīļais dvēseles draugs!
Jūs variet visu ko sacīt, bet nesakiet, ka Jūs esiet

gluži vientuļa, vismaz tagad vēl nē.

Rītu y25?
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62.

Ceturtdienas vakarā.

Ir bezgalīgi garlaicīgi, un viss ir apnicis. Vakar

visu vakaru nosēdēju pie burtnīcām un šodien jāsēd
atkal. Un rīt ar vēl. Ir skumji, un galva sāp. Un

viņa ir tik tukša kā „izšauta bise", kur nekā nav

iekšā — ne laba, ne ļauna. —

Es gaidīju no Jums šodien vēstuli, bet nesagai-

dīju. Varbūt Jums ar vakar bija so etwas? Bet vai

nu Jums tā maz var būt? Jūs taču esiet cilvēciņš
un Sukuburiņš, un tādam jau vienmēr ir labi. Jau

tāpēc vien, ka es gribētu — es gribu, lai viņam ir

labi. Bet priekš sevis man dažreiz nav pat tādas

īstas gribas, lai man labi būtu, un kad jūtos slikti,

tad tā kā spītība pamostas: nu lai tad būtu vēl slik-

tāki, lai būtu pavisam slikti. Un ko tad Dievs tādam

spītniekam lai labu dod. Tad jau viņš ar būtu liels

muļķis. Vismaz es viņa vietā tā nedarītu. Un to

nu viņš laikam ir dabūjis zināt un ar tiešām tā ne-

dara, lai es viņu par muļķi nenoturētu. — Jā, bet

ko tad es Jums īsti gribēju pasacīt? Nu to taču, ka

esmu vēl dzīvs un ka vakar vēl 11-os gribēju Jums

rakstīt vienu nakts sveicienu, tikai, jo vairāk man

nebij enerģijas un garīgu spēju uzrakstīt. Bet tad

sāku domāt, ka Jūs vēl sāksiet to ļaunā ņemt, ka

tikai tādu sveicienu vien rakstu, un tāpēc neaizrak-

stīju pat to. Bet uz priekšu gan to tādās reizēs da-

rīšu. Un arī tagad jau drīz būs tas „dienas nemiers"

galā un Jūs iesiet savā klusā istabā. Un kā redziet

— tas viss cits uzrakstītais jau ir tikai nieki un muļ-

ķības, bet nu man gribas uz brītiņu aizturēt elpu un

aizvērt acis un tad sacīt: mīļu, mīļu sveicienu —

mīļam cilvēciņam! Un es zinu, ka Jūs to tagad
dzirdiet.
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63.

Saņēmu Jūsu rožlapiņas —

Tur viņu bij tik daudz, tik daudz — ka es ieraku

viņās rokas līdz pleciem — es viss pats viņās ierakos.

un visa istaba bij pilna un ārs — līdz B. Annas lo-

giem — līdz pat saulei, kura tāpēc nemaz nav re-

dzama — tik daudz!

Bet tomēr laikam es drīz miršu, jo man nemaz

vairs nav apetīta un nāves instinkts manī paliek
daudz stiprāks nekā dzīvības instinkts. Es laikam

esmu predestinēts uz to. Bet rīt laikam vēl nē — rīt

vēl Jūs gaidīšu 4-os — mīļais — mīļais, mīļais —

64.

Un tik daudz pērienu ir cilvēciņš dabūjis! Un

„par neko"! Bet Jūsu mātes raksturu es tomēr vēl

nevaru saprast. Es nevaru izprast, cik tur ir ciet-

sirdības, cik mīlestības. Man liekas, ka ciet-

sirdības te tomēr ir vairāk, laba daļa vairāk — Bez

tās nebūtu so etwas iespējams. —

Visu šo varētu izlietot kā interesantu materiālu

kādam stāstiņam iz bērnu dzīves, kurā zem oriģināla
redzes punkta varētu apgaismot audzināšanas prob-
lēmu. Daži sīkumi te būtu ļoti svaigi, oriģināli un

interesanti, piem., tā bērnu vešana tīnē, tā laišanās

un citi. Zināms, tad būtu brīvi jāsakombinē tā tā-

lākā fābula — tā aiziešana uz pilsētu būtu pa daļai
tāda bēgšana v. t. t. Vēlāk būtu jārāda šādas audzi-

nāšanas iespaids uz raksturu, tad, kad tas jau pilnīgi

patstāvīgs. Te varētu iznākt interesants gabals. —

Sakombinēsim! un Jūs uzrakstiet. Jums ir diezgan
patstāvīgs un īpatnējs stils. Bet tuvāki parunāsim

piektdien. Mani tas interesē. Es pat par miršanu

vairs nedomāju .. .
Tik tagad esmu stipri piekusis

— man bij šovakar daudz jāstrādā, un tagad pīkst,
jau ir 12 cauri. Tā tad — līdz piektdienai! Bet ne-



282

nāciet tik pārak veli! Un gute. gute, gute, gute
Nacht!

65.

Un nu atkal drīz būs pusnakts. Bet nu jau tik

vēl īsti es eju pie Jums, esmu pie Jums. Citu laiku

jau aizvien darbi, labāk sakot nedarbi. Nupat bei-

dzu rakstīt konspektu priekš rītdienas vakara stundas

drām. kursos. Nu man būs jārunā par poēziju, un

te man tīri negribētos blamēties. Un bij jāpastrādā-
jas. Bet gluži slikta diena man šodien nebij. No

cilvēciņa tik mīļa, tik mīļa vēstule. Kā gaismas klē-

pis visai pelēkai dienai — gaismas un siltuma, un

sirds prieka, un laimes, un — drusku skumju. Dziļā

priekā man vienmēr drusciņ skumjas skan līdz. Tas

jau tā tai dabā. Bet cilvēciņš ir labs — labs — labs.

Un mīļš līdz kreisās kājas mazajam pirkstiņam —

viscaur. Un otrdien es viņu nokodīšu pavisam —

tīri gluži pavisam. Bet tagad viņš guļ, un es ar tūlīt

iešu gulēt. Bet kad es gultā iekāpu un lampu iz-

dzēšu, tad es vēl domāju par viņu (-— ). Labu

nakti, mīļais Sukuburiņ! Mīļais, mīļais .. .

66.

Ceturtdienas vakarā.

Šovakar es ilgi klīdu pa ielām — no 514—7. Un

atnācu mājā gluži noguris — garīgi un miesīgi. Bet

uz galda atradu Jūsu vēstuli, to ar rožlapiņām. Tā

šodien jau otrā — pirmo dabūju, kad nācu pusdienā.
Bet es neesmu Jums nevienas aizrakstījis. Un nu

man „kauntl'h"
. . . Bet tas bij labi, ka es taisni

nupat mājās pārnākot viņu dabūju. Viņā es nomaz-

gājos tīrs no visa tā netīrā, riebīgā, neizsakāmi_ rie-

bīgā, kas plūda ap mani gandrīz 2 stundas. U —
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kur zemu var cilvēki grimt! — Es jau gribēju aiziet

uz neTeprOJibMCKyK), paskatīties pa logu uz Jums un

tad nākt mājā. Jau pagājos, bet tad atkal atgrie-

zos, sacīju sev, ka logi būs ciet, un ka mani varbūt

kāds pazīs, piem. B. — paskatīsies pa logu un tūlīt

zinās, kāpēc es nācis, un man atkal būs „kauntl'h".

Kad pērn reiz tur biju, tad man tiešām likās, ka visi

uz mani skatītos, pat no ielas pretējās puses kāds

bābietis, tur laikam miesnieks vai kāda bode bija.
Un tad viens klopčs iznāca slēģus aiztaisīt — tas,

likās, gribēja ar acīm mani apēst. Un tad es vēl

vienu citu reizi gāju, bet tad uzliku citu cepuri galvā
un citu mēteli. Bet tad es aizgāju tik vienu reizi gar

logu — turp un atpakaļ (pirmo reizi — 5—6 reizes)
un Jūs nemaz neredzēju. So war es! Bet nu tomēr

ir labi. Slikti ir tikai tas, ka Jūs varbūt uz mani

dusmojaties, ka neesmu Jums rakstījis. Bet Jūs to-

mēr nevariet iedomāties, cik ļoti es tagad gribētu

piespiest vaigu pie Jūsu vaiga. Un es būtu ar mieru

piecas reizes kājām tagad iet līdz IleTeproJibMCK. un

atpakaļ, ja to varētu. Mans mīļais, mīļais, mīļais

draugs ... Es vienmēr esmu sliktāks, nekā es esmu.

Es pats situ sev brūces ( —

).
Ak, man negribētos muižiņas, bet baltas drānas,

mūžīgu dvēseles svētumu un tikai svētu mīlestību.

Bet to muižiņu, ja patīk, jau var nopirkt. Es ar

saņemšos un sakrāšu līdz pavasarim 100 rbļ. Un

tad mums būs 200, un kas tad ko nenopirkt! Un kad

mums muižiņa vairs nepatīk, tad uzliekam tos 2 s.

uz „interesēm" par 6%, kas iztaisa 12 r. gadā jeb
1 rb. mēnesī, un dzīvojam no rentēm, pie kam tas pa-

mata kapitāls paliek neaizkustināts, un par to pēc
nāves tiek uzcelts mums piemineklis pēc projekta,
kuru mēs sīkāki izstrādāsim tuvākā nākotnē. — Bet

nu ir lapai beigas, bet es neko neesmu Jums pateicis.

Mīļais cilvēciņ — mīļais draugs — mīļais Sukubu-

riņ! — Es izlīstu šais vārdos kā apgāzta vīna glāze.
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Mīļais — sirds mīļais — mīļais — sirds mīļais —

mīļais — mīļais — mīļais
Bet svētdien es Jūs gaidīšu jau no 3 —!

67.

Mīļais, sirdsmīļais draugs — es neesmu dusmīgs
bijis un neesmu arī tagad.

Mīļais, mīļais — sirds mīļais —

68.

Pirmdien — vakarā.

Jūs sakiet, ka es jums neticot, nemaz nemaz ne-

ticot. Bet es jums tomēr vairāk ticu, als je einem

Menschen. Patiesībā par to nu nemaz nevajadzētu
runāt, jo ar tādām analizēm nevar ne nu ko īsti pie-
rādīt, ne apgāzt. Un pārgrozīt ko viņas arī maz spēj
— iznāk tik matu skaldīšana. Es jau agrāk esmu

vairākkārt teicis, ka par vienu no visaugstākiem dzī-

ves principiem mums jāpūlas atzīt personisko brīvību

un cienību pret to. Ja kāds ko dara ne aiz brīvas

iekšējas dziņas, bet kaut kādi spiests, tad tādam dar-

bam var būt nozīme ekonomiskā ziņā (algādža darbs),
bet tīri garīgā, morāliskā ziņā tas ir gluži nevērtīgi,
vēl vairāk — kaitīgi. Un it sevišķi, ja runā par

intīmākām dvēseles attiecībām. Un nu es atgriežos
pie iesāktās un pa daļai smieklīgās matu skaldīšanas.

Jūs paši teicāt, ka svētdienu gaidīšot, un es ar viņu

gaidīju, bet kad tas gaidītais bij atnācis un Jums viņa
vairs negribējās, tad taču vajadzēja būt kādam ie-

meslam uz to. Es vismaz spriežu aizvien papriekš
sevī. Un lūk, es nu iedomājos, ka es esmu vai nu

kaut ko nelāgu padarījis, vai pēdējā vēstulē (ko piekt-
dien rakstīju, Jūs tak viņu dabūjāt? es viņu atkal

iebāzu pārpildītā kastē) kaut ko nelāgu uzrakstījis jeb
vismaz Jums kaut kas ir par tādu licies aiz pārpra-
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šarms, kas vienmēr var gadīties. Bet kad Jūs sakiet,

ka gluži bez kāda iemesla, tad tas vviderspricht allen

menschlichen und psichologischen Gesetzen, un tā-

dēļ tā mana „neticība". Bet „dusmīgs" jau nu tie-

šām es nebiju un gandrīz nekad neesmu. Bet es

esmu tādās reizēs drusku tāds kā nospiests un ne-

esmu priecīgs. Un pret to es it nekā nevaru darīt,

arī nevajaga darīt. Un nu ir tas mats saskaldīts —

pamatīgi un matēmatiski pareizi. Un es viņu būtu

iepakājis un aizsūtījis Jums, bet jods zin, kur bij
radusies viena pele, tā pārskrēja pār pulti un ar savu

augsti cienījamo astes galu visas manas pūles aiz-

slaucīja. Un ja būtu vēl viens nesaskaldīts mats, tad

es aiz lieliem sirdsēstiem un kreņķiem par nupat no-

tikušo ar to pakārtos pie viena ērikas zariņa, kas

manā vāzē ir, un paliktu pakāries un pavisam, pavi-
sam beigts, kamēr meita nestu tēju un noņemtu mani

zemē un sacītu: nefi!

Otrdien, %12.

Jūsu vēstulīti saņēmu vēl gultā. Ak, mīļais, sirds-

mīļais — nu jau es Jums ticu, ticu bez pierādīju-
miem, bez psīcholoģiskiem likumiem. Ticu kā bērns.

Un esmu priecīgs, ka varu ticēt, un laimīgs zum ster-

ben. Tur tik daudz siltu un mīļu sirdspukstienu tai

mazā loksnītē — mana mīļā, sirdsmīļā — Un tagad
es gribētu Jūs pieglauzt pie sevis kā mīļu bērnu, kā

kaķīti, kā mazu putniņu.

Tagad es eju staigāt, bet vakarā gan laikam būšu

mājā visu vakaru, ne laikam, bet būšu. Mīļā, mīļā,
sirds mīļā —

Pielieku arī to matu skaldīšanas protkolu klāt, lai

gan viņš man vairs nemaz nepatīk. Bet tā — Jums

par amizieri
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69.

(
. . :j

Nupat es izlasīju Latvija interesantu gabaliņu —

Leon. Andrejeva atmiņas par Tolstoju, par satikšanos

īsi priekš T. nāves. To es paglabāšu priekš Jums.

70.

Es šorīt kaut ko uzrakstīju, kas laikam nekas

krietns nav, bet tur ir iekšā šādas rindas, kas man

patīk:

„Cilvēks ir mazs,

un tārpa ceļš ir viņa gaita —

trīs smilšu saujas izdzēš to no zemes.

Bet viņš kļūst nepārvarams pat no dieviem,

ja viņa acis skatījušas reiz — kaut reiz —

mūžības svēto gaismu . . ."

Nākamo reizi izlasīšu Jums visu.

Mīļā — sirds mīļā —

tu un es —

sirds mīļā

71

Pirmdien, 14./XI.

Šodien laikam mana vārda diena. Es lāgā ne-

zinu — man nav kalendāra. Bet es dzirdēju, ka B.

mamzele demonstrātīvi stipri gar durvīm ejot kādam

likās sakot: šodien jau Friči! Lai jods parautu B.

mamzeli pie citiem mērkaķiem. Bet es tad iedomā-

jos: ja blakus istabā, kur tagad tas krieviņš, dzīvotu

cilvēciņš, un tagad atvērtu durvis, pienāktu pie ma-

nas gultas un iečukstētu man ausī: šodien Friči! un

apliktu savas mīļās, mīļās mazās roķeles man ap

Pirmdien, 14./XI.
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kaklu, tad gan es zinātu, ka šodien Friči. Mīļais,

mīļais, sirdsmīļais cilvēciņ — kādreiz taču tam tā

vajadzētu būt — mīļais, sirds mīļais. Es gan esmu

gatavs visu atdot, ko es varu atdot, lai tas tā būtu,

lai tas tā vienmēr būtu, bet es nezinu, vai ar to pie-
tiek. Mīļais, sirds mīļais, sirds mīļais — Šodien es

esmu Jūsu un Jūs mana tā kā vel nevienu citu

dienu, tādēļ ka šodien Friči — mana mīļā — sirds

mīļā — mūžam sirds mīļā

72.

Piektdien pie vakara.

Un ja nu es nebūtu aizrakstījis, tad jūs tiešām

man nerakstītu vairs? un svētdien neatnāktu ar vairs?

Cilvēciņ! no otrodienas līdz piektdienai izdeg manā

lampā „eļļa", bet — bet — — vai var izdegt tajā
laikā — es, lūk, nevaru tagad to īsto vārdu izrunāt —

briesmīgi neveikli ir viņu te izrunāt. Liekas, ka tas

vien jau viņu pazeminātu. Un es jau tam neticu,

neticu — neticu — Tad jau nemaz tas nebūtu bijis,
ko tajā vārdā min. Tad tas vārds ir ticis nelietīgi
velti valkāts. Un tāpēc es neticu — neticu — neticu

tam, ko Jūs rakstiet. Es zinu, ka «sapņotājam pā-
žam" bij sniegs sabiris matos un acis neizšķīra no

vakara vairs dienu, un tomēr — vienu viņš redzēja
tikpat skaidri kā senās, senās dienās un ticēja tam.

Also, es neticu — neticu — neticu, ka Jūs nebūtu

rakstījuši, nebūtu atnākuši. Neticu! Un šovakar man

ir jāiet pie Ķēniņa. Kad mājās nācu 3-os, atradu

zīmīti priekšā, Ķ. bij bijis pie manis, un viņam ir

šodien vārda diena. Bet es domāšu, ka es eju pie
Jums, eju pie Jums izbārties papriekš, bet tad klusi,
klusi glaudīt, ilgi un bez vārdiem — cilvēciņš, Suku-

buriņš, draugs — mīļais, mīļais, mīļais draugs —

Sirds mīļais draugs . . . sirds mīļais draugs — es eju
pie jums, ne pie Ķ.
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73.

Mīļā, sirds mīļā — šodien ir piektdiena, piektdie-
nas rīts, bet es vēl viss esmu pilns klusa prieka —■
klusa prieka, kā ziedu smaržas — par to, ka priekš
divām dienām bija otrodiena, bet pēc divām būs

svētdiena.

Mīļā, sirds mīļā — vai šonakt nelija lietus? Vai

Jums caur pleciem tagad netek dzeltens medus vil-

nis? Mani šodien nes tāds vilnis un man būs grūti
caur puķēm aizbrist uz skolu. Mīļā, sirds mīļā — bet

šodien ir jau piektdiena. Un tikai piektdiena —

mīļā, mīļā, sirds mīļā —

74.

Trešdien, pievakarē.

Biju šodien pie tā ārsta, bet tas mājās negriež, lai

aizejot piektdien, pīkst. %3 — Sarkanā Krustā —

Ģertrūdes un Skolas ielas stūrī — tad izgriezīšot.
Protams, ka tas tik nieks vien ir — ja es pats ar

šķērītēm tiktu klāt, izgrieztu vienā acumirklī. Ne-

būtu jau ar nemaz tik steidzami, bet par nelaimi tas

ir taisni tādā vietā, kur nāk pāri tās tragbānderes,
tās noberž un tad asiņo. Tas vairāk nekas nav kā

tā sauktā mīkstā kārpa. Ar vienu vārdu štrunts. —

Bet neatkarīgi no tā, man šodien nemaz nav lāgi un

es bīstos, ka nepalieku slims. Ar tas nebūtu nekas,

ja Jūs vairs nebūtu slimnīcā. Jo ja Jūs sestdien ārā

nāciet, tad visādā ziņā man jālūko Jums pretim tikt.

Bet par rītu ir tā: ja maz kaut kā iespējams būs, tad

lūkošu aiztikt kaut uz 5 minūtēm — mīļais, sirds-

mīļais, sirdsmīļais draugs, sirds mīļā dvēselīte — tas

jau man tagad ir der Hauptmoment am Tage. Bet

ja jau pavisam nekā nevarēšu, tad gaidiet tik sest-

dien. (Bet par to jau tad vēl būs jāraksta). Un nu

mīļā, sirds mīļā — visam tam cauri un visam pāri —
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Sie sollen doch froh sein. Denn ich fūhle jetzt aile

Tage stārker: nur der Tod wird uns scheiden konnen,

un arī tik uz īsu laiku. (Dažas nedēļas atpakaļ es

tomēr vēl to tik skaidri nezināju un nejutu). Viss

cits, kas notiek pasaulē, notiek tik priekš tā, lai mūsu

dvēseles saplūstu aizvien tuvāk — bezgalīgā sapnī,

pilnā ciešanām un laimes — mīļā, sirds mīļā —- mū-

žīgi mīļā —

75.

Dabūju jau Jūsu otro vēstuli. Cik slikti, ka es

pats nevaru ielīst vienā kuvērā, un pastnieks mani

pie Jums aiznestu, jo Jūs taču mani gaidiet. Bet

man tagad tā kā slepenas bailes pie Jums iet, kamēr

—kā jau teicu — tas grūtais moments pāri. Man

liekas, ka es durvīs sastapšu kādu „Oberini" vai

„Schwesteri", kas pametīs uz mani pētošu skatu un

teiks: Sie sind nicht zur rechten Zeit gekommen. Un

man būs jāapgriežas Jūs neredzējušam. Es ļoti gaidu
uz pirmo vēstuli pēc operācijas: no tā, kā Jūsu pirk-
sti zīmuli turējuši, jau vien es redzēšu, vai ir atļauts

Jūs traucēt. Mīļā, sirds mīļā! Šodien atkal tik skaists

laiks — birst sniedziņš balts un bezgalīgi šķīsts, un

vairāk jau kā vakar. Tik balts un šķīsts, it kā tur

augšā baltas dvēseles ziedētu, veseliem mākoņiem
baltu ziedu. Vējš viegli tās līgo, un ziedi birst uz

zemi. Un man tīkas turēt seju pret mākoņiem, lai

tie krīt pašā sejā. Man žēl, ka manas domas nevar

tāpat mākonī ziedēt — domas par Jums! un birt uz

Jums. Tad Jūs būtu vienmēr balta apbiruši — visu

dienu. Un visas šīs desmit dienas, kamēr Jūs atkal

pārnāksiet. Un tad Jums būtu vieglāki. Un īsāks

laiks. Un citreiz Jūs aizmirstu arī, ka Jums nav brīv

ēst. (Bet vai ābolu drīkstēsiet ēst, ja aiznesīšu?)

76.

Nu ir sestdiena, bet nav saules pie debesīm. Un

nebūs. Un šodien pie Jums neaiziešu. Man jau nav
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nekādas lielas_ sāpes un nav ar sevišķi grūti, bet tas

brauciens uz Āgenskalnu man tagad palicis par sirds

vajadzību. Un tas sāp visvairāk. Bet pret „likteņa
dzenuli" grūti spārdīt. Jāapmierinājas. Un jāmēģina
smieties. Un Jums ar jāsmejas. Ka es nevaru pie
Jums aiziet, ar to jāapmierinājas Jums ar! Domā-

jiet par Solveigu — atcerieties — Pērā Ģintā!? Es

par viņu bieži domāju. Bet tas nelāgākais ir Jūsu

ārā nākšana. Par to es nevaru apmierināties. Jūs

esiet atradusi no iešanas un āra gaisa. Un var kas

gadīties. Un man nav neviena laba cilvēka, ko es

savā vietā varētu Jums pretim aizsūtīt. Mīļā, sirds

mīļā — bet nu atrakstiet vēl — wann und vvie? Un

esiet priecīgi — sirds mīļā

77.

Mīļā, sirds mīļā — šodien pastiljonam nebija nekā

priekš manis. Un es jau zinu, kāpēc. Bet ļaunākais
brīdis taču ir pāri, vai nē? Un nu es gaidu — gaidu
un gaidīšu uz tām rindiņām, kas nāks. Es tak do-

māju, ka Jūs nomirusi neesiet. Bet atrakstiet — tas

ir — es domāju, ka Jūs man atrakstītu, ja Jūs arī

būtu nomirusi. Bet coxpaHH E>o)Ke — ko es runāju
— mīļā, mīļā — Man šodien pārāk nemierīga diena:

stundas līdz 143; 4-os Vītola jubilejas akts, uz kuru

arī biju un nupat pārnācu. Un 8-os koncerts Inte-

rīmā. Arī uz to jāaiziet. Bet visam cauri un visam

par spīti prātā man stāviet Jūs — mans mīļais, mīļais

draugs — Un pār visu sedzas kā klusu skumju plī-
vurs. Un rīt es gaidīšu — gaidīšu — gaidīšu —

mīļā — sirds mīļā — Jums jāpaliek drīz veselai, jo

es tā gribu, es tā gribu. Un Dievs ar grib.

78.

Nu ir otrdiena jau un krēsla. Pēcpusdienā da-

būju Jūsu vēstuli ( — —). Šodien tāda patī-



291

kama diena. Cik jauki būtu tagad paklīst pa gaišo
ielu. Ar to apciemojumu ir tā: es domāju, ka to va-

rēšu tikai tad, kad Jūs būsiet drusku atspirgusi ( —

). Mīļā, sirds mīļā, es jau domās Jūs apciemoju
ik stundas, desmit reiz biežāki, nekā kad Jūs bijāt
vesela. Arī tagad es iešu cīnīties ar „eņģeli", ar vi-

sām tumšām varām, lai Jums vieglāki, lai Jūs drīzāk

tieciet vesela, es piespiedīšu viņus to darīt — priekš
otra jau es varu labāk nekā pats priekš sevis.

79.

Nupat saņēmu Jūsu vēstuli. Nūjā, slims jau lai-

kam es esmu gan, bet ne jau uz miršanu. Vakar man

bij stiprs drudzis un galvas sāpes, šodien drudzis

vieglāks. Arā neesmu bijis, kamēr sestdien, kad aiz-

gāju tik līdz eksprešam (— — —). Un es zinu, ka

Jūs garā piederat man un es Jums — pavisam, pa-

visam. — Un lai tie «likteņa" untumi kā gribēdami

aušojas, kamēr mums šāda apziņa ir, tikmēr aizvien

vēl ir viens saulains stūrītis dvēselē, un to neviens

mums nevar atņemt — un tikmēr ir vērts dzīvot un

ciest — mīļā — sirds mīļā —

80.

Nu ir atkal labi. Nu ir atkal viss labi. Saule ir

atkal gaiša un vējš mīļš. Un debesīs ir Dievs. Un

pasaulē atkal cilvēciņš — mīļais, sirds mīļais — mū-

žīgi mīļais cilvēciņš. Un es nemaz nezinu, ko lai vēl

saka. Un es nezinu, ko lai vēl vēlos. Es neko tagad

tā negaidu kā rītdienu, lai Jūsu šauro, bālo rociņu
varētu glaudīt — glaudīt — glaudīt. — Bet ēdiet labi

dūšīgi un guliet mierīgi — Jums nu ir krietni jāat-
pūšas. Un rīt jau no paša rīta Dievs pakārs sauli pie

debesīm, lai es pēcpusdienā redzu braukt uz Āgens-
kalnu pie cilvēciņa. Mīļā, mīļā, sirds mīļā.
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81.

Sestdien priekšpusdienā.

Mīļā, mīļā, nemaz nav tā labi, nemaz nav tā „ganz

koseher". Un no Jūsu vēstules ar vēl kaut kas uz-

gūlās. Un daudz nokavētu darbu — un ceturksnis

beidzas. Burtnīcas stāv kaudžu kaudzēm, bet līdz

svētdienai viss jāpadara. Un nemaz nav „ganz ko-

scher". Jums svētdien brīvdiena, bet Jūs pie manis

ciemā nākt negribat. Bet es Jūs tomēr gaidīšu no

kādiem — Varbūt uz vienu stundu Jūs va-

rētu tomēr atnākt. Un es Jūs sasildīšu savā kažokā

un Jūs tomēr nenosaltu atpakaļ braucot. Mīļā, mīļā,
bet pa svētkiem es aizbēgšu — aizbraukšu uz lau-

kiem, uz mājām — baltā klusumā — baltos sapņos.

Tā būs vieglāki, jeb arī grūtāki. Bet skaistāki. Mans

domu pavediens šodien ir saraustīts. Man naktī bij

nemierīgi sapņi, es daudz sapņoju par savu draugu
Skalbi — aizvakar viņš no Palātas notiesāts uz lļo

gadu cietoksnī un tūlīt arī apcietināts un aizvests

(tur 1905. g. lietu dēļ). Kādi viņam Ziemas svētki —

šie un nākamie. Un tad vēl pusgads. Un paliek
sieva un mazs puisēniņš — bez drauga un tēva. Un

man tad paliek kauns, ka man tik maz ciešanu. Mīļā,
sirds mīļā — es Jūs gaidīšu svētdien uz 1, uz % vai

14 stundu.

82.

Biju jau iesācis Jūs gaidīt un kādu ļ/g stundu no-

gaidījis, tad meita ienesa Jūsu vēstuli. Un taisni 4-os

Viktors Eglīts bij pie manis, un to tā pieklājīgi aiz-

sūtīju, ka man kas steidzīgi jādara un pēc tam v. t. t.

Un viss par velti. -— Bet taču manu vēstuli, kuru no-

sūtīju vakar, esiet dabūjuši? Un nu rīt gaidīšu 4-os.

Starp 4—y2h. Vēlāk nē, jo vakarā man atkal būs

daudz darbu. Mīļā, mīļā — atnāciet! Atnāciet, ja
arī drusciņ aukstāks — diezin kā atkal pēc tam. Un
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gaidīt ir grūti. Es jau esmu gandrīz pavisam vesels

und habe Sehnsucht — mīļā, sirds mīļā —

83.

21. dcc. 1911.

Jā, šodien ir 21. Un tik skaista bij šī diena —

gaiša un saulaina, un it kā kāda svēta prieka pilna.
Un no paša rīta es jau pamodos, kā svētku dienā.

Bet tas gaišais un saulainais manī bij applīvurots kā

ar vieglu skumju plīvuru — es lāgā nezinu, kāpēc.

Izgāju uz ielu un aizbraucu uz pilsētu Purvīša gleznu

izstādē, bet tas viss nebij tas īstais — to jau katru

dienu varēja tāpat darīt, bet šodien taču svētku diena.

Un es skaistos uz sevi un mums abiem, ka mēs ne-

protam dienai, kura to pelnījusi, uzlikt vainagu galvā.
Man bij drusciņ dusmas; drusciņ kauns un drusciņ

skumji. Un tad es gribēju Jums baltas puķes aiz-

sūtīt, kā toreiz — bet beigās nedarīju arī to — do-

māju, ka Jums varbūt caur to un sakarā ar to rodas

vairāk nepatikšanas, nekā prieka. Un tā nesvētīta

un nevainagota aizgāja šī diena pār kalniem, klusi

izdzisdama. Mīļā, mīļā — viss ir „likteņa" rokā, lik-

teņa varā, arī tas, ka mūsu svētku diena aiziet ne-

svētīta. —

Ķēniņš mani pārtrauca — bij jāaiziet tam līdz pa-

braukties — ar „slikta štimmungā". Un kad mēs

divas sliktas štimmungas salikām kopā, iznāca viena

labāka. —

Jūsu vēstulīti dabūju pēcpusdienā. Kāpēc nesū-

tījāt tās „divas loksnes". Cilvēciņ —kā tā nu var!

Visu — vai neko! Piektdien varbūt vairs nebūšu te,

bet par to vēl rakstīšu. Man liekas, ka Jums ir kādi

kavēkļi atnākt, un tad jau nav vērts, ka te palieku.
Nu man atkal ir skumji — mīļā.
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84.

Un tā tad tomēr rīt vēl neaizbraukšu un taisni 4-os

Jūs gaidīšu — sirds mīļā!

85.

Briesmīgas lietas bij jāpārdzīvo — ar mokām tiku

vilcienā, bet tad bij 3 stundas jāstāv uz platformas,
un nežēlīgi auksts bij un caurvējš. Un spiešanās bij
tik liela, ka uz vienas platformas stāvēja 12 cilvēku.

