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AUGUSTS DEGLAVS UN VIŅA ROMANS «RĪGA»

Latviešu reālistiskā romāna attīstībā Augustam Deglavam pieder nozīmīga
vieta. Viņa darbu vērtība ir saistīta ar kapitālistiskās sabiedrības īstenības —

īpaši ar kapitālistiskās pilsētas dzīves atmaskojumu. Augusta Deglava lielākais

devums reālistiskā romāna attīstībā ir plašais sacerējums «Rīga», kas parādās
viņa mūža otrajā pusē.

Ar saviem pirmajiem romāniem Augusts Deglavs ienāk latviešu literatūrā

deviņdesmitajos gados, kad sāk spēcīgāk uzplaukt romāna žanrs, kam kā plašā-
kajam vārda mākslas paveidam iespējams arī plašāk un vispusīgāk atsaukties

dzīves aktuālām prasībām un iesaistīties demokrātisko un reakcionāro tendenču

cīņā.
Parādīdamies latviešu literatūrā asas šķiru cīņas periodā, Augusts Deglavs ar

saviem pirmajiem romāniem ieņem samērā svārstīgu poziciju; viņš gan tiecas uz

progresivo pusi, taču nespēj skaidri orientēties šķiru cīņas jautājumos. Tāpēc
Augusta Deglava pirmajos romānos progresivās vērtības sastopamas tur, kur

autors ļāvis vaļu savām vērotāja spējām un reālista talantam.

Latviešu reālistiskā romāna attīstībā Augusts Deglavs nāk ar jaunu tematiku.

Viņš mēģina parādīt pilsētas proletariātu, bet, kā vēlāk redzēsim, — šie mēģi-

nājumi vēl diezgan neveiksmīgi.
Kaut gan demokrātiskās kultūras vērtības atrodamas arī Deglava deviņdesmito

gadu romānos — īpaši «Zeltenītē», — tomēr visbagātāko devu padomju lasītājs

gūst no viņa pēdējā un ievērojamākā sacerējuma •— romāna «Rīga».
Latviešu priekšpadomju literatūrā Deglava «Rīga» ieņem īpatnēju vietu. Tas

ir sava žanra vienīgais sacerējums, kas sniedz tik sīki detalizētu, plaša episka

vēriena pilnu, vēsturisku personu attēliem bagātu un pagātnes patiesajiem

notikumiem tuvu kapitālistiskās pilsētas tēlojumu. Ar chronista rūpību izsekotās

pagātnes norises un vēsturisko notikumu atveids ir tas, kas atšķir Deglavu no

visiem pārējiem priekšpadomju romānistiem.

Deglavs kā reālists un uzmanīgs vērotājs dod spilgtu ieskatu par laikmetu

un bieži vien samērā pareizi attēlo parādības, kuru ideoloģisko jēgu līdz galam
atklāt viņam tomēr nav pa spēkam.

Tāpēc ar interesi padomju lasītājs pievēršas Augustam Deglavam un it īpaši

viņa romānam «Rīga», no kura lappusēm reljefi un spilgti paceļas kapitālisma

izkurtējušā seja.

Augusts Deglavs dzimis 1862. gada 9. augustā Dobeles apkārtnē, Šķibes

pagasta Vīgantos, paputējuša lielsaimnieka ģimenē. Viņa tēvs, bijušais «vecā

pilskunga» — Dobeles muižnieka Stempeļa — sulainis, ir despotisks un ļoti

reliģiozs. Svētku un godību vajadzībām viņš sadomā reliģiska rakstura rīmes un

liek tās bērniem mācīties no galvas.
Tas ir laiks, kad Baltijas guberņas, tāpat kā visa plašā Krievija, strauji



II

nostājas uz kapitālisma attīstības ceļa. Arī latviešu lauku jaunatne raujas ārā

no patriarchalās dzimtas morāles šaurajiem ietvariem, sāk apšaubīt dieva esamību

un nostājas opozicijā pret vācu kultūras virskundzību.

Viens no tādiem lauku jauniešiem ir Augusts Deglavs, kura bērnība un agrā
jaunība norit laikā, kad arī līdz viņa dzimtajam pagastam nonāk dažas «jaun-
latviešu» idejas. Tās saviļņo arī Deglavu dzimtas jauno paaudzi.

No 1870. līdz 1876. gadam nākošais rakstnieks mācās Auru pagasta skolā.

Četrpadsmit gadu vecumā Deglavs izstājas no skolas un sāk strādāt sava tēva

saimniecībā. Drīz vien rodas konflikts, jo tēvs izturas pret dēlu kā pret eksplua-

tējamo. Konfliktu saasina reliģiska rakstura domstarpības. Vīgantu mājās dzīvo

kāds brīvdomātājs audējs, kas nākošajam rakstniekam iepotējis antireliģiskus
uzskatus. Līdz ar to Deglavam rodas nesaskaņas arī ar vietējo mācītāju. Jau
kopš agrās jaunības Deglavs kļūst par ateistu, bet mūža pēdējos gados sapinas
budisma valgos. Aizraušanās ar budismu tomēr neskar viņa paša sacerējumus,
bet galvenā kārtā atsaucas uz tulkotās literatūras izvēli.

Pēc tēva nāves Deglavs kļūst par Vīgantu māju saimnieku un sāk rosīgi
piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Bieži vien Deglava mājās tiek rīkotas teātra izrā-

des, kurās piedalās arī nākošais rakstnieks.

Ap 1880. gadu Deglavs iepazīstas ar pirmo latviešu oriģinalromanu autoru

Māteru Juri. Šim notikumam ir liela nozīme Deglava dzīvē, jo, Māteru Jura
mudināts, viņš pievēršas rakstniecībai.

Deglava literārā darbība sākas ar korespondencēm laikrakstiem «Tiesu Vēst-

nesis» un «Tēvija» un ar tulkojumiem no vācu valodas. Jaunais autors arvien

intensivāk aizraujas ar literatūru, zemkopja darbs paliek novārtā. Interese par

lauksaimniecību zūd. Sava kaktiņa un sava stūrīša ideoloģija viņā arī nav iesak-

ņojusies, jo pašam nācies izvergoties despota, dzērāja tēva saimniecībā.

1887. gada sākumā Deglavs atstāj mājas un dodas uz Rīgu. Viņš paņem

līdzi kādu paša tulkotu stāstu un biezu kladi ar pirmajiem literārajiem mēģi-

nājumiem un cer dzīvot no rakstniecības. Kad nodoms neizdodas, Deglavs sāk

strādāt kokzāģētavā par planku nesēju. Darba apstākļi ļoti smagi. Doma par

teātri un literatūru viņu tomēr neatstāj.

1887. gada rudenī Deglavs kļūst par Rīgas Latviešu biedrības teātra koristu.

Pa vakariem viņš piedalās mēģinājumos, dienā strādā kokzāģētavā. Saskare ar

«tautiskajiem dižvīriem» dod bagātu pieredzes materiālu, kas vēlāk izlietots

romānā «Rīga». Rīgas Latviešu biedrības teātrī valda kliķes gars. Deglavs nevar

samierināties ar netaisnīgo honorāru sadali koristiem un aiziet no teātra, tomēr

ar Rīgas Latviešu biedrību ir saistīts līdz pat 1894. gadam.
1888. gadā Deglavs dabū nelielu ierēdņa vietu. Vēlāk viņš pats kļūst par

darbu uzņēmēju un par kāda uzņēmuma līdzīpašnieku. Uzlabojas materiālie

apstākļi. Rodas iespēja nopietnāk pievērsties literatūrai. Deglavs cenšas papildināt

savu trūcīgo izglītību un sāk intensivi nodoties pašmācībai. Viņš interesējas par

vēstures, tautsaimniecības un filozofijas jautājumiem. Deglavs ir autodidakts,

viņš pašmācības ceļā ieguvis samērā plašas, enciklopēdiskas zināšanas. Mūža

turpmākajā gaitā viņš lasa lekcijas par filozofijas jautājumiem. Deglava sprie-

dumi, tāpat kā viņa dzīve un literārā darbība, ir sīkburžuazisku svārstību pilni.
1888. gadā parādās Deglava pirmais oriģinalstāstiņš «Precības bēdas», kas

iespiests jaunajā laikrakstā «Dienas Lapa». Tam tomēr pagaidām vēl gadījuma

raksturs, jo līdz 1893. gada rudenim Deglava dzīve un literārā darbība cieši

saistīta ar reakcionārajām Rīgas Latviešu biedrības aprindām un ar latviešu
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buržuāzijas laikrakstu «Baltijas Vēstnesis». Vēl 1893. gadā — Rīgas Latviešu

biedrības divdesmit piecu gadu jubilejas gadījumā — Deglavs publicē nelielu

vēsturisku apskatu «Latviešu attīstības solis no 1848. līdz 1875. g.». Tā ir īsta

slavas dziesma Rīgas Latviešu biedrībai. Padomju lasītājiem šis apskats noderīgs
vienīgi kā faktu un materiālu krājums.

Latviešu literatūrā Deglavs kļūst pazīstams ar 1890. gadu, kad «Baltijas Vēst-

nesī» parādās viņa stāsts «Vecais pilskungs». Sinī stāstā tēloti klaušu laiki. Stās-

tam pamatā ir tautā dzirdēti anekdoti
par

Dobeles muižnieku Aleksandru Štempeli.

Jau šinī pirmajā nozīmīgākajā stāstā parādās viena no Augusta Deglava ideoloģis-

kajām kļūdām — tieksme uz pretišķību izlīdzināšanu un samierināšanu. Stāsts

nesniedz pareizu priekšstatu par latviešu zemnieku stāvokli klaušu laikos, jo autors

idealizē zemnieku un muižnieku attieksmes. Šāda pretišķību notušēšana kropļo
vēsturisko patiesību, jo parāda klaušu laiku dzīvi nepareizā ideoloģiskā apgaismo-

jumā. Tomēr stāstā ir arī daudz pozitivu vērtību. Tas rakstīts ar veiklu mākslinieka

roku, tanī daudz vērtīgu reālistisku detaļu un spraigs humors. «Vecais pilskungs»

kļūst par vienu no vispopulārākajiem klaušu laiku stāstiem visā latviešu buržuā-

ziskajā literatūrā. Stāstam ir vairāki dramatizējumi, kas daudzkārt izrādīti buržuā-

ziskās Latvijas teātros.

«Vecā pilskunga» publicēšanai svarīga nozīme paša autora dzīvē. Ar šo stāstu

Deglavs iegūst rakstnieka vārdu. Kopš tā laika viņam rodas iespēja nodoties

vienīgi rakstniecībai, tulkošanai un žurnālistikai.

Gadus trīs pēc «Vecā pilskunga» iznākšanas parādās virkne Deglava darbu,

kas nesasniedz ne «Vecā pilskunga» māksliniecisko līmeni, ne arī tā popularitāti.
Tādi ir stāsti: «Paserā» (1891.), «Laimei uz pēdām» (1891.), «Sirdspuķīte»

(1892.), «Krusttēvs» (1893.), «Tirgus vakarā» (1893.), «Vecpuiši — vecmeitas»

(1893.), «Žīdu meitiņa» (1893.), «Pastara diena» (1893.) v. c.

Šinīs stāstos spilgti redzamas tautiskā romantisma epigonisma iezīmes un nega-

tīvās literārās ietekmes, kādas autors ieguvis no vācu sentimentālajiem ģimenes

žurnāliem un sava pirmā literārā skolotāja Māteru Jura salkanajiem sacerējumiem.

Minēto stāstu vairums sniedz izskaistinātas, salkanas mīlestības pārsātinātas

lauku sadzīves ainas, kas svešas dzīves īstenībai un tā laika progresivajam

prasībām. Tie ir caurmērā reakcionāri sacerējumi, kur Deglavs iznieko savu

talantu.

Labākie no tiem ir pilsētas dzīves tēlojumi, piemēram, stāsts «Krusttēvs».

Pārējos pavīd vienīgi atsevišķas spilgtas reālistiskas detaļas, kas laužas ārā no

negativajām literārajām ietekmēm.

Tomērpat šinīs samērā nenozīmīgajos stāstos vietām iezīmējas kritiska attieksme

pret kapitālistisko sabiedrību un pavīd tāda Deglava nostāja, kas rāda, ka jauna-

jam rakstniekam nebūs ideālas saskaņas ar melnsimtniecisko buržuāziju, — Deglavs
ir brīvs no šovinisma un pārākuma apziņas, runājot par citu tautību cilvēkiem.

Sai sakarā minams viņa samērā veiklais stāstiņš «Žīdu meitiņa».
Reizē ar pašiem pirmajiem stāstiem Deglavs saraksta arī savu pirmo lielo

romānu, kur mēģina parādīt lauku budžus. Daļa šī romāna publicēta «Baltijas
Vēstnesī» 1891. gadā ar nosaukumu «Pagasta vecākais». Kad cenzūra aizliedz

turpināt romāna iespiešanu, Deglavs to pārstrādā un izdod atsevišķā grāmatā

ar virsrakstu «Starp divām ugunīm». Pārstrādājumā pa daļai atmesta lauku bur-

žuāzijas kritika un romāns kļuvis par mīlestības dēku savirknējumu, kam maz

mākslinieciskas un ideoloģiskas vērtības.

Pozitivu ietekmi Deglava literārajā attīstībā atstāj «jaunās strāvas» laiks.
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«Jaunā strāva» ir deviņdesmito gadu demokrātiskās inteliģences kustība, kas sāk

propagandēt marksismu. Tā prasa reālismu literatūrā, cīnās par sieviešu emanci-

pāciju, apkaro reakcionāro tautisko ideoloģiju un nostājas opozicijā pret Rīgas
Latviešu biedrību un ar to saistīto presi, kas ir reakcionāru ideju paudēja.

Jau ar 1893. gada rudeni Deglavs mēģina nostāties «jaunās strāvas» pusē,

taču par īstu jaunstrāvnieku nekad nekļūst. Deglavam rodas interese par «jauno
strāvu» vienīgi kā meklētājam, kuru vairs neapmierina reakcionārā «tautībnieku»

ideoloģija. Pieņemt «jaunās strāvas» radikālākās prasības viņam nav pa spēkam.
Uz «jauno strāvu» tiekties viņu spiež vilšanās Rīgas Latviešu biedrības aprindās
un to ideoloģijā, kā arī konflikti ar šo biedrību un strādnieku dzīves pazīšana,
ko viņš ieguvis savās darba gaitās.

1887. gadā, kad Deglavs atnāk uz Rīgu, viņš meklē un arī atrod saistības

ar Rīgas Latviešu biedrību, jo ir pārliecināts, ka šī biedrība ir latviešu kultūras

dzīves centrs, kur valda «jaunlatviešu» kustības sākuma
posma progresivie centieni.

Kaut
gan Deglavs tautisko buržuāziju un tās dižvīrus vispirms iepazīst no na-

badzīga korista viedokļa, tomēr paiet ilgs laiks, kamēr viņš iemācās saskatīt

Rīgas Latviešu biedrības reakcionāro raksturu. Tikai «jaunās strāvas» ietekmē

Deglavs izšķiras par saistību saraušanu ar Rīgas Latviešu biedrību un tās presi,
tomēr savā rīcībā nekļūstot konsekvents un nekad nespējot pilnā mērā atbrīvoties

ne no sakariem ar latviešu buržuāziju, ne arī no līdzdalības tās reakcionārajā

presē. Visu mūžu Deglavs svārstās starp reakcionāro un demokrātisko nometni.

Deglava aiziešanu no buržuāzijas laikraksta «Baltijas Vēstnesis» paātrina

strīdi, kas latviešu sabiedrībā un presē izceļas sakarā ar Zudermaņa lugas
«Gods» izrādi 1894. gada februārī. Kaut

gan Zudermaņa lugai, Andreja Upīša
vārdiem runājot, nav «ne idejiskas, ne mākslas vērtības, tomēr tā lieliski satrauc

visu latviešu inteliģenci, sevišķi avīžnieku aprindas». 1 Jaunstrāvnieki izlieto

Zudermaņa lugu par ieroci valdošās šķiras divkosīgās morāles atmaskošanai.