Laikam gan būšu pamatīgi sasaldējies. Vēl % st. un

tad būšu Valmierā. Diez' kā tālāk ies. Un diez' kad

varēšu Jums atkal uzrakstīt. Mīļā —

86.

Tagad ir „trešie svētki" un rīts. Bet tas galvenais
ir tas, ka gar loga stenderi lien iz meža galiem asins

un purpursarkana saule — tik sarkana, skaista un

tuva, kādas neesmu daudz gadus redzējis. Un otra

galvenā lieta ir, protams, tā, ka es esmu vēl dzīvs un

varu šai saulei acīs lūkoties, jo pēc tām „strapacēm".
kādas man sestdien bij jāpieredz, tas nav nieks. Jā.

un es vēl esmu dzīvs. Bet toties tagad sildos no rīta

līdz vakaram, jo nevar nekur iziet. Un negribas arī.

Vakar aizgāju brāļiem līdz uz tuvāko birzi un vienu

zaķi iztriecām. Das ist die einzige Heldentat. Bez

tam esmu labi daudz ābolu noēdis. Un nav

dzams, ka varētu vēl kādu citu varoņdarbu tais atli-

kušajās dienās pastrādāt. Nu, bet kā Jums, mīļais

cilvēciņ? Mīļais, mīļais — „Ich zāhle die Tage —

zāhlst dv sie auch?" Bet priekš jaungada laikam gan

neaizbraukšu. Un kā ar aizrakstīšanu būs, arī ne-

zinu. Šodien brauc brālis uz Limbažiem atpakaļ,

tāpēc varu. Mīļais cilvēciņ, tik neesat noskumusi —

jo: „viss tāpat kā bijis .
.

! tā pati sirds, tas pats tai

liesmojums".
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87.

Tagad ir otrdiena un 3. janvāris, un saule iet zemē,

un es mirstu nost — jo es neesmu vēl nekādas dzīvi-

nās zīmes no Jums dabūjis — neviena raksta galiņa.

Jā, nu es tiešām gribēju nomirt, jo das dicke Endekam

nach — es domāju par to salšanu — un kādas 3 die-

nas bij jāguļ pavisam, un jāžāvojas ir man vēl tagad.
Bet nupat Limbažu brālis brauc uz mājām, un tam

es aizsūtīšu jaunāko brāli līdz uz pagasta namu „pēc
avīzēm" — un ja tad nekas nebūs, tad vairs neko ne-

gaidīšu. Bet par prombraukšanu — ja jau nebūtu

bijis „das dicke Ende", tad aizbrauktu jau šodien vai

rīt, bet nu — piektdien vai sestdien. Un ja piektdien
Jums brīvdiena, tad atnāciet 7, es tad pašreiz būšu

mājā — mīļais, mīļais, mīļais cilvēciņ — šie vārdi

ir pirmo reiz šogad uz Jums runāti — mīļais, sirds

mīļais cilvēciņ.

89.

Sukuburiņ — mīļais, mīļais — Es tik daudz reiz

esmu domājis: das Leben ist der Gūter hochstes nicht.

Varbūt atkal tā domāšu kādreiz, domāšu un jutīšu.
Bet tagad es domāju: das Leben ist der Gūter hoch-

stes doch. Und schonstes auch! Cilvēciņ — das Le-

ben ist doch manchmal schon. Und manchmal ist

man trunken ohne Wein. Und das ist der schonste

Rausch. Es šo rakstu gultā — baltos palagos. Un

tornī nupat nosita 11. Un rīt no rīta uz skolu ejot šo

nosūtīšu. Bet patiesībā es neesmu gultā, palagos,
bet peldu pa baltiem viļņiem — peldu pie cilvēciņa —

un kad acis aizvērsies un pacelsies sapņu migla, tad

jau taisni ar' būšu tur
..

.
Was ist aber schoner: das

Leben oder die Traumē?
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90.

Un tagad es vairs gaidu tikai rītu. Un es skaitu

dienas un skaitu stundas, un tagad viņu ir tikai — 231

Doch ailes was uns anrūhrt — dich und mich —

nimmt uns zusammen vvie ein Bogenstrich, der aus

zwei Saiten eine Stimme zieht. Auf welches Instru-

ment sind wir gespannt? Und vvelcher Spieler hat

uns iri der Hand? O siisses Lied! —

Bet rīt man ir stundas tikai līdz 2. Un ja 15 min.

priekš 4 neviens nepiezvanīs, tad viena stīga pār-
trūks.

91.

92.

Šovakar atkal tā skumji. Un tā gribētos sirdi sa-

plucināt kā rožu ziedu ziedlapiņās un ielikt šai lok-

snītē un aizsūtīt savam draugam, savam mīļam, sirds

mīļam draugam. Kā bezgalīga ziedu migla aug ar

katru dienu jauna ap acīm un visapkārt — prieks un

skumjas, un ilgas — ilgas — ilgas . . . Un mēs mal-

dāmies pa šo miglu un brīžam paspiežam viens otra

roku un brīžam pasildām viens otra vaigu pie sava

vaiga, un maldāmies atkal, un satiekāmies atkal. „Kad

būs asras izraudātas" — Kad būsim miglai cauri?

Kad nonāksim saulē? Dievs to zina — Dievs to zina.

Bet laikam tas Dievs taču ir labs. Un laikam viņš
arī kaut ko labu zina. Un kad es tā iedomājos, tad

es apmierinājos. Kā tad nu viņš tā citādi būtu mūs

tādus divus radījis. Dann wāre es zum Lachen trau-

rig .. .
Šitādus divus muļķus!

Mīļais, mīļais — laikam taču tas ar' kaut ko labu

zina. — Bet es šovakar kūstu kā sniegs.
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Sestdienas vakarā.

Ai, cilvēciņ, cik man šovakar grūti — cik grūti . . .

Ilgi, ilgi neesmu gājis nakts vidū zemē vēstuli pasta

kastītē mest, bet šovakar laikam iešu — ir grūti.
Un es domāju pie sevis: cik slikti ir, ja cilvēks nepie-
der vairs pats sev, un ja dzīvē viss, viss jāsamaksā
ar ciešanām. Mīļais, mīļais cilvēciņ —Un es rakstu

pašreiz recenziju par Aspaziju un gribētu arī viņai
kādā vietā tā drusku sadot, tā kādu joku pataisīt,
bet nemaz nevedas — He Be3ert>. Uz domām ir

kaut kas uzgūlies un klusi spiež un sāp — Bet ko

cilvēciņš tagad dara un kā viņam iet? Es domāju

gan, ka viņam labāki iet nekā man. Viņš var tik

viegli un tik drīz drusciņ pazoboties par lietām, par
kurām es ilgi, ilgi tā nevarētu ( — tas „dikti, dikti"

pēdējās vēstules beigās!) Un pie tam es taču biju

rakstījis un to dienu tev vajadzēja katrā ziņā manu

vēstuli dabūt. BnpoieM'b — muļķīgi ir viņas skaitīt un

muļķīgi katru vārdu svērt. Mīļais, mīļais cilvēciņ —

kādreiz tu tomēr sapratīsi, kāds es esmu un kāds

es esmu bijis. Bet tagad —ja Dievam tiešām ir eņ-

ģeļi, lai tad kāds no viņiem manā vietā šonakt pa-

liek pie tevis — mana mīļā — sirdsmīļā —

94.

Bij tāda nevaļa vakar — līdz nostrādāju. Bet

visam pāri tomēr biji tu — kā zila debess —
kā

zvaigžņots prieks — mīļā, sirds mīļā — kā zila de-

bess, kā zvaigžņots prieks,

95.

Un atkal gultā gribu cilvēciņam labus vakarus

rakstīt. Ir jau vēls — pašlaik nosita 12 un pašreiz
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nācu no vannas. Un ilgi cīnījos sevī — vai neap-

ģērbties vēl un nenoiet zemē iemest šos „labus vaka-

rus" pasta kastītē. Bet beigās uzvarēja slinkums,

kuru visādi mēģināju attaisnot — esmu sakarsis un

ir jau vēls, un rīt jau tu nemaz ar' tā negaidīsi, un no-

iešu no paša rīta, kaut gan neviens no šiem atvai-

nojumiem pašu neapmierina un vienmēr paliek kā

pārmetums pāri. Mīļais cilvēciņ, lai Dievs dod, ka

tev šonakt būtu labi sapņi un rītu tu atkal justos

viegli līdz kājas mazā pirkstiņa naga galiņam. —

Nākamo ceturtdien, piektdien un sestdien būs

MacjieHHira un man brīvdienas; ja tu savu otrdienu

varētu izmainīt pret kādu citu no šīm dienām, tad

būtu labāki, tad mēs varētu kaut kur pabumelēt. Bet

ja nevari, tad paliek, kā norunājām. Atraksti par to!

96.

12/11-12. g. vakarā.

Viena brīvdiena jau beigta. Un nekas no viņas

nebij — neko nepadarīju, neko nepiedzīvoju. Nu

jau vakars, 8, bet nu vēl jāiet uz Ķēniņu skolu, uz

skolnieku vakaru. Tur nu bez šaubām būs milzīga
burzma un tikpat milzīgs tukšums. Bet man tagad,

kad kur eju, aizvien tā, it kā vajadzētu par to vēl

pārrunāt ar to „iņu", vai līdzi ņemt, vai sacīt, lai

gaida mani pārnākam. Un tad ir jāraksta kaut kas,

lai gan tas viss ir tik niecīgs, ka tur nekā nav ko

sacīt; jeb lai saku to, ka ap 12 būšu mājā! —

Nupat pārnesu „Domu" otro Nr., bet tur arī tuk-

šums. Ja cilvēciņš tagad būtu pie manis, es ļoti rātni

saņemtu viņa roku un uzmanīgi apgrieztu nadziņus.
Un ar nagu vīlīti pēc tam novīlētu, lai ir smuki, glīti
un gludi. Un tad es būtu padarījis vienu labu un

derīgu darbu. Bet tagad — nekā! — Un par sest-

dienu es arī vēl neko neesmu izdomājis. Rīt vēl pa-

skatīšos, kas tais teātros būs. Bet beigās — tas jau
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ar' nav no liela svara. Varbūt sestdien es varu tos

nadziņus apgriezt un apvīlēt. Un kaut ko klusiņām
ausī iečukstēt. Un izstāstīt, kādi sapņi bijuši un kura

roka nakti guļot notirpusi, — Un cik labi tomēr ir tā

kādu dienu nodzīvot — nekam un ne par ko — lai

guļ dziļumi un augstums. Gan viņa atkal modīsies

ar laimi un mokām — laimi un mokām. Mīļu, mīļu

labvakaru!

97.

Tagad aizeju uz Talāviju. Un tu nāc man līdz.

Un rīt izstāstīsimies, ko redzējuši. Un labu nakti —

mīļā — labā.

Put niņ am.

Cik saldi ir vientuļā stundā

Tevi klusām pie vārda saukt —

Šī vientuļā pelēkā telpa
Tad brīnišķiem ziediem sāk plaukt.

Tad kļūstu pilns baltas laimes,

Mazs putniņš uz pleca man dzied,

Un visi locekļi mani

Kā liānu vītenes zied.

Pat skumjas un sāpes, un raizes

Sāk lapot un ziedus riest,
Par laimi man pārvēršas viņas
Un jauki ir dzīvot un ciest!

Un saldi ir vientuļā stundā

Tevi klusām pie vārda saukt —

Viss, viss tad ap mani un manī

Kā maija vakars sāk plaukt.

98.

7. 11. 12., 6-os.

Tavu vēstuli lasu un man bezgalīgi žēl, ka vakar

tev neko neuzrakstīju. Es vakar pievakarē vēl gata-
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vojos uz drām. stundu un tāpēc neko nepaguvu. Bez

tam biju un vēl tagad esmu mazliet tāds apjucis —jo
izrādās, ka tā ciemošanās pa Talaviju nepaliks gluži
bez sekām — būšu laikam apsaldējies — vai nu no

tā alus, vai no tam, ka mazliet sasvīdis tur aizgāju,
un viņiem tas „kabaciņš" bij stipri auksts. Ir kle-

pus, krūtis stipri „belegt" un šodien brīžam jūtu mu-

gurā zem labā pleca arī ieduramies, un es jau šafan-

tazēju, ka tur būs viena „Rippenfellentzūndung" vai

kas tam līdzīgs. Pagaidām tomēr man vairāk nekā

tie dūrieni sāp tas, ka tev tik skumji un es arī ne-

varu tev nekā laba padarīt, un aiziet pie tevis arī nē.

Man vakar brālis ir atsūtījis nosalušus ābolus, un tie

ir ļoti labi. Un es tā nu gribētu ar tevi tai laupī-

jumā dalīties un nevaru. Un tie jau diez' vai ilgi
varēs stāvēt, un diez' kad tu atnāc! Un aizsūtīt arī

nekā lāgā nevaru, un tas tā kā smieklīgi arī izskatī-

tos. — Mīļā — neesi skumja un nesaki, ka tu man

nekā neesi „laba darījusi", — kad tu savas mazās

roķeles man ap pleciem apliec un piespied vaigu pie
mana vaiga, tad tu dari man vairāk „laba" nekā

visi citi cilvēki kopā. Un tāpēc neesi skumja, mīļā,

mīļā, sirdsmīļā. Un cerēsim, ka man tas klepus un

tie dūrieni pāries un mēs atkal iesim kaut kur, un

manā kažoka kabatā atkal būs divas nevienāda lie-

luma siltas rokas, kuras katru acumirkli var aizsniegt
līdz zvaigznēm, noplūkt tās un sakaisīt matos —tu

man, es tev — tu man — es tev —

99.

īniņ, mīļo cilvēciņ — rīt atbraukšot mans brālis,

un tad es būšu verpflichtet ar viņu nodoties un par
cilvēciņu varēšu tikai domāt. Mīļo, mīļo īniņ — bet

rīt es arī aizrakstīšu, kā ar parītu būs (atkarāsies no

tā, kad brālis projām brauks) — Sirdsmīļo — mīļo —
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100.

Trešdien, puskrēslā.

Cik garas ir šīs divas dienas — cik garas un pe-

lēkas — Es vakar nevarēju neko uzrakstīt — viss vēl

bij nenoteikts, brāļam bija daudz un dažādu gājienu
un viss formulējās: „ja" varēs — tad .. .

Un laikam

jau arī varēs. Un laikam viņš ar vilcienu 6-os aiz-

brauks. Un tad es būšu doppelt und dreifaeh einsam.

Bet es tomēr gaidīšu un uztraukšos par katru, kas

piezvanīs. Jo vai tad tiešām tas cilvēciņš īniņš ne-

varētu būt tik gudrs un atnākt uz savu roku. Tā

brāļa pēc jau patiesībā nekas nav, jo cik es esmu

pārliecinājies, tad beissen tut er nicht. Und sonst

ist er auch nicht gefāhrlich. Un ka tāds īniņš pie
manis kādreiz nāk, to jau ar' viņš zina. Tā tad! Bet

ja nu nekā nesagaidīšu, tad tās asins lāses sirdī da-

rīs tā, kā Skalbe saka:

Nāk savā tumšā mājā
Un raudot dusēt iet.

Un tā otrdiena ir tiešām tāla. īniņ — putniņ —

cilvēciņ — tā otrdiena ir tiešām tāla, un varbūt es no-

mirstu līdz tam. Bet tad tu ar' nomirsi. Un tad mēs

būsim divas zvaigznes jeb divas baltas puķes. Mīļā,

mīļā —

101.

Mans sirdsmīļais draugs — izlasot tavu vēstuli,
man kaut kas bezgalīgi sāpīgs iedūrās sirdī. Un rau-

das tik tuvu, un brilles stikli apsvīst no pietvīkušām
acīm, un ja meita nenāktu tūlīt ar vakariņām un ja
es nebūtu ein Mannsbild, tad būtu jāļauj tiem sāļa-

jiem avotiņiem vaļa. Manu mīļo cilvēciņ, es taču

neesmu gribējis sagādāt tev tik skumjas die-

nas kā šīs divas. Un tomēr es jūtos it kā pa daļai
vainīgs. Bet es neesmu gribējis. Ir jau taisnība:
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Nie soli vveiter sich ins Land

Lieb von Liebe wagen,

Als sich blūhend m der Hand,
Lāsst die Rose tragen!

Un arī ne ilgāk, ne ilgāk. Bet brīžam man uznāk

it kā pašam pret sevi tāda cietsirdīga doma, un es

it kā sev saku: Was fūr die Ewigkeit ist, das muss

lācheln konnen iiber das Zeitliche, iiber die Minūte.

Bet pēc tam beisst die Minūte mit Schlangenzāh-
nen — des Schmerzes und der Sehnsucht — pēc te-

vis, manu cilvēciņ. Un es skaitu dienas un stun-

das, — sestdiena, tad svētdiena un tad pirmdiena, un

tad cilvēciņš atnāks un atnesīs man savas rokas un

ieliks manās — šos reibinoši mīļos dzīvos ziedus . . .

102.

Sukuburiņ, — vai tu klausies, es tev kaut ko pa-

stāstīšu!

Mēs — (labāk runāsim par mums pašiem, citādi

D (— ) ar savu madāmiņu domās, ka mēs viņus

aprunājam) — mēs — patiesībā — abi divi esam cil-

vēki (pa leitiski homo), 1. piezīme: vārdu „cilvēķi"

jāsaprot zinātniski, bez liriska uzbudinājuma, itin kā

tie garīgi samaitātie to dara, kas nav pieraduši pie

stingri loģiskas domāšanas un brūķē allažiņ to vārdu

cilvēciņš, iekš kā neir tā patiesība. No tā pasargi
mūs, mīļais debesu tēvs! — Tagad turpinājums. Jā.

Mēs esam cilvēki. Un ja kāds tā gluži bezpartejiski
uz mums noskatītos, tad viņam būtu jāliecina, ka

mums abiem kājas sniedzas līdz pat zemes lodes

virspusei, un man arī, h6o h remu! Bet kad dubļi

apklāj zemes mātes plato vaigu, tad tās vēl iegrimst
dažus milimetrus iekšan iekš to, itin kā vienas mu-

šas kājas, kas iet špacierēt pa to govs lopa piena
virsu. Bet ja es būtu viņa augstība Abesīnijas ķēniņš

Neguss Meneliks, tad es pa dubļiem nemaz nestai-
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gātu, bet liktu vienam augsti mācītam krokodiļam
uz astes mani pa dubļiem apkārt vilkt, h6o h reHift

h moh jxyx-b c/iHiiiKOM'b BejiHK*b. Bet cilvēciņam es

liktu vienā palmā sēdēt un kad tas krokodils mani

norītu, tad viņam būtu jāplaukšķina un jāsauc bravo!

Tad es iznāktu no tā krokodiļa atkal ārā, jo viņš ne-

varētu mani nekā sagremot un sevī noturēt, h6o moh-

,b cjfflLUKOM'b BejiMK'b, un es pieietu pie tās palmas
un nopurinātu cilvēciņu zemē, un viņš iekristu man

taisni azotī aiz krekla. Tad es atteiktos no troņa un

sacītu abesīniešiem, lai taisa revolūciju, bet pats at-

nāktu dzīvot uz Aleksandra ielu 28. dz. 7, izņemtu
cilvēciņu no azotes ārā, nomazgātu saldā pienā un

nobučotu 100000000X1.

103.

19. 11. 12.

Man, cilvēciņ, nemaz nav šodien labi. Un man

bail, ka otrdien man nav patiesi tas jādara, ko viņ-
reiz tevi gaidot darīju pa jokam — laikam tas pats
iekaisums atjaunojies. Cik smaga vientulība mani

spiež. Kaut tak tu šodien atnāktu uz 5 min.!

Ceturtdien 5-os.

Biju šodien pie ārsta. Tas izklauvēja mani vis-

apkārt un izklausīja kā biškoku, kad grib zināt, vai

bērnus laidīs (es taisni par to domāju, un man nāca

smiekli). Nē, neesot nekas —ne plaušās, ne citur.

Tāpēc viņš mani pamācīja, lai vairāk guļot un vairāk

ēdot, un mazāk strādājot. Un parakstīja diez' kādas

tur piles, tad es sākšot briesmīgi ēst, tā ka man ta-

gad bailes vien ir, bailes vien ir — ka es tevi kādreiz

nenoēdu, kad tu atnāc pie manis ciemā. Tā tad —

uzmanību! — Nupat dabūju tavu vēstuli. Mīļais,
mīļais cilvēciņ.
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104.

Mīļo, labo Sukuburiņ un cilvēciņ, — cik es nu

esmu slikts bijis, ka vakar tev neaizrakstīju! Un

šodien tu varbūt gaidīji. Bet man vakar bija tāda

ērmota štimmungā: uz vienas kājas es biju it kā

skumjš, bet uz otras it kā izlaists, un ja es rakstītu,
tad būtu iznācis tāds mixtum compositum. Un tas

man nepatikās. Šorīt jau agri Ķēniņš atnāca pie
manis, un mēs aizbraucām uz cietumiem Skalbi ap-

meklēt un aiznesām viņam medu un apelsīnus. Vi-

ņam iet diezgan labi (kā nu cietumniekam var iet!), un

viņš nemaz tik slikts neizskatās. Mīļo cilvēciņ un

īniņ — laikam mēs agrāk neredzēsimies kā nākamo

svētdien. Un otrdien man būs jānīkst visu dienu

sliktāk nekā Skalbēm. Un tas nospiež mani. Un tā

nedēļa ir viena kliba vabule, tā ka es viņu nospiest
gribētu — par ko viņa tik lēni velkas. Mīļais draugs
un cilvēciņ. —

105.

Mīļo cilvēciņ, mīļo žuliciņ — man ir tūkstots lietu

tev ko sacīt, bet dzīve ir par īsu, lai visu to varētu

izsacīt. Un tomēr rīt es nekā tev nevarēšu pasacīt.
Man arī šodien pēcpusdiena bij „

viegla", un tad taisni

visvairāk man ir tev ko sacīt. Un taisni tad tevis

nav. Un tas ir muļķīgi, ka valoda pastāv no tikdaudz

vārdiem — vai nevarētu būt tikai viens vārds: mīļais.

Man brīžam pusnaktī no miega jāceļas —

tik brīnumsaldas jūtas krūtīs pamostas!
Tās silti tvīkst un plūst, un sirdī sakrājas
kā dzeltens liepu medus baltās šūniņās.

Un dzīves prieks kā brūna kamene to sūc,

es laimē klusi drebu, kamēr tā uz krūts .. .

Aiz loga tumsā pavasara vēji dzied,

pār galvu sapņi man kā balti ķirši zied.
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106.

Vēl viena stunda un tad būs trešdienai beigas. Bez

ceturtdienas vairs tikai piektdiena un sestdiena, un

tad — mūsu dienas. Un mana roka tad turēs tavu,

un acis, kas uz šī zilā papīra nīkst, skatīsies tavās

acīs. Un mēs būsim draugi. Un tas viss ir tik slikti

un muļķīgi izsacīts, un neviens vārds tā īsti to neiz-

saka, kas mēs īsti esam. Tas viss ir tikpat pareizi,
cik pareizs ir zīmējums, ja ar ogli uzzīmē uz sienas

pusplaukušu sārtu vai baltu rozi. Ironija! Bet nu

tomēr — mēs būsim draugi
Bet vakar man bij 4-os jāiet uz sēdi, bet es aizgāju

tikai Y2
6 —es gaidīju tevi! Ist das nicht gerade zu

Blodsinn! Bet es tomēr gaidīju. Es domāju, ka tu

atnāksi tāpat — ja arī manis nav — pasēdēt manā

istabā 5 minūtes. Kādēļ tad tas nevarētu notikt.

Bet tu tomēr neatnāci. Jā, un es pavisam aizmirsu

sacīt, ka tu esi mans mazais mīļais draugs. Mans

mīļais, mīļais draugs.

107.

Krēslā.

Tu esi mans mīļais draugs, un rīt mēs iesim teātrī!

Pirmdien — naktī.

Šo vēstuli man, cilvēciņ, tik grūti rakstīt kā vēl

nevienu. Es tomēr viņu rakstu mierīgā garā un cik

varēdams gribu būt atklāts. Vakar tu man nemaz

nebiji mīļa un šodien visu dienu man nemaz nebij

ilgas pēc tevis. Bet tagad man ir ļoti skumji un grūti.
Bet kas tad ir noticis? Vai tad tas kāds noziegums,
ka tu aizgāji pie tantes? Nu zināms, ka nē. Pie

tantes jau tu vari iet, cik bieži tev patīk, un palikt,
cik ilgi patīk, ja tu ietu tantes pēc. Bet vakar,

kā jau teicu, es skaidri zināju, ka tu to dari ar no-
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lūku man kaut ko „atdarīt" jeb, kā teic, atspītēt. Tas,

ko tu biji iedomājusies un ko tu iepriekšējā vēstulē

rakstīji, bij gan absolūti bez kāda pamata (uz to, ko

tu rakstīji par B. A., es varēju tik izsaukties: debess,

kur plinte!), bet tomēr tas ir cilvēciski un zināmā

mērā pierāda tādu modrību — un īsta draudzība jau
vienmēr ir modrīga un vienmēr baidās pazaudēt to,

kas mīļš. Bet kad viņa savu iedomu, kā šoreiz, tū-

liņ atmaksā ar spītību, tad man ceļas šaubas, vai tā

maz ir tā īstā draudzība, tad es viņai vairs neticu un

neticu arī, ka tāda vispār iespējama. Tad man nāk

prātā bībeles vārdi: „Tā mīlestība, tā panes visu, tā

pacieš visu, tā piedod visu". Un ja es tad iedomājos,
ka tu dažreiz atraksti tik smukus un sirsnīgus vārdus

par dzīvību un nāvi — un es arī tāpat, bet „darbi"

visniecīgākā gadījumā liekas vadīties no gluži pretē-
jām jūtām, tad man liekas, ka viss ir tikai vārdi —

vārdi. Un dvēsele raud krūtīs aiz vientulības. .Mīļo
cilvēciņ, nu jau ir vairāk nekā gads, kur es katru

dienu esmu dzīvojis tais domās, ka tu esi mans īstā-

kais draugs tai ideālā nozīmē, kādu to iedomājas
mana varbūt mazliet „pārspīlētā" daba. Un arī tagad

es to domāju un gribu domāt, un šovakar ar šīm do-

mām aizmigšu. Un tādas dienas, kā vakarējā, man

gribas uzskatīt par nepatīkamiem sapņiem, no ku-

riem vajaga atmosties. Es gribu visu piedot un aiz-

mirst, jo ja es to nedarītu, tad es darītu to pašu, ko

pārmetu tev. Un es arī neticu, ka tas viss būtu tīra

patiesība, ko še uzrakstu. Jo, droši vien, es arī mal-

dos. Mēs neesam neviens bez vainu, un neviens ne-

drīkstam otru tiesāt. Tiesāt es arī negribu, es gribu
tik kopējiem spēkiem cīnīties ar pašu kļūdām un ne-

pilnībām, saucot tās atklāti vārdā. Ja šī cīņa izrā-

dītos gluži nesekmīga, tad, zināms, tas pavediens
trūktu, kas mūs saista, un tad: jo drīzāk, jo labāk.

Bet tagad es vēl ticu, ka mēs abi paliksim aizvien

labāki, aizvien vairāk mācēsim visu panest, visu pie-
dot, jo citādi dzīve ir šausmīga. Ticu, ka tu mans
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mīļais cilvēciņš. Un arī šovakar apgulšos ar šīm do-

mām.

108.

Mana mīļā — sirdsmīļā —

Krēslu gaidot un saņemot eju pie tevis ciemā. Un

ja tagad man būtu atklāti jāsaka, kādas jūtas acu-

mirklī pārdzīvoju, tad tas skanētu mazliet savādi: man

acumirklī tik sirsnīgi gribētos tevi lūgt, lai tu man

piedodi, ja es kaut kā pret tevi neesmu labs bijis, tev

ko grūtu darījis. Varbūt es tiešām neesmu tīri nu

tāds „slikts" bijis — bet neraugoties nemaz uz to:

es acumirklī sajūtu it kā dziļu baudījumu, it kā dvē-

seles mieru iekš tā — lūgt, lai piedod. Un man gan-
drīz jāsaka, ka es pirmo reizi tādas jūtas pārdzīvoju,
vismaz apzinīgi. — Mīļā, sirdsmīļā — piedod. Rītu

laikam es aizrakstīšu vēstuli uz māju, lai man ceturt-

dien sūta zirgu pretim — ceturtdien es laikam aiz-

braukšu uz mājām. Un tad mans mīļais cilvēciņš
būs atkal tālu aiz simtām birztalām, un es vēl vairāk

skumšu pa krēslu. Ak, tās jau būs tīras skumju
dienas —

bēdu mājā. Tu jau zini, kāDēc. Tagad sa-

tumsis jau tā, ka nemaz neredzu vairs lāga rakstīt.

Tu esi mīļa un laba. Un Dievs lai tevi pasarga.

109.

Nejūtos pavisam lāga — ļoti slikti gulēju un lai-

kam neesmu gluži vesels. Ir šādas tādas nepatikša-
nas skolā un arī no mājām saņēmu sliktas ziņas. Ar

vārdu sakot — tā štimmungā ir pavisam miserabel.

Aiz loga svilpo strazds, bet tas skan kā ironija. Ta-

vas abas vēstules esmu saņēmis. Es jau esmu tev

atkal labs, un tu esi mans mīļais draugs. Un kaut

kā taču vajaga arī man mīļa, citādi tā dzīve kļūtu

pavisam nepanesama. Mīļais cilvēciņ, kaut es varētu

tev tik daudz laba padarīt, cik vēlos.
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110.

Mīļo Sukuburiņ — es no tevis tik ļoti šodien gai-

dīju kādu dzīvības zīmi, bet nesagaidīju. Es šodien

daudz par tevi domāju. Es gribu, lai tu pie manis

būtu. Un vienmēr. Un par to es domāju. Mīļo —

sirdsmīļo —

111.

Sestdienas vakarā.

Man atkal tik daudz par tevi jādomā — par tevi

un sevi, par debesi un zemi, par dzīvību un nāvi un

par daudzām citām lietām. Un visādas sajūtas skrien

pāri: brīžam gribas uz sevi skaisties, brīžam kaunē-

ties, brīžam brīnīties. Un tad tik īsti dabū sajust,
cik mēs cilvēki esam vāji un stipri, ļauni un labi.

Patiesībā jau tā īsti „ļaunu" gan mēs neko neesam

darījuši, un tu jau pavisam nē. Bet es priekš sevis

arī meklēju drusciņ glābēju domas, ka labais manī

vienmēr uzvarēs un ka arī šo „ļauno" jānostāda tā,

ka tas vairs nav ļauns, bet labs. Un tas lai ir tu-

vākās nākotnes nopietns uzdevums. — Bet jods lai

rauj šādu filozofiju — to visu var vienkārši izteikt:

mēs kopā cietīsim, kopā cīnīsimies un kopā uzva-

rēsim. Un tas galvenais vārds te ir: kopā. Un c s

vismaz jūtu, ka arī vakardiena mūs ir savedusi vēl

vairāk kopā. Un tāpēc lai viņa ir svētīta! Un vai-

rāk kā jebkad es tagad sajūtu, ka tu esi mans mīļais,

mīļais cilvēciņš. Un kad es viens esot šo vārdu klu-

sām izrunāju, tad man nāk asaras acīs. Un man jā-
pateicas Dievam, ka arī tik jaukas asaras var cilvē-

kam būt. — Mans mīļais — mans sirdsšķīstais

draugs .. .
Kas to tā var izrunāt un to sajust, kā es

tagad jūtu, tas tomēr nav par velti pasaulē dzīvojis. —

Bet rītu kā? Ja tev nebūtu kur steidzami jāiet un

ja laiks būs sauss, tad starp 4—145 es aiziešu tev

pretim pa gaišo ielu. Bet ja slapjš, tad nē (man cau-
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ras galošas!), tad es gaidīšu uz tevi maja, bet tu

brauc ar tramvaju.

112.

Nu savu ilgu zizli

tev galvgalī gribu spraust,
lai zaļo lapu tīklu

pār tevi sāk viņš aust.

Nu diezgan maldu ceļos

Un vientulībā iets —

nu mana zilā puķe
lai ir tavs dvēseles zieds.

Šai zilā zieda smaržā

manam pēdējam sapnim dzimt.

Un kad tas izsapņots, viegli
būs mūžīgā tumsā grimt.

Otrdien.

Šodien dabūju no tevis 3 grāmatas: divas vēstules

un 1 karti, ar tiem putniņiem. Un cik žēl, ka neda-

būju viņu jau agrāk, tur uz laukiem. Manas sma-

dzenes ir par kūtrām, lai tev ko lāga uzrakstītu. Tu

esi tik laba un ar katru dienu labāka, ka bieži man

liekas, to nevajadzētu nemaz mēģināt vārdos izsacīt.

Liekas, ka vajadzētu visu laiku tik klusēt kā svētā

brīdī pie Dievlūgšanas — lai sadeg sirds. Ak, tā jau
laikam ir tā lielākā Dievlūgšana, tas lielākais upuris,
ko Dievs tev dabā izveidojis als das letzte Brawur-

stūck — šāda cor ardens zu zwei. Mans sirdsmīļais,
mans sirdsšķīstais draugs — tiešām, es vairs nedzī-

voju, bet tu dzīvo iekš manis. Tiešām — tavas lūpas
un tavas rokas, un tavas krūtis, un tavi ceļi ir puķes,
ziedošas puķes, kuru saknes ir ieaugušas manā sirdī.

Un tu pati esi balta un sārta puķe, ieaugusi manā

sirdī. Un manas sirds sārtās asinis un manas dvē-
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seles baltie sapņi ir viņu saknēm valgums. Mans

sirdsmīļais draugs.

113.

Piektdienas vakarā.

Manu mīļo draudziņ — šodien es ļoti gaidīju no

tevis kādu rindiņu. Pagājušo nakti man bij nepa-

rasti slikti sapņi. Tie nebij kā citi murgi, bet kaut

kas tik cieši uzbāzīgs, ka no rīta biju gluži nomocīts

un tādas ērmotas māņticības pilns. Tas dīvainākais

tas, ka es visu to laiku pilnīgi apzinīgi par

tevi domāju, bet bija tāds kā ķēms, kā sieviete, kas

ar varu man uzmācās un gribēja to noliegt, un man

bij šausmīgi grūti. Es vairāk reizes uzmodos, bet

apgulos, un atkal tas pats. Un tik reāls un nomoco-

šas ļaunas varas pilns. Beigās tomēr tas aizbrauca

kā ar kuģi, kā pa dzelzceļu. — Un no rīta es biju tik

māņticīgs, ka sāku domāt par to —tu zini. Jo va-

karā es biju teātrī, un viņa mani redzēja. — Manu

mīļo cilvēciņ, kādēļ tu man neatrakstīji — es visu

nakti tevis dēļ cietu. Bet parīt jau ir svētdiena. —

114.

Ir trešdiena un pulkst. 1412, un man pašreiz ir

brīvstunda, un es sēdu vienā saulainā alejā un gribu
uzrakstīt tev, mīļo cilvēciņ, vienu tikpat saulainu

vārdu. Un es pārdomāju visus vārdus (pantu uz-

rakstīt nav vaļas), un neviens nav labāks, kā tas pats
vecvecais: mīļais, mīļais, sirdsmīļais draugs! Cik

jauki ir, kad saule spīd, un tu vari vienu cilvēku saukt

par draugu — par mīļu, sirdsmīļu draugu saukt. Bet

piektdien, ja būs tik saulains, mēs brauksim pavasari
skatīties. Tik atnāc tad ne vēlāk par 4.
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115.

Es sēdu ar domām par tevi

un dzirdu, kā pumpuri plīst
tāl tālu kur birzītē brūnā,

kad lietutiņš mirgādams līst.

Es sēdu ar domām par tevi

un dzirdu, kā vizbulīts smej
zem pērnās ozola lapas,
kad mēnesis sudrabu lej.

Es sēdu ar domām par tevi

un dzirdu, kā spārnus sāk celt

nakts eņģ'lis pār melnajām upēm,
kur cietējiem as'ras iet smelt —

Es sēdu ar domām par tevi

un dzirdu tik daudz, ak tik daudz.

Un pēkšņi tad: klusiņām klusu

nakts dzīlē tu vārdā mani sauc.

Ja īsti jauks laiks, tad svētdien tu varētu atnākt

ap 3 jau.

116.

Manu mīļo, sirdsmīļo — ir tāda steiga — ir jāiet
uz skolu — mutē maizes kumoss, sirdī — mīļo —

sirdsmīļo. Vakar man bij skumji un uzrakstīju tādu

skumju, skumju dziesmiņu — bet ne personīgi. . .

Mīļo — Schwester und Geliebte — man acumirklī

izliekas, ka tas ļoti jauki, ja var šos abus vārdus kopā
sacīt — Schvvester und Geliebte

.
.

.

117.

Man, cilvēciņ, aizvien iet slikti. Es šodien vispār

jūtos ne sevišķi uzņēmīgs, bet te pēcpusdienā uzpli-
jās — Dievs zin kur radies — tāds zelle — studējis



312

Amerikā un Anglijā — Bitte viņu sauc — sarakstījis
vienu briesmīgu filozofisku darbu par visaugstākām
materijām — par „pasaules rašanos un beigšanos",

par cilvēka dzīves mērķiem v. t. t. Un diez' kas tur

viņu sūtījis pie manis, lai es pasakot, vai tas darbs

der, vai nē. Un tas mani nomocīja šausmīgi, kādas

četras stundas, un rīt atkal atnākšot, vai nevarot jau
astoņos! Gluži dulls. Tagad es esmu tā noguris, ka

man pat mīļie vārdi ir līdz noguruši. Bet sirds to-

mēr klusu lūdz tev mīļu labvakaru aizsūtīt — mīļu,
sirdsmīļu.

118.

Tagad ir svētdiena, un pulkstens pēc dažām minū-

tēm seši. Un nu es zinu, ka tu šodien vairs pie manis

neatnāksi, ko es tā slepeni gaidīju, tā it kā es nemaz

par to nedomātu. Bet tu tomēr neatnāci. Un ja tu

tā nebūtu teikusi, tad jau tā otrdiena nemaz tik tālu

nebūtu. Bet tagad viņa ir tālu. Šorīt man bij gaišas,

gaišas un mīļas domas par tevi — tu zini —kā tad,
kad asaras pašas spiežas acīs no pārpilnas sirds. Un

es staigāju pa istabu un taisīju nCHXo4)H3ioJinrHtjecKyio

rHMHacTHKy un atkārtoju pie sevis dažādus ļaunus
vārdus bez ļauna satura — sukuburiņš — cilvēciņš —

cilvēciņš. Kad es tādus vārdus saku, tad man ir vai-

rāk spēka, bet kad man mazāk spēka ir, tad es saku

kā tagad — īniņš — mīļo īniņ — mīļo cilvēciņ, tu

tak esi tik laba.

119.

Ir ļ>4l2, un nupat saņēmu tavu vēstuli. Es drus-

ciņ dusmojos uz tevi, ka tu man neraksti, un domāju,
ka tu man vairs neesi „laba". Es tavu vēstuli ļoti

gaidīju. Man nepatīk, ka tu saki: labi būtu, ja es

aizbrauktu. Es tad vairs nevaru par tevi tik mīļi
domāt. Un kad es vairs nevaru tā domāt, tad es

vairs nevaru arī labi strādāt. Bet patiesību tomēr
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augstāki par visu. Man šais dienās vēl ļoti daudz

darbu — varbūt līdz piektdienai. Un vēl kritikas

jāraksta, kuras Ad. jau 2 mēnešus solu un neuzrakstu.

Vakar vakarā rakstīju par Plūdoni, bet lāgā nemaz

neiznāca. Es daudz domāju par tevi, un kāpēc tu man

neraksti. Es domāju, ka mūsu mīlestība vēl nav

diezgan liela un svēta, un ka viņai jāpaliek daudz lie-

lākai un svētākai — kas viena visu dzīvi valda un

vada, un uztur — kā saule pie debesīm visu pasauli.

Mīļā, sirdsmīļā -— skaisti mums vajaga šo sapni iz-

sapņot un izdzīvot — denn:

VVehe dem, der vom irdischen Schlafe ervvacht,
ohne angenehm getrāumt zu haben.

120.

Tavu vēstuli dabūju šorīt, kad vēl nebiju uzcē-

lies, un es jau, protams, atkal zinu, ka tu man esi

laba — mīļais un mūžīgi sirdsmīļais cilvēciņš. Bet

tas jau nu tā uz acumirkļiem uznāk, tu jau zini: Nie

soli weiter sich ins Land
...

Es jau gribēju tev šo-

rīt dažas rindiņas uzrakstīt, lai tu pēcpusdienā dabū,

bet nevarēju. Man bij jāraksta atkal viena dziesma,

„kā tas gars to liek", un es uzrakstīju ar. Man tā

uznāk citreiz tāds „temats" un domas, kas nekādā

sakarā nav ar to, ko iepriekš esmu domājis. Un kad

es uzrakstu, tad es ļoti priecājos par to, ka varēšu

tev priekšā lasīt, vairāk nekā par to, ka ar laik-

rakstu viņu kādiem desmit tūkstošiem, tā sakot,

priekšā lasa. Un kad es šito tev lasīšu priekšā, tad

tev būs drusciņ — ar vienu lūpu kaktiņu — jāsmejas.
Tā ir dziesma par Ansīti puisīti un vectētiņu. Tā tad

līdz sestdienai. Bet tā štimmungā man vispār ir stipri

pelēka. Grūt būs atkal projām braukt un tās dienas

skaitīt. Un kādreiz tik grūti, ka nepatīk nekas vairs.

Mīļo cilvēciņ . . . Rīt 4-os sākas mums tā „dineja".
Patiesībā tas tomēr būs garlaicīgi. Daudz mīļāki
būtu, ja mēs varētu laivā braukt tai laikā tur pa to
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ezeru. Ak ši birģeliska pieklājība. Bet sestdien tik

atnāc, cik agri vari. Un Dievs lai tevi sarga.

121.

Man tagad ir grūti rakstīt, bet nerakstīt vēl grū-
tāk. Biju divas reizes, bet neatradu tevi mājā. At-

nāc rīt 4-os.

122.

Patlaban gribu iet pa trepēm zemē — braukt uz

Šmerli uz Staņģiem pie Dzeņa. Un iedomājos savu

draugu — un paliek skumji. Bet tu tak man nāc

līdz — neredzama — nedzirdama. Un ejot pa trepēm

un ejot tur caur mežiņu es jutīšu savā rokā tavu mazo

roķelīti — mīļo, mīļo roķelīti. Ak mīļā — mūžs tie-

šām ir par īsu, lai visu izsacītu. Bet nu dod roķeli

šurp un ejam.

123.

Tagad ir ceturtdiena un, ja mans aprēķins pareizs
— 7. VI. Šī ir pirmā siltā un saulainā diena, kamēr

esmu šurp atbraucis. Sēdu tagad pļavā uz akmeņa
bez vestes un rakstu tev šo. Visapkārt puķes — pu-

ķes. Pulkos vien stāv noziedējušas pienenes ar sir-

mām pūku galviņām, un tālāk pret pirtiņu vesels

dzeltens mākonis pīpeņu. Es šais dienās lasu Fech-

neru — ļoti dīvains, bet pēc manas sajūtas reti dziļš
un vispusīgs filozofs. Un pašreiz man lasāma no-

daļa: Nāheres ūber die iKonstruktion der Pflanzen-

seele. Tu nu tad vari iedomāties, cik jauki tad ir

sēdēt puķu mākonī. . . Vakar es dabūju tavu vēstuli,

un es zinu ar visu sirdi, ka tu man esi laba līdz dvē-

seles dziļumiem. Un šī sajūta ir kā otra saule, kas

visam liek mirdzēt divkārt skaisti. Mans mīļais, mī-

ļais cilvēciņš, mans sirds mīļais draugs. Arī tev va-

jaga to pašu just — līdz dvēseles dziļumiem. Ja acu-
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mirklī istabā negulētu mana mīļā māsa slima, tad es

noņemtu cepuri, paceltu vaigu pret debesīm un klu-

sām pasacītu mākoņiem: vai dzirdiet, jūs, es esmu

šai brīdī laimīgs! Jā, tādi brīži ir tiešām reti, un

viņi var būt tikai brīži, tikai mirkļi. Tagad es sa-

protu ļoti labi, ka Ģēte, šis lielākais dabas, likteņa un

cilvēku luteklis, saka: viņš visā savā garā mūžā var-

būt 3—4 reizes juties laimīgs. — Mans sirdsmīļais

draugs — —

Pirmīt vēl bažījos par to, kā un kad varēšu tev

šo aizsūtīt, bet nu izrādās, ka laikam varēšu jau šo-

dien; lai gan īsti drošs tas ceļš nav, es tomēr gribu

ticēt, ka tu šo dabūsi, un ticība jau spējot kalnus pār-
celt. Manas vēstules tomēr aizvien labi apskati, pirms

uzplēs -— vai nav ceļā kontrolētas. Un ja liekas kas

aizdomīgs, tad raksti. Jā, un ko vēl gribēju tev

pastāstīt. Es vēl neesmu nemaz pamatīgi ierīkojies
savā mājiņā resp. vasaras rezidencē. Man vēl nav ne

galdiņa, ne tintes pudelītes. Mans mazais galdiņš nu

ir slimai māsai, un es sev jau liku iztaisīt jaunu. Bet

tas būs gatavs tik pēc kādas nedēļas. Es vingroju
2 X dienā un apberžos ar aukstu ūdeni un pagaidām
jūtos veselāks nekā pērn. Es pat pļauju pa dārzu

govīm zāles — t. i. — vakar pirmo reizi to darīju un

šodien pļaušu atkal, un „pelnu" tā pienu, kuru gluži
maz vis nenodzeru. Un šitāda dzīve man ļoti patīk,
tikai — jā, ir tomēr viens tikai. Un kad tas man

ienāk prātā, tad es apstaigāju to vietu, kur būs jābūvē
tā mazā mājiņa. Un laikam būs jāsāk par to domāt

un runāt kā par ko tuvu, kas jāņem rokās un jāiz-
dara, jo ar fantāziju vien nekas nav padarīts. Un

tur būs tāds mazs, mazs dārziņš, un tur mēs raksim

un pļausim abi — Mīļo cilvēciņ — teic man to stundu,
to dienu — —

Mīļo, sirdsmīļo cilvēciņ, šoreiz jāsaka ardievas. Un

labas dienas maniem draugiem — tu jau zini. Be-

hūte dich Gott! Bet to vienu vēstuli sūti man ceturt-
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dienās, tad es dabūšu vai nu sestdienas vakarā, vai

svētdien. Un tas pieder pie svētdienas prieka.
Ir sestdienas vakars un pēc 10 min. 12. Es vēl

gultā izlasīju tavu otro vēstuli — tik daudz mīļa un

laba — tik daudz mīļa un laba. Un ir žēl — diez'

vai mana vēstule tev maz jau ir rokā. Un tu varbūt

gaidot 5 min. kādreiz par mani vairs nedomātu tik

labi. Un tas man sāpētu. Vakariņas ēdot brālis

teica, ka rīt mūsu graudnieks laikam braukšot uz

Limbažiem. Bet laikam ļoti agri. Un es nu gribu
uzrakstīt tev, ka tu esi mans cilvēciņš un īniņš, un

sirdsmīļais draugs. Nupat šurpu nākot pa tumsu

kāda kaimiņa jaunieši dziedāja „dažu skaistu ziedu...
lai tie manai mīļai nestu sveicienu". Pēdējos vārdus

es dziedāju līdz . . . Mans sirdsmīļais draugs — tev

es vienmēr ziedus sūtīšu — arī no viņas pasaules.
Ik vakaru iemiegot es pagriežos ar seju uz to pusi,
kur pēc mana aprēķina tu esi — un runāju tev mīļus
vārdus. Un runāju ar Dievu par tevi. Drusciņ
smieklīgi, bet tiešām, tiešām. Un to arī vēl šovakar

darīšu. Bet kaut taču tas graudnieks tiešām brauktu,
un kaut viņš neaizbrauktu tik agri, kamēr es vēl ne-

esmu uzcēlies. Labu nakti!

124.

Svētdien.

Viss vējā! Uzcēlos šorīt 114 st. agrāk nekā citiem

rītiem, bet graudnieks jau pār kalniem un lejām. Un

man ir milzīgas dusmas uz viņu, un es saku pie se-

vis: tā tikai graudnieks var skriet — tik agri, it kā

viņam tur kas degtu. Un brāli es izbāru, ka viņš
mani nav pacēlis, jo „man vajadzēja Limbažu brālim

kaut ko steidzamu uzrakstīt". Bet viss tas neko ne-

līdz. Un nezinu, kad es varēšu tev šo aizsūtīt. Un

taisni tāpēc, ka es esmu šai ziņā it kā aprobežots,
man pastāvīgi par to jādomā — par to un par tevi.

Un es skaitu dienas un stundas, un viņu ir tik daudz.
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125.

20./VI.

Ir jau viss labi. Ir jau labi. Tik tas nu gan man

ne visai patīk, ka tu ar to caurbraucēju mājskolotāju

„amizējies". Un tūliņ norunā satikšanos un mājās
lieto Notlūge — solies braukt dienā, bet tā zeļļa pēc
brauc tikai nakti etc. Es domāju, ka die Notlūge ir

atļauta tikai priekš vienas lietas un viena cilvēka (vai
tas nu es, vai cits — nekrīt svarā), — citādi viņa vairs

ir tikai Lūge. Un brīvība stāv pār visu. Tomēr to

vēstuli es saplēsu un sadedzināju. Un tas tā notika

pirmo reizi. Un štimmungā acumirklī man nav pa-
visam laba — te mājās man tagad ir grūti — jūtos
pēkšņi par daudz vientuļš, un rīt laikam es aizbraukšu

uz Limbažiem pie brāļa. Un lai tev iet labāki nekā

man.

126.

Lai kur tu paliktu,
lai kur man mieru zvana, —

es tomēr mūžam tavs,

Tu tomēr mūžam mana.

Jāņos.

127.

Otrdien.

Nu jau es redzu un zinu, ka esmu tevi, mīļo cil-

vēciņ, apbēdinājis. Tu nevari to saprast, kā nu es

tā varēju. Un man jādod uz to izskaidrojums. To

nu es arī gribu darīt, kaut gan tas man gluži viegli
neveiksies. Un es pats nezinu, no kura gala iesākt.

Nu, sākšu no tā: vai tu atminies, ka pērn, kad tu

sāki pirmās reizes pie manis nākt, man aizvien uz

galda bij svaigas puķes? Es tev vēl citreiz kādu līdz

aizdevu. Un ne tik tad — arī vēlāk visu gadu. Un

Jāņos.

Otrdien.
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vēl pēdējo rītu pirms aizbraukšanas ekspresis uznesa

milzīgu rožu buķeti. Bet tagad — kā redzēji —

vairs nekad viņu nebij un arī sūtītas netika. Tu nu

prasīsi, kāds tam ar iepriekšējo sakars? Un tomēr.

Es jau tev šad un tad esmu šo to teicis, ka pēc tam,

kad mēs bijām tuvāki iepazinušies, es vairs negri-

bēju, lai man citi puķes sūta. Un laikam arī to, ka

tā paša iemesla dēļ ( — — — —).

Protams, ka to darīt jau neesi ne tu, ne kāds cits

mani spiedis. Un es pats to nedarīju ne aiz kādas

ārējas pavēles vai morāles likuma, bet dzīts no kā-

das iekšējas dziļākas sajūtas: ja es pa īstam gribu
būt ar tevi draugs šī vārda dziļākā un svētākā no-

zīmē, tad es reizē nevaru arī, pat pa jokam — ar kādu

citu quasi draudzēties jeb ļaut sevi par tādu uzskatīt.

Bet tas tik ievadam. Un tālāk man jāsaka — es ne-

zinu, es neesmu „ne smuks, ne bagāts" — bet man

aizvien vēl gadās pie tām levas meitām atrast ļoti vē-

līgus skatus un vaigus. Es jau tev kādreiz esmu arī

šo to teicis, lai gan tas nav diez' cik patīkami — iz-

liekas kā tāda palielīšanās. Atceries ( -)
vēstuli, kuru atstāju neatbildētu. Atceries, kādēļ es

ar tādu steigu šogad atbraucu sestdien, jo biju nozvē-

rināts braukt svētdien „jautrā kompānijā". Atceries,

ka es no „npom,ajibHbiH o6'fc,zi'a" atnācu mājās priekš
12, kamēr citi gājuši tik otru dienu pēc 12, jo pie
galda jau biju uzaicināts uz „pirmo valceri". Pro-

tams, ka tas tā drusku smieklīgi: kādēļ tad nevar

rakstīt dāmai vēstuli, kādēļ nevar braukt jautrā kom-

pānijā, dejot valceri? Protams, ka visu to var, ja tik

es zinu, ka tālāk absolūti neko nedomās. Bet mana

instinktīvā sajūta ir: entvveder oder — ganz oder

garnicht. Un tā kā tas „ganz" ist schon besetzt —

tā tad paliek tikai „garnicht". Es jau to neuzstādu

par kādu vispārīgu likumu vai dogmu. Es ļoti labi

redzu, ka gandrīz visi mani pazīstami ir citādās do-

mās, es jau tev laikam stāstīju par ( —), kas

it kā lepodamies sievas priekšā raksta mīlestības
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vēstules trim un četrām. Bet es laikam vēl neesmu

tik tālu attīstīts. Varbūt nākotnē es varēšu izlabot

sevi, bet pagaidām vēl nevaru. Un nu pag. nedēļas
sākumā es dabūju 2 vēstules (
— ...). Un taisni tais

dienās es biju tai neomulīgā stāvoklī — es nezināju
vai atbildēt, vai nē, un gribēju tev papriekš par to

rakstīt, lai neizperinātos kādi noslēpumi. ( — — —

Un taisni tad es dabūju to tavu vēstuli, ka tu tur

ar to skolmeistaru satikšanos norunā: kopbraucienos.

Protams, ka tas atstāja uz mani tādu iespaidu, ka

es esmu tikai nerrs un prātīgāki cilvēki dara pavi-
sam citādi, Un tādēļ man bij tā jāuzraksta. Vai nu

saproti? — Man žēl tā papīra, kurš nu ir piekriķelēts
ar šo muļķīgo „paskaidrojumu", kas pie tam var arī

vēl skanēt kā tāda palielīšanās. Es arī pats tiešām

nezinu, vai es savā mūžā esmu vēl daudz ko muļķī-
gāku uzrakstījis. Bet ja nu reiz tas tā iznāca, tad

tomēr bij jāuzraksta, lai tu visu zini. Jā, un Limba-

žos es nebiju — vēlāk nebij arī priekš tā štimmungas.
Piektdien biju tik pie tēva kapa, to uzkopu, abi ar

jaunāko brāli. Un vakar tev divus vārdus aizsūtīju.
Un tām divām dāmām es jau viņnedēļ aizrakstīju —

taisni tais nejaukās dienās ( ). Vēlāk

tev parādīšu. Un nu jau saule aiziet aiz koku za-

riem, un zālē, kur sēžu, rasa. Ar Dievu, mans sirds-

mīļais draugs, mana mīļā, mūžīgi mīļā. Man nav

nekāda aptverama izskaidrojuma, kāpēc tu tā esi, kā

tikai tas: laikam tā liktens grib! Un tad vēl tas: lai-

kam mēs gluži nemanot esam abi garīgi tā saauguši,
kā tur tie dvīņi, atceries, ko reiz runājām, kurus, ja
šķir, nogriež vienu no otra, tad noasiņo viens vai

otrs, vai abi divi. Un tāpēc mūs lai griež tik tā vara,

pret kuru nevar neviens cīnīties. Mīļo, sirdsmīļo,
Labu nakti!
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Ceturtdien.

Laikam šodien varēšu tev aizsūtīt šo, bet uz Lim-

bažiem viņu aizvedīs tik sestdien un tev rokā labi ja
svētdien. Man nemaz vairs nepatīk tas, kas tur sa-

rakstīts, gribēju jau reiz viņu saplēst, bet tā kā tas

viss patiesība, tad lai jau arī iet. Es šais dienās daudz

par tevi domāju — man liekas, ka domas par tevi

aizvien vairāk un vairāk laiku ieņem manā dienas

gaitā. Un labu jau vien es par tevi domāju, labu

vien, mīļu — bezgala mīļu. Un ja tā viena vēstule

tev ar izlikās tik slikta, tad jau, kā redzi, tas tāpēc
vien iznāca, ka labi, pārāk labi esmu paradis par tevi

domāt. Bet tajā vēstulē ir arī viens mazs meliņš
iekšā — to zināmo tavu vēstuli saplēsis un sadedzinā-

jis jau gan neesmu, kaut gan, tomēr un neskatoties

uz visu, viņa nav man mīļa, tomēr vienu lietu jau
es arī viņā cienu — to, ka tu biji atklāta, jo ne iz-

sacīt kaut ko ir slikti, bet padarīt. Es jau arī tie-

šām to jau gribēju darīt, bet tad es iedomājos, ka caur

to izkritīs tas pirmais akmentiņš, tu zini! Un tāpēc

es arī to nedarīju. Un nu es esmu tev visu izsūdzējis
un izstāstījis, un man pašam par sevi jāsmējas, cik

esmu sentimentāls un kleinlich ganz vvie eine

15-jāhrige Marjelle. Bet tā kā tas ir tikai viena stīga

no manis un ir arī vēl daudz citas — nopietnas, un

kas viss ar to sakarā, tad es arī neuzbudinājos par

savu sentimentalitāti. Un es esmu tev labs, mīļā,

sirdsmīļā. Un sveicini visus manus draugus tūkstots

sveicieniem — ik rītus, ik vakarus.

Kuvēra odere ir pielīmēta ar 1 kap. marku, lai ne-

var attaisīt, jo nav pavisam droši.

128.

Otrdien, 3. VIL

Man, mīļo cilvēciņ, atkal kādas 2 dienas sā-

pēja — vakar un aizvakar, un šodien ir tā uz pus-
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rata. Māte saka, ka es esot pats to dabūjis — esot

apsaldējies, jo priekš dažām dienām es biju sienu

grābt un uznāca pērkona lietus; mēs sabēgām šķūnī;

un tā kā bābieša neviena nebija tuvumā, tad es iz-

ģērbos, novilku kreklu un izgāju debess dušu ņemt.

Bij ļoti patīkami, bet no mājas to bij redzējuši. Un

tāpēc man tā galva sāpējusi. Bet tāpēc nu gan lai-

kam nesāpēja — man jau viņas tīri tā kā periodiski

atkārtojas ik pa laikam. Un tur laikam kāds cits

cēlonis. Jā, un tad man bij skumji un grūti. Un

tad es domāju par to, ka tu pērn pie manis nāci —

atceries! pavasarī, kad es gulēju. Un uzliki mazo

roķeli man uz pieri un rokām, un man bij grūti un

viegli reizē. Līdz šim man bij gājis diezgan labi, un

tā zemes svara priekš pāris dienām man bij 175 m.,

kamēr pērn tai pašā laikā 165. Bet kad jau jāmirst,
tad var nomirt ar 175 m. ar. Un ar 185 ar! Un tā-

pēc man gribas tev pasacīt, ka tu esi laba un mīļa,

bezgalīgi laba un mūžīgi mīļa. Un es nu gan agrāk
nemiršu, kamēr es pats tev to varēšu pasacīt. Un

vai tu manu lielo vēstuli esi saņēmusi un vai bij ve-

sela?

129.

4. VIL

Vakar tev rakstīju. Vakar bij otrdiena, un man

vēl drusciņ galva sāpēja. Bet šodien vairs nesāp un

ir tā, ka nekā nevaru tev nerakstīt, lai aizsūtu vai

kad. Kad vakar brālis gāja uz tiesas māju pēc avī-

zēm, es tā slepen gaidīju arī uz vēstuli. Bet dienas-

vidū jau nosapņoju, ka nebūs, un nebija ar. Tagad
man ir tādas slepenas bailes par kaut ko — diez' vai

tu manu garo muļķīgo vēstuli esi maz dabūjusi. Un

ja nē, tad tas būtu briesmīgi slikti. Es nemaz tad

nezinu, ko lai tad daru, kā lai to izlaboju. lemeslus

jau zini. Es nupat saskaitīju visas tavas vēstules, un

viņu ir taisni 12. Tas Jūdass ar tur starpā. Bet nu
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nāk tā 13-tā, un tā jau aizvien nes ko sliktu. Un man

nu atkal bailes. Bet tas jau viss nav nemaz tas, ko

taisni tev gribēju rakstīt, kāpēc man b i j jāraksta.
Es tev, mīļo cilvēciņ, gribēju labu sacīt. (—

). Es tevi mācu būt kā Solveigai, bet es redzu.

ka pats nemaz īsti tāds nevaru būt. Un ja rīt nebūs

vēstules, tad tās būs garas dienas līdz sestdienai. Es

gan to izskaidroju sev tā: manas domas un pārliecību
nevar neviena vara pēc savas patikas grozīt, tad nāktu

papriekš cīņa uz dzīvību un nāvi, bet sievietes dvēsele

paliek tomēr sievietes dvēsele — kā viņas pašas tam

labprāt piekrīt. Bet tu jau neesi kā visas — tur tas

brīnums, jo tad jau arī viss būtu citādi. Un tādēļ
es gribu šonakt tev ar visiem vējiem un visām zvaig-
znēm sveicienus sūtīt — mūžīgi mīļā.

6. VII.

Pašreiz izgrābos āboliņu, saulīte tagad taisni uz

meža galiem. Atnācu mājās tā drusciņ, bet patīkami

piekusis un tad tā patīkami padomāt par tevi.

Tev tagad brīvdiena un ko tu tagad dari? — Va-

kar brālis atnesa man no tevis 2 vēstules. Dziļš un

svēts prieks man ir par to saldo dvēseles smaržu, ko

tu esi ielikusi tais rindiņās. Mēs ziedam kā divas pu-

ķes divās tālās salās. Pūš vējš no vienas puses un

no otras puses. Un smaržas viļņi iet no vienas uz

otru. Un viņu smaržas ir viņu ziedošās dvēseles —

mūžīgās dvēseles ilgas. Mīļā — sirdsmīļā. —

Tagad ir svētdienas rīts — balts un silts, un pilns

jautriem dziedošiem vējiem. Un man uzreiz ir ra-

dusies iespēja aizsūtīt vēstuli, un tas jādara tik ātri,
ka nemaz nevaru apdomāties, ko visu tev vēl gri-

bēju rakstīt. Vakar dabūju tavu vēstuli un karti.