Deglavs, tāpat kā jaunstrāvnieki, nostājas šīs lugas aizstāvju pusē. Deglava

recenziju par Zudermaņa lugas izrādi iespiež «Mājas Viesa» literārais pielikums
1894. gada 2. martā. Kopš tā laika sākas Deglava ciešās saites ar Zālīša izde-

vumiem. Deglavs sāk strādāt Pētera Zālīša vadītajā «Mājas Viesī». Saistību tieši

ar Zālīša laikrakstu, kas nav «jaunās strāvas» orgāns, bet kam tikai sīkburžua-

zisks, svārstīgs, «pseidojaunstrāvniecisks» raksturs, veicina radniecība ar izdevēju,

jo Deglavs apprec Zālīša māsasmeitu. Tomēr galvenais iemesls, kādēļ Deglavs
neaiziet uz jaunstrāvnieku laikrakstu «Dienas Lapa», ir tas, ka viņš vairās kra-

sākas nostājas, nespēj pilnīgi solidarizēties ar jaunstrāvnieku izvirzītajām prasī-

bām un neizprot «jaunās strāvas» būtību
—

marksisma propagandu. Arī jautā-

jumu vakaros Deglavs gan ierodas, bet no asākām vārdu kaujām un disputiem

atturas. Ar jaunstrāvniekiem viņu saista opozicijā pret Rīgas Latviešu biedrību,

neapmierinātība ar buržuāzijas liekulīgo morāli un kapitālistisko sabiedrību. Tāda

protestētāja pozicija «jaunās strāvas» laikā izpaužas Deglava žurnalistiskajā dar-

bībā, kur redzamas viņa izlīdzēja un samierinātāja tendences un neziņa par to, ko

likt kapitālistiskās iekārtas vietā. Kā rakstnieks Deglavs ļoti gausi reaģē uz «jaunās

strāvas» problēmām. Piemēram, pie emancipācijas jautājuma viņš atgriežas tad,

kad galvenie strīdi par to jau apklusuši. Deglavs kariķē un vulgarizē emancipā-

cijas problēmu, kā tas redzams satirā «Vistu kolonija» (1904.) un arī romānā

«Rīga».

1 Andreja Upīša «Latviešu literatūra», I, 1951., 180. lpp.
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Tādai svārstīgai pozicijai sevišķi piemērots bija «Mājas Viesis».

Kaut gan Deglavs nekad nespēj kļūt par jaunstrāvnieku, tomēr saskare ar

«jauno strāvu» pozitivi ietekmē viņa literāro darbību. Kopš tā laika Deglavs
arvien noteiktāk nosveras reālisma virzienā. Viņš sāk pievērsties aktuālākām

problēmām. Sāk izzust arī salkanie lauku dzīves tēlojumi. lespējams, ka Augusta

Deglava reālista talantu pozitivi ietekmējusi Jansona-Brauna skarbā kritika.

1893. gadā savā referātā «Domas par jaunlaiku literatūru» Jansons-Brauns
asi apkaro Deglava un pārējo autoru reakcionāros, dzīves īstenībai svešos sacerē-

jumus. «Šinīs stāstiņos visi tikai mīlas un skūpstās, skūpstās un mīlas, nēsā

krūtīs saldas cerības, mirkšķina vai aizmieg acis debešķīgā laimībā...»1 Tomēr

Jansons-Brauns saskata Deglava reālista talantu un tanī pašā referātā pasaka arī

atzinīgus vārdus:

«Ja nu tomēr pie kāda no šiem rakstniekiem vēl drīkstētum meklēt jel drusku

tēlošanas dāvanas, tad cik necik patiesīgākus skatus un ainas iz zemes ļaužu
dzīves vēl satiekam pie Deglava.» 2

Nav piepildījušās Jansona-Brauna bažas, ka Deglava reālismu nomāks banā-

lās lauku dzīves ainas. Deglava turpmākajā literārās veidošanās gaitā viņa reā-

lisms aug un padziļinās. Labvēlīgi Deglava literāro darbību ietekmē iepazīšanās

ar marksisma idejām. Tomēr Deglavs nekad nespēj kļūt par
marksistu. Deglavs

baidās no kapitālistiskās iekārtas sagraušanas vardarbības ceļā un sapņo par

buržuju mierīgu ieaugšanu sociālismā. Viņš neizprot marksisma būtību un ir

reizē utopists un oportunists. Tomēr «jaunās strāvas» laikā Deglavs dzīvi intere-

sējas par marksismu un materiālismu, un šī interese pozitivi ietekmē viņa attīstību.

Saskare ar marksismu pievērš viņa uzmanību šķiru cīņas izpausmēm, palīdz
saskatīt un atmaskot kapitālistiskā laikmeta negativās parādības.

«Jaunās strāvas» beigu posmā Deglavs sāk pievērsties pilsētas strādnieku

dzīves tēlojumiem. Latviešu literatūrā — īpaši lirikā — tai laikā jau atskanējušas
balsis

par «cietējiem brāļiem» un populāra kļuvusi «mazo brāļu» tema. Tomēr,
kā jau minēts, Deglavs ir pirmais latviešu romānu rakstnieks, kas mēģina parādīt

pilsētas proletāriešu dzīvi. Tā tēlota Deglava romānos «Zeltenīte» (1896»),

«Jaunā pasaule» (1897./98.), «Liesma» (1898.) un arī lugā «Vienpadsmitā

stundā», kas ir romāna «Liesma» dramatizējums.
Par Rīgas nomali 19. gadsimta beigās stāsta viens no Deglava labākajiem

sacerējumiem — nelielais romāns «Zeltenīte». Rakstnieks rāda tumšu un drūmu

nomales ainu, kur stichiski un bezjēdzīgi dzīvo proletārieši, kam vēl nav savas

šķiras apziņas. Vietām naturalistiskā tēlojumā autors parāda dzeršanas, nabadzī-

bas, vieglprātības un tumšu kaislību saindēto nomales vidi, kur nokļūst krietnā, bet

neglītā šuvēja Zeltenīte. Viņa apprecas ar dzērāju Sašu, kas izputina viņas dzīvi.

Drūmās krāsās Deglavs parāda mantas varu,
strādnieku sievietes drūmo likteni

kapitālistiskajā sabiedrībā, proletariātu, kura dzīvi vēl nav ievirzījusi apzinīguma

gultnē marksistiskā ideoloģija un savas šķiras apziņa. Tomēr Deglavs neanalizē

cēloņus, kas pamatā strādnieku postam. Tāpēc romāns paliek diezgan spilgta
nomales tēlojuma apjomā, bet nespēj sniegt plašāku ieskatu par

strādnieku stāvokli

kapitālistiskajā sabiedrībā. Šo Deglava mākslinieciski un ideoloģiski nozīmīgo

sacerējumu bojā nedabiskās beigas ar divkāršu slepkavību.
Dažas reālistiskas ainas no pilsētas strādnieku dzīves sniedz arī biezais

1 Jansona-Brauna Kopoto Rakstu II sej., 1921., 47. Ipp
2 Turpat, 49. Ipp.
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trīssējumu romāns «Jaunā pasaule» ( 1897./98.). Romānam
pa daļai autobiogrāfisks

raksturs. Tēlots saimniekdēls Kārlis Brīvnieks, kas, ģimenes konflikta spiests, atstāj

mājas un dodas uz Rīgu laimi meklēt. Romānā vēl jūtama tautiskā romantisma

epigonisma un sentimentālisma ietekme, jo Brīvnieku Kārlis ir censonis, kas

apveltīts ar neticami cēlām īpašībām. Autora devums reālismam romānā «Jaunā

pasaule» saistās galvenokārt ar autobiogrāfiskām vietām. Deglavs, atceroties savu

tiešo pieredzi, apraksta kokzāģētavu darba procesus un epizodiski parāda dažus

strādnieku tēlus. Romānam visumā reakcionāra izlīdzēja tendence, kas visspilgtāk

izpaužas Kārļa Brīvnieka tēlā. Brīvnieks ir strādnieks, kas kļuvis par direktoru.

Ar šo tēlu spilgti atklājas Deglava tredjunistiski oportunistiskie uzskati. Tādēļ

padomju lasītājs no šī plašā romāna pārņem kultūras mantojumā vienīgi atse-

višķas reālistiskas ainas un epizodiski iezīmētos, plašāk neizveidotos kok-

strādnieku tēlus.

Deglavs ir pirmais latviešu literatūrā, kas izvirzījis jautājumu par renega-

tismu. Tomēr šī svarīgā problēma risināta mākslinieciski nenozīmīgos sacerējumos.
Tādi ir romāns «Liesma» (1898.) un tā dramatizējums «Vienpadsmitā stundā».

Šeit tēlots vecais strādnieks Gaisiņš, kura meita Liesma nokļūst kapitālista Grie-

zes valgos, kaut gan agrāk jutusies saistīta ar strādnieku šķiru un aizstāvējusi tās

intereses. Gaisiņš sāk cīņu par savas meitas atgūšanu. Liesma arī atgriežas, bet

netiek galā ar saviem iekšējiem konfliktiem un izdara pašnāvību.
Ar saviem romāniem «Zeltenīte», «Jaunā pasaule» un «Liesma» Augusts

Deglavs nespēj sniegt pilnvērtīgu -— deviņdesmito gadu apstākļiem atbilstošu —

pilsētas proletārieša tēlu, kur būtu parādīta apziņas mošanās strādnieku šķirā un

varētu jau nojaust 1905. gada revolūcijas cīnītāju. Nedaudzie proletārieši, kas

tēloti šinīs darbos, vai nu dzīvo stichiski, kā, piemēram, Saša romānā «Zeltenīte»,

vai arī nespēj saredzēt tālāk par savām ekonomiskajām prasībām. Asa šķiras

apziņa ir vecajam strādniekam Gaisinām romānā «Liesma», bet ari Gaisiņš nav

konsekvents. Kaut gan Deglavs neprot tēlos ietvert un ideoloģiski pareizi parādīt

jauno tematiku, ko pats aizsācis, viņa sacerējumos atrodami reālistiski, samērā

mākslinieciski vērtīgi darba procesu un strādnieku vides tēlojumi, kur tos nesa-

bojā naturālisms. Tomēr pilnvērtīgu proletārieša dzīves atveidu Deglavs nav devis

nevienā sacerējumā.

Pēc «jaunās strāvas» sagrāves Deglavs atkal pievēršas mazāka apjoma dar-

biem, viņš nododas žurnālistikai, tulkošanai, satiru un īsu stāstu rakstīšanai. Kā

žurnālists Deglavs arī turpmāk paliek saistīts ar Zālīša laikrakstiem un darbojas

par
līdzstrādnieku un redakcijas locekli «Mājas Viesī», «Mājas Viesa Mēneš-

rakstā» un «Dienas Lapā», kas pēc «jaunās strāvas» sagrāves pāriet Zālīša

vadībā.

1905. gada priekšvakarā Deglavs saraksta virkni neliela apjoma stāstu, kur

sastopamas dažas mākslinieciski veikli veidotas lauku sadzīves ainas. No tiem

minami «Vecā Bembera grēki» (1904.), «Lielā Lavize» (1904.), «Kalpa sieva»

(1904.) un citi. Revolūcijas tuvošanās nojautu šinīs stāstos nejūtam.
Kad sakas 1905. gada revolūcija, ari Deglavu aizrauj revolucionāras sajūs-

mas vilnis. Kaut
gan Deglava darbība un nostāja 1905. gada revolūcijas laikā

nav izpētīta, tomēr skaidrs, ka pie aktivākajiem revolucionāriem viņš nepiederēja.
Deglava literārā darbība liecina, ka 1905. gada revolūcija viņa sacerējumos nav

atstājusi nekādas dziļākas pēdas. Ar 1905. gadu saistītie notikumi viņa darbos

tikai pāris vietās pieminēti. 1905. gada revolūcijai Deglavs atsaucas kā satiriķis,
kas tēlo buržuāzijas nodevību un sīkburžuazijas svārstības. Romānā «Rīga» Deg-
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lavs paredzējis 1905. gada tēlojumam ieradīt plašāku vietu, bet nave neļauj viņa
nodomus realizēt.

Asa ir Deglava nostāja pret dažādām reakcionārām parādībām, kas īpaši
uzplaukst pēc 1905. gada revolūcijas sagrāves, piemēram, pret dekadenci. Sai
sakarā pieminamas viņa satiras «Skaidri principi» (1906.), «Kredits» (1908.),
«Mazais dekadents» (1904.) un citas.

Deglava satiras veltītas dažādu dekadences ākstību apkarošanai. Kaut gan

viņš ar lielu ironiju un asumu vēršas pret dekadences ārējām izpausmēm, Deg-
lavam tomēr nav īstas skaidrības par tās reakcionāro raksturu un kalpību valdošās

šķiras interesēm. Nespējot skaidri atsegt dekadences politisko nozīmi, viņš tomēr

veiksmīgi izzobo dekadentu rakstniekus un teorētiķus un parāda dekadentiskās

mākslas bankrotu.

Nozīmīga ir Deglava satira «Mazais dekadents» (1904.), kur autors, runājot

par dekadentisko glezniecību, atmasko arī buržuāziskās sabiedrības analfabētismu

mākslas jautājumos. Gleznotāja Virupa četrgadīgais dēlēns notraipa ar krāsām

audeklu, kur viņa tēvs iesācis gleznot jaunu gleznu. Kritika atzīst gleznu par

ģeniālu, it īpaši tāpēc, ka tā nav saprotama. Gleznu nopērk kāds bagāts tirgotājs,
kas pārliecināts par savu nepārspējami smalko gaumi.

Deglava satiras pieder pie labākā, ko autors uzrakstījis. Tām sava noteikta,
kaut arī neliela vieta dekadences apkarošanā, ko tik spoži un iedarbīgi veicis
latviešu literatūras lielmeistars Andrejs Upīts.

Sai sakarā minama arī Deglava līdzdalība Raiņa sastādītajos «Virpuļa
kalendāros», kas iznāk Pēterburgā. Kalendāros ievietotie darbi ir asa politiska
satira, kas vēršas tiklab pret carismu, kā arī pret kapitālistisko iekārtu. 1908. gadā
«Virpuļa kalendārā» ar pseidonīmu A. Deverots nedrukāta Augusta Deglava
satira «Kredits», kas apkaro dekadenci.

Ar Raini Deglavu saista draudzīgas attieksmes jau kopš «jaunās strāvas»

laikiem. Draudzīgās attieksmes ar Raini labvēlīgi ietekmē Deglavu un ierosina

viņu uz līdzdalību tādā nozīmīgā progresivā izdevumā kā «Virpuļa kalendāri».

Taču arī pēc 1905.
g. revolūcijas Deglavs ir svārstību pilns un dažkārt lej

ūdeni uz reakcijas dzirnavām, par ko Andrejs Upīts viņam pārmet un pieskaita
to pie «mazajiem vēžiem».

Pirmajam pasaules karam sākoties, Deglavs aizbrauc uz Pēterpili, kur no

1915. līdz 1917. gadam vada laikrakstu «Jaunā Dienas Lapa». Kad rodas

iespēja atgriezties Rīgā, Deglavs kā svārstīgs sīkburžuazisks rakstnieks apsveic
buržuāziskās Latvijas nodibināšanos un iestājas armijā. Kara apstākļiem izbei-

dzoties, Deglavs turpina darbu ar romāna «Rīga» otro daļu. Viņš piedalās
rakstnieku un žurnālistu biedrības darbā

un, Raiņa aicināts, 1920. gadā strādā

Mākslas departamentā par Rakstniecības nodaļas vadītāju. lepazīstoties ar bur-

žuāziskās Latvijas reakcionāro mākslas politiku, Deglava sajūsma par «patstāvīgo»
valsti sāk pāriet. Viņa literārajā darbā tas tomēr nepagūst izpausties. Mūža

pēdējos gades viņa sacerējumos dominē reakcionāras tendences. Deglavs nomira

1922. gada 3. aprilī, nepaguvis pabeigt savu lielāko un ievērojamāko sacerē-

jumu — vēsturisko sadzīves romānu «Rīga».
Pēc «jaunās strāvas» sagrāves Deglava romānista spalva uz laiku apklust,

lai drīz pēc 1905. gada revolūcijas sāktu pēdējo un vērtīgāko romānu «Rīga».