Paldies, labais draugs! Es jau gan nebūtu tev nevie-

nas parādā palicis, ja varētu. — Par istabu vēl par

agru domāt, to tā apmēram tai pēdējā nedēļā, kad

braukšu. Tad tev būs jāiet viņu pameklēt. — Manā
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dzīvē nekā jauna nav. Un nesāp man it nekas. Un

labāka es nekā tomēr nezinu, kā to, ka tu esi mans

mūžīgi sirdsmīļais un labais, un sirdī ik stundas šū-

potais un aijātais draugs. Un pie tevis man aiztek

visas labās domas un nodomi, un mērķi, un plāni —

par visiem tiem es vairs nedomāju viens un priekš
viena, bet it kā divatā priekš diviem. Tu esi mans

mīļais cilvēciņš. Un man brīžam liekas, ka mēs esam

divi eņģeļi m incognito. Un paši mēs tomēr to zi-

nām. Un tomēr tas vēl tik maz izteic no tā, ko gri-
bētos teikt. ( ). Un tās dienas va-

karā, kad tu šo saņēmi, tas varbūt būs otrdien —

gulēt ejot nobučo abus savus ceļus trīs reizes. Un

saki, ka tas no manis. Un Dievs lai tevi pasarga!

130.

Piektdien, 13. VII. 12.

Tagad, cilvēciņ, gribu kādu brītiņu pie tevis būt.

Es sēdu dārzā, tādā slinkotāju krēslā, kur var labi

atlaisties, piecus soļus no sava biškoka un kādus 15

no savas rezidences. Tev jāzin, ka man ir arī viens

biškoks, speciāli man. Tas ir visresnākais no visiem

biškokiem — daudz resnāks kā Dr. A. un kā visres-

nākais Rīgas miesnieks. Un kā par brīnumiem izrā-

dījās, ka viņam arī visvairāk medus, jo pag. svētdien

mēs visos ieskatījāmies un no mana vien lielu šķīvi

izgrieza. To es tagad ikdienas ēdu un atlikušo ceru

izspiest un aizvest uz Rīgu, un tad tevi arī pacienāt.
Bet kad man būs tā paša rezidence tur aiz dārza, ar

dārziņu apkārt, tad, protams, to biškoku arī turp aiz-

vedīšu
.. .

Tā. Un viss ap mani acumirklī ir skaisti:

saulīte pēclaunagā; dārziņā ap mazo mājiņu zied ro-

zes ar nolīkušiem zariem, un tālāk aiz sētas dūc pil-
nas ziedošas liepas un smaržo tik saldi, ka pat te

varu just, kad vējš stiprāki pavelk. Pār kājām līgo
smilgas, un jaunie gailīši staigā ķildodamies un dzie-
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dādami apkārt. Bet pār galvu caur ābeļu zariem

lēni iet balti mirdzoši mākoņi, lēni, lēni, kā balti ap-

ģērbušies laucinieki svētdienas pēcpusdienā. Un tā

nu es sēdu — klēpī man Joela Seele und Welt, esmu

drusciņ piekusis lasīt un nu domāju baltas domas.

Un tad jau tās — aiz „no manis neatkarīgiem" ie-

mesliem — aizvien aiziet — pie tevis, mans labais

draugs. Un brīžam tik bezgalīgi iegribas — tik bal-

tam kā tur tas mākonis paiet garām gar tavu logu.

Lai tu mani nemaz nepazītu, bet lai paskatītos un

padomātu: cik balts mākonis! Bet brīžam man at-

kal ir tā: labāk tomēr tāds „balts", tāds gluži balts

nekad nerādīties. Man nāk prātā, ko tu pēdējā vēs-

tulē raksti: tev brīžam esot it kā bailes un tev gri-
bētos sacīt, lai es tev nekā ļauna nedaru. Un tad

es zinu, ka tādos brīžos tu mani neredzi baltu. Un

tāpēc man gribētos, lai mani no zemes puses nemaz

baltu neredzētu, lai es būtu kā mākonis pret sauli,

kas no zemes puses izskatās tumšs, bet no otras pu-

ses, kas saulei piegriezta, bezgalīgi mirdzoši balts.

Un otrs mākonis, kas pacelsies tam līdzi, tas redzēs

viņa mirdzumu un pats būs tikpat balts. Mūžīgs un

neaprakstāms mirdzums ir tai saulei, kas velk cilvēka

dvēseli bezgalībā. Tā ir mīlestības un skaistuma, un

dievības saule. Un mēs esam tik nabaga mākonīši,

kas maldās zem tās — mēs abi —tu un es. Un arī

visi citi, kas to pašu meklē, kas to pašu cieš. Mīļā,
sirds mīļā — saules pusē es vienmēr esmu balts. Un

es redzu arī, ka tu tāda esi. Un priecājos par to.

Un es saku, labāki ir dzīvību atdot, nekā atdot šo

apziņu — mūžīgas saules laimi. Tu esi man laba.

Tu esi man līdz sirdsdziļumiem laba. Un es zinu, es

ticu, ka mēs dzīvojam vienai saulei. —

Tagad ir sestdienas vakars, pīkst. 5 m. priekš 12.

Guļu gultā ar baltu kreklu mugurā. Izlasīju nupat
tavu ceturtdienas vēstuli. ( )
Un nu ir pīkst. Rīt mums ir kapsētas svētki.
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Tur bus laikam arī mans Limbažu brālis — tas aiz-

vedīs šo uz L.

Mūžam zili ir Latvijas kalni.

Mūžam zaļi ir Latvijas meži.

Un mūžam sirds ilgojas pēc tevis,

mans sirdsmīļais, mīļais draugs.

131.

Tu nu gan nemaz nevarētu iedomāties, kur tavs

bejs tagad ir! Brīnies nu: Cēsīs! Vakar atbrauca un

šodien brauks uz māju. Un vēl mazāk tu varētu ie-

domāties, kāpēc viņš šurp braucis. Viņš gribēja ie-

stāties Dr. Smilgas sanātorijā. Bet neiznāk. Pirm-

kārt jau tāpēc, ka nav nevienas vakances. Un vēl

kaut kā pēc. Bet nu uz to tāļāko jautājumu, kas tad

viņam īpaši kait, es te neatbildēšu. Par to rakstīšu

no mājas. Taču beidzamais iemesls ir, ka viņš tevi

par daudz mīļu tura. Tā nu šoreiz ar Dievu, sirds-

mīļā

132.

Piektdien, 27. VIL

Un nu man tev jāstāsta atkal viens liels stāsts. Pa-

tiesībā viņš nebūtu nemaz tik liels, bet viņu var arī

par lielu pataisīt. Pie tam es jau esmu tev quasi

parādā tādu dzīves stāstu, kādu tu man pērn izstās-

tīji. Tādēļ mēģināšu arī es kaut ko tam līdzīgu.

Un beigās tev dabīgi būs tas paskaidrojums, ko pēdējā
vēstulē Cēsīs solīju. Tā tad no gala. Vienam tēvam

bij trīs dēli — divi gudri un trešais Fricis. Viņi auga

visi kopā un gāja pēc rindas ganos un skolā. Kad

vecākais bija izgājis 2 ziemas pagasta skolā un 5

draudzes skolā, tad viņš nolika „draudzes skolas gala
eksāmenu", dabūja vienu lielu liecību no apriņķa

inspektora un nu bija pavisam gudrs. Gluži tāpat
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notika ar otru. Bet trešais izgāja tikai 3 ziemas drau-

dzes skolā un arī nolika „gala eksāmenu", bet gudrs
nebija nemaz. Tad viņš nelika tēvam miera, lai sū-

tot viņu uz „kreicskolu". Viņš gribēja gudrāks tikt,

bet gribēja arī to „vārnas kāju", to spīdīgo bleķīti
nest pie cepures.

Un tas viņam beigās arī izdevās,

un kad viņš pirmo reiz miežu pļaujamā laikā nāca

no „kreicskolas" mājā ar melnu jostu ap vidu un

spožu bleķi pierē, tad viņa augstība Nikolajs II bij
tik biskīt par viņu lielāks. Un pēc 3 gadiem viņš pa-

beidza to „kreicskolu" un dabūja Harpajrv 3a xopomie

ycrrßXH h nOße,zieHie — smuku grāmatu
(JIepMOHTOB'u) un kādus 10 rbļ. naudas no inspek-
tora par to, ka viņš rakstīja tam ocpHiiiajībHbia 6y-
MarH. Prieki, protams, bij lieli, bet kad tie bij

pārgājuši, tad viņš redzēja, ka tomēr nav necik gudrs.
Vos jetzt? Toreiz bij tie grūtie gadi, un ja arī viņi
tik grūti nebūtu, tagad tēvu vēl uz ko piedabūt bij
maz cerības. Nu bij liela galvas lauzīšana. Agrāk

viņš bij dzirdējis, ka skolotāju seminārā pieņemot ik

gadus dažus, kas vislabāki eksāmenu noliekot, „uz

kroņa rēķina". To izmēģināt bij pēdējā karte. Un

kad nu citādi nemaz nevarēja, tad tēvs viņu augustā
aizveda uz Valmieru līdz vilcienam, iesēdināja tajā —

un lai brauc. Tās bij grūtas un šaubu pilnas die-

nas. Eksāmenu licēju ap 200, no tiem ieņem 30, no

tiem 30 kādus 5—6 „uz kroņa". Bet labie gari to-

mēr bij žēlīgi, un pēc 3 dienu gara eksāmena kādā

sestdienas vakarā vēli tumsā tika pasludināti rezul-

tāti. Direktors, kurš izskatījās pēc buldogas suņa

(tagadējais N. ģimnāzijas direktors P.), lasa: Ha Ka-

-3eHHOe coj[ep}KaHie npHHHMaioTCF, un pārpildītās

telpās vairs nevienas dvašas nedzird
...80-nepßbix,b...

80-BTOpburb ...
b-b TpeTbHx-b — Bap,n;a OpHHTb

Bet es, protams, neticu savām ausīm, tas

jau nebiju es, tās bij viens „Bappp,aa". Vēlāk to-

mēr izrādās, ka tas tiešām tas dumais dēls. Ave Ma-

ria! kas nu vairs kait — uzturs, grāmatas, „rūme",
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skola, gultas veļa — viss brīvs, tik drēbes pašam va-

jaga (Nota bene — es seminārā svēru 188 m.). Un

trīs gadi paiet, und der Himmel ist voll Geigen. Un

semināru beidzot direktors izmaksā man vēl 25 rbļ.

par to, ka es pēdējā gadā pārvaldīju semināra ap-

tieku (Dr. Rudakovs bij mans šefs). Nu nāk dzīve,

un sākas skolmeisterošana. Vieta gadās Katlakalnā.

Un paiet daži gadi, es jau esmu drusciņ dzīvē ieska-

tījies un redzu, ka tā ir wūst und leer
.. .

Un kā du-

mais dēls es esmu tāpat kā bijis, un nu tik vēl īsti.

Un ar katru dienu paliek viss nepanesamāks. Tai

laikā mans brālēns beidza ģimnāziju un aizbrauca uz

Tērbatu studēt medicīnu. Un vienā jaukā dienā es

pasaku savam principālam adē, paņemu savas pinde-
les un aizbraucu uz Tērbatu, ar kādiem 100 rbļ. ka-

batā. Es gribu sagatavoties uz ģimnāzijas galeksā-

menu, lai varētu studēt filozofiju. Lai es nebūtu

vairs dumais dēls .
.
. citas zinātnes mani neinteresē.

Un tas bij 1905. g. rudenī. Pēc pāris vētrainiem mē-

nešiem ūniversitāti slēdz, un mums jāatbrauc uz

Rīgu. 6. g. pavasarī brālēns brauc uz Vīni studijas

turpināt. Kur man palikt? Es braucu līdz. Bet lī-

dzekļu gandrīz nekādu. Brālēnam priekš sevis gan

pietiek, bet priekš 2 — nē. Tomēr es iestājos ūni-

versitātē filozofijas fakultātē kā brīvklausītājs un

reizē gatavojos uz abitūriju. Strādāts tiek līdz 18 st.

dienā. Sīkumos par to runāt nav viegli, īsumā —

pēc % gada esmu — salauzts. Plūdoņa atraitnes dēla

traģēdija, tikai bez beigu daļas. Dilonis gan nava,

laikam tāpēc, ka man ļoti stipras plaušas, bet nervi

pilnīgi beigti — und ernste Storungen m Magen- und

Nierenfunktionen. Tagad būtu tik viegli pasacīt: Ar

Dievu dzimtene, ar Dievu māt! Bet ir viena doma,

kas mani no tam attur —tā ir doma par tēvu. Es

zinu, ka mana māte raudātu pēc manis ilgi un grūti;

tāpat brāļi un māsas. Bet tēvu tas salauztu, galīgi.
Un to es nevaru uz sevi ņemties. Tā tad atbraucu

07. gada pavasarī Rīgā un rakstu uz mājām, ka man



328

labi iet. Pienāk vasara, bet uz mājām nebraucu, lai

tēvam nebūtu jāredz, cik man labi iet. Pieņemu da-

žas stundas un dzīvoju. Bet dzīvoju nu pilnīgi tais

domās: Wen die Gotter lieb haben, den nehmen sie

frūh zu sich. Un man tas tik labi patīk, ka es it kā

paslepus gaidu, vai nemirs drīz mans tēvs. Un es

nekā vairāk no dzīves negribu — es esmu Zemes

dēls, un Zvaigžņu meita manis gaida. Šais domās

esmu dzīvojis līdz beidzamam laikam, apmēram līdz

pērnājai ziemai, un varbūt kādā dvēseles kaktā viņas
vēl tagad paslēptas. Tomēr beidzamajā laikā ir no-

tikusi tai ziņā maiņa — papriekš it kā neapzinīgi, tad

aizvien skaidrāki. Un tev nu nebūs grūti uzminēt,

kas tās maiņas cēlonis. Es jau arī varu viņu no-

saukt: tu. Un nu man sāk nākt bieži ausīs Poruka

vārdi: vēl dzīvot, dzīvot gribas man. Tevis dēļ, cil-

vēciņ. Ja nu es arī to filozofijas doktoru esmu pa-

zaudējis, bet saticis tevi, tad es nezinu, vai esmu kri-

tis, vai cēlies. Jeb zinu tomēr. Un citādi jau mūsu

ceļi laikam nebūtu nekad krustojušies. Lūk, kādēļ
es pavasarī sāku vingrot un apberzties ar aukstu

ūdeni. Es gribu atkal stiprs būt. Bet te nu beidza-

mās nedēļās tā mājas atmosfēra, sevišķi māsas sli-

mība, bij stipri nospiedoša. Es jutos nervozāks, un

bij manāms viens otrs vairāk traucējošs simptoms.
Un sveroties es redzēju, ka esmu beidzamajās nedē-

ļās palicis 5 mārciņas vieglāks. Lūk, kādēļ tad es

braucu uz Cēsīm, uz Smilgas sanātoriju, jo ja es

brauktu citur kur, tad tas izskatītos, it kā es bēgu no

mājas, no māsas. Tas būtu zemiski un gļēvi. To-

mēr no tās sanātorijas nekas neiznāca, pirmkārt jau
tādēļ, ka nebij nevienas vakances. Un tad vēl Smilga
saka, ja es gribētu kādreiz pie viņa iet, tad vajagot
papriekš no speciālista likties izmeklēties, kas man

īsti kait, viņš pats ar izmeklēšanu nenodarbojas, viņš
tikai ārstē. Un tādēļ atbraucu smuki atpakaļ. Un

tagad jūtos diezgan labi, un māsai arī ir labāki. Un

atbraucis atradu no tevis vēstuli priekšā. Un tā arī
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bij laba. Sliktums tikai tas, ka viņa ir bijusi vaļā
attaisīta — pat vairākās vietās ar līmi bij nosmērēta

līmējot. Jeb vai tu viņu ar kaut ko līmēji? Bet ja
nu es kādreiz uz tiem Limbažiem aizbraukšu, tad

iešu pie pasta priekšnieka izrunāties. — Tā nu mans

stāsts ir galā. Un nu tu redzi, kādā ziņā tu biji vainīga

pie tā, ka es braucu uz Cēsīm. Un nu tu zini, ka es

esmu iedomājies, ka tu esi tā mana zvaigžņu meita,

un ka tāpēc man vēl jādzīvo. Un ja tu sacītu, ka tu

tā neesi, tad es zinātu, ka man nav jādzīvo, un ka

mana zvaigžņu meita mani gaida mēnesslodziņā. Bet

tu jau to nedrīksti sacīt, tas ir drīkstēt drīksti, bet

laikam nesacīsi. Jo es bieži tagad domāju par to

(

). Ja Frl. E. vel kādreiz par tam

asarām filozofē, tad saki viņai tā: Dzīve ar daudz

asarām un ar mērķi ir simtreiz labāka nekā

crzīve bez asarām un — bez mērķa.

133.

Ir sestdienas vakars un pīkst. 1412. Tuvojas pēr-
kona negaiss, un pašreiz sāk grabēt uz mana jumtiņa.
Nesen izlasīju tavu vēstuli — 2 reizes. Es priecājos,
ka tev labi iet — no sirds. Tik nu viena bēda man,

ka tev ilgi jāgaida tagad uz manu vēstuli. Bet tagad
tiešām ir tā — kas var kājās stāvēt, tie visi pie
darba, un neviens nekur ne brauc, ne iet, jo visa

labība un lini gandrīz reizē gatavi. Mans jaunākais
brālis taisījās pirmdien braukt uz Valmieru „ložu"

darīšanās, un tamdēļ es biju nodomājis rīt kā svēt-

dienā rakstīt tev garāku vēstuli ar feļetona pielikumu,
bet nupat vakariņas ēdot nosprieda, ka viņam jābrauc
jau rīt, t. i. agri no rīta. Un nu neko tev steigā vairs

nevaru uzrakstīt. Tu jau zini gan, ka tad ir visas

tās simts dažādās lietas kā ūdenī iekritušas. Ir pa-
licis tikai tas, ka tu man esi laba un es tev labs. Un

es nezinu, vai maz vairāk arī ko vajaga sacīt? (
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). Es negribu, lai tu man butu „kaut

kas", bet viss — šinī un nākamā pasaulē.

( )•

134.

Ceturtdien.

Šodien viss ir pelēks — ārēji un iekšēji. Un es

nejūtos diezcik labi. Tāda kā apātija, kā nogurums.
Tavu vēstuli dabūju vakar. Labi, ka tu atrakstīji,
citādi es būtu diez' ko izdomājis. Es gribētu tev ko

smuku aizrakstīt, bet šodien manī nav nekā smuka.

Pat sapņi naktī bij tādi sajukuši un smagi. Bet vai

nu tik traki — gan jau atkal pāries, noskaidrosies.

Tik viena silta domiņa tekā un lodā pa smadzenēm —

doma par mazo labo cilvēciņu. Un lai viņam būtu

labi.

135.

Piektdienas rītā.

Es vakar no tevis stipri gaidīju vēstuli un nesa-

gaidīju. Šodien man štimmungā it kā būtu labāka,
bet īsti laba arī nav. Ir tā ērmoti, — tā kā no kā

bailes būtu, tā kā kas ļoti slikts būtu gaidāms. Un

tad atkal viss izliekas tik smieklīgi muļķīgs un nie-

cīgs, ka nemaz nedrīkst ne par ko domāt, pm. tas,

ka jāsāk atkal uz stundām iet. Tā tik vien liekas,
ka tas caur kādu pārskatīšanos tā noticis, ka tas tik

tā «provizoriski", bet ka pēc tam vajaga kaut kam

lielam nākt un notikt — vai nu labam, vai sliktam,
bet kaut kam lielam. — Un tad atkal tādi pārmetumi,
ka es neesmu pret tevi tik labs kā vajadzētu
būt, kā gribētos — īsumā — viss ir nepilnīgs, un pa-
saule nav ierīkota priekš manis, nedz arī es priekš

pasaules. Prātīgam cilvēkam, protams, tas izliksies

smieklīgi, bet tā jau nu reiz ir tā ķibele, ka es ne-
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esmu prātīgs. Un tad vēl varbūt vainīgs arī tas, ka

nav nekādu radniecīgu cilvēku ar ko satikties. Iz-

ņemot tos pāris brīžus, kur bijām kopā, un tad vēl

varbūt vienu pusstundu kādā alejā, kur satikos ar

māksi. Dzeni un Zaļkalnu, šīs dienas ir pagājušas
kā tuksnesī —kā kādā ļaužu tuksnesī. Bet — pie-
tiks par to.

Ja svētdien laiks būs labs un ja tu vesela, un es

arī vesels, tad uz jūru gan aizbrauksim. Bet tad

mums jau jāsatiekas kādos 2-os, ne vēlāk. Ap 1 es

ēdīšu pusdienu AI. ielā 2. Un tad ap 2 mēs varētu

satikties unter den Linden katedrāles priekšā. Jeb tu

varētu atnākt pie manis mājā starp 12 un — ?

136.

Sirdsmīļā dvēselīt — pulksteņa nosit pašreiz
Tikko iekāpu gultā, bet nedrīkstu miegam ļauties, ka-

mēr uzrakstu pāris vārdu tev. Dabūju tavu vēstuli

pēcpusdienā, un tā bij tik bezgalīgi mīļa, ka es pat

nezinu, ko tev lai saku un vai vispār ko lai saku.

Vai to, ka es tavs, ar dvēseli un miesu tavs. Bet es

jau sevi neturu par kaut ko vērtīgu, lai to teiktu.

Un neesmu mierā ne ar dvēseli, un ar miesu jau pa-
visam nē. Ja es būtu tik vesels, kā es to gribētu,
tad gan citādi. Bet tagad — tagad kāds es esmu,

arī ar visu nemieru un sevis nicināšanu. — Un ja
Dievs gribēs, tad varbūt arī var labāki iet, un varbūt

es tomēr varu tev labs un pavisam tuvs būt. Ja

Dievs gribēs. — Un nu ar labu nakti, mīļā un dārgā —

un zini, ka es gribu tavs būt. Un vienīgi un pavi-
sam.

137.

Nu jau galva man vairs nesāp — ne vakar, ne

šodien. Un rīt laikam iešu uz stundām. Būtu jau
varbūt šodien aizgājis, bet papriekš drusku jāuzba-
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rojas, jo citādi „tie šķitīs garu redzam". (—-
—

—) Un beigās es tomēr atrodu, ka mēs visi esam un

stāvam lielā Likteņa rokā. Un kā tas to dzīvi no-

teiks, tā būs. Vien mīlestību tas nevar grozīt. Tā

laikam ir stiprāka. Brīžam man tā liekas. Un nu

uz redzēšanos — manu sirdsmīļo.

138.

Mīļo, labo — es nekā neprotu vairāk ne izsacīt, ne

izstāstīt — ir tāds kā vispārīgs nogurums — man nav

ne garīga, ne fiziska apetīta, ne patikas ko ēst, ne la-

sīt, ne domāt. TanaH y>KacHaa nycTOTa. Bet pagā-

jušo nakti es redzēju gaišu sapni — ļoti zāļainu un

puķainu pļavu! Un es ceru, ka tagad labāki būs.

139.

No tavām divām pēdējām vēstulēm redzu, ka, bei-

dzamo reizi tev pie manis esot, esmu tev kaut ko

slikti padarījis. Es gan lāga nezinu, ko un cik, bet

viena lieta laikam būs tā, ka negāju tevi pavadīt.
Ak, cilvēciņ — mīļo cilvēciņ! Kaut tak es „varētu

parādīt tev savu sirdi". To es darīju atkal par tevi

domādams. Arī to pēcpusdienu man sāpēja vēl diez-

gan manāmi galvav
bet es tomēr gribēju tev „jautrs"

būt, jo kāds prieks 'gan tev, kad tu atnāc pie manis,

un es saskābis. Un pēc tējas es iedomājos, ka tūlīt

ārā ejot varētu notikt tā, ka rīt atkal uz stundām ne-

varu iet, un man atkal tev jāraksta. Un tas man ir

nepatīkamāki par visu ko. Ak, ja jau es ikreizes

varētu visu, ko gribu, tad jau es tevi vadītu aiz-

vien līdz Pts. ielai. Vai tu to tiešām, cilvēciņ, ne-

mani! Un kas uz tām ilgām" attie-

cas, tad man jāsaka, ka man, cik tālu viņas var at-

tiekties uz reālu cilvēku, man nekādu ilgu vairs nav,

kā tikai ilgas pēc tava tuvuma un pēc tā, lai mēs va-

rētu kādu gabaliņu dzīves ceļa kopā — pavisam kopā
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noiet. Bet kad tad palieku slims, tad viss tas it kā

tāļāk aizvirzās. Patiesībā gan no tā arī nevajadzētu
bīties, jo ja arī gadītos tas ļaunākais, tad tomēr, at-

mostoties von diesem irdischen Schlafe, es zinātu, dass

ich schon getrāumt habe. Un es nekā cita negribu
un nekā cita nevēlos. Un esmu tavs šai un viņā
dzīvē — sirdsmīļā.

140.

Šo pēcpusdienu dabūju divas vēstules — no tevim

un mājām. Un taisni tad, kad Akurāters sēdēja pie
manis (viņš nemaz nav uz mani dusmīgs). — Mājās
ir ļoti uztraukušies par manu vēstuli, kur rakstīju

par savu slimību un par to, ka esmu badā un slims

būdams nedabūju pusdienas. Brālis braukšot tūliņ

pakaļ un vedīšot mani projām, jo viņi laikam domā,

ka es jau mirstu. Un tāpēc man bij jāraksta, ka vēl

nemirstu un pakaļ lai nebrauc. Un nu rakstu tev,

kas man mīļāka par visiem (māte un brāļi, un māsas

arī man mīļi, bet atkal citādi). Un man bij prieks,
ka tu nemaz neesi uz mani dusmīga un jau vakar tū-

līt rakstīji. Redz, ka tu esi labāka nekā es! Jā, un

par tām rozēm. Ak manu sirdsmīļo cilvēciņ, vai tad

es to kādreiz varu izsacīt, cik tu esi laba! Un ka

tevis pēc man gribētos dzīvot. Un mirt arī tevis pēc.
Ak mīļo — sirdsmīļo — kaut taču Dievs mūsu dzīves

pavedienu nekad vairs nešķirtu, un vai nu tālāk

vērpj, vai pušu griež — kaut to darītu reizē ar abiem.

Tā ir man tagadējā lielākā lūgšana. — Ar veselību

nav nekas grozījies, bet sliktāki nav kā vakar. Un

cerēsim, ka rīt būs labāk.

\ 141.

Pulkstens nosita 9. Aiz loga dzird tur to svēto

dziedāšanu un spēlēšanu. Man liekas, ka tas diezgan
smuki, ja tas tiešām nāk no kādas iekšējas vajadzī-
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bas. -v- Es nupat paēdu vakariņas un man diezgan
labi smēķēja — noēdu veselu V2cali un dažas žāvētas

reņģes (tas cālis gan nebij lielāks par krietnu vardi!).
Man kāds ieteica dzert BopjKOivrb ūdeni, un es jau
vakar vakarā un šodien dzeru, un laikam tas ir labi.

( .).

142

\— .) Bet brīžam man liekas, ka ir

tikai trīs lietas patiesas šai pasaulē: Dievs, debesis un

mūsu draudzība. Un tad ir atkal, it kā tās visas 3

būtu viens.

Bet es pa šīm dienām nekur nebiju — ne kon-

certā, ne teātrī: laboju burtnīcas un gaidīju tevi. Burt-

nīcas izlaboju, bet tevis nesagaidīju. Un kad tu ilgāk
neesi bijusi, tad tā kā nogurstu un kaut kas ir kā pa-
zudis. Es jau zinu, ka tu nevari, es jau zinu arī, ka jā-
domā un jābūt kā Tristanam — bet tomēr — tomēr

Dievs taču laikam mūs ir radījis par draugiem, kuri

vienmēr viens otru lai stiprina vaigu un rokas noglās-
tot. Un šovakar es atkal tevi slepen gaidīšu, lai gan tā

kā neticētos atkal — tik briesmīga vētra kauc ārā.

Bet vai nu šā, vai tā — arī tā pati gaidīšana ir skaista.

Vakar pārnācu 3. Tas bij diezgan garlaicīgs va-

kars. Pazīstamu gandrīz nekādu. Tikai Delle ar

savu madāmiņu, Br. A. un Jānis Rozentāls. Ar pē-

dējo nosēdēju visu laiku kopā ēdamzālē un kaut ko

ēdām. Rozentāls bijis ārzemēs kādas 10 nedēļas un

zin daudz ko stāstīt. Vēlāk paskatījos, kā dejo, un tad

nācu mājā.

143.

Man šodien visu dienu ļoti laba „štimmunga", tā

it kā es tevi visu dienu uz krūtīm nēsātu, lai jau tas,

ko es tā nēsāju, ir sapnis. Bet man gan beidzamajās
dienās ir pavisam pazudusi starpība starp sapni un

tevi, es tos vairs nevaru izšķirt vienu no otra. Un kad
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es par to tā domāju, tad man milzīgs prieks — un es

klusu pie sevis saku: svētīga ir tā stunda, kur to tā

var sajust. Tas ir kaut kas no tās sakušanas, par

kuru es sākumā runāju. Un man ir prieks un brī-

nums, kā es to tā varēju uzminēt. Man ir vienmēr

saldi un jauki bijis domāt par cilvēciņu, bet tagad

jaukāki kā jebkad. Un tad es zinu, ka tu man esi

tik mīļa kā nekad vēl. Kā nekad vēl. Un tad es

nogudroju par to tā: kad Dievs gribēja cilvēku sev

līdzīgu padarīt, tad viņš ielēja viņa sirdī —
mīlestību.

Bet tad man atkal uzkrīt tāda sajūta, ka par to ne-

drīkst daudz runāt, — liekas, ka vārdi varētu viņu
it kā samaitāt, padarīt ārīgu un vairs ne tik īstu. —

Cilvēciņ, — svētas ir tās dienas, ko mēs pārdzīvojam.
Caur viņām jāiet ar svētsvinību kā caur dievkalpošanu
baznīcā — bez trokšņa, bez liekiem vārdiem, bez ma-

ziskām domām un rūpēm, jo mūsu sirdīs zied mī -

lest īb a — sirds mīļā.

144.

Ne jau tāpēc tev nerakstīju — bet — bija tāda

pelēka diena un vakar saskaitos uz meitu, ka viņa
man par vēlu vannu iztaisīja. Un arī šodien visu

dienu ir tā pelēki ap sirdi. Un tad tie mīļie vārdi

arī tā nedrūzmējas kā citreiz: desmitiem un simtiem,
un katrs grib izlauzties uz āru un iekļūt vēstulē.

Rakstu tikai tādēļ, lai tu rītu zinātu, ka dusmīgs ne-

esmu nemaz uz tevi un nemaz neesmu arī bijis. Un

varbūt, ka tad, kad šo vēstuli kastītē metīšu, atlaidī-

sies liels, liels pulks mīļo vārdu kā balti baloži un

raudās pie manis visu nakti par to, ka neesmu viņus
pie tevis aizsūtījis. Bet tagad man ir tikai viens

vārds. Un tas ir: sirds mīļā.

145.