Daļa no šinī romānā izlietotajiem materiāliem savākta jau pagājušā gadsimta

astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito gadu sākumā, kad Deglavs plāno
vēsturisku romānu par 16. gadsimtu — par reformācijas laikiem Livonijā. Domu
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par romānu,
kas saistītos ar cīņām pret katolicismu un luterticības izplatīšanos

Latvijā, Deglavs tomēr atmet un pievēršas latviešu buržuāzijas attēlošanai.

Romāns «Rīga» radies rūpīgu vēstures materiālu studiju un personīgas pie-
redzes rezultātā. Kā jau minēts, tas ir vienīgais un plašākais sava žanra sacerējums
latviešu buržuāziskajā literatūrā. Romāns «Rīga» ir plašā episkā vērienā uzrakstīta

latviešu pilsētas buržuāzijas vēsture, kuras tēlojumam izlietots milzīgs daudzums
faktu materiālu. Ar chronista precizitāti Deglavs cenšas pēc iespējas sīki atveidot

deviņpadsmitā gadsimta Rīgu un apraksta gandrīz vai visas tā laika svarīgākās
norises. Laikmeta ainas plašajā plūdumā Deglavs parādījis gandrīz visus torei-

zējā Rīgas latviešu, krievu un vācu sabiedrībā pazīstamākos cilvēkus, dažādu

tautību un dažādu profesiju pārstāvjus. Tāpēc romāns «Rīga» ir ne vien literārs

sacerējums, bet arī vērtīgs vēstures dokuments, kas noder laikmeta studijām, kaut

arī ne vienmēr ir brīvs no faktu sagrozījuma.
Romāns «Rīga» iecerēts kā triloģija. Darbs palicis nepabeigts. Uzrakstītas

tikai divas daļas — «Patrioti» un «Labākās familijas». Arī otro daļu autors

nepagūst pabeigt. Tāpat iecerē palikusi romāna trešā daļa, kuras virsraksts «Pa

labi un pa
kreisi» rāda, ka Deglavs izpratis sabiedrības noslāņošanos.

Romāna pirmā daļa «Patrioti» atsevišķā grāmatā iznāk 1912. gadā. Pirmo

reizi iespiesta «Jaunajā Dienas Lapā» 1910. un 1911. gadā. Sarakstīta apmēram
divos gados (1908./1909.). Otrās daļas sarakstīšanas laiks ilgāks, apmēram des-

mit gadi, kuros rakstnieka darbu traucē pirmais pasaules karš, bēgļu gaitas un

manuskripta nozaudēšana. «Labāko familiju» pirmiespiedums parādās 1920. gadā

«Latvijas Vēstnesī». Analoģiskie kompozicijas paņēmieni liecina, ka Deglavs

romāna «Rīga» otro daļu veidojis pēc pirmās parauga.

Romānā tēlotais laikmets sākas ar pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem

un beidzas ap deviņdesmito gadu vidu.

Romāna pirmā daļa —
«Patrioti» tēlo pagājušā gadsimta sešdesmitos un

septiņdesmitos gadus. Redzam latviešu pilsētas buržuāzijas veidošanās sākumu,

tās cīņu par
ekonomisko nostiprināšanos un kultūras dzīves patstāvību. Pirmās

daļas centrā «jaunlatviešu» kustība, cīņa pret pārvācošanos un Rīgas Latviešu

biedrības nodibināšanās. Parādīta arī feodālisma atlieku noārdīšana. Grāmatas

beigās jau iezīmējas «jaunlatviešu» kustības sairums un buržuāzijas deģenerēšanās
sākums.

Augusta Deglava romāna «Rīga» pirmajā daļā latviešu nometnes centrā

izvirzās Pēteris Krauklītis, bijušais lauku ganuzēns, kas, ienācis Rīgā, izveidojas

par bagātu namsaimnieku. Plašo Rīgas vācu «patriciešu» un sīkpilsoņu galeriju

Deglavs koncentrē ap pārvācota latvieša Georga Rabemaņa dzimtu, kuras viesī-

bas kļūst par Baltijas vāciešu neoficiālajām politiskajām sanāksmēm.

Pirmās daļas centrā tā latviešu paaudze, kas pagājušā gadsimta sešdesmitajos

gados devusies iekarot feodālisma žņaugu iegrožoto vācu cietoksni — Rīgu.
Par viņas cīņām autors runā ar jūtamām simpātijām.

Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados latviešu lielgruntnieka un .pilsētas
buržuāzijas pārstāvja tips vēl tikko veidojas. Tāpēc ar nākošo namsaimnieku

Pēteri Krauklīti pirmo reizi sastopamies uz dubļaina lielceļa, kad viņš ar pauniņu
rokā dodas uz Rīgu laimi meklēt. Romāna ekspozicijā, kas izveidota kā seš-

desmito gadu apstākļu tēlojums, Augusts Deglavs pareizi parāda, kāpēc lauku

bezzemnieki dodas uz pilsētu, kur strauji plaukstošā rūpniecība sola tiem darbu

un kaut jel kādu iztiku. Deglavs vēsturiski pareizi parāda, ka uz Rīgu dodas

arī saimnieki, kuriem iznākuši konflikti ar muižu. Ar 1868. gada 23. aprili
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izbeidzas klaušu rente. Māju iepirkšana strauji attīsta lauku buržuāziju un vei-

cina lauku iedzīvotāju šķirisko noslāņošanos. Tomēr vēl 60. gados notiek māju
«spridzināšana», kas izputina simtiem zemnieku. Šādu feodālisma patvaļu piemin
arī Deglavs, rādot Mikumu saimniekus. Lauku iedzīvotāju plūšanu uz pilsētu,
kas ļoti strauja pagājušā gadsimta sešdesmitajos un it īpaši septiņdesmitajos

gados, Deglavs pareizi parāda kā grūto ekonomisko apstākļu radītu masveidīgu
kustību.

Jaunā, topošā Rīgas latviešu buržuāzija, kuras dzīvā spēka rezerves kon-

centrējas galvenā kārtā no bijušiem lauciniekiem, savas ekonomiskās nostiprinā-
šanās gaitā sastop feodālās Rīgas pretestību. Rīga pagājušā gadsimta sešdesmi-

tajos gados ir tipiski vāciska pilsēta, kur valda cunftu privilēģijas, vācu ekono-

miskā un kultūras kundzība. Rīgas vācisko vidi Deglavs zīmīgi parādījis ar

meistariski veidotiem vācu sīkpilsoņu tēliem. Tā Faustinei Svīchelbeinai liekas,

ka latvieši ar savu zemnieku smaku piegāna augstskolu gaisu. Viņa vēl dzīvo

tanī aprobežotajā un asiņainajā feodālo kungu ideoloģijā, kas latviešiem paklau-
sību uzrakstīja ar pātagu uz muguras.

Uz katra soļa jūtami arī valodas spaidi. Cīņu pret tiem Augusts Deglavs
visvairāk parāda Pētera Krauklīša tēlā. Mākslinieciski veikli un laikmetam rak-

sturīgi Deglavs attēlo zīmīgu epizodu Rīgas restorānā, kur latviešu valodā izru-

nātie vārdi atstāj bumbas sprādzienam līdzīgu iespaidu, jo tai laikā restorānos,

iestādēs un arī «smalkā» sabiedrībā parasts runāt tikai vāciski un noliegt savu

tautību. Reālistiski, spilgti un ideoloģiski pareizi Deglavs raksturo tautību konflik-

tiem piesātināto laikmeta koloritu. Tautību starpība izpaužas pat krogu zirgu

staļļos, kas pārdalīti divās daļās.
Feodālisma žņaugus, kas traucē latviešu buržuāzijas saimniecisko nostiprinā-

šanos, labi atklāj konflikts, kas galdniekam Laurim Sutumam izceļas ar vācu

cunftes meistaru. Lauris pieprasa tādu pašu algu kā vācu zeļļiem. Meistars

nemaksā. Cunftē latvieti neuzņem. Lauris ierīko pats savu darbnīcu, bet likums

prasa, lai par tās vadītāju būtu vācietis. Tā Lauris ik uz soļa saduras ar iero-

bežojumiem, kas neļauj viņam izveidoties
par bagātu darbnīcas īpašnieku. Eko-

nomisko spaidu mudināts, Lauris kļūst par «jaunlatviešu» kustības dalībnieku.

Deglavs rāda, kā kapitālisma attīstības rezultātā tiek noārdīti feodālisma

radītie žogi un sairst vāciešu privilēģijas. Topošā latviešu buržuāzija pretojas
vācu ekonomiskajām priekšrocībām un cenšas nokratīt žņaugus, kas kavē tās

attīstību. Jaunajai latviešu buržuāzijai, kuras bagātība un pašapziņa pieaugusi,

nepatīk arī kultūras atkarība no vāciešiem. Tā apelē pie tautas zemākajiem slā-

ņiem, kas arī sajūt vāciešu virskundzību, jo tas ir laiks, kad vārdi «kungs» un

«vācietis» skaitās identiski jēdzieni. Topošās latviešu buržuāzijas prasības uz

laiku rod atbalsi tautas masās. Rodas nacionālā kustība, kuras pamatā saimnie-

cisku interešu sadursme. Biedra Staļina vārdiem runājot: «Jaunajai buržuāzijai

pamatjautājums — tirgus. Pārdot savas preces un uzvarēt konkurencē ar citas

tautības buržuāziju —- tāds viņas mērķis. No tā viņas vēlēšanās —
nodrošināt sev

«savu», «dzimto» tirgu. Tirgus — pirmā skola, kur buržuāzija mācās nacio-

nālismu.» 1

Deglavs skaidri parāda, ka «jaunlatviešu» kustība ir topošās latviešu buržuā-

zijas kustība, kas sakņojas tās ekonomiskajās prasībās. Savā progresivajā posmā

cīņās pret feodālismu tā izvirza plašām latviešu masām pieņemamas prasības —

1 J. Staļina «Marksisms un nacionālais jautājums», 1947., 12. Ipp.
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lauzt ekonomiskos un politiskos šķēršļus, kas kavē nācijas konsolidēšanos. Agrārā
jautājuma atrisināšana ir viena no galvenajām «jaunlatviešu» prasībām. Tomēr

šo jautājumu radikālāk par «jaunlatviešu» kustību, kas ir mierīga reformu kustība,

mēģina atrisināt zemnieki stichiski revolucionārā cīņā. Tas spilgti izpaužas
zemnieku nemieros Mežmuižā 1863. gadā, Dundagā, Ilūkstes apriņķī un citur.

So zemnieku kustību Deglavs savā romānā nepiemin. Tas ir viens no «jaun-

latviešu» posma tēlojuma trūkumiem. Tomēr visumā Deglavs devis samērā pareizu,
kaut arī izpausmes veidos šauru «jaunlatviešu» kustības atspulgu.

Tā kā Deglavs laikmeta tēlojumā sāk ar 1860. gadu pirmo pusi, tad «jaun-
latviešu» kustības agrākās norises nav parādītas. Arī saistība ar tām maz jūtama.
«Pēterburgas Avīzes» tikai nedaudz pieminētas, «jaunlatvieši», kas darbojas
ārpus Rīgas, gandrīz nemaz nav parādīti. Tāpat romānā trūkst arī Valdemāra,

Jura Alunāna, Pumpura un citu pazīstamāko «jaunlatviešu» tēlu. Mazliet biežāk

pieminēts Kaspars Biezbārdis, viens no radikālākajiem «jaunlatviešiem».

«Jaunlatvieši» jau no paša sākuma nav kaut kas vienots, vesels. Arī viņu vidū

ir savs radikālākais un savs liberālākais novirziens. Kā reālistam Deglavam ir

zināma nojauta par šo «jaunlatviešu» diferenciāciju. «Jaunlatvieti», kas ļoti
ātri ieslīgst reakcijas purvā un kļūst par buržuāzijas pīlāru, redzam Pētera Krauk-

līša tēlā.

Radikālākas nostājas izteikšanai Deglavs vēsturiski pareizi izvēlas Kasparu
Biezbārdi. Konsekventāks savā rīcībā ir arī Lauris. Tomēr īsti izprast «jaun-
latviešu» noslāņošanos Deglavam nav pa spēkam.

«Jaunlatviešu» kustība ir decentralizēta kustība, kuras pirmie centri saistās

ar Tērbatas universitātes latviešu studentu pulciņu, ar 1856. gadā izdoto «Mājas

Viesi», vēlāk ar «Pēterburgas Avīzēm». Arī uz laukiem veidojas atsevišķi «jaun-
latviešu» kustības centri, piemēram, Piebalgā. Rīgā «jaunlatviešu» kustība sākas

vēlāk un visspilgtāk izpaužas cīņā par latviešu sabiedriskās dzīves patstāvību.
Šīs cīņas atveidošanai Deglavs grāmatā veltī daudz vietas.

1867. gadā Somijā un Igaunijā izceļas bads. «Jaunlatviešu» kustības da-

lībnieki, kas vairākas reizes veltīgi mēģinājuši izkarot latviešiem biedrošanās tie-

sības, izlieto šo gadījumu, lai rastu iespēju organizēties. 1868. gada februārī

nodibinās «Latviskā palīdzības biedrība priekš trūkumu ciezdamiem igauņiem»,

no kuras izaug Rīgas Latviešu biedrība. Deglavs parāda milzīgo sajūsmu, ar

kādu latviešu sabiedrība apsveic savas biedrības nodibināšanos, un uztraukumu,
kas rodas baltu šovinistu aprindās. Tomēr Deglavs nepārspīlē Rīgas Latviešu

biedrības sākotnēji progresivo nozīmi, bet parāda, ka tā jau pašā saknē nes

reakcionārus iedīgļus un tāpēc ļoti ātri kļūst par pilnīgi melnsimtniecisku organi-

zāciju. Pieminama ideoloģiski un mākslinieciski vērtīgā Rīgas Latviešu biedrības

dibināšanas aina, kur Deglavs ar vērīgu reālista skatu atklāj jauno biedru šķi-
risko diferenciāciju.

Tēlojot «jaunlatviešu» kustību, Deglavs pakavējas arī pie cīņas pret pārvā-
cošanos un sniedz veiksmīgu kārkluvāciešu atmaskojumu. Viņš analizē pārvācoša-
nās cēloņus un parāda, ka tā radusies kā feodālo apstākļu izraisīta ekonomiska

nepieciešamība un ka tā saistās arī ar klanīšanos valdošās vācu kultūras priekšā.
Vācu vadošā slāņa nostāja pret pārvācošanos mainās līdz ar kapitālisma attīstību.

Vēl 1853. gadā Kurzemes landtāgā rodas uztraukums
par to, ka Irlavas skolotāju

seminārā latviešiem māca vācu valodu. Bet «jaunlatviešu» kustības draudu rezul-

tātā, aiz bailēm par savas kundzības zaudēšanu, mainās vācu vadošā nostāja.
Saasinās cīņa par

latviešu pārvācošanu, kur Baltijas ideologi cenšas popularizēt
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domu, ka nevar būt reizē mācīts cilvēks un latvietis. Deglava romānā veiksmīgi

atspoguļota vācu taktikas maiņa.
Romāna pirmā daļa «Patrioti», kas beidzas apmēram ar 1875. gadu, sniedz

daudz interesantu materiālu
par pirmajiem dziesmu svētkiem un citiem latviešu

kulturālajiem un sabiedriskajiem pasākumiem.

Deglavs rāda, ka «jaunlatviešu» kustības sākums ir progresivu centienu un

jūsmas bagāts laiks, bet viņš nepārprotami atklāj arī šīs kustības buržuāzisko

raksturu, kas visspilgtāk izpaužas Pētera Krauklīša tēlā un viņa konfliktā ar

Lauri Sutumu Rīgas Latviešu biedrības sapulcē, kas tēlota pirmās grāmatas

beigās. Ekonomisko interešu rezultātā sadrūp īslaicīgā tautības radītā kopība,
kas vienmēr bijusi tikai ārēja. Sākas «jaunlatviešu» kustības sairums, ar kura

iezīmēšanos beidzas romāna pirmā grāmata.

«Jaunlatviešu» kustības tēlojums pieder pie romāna «Rīga» ideoloģiski vērtī-

gākajām vietām. Kā jau minēts, Deglavs samērā pareizi parāda šīs kustības

buržuāzisko raksturu un akcentē ekonomisko apstākļu lomu tās veidošanās gaitā.
Tā ir mierīgu reformu kustība, kas negrib graut pastāvošās iekārtas pamatus.
Bet sešdesmito gadu cariskās Krievijas apstākļos, kad ar pastiprinātu uzmanību

seko katrai brīvākai domai, tās miermīlīgie reformu centieni iegūst revolucionāru

nokrāsu. To pastiprina arī tautas masu attieksme pret «jaunlatviešu» centieniem

un zemnieku stichiskā cīņa.

Deglavs parāda «jaunlatviešu» krievisko orientāciju, ko centušies noklusēt

buržuāziskie vēsturnieki. Lai gūtu pretsparu Baltijas vācu kundzībai, «jaun-
latvieši» — nespēdami pilnīgi skaidri saskatīt krievu kultūras progresivākās tenden-

ces — meklē saites gan ar slavofiļiem un cara galmu, gan arī ar pārējo krievu

sabiedrību. Deglavs arī parāda vienas «jaunlatviešu» daļas naivo ticību cara lab-

vēlībai. Nesamērīgi daudz vietas rakstnieks veltī Vītola prāvai, latviešu delegā-
cijas braucienam uz Pēterburgu 1871. gadā un latviešu adresei caram.

Par krievu revolucionāro demokrātu centieniem un to ietekmi uz latviešu

progresivo kultūru Deglava romānā ziņu trūkst.

Galvenās līnijās ideoloģiski pareizi atklājis Rīgas latviešu buržuāzijas veido-

šanās sākumu un atkārtoti pasvītrojis ekonomisko apstākļu nozīmi «jaunlatviešu»
kustības sairumā, Deglavs pievēršas bagātās pilsētas buržuāzijas turpmākajām

gaitām, par ko runā romāna otrā daļa — «Labākās familijas». Romāna «Rīga»

otrajai daļai piemīt spēcīgs atmaskotājs raksturs, kas asi un spilgti atklāj latviešu

buržuāzijas un kapitālistiskās iekārtas kroplo seju. Asāk un plašākā apjomā nekā

«Patriotos» romāna otrajā daļā parādās Deglava kritiskā attieksme pret kapitā-
listisko sabiedrību. Jau pats ironiskais virsraksts

—
«Labākās familijas» —

at-

spoguļo autora negativo nostāju pret buržuāzisko pasauli, kuras trūdēšanu viņš
nepārprotami saskata un arī parāda. Romāna «Rīga» otrā daļa, kas veltīta lat-

viešu buržuāzijas deģenerēšanās atmaskojumam, aptver svarīgu un nozīmīgu pe-

riodu latviešu tautas vēsturē. Tā atklāj «jaunlatviešu» kustības sairumu un ne-

daudz pieskaras arī «jaunās strāvas» posmam. Romāna otrajā daļā Deglavs
sniedz materiālus par tā laika teātri un presi, par Manaseina revizijas norisi Bal-

tijas guberņās, par Rīgas rusifikatoru aprindām, latviešu buržuāzijas darbinie-

kiem, «jaunās strāvas» dalībniekiem un daudzām citām vēsturiskām personām un

notikumiem, kas saistās ar deviņpadsmitā gadsimta pēdējiem gadu desmitiem,

kaut arī ne visi fakti ir vēsturiski precizi.

«Labākās familijas» sākas ar pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem,

kad jau spilgti izpaužas latviešu buržuāzijas deģenerēšanās un «jaunlatviešu»
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kustības sairums, kam cēloņi meklējami kapitālisma attīstībā un šķiru cīņas pieau-

gumā. Māju iepirkšanas rezultātā uz laukiem izveidojies gruntnieķs, kas kļūst par
latviešu buržuāziskās literatūras varoni. Arī pilsētās latviešu kapitāls sekmīgi iz-

konkurē vāciešus un koncentrējas latviešu buržuāzijas rokās. Deglavs rāda, kā

veidojas jauns Rīgas latviešu buržuāzijas pārstāvja tips, kas jau sen aizmirsis

laikus, kad viņš nabags un ar pauniņu rokā ienācis pilsētā. Citādāka kļuvusi arī

pati Rīga, kas arvien vairāk iegūst rūpniecības pilsētas izskatu. Cunftu privilē-
ģijas atceltas 1866. gadā. Vecie iekšpilsētas vaļņi nojaukti. 1883. gadā ierīko

elektrisko staciju un pirmo reizi lieto elektrisko apgaismošanu. 1882. gadā atklāj
zirgu tramvaju. Vairojas fabriku skaits. Uz vēstures skatuves uznāk jauna, pro-

gresīva šķira — proletariāts, kas nāk ar jaunu ideoloģiju. «Jaunlatviešu» kustība

savu laiku jau pārdzīvojusi. Bet latviešu buržuāzija vēl arvien tiecas runāt visas

tautas vārdā un izlieto «jaunlatviešu» centienus par aizsegu savām ekonomiskajām
interesēm. Astoņdesmitajos gados latviešu buržuāzijas sākotnēji progresivā «jaun-
latviešu» kustība deģenerējusies par nacionalšovinistisku kustību, kļuvusi pilnīgi
reakcionāra un kalpo tikai šauras mantīgo grupas interesēm. Daudz vērības

Deglavs veltī buržuāzijas pagrimuma izpausmei, kas redzama tās sabiedriski poli-

tiskajā dzīvē un kultūras centienos un kas saistās ar «jaunlatviešu» kustības deģe-
nerēšanos. Deglavs saprot, ka astoņdesmitajos gados «jaunlatviešu» kustība savu

progresivo raksturu zaudējusi.

Buržuāzijas deģenerēšanās un «jaunlatviešu» kustības sairuma cēloņus Deglavs
meklē kapitāla akumulācijā un šķiru cīņas pieaugumā. Par reakcionārās tautiskās

ideoloģijas centru kļūst Rīgas Latviešu biedrība, kas ir tikpat reakcionāra kā

sabiedrība, ko tā pārstāv. Rīgas Latviešu biedrība kļūst par buržuāzijas uzdzīves

vietu. Kā aktivs pretalkohola kustības dalībnieks Deglavs izsmej tautisko iedzer-

šanas kāri. Atsedzot astoņdesmito gadu tautiskās ideoloģijas mietpilsonisko seju,
kas atklājas gan Rīgas Latviešu biedrības sadzīvē, gan

lauku zaļumu svētku tēlo-

jumos, Deglavs parāda savu negativo nostāju pret reakcionāro astoņdesmito gadu
tautiskumu. Deglavs negativi nostājas arī pret senatnes pētīšanu, kas ievirzās

pseidomitoloģiskā gultnē. Bagātajai latviešu buržuāzijai neērti atcerēties laikus,

kad «krimta cietu pelavmaizi». Tai vajadzīga pagātnes slava, lai papildinātu

tagadnes spožumu. Tāpēc sākas pagātnes glorificēšana. Galvenais dievu fabri-

cētājs Lautenbachs-Jūsmiņš Deglava acīs žēlastību neatrod.

Līdz ar latviešu buržuāzijas bagātību vairošanos un deģenerēšanos citādā

gultnē ievirzās arī buržuāzijas kulturālie pasākumi. Pagurums, ko pauž astoņ-

desmito gadu tautiskā ideoloģija, izpaužas visos Rīgas Latviešu biedrības pasā-

kumos: teātra dzīvē, dziesmu svētku rīkošanā, dažādo komisiju darbā. 1887. gadā
nodibinās Derīgu Grāmatu nodaļa, kas labprāt atturas no «jaunlatviešu» progre-

sivā posma darbinieku grāmatu izdošanas. Rīgas Latviešu biedrības reakcionā-

rajai politikai tiek pakļauts arī Rīgas Latviešu teātris, kas cenšas apmierināt

«labāko familiju» gaumi. Zūd arī dziesmu svētku progresivā nozīme, tie kļūst

par buržuāzijas iedzīvošanās objektu.

Deglava uzskati par astoņdesmito gadu «jaunlatviešu» kustības reakcionāro

raksturu principā neatšķiras no pareiza, zinātniska vērtējuma. Tomēr reakcionārās

tautiskās ideoloģijas kritikas romānā par maz un tai nav īsta asuma. Laikmeta

tēlojuma trūkums arī tas, ka Deglavs nav pietiekoši daudz uzsvēris latviešu bur-

žuāzijas tieksmi runāt visas tautas vārdā. Autors nav arī pietiekoši daudz kriti-

zējis buržuāzijas un Rīgas Latviešu biedrības ideoloģiskos pasākumus, kaut gan

parasti viņa uzmanību saista atmirstošas parādības. Tāpat Deglavs pārāk maz
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atmaskojis Rīgas Latviešu biedrību kā reakcionārās ideoloģijas centru, bet parā-

dījis to galvenā kārtā kā buržuāzijas uzdzīves vietu. Toties asi kritizētas lauku un

pilsētas «labākās familijas», kuru tēlojumā netrūkst mākslinieciskās veiksmes.

«Labākās familijas» spilgti attēlo buržuāzijas deģenerācijas procesu gan lau-

kos, gan arī pilsēta. Deglavs parāda buržuāzijas augsto materiālās dzīves līmeni.
Nami, bagātas tirgotavas, vasarnīcas jūrmalā, briljanti, zīda tērpi, greznas izprie-
cas un biezi naudas maki ļauj Rīgas latviešu buržuāzijai ārējā spožumā sekmīgi
sacensties ar Baltijas «patriciešiem». Par lauku buržuāzijas ekonomisko uzplau-
kumu spilgtu ainu gūstam no mācītāja Konradija komiskā sprediķa. Straujā kapi-
tālisma plūduma rezultātā pārveidojusies lauku gruntnieku morāle; viņi vairs

nejūtas kā pazemīgi feodāļu kalpi, bet
gan kā lepni īpašnieki, kas brauc kungiem

garām un gāž viņus grāvī. Tomēr Deglavs rāda, ka bagātā lauku buržuāzija, kas

pieaugusi mantā un pašapziņā, pārdzīvo strauju deģenerēšanās procesu. Rak-

sturīgs piemērs tam gruntnieks Plausis, kura morāle mērojama ar labi iekoptajām
pūrvietām, kas viņam pieder.

Pie lauku buržuāzijas Deglavs pakavējas tikai garām ejot. Galveno materiālu

buržuāzijas deģenerēšanās ainai sniedz Rīga. Asi, nesaudzīgi un mākslinieciski

spēcīgi Deglavs kritizē izvirtušās buržuāzijas divkosīgo morāli, kas rūpējas vie-

nīgi par spožu fasādi. Aiz tās slēpjas meli, intrigas, visnekrietnākās naudas ma-

chinacijas un orģijas. Bet
pa to laiku asprātīgākie buržuāzijas pārstāvji tirgojas

ar līķiem. Deglavs veiksmīgi atmaskojis dažādas buržuāzijas kombinācijas.

Kritizējot izvirtušo Rīgas buržuāziju, Deglavs kritizē visu kapitālistisko
iekārtu un tur, kur neuzticas literāram tēlam, sauc personu tieši vārdā. Buržuāzijas

deģenerēšanās Deglava romānā atmaskota ļoti reljefi un asi, kapitālistiskās iekār-

tas kritika nesaudzīga. Līdzīga asuma atmaskojumu sastopam vienīgi Tautas

rakstnieka Andreja Upīša darbos un Pāvila Rozīša «Ceplī».
Daudz materiālu buržuāzijas atmaskojumam sniedz «labāko familiju» sadzīve.

Līdz ar Rīgas latviešu buržuāzijas veidošanos no turīgāko un izglītotāko latviešu

vidus veidojas t. s. «labākās familijas», kas noteic «smalko» toni, stingri raugās

uz visādu formu un normu ievērošanu un ar savu eksistenci raksturīgi papildina
kapitālisma deģenerēšanās ainu. «Labāko familiju» vidū ar savu mietpilsoniskumu
īpaši raksturīga Starpinu ģimene, kur atrodams viss, kas ietverts jēdzienā «labākā

familija»: nams, bagātība, garīgs trulums, prasme kropļot latviešu valodu un kla-

nīties vācu kultūrai, sabiedriski pienākumi Rīgas Latviešu biedrībā, mīkstas mē-

beles, ārējs spožums, kas slēpj morālo netīrību, un naids pret proletariātu.

Augusts Deglavs netaupa ironiju, rādot šo «paraugfamiliju», kur it kā šķērs-

griezumā atspoguļojas 80. gadu Rīgas latviešu buržuāzijas tipiskās īpašības. Rīgas
Latviešu biedrības runasvīrs Starpiņš vēl plātās ar «jaunlatviešu» ideoloģiju, bet

viņa sieva bez liekulības deklarē savas saimnieciskās intereses un naidu pret pro-

letariātu un lepojas ar pazīšanos Rīgas vācu «patriciešu» aprindās.

Spilgta kapitālistiskās sabiedrības deģenerēšanās aina atklājas arī korporāciju
sadzīves tēlojumā. Tukšs un uzpūtīgs Deglava tēlojumā parādās deviņpadsmitā

gadsimta korporelis, kas, abām rokām ieķēries savu aizspriedumu važās, nikni

turas pretī vēstures attīstības gaitai, kas izveido viņam naidīgu šķiru — prole-
tariātu. Saistīts ar laikmeta reakcionārākajām tendencēm, korporelis jūtas kā

«grandseņjors», kas spoguļojas savā pārākuma apziņā un negrib redzēt, ka «visas

vecās sabiedriskās normas savās eņģēs sprakš un taisās irt». Deglavs ļoti asi kri-

tizē korporāciju sadzīvi, korporeļu dzeršanu un plātīšanos un parāda, ka latviešu

korporācijas nav nekas cits kā savu vācu priekšteču kopija. Deglavs uzsver, ka
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korporācijas ir niknas proletariāta ienaidnieces, kas cenšas apkarot jebkuru pro-

gresīvākas domas izpausmi. Romānā atkārtoti pasvītrots korporāciju šķiriskais
raksturs, naids pret proletariātu un klanīšanās reakcionārās vācu kultūras priekšā.

Deglavs sniedz vairākus spilgti zīmētus korporeļu tipus. Pieminami divi sevišķi

tipiski un mākslinieciski spoži korporeļu tēli — Perlants un Pudiķis.
Neraugoties uz visai veiksmīgo korporāciju atmaskojumu, Deglavam tomēr

neizdodas pietiekoši parādīt korporācijas kā vienotu sistēmu. Runājot par Rīgaa
studentu dzīvi, Deglavs sniedz tematiski sašaurinātu laikmeta tēlojumu, jo nepa-

rāda progresivo studentu pulciņus, kas bija sastopami arī Rīgā.

Buržuāzijas augstais dzīves līmenis, korporācijas un «labāko familiju» grez-

nība ir tikai kapitālisma medaļas viena puse, kam pamatā nežēlīga ekspluatācija.

Deglavs parāda sarežģīto un rafinēto ekspluatācijas ainu, kas atklājas kapitā-

listiskajā pilsētā, un nedaudz piemin arī laukus, kur astoņdesmitajos gados pieaug

lielgruntnieku skaits, kas strādā ar algotu darba spēku. Drūmajā ekspluatācijas

ainā, kas parādās romānā «Rīga», tomēr gandrīz pilnīgi trūkst fabrikas strādnieku

dzīves tēlojuma. Līdz ar to rodas vienpusība laikmeta atspoguļojumā, jo nav

parādīts proletārietis, bez kura deviņpadsmitā gadsimta beigu posms nemaz nav

iedomājams. Romānā «Rīga» Deglavs parāda krogus komiju Košku un lauku

kalpu Čipu, kas devies uz Rīgu laimi meklēt, tomēr tie ir tikai pusproletarieši,
kas vēl diezgan cieši saistīti ar buržuāziju. Pilnvērtīga deviņdesmito gadu
strādnieka tēla romānā «Rīga» trūkst.