Nu pulkstens drīz un es iešu pastaigāt un tad

iemetīšu pasta kastītē priekš tevis vienu „labu, labu
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vakariņ" — kā tai saulītei tur tai smukā dziesmiņā.
Jā, un vakar stundā man gāja ļoti, ļoti labi. Noru-

nāju stundu un pāri vēl un paguvu izstāstīt tikai pusi
no tā uzmestā konspekta, tā ka līdz simmetrijām ne-

maz vēl netiku. Un tad uz māju nākot, es domāju,
ka tas tāpēc tā, ka tu man labu vēli, un ja tu nebūtu

atnākusi un es būtu visu laiku tur diez' kādus sī-

kumus sadomājis, tad man tik labi nebūtu gājis. Un

lai tev paldies par to! Un es esmu tev labs un „tev'

gribu mīlēt, savu prieku". Un rīt 7 es uz tevi gai-
dīšu katrā ziņā.

146.

Manu mīļo, mīļo īniņ — man visu laiku domas ap
to vien grozās, ka neesmu tev vēstuli nosūtījis un tu

varbūt gaidi. Vakar pēc pusdienas es aizgāju uz

tirgu un nopirku ābolus, un kad pārnācu, bij jāiet tū-

liņ vannā un tā netiku nekā pie nosūtīšanas. Do-

māju šorīt, bet, kamēr uzcēlos, saģērbos un paēdu, nu

jau 12 cauri. Man tik ļoti gribētos tev kādu mīļu
vārdu pasacīt, manu mīļo, mīļo īniņ! Man aizvien

spokojas galvā tās pērngadējās dienas ap šādu laiku

un tas, kā tu mani gaidīji. Tad es pirmo reiz ar sā-

pēm un šausmām dabūju izjust, cik tu man dārga —

-— unendlich —to es tev gribēju pasacīt.

147.

Nu ir atkal sestdienas vakars un vannas vakars

Un biedru vakars tai biedrībā tās veicināšanas tās

mākslas. Un man ir laba sajūta. Un tāpēc iešu pa-

priekšu vannā šķīstīties no tiem nedēļas grēkiem, bet

pēc tam laikam arī aiziešu uz to biedru vakaru. Va-

kar atnācu mājā svilpodams, un ceļā negadījās ne-

viens pats žuliks. Tad vēl nostrādāju kādas 1% stun-

das un tad likos uz auss. Un varbūt rīt būs tikpat
laba diena kā šodien un vakar. Aber bet — vai tad
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tu nevarētu atnākt uz vienu stundu, tad būtu viss vēl

labāki... Ap 5—6? Un tad es tevi atkal vadītu pa

gaišo ielu, pa smuku, mīkstu krēslu. Un tas būtu

pavisam jauki! Parunā ar to ķēniņu un saki, ka tev

jāaiznes viens zābaks pie kurpnieka uz Tērbatas ielu

51. Nu tad es tevi tā ar vienu auss galiņu gaidīšu.
Bet lai nu tas iznāktu šā vai tā, tu esi mans īniņš-

cilvēcīniņš, un es esmu cilvēks un esmu tev labs. Un

manas domas laižas uz tevi kā bites uz ziedošu liepu.

148.

īniņ — īniņ — īniņ — mīļo, sirdsmīļo īniņ, cik

grūti man tomēr domāt par vārdiem, lai izteiktu to,

ko domāju un jūtu:

„Man visi gudrie vārdi

Sen garlaicīgi kļuva,
Tik sirds —

Tik sirds un saule man tuva."

Un tad vēl tā: ja ilgas kļūst lielākas nekā visa

dzīve, tad ir tā, it kā viņas gribētu, varētu salauzt

visu dzīvi. Un tad viss tas karstais un tumšais asinīs

izgaidās, izraudās, izpriecājas un beigās sāk glauzties
pie nāves kā pie mātes, kā pie mīļākās. Man šodien

visu dienu ir labs gara stāvoklis, bet ilgas ir lielākas

nekā diena, nekā es pats, nekā visa dzīve. Un vie-

nīgās skumjas man šodien ir tās, ka es neesmu eņ-

ģelis, kas nav saistīts ne pie laika, ne pie vietas. Jeb

arī es esmu, bet „uz robežu" man spārni ir noķīlāti
un es ieģērbts cilvēka, beidzot skolmeistera maskā.

Ak, dzīves ironija.

149.

12. 12. 12.

Šovakar, īniņ, ļoti tevi gaidu, bet diez' vai sagai-
dīšu. Nupat pie manis atkal bij viens „ģenijs" —

Tik sirds
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laikam īsts šarlatāns uu blēdis, izmuldējās, izgrāb-

stītās kādu stundu un beigās bij jādod viens y2 rub-

lis — vienu „lozi jāņem" —uz viņa gleznu. Nu —

Borb c-b hhmtj.

Bet īniņ — īniņ — kādēļ tu neatnāc? Kādēļ tu

neatnāc? Varbūt, ka līdz rītam man tevi gaidot mati

sirmi paliek. īniņ — mazo labo īniņ — es esmu no-

guris aiz ilgām un pat vārdi sāp, kurus es še uzrak-

stu — fiziski sāp. Mīļo, mīļo īniņ — tu esi mans

draugs—mans vienīgais labais draugs —un tā maize,

un tas vīns, ko es ēdu un dzeru, ir ilgas, ilgas, ilgas —

mīļo labo, mīļo labo īniņ.
Manu īniņ — es eju tagad uz 3acE,n;aHie ne/iaro-

cOB'BTa, kas sāksies taisni 6-os. Acu-

mirklī jūtos drusciņ it kā noguris, lai gan visu dienu

man bij labi. Man šodien ļoti daudz bij par tevi,

īniņ, jādomā, nezinu skaidri kāpēc. Un bieži taisni

par tādām niecīgām lietiņām, piemēram, par to, kā

izskatās tavas rokas, kad tu abas saliec kopā — cik

viņas tad izskatās maziņas un cik tieviņš tas stilba

kauliņš pirmā locījumā, rvvß KomaeTCH KHCTb. Un

tad es pats neizsakāmi dziļi noņēmos pats sevī viņas
mīlēt visā mūžā — visā savā mūžā šos tievos roku

stilbiņus mīlēt un glaudīt, un siltu dvašu uz viņiem
pūst kā uz vārīgiem salā pagurušiem tauriņiem. Un

tā domājot tad nāk pār pašu tāda svētlaimība, ka to

grūti izsacīt. Un tad liekas, ka tev arī tālumā vaja-
dzētu just, cik es ar visu sirdi un dvēseli tev labs.

Manu īniņ, manu sirdsmīļo, mūžīgi mīļo īniņ — ja
tu kur dzirdi vai lasi, kad saka kāds: es viņu mīlēju
tā kā neviens vēl, tad saki: viņš melo, ir viens, kas

mani vēl vairāk un dziļāk, un svētāt mīl. Sati tā un

domā par mani, bet es darīšu tāpat un domāšu par

tevi. — Bet trešdien paliet tā norunāts!

150.

Rīt es apstatīšos un, ja dabūšu tādu gluži mazu

eglīti, tad nopirtšu. Un svecītes arī tādas 2. Un pa-
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rīt tad pa riktigam aizdedzināsim. Un es tevi gaidīšu

jau 3. Un tu esi mans mīļais mazais īniņš.

151.

īniņ, manu mazo, mīļo — pēc 20 m. būšu Val-

mierā. Gribu tev uzrakstīt, ka esmu tev labs, bet

vagons trīc un dreb. Jauna piedzīvojis nekā neesmu,

izņemot dažas komiskas scēnas še vagonā, kur viens

baptists ar vienu sociālistu milzīgi dūšīgi strīdējās par
Dievu un bībeli v. t. t. Ja nu rīt šo dabū, tad zini, ka

es visu ceļu braucu ar tevi kopā.

152.

Manu īniņ — šodien ir 2. janvāris — anno 1913.

— Un es sēdu Limbažos pie galda un rakstu. At-

braucu vakar un šodien braukšu prom. Bet māju
tomēr neiesvētījām — tam jānotiek vēlāk. Bet es to

laikam nepiedzīvošu, jo — kā jau teicu — piektdien
braukšu projām. Es braukšu taisni uz to punktu,
kur tu mani gaidīsi. Un es esmu tev labs un tev

vien.

153.

Manu īniniņ —

vakar vakarā es par tevi domāju, pēc vannas, un man

palika skumji ap sirdi, gribēju jau tev rakstīt, bet bi-

jos apsaldēties uz kastīti ejot, un tā palika. Bet es

zinu, ka šodien tu būsi gaidījusi ( ). To-

mēr liekas, ka tam tā nemaz nevajadzētu būt, jo —

„tu jau zini, tu jau zini. .." Un šodien es domāju:
varbūt tu atnāksi pa krēslu. Bet nu jau laikam vairs

nav ko gaidīt. Es jau zinu, ka tu nevarēji, citādi jau
tu būtu. — Und sonst ist nix besonderes. Šodien es

iesāku rakstīt par Raini. let diezgan grūti un sā-

kumā iznāk diezgan asi. Bet vēlāk jau būs atkal labi.



340

No Zeifērta dabūju jau veselas 2 vēstules. Un laikam

mana vēstule arī būs vainīga pie tā, ka Bērziņš nupat
atteicies no „Druvas" redaktora amata. Nu nāk Zei-

ferts viņa vietā, un nu taču lai es strādājot līdzi. —

Posmotrim. —
Un tu esi mans īniņš, mans mīļais,

mīļais īniņš.

154.

Manu īniņ — mīļo — mīļo — „simtu labu vaka-

riņu!" Tu jau zini, ka man tagad nav vaļas — rak

stu par Skalbi.

155.

Manu mīļo īniņ — tava vēstule atstāja uz mani

tādu nelāga iespaidu. Es nemaz nevaru izdomāt,

kas tie par „grēkiem" un ļaunām domām. Atraksti

par to man skaidrāk. Vakar atbrauca brālis un gu-

lēja pie manis pa nakti. Bet šodien atkal aizbrauc.

Rīt tevi gaidīšu, bet ceturtdien nē, jo tad man būs

jāraksta tas artiķelis, ko neesmu nemaz vēl iesācis.

Un sestdien varbūt aizbraukšu uz Limbažiem — līdz

pirmdienai. Tā tad rīt.

156.

Braucu — braucu, manu mīļo. sirdsmīļo. Rakstu

šo stacijā. Tā tad pirmdien 6-os.

157.

Šovakar, mīļo īniņ, pēc stundas tūliņ eju uz

Dalkrozi (sākas 8-s) un tāpēc tevi laikam nesatikšu.

Bet rīt atnāc, mīļo, mīļo — jau 6-os. Ja?

158.

īniņ, īniņ — maziņo īniņ — es visu nakti biju pie
tevis. Es vienmēr par tevi esmu daudz domājis, bet
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pēdējās dienās par visām vairāk. Mīļo, sirdsmīļo. Es

šodien iešu biļetes pirkt uz teātri, tā ka rītu 6-os tu

jau atnāc pie manis, ja arī vairāk tev nerakstu. Un

steiga ir liela — pulkstens pēc 15 m. 9.

159.

Biļetes jau nopirku. Sākums pulksten 7-os, tas ir

šodien. Tā tad nenokavējies. Jā, un tu esi mans

draugs, mans mīļais draugs.

160.

Biju nupat uz stundu, kur stāstīju par jokiem (ko-

misko), bet man štimmungā nav nemaz tik sevišķi
laba. Es biju nodomājis šai nedēļā daudz strādāt un

pastrādāt, bet bīstos, ka neiznāk tāpat kā jau dažu

labu reiz — nav vēl apskatījies, bet jau tās brīvības

dienas pagalam. Bet šodien es gaidīju no tevis vēs-

tuli un nesagaidīju. Tādēļ rīt gaidīšu tevi pašu —

jau tā no 146—6, tad iesim pastaigāt.

161.

Manu mīļo, labo, balto īniņ — šovakar tik liels vējš
un tik labi būtu sēdēt klusā un siltā istabā un lasīt

jaunos žurnālu numurus (pie tam rītu brīvdiena un

var ilgi gulēt) — bet es tev vakar aizmirsu sacīt, lai

tu atnāc, un laikam vairs neatnāksi, jo pulkstens jau
149. īniņ, putniņ, tas nav labi! īniņ, mīļo labo, bet

rīt gaidīšu tevi jau piecos, un tad varbūt iesim pa-

staigāt. Piecos. Ja?

162.

Tagad ir pulkstens un man jāiet uz vienu

3acfe,a,aHie, bet Iniņa vēl nav. Un tas nemaz nav

labi. Vai tad to jogurtu tu nevarēji pēcpusdienā nest
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un pati ari atnākt? īniņ, īniņ — tu esi tomēr biskīt

Sukuburiņš! — Bet vakarrīt es tev atkal uzrakstīju
vienu mazu, mazu dziesmiņu, un ja man nebūtu tūliņ

jāiet uz 3acß,naHie, ta(j es vinu te uzrakstītu un

rīt tu viņu dabūtu. — Bet varbūt tu vēl līdz 8-iem

atnāc! Bet ja nē, tad rīt man būs līdz 8 stunda Šulca

ģimnāzijā, un tad tu nāc man pretim. Mīļo, mīļo

labo.

163.

Tagad ir svētdienas pēcpusdiena, nezinu, vai nu

šis ir 8. vai 9. jūnijs, bet šī jau ir otrā svētdiena man

mājā. (Un vakar es biju jau otrreiz pirtī!). Mēs bi-

jām šodien ļoti tāļi staigāt -— es, mans vecākais brālis

un viens mans brālēns no Kaukāzijas — Baku. Viņš
ciemojas pie mums jau pāris nedēļas, rīt jau viņš
brauks prom. Bet vakarā atbrauks mans vidējais
brālis no Limbažiem un jaunākais no Cēsīm, kurš ta-

gad būs beidzis reālskolas 6 klases. Bet visam tam

pāri un cauri es domāju par tevi. Tavu pirmo vēs-

tuli es dabūju jau ceturtdien, un vakar es cerēju arī,

bet nebija nekā. — Man, vai zini, tagad tā štimmungā
und die Sehnsucht liekas it kā drusciņ citāda nekā

pērn. Man ir tā — so was festes und überzeugtes
und bestimmtes, it kā mēs nemaz nebūtu aizbraukuši

viens uz vienu, otrs uz otru pusi. Man ir tā, it kā es

katru acumirkli varētu pavērt durvis un ieiet pie te-

vis, vai atkal uzlikt cepuri galvā un piecās minūtēs

aiziet pie tevis. Man liekas, ka mēs vairs nemaz ne-

varam aizbraukt viens no otra. Es nezinu, vai ilgi un

vai vienmēr tā būs, bet jauki tas ir. Un citādi jau
iet kā aizvien. Laiks līdz šim bij nesmuks un bij
jāaun ik dienas zābaki kājā, kas man nemaz nepa-
tika. Tikai šodien ir saulains un silts, un es pirmo
reiz varu iet zandalēs ar kailām kājām. Un mugurā
man ir baltais ķitelis ar plankumiem uz krūtīm. Bet

to gandrīz nemaz vairs neredz, vismaz še, mājā. Un
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savā mājiņā es esmu ļoti labi iedzīvojies, un šais die-

nās, kad vēss bija, es rītos un vakaros iekurināju, un

tad bij brīnišķīgi jauki. Un pa starpām es domāju

par saviem sprediķiem, kurus man būs Valkā jātur,
un izdomājis es esmu diezgan maz, lai gan tas laiks

jau nāk tuvu. Lūdz Dievu par mani, ka es neizbla-

mējos. Bet rīt mans vidējais brālis brauks uz Val-

mieru, un tad viņš šo aizvedīs. Un nu ar Dievu, manu

īniņ, cilvēciņ, Es esmu tev labs, sirdsmīļo cilvēciņ.

164.

Mīļo, mīļo īniņ — šodien es dabūju tavu otro vēs-

tuli. Un lasīju viņu staigājot pa ziedošu pļavu pa-

launadzes saulītē. Un tas bij jauki. ( ).
Šo es rakstu gultā. Šodien es dabūju no Valkas dru-

kātu programmu par manu priekšlasījumu — tā pro-

gramma ir tik liela, ka tevi tajā varētu ietīt iekšā. Un

man nu pa riktīgam sametas bailes, ka es neizblamē-

jos, jo es no galvas runāšu, bet konspektu neesmu vēl

ne līdz pusei izstrādājis, jo es rītos ilgi guļu — pāri

par 10, un tad atkal jāiet saulē, un tad šis un tad tas.

Un es vēl šovakar gribu pie tā konspekta strādāt. Bet

pirmdien braukšu uz Rīgu un trešdien atpakaļ. Un

tad sestdien, 22., uz Valku, kur palikšu 2 dienas. Un

kad tas viss būs pāri, tad es tev rakstīšu garas vēstu-

les. Bet domāt es domāju arī tagad — vienmēr, tas

ir vieglāki un aizņem mazāk laika. Bet par visām

lietām, manu mīļo īniņ, neraudi, jo es tak esmu tavs

ar miesu un dvēseli, tikai tavs, bet abi mēs piederam
Dievam. Labu nakti, mans mīļais, sirdsmīļais draugs!

165.

īniņ — vai vari uzminēt, kur es tagad esmu? Nu?

Valmieras stacijā. Un atkal pie tā paša galda, un

atkal pulkst. ir 1, un atkal veselu stundu jāgaida. Bet

cik tas ir grūti! Galvenais, garlaicīgi! Bet es gan lai-
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kam ēdīšu zemenes. Un nu šovakar jau man tas

pirmais lasījums. Bet es domāju, ka man tīri slikti

neizies, jo kad nupat Rīgā biju, tad Zinību kom. sēdēs

jau drusku ieprovēju roku un gāju debatēt ar ļotj

gudriem vīriem. Un arī tīri slikti neizgāja (

—). Un gājis man ir diezgan labi pa šo laiku.

Un sevišķs nekas nav noticis. Un rakstījis es arī

nekā neesmu. Bet varbūt tagad pēc tā Valkas brau-

ciena mēģināšu ko. — Un nu es sākšu zemenes ēst un

tad būs jāiet biļetes pirkt. Manu īniņ mīļo, cik slikti,

ka man jābrauc taisni uz otru pusi. Un ne pie tevis.

Bet — es jau vienmēr esmu pie tevis mīļo, sirds-

mīļo. —

166.

Viens priekšlasījums jau ir bijis — vakar pīkst.
vakarā. Un šodien 4-os būs otrs. Publikas vakar

bij daudz, bet nu duma gan — un citādi tas arī ne-

maz nav domājams, jo še reizā ir arī lieli dziesmu

svētki — kādi 8 kori piedalās. Un tad nu ir sabrau-

kuši visi lauku puiši un meitas no apkārtnes. Bet

kāda lai tiem būtu daļa par to, ko saka par „mākslas

būtību" Platons un Aristotels, Lipps un Vundts etc. —

Viens otrs jau pa pašu priekšlasījuma laiku aizšļūca
lēnām uz durvīm. Tas jau taisni tā, kā es tam G.

kungam iepriekš pareģoju. Bet man jau par to gan

galvas sāpes mazas — pirmā vietā stāv mana paša
kritika. Un šoreiz es esmu pilnīgi apmierināts. Un

laikam apmierināti būs arī tie klausītāji, kuriem

priekšlasījums bija domāts. Bet turēts es še tieku

labi. Nupat pusdienā mani ēdināja ar tīrām vēžu

ļipām (zupā) un brīnum labu cāļu cepeti, un vēl citām

labām lietām. Man šķiet, es uzbarošos pa šīm 2 die-

nām. Tagad iešu vienu stundu gulēt un tad būs jāijt
uz otro priekšlasījumu. Tad uzrakstīšu, kā man

gājis.
Juche! es ist gewesen! Un man ap dušu ir labi,
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pat ļoti labi. Un aplaudēts arī tika dūšīgi. Bet rīt

es braukšu jau uz māju ar vilcienu pulkst. 1, lai gan

mani labina palikt vēl vienu dienu, jo rītu tie dzies-

mu svētki. Bet es jau pastellēju zirgu pretim, un

pie tam tas jau arī izskatās aristokrātiski, kad tā aiz-

brauc (!). ( — ). Un ko tu tagad dari?

Vai kokā esi? Vai pie ezera? Vai zaļumu ballē? Un

vai vēstule priekš manis mājā būs? Manu mazo —

manu mīļo mazo īniņ — kaut tu te būtu! Un taisni

šodien! Man rokās ir tik daudz spēka, ka es tevi

varētu nest visur līdz!

167.

Putniņ —ir agrs, agrs rīts. Vakar bijām ar brāli

makšķerēt, un kad pārnācām mājā, bij jau liela

tumsa. (Es dabūju 22, brālis 21 zivi.) Un tad es da-

būju zināt, ka šorīt māsa braukšot uz Limbažiem —

tā tad es tev varu aizsūtīt vienu jauku labu rītu! Bet

šoreiz, man liekas, viņš ir jaukāks un labāks kā citām

reizēm. Man vismaz tā liekas. Man liekas, ka es

esmu tagad viss mīļiem un labiem vārdiem pilns. Tu

jau nu gan zini, ka „slikts" es tev nekad neesmu, bet

tā iekšējā pārpilnība ar tīru labu vien nav ikreiz pēc

paša gribas vadāma. Bet tagad viņa ir. Un man šīs

dienas ir tik gaišas un vieglas, bet domās pastāvīgi
tu. Bet to gan es nezinu, vai viņas tāpēc vieglas, ka

domās tu, jeb tu tāpēc domās, ka viņas vieglas? To-

mēr tas vienalga. — Priekšpusdienā no —10 es

ņemu saules vannas, bet pēcpusdienā no 2—4 eju
ābuliņu grābt. Un kad esmu izgrābies, tomēr pieku-
sis nemaz neesmu, lai gan tik karsta saule. Un tad

man patīk skriet un lēkt, un delverēt, gluži kā meža

nagažam. Svētdien es biju augstā ciemā! Nu, uz-

mini kur? —
Uz nabagu māju! Es nevienu reizi

savā mūžā nebiju nabagu mājā bijis, un man gribējās
redzēt, kā tur izskatās. Man tur ir kāda tāla radi-

niece, kura, kad es vēl puika biju, dzīvoja pie mums
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ar savu vīru kā kalpi. Tagad viņa jau desmit gadus

nabagu mājā, un es viņu nebiju redzējis kādus 15

gadus. Tāpēc svētdien aizbraucu ar māti un viņas

vīru, kurš arī tagad vēl pie mums šo to pakust. Un

skaistas rozes es viņai aizvedu, no tām, kas manas

mājiņas priekšā zied, kopā ar dievkociņa zariņiem. —

Bet viņa vairs itin nemaz neredz un tik caur prasī-
šanu dabū zināt, vai rīts, vai vakars. Arī dzirde

vāja. — Bet kā viņa priecājās par tām rozēm: «puķī-
tes

.. . puķītes .. . kas tad man dod puķītes . .Un

viņa izskatās tīri pēc gara. Aizbraucot es viņai kaut

ko iespiedu arī saujā. Un nu es zinu, ka viņa par
mani labi domās, kamēr nomirs. Un braucot man

bij tik saldi ap sirdi, ka nevarēju nemaz uz droškas

nosēdēt. Bet citādi man piedzīvojumu maz. Un arī

negribas nekādu. Man saule ik dienas pār galvu un

putniņš ik acumirkli sirdī. Un cita nekā nevaru vē-

lēties. Ak tu mīļais Sukuburiņ, vai tu arī sajūti, cik

daudz laba es šai lapiņā gribu ielikt? Ak tu mans

putniņ, tā saule, kas pie debesīm, pieder mums

abiem. Un dzēri dūšīgi pienu un ēdi krietni, lai

tev roķeles ir katrā ziņā resnākas kā pavasar.

168.

īniņ — tu solīji, ka es vakar dabūšot vēstuli, bet

kur viņa palika? Es vakar nācu vēlu no ezera mājā,
bija jau tumšs. Avīzes bij atnestas, bet vēstules nekā!

Tagad pulkstens ir 7, bet guļot atkal sadzirdu, ka tur

kāds braukšot uz Limbažiem, un tā tīri necerēti es tev

atkal varu aizsūtīt labus rītus. Par savām padarīša-
nām es nekā daudz nevaru stāstīt — viss iet tik vien-

muļi un parasti, un viena diena tik līdzīga otrai —

atskaitot to, ka vienu dienu ir pelēki mākoņi pie de-

besīm, bet otru balti; vienu pusdienu ēdu griķu biez-

putru, bet otru — miežu. Lieliski! Tagad pašreiz —

vakar un šodien — es rakstu tālāk „Sūnu māmuliņu"
Agrāk es domāju, ka iznāks kādi 30 panti, bet nu
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laikam iznāks kādi 60. Un tai „S. m." es ielieku da-

žus vilcienus — „Zūge" —no sava Iniņa. Un citādi

jau es arī nevarētu viņu uzrakstīt. Nu, un manu

mīļo putniņ, es jau esmu tavs draugs! Vai tu to ne-

maz nezināji — draugs, kā vien kādreiz var draugs
būt —ar miesu un dvēseli. ( —

). Es esmu tavs draugs, un Dievs lai tevi

sarga.

169.

Tavu vēstuli, īniņ, kuru tu man biji domājusi

priekš pag. sestdienas, es dabūju tikai otrdien. Pa

to starpu es tev esmu nosūtījis jau 2 vēstules. (

). Nu, un citādi ļoti maz jauna. Grābju
sienu, eju makšķerēt, ņemu saules vannas, uzrakstu

pa dzejolim un — domāju par savu mazo Iniņu.
„Sūnu māmuliņa" iznāca taisni 75 panti = 300 rindu

gara. Negribu vēl prom sūtīt, tā kā iespiest varēs tik

septembra burtnīcā. Bet man žēl, ka es nevaru iz-

lasīt tev jau agrāki priekšā. Nu, es tev uzrakstīšu

kādu pantiņu, ko tā „S. m." dzied, savu draugu gai-
dot:

Palīdz, zemes māmulīt,
man pie tavām akmens kājām
manu draugu sagaidīt —

kā man vienai iet uz mājām.

Vienai ceļš ir garš un grūts,

tumšs, kaut lītu saules smaidi.

Palīdz, māmulīt, kad lūdz —

neatraidi — neatraidi!

Bet ja gaidot dažu brīd

garas naktis, vēsi rīti —

aud man, zemes māmulīt,

zaļu sūnu seģenīti!

Un zemes māmulīte viņai arī izauž sūnu seģenīti,
jo drauga viņa nevar sagaidīt. Nu, — bet vēlāk jau
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visu. (

). Un nu jau vairs nav daudz tās rūmes palicis,
Un es nemaz tev nevaru izsacīt, cik laba tu man esi,

mans sirdsmīļais vienīgais draugs. Un raksti drī-

zāk!

170.

Tagad aber ir pirmdiena. Bet tu nevari uzminēt,

kur es esmu. Nu, Limbažos! Iznāca tā pavisam ne-

gaidīti. No kapsētas Limbaži ir tik 6 verstis. Brā-

ļam bij jābrauc uz māju un paņēma mani ar vari

līdz. Vakar vakarā bijām tāli staigāt — apstaigājām
visus brāļa tīrumus. Viņš rentē kādas 14 pūrvietas
aramzemes ārpus pilsētas, kur sēj auzas, āboliņu un

stāda kartupeļus savām vajadzībām. Un viss ļoti
smuki aug, un tad patīkami skatīties. Bet vakarā vēl

ēdu un dzēru, un spēlēju klavieres pāri par 12. Ta-

gad atkal ir 12. Esmu padzēris kafiju, bet kājas vēl

neesmu apāvis. Drīz iešu uz bodi un nopirkšu au-

deklus priekš krekliem, kurus likšu te izšūt. Bet uz

rītu pastellēju jaunāko brāli pakaļ un tad braukšu

atkal uz mājām. Tā tad man būs tāda maza „ver-

wechselunga" bijusi. — Pēcpusdienā vēl!

Otrdienā.

Un nu ir atkal pīkst. 12. Es tikko uzcēlos, bet ka-

fiju jau gultā dzēru, kuru brālis man laipni pienesa
klāt. Vakar pēcpusdienā izbraucām uz meža pļavām,
kādas 6 verstis, kur brāļam strādā pļāvēji. Bij šaus-

mīgi nejauks ceļš, tā ka vēl tagad esmu pavisam sa-

kratīts. Bet vakarā vēlu —ap 12 — gājām vēl stai-

gāt un tad daudz runājām „ūber die geheimen Hoff-

nungen". Un tad es brāļam solīju iepazīstināt resp.

„parādīt" viņam tevi, Frāulein Sukuburing — kad

viņš ziemā Rīgā brauks. Un tie nu ir tie galvenie
piedzīvojumi. Tagad gaidu atbraucam jaunāko brāli

un bīstos no lietus, jo debess ir apmākusies. Bet es
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jau tev laikam nemaz vēl neesmu sacījis, ka es tavs

draugs esmu un tu mans putniņš un īniņš, un cilvē-

cīniņš! Un ka es ilgojos pēc tevis ar katru dienu

vairāk — ar katru dienu vairāk. Un lai gan prāts

saka, ka augusts jau tuvu, bet jūtām viņš vēl tik

tālu — tālu. Bet atnāks jau viņš tomēr. Un dzīvo

tu smuki un nedusmojies ne uz ko, un dzer labi

laudz piena, un ej staigāt. ( — ——— —— —

). Lai Dievs tevi sarga, mans cilvēciņ!

171.

Limbažos, 4. VIII.

Un atkal svētdiena. Un atkal man tev jāraksta.
Bet šoreiz gribētu rakstīt sirds, ne roka — so direkt

das Herz allein. Un roka jau būtu arī ar mieru to

ļaut, bet viņa — tā sirds — jau nevar neko izdarīt,

un rokai atkal jānāk palīgā. Tavu pēdējo vēstuli da-

būju vakar. Tā un tā priekšpēdējā (kurā tu dusmo-

jies uz tām skrīveru meitām) ir tik mīļas, tik sirsnī-

gas un mīļas, ka man izlasot bija pat rokas jāaiz-
sniedz uz to pusi, kur domājos, ka tu esi. Tu mans

mazais īniņš, mana mīļā dārgā dvēselīte —

es pie-
deru tev ar savu pēdējo asins pilienu. Tu jau gan to

zini, bet tev jāzin tas vēl vienmēr no jauna. — Nu

bet, īniņ, man tagad nav nemaz tik labi gājis. Pa-

gājušo sestdien es atkal izdarīju tādu muļķību, kura

man bij jāsamaksā ar pāris dienām galvas sāpju, un

vēl līdz šim brīžam nav apetīts kārtībā. Tikai šodien

jau gandrīz ir pavisam labi. Un labi ir arī tas, ka

mans priekšlasījums ir jau bijis, jau vakar vakarā.

Publikas bij diezgan maz, viņas varēja būt arī vēl

mazāk, bet tie intelliģentākie esot ļoti sajūsmināti,
kaut gan aiz jau minētā cēloņa noturēju viņu mazliet

gļēvāk un pelēkāk nekā Valkā. Šodien nu domāju
braukt uz mājām un tad diez' vai vairs šurp atbraucu,

jo prombraucamais laiks ir jau durvju priekšā. Kā
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jau rakstīju — domāju braukt 14. VIII., un ja tu esi

Rīgā, tad katrā ziņā nāc uz staciju. Bet ja 14. nav,

tad dienu vēlāk. Ar dzīvokli neesmu skaidrībā — da-

būju no B. kundzes atbildi, ka viņi to dzīvokli at-

stājot un pārejot uz Antonijas ielu, bet viņas dzī-

vokli paturēšot viņas vīra māte, tā arī to istabu iz-

īrēšot, un es viņu varot dabūt. Domāju rakstīt, ka

paturu — ja vēlāk nepatīk, tad jau ir laika diezgan
izvēlēties. Cits nu nekas jauns nav gadījies. Pag.
sestdien „Latvijā" nodrukāju kādas 5 vasaras idilles,
to starpā arī Raudupīti un vienu dikti traģisku idilli

par kādu naģi jeb „Nadiju zaļo". Bet tos tev parā-
dīšu Rīgā. Šorīt dabūju arī vēstuli no K. kundzes —

šovasar pirmo ar laipnu aicinājumu braukt ciemos.