Atmaskojis latviešu buržuāzijas reakcionāro raksturu un parādījis «jaunlat-
viešu» kustības deģenerēšanos, Deglavs pievēršas tām ekonomiskajām un ideoloģis-

kajām pārmaiņām, ko rada pastiprināta šķiru cīņas saasināšanās deviņpadsmitā

gadsimta beigās, kad Krievija ieiet imperiālisma stadijā. Sākas saasināta šķiru

cīņa, proletariāta apziņas mošanās un izveidošanās no «šķiras sevī» par

«šķiru sev».

Buržuāzija vairs nevar būt progresivas ideoloģijas paudēja. Tai laikā progre-

sivā ideoloģija meklējama pie tiem, kas jūt protestu, pret kapitālistisko īstenību un

atrod saites ar proletariātu.

Tuvojoties deviņdesmito gadu tēlojumam, pieaug kļūdas laikmeta atspulgā.
Deglavs nespēj dot tik asu šķiru cīņas atveidu, kāds raksturo tā laika dzīves

īstenību. Tā kā Deglavs tikai epizodiski piemin, bet neparāda fabriku strādnieku

dzīvi, tad trūkst fona proletariāta pirmajiem organizēšanās mēģinājumiem un ne-

jūtam arī to smago ekspluatāciju, kas liek strādniekiem meklēt izeju no grūtā stā-

vokļa. Vajadzību pēc jaunas, progresivas ideoloģijas Deglavs motivē ar buržuā-

zijas deģenerēšanos un ar sīkražotāju opoziciju.

Protestu pret «jaunlatviešu» kustības izmantošanu buržuāzijas savtīgo interešu

labā Deglavs vispirms redz dažādās sīkražotāju un sīkīpašnieku aprindās, kuru

eksistenci apdraud niknā konkurences cīņa, kur viņu intereses saduras ar bagātās

buržuāzijas interesēm. Sīkražotāju opozicijā, kam pievienojas demokrātiskās inte-

liģences pārstāvji, savu ideoloģisko izpausmi atrod «Dienas Lapā» astoņdesmi-

tajos gados. «Labākajās familijās» plaši parādīta «Dienas Lapas» organizēšanās

un jaunā laikraksta cīņa ar «Baltijas Vēstnesi» un pārējo reakcionāro buržuāzijas

presi. Deglavs samērā pareizi parāda sīkražotāju opoziciju un sīkburžuazisko

«Dienas Lapu» tās veidošanās sākumos, bet viņam nav skaidra priekšstata ne par

«jauno strāvu», ne arī par «Dienas Lapu» kā «jaunstrāvnieku» centru un «jaunās

strāvas» orgānu. Deglavs piemin Raiņa redakturas laiku, kad «Dienas Lapā»

arvien vairāk parādās raksti ar marksistisku saturu, bet nenovērtē Raiņa lomu
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«jaunās strāvas» laikā un neparāda arī pašu Raiņa tēlu. Bez Raiņa Deglavs
piemin arī Aspaziju un «jaunstrāvniekus» Stučku, Roziņu un Jansonu-Braunu.
Deglavs izturas partejiski pret Jansonu-Braunu, kas asi kritizējis viņa salkano

stāstiņu «Sirdspuķīte», un cenšas samazināt Jansona-Brauna nozīmi. Vispār «jau-
nās strāvas» posmam un tās dalībniekiem Deglavs veltī daudz mazāk vietas nekā

Rīgas Latviešu biedrības reakcionāro dižvīru aprakstiem. Viņš mēģina orientēties

uz laikmeta jaunajām progresivajām norisēm, bet nespēj tām ierādīt galveno vietu

savā sacerējumā. Tāds samēra trūkums, kas liecina arī par autora ideoloģisko ne-

spēku, īpaši spilgti saredzams romāna «Rīga» otrajā daļā, kur Deglavs paliek
galvenā kārtā kapitālistiskās sabiedrības atmaskotājs, bet ne laikmeta progresivāko
norišu atklājējs.

Romāna otrajā grāmatā Pēteris Krauklītis zaudē savu centrālo vietu. Deglavs
jut protestu pret kapitālistisko sabiedrību, bet laikmeta progresivāko tendenču
izteikšanai vairs neder bagātais un kūtrais namsaimnieks, kas cīnās par savas

mantas vairošanu un kļuvis reakcionārs. Ir vajadzīgs jauns tēls, kurā koncentrēt

astoņdesmito un deviņdesmito gadu progresivākos centienus un kurā parādītos

saistība ar «jauno strāvu». Par tādu tēlu Augusts Deglavs izvēlas inteliģences
pārstāvi — rakstnieku Kārli Ērgli, kurš kļūst par paša autora uzskatu paudēju
un par

kura prototipu zināmā mērā noderējis Deglavs pats. Kārlis Ērglis kļūst
par tēlu, kuram romāna sižetiskajā risinājumā un ideoloģijā divējāda nozīme:

Kārlis Ērglis ir atmaskotājs, ar kura palīdzību Augusts Deglavs asi tiesā kapi-
tālistisko sabiedrību. Bet ar Kārļa Ērgļa tēlu arī visspilgtāk atklājas Augusta
Deglava ideoloģiskās svārstības, viņa nespēja izprast marksisma būtību un tiek-

sme nostāties izlīdzēja pozicijās. Romānā «Rīga» tieši Kārlis Ērglis ir tas, kuram

rakstnieks liek ieslīgt oportunisma un reakcijas purvā. Ar Kārli Ērgli Deglavs
nespēj dot tēlu, kas spētu pacelties līdz «jaunās strāvas» izpratnei un marksisma

propagandai.
Par nelegālajiem strādnieku pulciņiem, kas vispirms rodas Liepājā 1893. gadā,

bet deviņdesmito gadu sākumā sastopami arī Rīgā, Deglavam trūkst īstas inte-

reses un izpratnes.

Kā reālistam un uzmanīgam vērotājam Deglavam ir neliela nojauta par «jau-
nās strāvas» nozīmi marksisma propagandā. Tāpēc marksisma jautājumiem viņš
veltījis vairāk vietas savā romānā nekā pārējām problēmām, ko skārusi «jaunā
strāva». Cīņu par reālismu un tautisko epigoņu kritiku Deglavs piemin, tikai

garām ejot, par sieviešu emancipācijas problēmu runā plašāk, bet vulgarizē to

ar kariķēto Ņinas tēlu. Tomēr marksisma jautājumu iztirzājumā ir arī pati lielākā

un dziļākā kļūda visā romānā, kas spilgti parādās Kārļa Ērgļa tēlā. Ideoloģiski
nepareizi risinot jautājumu par marksisma propagandu, Deglavs līdz ar to nav

spējis pietiekoši izcelt «jaunās strāvas» progresivo nozīmi.

Tomēr arī romāna otrajā daļā daudz ideoloģiska un mākslinieciska rakstura

vērtību. Pieminams veiksmīgi sniegtais latviešu un vācu buržuāzijas sadarbības

atmaskojums. Bagātā latviešu buržuāzija meklē saistības ar vāciešiem. Rādot lat-

viešu buržuāzijas atkarību no reakcionārās vācu kultūras un naidu pret prole-
tariātu, Deglava romāns «Rīga» palīdz izprast latviešu buržuāzijas reakcionāro

lomu fašisma periodā un ļauj secināt, ka latviešu buržuāzijas kopīgajām gaitām

ar vācu reakciju ir jau senas tradicijas.
Romāns «Rīga» ir sacerējums ar nevienādu māksliniecisko un ideoloģisko

līmeni. Blakus mākslinieciski lieliski veidotām laikmeta ainām un tēliem ir arī

daudz nepārkausēta materiāla. Atsevišķos mākslinieciski spožos epizodus un tēlus



Deglavs neprot savienot organiski saliedētā kompozicionalā sistēmā. Ar lielu

reālista rūpību, kurā parādās arī naturālisma elementi, Deglavs sniedzis atsevišķus
meistariski veidotus latviešu buržuāzijas pārstāvju tipus, kuru dēļ viņu var ap-
skaust ikviens vārda mākslinieks. Sai sakarā jāpiemin ārkārtīgi spilgti un patiesi
noraksturotais Pētera Zālīša tēls, tāpat arī veiksmīgie Lautenbacha-Jūsmiņa,
Māteru Jura, Ādolfa Alunāna, Lapas Mārtiņa un daudzu citu deviņpadsmitā
gadsimta vēsturisko personu atveidi.

Deglavs prot interesanti un zīmīgi parādīt laikmetam raksturīgus epizodus,
buržuāzijas dažādās kombinācijas un intrigas, vācu sīkpilsoņu un «patriciešu»

tipus. Atsevišķās detaļās veiksmīgi veidots ir Viķildu Kristapa tēls, tikai šī

deklasētā buržuja pāraugšanai lasītājs netic.

īpaši pieminams Augusta Deglava humors, kas reizēm iegūst satiras asumu.

Deglava stilā dominē naturālisma un reālisma elementu sajaukums. Tiklab stilā,
kā arī laikmeta tēlojumā mākslinieciski vājākās vietas saistās ar salkanā vācu

sentimentālisma un tautiskā epigonisma ietekmi.

Atzīmējama arī Deglava valoda, kas, no vienas puses, pelna kritiku, jo nereti

ir vulgāra un nepreciza, bet, no otras puses —
samērā bagāta un veiksmīgi pie-

mērota laikmetam. Ar valodas līdzekļiem autoram labi izdevies atklāt feodālās

ideoloģijas ietekmi. Ļoti asprātīgi kariķēti kārkluvācieši, kas lauza valodu, un arī

vācu sīkpilsoņu tipi. Piemērojot valodu atsevišķiem raksturiem, Deglavs veiksmīgi

izlietojis valodas tipizāciju. Te jāpiemin, piemēram, Lautenbacha-Jūsmiņa valoda.

Šinī izdevumā Deglava valoda, atskaitot pavisam sīka rakstura labojumus,

atstāta nemainīta. Tāpat nav mainīti arī teksti, ko Deglavs tulkojis no vācu va-

lodas, kaut arī tie vietām neprecizi.

Izdevumā neietilpst romāna pēdējās divas nodaļas, kas pa lielākai daļai sastāv

no neapstrādātiem uzmetumiem, kuros redzams, ka mūža pēdējos gados Deglavs
vairs neprot attēlot vēsturisko patiesību un ir nodomājis Kārli Ērgli vēl dziļāk
ievest oportunisma un reakcijas purvā.

Kritiski novērtējot Deglava sacerējumu, padomju lasītājs iegūst no tā samērā

pareizu, plašu, interesantu pārskatu par kapitālisma laikmetu un Rīgas latviešu

buržuāzijas gaitām. Tāpēc arī Deglava romāns «Rīga» kā neatņemama sastāv-

daļa ieiet latviešu literatūras mantojumā.

Milda Kalve
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PIRMĀ DAĻA

Pirmā nodaļa

Nemīlīga
pievakare, martam izejot 186... gadā. Gaiss smags kā tērauds,

brāzmām smalka krusa ar lietu, kas skalo ledus atliekas uz šosejas

starp Jelgavu un Rīgu Olaines līdzenumos. Bet brīžiem sniegs ņem

pārsvaru un pārklāj kā ar baltu segu ne vien pēdas uz ceļa, bet arī

apkārtējos tīreļus un skuju mežus. Tikai ne uz ilgu laiku, jo lietus urba viņā cau-

rumus, tā ka no baltās vilānes atlika vēl tikai balti plankumi, un arī tos drīzi vien

aprija pelēkā piekrēsle.

Nemitīgi čirkst pogas, dimd ilkšu pulksteņi, zirgi sprauslo, rati rīb, kamanas

un ragavas griezīgi šņāc, jo ceļš ir tāds, ka labi nevar pabraukt ne ar ratiem, ne

ar ragavām. Toreiz vēl neskrēja suta kumeļš starp Jelgavu un Rīgu, bet Kur-

zemes apvidos žīdi un vanderzeļļi stāstīja ļautiņiem brīnuma lietas, ka no Rīgas
uz Dinaburgu 1

varot braukt ar uguns ratiem un no turienes tālāk uz Pēterburgu.
Sieviņas lauzīja galvu. Kā tas gan var būt ierīkots? Laikam tā: uguns kuras

dīseles galā, un versme velk ratus uz priekšu!
Šoseja starp Rīgu un Jelgavu bija dzīva kā iela, un vispār toreiz pa galve-

najiem lielceļiem pastāvīgi kustēja braucēji un kājnieki. Krogi bija ik pāra
verstis un bieži tik pilni, ka ceļenieki nevarēja dabūt naktsmājas. Tie bija kviešu

laiki krodzeniekiem, jo it kā piebāzti tik «gastcimere» ar kungiem un vāciešiem,

kā lielā krogus istaba ar prastiem ļaudīm. Krogiem pa lielākai daļai bija divas

stedeles, viena vācu, otra latviešu. Pirmā arvien bija ar sausiem salmiem piekai-
sīta, otra kā nu kuru reiz, dažreiz jābrien līdz auklu vietai. It sevišķi ja krodze-

niekiem nebija lauku un tiem mēslu nevajadzēja. Ļautiņi tomēr ar šo parādību

bija apraduši un ieskatīja to kā pilnīgi dabīgu un saprotamu. Kā tu, zemnieka

cilvēks, vari to gribēt, ko kungs!
Necik tāl B. krogs, apmēram pusceļā starp Kurzemes un Vidzemes galvas-

pilsētām. Starp braucējiem un kājniekiem steidzās turpu kāds gadus piecpadsmit
vecs zēns pasmalkiem kauliem un pasīks no auguma,

bet citādi liela cilvēka gaitu.

Viņa drēbes, cik varēja spriest, patlaban kā šūdinātas; tumši pelēkais vadmalas

mētelītis ar raga kņopēm pirmo vai otru reizi kā mugurā, bet slapjums tam tomēr

ķēris cauri līdz ādai. Galvā zilgana plato dibenu
cepure ar siksniņām uz spīdīgā

širmja. Pa to ritēja rasotas ūdens piles, bet uz pieres spiedās karsti sviedri. Viņš
norāva cepuri, nopurināja no tās nemīlīgo mitrumu un atbraucīja pakuplos melnos

matus, kuri kūpēja. Un garie taukādas zābaki, lai gan labi smērēti, tomēr aiz slap-
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juma šļakstēja. Lai gan tas pūlas spert stingrus soļus, tie šad un tad sagrīļojas —

liecība, ka viņš ilgojas pēc atpūtas un pajumtes.
Lielu ceļa gabalu viņš bija nostaigājis; gaiļos bija cēlies un labības vedējiem

no Bērzmuižas ļaudīm atbraucis līdzi uz Jelgavu, un no turienes šo gabalu spo-

lējis tālāk kājām. Viņa ceļa mērķis bija Rīga.
Tomēr acis tam ir pierē un tas ievēro it visu, kas viņam notiek pa labi un pa

kreisi. Arvien vairāk un vairāk viņa priekšā atklājas garais, baltais krogs ar

stedelēm abos galos.

Viņam blakus turas kāds zemnieku pajūgs. Zirdziņš velk atspēries, āda spro-

gaina un kūp. Vezums nebija tāds kā citiem lāuceniekiem, kas ved uz pilsētu
produktus. Ratos dažādas mantas un grabažas, it kā vadājoties pa jurģiem. Uz

vezuma sēdēja sieva ar zīdaini, vīrs ar gadus desmit vecu meiteni un gadus asto-

ņus vecu puiku gāja blakus kājām. Izņemot meiteni, visi gaišmataini un sārti.

«Laikam aizgājēji,» viņš nodomāja. Aiz viņiem gāja kāds cits pāris, tiem

nebija sava zirdziņa. Vīrs melnu, spožu bārzdu, kura metās vilnā, un brūnām,

spīdīgām acīm nesa uz muguras lielu paunu gultu drēbju, kamēr sieva, iesējusi
klēpja bērnu lakatā pie krūts, vilkās noskumusi viņam pakaļ.

Aiz viņiem atkal kāds noguris krievs platu, sarkanu bārzdu, pinkainu jērenīcu

galvā, melnu ādas somu siksnā pār pleciem piekārtu un lielu bozi rokās. Tad

kūņojās vesela rinda bandžoļu (leišu), kuri ved uz Rīgu pārdot: citi garkūļus,
citi labību.

«Trrph, ķēvīte!» vīrs beidzot apturēja. «Kur nu lietus laikā vairs tālāk dau-

zīsies! Kāp zemē, Līb, un ej ar bērniem iekšā. lebraukšu ratus stedelē un paba-
rošu ķēvīti.»

Sieva diezgan ilgi tūļojās, kamēr norāpās ar bērnu no vezuma, un, bīdīdama

lakatu no acīm, blenza pēc ieejas. Vīrs
pa tam paņēma zirdziņam pie galvas un

taisījās braukt iekšā vienā no stedelēm.

Bet krogus puisis tam stājās ceļā un skarbi uzsauca:

«Ē vīrs, kur tu brauc! Laikam priekš tevim pakaisīju ar sausām streijām?
Neredzi, kur tavs gals?»

«Priekš cepešu ēdējiem izkaisīji, tiem, kas ar gumijas kalašiņām staigā!» otrs

vīrs, ar paunu pienācis, īgni nospļāvās. «Mūs' kārtas cilvēki lai brien līdz acīm!»

«Kas tev par daļu?!» krogus puisis atcirta. «Saturi savas žaunas. Tu nevienas

pudeles ruma un nulšnapšķa gan neizsauksi
.. . Jābrien, ko domā! . . . Are, tur

leiši brauc, nopērc vezmu garkūļu un izkaisi.»

«Nu nebaries jau, ciema brāl,» zirga īpašnieks grieza pajūgu atpakaļ, «gan

jau iztiksim! Va' tad nu īsti noslīksim
. .

.»

Puika tam visam sekoja kā kādam lielam notikumam. Te viņš piepeši manīja,

ka, uz vietas stāvot, dzestrais mitrums viņam ķer pie ādas. Ar vienu lēcienu tas

bija pa lievenēm augšā un iekšā lielajā krogus istabā.

lekšā nokrēslā ne mazāka rosība kā ārā.

Lielajai istabai blakus sētas pusē bija šeņķis, kur cūku kupči dzēra brand-

vīņu un skaļi sarunājās. Visgarām āra sienai gar logiem stiepās lielais krogus
galds, ap

kuru jau daži ceļavīri sēdēja, pa
lielākai daļai kājnieki, kuriem zirgi

nebija jākopj, un arī kučieri, kuru zirgi bija jau apkopti, bet kungi dzīvoja pa

«gastcimeri», kuras durvis bija cieti. Pie viņiem nosēdās arī vīrs ar lielo drēbju

paunu.

Mūsu puika, — sauksim par Pēteri un ģimenes vārdā Krauklīti, — piesēdās

gan šur, gan tur, bet ar savu mitro ādu tam nekur nebija omulīgi. Te viņam iekrīt
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acīs nokurinātā podu krāsns, kura viņam jāiekaro. Kā kaķēns viņš garām sievām,

kuras taisās sēsties uz mūrīša, un augšām!
Smalka lieta! Tas novelk zābakus un pakar ar viņu ļekām pie naglas, kas

iesista vērbaļķī, lai žūst. Novelk manteli, novelk kamzoļus un izklāj tos uz

karsto krāsni, pats uzgulstas virsū, ceļa kulīte pagalvī, — izlaižas tikpat kā kungs!
Pēteris domās kavējās pie sava krusttēva. Savu tēvu viņš neatcerējās, bet

krusttēvu gan. Viņš varēja būt toreiz kādus trīs vai četrus gadus, kad krusttēvs

atbrauca no Rīgas un atveda viņam pēperkoka zirdziņu. Viņš atceras tā seju:
sārts no vaiga, tumšu bakanbārzdu. Jurku viņu sauca. Stāstīja, ka, pirkdamies
no krieviem2

,
tas aizgājis uz Rīgu un kādā iebraucamā vietā Ārrīgas Kaļķu ielā

piestājis par sētas puisi. No tās reizes no viņa vairs nebija nekādas vēstis, bet

māte vēl līdz šai dienai pārliecināta, ka viņš miris nav, jo tad jau būtu ziņots

pagastam.

Neviļus Pēterim nostājās atmiņā viņa pavadītie gadi. Nebija viņš vieglas
dienas redzējis. Bija ticīgi nokalpojis trīs gadus pie cūkām un divus pie govīm

un aitām. Bija nodots pie saimnieka «uz gadiem», t. i., bez algas, audzināšanā.

Arī māšele, kas par viņu vecāka, otrās mājās. Māte atraitne, par dienu kalpošanu

dabūja pirts rūmi, gan liela vērpēja, bet bērnus ar saviem spēkiem nespēja izvilkt.

Lai nopelna paši sev vēderu! Pēteris it labi zināja, kas ir gana dienests. Ar to

pašu vēderu bija kā bija! Vai ganu tā uzpasē kā lielu, un vai viņš kādu lielu

pavalgu var prasīt? Dažreiz ir siļķes astīti nedabūja nosūkāt. Bet saimnieks

žagaru vis netaupīja. «Ko tur teikt!» viņš pie sevis nopūtās.
Bet

nu, —
tas bija izciests un par

atlīdzību viņš iesvētīts vai, kā pagastā
mēdza sacīt, «caur mācību izlaists». Un piedevām vēl klāt tās drēbes, kas viņam

mugurā, jauna cepure kā lielam puišam, kakladrāna un beidzot, — un tas viņam
īsti deva pilna puiša apziņu, — arī zābakus. Saimnieks saviem veciem zābaku

lieliem pēc viņa mēra bija licis pielikt galvas (pēdas), un ar to bija apmierinātas

viņa ilgo gadu karstās ilgas staigāt reizi ar zābakiem, lai «sprakšķ», kur visus tos

gadus bija gājis ar pastalām «čapš» vien! . . .

Tad vēl bija dabūjis krietnu «šie-

sera» nazi, ko tas ar patiku taustīja savā vestes kabatā, un desmit pimberu

(75 kap.) naudas. Viss tas deva viņam apzinu, ka nu ir pilnīgs vīrs, kuram ir

brīvība, kurš var iet, kur grib, un darīt, kā grib!

Tagad jau viņam arī vajadzēja izšķirties, ko iesākt. Tā kā viņš tāds

pasīks un pasmalks, tad pie zemes darba, — tā māte bēdājās, — viņš necietīs.

Amatā dot? Viņš būtu varbūt labs skroderis, bet to viņš ne dzirdēt. Viņu apga-
balā visi jaunie skroderi, kas bija cēlušies iz pašu ļaudīm, svieda šķēres un dzelzi

ezerā un tapa par vēveriem un muzikantiem. Skrodera vārds nebija cienā!

Tad māte ieminējās: «Ej, Pēterīt, uz Rīgu pie krusttēva!» Pēterim tas tikpat
kā gaisos, jo par Rīgu viņš tik daudz bija dzirdējis stāstām brīnuma lietas, un

viņš jau pie sevis par
dzīvi Rīgā bija sapņojis. Bija dzirdējis, ka cilvēki, kas protot

rakstīt un rēķināt, un drusciņ vācu mēli, tur vareni tiekot uz priekšu. Nu, un arī

viņš nebija gluži uz galvas kritis! Dažas ziemas bija sūtīts ķestera skolā un mācī-

jies bez pātariem arī burtus un ciparus rakstīt. Savu vārdu viņš prata uzrakstīt

un prata saskaitīt, atskaitīt un reizināt. Pat vāciski bija dažus vārdus iemā-

cījies, cik nu vecais ķesters pats prata.

Pēdējais bija ieņēmis galvā, ka saimniekiem vācu valoda esot ļoti laba, lai

savā starpā varētu sarunāties tā, ka kalpi nesaprot. Un tādēļ to derot mācīties. Bet

Pēteris buldurēja saimnieku zēniem līdzi, un pa vāciskam gan neviens saimnieks

viņu nevarētu iebāzt gluži maisā. Protams, ar to izrunu jau nu gan grūti gāja, it

sevišķi, kur vārda priekšgalā nācās izsaukt «h», piemēram, «Hund», «haben».
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Šķieb žokļus, cik gribi, kā sprūk, tā sprūk laukā: «Unt» . . . «aben». Šos eksperi-
mentus bija noklausījies pats cienīgs mācītājs un izteicis par to vislielākā mērā

savu nemieru, pieteicis ķesterim kalpa bērnus pieturēt vairāk pie pātariem. Arklam

pakaļ staigājot, taču nevajagot nekādas lielas gudrības un vācu mēles. Tas viņus
tikai spiedīšot pārdomāt savu stāvokli un padarīšot nelaimīgus.

Pēteris nu patiešām bija uz pārdomāšanu un gribēja zināt par it visu, ar ko

vien nāca sakarā. Viņam pat šķita, ka cilvēkam nemaz nelon mocīties, ja tur nav

nekāda labuma. . .

Un tad viņš iegādājās šķiršanās brīdi un tapa gluži tāds vēlīgs. Piesējusi
saimnieka dotiem desmit pimberiem viņa nēzdoga stūrī no savas puses pusrubli,
ceļa kukulim pacepusi maizes rausi ar ieceptu siļķi un baltmīklas virsu, māte iebāza

vēl citas viņa mantiņas strīpainā kulītē un sacīja:
«Te nu ir, Pēterīt! Trīs puslinu krekli, divas smalko pakulu apakšbikses, trīs

pāri zeķu, divi pāri dūrainu cimdu, tas ir viss, ko tev varu dot. Kulītē bez tam

vēl pāris smalku pirkstaiņu cimdu ar raibiem rakstiem, — tos nodod krusttēvam

un dod viņam no manis labas dienas. Nu, tad posies ceļā, dēliņ! Esi labi vērīgs,

turi acis rokā, gan
dievs palīdzēs

..
. Neaizmirsti viņu lūgt

...
un pārnāc liels

un bagāts ...»

Pēc tam viņa to apbučoja apkārt un apkārt. Ka tu sačibētu, cik savādi
ap

sirdi! Vīrieša cilvēks, dūša tev cieta, bet iedomājoties vēl tagad asaras spiežas
acīs . . .

Vērīgs viņš grib būt un acis turēt rokā
...

Jo, domājot par to visu, tas ar

vienu aci bija pārskatījis un ar vienu ausi sadzirdējis visu, kas apkārtnē notiek.

Pirms abas sievietes uz mūrīša klusināja savus brēkuļus, kas ātrāki nerima,

kamēr tiem mutes nebija aizbāztas ar krūti.

Tad tā, kura pirmīt sēdēja uz vezuma, ieminas: «Vai līdz Rīgai vēl daudz

verstis?»

«Nemāku teikt,» otra atbild; «pirmoreiz man šis ceļš.»
«Mums jau arī pirmo reizi,» pirmā pēc brīža klusēšanas piebilst. «Esam no

Upes muižas ļaudīm, Mikumiem
..

. ziniet, tur tās mājas pie upītes netālu no

Zošļu pļavām ...»

«Nezinu, neesmu no tās puses,» otra atteic.

«Labas mājas,» pirmā nopūtās.
«Tad gruntnieki?»
«Nu vairs nē

.. . izkrimta mūs laukā! Mājas tagad pielaiž pie muižas. 3 Ak,
jā! Nezinām nu, kur paliksim

...

vai Rīgā, vai iesim uz Krievu zemi . .
.»

«Mēs jau arī uz to domu esam,» otra domīgi piebilda. «Mans Lauris dzir-

dējis, ka Rīgā esot tāds kungs, kas tās zemes Krievu zemē skapējot . . .»
4

«Vai, tad jau itin brangi! No kuras
puses

tad jūs esat?»

«No Starpiņmuižas .. . Manu vīru sauc Lauri Sutum
..
. man Anna

vārds ...»

«Mcm, kā tad mūs sauc «cūnatī» (ģimenes vārdā)?» bijušās saimnieces mei-

tene glaudās mātei klāt.

«Mikentāl!» bija atbilde. «Tēvu sauc Kārli Mikentāl, mani Lībe Mikentāl,
tevi Mari Mikentāl ...»

Bērni pie krūts iečīkstējās, mātes atkal krēslī klusē
..

.

Bet toties runā viņu
apkārtne. Gandrīz ik acumirkļus āra durvis iečīkstas, šņorē piesietais ķieģelis no-

raustās, palecas un ienāk kāds jauns viesis. Sanāk viss bars bandžoļu, arī unguris
nosēdies starp cūku kupčiem pie galda, kur paceļas zili tabakas dūmi. Soļi dun
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pa ķieģeļu plānu. Citi tirpina kājas staigādami, citi minstās uz vietas. Krodzenieks
bieži vien steidzas cauri uz «gastcimejri» apkalpot vācu viesus, kuriem nes gan

samovaru, gan šeļķinus un uzkožamos. No krāsns augšas Pēteris to it visu var

pārskatīt.

Krogus puisis patlaban iededz pie karināmā koka luktura pielipināto tauku

sveces galu, kas tikpat kā vilka acs atspīd lielā krogus istabā. Tomēr iekšas

gaisma arvien vairāk pārspēj ārējo logu bālumu.

«Redz, kā tas tai pasaulē tagad izgudrots,» kāds ceļavīrs ieminējās, rādīdams

uz lukturi pie griestiem. «Senāk vajadzēja plēst skalus un bāzt tos lākturī.»

«Pats kā zēns esmu cēlies gaiļos kūlējiem uguni rādīt,» otrs atbildēja. «Pats

stāvi uz mūrīša, skalu turi lodziņā. Mokas! Miegs nāk virsū. Dažu labu duņķi
dabūju sānos. «Ķēpauti, ko guli! lekritīs vēl ogle metienā . ..» Vai tad dažu labu

reizi nepalika arī tumsā?
. .

.»

«Jā, jā, tās mokas arī es esmu baudījis,» pirmais piebalsoja. «Rijās kūlējiem

uguni rādīt un skalus plēst, tas jau gana zēna darbs
. . .

Bet nu iztiek ar svecēm

vien!
. . . Teic vēl, ka esot izgudrota tāda zemes eļļa . . . tīra kā ūdens, bet deg

kā tauki ...»

«Mūsu kungam, ačeku, muižā ir,» kāds cits iejaucās valodā. «Ir pavisam
tāda savāda ierikte, pavisam citāda nekā tās vecmodes lampas. Eļļu — viņu

saucot peterjuliju — ielej tādā glāžu lodē, uz kuras tas dedzināmais, ieskrūvēta

misiņos tāda balta pīta lente, bet vaļējais gals mirkst tanī peterjulijā, bet tas

sausais gals ārā deg ar liesmu . . . Tad apliek tam apkārt tādu glāžu trūbu un tai

vēl uzsprauž virsū tādu purcuļa jumtiņu, es saku, tāds balts spožums, ka tīri vai

acis apžib ...»

«Ļautiņi!» pirmais, muti ieplētis, klausījās. «Kādus brīnumus tu tik pasaulē
nedzirdi!»

Valodās iejaucās kāds ekspeditora kučieris, liels vīrs platu, sarkanu bārzdu

un ādas priekšautu. Viņš patlaban bija ienācis no āra un ar saviem lielajiem
cimdiem dauzīja nost no drēbēm mitrumu.

«Kas tas par brīnumu, tas ir «strunt»!» viņš sacīja. «Rīgā, tur tu redzi brīnu-

mus. Pie mums tāda eļļa, ko tu nemaz neredzi, bet deg, ka nopūst arī nevari.

Tikai, kad uzbāž tādu micīti virsū, tad nodziest.»

Laucenieks ieplēta muti vēl platāku. «Ak ta nemaz redzēt nevar?! No kam

tad viņu taisa?»

«No akmeņu oglēm velk ārā to spēku,» kučieris paskaidroja. «Ā brāl, tev

vajadzētu redzēt to ierikti
— gāzanštalti. Kas tie par torņiem un mašinām! Pie

mums Rīgā visu ar mašinām, ar mašinām vien. Brauc arī ar mašinu . . . Mums

arī eizenbānis, vari aizbraukt ar eizenbāni uz Pēterburgu ..
.»

«Vajakis, to eizenbāni, to gan es labprāt redzētu,» laucenieks iesila. «Nē, to

eizenbāni man vajag redzēt.»