Bet braukts jau nu gan netiks. — Un nu, manu put-

niņ, dzīvo un zini, ka es tev esmu labs — bez gala —

un ja viena otra lietiņa arī iznāk nepatīkama, tad

domā par to un aizmirsti citu, jo mēs esam draugi —

no debesīm izredzēti. Un Dievs lai tevī pasarga. —-

Varbūt uz laukiem šī vēstule tev būs pēdējā.

172.

Sestdien 6-os.

Manu putniņ — biju jau nosēdies rakstīt tev, ka

rītu mēs tiksimies 2-os, bet te uzreiz piezvana un

Limbažu fūrmanis atnes manas lietas un arī melnos

svārkus. Tagad nu skaidri nezinu, kā rītu būs —

vai aizbraukšu uz to «Ziemeļblāzmu", vai nē? Tam-

dēļ arī nevaru nekā noteikt par to rītu tikšanos.

Domāju tā: ja es neaizbraukšu, tad aiziešu pie te-

vis — tas iznāktu tad ap diviem. Bet ja es aizbraucu,

tad tev jāatnāk pirmdienas vakarā pie manis — katrā

ziņā — lai arī drusciņ vēlāk, ap 1410, tas neskādē.

Es tev parādīšu, kādas man zeķes, zandales, mēteļa
drēbe un dvieļi. Tā paliek. Un tu esi mans mīļais,

mīļais īniņš — mūžīgi un vienīgi.
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173.

Manu mīļo īniņ — es laikam tomēr aizbraukšu uz

«Ziemeļblāzmu". Bet rīt man stundas ir tikai no 12.

Atnāc tad pie manis priekšpusdienā, tā ap 1-iem.

Gaidīšu tevi.

174.

Vai tu nevarētu piektdien atskriet uz brītiņu —

man brālis atsūtījis kastīti ābolu, starp tiem viens

speciāli priekš tevis, es tev to atdotu. Man stunda

līdz 8. Jā?

175.

Manu īniņ — manu mīļo īniņ — šodien man tā

kā skumji bij ap sirdi no stundas nākot — par to,

ka es tevi nevarēju satikt. Man ir aizvien tā, kad

kaut kas tāds notiek, kas it kā man glaimotu un liktu

man labi justies, bet kad tevis nav klāt. Tad man

tūliņ tāda sajūta: ja tu ar būtu te, tad jau varētu par
to jeb par to it kā papriecāties, bet kad es viens, tad

nav vērts. Tā šodien es varēju it kā lepns būt, ka

man jau sanākuši tikdaudz kursistu, ka klase palikusi

par mazu, un man bij jāprasa lielāka klase. Bet iz-

rādījās, ka man jau vislielākā klase ir un ka lielākas

vairs nav. Tā. Un tad jau es varēju it kā lepns būt,

(ja tas nebūtu smieklīgi) un ja es ar tevi varētu kopā
uz māju iet. Un tā man vēl kādi piedzīvojumi ir

bijuši, par kuriem nav vērts še rakstīt (izstāstīšu!),
un ka man atkal uz mata tāda pati sajūta uznāca.

Manu īniņ, manu mazo īniņ, mēs esam tomēr draugi,
citādi nekā visi citi.

Tu dusi manā sirdī,
kā debess jūrā dus —

tā pieber baltām zvaigznēm
vistumšos dziļumus.
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Es stāvu pats un brīnos —

cik burvīga gaisma te mirdz.

Ak, kas to būtu domājs —

tu mana nabagā sirds
.. .

Bet kad tu atnāksi? Piektdien man stunda būs

līdz 8. Varbūt tad tu atnāc. Bet ja neiznāk, tad

sestdien 11-os pr. pusdienas, jo sestdien ir brīvdiena.

Tā tas paliek! Mans sirdsmīļais draugs. —

176.

Vakar man bij jāiet uz skolnieku mēģinājumu

(deklamāciju) un nevarēju mājā būt. Es tut mir sehr

sehr Leid! Nu nezinu, kad nu varēsim redzēties.

Piektdien laikam tev līdz 9? Un man arī 2 stundas

vakarā. Bet varbūt pēc vakariņām —ap MjIO —es

aizkāpju, ja laiks smuks. Paskaties pa logu! Bet ja
nē, tad es nezinu. Tikai svētdien jau katrā ziņā tev

jānāk pie manis —ap ,144. Manu mīļo, mīļo īniņ.

177.

Manu mīļo īniņ —

biju šovakar pēc stundas — pēc 8 pie tevis, bet

tevis nebija mājā. Tāds pirksta garumā skuķēns man

tā teica. Tad es gaidīju tevi līdz 7 min. priekš 9pa
ielu staigādams, bet nesagaidīju. Es domāju, ka šo-

dien tev stundas līdz 8, bet laikam būs ilgāk bijušas.
Un man tik ļoti žēl, ka es tevi nesatiku, jo rītvakar

man priekšā 3 gājieni: uz dramatisko kursu skatu

vakaru, uz Izglīt. Biedr. jauno telpu iesvētīšanu un

uz vienu lielu dzimumdienu. Un uz vienu laikam

katrā ziņā aiziešu un tā tevi nesatikšu. Un piekt-
dienas vakarā man 2 stundas — diez' kā tad! Paliek

tikai sestdiena un svētdiena. Un tad man tik žēl!

Mans mīļais, mīļais, sirdsšķīstais draugs.
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178.

9/VI. 14.

Manu īnuciņ! tavu vēstuli dabūju sestdienas va-

karā, taisni tad, kad biju pašreiz atnācis no

pirts, un bija tāda viegla puskrēsliņa, ka tikko,

tikko varēju izlasīt. Mans vecākais brālis bij
klāt, un es viņam parādīju tavu bildi, viņam tas

ļoti patika, un viņš dikti omulīgi smīnēja. Man pašam
tava vēstule it kā mazāk patika, sevišķi tas, kur tu

saki, ka man vairs garas vēstules nerakstīšot un ka

tu varētu tagad daudzāk ciest, tas ir: ka tev jau viss

it kā vienaldzīgs palicis, novecojies. Bet tas nedrīkst

būt! Un man liekas, ka man būs tev tikpat garas

vēstules jāraksta. Jo citādi tas nozīmētu tikdaudz,

ka pumpurs savīst, pirms viņš paguvis pilnīgi ziedā

izplaukt. Manu īnuciņ, vai tad mūsu sirds ziedos tik

maz spēka? Bet kad es nupat atkal izlasīju tavu

vēstuli, tad man atkal likās, ka tā tas nemaz nav

domāts un tā to nedrīkst saprast. Tas nozīmētu tu-

rēties pie burta un aizmirst garu, aizmirst tevi pašu,
manu īnuciņ, kuru es tomēr diezgan labi pazīstu.

Mana dzīve citādi iet atkal parasto gaitu.

Dzīvoju tai pašā mazā vasaras mājiņā, un loga

priekšā zied rozes un pojenes lieliem sarkaniem zie-

diem. Darbi pie manas paša mājas ir pārtraukti, jo

nevarēju nekur dabūt šindeļus jumtam. Beigās nu

viņus tomēr dabūju, un uz šīs nedēļas beigām dar-

bus atkal uzsāks, un tad jau drīz vien viņa būs gatava.
Un viņa izskatīsies b"b očmeM'b ļoti labi. To atzīst

visi. Un arī telpu iedalījums — glītās istabiņas, ne

lielas, ne mazas, ir tādas, ka man no sirds patīk. Un

mazās verandiņas būs debešķīgas. Stādītās ābeles

ļoti smuki aug — 4 potētās, 2 nepotētās. Tāpat daži

aviesenāji un oglāju krūmiņi. Un viens liels jas-
mīnu krūms netāl no loga jau taisās ziedēt! — Strā-

dājis tiku pagājušo nedēļu pietiekoši: izlasīju vienu

pabiezu interesantu grāmatu — die "VVeltanschauung
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des Halbgebildeten, gandrīz uzrakstīju vienu viencē-

liena drāmu un „Dz. V." solītās apcerējumu virknes

pirmo nodaļu. Bet ja tu man būtu uzrakstījusi ga-

rāku vēstuli, tad es tagad varētu vēl vairāk strādāt.

Tad es justu, ka tu man līdz strādā. Jo es esmu tev

labs — labs. —

179.

Manu īniņ —

šodien jau trešo dienu ciemojos pa Limbažiem, tā ka

tie man tagad jau galīgi apnikuši un nevaru vien rīta

sagaidīt, lai varētu prom tikt. — Sestdien no tevis

vēstules nedabūju, un tas nebij necik labi, bet vakar-

dienas pastu nepaguvu izņemt, tā ka nezinu, vai tur

bij tava vēstule, vai nē — tas aizgāja uz mājām. Bet

ja tur arī viņas nebūs, tad būšu uz tevi dusmīgs. Un

bēdīgs. Vispār šais brīvdienās nejūtos necik labi. Tur

daudz vainīgi arī mājas nekārtīgie apstākļi. Tu jau
pa lielākai daļai zini: māsas slimas, māte nevarīga ar

kājām, saimniecībā nav nekādas kārtības, es nevaru

laikā dabūt brokasti un pusdienu, un tā beigās es ne-

varu ne īsti atpūsties, ne strādāt. Tāpēc ar nepa-

cietību gaidu, kad tiks gatava mana paša māja, tad,

ja citādi neies, man būs pašam jāpieņem kāda ap-

kalpotāja, kas mani kārtīgi „uzpasē". —

Nu, bet kā tev gājis un kā iet? Kad raksti, at-

raksti man, kāda ir tagad tava dienas kārtība? Vai

eji saimniecei uz tirdziņu līdz? Un ko vēl dari? Un

kā stāv ar lasīšanu? Cik esi izlasījusi un vai patīk?
Nesen es redzēju sapnī, ka Linards Laicēns tev mil-

zīgi „hofu taisīja" un tu dikti amizējies ar viņu. Ti-

kai — par nožēlošanu — tu viņa nemaz taču nepa-

zīsti! Un — Traumē sind Schāume. Bet varbūt arī

nē. — Tagad, par tevi domājot, manas ilgas ir drusku

citādas. Viņas ir klusākas un iekšķīgākas. Un tad

aizvien un aizvien man tā izliekas, ka cilvēku dvē-

selēm, kas viena otrai tuvu, vajadzētu būt kā puķēm,
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kas zied vienā dobē un pastāvīgi apdvašo viena otru

ar saldo brīnišķīgo smaržu. — Man vajaga dvēseles

ziedu smaržas, īniņ, — tavas dvēseles ziedu smaržas.

Un tādēļ es tev vēlreiz izsaku pārmetumu par to, ko

tu pirmajā vēstulē rakstīji, jo tavās agrāko vasaru

vēstulēs bij tiešām diezgan daudz šīs dvēseles ziedu

smaržas. Noglaudi visus manus draugus un saki, ka

es esmu viņiem visiem labs.

180.

Manu īniņ — tikko, tikko dabūju tavu vēstuli un

tikko izlasīju, un tūlīt rakstu tev atbildi, jo brālis

rītu brauks uz Limbažiem un viņu aizvedīs. Kamēr

tavu vēstuli lasīju, dažas vietas mani pavisam nepa-
tīkami aizskāra, un tu jau pati gan varēsi uzminēt

(— ). Bet, zīmējoties uz pa-

šām tām lietām, man gan jāsaka: tēvs piedod, jo tu

nezini, ko tu runā! (— ). Mēs abi do-

dam un abi ņemam, — visu, kas ir. Un kamēr mēs

tā varēsim dot, tikmēr neviens nebūs devis ne vairāk,

ne mazāk, jo dvēseles nav ne kapeikās, ne mārciņās

sveramas, ne rēķināmas. Kas citādi runā un citādi

domā, tas vēl nav „no svēta Gara apgaismots", jo tas

vēl nenojēdz un nav sevī piedzīvojis, ko tas nozīmē:

atdot sirdi un dvēseli un saņemt sirdi un dvēseli. Un

nu man liekas, tu to, īniņ, saproti. Bet ka tādas

lietas biežāki atkārto, tas nebūt nav slikti. Bet ja tu

būtu tagad pie manis ( — —— — — —). Un ko

tu par (— ) raksti, tad jau patiesībā tu visu

to zini. Es jau neesmu piedzīvojumu meklētājs, to

jau nu tu gan varēsi man ticēt. (
— ). Un ja tu tā darītu kā es, t. i.: ja tev

tā būtu un tu īsi un skaidri to nepasacītu, tad es

būtu ļoti nemierā ar tevi, jo man liekas, ka sievieti

vienmēr var sagrozīt, pat pret pašas gribu. Bet vī-

rietis tikai tad ir īsts parādījies, ja viņš visām tādām

sturmēm un kārdināšanām par spīti paliek ne gr o -
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zām s. Citādi viena draudzība varētu tikt uzskatīta

tikai kā gadījums, bet tā viņa ir ne grozām a, ap-

zinīga griba. Nu, vai saproti, mans draugs! Bet

nu jau ir krēsla, un es jau sen gandrīz nekā vairs ne-

redzu ( ). Tu mans mazais sirdsmīļais
dvēseles draugs . .

.

Aka.

Pie tumšas dziļas akas

kluss eņģelis raudāja,
un viņa asara akā

kā zvaigznīte iekrita.

Ir gājušas dienas un gadi,
bet akā vēl zvaigznīte mirdz.

Ak, klusais eņģei, vai zini:

tā aka bij mana sirds!

Šī dziesmiņa tev, draudziņ!

181.

Mīļo manu īniņ — tagad nu atkal tev bija ilgi jā-
gaida uz manu vēstuli. Tur pa daļai vainīga tava

priekšpēdējā stūrgalvīgā vēstule par to Vologdas brau-

cienu. Uz to es tev negribēju rakstīt ne jā, ne nē,

lai tu pilnīgi pati izšķiries. Un ka tu neesi braukusi,

tas, protams, ir daudz prātīgāk. Pirmkārt, gluži sveši

ļaudis un tādā pasaules galā. Ja nu tu aizbrauktu un

tomēr būtu tā, ka lāga nepatīk — ko tad? Tas nav

vis pie Piņķu Anniņas, kur, ja nepatīk, uzsēžas uz

vezuma un pēc pāra stundām ir Rīgā. Un tad vispār
šī braukšana un mētāšanās pa tik tālu ceļu. Kas

tur nevar notikt! Un kas tas sliktākais —tu neiz-

lasītu arī nekā! Un tāpēc labi, ka tu neesi braukusi.

- Bet citādi es nekā daudz tev nevaru stāstīt. Tu

nesen rakstīji, ka tev ejot šovasar tik labi kā nekad.

Man atkal tik slikti, kā nekad. Bet par to nav vērts

aizvien runāt. Es bieži par tevi domāju, mans mīļais,
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mīļais cilvēciņ. Un labu vien, labu vien. ( —

). Arī mani māju būves darbi iet uz bei-

gām. Šis tas gan nav tā iznācis, kā taisni vajadzētu,
bet tur jau ar nekā nevar darīt. Arī dažādu nepatik-
šanu tas sagādā daudz— trūkst materiāla v. t. t. Bet

par to es nu atkal varēšu teikt, ka man ir sava lig-
zda. Un kādam putniņam ar. Es vēl gribētu tev ko

rakstīt, bet brālis stāv un gaida — viņš ies uz pa-

gasta namu. Es esmu tev labs, mans sirdsmīļais

draugs, mans īniņš

182.

Manu mīļo, mīļo īniņ —

tagad tas jaunākais un visjaunākais ir tas, ka man

jāiet karā! Pēc pirmās ziņas iznāca jau tā, ka man

būtu jau nākamo piektdien jāiestājas, bet tagad, pēc

vēlākām, izrādās, ka piektdien gan vēl nē, bet varbūt

visā drīzumā, jo es esmu „ratņik pervavo razrjada".
Bet tu, manu īniņ, sirdsmīļo īniņ, neņem to sevišķi

pie sirds, jo mani jau diez vai nošaus un pie tam

es esmu „ņestrojevoi" īsredzības dēļ. Un slims es

palikšu sliktā ēdiena v. t. t. dēļ. Un labs es tev

esmu līdz dvēseles dziļumiem. Un gan atkal viss

būs labi. Un mēs atkal iesim pa gaišo ielu ar gaišām
domām pilnu dvēseli. Tagad, kur es tev šo rakstu,

ir svētdienas pēcpusdiena un es esmu Limbažos, jau
stāsta, ka karš ar Vāciju esot iesācies. Bet es vēl

negribu ticēt. Es gribētu rīt aizbraukt uz Rīgu, bet

saka, ka vilcieni vairs neejot. — Es piederu tev ar

dvēseli un miesu. Dievs lai sarga tevi un mani.

183.

Manu mīļo, mīļo, sirdsmīļo īniņ — tavu vēstuli

saņēmu vakar, un tā bij tik mīļa, tik ļoti mīļa, kādu

ilgi tu nebiji rakstījusi. Un es jau ticu visam, ko tu
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raksti, und habe unendliche Sehnsucht. Bet tev arī

jātic, ko es rakstu: neviens cilvēks tevi nemīl tā kā

es, un es arī nevienu cilvēku nemīlu tā kā

tevi! — Svētdien es rakstīju tev no Limbažiem, un to

vēstuli tu laikam gan būsi dabūjusi. Karā es gan vēl

neesmu aizsaukts, tomēr iespējams ir ļoti, ka drīz

vien aizsauc. Mani jau laikam gan tik ātri nenošaus,

jo esmu tuvredzības dēļ jau toreiz ieskaitīts par „ņe-

strojevoi", t. i. man pie šaušanas nav jāiet, bet kādi

citi darbi jāstrādā — vai nu kancelejā, vai pie putras

vārīšanas, vai cits kas. Bez tam es priekš kara dzī-

ves gan neesmu derīgs, un varbūt mani izbrāķē, lai

gan patiesībā brīžam man uznāk milzīgas dusmas iet

un sist tos vāciešus, cik maz vien spēju ir, līdz bei-

dzamajam. Nodevēju un laupītāju banda — vairāk

nekas! — Pirmdien es gribēju uz Rīgu braukt un

aiziet pie tevis, manu īniņ. Aizbraucu jau līdz Val-

mierai, bet tur visi melsa, ka no Rīgas vairs vīriešus

nevienu ārā nelaižot, tik sievietes un bērnus. Un tā-

dēļ atgriezos atpakaļ. Bet kad biju mājā, tad man

atkal palika žēl, ka neesmu aizbraucis. Ja nākamās

dienās dabūšu kaut cik drošas ziņas, tad mēģināšu
braukt atkal, jo pie mums vairs avīzes kārtīgi ne-

pienāk, tik vēstules gan, vismaz līdz šim. Mana māja
tomēr vēl nav gatava, jo arī būmaņi lielākā daļa ir

aizsaukti karā, strādā vēl tikai kādi 3, un tie paši
arī nezin cik ilgi. Un nezin arī vairs, vai ir vērts

maz tur naudas vēl izdot, jo viegli var iznākt, ka arī

te iet karaspēks pāri un visu izposta. — Nu redz,

īniņ, mēs tagad pārdzīvojam to, ko līdz šim tikai

grāmatās un pasakās lasīja. Bet es tomēr ticu, ka

mēs vēl dzīvosim un tikai tad īsti zināsim, kas mēs

viens otram esam—ka mums katram ir puse no vie-

nas dvēseles, manu mīļo, mīļo, sirdsmīļo ...
Jo es ticu.

ka Dievs ir labs un Viņš tā grib. — Un ( —

). Lai Dievs tevi sarga —
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184.

īnuciņ! ja svētdien laiks ir saulains un pasilts, tā

ka mēs varētu aizbraukt uz Strazdu muižu zeltainās

lapas paskatīties, tad ierīkojies tā, ka tu varētu pie
manis būt jau vēlākais lai mums iznāktu laika tur

daudz maz arī apskatīties. — Trešdien es biju tev pre-

tim, bet kad nonācu, pulkstens jau bija kādas 7 mi-

nūtes pāri 9, un tevis vairs nevarēju sagaidīt. Un tad

es nācu tā smagi un skumji uz māju. — Tā tad nu

lūdz Dievu, lai svētdien būtu saulains un silts laiks!

185.

Manu īniņ — mans vilciens tagad ripo no Stuk-

maņiem uz Rīgu caur briestošu pavasara krēslu,

Esmu izciemojies pie Jaunsudrabiņa, izskatījies mā-

jas un mežus, un laukus, un Daugavu. Bet praktiskā
ziņā (kas uz to būvi zīmējas) daudz gan profitējis ne-

esmu. Ne nu skaistuma — garšas — ziņā, ne arī

praktiska ierīkojuma ziņā es no J. mājas nekā ne-

varu mācīties. Bet nu — lai. Ciems jau tomēr. To-

mēr mīļāki es šodien būtu paciemojies pie tevis —

man drusciņ tāda skumja „štimmunga" un varbūt tev

arī. Un tad varbūt mums abiem paliktu tās štim-

mungas labākas. īniņ — īniņ -— es dažreiz ļoti il-

gojos pēc tevis. Un taisni visvairāk tad, kad es esmu

kur citur — citā vietā vai starp citiem cilvēkiem. Es

gribētu, lai tu būtu pie manis Varbūt rītu pēc
8 uz kādu acumirkli atnāksi? Vilciens sāk ātri iet

un briesmīgi kratīt.

186.

Esmu slims. Atnāc tūlīt.

187.

Ceturtdien, krēslas stundā.

Šodien jau biju skolā, strādāju un ēdu, un esmu

jau pēcpusdienas miegu izgulējis, un jūtos diezgan
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labi. Un tā nu jāpieņem, ka atkal esmu „vesels".

Un tad domas klīst atkal tālāk, un vairāk es domāju

par biešu dobēm un citām dobēm, un saules vannām

savā paša birzītē. Un par to, vai Dievs mums liks

kaut ko no lozes vinnēt, vai nē. Tad gan mēs daudz

ko smuku ietaisītu. Bet ja nē — Dievs tomēr labi

dara, ko darīdams. Citādi jauna nekā nav. — Svēt-

dien tev nu tomēr vēl jānāk pie manis, uz bijušā

rēķina. Un tad jau atkal es varēšu pie tevis iet. —

Un Dievs lai tura tevi savā rokā kā guntiņu, kuru

kādam jānes caur tumsu, pa nakti — pa mežu

188.

Otrdien, dienā.

īnuciņ — man gribas tev pasacīt, ka manī nav

nemaz „ļaunuma". Esmu šodien pie ļoti labas štim-

mungas, kaut gan tā noziedzīgā kārtā sēdu mājā.
Pārrakstu un nogludinu savu viencēlienu, un tagad

viņš ir labu daļu gludāks un labāks. Un šorīt man,

vēl gultā guļot, „piedzima" sīks sižets priekš kāda

liela drāmatiska darba, kurš, ja es to varēšu uzrak-

stīt — gan būs visskaistākais, ko es jebkad esmu

rakstījis. (Dažas ieskaņas no tā jau tev ir pazīsta-
mas — citā sakarā). Bet es gribētu, lai tevī nebūtu

„ļaunuma". Un es jau arī zinu, ka tev viņa daudz

nav. Un es tev ticu. Un esmu bezgalīgi „labs". —

Šodien mana dvēsele ir atkal puķe. Un es ziedu

tev, tāpat kā tu ziedi man. Jo tu esi mans dvēseles

draugs *

189.

Manu sirdsmīļo īnuciņ! —

Šodien ir piektdiena, patiesībā vakars, tā tad rītu

apaļa nedēļa, kamēr esam šķīrušies. Tavu vēstuli

saņēmu vakar, un tā bij ļoti laba. Tik laba, ka man
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bij, it kā es ar tevi būtu runājis, it kā mēs būtu vai-

gus salikuši kopā. Šodien agri no rīta aizsūtīju ve-

cāko brāli pie mūsu pastora. Viņš bij tā omulīgi

izrunājies. Un tad jau nu „saukšot'\ Citādi nav

nekā, ko sauc par jaunu. Es diezgan daudz strādāju
ārā, mūsu dārzā. Tur jau nu gan vēl maz ko re-

dzēt, bet, patiesību sakot — tā visskaistāki strādāt,

kad viss vēl pašlaik „top". Ābelītes ir Limbažu brā-

lis iestādījis. Tām jau pumpuri ir gan sabrieduši, bet

plaukuši vēl nav. Es viņas leju, un lai visas aplietu
— vajaga 14—16 spaiņu ūdens, ko es pats nesu. Pu-

ķītes es vēl neesmu nevienas iestādījis — tas ir —

dobē. Bet kastē gan, tās, kas papriekšu jāieaudzē un

tad jāpārstāda. Dobi es sākšu taisīt tikai pēc svēt-

kiem. Un tad tur vēl ļoti daudz darba — jāpārliek
mūsu mājiņā mazajās istabās griesti, jo pērn liktie

nav smuki. Tad jāsadzen zemes uz griestiem un pēc
tam tik varēs sākt aptīrīt pagalmu no skaidām v. t. t.

Bet tas viss taču ir tik jauki tā strādāt. Un kad es

viens pats ieeju mazajās istabiņās, tur, kur mēs dzī-

vosim, tad es runāju ar tevi stiprā balsī, un saucu

tevi: īnuciņ tu zini, kā es to saku! Un tad man

liekas, ka tu esi katrā ziņā pavisam turpat klāt. Un

arī tas ir jauki. Par tām tālākām lietām vēl nekādi

galīgi „lēmumi" nav taisīti. Bet es domāju — tam

visam būs jānotiek apmēram tāpat, kā jau runājām.
Ka tev pie tantes labi iet — man jau ļoti patīk. Un

citādi man iet labi, un es gaidu to stundu un brīdi.

kad, nu tu jau zini. ( ).
Parīt būs Vasaras svētki. Tad es daudz par tevi

domāšu. Un arī plānus taisīšu. Es dienā domāju
ielikt šai vēstulē divas pusplaukušas bērzu lapiņas,
bet uznāca citas darīšanas, pēc tam jpiemirsu, un nu

ir ārā tumšs un vēls. Manu mīļo īnuciņ — manu

mīļo — mīļo. — Es arī lūdzu Dievu — bet brīžam

vairs ne par sevi, ne par tevi — bet es pat nezinu

par ko —

par puķēm, par sirdsskaidrām dvēselēm

un par mums abiem, jo mēs tak gribam būt kā puķes.
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Un brīžam arī esam. īnuciņ, es visām ābelītēm un

visiem kociņiem mūsu, t. i. tavā un manā, birzītē

stāstu, ka tu drīz nāksi un glaudīsi viņus. Un viņi
tad priecājas un liek tevi sveicināt.

190.

Manu mīļo, sirdsmīļo īnuciņ — pēdējās dienās,

kad es dabūju zināt, ka mana pirmā vēstule aizgājusi
tev garām, man slikta štimmungā vien ir bijusi. Tava

pirmā vēstule man tik sevišķi labi patika, un man

tāds prieks bij tev rakstot. Un es zināju, ka tu arī

priecāsies. Bet te uzreiz — diezkur aizgājusi. Pie

tam es vēl biju uz kuvēra otrā pusē uzrakstījis savu

pilnu vārdu un adresi, un Dievs to zin, kādiem ēze-

ļiem viņa vēl var rokās nonākt.

Mūsu mājelē ir vēl šādi tādi darbi nepabeigti un

vispār daudz nekārtības. Un nu nelaime tā, ka visi

tie amatnieki, kas pērn strādāja, ir aizgājuši karā un

citur arī nekur nevar dabūt. Bez tam mājā pašreiz
sējams laiks, cilvēki un zirgi darbā, un es nevaru

itin nekā iesākt. Un tas mani briesmīgi „kreņķē'\
Citādi jau viss būtu labi. Laiks arī tagad bijis labs,

un es aizvien kaut ko laukā strādāju — roku, leju
ābelītes etc. Un palieku „stiprāks". Bet puķes vēl

nav iestādītas, izņemot tās, kas kastē iesētas. Vēl jau
agrs, un dobes arī vēl nav gatavas. Ābelītes ir gan-
drīz pilnīgi izplaukušas. Mazajiem, pērn stādītiem

oglājiņiem ir katram pa 5—6 ziedu. Mēs varbūt da-

būsim kādu duci ogu! Arī viena ieviņa mums ir, un

tā pašreiz zied. Un man ļoti žēl, ka tu viņas neredzi.

Bet es vēlāk ielikšu še kādu ziedlapiņu . ..

Es domāju un domāju ik dienas par to mūsu „ce-

remoniju" un vēl neesmu necik izdomājis. ( —

— — — — — — —■ — — —). Nākamās nedēļas

sākumā zināms tam jāizšķiras. Un tad tūliņ tev rak-

stīšu. ( ). Rīgā

domāju aizbraukt pēc nākamās nedēļas pirmās die-
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nas. Bet tad jau vajaga tam lietam but daudzmaz

kārtībā. —

Manu mīļo, mīļo īnuciņ —

( )
„Man saules dienas teic puķes ..

."

Manu mīļo, sirdsmīļo —

191.

Manu sirdsmīļo īnuciņ —

Esmu pašreiz Limbažos. Atbraucu jau vakar

kopā ar vecāko brāli, kurš veda dēļus uz māju. Šo-

dien līst briesmīgi lietus, un man lielas bēdas, kā

tikšu uz mājām. Bet tas varbūt tevi mazāk intere-

sēs (— ). Tad nākamā

nedēļā, vai nu pirmdienā vai vēlākais otrdienā, es

aizbraukšu uz Rīgu. Un tu man nāc pretim. Tad

mēs to vienu vai divas dienas paklenderēsim — varbūt

šis tas vēl jāapgādā un t. t. Nu un tad ceturtdien,

28. maijā, mēs sēžamies vilcienā un braucam prom.

Ap sešiem vakarā mēs esam mājās. Ap to pašu laiku,

ap 7 vai būs pastellēts mācītājs. Un turpat mūsu

pilī mēs saliksim savas rokas. Un tas galvenais —

mēs esam savās mājās. Un pa krēslu mēs jau va-

ram iet bērzu birzītē klausīties lakstīgalu un dzeguzi.
Redzi, ne jau nu tā mācītāja vai viņa „svētuma" pēc
— bet galvenais priekš mums pašiem ir tāds brīdis

tomēr tāds sevišķs, varbūt pat svēts. Un ja tam būtu

jānotiek kaut kur kādā svešā vietā, no kuras tūliņ ar

steigu jāizvācas prom, tad es zinu, ka man būtu žēl

un man liktos, ka es kaut ko dārgu tur atstāju un

pametu uz visiem laikiem. Bet tagad, redzi — pa-

visam citādi. Tagad tas paliek pie mums pašiem,
mūsu pašu mājiņā. Un tas ir vēl daudz smukāki

nekā baznīcā: baznīca jau tā ir svēta (varbūt!) diez-

gan. Bet mājai taču arī vajaga kā svēta! Un mēs

taču domājam, ka turpat paliks mums tas pieturas
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punkts līdz mūža beigām, ja Dievs vien citādi ne-

domā. Lai iesim kur iedami darbā un peļņā, bet tur

atkal atgriezīsimies. Nu redzi, tāpēc! Un es domāju,
ka tas tev arī labāki patiks. Vai nē, īnuciņ? Tā tad

tā lai paliek. Bet dažādu darbu un padarīšanu gan

man ir daudz. Un es nemaz nezinu, kā ar tiem vi-

siem galā tikšu. Bet — Arbeit macht das Leben sūss!

Kad tik nu negadītos kaut kādi citi neparedzēti
šķēršļi, ka mūsu vecais mācītājs nepaliktu slims jeb
viņam negadītos taisni nākamo ceturtdienu kaut kas

priekšā, vai tamlīdzīgi. Lūdz tu arī Dievu, lai tas

tā nenotiek. Tad varbūt iznāktu viss labi. Un gaidi
mani vai nu pirmdien vai otrdien, ar to pašu zināmo

vilcienu. — Mans maziņais mīļais īnuciņ — mans

sirdsšķīstais draugs.

192.

Manu īnuciņ — esmu tagad Tapsā, pulkst. Bno

rīta, un dzeju zālē tēju. Līdz šim man diezgan grūti

gājis, jo II kl. vagons bij traki pārpildīts un ļoti dau-

dziem gandrīz visas šīs 24 stundas ir bijis jāstāv ko-

ridori. Man gan palaimējās tā drusku atsēsties — bet

vari iedomāties, kāda mana gulēšana ir bijusi pagā-

jušo nakti. Un aizpagājušo nakti arī tiklab kā ne-

maz negulēju. P-dā nonākšu laikam nākamā naktī

vēli, un laikam arī tur par gulēšanu nevarēs domāt.

Saka, ka diez' vai mēs pat tālāk tikšot — būšot grūti

biļjetes dabūt. Kā redzi — labi ap dūšu man ne-

var būt!

193.

Manu īnuciņ — esmu jau Maskavā, iebraucu va-

kar. Viesnīcā istabas gandrīz nemaz nevar dabūt, un

nometos pie Skalbes. Brauciens bij diezgan grūts,
tomēr panesu viņu pietiekoši. Kad izbraukšu — ne-

var vēl skaidri noteikt, laikam apmēram tā, kā ru-
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najam. Par to vēl rakstīšu. Daudz, daudz mīļu labu

dieniņu.

194.

Manu cīniņ, īnucīniņ — Tev tā smukā vēsts, ka

viss atkal labi un rīt braucu atpakaļ svilpodams. Pa-

saki to Jāņam un levai, un mazajam vīriņam. Un nu

raksti tūliņ, kā vīriņam gāja tai tālajā ceļojumā —

vai zirgi varēja viņu pavilkt? Un vai viņš neatzina,
ka pasaule par maz tiek apsildīta. Es būtu no Val-

mieras aizbraucis uz vienu dienu uz Rumbiņiem, bet

man jau arī nav tāda „propuska". Raksti tūlīt!

195.

Manu mīļo, sirdsmīļo īnuciņ, šodien dabūju tavu

vēstuli — pēc ilgas gaidīšanas, un viņu lasot apgāzās
kafijas glāze un appludināja visu galdu. Tas par pui-
sīša lielo sagurumu gan ir briesmīgi. Tur tiešām

daudz vairs nevajadzēja un mazajai dzīvībiņai būtu

jādodas atpakaļ tumšajā un garajā ceļā — uz Mū-

žību. Bet nu, paldies Dievam, ka viss tomēr labi.

Kā visam šinīs dienās iznāk, tā sakot, mata galā ka-

rāties, jo arī mana lieta karājās vistievākā matiņa
galā un tomēr iznāca labi. Sīkāki izstāstīšu tev vē-

lāk. Par mājās braukšanu gan tagad nevaru nekā

vēl sacīt: kamēr visi citi strādā, kā tad es lai bēgu

projām! No vienas puses tas jau izskatītos komiski,

no otras — neiespējami, jo tad jau man tā vieta jā-
atstāj pavisam, kas tomēr nebūtu patīkami — arī

priekš nākotnes. Un vēl jau te viss tāpat mierīgi kā

līdz šim. Šīs dienas avīzē ziņo, ka pat gubernātors
nākamās dienās pārnākšot ar visu savu kanceleju uz

Rīgu. Tā tad taču laikam stāvokli neuzskata par
kritisku. Gribēties jau nu gan man gribētos būt ta-

gad mūsu mājiņā -— diezin kā. It sevišķi tas sakņu
dārziņš būtu steidzīgi jāuztaisa. Ja Jāņam viena
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diena atliktu un viņš varētu tur aizbraukt un daudz

maz ko pataisīt, tad jau būtu labi. Viņš jau varētu

paņemt algādzi, kas strādā, un pats tikai parādīt —

es jau visu nolīdzinātu — arī mākslīgos mēslus lai

liktu, cik vajaga. Bet ja nu viņam pavisam neiznāk

— ir jau taisnība, ka viņam to visādu darbu daudz —

tad jau arī neko darīt. Un būs mums jāpaliek bešā.

Ar Kārli jau vēl grūtāki būs ko izdarīt. Tomēr tu

varētu viņam šito pastāstīt. Un ja viņš varētu, tad

stādāmi būtu: kādas 2 dobes biešu, 2 dobes burkānu,
2—3 zirņu, 2 pupiņu, 2—3 gurķu, drusciņ pētersīles,

drusciņ dilles, kāļi un kāposti diez' vai tur izaugtu un

tos nez' vai stādīt; tāpat rutki. Bet Jānis jau gan pats

ar zinātu. Ar Anetes zālēm ir tā. Šodien, kur tavu

vēstuli dabūju, taisni no mums viens skolotājs brauca

uz Tērbatu. Es aizgāju no stundas un noķēru viņu
vēl stacijā un uzdevu viņam to lietu, ko viņš arī ap-

ņēmās darīt. Tikai nu es nezinu, vai tā Zālīša kun-

dzes adrese bij pareiza, kāda man bij pierakstīta.

Tāpat nevar zināt, vai viņai tās zāles tur būs, jo viņ-
reiz tā meita viņas vēl Rīgā te sataisīja. Citādi jau,
zināms, viņš tās bez šaubām atvestu. Tā arī vari

aizrakstīt Anetei. — Tad vēl tev gribēju rakstīt tādu

lietu: ja Limbažos cukurs vēl dabūjams, paņem priekš
mums tūlīt vienu veselu pudu. Par lētākpalikšanu
līdz nākamai cukura ražai i sapnī nevar domāt. Bet

citādi mēs atkal nevarēsim nekādu zafti ievārīt, neko.

Ja tūlīt jāsamaksā — raksti, es naudu izsūtīšu (t. i. —

ja Jāņam varbūt viņa nav). Un raksti nu man atkal

drīz. It sevišķi, kā iet puisīšam? Vai viņš vēl tāpat

dūšīgs ēdējs? Un kāds vēderiņš? Un kā tev pašai
iet? Un kāda tā sieviņa ir? Vai nevajadzēs ko no

Rīgas atvest? Daudz mīļu labdienu Jāņam un levai.

— Tante nāk kārtīgi, tikai rītos un vakaros man ne-

cik ēst negribas. Tā mackina nes pienu — 17 k. pus-

stops un 3 k. par uznešanu — 20 k.
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196.

Manu Gīniņ — īnucīniņ — viņreiz aizmirsu tev

piekodināt, lai tu neaizmirsti to fūrmani sūtīt, ja

viņš uz Rīgu brauc, pēc ratiņiem. Tos jālūko — cik

drīz vien iespējams — dabūt projām. Tikai lai viņš

ņem tādas mašas līdz, lai viņus var tā sasiet, ka ne-

noberž un nesalauž. Un kā nu tev iet? un ko dara

puisīts? Es puisīti esmu jau divas reizes sapnī re-

dzējis. Vienreiz viņš bij lielāks nekā ir, otrreiz tāds

pats. Par to es viņam vienu dziesmiņu uzrakstīju,
kuru kādreiz aizsūtīšu. Vējiņa madāma ikdienas liek

tevi sveicināt. — Briesmīgs tracis bij, kad es pār-
braucu no T. Vilciens nokavējās, pīkst, jau bij 11,
kad pārnācu. Piezvanu pēc atslēgas — iznāk Vē-

jiņš —: o-o-o-o! Bravo! bravo! bravo! Siev, siev,

siev — nāc — nāc
— tais tēj — tais tēj — tais tēj . . .

Un sievai jāceļas un nakts vidū jātaisa man tēja. —

Raksti drīz!

197.

Manu Gīniņ — īnucīniņ — tagad ir sestdienas va-

kariņš, kuras vanna, un pilieni lielā steigā plikšē-
dami pil, bet es sēdu pie galda ēdamistabā un taisos

tev kaut ko uzrakstīt, jo šorīt dabūju tavu vēstuli.

Viss jau būtu labi, bet man bail, ka tik jūs abi ar

puisīti nesaslimstat — tu tādēļ, ka nedabū gulēt, un

puisīts atkal caur tevi. Ls jau nevaru zināt, kas tas

pats pirmais cēlonis varētu būt, bet man tomēr liekas,

ka ļoti daudz kas atkaras no ēšanas. Varbūt tu tur

par daudz gaļu ēd — sālītu cūkgaļu un citas smagas

gaļas. Es jau tev pieteicu, ka no tā tev vajaga sar-

gāties. Ed vairāk miltu ēdienus un gaļu vislielākais

reizi dienā. Arī olas vari ēst vairāk. Tur taču nevar

būt nekādas sevišķas grūtības tādas vienkāršas lie-

tiņas izvārīt, sevišķi vēl tādēļ, ka arī leva nedrīkst ēst

daudz gaļas — Jūs varat turēties pie vienas „diētas".
Man lielas bailes, ka puisīšam vēderiņš stipri nesa-
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maitājas. — Nu tās dažādās citas ziņas tā
. . . Lumpa

tikai diezin kāpēc man stipri žēl, viņš vēl tāds jauns
kustonīts un tagad būtu nākusi vasara, kur viņam
vairs nebūtubijis jāsalst. Bet nu viss velti. —Un par
to braukšanu uz mūsu māju tev vis tomēr nevajaga
tagad domāt — labāk jau nu paliec, kur esi, kamēr

tieku es ar uz to pusi. Tagad taču tev ir cilvēki ap-
kārt, kas pret tevi labi, un, ja ko vajaga, vari dabūt.

Bet ko tu tur viena darīsi! Un sazini nu, kā ar Kristu

katru dienu gadās. Nē, nē, paliec turpat, kamēr es

braucu. Bet man tā braukšana jau laikam iznāks ti-

kai pēc Vasaras svētkiem. Līdz šim domāju, ka tikšu

varbūt Vasaras svētku sestdienā, bet šodien mums

bij atkal sēde, tur tika par to spriests, un iznāk, ka

pēc Vasaras svētkiem dažas dienas vēl notiks uzņem-

šanas eksāmeni. Un tur nu nekā nevar darīt. —

Šais dienās es daudzreiz esmu domājis, ka labi priekš

puisīša, ka tu vairs neesi še, jo tagad istabas te tik

aukstas, kādas ziemā nekad nav bijušas. Vakaros

gulēt ejot es sasedzos ar lielo kažoku un tad vēl ilgi
jādrebinās. Ko tad puisīts lai darītu, kad viņu tik

daudzreiz jāpārtin!

Ceturtdien.

Nu jau gandrīz nedēļa pagājusi — bet iesākto vēs-

tuli netiku ne beidzis, ne aizsūtījis. Lieta tā, ka

otrā dienā dabūju to tavu karti, kur par to fūrmani

bija runa. Es nu gaidu, gaidu to fūrmani, lai varētu

viņam iedot tos vāģīšus un varbūt dažas citas lietiņas,
un tad gribēju tev arī par to uzrakstīt, kā nu viss iz-

nācis. Arī ziepes jau no pirmdienas nopirktas un

augļi. Bet fūrmanis kā nerādās, tā nerādās. Nesa-

protu, ko tas nozīmē: vai viņš pavisam nav atbraucis,

vai nevīžo jeb nesaprot atnākt. Par to man visā drī-

zumā atraksti, jo tos vāģīšus tomēr vajaga nepiecie-
šami aizsūtīt, citādi var viegli palikt bešā. Es varbūt

Jāņam arī rakstīšu par to vienu karti. — Citādi man
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nu iet, kā jau nu var iet. Pašreiz atkal jāsteidzas uz

sēdi. Posts ir ar burtnīcām, un arī tāpēc ikdienas re-

dzu, cik ļoti man tevis trūkst. Vispār — darbu tagad

uz beigām ļoti daudz. Vispārīgā jušanās arī nav tik

laba kā agrāk. Nejūtos arī tik oqeHb —

Un raksti, kā jums abiem klājas. Un puisīšam ikva-

karu noskūpsti pierīti no manis. Un krustiņu neaiz-

mirsti. Un Dieviņš lai abus jūs tur savās rokās.

198.

19. V. 16.

Mīļo manu īnuciņ — šodien ir tā debessbraukša-

nas diena. Bet viņa nav necik smuka — ārā atkal

stipri auksts un pat lietus taisās pilināt. Tāpēc sēdu

ķēķī pie mazā galdiņa, šo rakstot, jo te ir silts no

pusdienu vārīšanas. Šodien tante man izvārīja skā-

beņu zupu un rīsa putru. Slikti nu būs te arī tai

ziņā, ka nu vairs teļa gaļa nemaz nebūšot dabūjama,
un tā nu man būs tīri bez tās gaļas jādzīvo, bet tantei

grūti izdomāt, ko man vārīt. — Par to dzīvi un dzī-

vīti jau gan tāds sevišķs nekas nav ko stāstīt — viss

iet parasto vienmuļo gaitu — grūti tikai ar darbiem

tikt galā — sevišķi ar burtnīcām. Bet nu jau vairāk

aizvien jāsāk domāt par prombraukšanu nekā par
dzīvošanu. Tikai noteikti to dienu arī tagad vēl ne-

varu nosacīt. Pēc Vasaras svētkiem vēl būs laikam

jāpaliek vismaz kādas 2—3 dienas. Tas nu būs atkal

viens liels krusts, tā krāmēšanās. Un vāģīši mani

arī moca katru dienu. — Jā, nu tad vēl pie atmiņas,
padomā taču, īnuciņ, vēl pamatīgāki par šādām tā-

dām lietiņām, kādas tev varbūt būs vajadzīgas vasarā,
un atraksti man, vislabāk visu uz vienas lapiņas, un

es tad lūkošu tās līdz aizvest. Gan tu redzēsi, cik

vasarā aizvien atkal šo un to vajadzēs — vai drē-

bītes, vai knopītes, vai diegus, vai citu ko. Bez tam

vēlāk atkal vēl viss būs daudz dārgāks. Tāpēc jau
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taisni labi, ja ko nopērk. Bet es pats jau nevaru ie-

domāties. To gan atraksti! — Un kā tad tev ir gā-

jis, manu īnuciņ? Un kā iet puisīšam? Vai vēde-

riņš viņam labs? Un kādas acītes? Vakar dabūju
no S (— ) vēstuli, un viņš sūta tev un puisī-
šam daudz mīļu labu dienu. Bet ar viņu pašu liekas

galīgi slikti stāvam —
vēstulē viņš tā izsakās — varot

būt, ka viņam uznākšot baigā nakts (garīgi). Un

laikam, kaut gan viņš taisni to neraksta, tā lieta gro-

zās ap tiem labiem nodomiem, par kuriem viņš ziemu

tā pusvārdiem ieminējās, bet kuri tagad, kā redzams,

ir atkal sajukuši un sabrukuši. Jā, bēdu vīrs viņš

pavisam. Vai no Rumbiņiem esi ko dzirdējusi, kā

tur nu iet? Vai ābelēm neesot ziedi nosaluši? Un

vai mūsu ābelītes diezin arī vēl veselas? Ka tas urad-

ņiks mūsu mājiņā nav ienācis, tas man daudz labāki

patīk, jo tā vasaru mums taču būs daudz smukāki.

Tikai puķītes mums šovasar laikam nekādas nebūs.

Un kamēr es aizbraukšu, tikmēr jau par vēlu būs

stādīt. Tā Jāņa lieta arī nav patīkama. Jāņam tikai

nevajadzēja viņu pārāk tuvu ņemt — jo viņš jau nav

pirmais, ne pēdējais, kam jācieš no izvirtuļiem un

neģēļiem. Pēc manām domām viņu vajadzēja, ja jau
nu iesākts ir, pārsūdzēt tālāk un ņemt citu advokātu.

Varbūt Jāņam arī aizrakstīšu. — Un nu sūtu visiem

daudz mīļu labdienu — levai un Jāņam, un visvairāk

puisīšam, un vēl vairāk tev pašai — manu īnucīniņ —

199.

Manu īnucīniņ — vakar dabūju tavu karti un šo-

dien vēstuli. Viss jau būtu labi, tik tas nav labi, ka

es uz Vasaras svētkiem nekādā ziņā netieku uz mā-

jām, jo taisni tagad tikdaudz darbu, ka nevaru ne

apskatīties. Un tas arī nav labi, ka neviens no Lim-

bažiem nebrauc, sevišķi to vāģīšu pēc, jo tos it nekā

nevaru aizsūtīt un arī aizvest nē. Aizbraukt no še-

jienes ceru, ja nekas negadīsies, 3. j ū n i jā. Tā arī
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rakstīšu uz māju Kārļam, lai brauc man pretim. Un

ja 3. nevarētu, tad 4. VI. Daudz, daudz mīļu dieniņu

puisīšam un tev pašai. Mīļus Vasaras svētku sveicie-

nus levai un Jāņam.

200.

23. X. 1917.

Mīļo īnuciņ — drīz būs nedēļa apkārt un tikai

tagad rakstu tev pirmās rindas. Vai zini — grūtas

un nelāgas tomēr ir tās lietas. Kaujos visu laiku tā

paša dzīvokļa pēc. Tagad nu beigās tāds ķēmelis man

ir — divas istabas ar ķēķi, pašā Valmieras nomalē.

Un to pašu zaldāti sestdien tikko tikko ar varu ne-

paņēma. Tagad nu man tai otrā istabā dzīvo divas

bēgļu sieviņas iekšā, lai būtu pamats atgaiņāties no

zaldātiem. Tas labums pie visa nu tikdaudz ir, ka

dzīvoklis pašreiz tika renovēts, pat grīdas pārpindze-
lētas drusku. Maksā 15 rub. mēnesī. Un beigās, ja

iedzīvosies, nebūs varbūt arī tik pārāk slikti. Bet arī

ar citām lietām iet grūti: petrolejas nemaz nevar da-

būt, sveces un lampas arī nē. Līdz šim pa vakariem

dzīvoju pie Ceplīša. Tagad visu vakaru būs jāsēd
tumsā. Arī tējas it nekur nevaru dabūt. No mēbe-

lēm ir iekšā viena gultele, kura man drusku par īsu,

bet tev gan derēs. Ja man izdotos vēl vienu dabūt,
tad gultas mums nebūtu jāved, kas lielā mērā atvieg-
lotu mūsu atkrāmēšanos. Kad to izdarīt — vēl

skaidri nezinu, bet ceru jaunnedēļ otrdien (laikam
31. okt.) braukt uz mājām ar to vilcienu, kas ap %1

pienāk Ozolos. Galīgi par to vēl reiz rakstīšu. Vis-

pār tās izredzes liekas diezgan tumšas un grūti sacīt,

ko rītdiena var atnest. Bet kad jau mēs būsim atkal

visa tā cāļu saime kopā, tad arī tās grūtības būs ma-

zāk manāmas. Jā, un vistas — vismaz kādas 2 vai

3 — mēs gan katrā ziņā turēsim, jo mums pie dzī-

vokļa ir kūtiņa, un mēs varētu pat govi turēt. (Par
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vistām pasaki mātei, lai viņa tās aiztaupa.) Man nu

briesmīgi gribētos zināt, kā jums ir gājis un vai esiet

visi veseli. Ko dara „bubcīts", mans mīļais „drai-

dziņš"? Un vai Ullīts čivina? Daudz mīļu skūpstu
abiem un tev. Labas dienas Kārļam, mātei, Anetei

un levas mātei.

Adr.: Limbažu ielā Nr. 13.

201.

6. VIII. 1918.

Mīļo Inu, nu jau ceturto dienu svārstos pie savas

dzīves izšķiršanas jautājuma un nevaru pie noteikta

rezultāta tikt. Tik daudz to motīvu ir pro un contra.

Sveros tomēr uz to pusi: mēģināt palikt. Es jau teicu,

ka šis gads mums būs grūts, un tas aizvien skaidrāk

top redzams. Tuvāk par visu vēstulē. — Lietas pus-
līdz veselas, tikai vienu daļu drēbes kodes saēdušas.

Saldumi veseli, pat zemeņu zaftes burkas, —Ja pa-

lieku — aizbraukt pie tevis vairs nebūs iespējams.
Daudz mīļu paiju mazajiem circenīšiem un tev pa-

šai. Labas dienas mātei un Kārļam.

202.

Piektdien, 9. VIII. 18.

Mans sirdsmīļais draugs,

tā kā Antons taisās rīt uz mājās braukšanu, tad man

vajadzētu uzrakstīt tev garu vēstuli ar sīkiem aprak-
stiem par visu. Gribu mēģināt, bet nez' vai izdosies,

jo saule jau nogājusi un sāk mesties krēsla. (Vienu
karti tev jau nosūtīju caur Limbažiem). Bet nu būtu

jāsāk no gala. lebraucām pagājušo sestdien ap 6,

nokāpām Centrālviesnīcā un pēc tam tūlīt gājām
raudzīt manu dzīvokli. Kāpām pa trepēm pie Skal-

bes saimnieces — tā uz mazā balkoniņa klapē kādus
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deķus: izrādās, tie mūsu gultas deķi, jo tikko pēc-

pusdienā tikusi izkrāmēta mūsu dzīvokļa istaba, kurā

visas lietas bijušas saliktas! Vai nav likteņa ironija!
Mēbeles un grāmatas uznestas uz bēniņiem, bet drē-

bes un veļa — sieviņas dzīvoklī. Veļai nu nekas, bet

drēbes stipri cietušas — kodes gandrīz visas vairāk

vai mazāk saēdušas. Veseli palikuši tikai mani jau-
nie svārki. Manai ziemas cepurei viens sāns kails etc.

Cukurs gan par laimi uzglabāts. Es taisni neatceros,

cik mums to pakiņu palika, bet vēl ir 5 zilās graudu
pakiņas {= 25 mārc.) un abas smalkā cukura paki-

ņas (= 9 mārc). Par lieliem brīnumiem veselas

vēl arī zemeņu zaftes burkas, pie kam mazākā gan

dabūjusi brandvīna smaku, bet lielākā gluži svaiga!
Nu gluži! Laikam tāpēc, ka virspusē cukurs bij pa-

licis ciets un gaiss nebij ticis klāt. Tāpat vesela ir

meduspudelīte, kaut gan medus pats pavisam sacuku-

rojis. Par to sieviņai jāizsaka liela atzinība. No

tām citām lietām — cik redzu — trūkst tikai no zie-

pēm lielākā daļa, to palicis tikai kādas 5 mārc, ka-

mēr mums laikam palika ap 15 mārc. — Bet man

kauns ir to sieviņai sīkāki izprašņāt, un es nekā ne-

esmu teicis. (Stiķeņu pudeles arī bij veselas, bet ti-

kai virskārta appelējusi un tādēļ laikam vairs neder).
Pamatīgu visu lietu apskatīšanu neesmu vēl izda-

rījis, neesmu arī uz bēniņiem vēl bijis, un tādēļ varbūt

dažs pārsteigums stāv priekšā vēl. — Tas nu tik

daudz. Bet nu par pašu dzīvi. Svētdienas rītā pār-
nācām no viesnīcas pie sieviņas, ne tieši viņas dzī-

voklī, bet Trauberga tukšajā dzīvoklī, kuru uzrau-

dzīt arī viņai uzdots. Sāku nu pamazām iepazīties ar

nākotnes varbūtībām. Un te tās izredzes nav necik

spīdošas. Tā kā tagad skaitās nevis māc. gada sā-

kums, bet vidus, tad varu saņemt tikai tās latv. va-

lodas stundas, kuras bijušas Eg. Bet to ir tikai

19. — Par gada stundu maksājot 100 rbļ. ost, tā tad

gada ienākums 1900 rbļ., kas neiztaisa 200 rbļ. mē-

nesī. Ar to nu mēs Rīgā eksistēt nekā nevaram. Bet
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ko nu darīt — braukt atpakaļ uz laukiem? Bet tad

nākamo gadu var atkārtoties tas pats un vēl sliktāki,

jo ja jau reiz izlaižas no tā stroja laukā, tad grūti
ir atkal iekšā tikt. Un tā es domāju un prātoju kā-

das 4—5 dienas un beigās nolēmu tak palikt. Pro-

tams, kā jau teicu, mums šī ziema būs grūta, bet

darīt nekā nevaram. Dzīvokli tagad es nemaz ne-

ņemu, bet tikai mēbelētu istabu pie tās pašas sie-

viņas. Ja izrādīsies, ka pavisam grūti to dzīvi kā no-

kārtot vai arī veselības ziņā nebūšu spējīgs to jūgu
vilkt (te vēl sevišķi kritīs svarā „mēbl. istabnieku"

„kostes" veids — pusdienu ēdu kādā veikalā), tad jau
var viņu mest arī vēl pēc kāda mēneša vai 2 mēne-

šiem. — Bet varbūt, ka ar Dieva palīgu šis tas iz-

grozīsies uz labo pusi — ka dabūju vēl kādas stundas

kur citur klāt; ka veselības ziņā arī kaut kā iespējams
lāpīties. Tad tu varētu braukt ar maziņiem tikai pēc
kādiem ļ^-l—2 mēnešiem. Taisni oktobra sākumā

beidzas ceturksnis, un es būšu vienu nedēļu brīvs, tad

varētu jums pakaļ braukt. Es zinu, ka tev tas nepa-
tiks, bet tici nu man, ka arī man tas briesmīgi ne-

patīk. Kaut tu varētu iedomāties, cik nospiedošas
vientulības jūtas man uzmācas sevišķi vakaros — kad

domāju par jums, par Agīti un Ullīti mazīdziņo .. .
Mēs jau nu esam saauguši kopā, un tā atplēšana vien-

mēr asiņo. Bet nu itin nekā nevar darīt.

Ja pat oktobra sākumā tu nāktu, tad to ziemu

mēs varēsim izvilkties tik tā, ka visu to krājumiņu,
kas pie Jāņa zināmā veidā, mēs ņemam klāt izdalot

uz 8 mēnešiem. Par to jau nu nebūtu ko noskumt,

ja nākamo gadu būtu karš beidzies un dzīve palikusi
labāka. Bet ja nē — nu tad viss Dieva ziņā. Un

beigās tīri grēks būtu maziņos vest tagad šajos sma-

cīgos mūros, kur uz laukiem tak viss vēl tik jauki.
Kad es tagad iedomājos nodzīvotās vasaras dienas,

tad viņas man izliekas kā kāds skaists sapnis. — Tas

nu par to. — Pie tavas māsas biju svētdien. Viņa ir

spirgta un vesela un solījās priekš tevis atnest pla-
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sāku vēstuli, bet vēl nav atnesusi. Taviem vecākiem

tik jauki gan vis arī neejot, bet par to jau dabūsi no

viņas pašas dzirdēt.

Svētdien. Māsa solīto vēstuli neatnesa un nu-

pat biju pie viņas to dabūt. Dabūju arī. Viņa bez

tam vēl liek tevi sirsnīgi sveicināt. Priekš 3 dienām

satiku Teodoru, kas iebraucis no Straupes. Viņš, tā-

pat kā visi citi, brīnās, ka es esot ļoti „magers un

švaks" palicis. Kad izstāstīju par savu klizmu, viņš

gribēja mani izmeklēt. Es tad nu arī to prieku vi-

ņam ļāvu, un otrā dienā viņš atnāca pie manis nu

mājā un izmeklēja mani. Un, protams, kā jau es ar-

vien esmu sacījis — kaut ko lietišķu līdzēt viņš ne-

zin. Vajagot to labo nieri izgriezt, tā neesot nekāda

bīstama, ne grūta operācija. Tikai nu es uz to joku

neieeju. Un ar to tā lieta izbeidzās. Teodors vispār
ļoti nospiestā gara stāvoklī, un galvenais cēlonis pie
tam die schone M.! (

— — — —
— — — —). — Teodors liek tevi,

māti un Kārli sirsnīgi sveicināt. —

Man ļoti slikti, ka man sviesta tik maz līdz. Ja

nu tev rastos kāda iespēja man kādas mārciņas at-

sūtīt, tad to gan dari. Te maksā mārc. 6V2—7 ost. un

tad vēl grūti dabūt. Un sviests nu man ir tas vie-

nīgais aizdars. Vai drīz nebrauks Lišķis vai Bēmis?

Tikai vajaga ļoti uzmanīgam būt, jo ceļā visu kon-

fiscējot, t. i. ja vairāk ved. Atsūtīt man vajadzētu
arī manas pastalas. — Kad tev naudas pietrūkst, tad

aizņemies no Kārļa vai arī Jāņa, ja gadās, tik ne

pa rublīšam, bet ņem arvien kādus 25 rbļ. uzreiz.

Ja tagad jērus sāk pārdot, tad tev vajadzētu lūkot
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kādu pusi vai veselu jēru nopirkt, iesālīt un nožāvēt.

Es tiešām nezinu, ko ziemu ēdīsim, jo gaļu te dabūjot

uz kartiņām laikam 1 mārc. mēnesī! Tāpat drusku

vēlāk vajadzēs labi apklausīties, vai arī cūkgaļa ne-

nāks privāttirgošanā. — Jā, un tad lūk tā cūkgaļa
no Jāņa. Ja man vēl iznāks, es Jāņam arī aizrak-

stīšu caur Antonu, lai viņš tev kādas mārciņas vēl

atsūta; citādi arī tev tur nav nekā ko ēst.

Priekš mazīdziņiem nopirku dažus nieciņus un

tos tad izdali tā: biķerītis katram viens, puisīšam

zirdziņš un šķipelīte, Ullīšam gailis un divas ģirrasr

kas briesmīgi ēd. Tev pašai nopirku ķemmi un zā-

les. Cits viss, kā drēbes un t. t., tik šausmīgi dārgs,
ka es neuzdrošinos nekā pirkt. Nu esmu tev visu iz-

stāstījis. Dod nu rokas šurp un vaigu. Un Agīts
lai dod savas mazās rociņas un Ullīts savas. Es visus

spiežu jūs pie lūpām, lai Dievs jūs glabā. Mīļas lab-

dienas Kārļam un mātei. — Garā es esmu vienmēr

pie jums, mani sirdsmīļie .. .

203.

Sestdien, 17. VIII.

Mans sirdsmīļais draugs!

Sestdienas vakara miers un klusums ir pašreiz
manā istabā (biju tikko vannā!), un laikam arī pie
tevis viņš ir. Domāju par jums un zinu — tagad
Antons katrā ziņā mājā, un tev zināms mans stāvoklis.

Kā nu būs tālāk, nezinu, bet citādi nevarēju izdomāt.