«Aizej uz bānūzi, paskaties,» kučieris pamācīja. «Tur tādas «bedovai» ieriktes,

ka tu nevari ne saprast. Puspūravietas liels jumts no dzelzs un glāzes vien.»

«Vajakis, to man gan vajadzētu redzēt,» lauceniekam acis iemirdzējās.

Valodas pamazām novirzījās arī uz citām lietām
.
. . Runāja par grūtiem

laikiem un ka ļaudis senāk esot dzīvojuši daudz labāk.

Kāds cūku kupčis stāstīja, ka esot sastapis lielu braucēju rindu aizgājēju ar

visām mantām un bērniņiem. Uz Krievu zemi ceļojot. Arī viņu pusē daudz pošo-

ties. «Sak, kas tas būs?» viņš bažīgi iebilda. «Sāks kungiem un saimniekiem

kalpu trūkt?!»
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«Lai tik iet, lai tik iet ļautiņi!» Lauris Sutums iesaucās. «Te mēs uz zemēm

velti gaidām, Krievu zemē tās dabūsim. Rīgā esot kāds kungs
...

tas skapējot
zemi siltā zemē. Kvieši tur padodoties tik rupji kā pie mums pupas, labību varot

pļaut divreiz gadā. Rīgā tikai vajagot pierakstīties pie tā kunga ...
es jau gan

domāju iet līdz!»

«Vai, tad jau man jāaprunājas!» Mikums kāri iesaucās. «Man jau nav kur

palikt
.

. . Kungs izlika no mājām . ..»

«Varēji jau nu gan
labāk dzīvot savos Mikumos!» sieva pie krāsns nopūtās.

«Divpadsmit slaucamas govis bez telēm, divas lielas sivēnu mātes, pieci zirgi .
.

.»

«Runā nu ar sieviešiem!» Mikums attrauca. «Kā tu dzīvosi, kad neļauj dzī-

vot
.. . Nu, vieta jau nebija slikta. Trīs lauki

...
uz trīsdesmit pūra vietas katrā,

savs pļavas stūris arī, ganības .
. .

Bet rente divi simti un septiņdesmit rubļi

gadā! . . .»

«Var maksāt! Smiedamies var maksāt!» kāds vīrs iesaucās. «Jums, saimnie-

kiem, sadotas rokā puspasaules, vai jūs, kā pienākas, varat zemi nomēslot un

apstrādāt? Jums dažam labam laukus cīrulis mēslojis! Lai sadalītu
mums, kalpiem,

to zemi, mēs no tās daudz vairāk izdzītu. Lai man dod tikai tik daudz zemes, ka

vienu goteni — vienu aitu izmitināt, redzētu, ko es maksātu . . .
Bet ko jūs, saim-

nieki
... tie paši kroņenieki? Ja viņi maksā 50—60 rubļus rentes, tad ir

daudz . . .»

«Kur tad nu varam pierēķināties pie kroņeniekiem?!»° Mikums aizbildinājās.
«Tie jau dzīvo žēlastības saulītē!

.. .

Bet mums? Es jau nesaku, ka nevarējām

dzīvot, pats līdzi strādāju . . . sievai atkal labi vedās uz lopiem . . . maizīti jau

bijām paēduši. Bet, kad tev barūna kuntraktu neizdod un katru gadu pieliek pa

divdesmit pieci, tad apšķiebjas dūša arī. Zināms, tiem, kas put laukā, ko tiem

viņš pieliks . .
.

bet man — man ēkas sabūvētas kā kannas, man lauki iekopti —

dzīvo vienīgi priekš kunga!»
«Es saku, nav taisnības pasaulē!» Laurim acis uzliesmoja. «Nav tais-

nības ...»

«Nu, es domāju, jāsāk taču ar viņu drusciņ parunāt,» Mikums turpināja.
«Es saku: lielskungs, kā jūs strādājat, tā nemaz nav likums. Kuntraktu jums

man vajag izdot uz gadiem, un renti jūs man varat ņemt tikai tik lielu, cik tā

zeme vērta. Pēc likuma jums mums, zemniekiem, vajag zemi pārdot pavisam uz

dzimtu . . .

Tad vajadzēja redzēt, kādas acis tas ieplēta . . . «Vai tav negrib man ar to

muiž nopērkt?! Tav jau Mikumos ir lab iedzīvojās . .
.

Na, na, es tav vis nepār-
doš!

...
Ja tav man nāk tā, tad es tev pasāk to: tā māj ir uz muiž zem, un es

tev viņu vairs ilgāk neatstāj . .
.

Sataisās, ka tav pa nākošiem Joriem var izkra-

vāties ...»

To jau nu gan nē, es saku, es tās ēkas esmu cēlis un tos laukus uzkopis, ne

jūs. Lai tad arī iet līdz oberaupgeriktei (Oberhofgericht).
Sālām prāvoties. Nebijām labi vēl līdz apriņķa tiesai, kad jau barūns ar

muižas ļaudīm izlika manu mantu uz lielceļa. Ko darīt
— bija viss jāpārdod!

Pēdējā gada renti arī nevajadzēja maksāt, tā ka savs grasis jau mums ir. Ko

darīt — jāapskatās citur pasaulē
.. . Vai tad nu zudīsim, jādzīvo vien būs

.. .

Būs jāpamēģina ar to pašu Krievu zemi.»

«Uz Krievu zemi, jā!» Lauris viņam piebalsoja. «Te mēs vairs nekādu

labumu nesagaidīsim.»
«To jau arī es saku,» Mikums domīgi attrauca. «Labuma te nekāda nebūs,

kamēr nāks kāds karš vai mēris, kas tos cilvēkus drusciņ pašķīstīs. Kas tad



11

paliks, tiem būs labāki. Tagad cits citam min papēžus nost
.
. . Bet Krievu zemē,

tur cita lieta.»

Kāds vīrs, kuram bija baznīcas pērmindera izskats, piepeši ieklepojās. «Tur

jau blēdība ar to Krievu zemi vien esot! Mums mācītājs no kanceles sacīja. Lai

neejot, lai neejot, lai neklausot vilstījumiem! Lai palasoties tais Latviešu Ceitun-

gās, 6 cik grūti ejot
...

Es pats lasīju .
. .

driķētas Jelgavā pie Stefenhagena un

dēla. Tiem ļautiņiem, kas tur aizgājuši, jau neesot ne maizes, nekā. Miltus ūdenī

kuļot un ēdot
. . . dieva vārds!»

«Kas tās par ceitungām!» Lauris iesaucās. «No kam tās rakstītas? No kun-

giem un mācītājiem tās rakstītas, lai mums, zemnieka cilvēkiem, miglu acīs laistu.

Kas kungiem patīk, to viņas teic! Tu no viņām domā taisnību dzirdēt? Tās rik-

tīgās avīzes tiek driķētas Pēterburgā .. .

7 Redzi, tās teic taisnību
...

tās nav no

kungiem nopirktas! .
.
. Pats es lasīju .

.
. mūsu muižas dārzniekam bija ...»

«Mūs' mācītājs atkal saka, ka tās ir tikai tādas študentu gudrības!» pērmin-
ders viņu pārtrauca.

«Jūs' mācītājs?!» Lauris iekaisa. «Vārna vārnai acīs neknābj .. . Nav tais-

nības mūsu zemē, mīļie draugi. Kam ir, tam ir par daudz, kam nav, tam nav

nekā. Kādēļ saimniekiem tik lieli lauki, muižām tādas jūras, ka nevar ne apstrā-

dāt, bet mums, kalpa cilvēkiem, mums nav nekā? Tāpēc ka saimnieki un kungi
vieni paši grib visu apēst! ...»

«Es jūsu būšanu ņisaprot ,» unguris iejaucās valodā. «Kam ir, tam ir, kam

nav, tam nav nekā. A pie Krievu zemē, v'našu guberņiju, ikkatrai dušai savs

zemes gabals. Izdala visiem, cik iznāk pēc šņorēm
.. .

Katram savu štuku
.. .

visiem vienādi. Ir vairāk zemes obščinai, 8 iznāk katram lielāks gabals, ir zemes

mazāk, ir tev mazāks gabals. Nāk jaunas dušas klāt, pārdala zemi atkal
par

jaunu ...»

«Lūk, tā ir taisnība!» Lauris trauca. «Tā vajag! Cik iznāk, iznāk, un kad tur

būtu arī tikai birzes platumā. Lai man dod tikai to, es vairāk negribu. Uzceļu

savu būdu virsū un dzīvoju . .
.

Bet te man nav ne sprīža zemes.»

Viņš īgni norija savu rūgtumu. Kāds no bandžoļiem, kurš uzmanīgi viņu

valodās bija noklausījies, domīgi piebilda: «Aļi mums, šamaišiem, arī katram

sava birze zemes, no kurzemniekiem gan baltāka maize kā mums.»

Tas pērminderim bija runāts kā iz sirds. «Jā, jā, to pašu es ar saku, jo, kad

tur tās zemes nav, cik vajag, tad tas ir tikpat kā nemaz. Āre, tāpēc jau viņi nāk

šurp no Krievu zemes par
lāčeniekiem

.
. . nav ko ēst. Nekur jau tik skaidra dzīve

nav kā pie mums.»

«Es saku, -— blēdība ir pie mums!» Lauris sita ar dūri pa galdu. «Kad tikai

tas nabaga cilvēks netiktu pie kā labāka. Mums ir kroņa muiža
...

no augstas
valdīšanas jau bija izsūtīti revizeri, cik no muižu laukiem atmērot priekš kalpiem.
Bet muižu tura uz renti kāds barūna, šis un lielais tiesas vīrs, abi aizgājuši

priekšā: šiem neesot kam to zemi dot. Kalpu tikai tik daudz esot, cik muižai un

saimniekiem vajadzīgs, un vairāk neviena neesot
. .

.»

«Skaties, ektes!» Mikums nogrozīja galvu. «Bet, kad tas no augstas valdī-

šanas, vai tad nepratāt tur kādam krievu kungam iesmērēt?»

«Izmēģinājām visu, iztaisījām vienu lūgumu rakstu uz Domenop (Domainen-
hof

— domeņu valdi), sametām arī naudu
. .

.
Tas, pie kura tikām klāt, arī izska-

tījās pēc īsta krievu kunga. Tāda zaļa brēme, spožas kņopes un kokarde.

Noliekam tos desmit rubļus tā pabailīgi uz galda, domājam, ja ņems, tad būs

labi! Paņem
...

ar tādu lielu līkumu pavelk zem papīriem. Jā, jā! Sis to rakstu

būšot nodot »
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«Nu, nu,
— nu jau būs labi!» Mikums priecājās.

«Mēs ar tā domājām un priecīgi likāmies
pa

durvīm ārā. Gaidām nu tikai

ziņu, ka jāiet saņemt zemes, un gaidām vēl šodien. Visa tā lieta tikpat kā ūdenī

iekrita!»

«A, nu es zinu,» Mikums sūkstījās. «Sie dabūjuši ost! Aizbāzuši acis
..

.»

«Nu, protams!» Lauris attrauca. «Mēs varam dot desmit, viņi var dot

simtus ...»

Mikums drusku pārdomāja. «Bet, ja dabūtu rokā tādu riktīgu krievu kungu no

Pēterburgas? — Ka tam tiktu klāt — — varbūt ka tad dabūtu taisnību? .
.

.»

«Ek nu, tas pats dievs visur!» Lauris attrauca. «Nauda ir visiem mīļa, un

arī krievu kungiem ar to acis var aizsmērēt! . . . Man, āre, kur rada gabals Vid-

zemē, bebreniešos, dzīvoja. Tur arī izsūtīts no Pēterburgas tāds krievu kungs
..

.
sarkanu brēmi un kokardi pie pieres .. . izsūtīts kalpiem zemi izdalīt. Teicis:

vai pieņemšot krievu ticību? Dabūšot zemi
..

. Pieņēmuši ticību, ne zemes,

nekā
.. . tikai pērienu dabūjuši

.. . par buntavniekiem notaisīti!
..

.9 Taisnību tu,

zemnieka cilvēks, dabūsi, kur viss no kungiem nopirkts! .. . Mums tikai jālej
sviedri, jālokās zem smagas darbu nastas un jākremt bada

garoza.
Baltu maizi

mēs audzējam priekš kungiem, bet viņi noēd mums mūsu pavalgu, noplēš mums

beidzamo kreklu no muguras. Jā, jā . . . sak:

Nabags zemnieks, kurzemnieks!

Kāds tev labums, kas tavs prieks?! ...»

lestājās brīdi klusums. Pēteris klausījās kā bez elpcīs, un sirds viņam sāka

savādi pukstēt.
«Vai zināt ko?!» Mikums beidzot ieminējās. «Mums, maziem cilvēkiem,

visiem' vajadzētu sataisīt kopā vienu lūguma rakstu pie paša ķeizara »

«Ķeizara, jā!» unguris sajūsmināts piekrita. «Ķeizars grib, ka visiem būtu

labi, ka tev būtu zeme, ir man būtu zeme. Bet ministri, vot svoloči! . . . To žēlas-

tību, ko ķeizars dod mums, maziem ļautiņiem, tie atdod kungiem. Vai ķeizars to

zin, kā mums, nabaga cilvēkiem, iet? Kas viņam to teiks?!
..

. Kad ķeizars
dabūtu zināt patiesību, tad viņus visus aiztriektu pie velna. Bet to viņi nepieļauj.

Ja viņš nedara tā, kā tie grib, viņi šauj ķeizaru . . .»

«Jā, jā, avīzes jau raksta, ka esot atkal šauts uz ķeizaru,» kāds cūku kupcis
iesaucās. «Bet esot gan zellis saņemts cieti ...»

«Un vai viņš no mazas kārtas bija?» Lauris iemeta. «Prasi! Un vai viņš
viens bija? Prasi. Bez palīga viņš nebija. Visi viņi kopā, visi! . . . Un vai domā,

ka mūs' kungi tur nekā nezin? Jāsmejas! ...»

Sagrābti no pārsteiguma un sašutuma, visi kādu brīdi klusēja.
«Ko tik tādiem pagāniem lai dara, kas to ķeizaru šauj?!» beidzot atskanēja

Mikumietes spilgtā balss. «Tādiem sprandu apgriezt, kapāt ar pātagām, kamēr

gaļa no kauliem lec ...»

«Hahaha!» Lauris it savādi un skaļi iesmējās, ka vai kroga sienas nodrebēja.
«Nāks laiks, nāks laiks, draugi

..
. tad ķeizars pateiks: ņemiet viņus, dariet ar

tiem, kā tīk! Un tad mēs viņus ņemsim, mēs viņus svilināsim, karstā piķī vārīsim,

ar karstām stangām viņu miesas kniebsim, viņu kaulus dragāsim, ka lai asins un

sārņi šķīst! . . . Hahahaha
.. . nāks laiks

.. . nāks laiks . .
.»

Pēdējos vārdus viņš iekaucās kā ārprātā, acis tam neomulīgi liesmoja un

vaigi ap lūpām raustījās .. . Visi it kā izbijušies palika kā uz mutes sisti, un

Pēteris, uzšāvies sēdus, it kā sastindzis viņu uzlūkoja. Lielajā krogus istabā, kur

valdīja dzīvība un kņada, varēja tagad dzirdēt adatiņu nokrītam.
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Tad piepeši «gastcimeres» durvis atdarījās, jo krodzenieks nesa tur viesiem

tēju un rumu. Tur dedza gaišas stearina sveces robotiem papīriem pušķotos luk-

turos. Pie galdiem sēdēja kungi šķeltām bārzdām, pietvīkušām, sārtām un jautrām

sejām, jokoja un trieca. Ar vālu gaišums un smiekli gāzās lielajā istabā.

«Hahaha, Schock schvverenoth! Ach die Kerl's, die dummen Bauerkerl's
..

.»

Kad durvis aizvērās un viss nozuda, Pēteris vēl ilgi skatījās turpu kā uz

kādu gara parādību un atkal uz sastingušo pūli, kas slēpa sirdī naidu un šaus-

mas . . . Viņš reizē ieskatījās divās pasaulēs, kuras tik tālu viena no otras, kuras

tik maz viena otru saprata. — —
— — — — — — —

«Ko nu ērmojies!» platbārzdis kučieris pirmais atjēdzās un nospļāvās.
«Nāks

.. .

kas tev nāks?!
.. .