Pa šo nedēļu sevišķs nekas nav noticis: eju atkal

dien' no dienas stundās, esmu atkal ievēlēts Biedrības

valdē v. t. t. Šodien patīkama ziņa man ir tā, ka

esmu no augstākās pārvaldes savā vietā apstiprināts.
Man jau daži stāstīja, ka mans vecais sirdsdraugs Z.

dūšīgi raujoties, lai panāktu pretējo. Ja tas tā arī
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būtu bijis, tad lai viņš redz, ka izdomātām aplamī-
bām un meliem nekas nav panākams. — Mans veselī-

bas stāvoklis nav neko grozījies. Liekas tomēr, ka

strādāt mit Gottes Hilfe varbūt varēšu, lai gan no-

gurums drusciņ vairāk jūtams kā agrāk. Arī svīšana

pa naktīm visu laiku vēl bija, kaut gan mazākā mērā,

bet beidzamās pāris naktis gandrīz nemaz. Bez šau-

bām, te daudz kas atkarājas no ēšanas. Un ja tu

būtu te, tad ar daudz kas būtu citādi. Nezinu, kā tu

skaties uz to palikšanu līdz oktobra sākumam uz

laukiem, bet man liekas, ka mazo labā vien jau ci-

tādi nevar. Gan ziemu viņiem būs diezgan ko ciest.

Viņiem un mums visiem, jo grūta mums šī ziema būs.

Un par visām lietām jālūko tā ierīkoties, ka uz to

pašu laiku var atvest mūsu kartupeļus un saknes.

Tur būs Jāņam jādod zirgu, bet braucējs var būt vai

pat vaļinieks Pīlāgs. Arī par atļaujām drīzi vajadzēs
sākt domāt, jo augusts jau iet uz beigām, un cik tad

vairs to nedēļu paliek. Tev atļauju vajaga ņemt uz

veselu mēnesi, jo tā daudz ērtāki laika ziņā.
Un tad vajaga izdomāt ko darīt ar Martu. Bešā jau
mēs iztikt nevarēsim, bet ja viņa grib nākt, tad lai

viņa zin, ka vairāk par 14 mārc. maizes dienā viņa
nekad nedabūs. — Un raksti man drīz, kā jums iet,
ko dara mans mīļais mazais puisīts un Ullīts, un kā

tev pašai iet? Vai zirņi jau izauguši, un kā aug bur-

kāni etc. Daudz labu dienu mātei, Kārļam, Antonam,
Un tev pašai.

Fricis.

204.

24. VIII. 18.

Manu sirdsmīļo Inu,

atkal ir sestdienas vakars un jau tumsa, un atkal sēs-

tos uzrakstīt tev dažus vārdus. Nezinu, vai mana

pagājušās sestdienas vēstule tev būs rokā, bet es ar

lielu nepacietību gaidu no tevis kādas ziņas, jo šo-
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vakar ir jau apaļas 3 nedēļas, kamēr tu un mani ma-

zie mīļie draudziņi man no acīm izzuduši. Katru va-

kara krēslu atlaižos uz dīvāna un domāju par jums.
un tad man paliek neizsakāmi žēl, ka puisīšam netiku

aizvien pasaciņas stāstījis vakaros gulēt ejot, kā viņš
to no manis lūdzās. Ak Inu, tev gan grūti iedomā-

ties, kā ir, kad šā uzreiz veselas garas nedēļas nedabū

ne vārda mainīt ar tiem, ar kuriem saaudzis katrs

nervs. Brīžam paliek skumji līdz asarām. — Pa-

gājušo nedēļu sevišķs nekas nav noticis. Dzīve un

darbs rit savu vienmuļo gaitu. Pēc jaunās iekārtas

stundas sākas ikdienas jau 8-os, tā ka diezgan agri

jāceļas -— bet toties — agrāk arī beigas. Veselības

ziņā iet tāpat vidēji, svīšana naktīs mazinājusies, tikai

pēdējās pāris dienas jūtos atkal drusciņ vairāk no-

guris. Pagājušo nakti redzēju sliktu sapni par ābo-

liem, bet negribu ticēt, vai kas pavisam slikts būs.

Esmu pastellējis arī agrākās dzelzspilles un šad tad

riju tās, lai stiprinātos. — Šodien biju atkal pie tavas

māsas. Viņa, lāga dvēsele, izpalīdz man ar to pro-
duktu kārtu dabūšanu — tur ir vairāk reizes jāiet,
un man pašam nav vaļas. Domāju jau sākt apskatī-
ties pēc dzīvokļa priekš oktobra, bet arī tai ziņā diez-

gan muļķīgi, jo šai mājā 3 istabu dzīvoklis, kāds

mums pērns bija, sākot ar oktobri maksā 55 rub. ost.,

kas taču ir traka nauda, pie kam ziemā salšana esot

diezgan liela. Tādēļ būs jālūko kāds 2 istabu. Un

ko tu domā, ja mēs ņemtu šepat pie šīs sieviņas 2

istabas, maksātu par tām kādus 30—35 rubļus un iz-

tiktu ar kopēju ķēķi? Bez apkurināšanas dzīvokli

ņemt ir stipri riskanti, jo malka ir ārkārtīgi dārga.
Kas zīmējas uz Martu, tad tā lieta arī laikam neies,

jo Rīgā tagad atļauj uz dzīvi palikt tikai tiem, kuri

var pierādīt, ka viņi dzīvojuši te pirms kara. Bet

par to vēl apprasīšos policijā. Un nu novēlu jūs vi-

sus atkal Dieva ziņā. Daudz mīļu sveicienu un paiju
Ullīšam un Agīšam, un tev pašai. Labas dienas mātei,

Kārļam, Antonam. Fricis.
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Svētdienas rīta.

Mans mīļais, sirdsmīļais īnuciņ,

biju tev jau vakarvakarā pa skumjo krēslas stundu

vēstuli norakstījis un pašreiz taisījos to uz pastu nest,

kad ienāca — man par lielu pārsteigumu un gluži ne-

gaidīts — Bēmis. Mīļu un lielu paldies par visu, ko

tu atsūtījusi. Bet kādēļ tu man visas olas atsūti un

tev pašai nepaliek nekā? Un puisīšam taču arī ta-

gad vajaga vismaz ik pāri dienas pa dzeltenumiņam
iedot. Skaistas gan tās olas ir, es pazīstu — tās visas

jaunās vistiņas dētas. Ābolu jau noēdu, un tas bij

pirmais ābols, ko šovasar ēdu. — No tavas vēstules

izmanu, ka tev visai labi jau vis neiet, ne tikai tā-

pēc, ka mēs esam šķirti un vientulības sajūta, kura

mani māc, arī tev nav sveša, — bet arī vēl citu lietu

dēļ* — tās pelēkās dzīves tiešamības dēļ, kad dabū

izjust (kā tu raksti) — katrs tikai priekš sevis, Dievs

par visiem. — Ko darīt
— šķetināsim savu skumju

pavedienu kopā kā visu pārējo dzīvi. Tas drusku

atvieglina. Un jāpūlas, un jācīnās, cik un kā varē-

dami, lai šais grūtos laikos tiktu kā cauri. — Liekas

rūpes man sāk sacelt dzīvokļa jautājums. Divas lie-

tas te krīt svarā: 1, tas, ka ziemu būs salšana un 2,

ka apkurinātie dzīvokļi tagad pārāk dārgi. Kā jau
tev vakar rakstīju, izdomāju tā: ņemt no šī dzīvokļa
2 istabas, kas iznāktu ap 30 rub., sieviņa (tā pati
Skalbes saimniece) varētu mazgāt veļu, traukus un

grīdas un par to maksātu kādus 10 rubļus (un tā kā

viņa vienmēr mājās, tad tev arī iziet būtu iespējams
pēc patikas), bet sieviņa domā, ka viņai par atlikušo

vienu istabu nākšoties maksāt kādus 20 rbļ., un tas

viņai par dārgu, tādēļ viņiem labāk pāriet uz 1 ista-

bas dzīvokli par kādiem 6—B rbļ., kur no plīts dzī-

voklis arī apsildīts tiek. Un tā ne pie kāda gala ne-

tieku. Līdz šim vienmēr stingri turējos tais domās,

ka pa ziemu mēģināsim tāpat turēt meitu, bet tagad,
kur redzu, kā, piem., šai mēnesī, kur es viens pats
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dzīvoju un tikai par ēšanu vien — pie tam iztiekot

uz knapāko — izdodu ap 160—170 rūb. (bet pelnu
mēnesī nepilnus 200), — tad gan jāatzīst, ka meitu

uzturēt iznāktu pārāk grūti, bet tāda kombinācija,
ka apkalpotāja-sieviņa mājā dzīvo, kurai nav ēst jā-
dod, būtu samērā vislabākā. —

Biju pusdienā, un ejot visu ceļu domāju un ska-

tījos logos, ko varētu maziņiem aizsūtīt, bet nekā

prātīga nevarēju izdomāt. Beigās ieraudzīju kādā

logā bērnu cepurītes un tās tad arī nopirku katram

pa gabalam. Agīša (melnrūtainā) laikam tikai būs

par lielu, bet tur jau varot ievilkt tādu diedziņu.
Maksā 7 m. gabalā, jeb abas 7 ost, kas samērā tomēr

nav tik briesmīgi. Nupat bij atnākusi tava māsa, un

tā tad arī tev uzrakstīja vēstuli. —

Un nu atnāca Bēmis, un tūliņ viss jābeidz. Lai

Dievs tevi glabā — mans vienīgais sirdsmīļais draugs.

Tāpat mazās mīļās dvēselītes — noskūpsti abas no

tētatiņa.

205.

Svētdien, 1. sept. 1918.

Mans sirdsmīļais draugs,

pīkst, ir jau 12, es tikko beidzu rakstīt kādu prologu
Blaumaņa 10 g. nāves dienas piemiņai attiecīgai iz-

rādei Interim teātrim. — Tagad vēl gribu uzrakstīt

tev dažus vārdus, pirms eju pusdienā. Viena no lie-

lākām rūpēm tagad ir dzīvokļa jautājums. Esmu

visādi izdomājis. Biju jau nodomājis palikt še pie
šīs sieviņas, maksāt 30 rub. par 2 istabām, pie kam

viņa varētu būt arī apteksne. Bet atkal nelaime: ista-

bas stāv ziemeļu vakara pusē, ziemā viņās saule ne-

maz neiespīd. Tāpēc viņas arī aukstākas un, protams,

neveselīgākas. Un tas ļoti svarīgi. — Tais pašās tre-

pēs, kur pērn dzīvojām, vienu trepi augstāk, bij vēl

viens brīvs dzīvoklis — 3 ist. par 45 rub. Atbrauca
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Ceplīts un piedāvājās par īrnieku uz 1 ist., un es to

dzīvokli paņēmu. Tur visi logi iziet uz rītdienvidu

pusi, daudz saules, un arī silts viņš esot. — Ceplīts
vairs atkal it kā negrib nākt, viņš saistīts pie savas

mājeles, kura paliekot pilnīgi tukša. Bet lai nu šā

vai tā, saņemts viņš ir, un no 15. sept. es pārkravāšos

turpu. Ar lielām mokām man izdevās pārvaldnieku
pierunāt, lai ierīko tur gāzes plīti (parastās tad ne-

būs), jo ar to tagad iznāk daudz lētāki par malku, bet

galvenais — tā ērtība: nekad nav jākur un jāpūš, ne

arī malka jāmeklē, tik pielaiž uguni, un kad vajaga
— nogriež. Vēl daudz ērtāki kā ar petrolejas ķēķi.
Tikai cepešu krāsns gan nav. Tā kā petrolejas T

maz nav, tad jāpieliek arī elektriskās lampas. Iz-

nāks jau diezgan dārgi, bet citas izejas nav. Par ap-

kalpošanu es vēl skaidri nezinu. Man liekas tomēr,

ka būtu jāmēģina iztikt ar uzkopēju, kas mazgā veļu,
grīdu un traukus. Visvienkāršākais viena cilvēka uz-

turs mēnesī izmaksātu kādus 120—130 rbļ. Es ru-

nāju ar tavu māsu: ja meitas nebūtu, tad viņa nāktu

dzīvot tai meitas istabiņā, un tad arī vakaros un rītos,

un svētdienās tev būtu drusciņ palīgs. Viņa jau ar

maziem labprāt padzīvotos. Tomēr raksti tu man

drīz, kā tu par to domā. — Par Martas ievešanu ru-

nāju policijā. Tur saka, ka tiešām neesot brīv tiem

apmesties Rīgā uz dzīvi, kas priekš kara nav dzīvo-

juši. Bet varbūt, ja iesniedzot sevišķu lūgumu gal-
venā policijā un tur visādus soļus sperot, esot daž-

reiz iespējams atļauju dabūt. Noteikt tomēr neva-

rot. —Ar veselību stāv tā vidēji — labi gan nē. Pēc

jums braukt laikam gan nebūs iespējams agrāk par

15. okt. Bet tu jau iesniedz lūgumu Āsterē pēc at-

ļaujas iebraukt Rīgā uz 2 ned. — no 15.—30. okt., lai

laikus dabū, Rīgā to nav iespējams izdarīt. Daudz

mīļu, mīļu, mīļu labdieniņu puisīšam un Ullīšam, un

tev pašai. Tāpat mātei, Kārļam, Antonam.

Fricis.
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206.

Mans mīļais, sirdsmīļais draugs, lai gan šai nedēļā
nekas nav noticis tāds izcilus stāvošs, tomēr svētdie-

nas rīta sveicienu gribu tev sūtīt, jo tas jau nu man

palicis par nepieciešamību. — Vakar vakarā bij tāds

bleķīgs rakstnieku vakars, kurā par nelaimi arī es

biju solījies piedalīties, kaut gan ne personīgi (devu
nolasīt Dāvīdu un Balto pili, ko Zeltmatis izdarīja
sliktāk par pirmziemnieku skolotāju). Vēlāk sāka

producēties Jēkabs. K. un Dulbe, un publika gandrīz
visa aizbēga no zāles! Nu, hol es der Deiwel! —

Svarīgajā dzīvokļa lietā daži nepatīkami kavēkļi: gā-
zes plītē gan ir uzstādīta, bet centrālei pietrūcis mē-

rotāja, un to varēšot dabūt agrākais tikai pēc mē-

neša, varbūt vēl vēlāk. Pārvaldnieks nu gan ar mieru

uzstādīt tādu mazu malkas plīti (viņam ir tādas trans-

portējamas), bet tas nu nav tik ērti, sevišķi kur nu

man pašam laikam būs tēja jāvāra vakaros un rī-

tos. — Ceplīts tagad nu atkal grib katrā ziņā nākt tai

vienā istabā pie mums dzīvot, un labi arī tā. Tāpat
tava māsa ļoti gaida, ko tu rakstīšot: vai viņai nākt,

vai nē? Tādēļ raksti drīz. Uz nākamās nedēļas bei-

gām jau laikam būs jāpārkrāmējas, jo no 15. es jau
tur maksāju īri. Tad tev atkal rakstīšu. — Bet tu nu

katrā ziņā gādā jau savu Reiseerlaubniss. Laiku ap-
zīmēt vislabāk no 15.—25. okt., jo es laikam aiz-

braukt varēšu 17. vai 18. okt. — Citādi tā dzīvīte iet

tāpat pelēki un vientuļi. Tagad dodu 27 stundas ne-

dēļā (pieņēmu klāt 8 reliģijas stundas zemākās kla-

sēs) un pelnu 208 ostrub. mēnesī. Tad gan aprēķi-
nāts ir tā, lai pa vasaras brīvmēnešiem arī tikpat
nāktu. Veselība tāda pati. Arī tas cietums nav neko

mazinājies. Naktssvīšana tomēr tagad ir apstājusies.
Raksti, kā aug mūsu bietes un burkāni, un zirņi? No

tevis esmu saņēmis pa pastu tik vienu pašu vēstuli —

kur tu par to gaili raksti, bet es tev sūtu kārtīgi
katru svētdienu. — Ko dara Agīts un Ullīts? Vai ce-
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purītes viņiem der? Daudz mīļu paiju un mīļu

skūpstu visiem jums. Labas dienas mātei un citiem.

Tētatiņš.

207.

Svētdien, 15. IX. 18.

Manu sirdsmīļo īnuciņ, mans dārgais vienīgais

draugs — pašreiz man tik pilna sirds, ka acis gandrīz

pāri iet. Vakar visu pēcpusdienu un šodien priekš-

pusdienu kravājos un krāmējos. Un tagad nu esmu

jaunajā dzīvoklī, tajā, kur mēs domājam pavadīt šo

nākamo ziemu. Bet kravājot visas tās mūsu vecās

mīļās lietiņas — gultas un drēbes, un bērnu spēlītes,
man uzmācās tik briesmīgas skumjas, ka tevis te

nav, ka tikko varēju asaras valdīt. Es uzklāju tavai

gultai arī palagus un sarkano segu, lai viņa izskatī-

tos smuka un lai būtu tā, it kā tu arī te jau būtu. Dzī-

voklītis būs varbūt labs, saules ir daudz — līdz pīkst.
1 tā spīd visos logos. Vienīgā neērtība, ka viņš

augsts —• 5 trepes. Mēs dzīvosim divās istabiņās, jo
trešo es izīrēju Ceplīšam. Meitas istabiņa arī ir glīta

un maza, un tur nu tava māsa taisās visā drīzumā

ievilkties, tiklīdz dabūs elektrību (un tas laikam no-

tiks nākamā nedēļā). Par to tavas māsas pārnākšanu
es tev esmu rakstījis divas vēstules, bet atbildes ne-

kādas vēl līdz šim neesmu dabūjis. Cik es varu sa-

prast, tev tak tur nekā nevarētu pretim būt, sevišķi
ja mēs meitu pa ziemu neturam un iztiekam ar ap-

teksni, tad taču tev labu daļu tāds atbalsts. Bet māsa

arī ļoti gaida, ko tu rakstīšot, un diez' vai tev tas

maz patikšot. — Tavu vēstuli no 1. IX. saņēmu va-

kar. Paldies Dievam, ka esiet visi veseli. — Par tiem

auniem es domāju, ka mums gan pietiktu ar vienu,
tikai viņu vajaga labi nosālīt un krietni izžāvēt. Ja

mums meita būtu, tad nu gan abus, bet tagad var iz-

nākt atkal tā kā
pavasar ar to aitas gaļu. Bez tam
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šeit tagad var dabūt svaigu liellopu un jēru gaļu pri-
vātos skārņos cik patīk — tikai nu dārga viņa ir —

2—21/2 rbļ. mārc. Bet cik tad nu mēs viņas noēdām.

Un uz kartiņām arī dabūsim. Labi būtu, ja varētu

kādu drusciņu speķa (protams, žāvēta) dabūt — aiz-

daram. Par to būs jāraksta arī Jāņam. — Tad par
to atļauju arī tev rakstīju — tā tev jāizdabū pašai
caur Asteri un laiku vari uzdot no 15.—25. okt. —

Ja neesi vēl lūgumu iesniegusi, tad dari to bez ka-

vēšanās. Kā es arī gribētu, tad tomēr agrāk man

nav iespējams braukt kā pa oktobra brīvdienām —

ap 17. okt. Skaitīsim abi tās dienas, gan viņas tad

paies ātri, jo lielā puse jau pagājusi. — Veselība tāda

pat diezgan nenoteikta, vidēja. Sliktāka viņa katrā

ziņā nav palikusi, bet daudz ko labāka arī nē. Tikai

svīšana pa naktīm vairs nav pēdējā nedēļā bijusi. VVas

Gott tut, das ist wohlgetan. Varbūt jau to ziemu va-

rēs tāpat kā izvilkties. Tikai nākamā vēstulē atraksti

vairāk, ko dara mani mazie draudziņi. Man dažreiz

tik ļoti viņu iegribas, ka ejot pa ielu es sāku balsī

ar viņiem runāt — ar puisīti un Ullīti — par bukī-

tēm un udziņām, un visām tāmlietām. īnuciņ, glabā

viņus labi! Ja tev būtu kādas pāris nedēļas no vi-

ņiem šķirtai jādzīvo, tad tu gan redzētu, ko tas no-

zīmē. —Un nu palieciet nu atkal visi sveiki. Dievs

lai jūs sarga. — Labas dienas mātei un Kārļam.
Fricis.

Jā, parūpējies nu gan, lai manu pulksteni no Val-

mieras kāds atved. Katrā ziņā, tur taču vienmēr

brauc Žvīguri un citi.

208.

Svētdien, 22. IX.

Manu sirdsmīļo īnuciņ,

šodien man gandrīz nekas tāds īsti svarīgs nav ko tev

aizrakstīt. Esmu nu jau nedēļu nodzīvojis jaunajā
dzīvoklī, bet tā nedēļa nebij necik jauka, tādēļ ka ve-
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selības ziņā man negāja necik labi. Vai nu pagājušo
sestdien pārkravājoties biju vairāk sapūlējies, vai kas

cits, bet man bij tā, katru dienu domāju: nu rīt būs

jāpaliek mājās. Visi nelabie simptomi, kā ēstgribas
trūkums, naktssvīšana etc. bij atkal pilnā mērā. Bet

arī tā mājās palikšana gluži vienam nav necik vili-

noša, un tādēļ vilku no dienas dienā zobus sacirtis,
līdz izvilku līdz sestdienai. Un nu vakar un šodien

jūtos atkal spirgtāks un apetīts arī labāks, un tā var-

būt kādu laiku varēs kulties. Vakar mums bij vanna,

tad smuki nomazgājos un žēl man bij, ka tevis nav.

Arī tava māsa vēl vakarā atnāca un nomazgājās. Uz

dzīvi viņa šurp pārnāks laikam jaunnedēļ. Tad man

būs arī drusku labāki — vismaz no rītiem viņa man

uzvārīs kafiju, kamēr tagad to daru pats, jo tā sieviņa
nāk tikai reiz dienā — pievakarē, uznes pienu, no-

mazgā traukus etc. Tās augstās trepes jau ir tas

kavēklis. Citādi jau nu viss iet kā gājis. — Tev, man

liekas, tās dienas vieglāki aiztek nekā man, jo lai

gan tev darbu un pūļu ziņā nav viegli, tad vismaz

līdz šim tevi nekas veselības ziņā nespieda. Un tas

jau ir milzīgi daudz. — Par braukšanu paliek, kā jau

agrāk rakstīju — ja veselība vien ļaus, tad aizbraukšu

17. vai 18. X. (noteiktu dienu vēl rakstīšu nākamā

nedēļā), — gādā tik, ka tava atļauja kārtībā. — Ja

kur iespējams kādu drusciņu kviešus vai kviešu mil-

tus nopirkt, tad to katrā ziņā vajadzētu darīt. Tāpat
arī no Kliņķa to medu vajadzētu paņemt vismaz kā-

das 5 mārc. — tas ir, ja tev ar tām naudām tā iz-

nāk. — Daudz daudz mīļu labrītiņu un labu vakariņu

maziņajiem un tev pašai. Tāpat sveicini māti, Kārli

un Antonu, ja viņš vēl mājā. Fricis.

209.

27. IX. 18.

Mīļo īnuciņ,

septembris jau nu iet uz beigām un nu jau noteikti

jādomā par priekšā stāvošo ceļu. Pie jums aizbraukt
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domāju septiņpadsmitajā (17.) oktobrī, tur palikt ti-

kai vienu dienu un 19. atkal mēs visi kopā atpakaļ.
Tad nu gādā, ka visas lietas kārtībā, sevišķi atļauja.
Lai Dievs dotu, ka mēs visi tad būtu labi veseli. —

Tava māsa jau kopš dienām trim ir mūsu dzīvoklī.

Citādi nekā jauna nav. Mīļas labdieniņas mazīdziņai,

puisīšam un tev pašai, mans draudziņ. Tāpat mātei

un Kārļam. Fricis.

Vai mans pulkstens ir izņemts?
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Piezīmes.

Vita somnium.

Fr. Bārdas nesaistītā valodā rakstītie dzejiskie tēlojumi,

viņa brāļa Antona Bārdas savākti, iznāca 1923. gada marta

A. Gulbja apgādībā. Otrs iespiedums parādījās 1931. gadā.
Dzintarbērni un mežainis. Pirmiespiedums žurnālā Pret Sauli,

1906, Nr. 3, 113.—122. Ip. Dzīvība. Staros, 1906, Nr. 2, 99.—

103. lp. Kā Laime nāca. Turpat, Nr. 1, 4.-5. Ip. Skumjas.

Turpat, 1907, Nr. 12, 931.—933. lp. Vita somnium. Turpat,
Nr. 7, 483.—491. lp. Kā mana Dzimtene bēdza un atgriezās.

Turpat, 1906, Nr. 4, 196.—207. lp. Cīruļu māsiņa. Stāstiņš

iespiests pēc autora nāves Latvijas Vēstnesī, 1921, Nr. 68—69.

Uzrakstīts varētu būt ap 1907.—8. gadu, jo 1908. g. sākumā

nolasīts kādā jaunatnei domātā rakstnieku vakarā Ķēniņu
skolā, kā tas lasāms šī vakara atreferējumā Dzimt. Vēstnesī.

Kapeiciņu... lespiests pēc autora nāves Latv. Vēstn. 1921,

Nr. 94.—95. Antons Bārda domā, ka šis gabaliņš viens no

vispirmajiem Fr. Bārdas tēlojumiem daiļprozā. Mākoņa stāsts,

lesp. pēc autora nāves Latv. Vēstn., 1921, Nr. 293. Milzis un

mana līgava. Zalkša almanachā, 1906, Nr. 1, 119.—122, lp.

Kāda uzruna skolniekiem.

Runa teikta 1916. gada pavasarī Rīgā, Latv. Izglītības bied-

rības ģimnāzijas pirmo mācības gadu beidzot. Šeit tā iespiesta

pirmo reizi no autora rokraksta.

Vēstules.

Fr. Bārdas vēstules pēc dzejnieka nāves sakopoja viņa
brālis Antons un kundze Paulīna un laida klajā atsevišķā sē-

jumā, 1926. gadā. Sējuma priekšvārdā sakopotāji starp citu

pastāsta, ka krietna daļa Fr. Bārdas vēstuļu gājušas zudumā

pat tām personām, kas vēstules glabājušas visciešāk, piem., brā-

ļiem un dzīves biedrenei. Arī dažiem Bārdas tuvākiem drau-

giem dzejnieka vēstules kara apstākļos gājušas bojā. Vēstules

minētā sējumā mēģinātas sakārtot chronoloģiski, saudzot au-

tora īpatnību dažu vārdu rakstībā un lietošanā. Dažas vietas

vēstulēs izlaistas un izlaidumi apzīmēti svītriņām. Vēstules

iedalītas trijās galvenās daļās: 1) vecākiem, brāļiem un māsai,
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2) rakstniekiem un 3) līgavai un sievai rakstītās. Šai kopotu
rakstu izdevumā vēstuļu sakārtojums atstāts tāds pats, ari

izlaistās vietas vēl pagaidām nebija iespējams restaurēt.

Vēstulēs vecākiem, brāļiem un māsai snieg-
tas vispirms vēstules brālim Kārlim un vecākiem. Tās rakstītas

laikā no 1901. gada pavasara, kad. Fr. B. vēl gatavojās beigt

semināru, līdz 1917. g. pavasarim. Vēstulēs minētais Teodors

ir dzejnieka brālēns Dr. mcd. T. Lācis. 1. vēstulē minētā lielā

izstāde ir Rīgas 700 gadu jubilejas izstāde. 14. vēstulē minē-

tais Balt. V. raksts, kur Fr. B. Niedram „sadevis", radies sa-

karā ar Niedras atsauksmi par Raiņa Tālajām noskaņām

(Skat. šī izdevuma 1. sējumu). 23. vēstule brālim Kārlim (bez
noteikta datuma), domājams, rakstīta no Tērbatas 1905. g. bei-

gās; še iespiesta no rokraksta pirmo reizi. 31. vēstulē ir iz-

teiciens „ā la Vaibstiņš nebūšu". Vaibstiņš tai laikā bija smag-

nēji naturālistisku stāstu autors laikrakstos; tāds visiem sa-

protams jau nu, protams, romantiķis Fr. Bārda nevarēja būt. —

Brālim Antonam rakstītā 1. vēstule iespiesta šeit no

rokraksta pirmo reiz. Bet 4. (no 10. febr. 1919) ir pēdējā, ko

Fr. Bārda tuviniekiem rakstījis —
Brālim Jānim rakstītās

vēstulēs 2. un 3. ir par dzejnieka līgavas (vēlākās kundzes) sli-

mību 1911. g. beigās. — Vēstule māsai Matildei šeit

iespiesta no rokraksta pirmo reizi.

Vēstules rakstniekiem. Kārlim Skalbēm

rakstītās pirmās vēstules radušās laikā, kad Bārda uzņēmās
Staru vadību, bet Skalbe bija emigrants Somijā, vientulībā un

spaidīgos materiālos apstākļos. — Viktoram Eglītim rak-

stītā 2. vēstule radusies sakarā ar Ķēniņu zālē rīkotajiem rakst-

nieku vakariem 1909./10. gadā. Vēstulē minētais eposs, ko

E. nolasījis, ir Pelēkais barons. — Vēstules Antonam Au -

striņam rakstītas 1915./17. gadā, kad A. Valkā vadīja Lī-

duma literāro daļu. Pieminētais dzeju cikls ir Fr. Bārdas

Trīspadsmit dziesmas, kas nāca klajā Līdumā 1916. g. va-

sarā. Nodomātais žurnāls, par ko runāts 10. vēstulē, jādomā,
ir literātūras žurnāls, ko (ja nemaldos) Kultūras Birojs 1916. g.

beigās projektēja izdot Fr. Bārdas vadībā. — Vēstule Kau-

dzītes Matīsam ir atbilde K. M. aicinājumam iesūtīt

dzejas jaunajam (4.) antoloģijas Smaidi un asaras (Dzejnieku
labdienas) izdevumam. K. Egle stāsta-, ka Fr. Bārda pats iz-

vēlējies dzejas, un Kaudzītes Matīss lielāko daļu no tām anto-

loģijā arī uzņēmis. Bet izcēlās karš, un kara apstākļu dēļ an-

toloģija neiznāca. — Šī vēstule vispirms iespiesta žurnālā

Latvju Grāmata, 1929, Nr. 2. —
Zeltmatim rakstītās vē-

stules, tāpat kā 4. brālim Antonam rakstītā, ir dzejnieka pēdējās
vēstules. 1918./19. g. Fr. Bārda dzīvoja Ģertrūdes ielā 69/71.,
namā, kur tai laikā mājoja arī daudzi citi rakstnieki un māk-

slinieki, arī Zeltmatis. Z. vadītos drāmatiskos kursos Fr. B.



lasīja lekcijas par aistetiku un 1. vēstulē ir atbilde uz aicinā-

jumu —• turpināt šīs lekcijas. Zeltmata vēstuli Fr. B. dzīvoklī

nonesusi Z. meitiņa Rūtiņa, toreiz 7 gadi veca. «Pavasara ga-

baliņš", kas minēts 2. vēstulē, ir ziedoša hiacinte, ko Zelt-

matis nopircis un nākošā dienā ar Rūtiņu aizsūtījis slimajam

dzejniekam. Arī šīs vēstules vispirms iespiestas Latvju Grā-

matā 1929, Nr. 2.

Vēstulēm līgavai un sievai sākumā likts

Fr. Bārdas „Dzimt. Vēstnesī" ievietotais sludinājums, kas iero-

sināja dzejnieka sarakstīšanos ar sākumā nepazīstamo jaunavu.

Daļa šo vēstuļu vispirms iespiesta žurnālā Ritums, 1922, arī

Latv. Vēstneša lit. pielikumā, 1923.-—54. vēstulē citētās rindas

(„Neesmu ne velns, ne Dievs" v. t. t.) ir Zvārguļu Eduarda

vārdi — motto grāmatai Grēcinieka sirds. — 93. vēstulē minētā

recenzija par Aspaziju ir atsauksme par šīs dzejnieces grā-
matu Ziedu klēpis. (Skat. šī izd. 1. sējumu.) — 175. vēstulē ir

dzejolis Debess un jūra pirmredakcijā.
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