Vai mēs visi varam kungi būt?! Apsitīs kungus,
kas tad būs? Ko tad bez kungiem iesāks?! Jums uz laukiem ir zeme, bet ko

mēs darīsim, pilsētnieki .. .
Uz akmeņiem. Kas mums dos loni, maizi, dzeram-

naudas? Ēh!» viņš beidzot, muti ieplētis, to mēdīja.
Lauris viņam atbildēja ar noliedzošu smīnu, kas liecināja, ka tas viņam

nepiekrīt, tomēr nevar apgāzt viņa aprādījumus.

«Jā, jā, brāl, mēs, rīdzinieki, par saviem kungiem nemaz nebrēcam,» kāds

otrs kučieris pirmajam piebalsoja. «Vai tu domā, ka mums Rīgā citādi būtu tik

laba dzīve, ja mums nebūtu tik daudz bagātu kungu? Pie nabaga nekāda dzīve

nav. Ko līdz pie saimnieka uz laukiem liela lone, ja viņš tev nevar izmaksāt?

Bet kungs tev var izmaksāt katrā laikā!»

Lauris uz to neko nevarēja atbildēt un tikai īgni iesmējās: «Cepešu ēdēji!
Resnvēderi! ...»

«Nu, kālab lai viņš tev neēd, ka viņam tā manta!» platbārzdis atcirta. «Vai

tu neēstu, ka tev būtu? Bet vai tu, strādnieka cilvēks, vari tā vai ēst, vai ģērbties
kā kungs? Kungs jau, jāteic, ar labāku noslauka kājas, nekā tu, strādnieks, vari

sev pie mutes pielikt. Nē, draugs, tā jau viena dumja valoda, ko tu runā. Ka

tikai kungi man samaksā, lai kungi dzīvo . . .»

Tam piebalsoja ceļavīru lielākā daļa, un pat neitrālie piebilda: «Jā, ko darīsi?!

Kungs paliek kungs, kaut ir ellē!»

Juzdamies pārspēts, Lauris Sutums īgni atvilkās kaktā
..

.

«Vadzi, Līb, vai neieturēsim vakariņas?» Mikums ierunājās savai sievai.

«Nes šurp kuli, bērni jau arī gribēs ēst ...»

Tas bija, tā sakot, signāls uz lielām, kopējām vakariņām.
Visi kroga viesi sasēdās ap lielo galdu un sāka cilāt savas ceļa kules. Uz

reizi tapa arī daudz gaišāks, jo ikviens no savas sveču lādītes uzdedzināja savu

sveci un iesprauda to vai nu turpat starp vāciņu, vai arī kādā tukšā pudelē. Zobi

strādāja, mutes kustēja, naži grieza . . . Laucenieki mielojās ar sivēna gaļu, ceptu

speķi vai siļķi, turpretim kučieri iegāja šeņķa istabā un atgriezās no turienes

vienā rokā ar siltu bairīšdesu, otrā rokā ar bulku. Tā viņi, desu rokā turēdami,

koda, allaž apmērkdami savu kaimiņu sinepju traukā
.. .

Ēstgriba visus tā bija

sagrābusi, ka arī Pēteris bija atsēdies sēdus, nolauzis gabalu no sava ceļa kukuļa

un to grauza.

Sievām acis vispirmām redzēt, ko ikkatris ēd. Pilsētniekiem gan labi, tā kā

kučieriem — ēd katru dienu desu ar baltmaizi. Priekš laucenieka tā ir liela lieta!

Bet viņas nezin, ka pilsētniekam tā desa vairāk apnikusi nekā viņām treknā gaļa
un tas labprāt iebaudītu tādu lauku kumosu .

. .

«Ciema brāl, vai nepatīk?» Mikums uzaicināja platbārzdi kučieri, dodams
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tam savu nazi, lai nogriež no viņa sivēna vidukļa. «Mums jau te dieva

svētība . . .»

Kučieris gan pirms atraida, aizbildinādamies, ka ir pašam, bet vēlāk nosnāj
arī gabalu un ēd to tencinādams. Bet viņš nepaliek parādā, izvelk no azotes

plakanu pudelīti un sniedz to Mikumam. Sis iekampj pilnus vaigus, tad ātri norij
dibinā. «Och

..
.» viņš saviebj vaigu un nopurinās

.. . «vadzi, tas ir stingrs
..

.»

«Tīrs eizenbānis
..

. tādu tu te krogu nedabū,» kučieris lielī. «Mums, rīdzi-

niekiem, arvien savs padoms pie rokas
..

.»

Arī citi ēdēji iekārdināti iet viens pēc otra šeņķa istabā un iznes no turienes

savu kočiņu vai pa
vairākiem kopā pusstopu. Parādās galdā arī alus pudeles.

Arī Mikums, negribēdams palikt ciemiņam parādā, izsauc lielo korteli. Tagad
dzer un tencina visi viens caur otru krustām šķērsām

..
.

Mikuma Lība paskatās uz krāsnsaugšu, kur Pēterītis viens pats nost no

citiem.

«Puisīt, vai tu negribi kādu kumosu gaļas?» viņa ieminas. «Tu jau, man

rādās, grauz sausu maizīti.»

«Paldies, man pašam ir!» viņš pateicas. «Man jau gaļa iekš tās maizes

iecepta iekšā.»

Ko nu cilvēks sacīs
..

. Sieva
par to šaubījās. «Kas zin, vai negribi kādu

kumosu?»

Viņš neatbildēja lāgā ne jā, ne nē.

«Mari, aiznes viņam to,» Mikumiete, nogriezusi gabalu gaļas, sniedza savam

skuķēnam, kurš to pienesa Pēterim.

Puika piesarcis pateicās, bet pūlējās savu iekšējo aizkustinājumu savaldīt.

«Labi cilvēki,» viņš nodomāja, — «kad es viņiem to atmaksāšu!» Patiešām labs

kumoss, tāds cauraudzis, ne par tauku, ne liesu. Viņš kā ganiņš gaļu bija ļoti reti

redzējis, jo vai saimnieks viņam to deva, ko stipriem darba cilvēkiem. Dažreiz

arī nebija ko dot. Tikai
pa

laikmetiem un rudeņos, kad cūkas kāva, viņš dabūja
saēsties cūkas kājas un iekšas, cik gribēja, un tad jau gan, jāteic, varēja ņemt

iekšā, cik sirds ņēma pretim. Bet visu garo vasariņu — ne siļķes astīti, lāgā

nedabūja pasūkstīt! Dažureiz tā gribējās gaļas, tā gribējās gaļas. Kur tu ņemsi?!
Tādēļ tad arī gaļa, it sevišķi cūkas gaļa, viņam arvien bija stādījusēs priekšā kā

nesasniedzams ideāls . .
.

Ar gardu muti noēdis, tas salieca savu šlesera nazi, iebāza kabatā un tad

savīkstījās uz naktsguļu. Savus zābakus tas palika pagalvī, lai kāds
pa

nakti

nenoceļ. Ja neturēsi acis vaļā, tad jau tevi nokārnīs apkārt un apkārt .. .
Vai,

kā kājas piekusušas un gulēt gribas! Tāds pasaules gals šodien nostaigāts. Tikai

tās valodas, ko viņi tur stāstīja par Rīgu, viņu ļoti interesēja, un,
lai

gan acis

brīžiem jau vērās cieti, tas tomēr uzmanīgi klausījās .
.
.

«Vai dzierž?» kāds puisis ar resniem vaigiem griezās pie platbārzda kučiera.

«Tev Rīgā daudz tād' dižkungu? Vai nevar mums kād' dārb paskapāt? ..
.»

«Darbu?» kučieris atkārtoja. «No kurienes tad jūs abi ir?»

«Es no suitiem, šis no ventiņiem. Mēs ab' iet uz Rīg dārb meklēt,» puisis
atbildēja.

«Kālab tad uz laukiem nepalikāt?» kāds iejautājās.

«Diž darbi, maģ alg!» bija atbilde. «Ja es par dižpuis nevar trīsdāsmit

rubeļus par gad izpelnīt, tad labāk iet ķaules (cūkas) ganīt. Domāj, kas ir: par

Jorienu vairs uz jaunu nelīgs un ies uz Rīg
.
. . Varbūt, ka ies labāk . . .»

«Jā, jā
.. .

zivs meklē, kur dziļāki, cilvēks, kur labāki,» Mikumiete, tam
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piekrizdama, piebalsoja. «Tāpat jau arī mēs meklējam .. . redzēs, kur nu pa-

liksim
.. .

Nu, vai tad nu nedzīvos un neiztiks arī. ..»

«Ja tu man pievest pie kād dižkung, es tav izmaksāt labs magaričas,» suits

kučierim solīja.
«Nezinu. īsti galvot nevaru,» kučieris atbildēja. «Vai kādu amatu saproti?»
«Amat man gan nekād nevaid, bet gāle (galva) man laba. Saprot ar ziergiem

apieties . . . visu! Varbūt varat par kādu doru sarg (durvju sargu) vai kučier?»

«Durvju sargu, jā, tas var būt, bet kučieriem Rīgā vajag prast grožus turēt

citādi. Nevaru tev galvot .. . nezinu. Varbūt vari ietikt kādā koku fabrikā par

nosčiku
. . . pleci tev plati ir

.. . varbūt norausi savus rubļus pusotra par dienu.

Kad tikai māki turēt un nenoziedi . . .»

«Oho, par man tu bailes neturi!» puisis attrauca. «Sav piec pūr pūru (kviešu)
es nes kā niek

pa
sudmal trep uz augš . . . Visos suitos vairs nav otr, kas ar man

var uz biksēm mēroties ...»

«Nu, tad jau ir riktīgi, tad tev nav ko baidīties,» kučieris piebilda, uz ko tas

pasauca korteli šņaba un divas pudeles alus.

Mikums domīgi lūkojās. «Redzēs, nu redzēs, kāda tad tā Rīga īsti būs
..

.

Dzirdējis par viņu esmu daudz, bet redzējis vēl neesmu . . .»

«Jā, ir gan tā viena pilsēta,» kāds cūku kupčis piebilda. «Ko tur neved iekšā

no visām pusēm preces un mantas
.. . kas tur neplūst iekšā cilvēku no visām

malām! Bet kur paliek, kur ne . . . nemaz nemana
.. .»

«Tas, ko jūs te, draugi, savedat, tas ir tikpat kā piliens jūrā,» kučieris apzi-

nīgi atmeta ar roku. «Ja mums nenāktu preces no Krievu zemes ar strūgām, tad

mēs būtu bētē . . . Apdomājies, tas jau ir milzums ļaužu, kas grib ēst . . .»

«Vai traks, tad ir gan tik liela tā Rīga?» Mikums jautāja tālāk. «Būs divreiz

tik liela kā Jelgava?»
«Kas nu Jelgava?!» kučieris nicinoši savieba vaigu. «Saliec kopā trīs tādas

Jelgaviņas un tad vēl klāt Tukumu un Bausku, tad arī vēl Rīgai klāt netiksi.

Zināms, pate tā Rīga jau gan nav tik visai liela, bet kur tad tās forštates
.. .

Ņem tu man to gabalu no Krasnai gorkas līdz Sarkandaugavai! Vai atkal no

Šāļu vārtiem līdz Lielajam pumpim . . .»
10

«Un kur tad vēl Pārdaugava,» otrs kučieris papildināja. «Daugava vien būs

kādu versti plata ...»

«Droši!» platbārzdis piebalsoja. «Un pilna kuģu, ka mudž. Tur pie plosta

tilta, tur jau ir mežs no mastiem, ka ne cauri nevari redzēt. Piebrauc ir stīmeri,

spļauj melnus dūmus, un tie rata spārni peras gar malām, tikpat kā pīle. Liek

svilpes vaļā — kauc tikpat kā vilki! . . . Lieli kā ēkas
.. . jums jau uz zemēm

tik lielu ērberģu nav. Un iet tik ātri kā līdaka
...

nu jā, ar mašinām . . . Tagad

jau Rīgā viss ar mašinām, fabrikas ar tādiem skursteņiem, kas augstāki par jūsu
baznīcas torņiem. Un kur tad, kā, ačeku, sacīju, eizenbāns

.. . var braukt ar

uguns ratiem . . . sprauslo un brēc kā negudrais . . . Un augšpus plosta tilta, kas

tur mantas pavasaros . . . simtiem tūkstošiem strūgu un koku miljoniem . .
.»

«Vajakis, tad jau tai Rīgā pavisam var apmaldīties,» Mikums piebilda. «Un

tās mājas jau arī, tā teic, esot augstas?»

«Labi vajag atmest galvu, lai varētu saredzēt jumtu . . . trīs un četru tāžu

vien!» platbārzdis stāstīja tālāk. «Pētera baznīcas tornim apakšā stāvēdams, galu

gandrīz nemaz nevar saredzēt .
.
. Gailis viņa galā esot tik liels kā kumeļš, bet,

no apakšas skatoties, izliekas tik liels kā laba dūre. . . Mājas mums Rīgā tādas

kā jums muižās nav pilis . . .Pate Rīgas pils gan nav tik liela kā Jelgavas pils,
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tas tiesa, bet toties atkal citi nami daudz lielāki nekā pate pils. Es saku, ir

gan tā Rīga viena pilsēta . . . nav vairs tādas otras . . .»

Unguris smiedamies nogrozīja galvu. «Tev vajag redzēt Pēterburgu ir Mas-

kavu . . . Tad tava Rīga nekā nebūs
...

I Varšava lielāka par Rīgu
..

.»

Kučieris mazliet pārdomāja. «Nu jā, Pēterburga .. .
zināms

.. .
Bet par ko

tad mums ir eizenbānis?! Nepatīk mūsu kungiem Rīgā, tie aizbrauc ar eizenbāni

uz Pēterburgu vai Maskavu, padzīvojas tur kādas dienas un brauc atkal mājās.

Vai atkal kāp stīmerī un brauc uz Enģelanti . . .

Vai mums mazums tādu?

Vācu kungi, tie uzdzīvo, ka dažreiz vai plīst, un tad arī citiem ir peļņa
un atkrīt arī mums, maziem ļautiņiem, sava daļa

.. .

Vai tu domā, ka tad tai

Rīgā tā ietu, ja tie kungi gulētu savai naudai virsū?
.. . Bet viņi liek tai

staigāt ...»

«Are, par to Brandenburģi jau stāsta brīnuma lietas
... to, kam tā Bišu-

muiža pieder,» otrs kučieris viņu papildināja. «Sis tā vienkārši ģērbies, bet

neskaties vīru no cepures! Kā nu šis stāv uz kroga ļovenēm, tā piejāj viens

kungs: Ech draugs, vai nevari man to zirgu pieturēt, sacīšu, lai krodzenieks tevi

pacienā ar brokastu . . . jā, jā. Kungs ieiet krogā, iedzer un saka krodzeniekam:

iedodiet tam cilvēkam brokasti
...

ko nu viņš vēlas
.. . Krodzenieks saka: jā,

jā .
.
. Atjāj nu kungs atpakaļ: cik tad par to brokasti jāmaksā? Simts rubļu!

.. .
Ko?! Simts rubļu? .. . Kas tas tāds par cilvēku?

.. . Mūsu kungs Branden-

burģis ...
A, tad es saprotu, kungs atbild, priekš Brandenburģa simts rubļu

vienam brokastim nav daudz
.. .

Un samaksā arī.
.
. Redz, tādi mums kungi

Rīgā ...»

«Brandenburģis, jā,» platbārzdis piebalsoja, «tas taisa brīnumus
...

Nu jā,
tāds liels kantoris

. . . Stāsta, ka vienu dienu tas noīrējis it visus Rīgas fūrmaņus
un liek tiem braukt visiem rindā. Neviens nevar dabūt fūrmani, viņš brauc viens

vienīgs
. .

. Bijis saderējis uz 1000 rubļiem, ka neviens fūrmani nedabūs tai dienā,

un nedabūjis arī neviens. Redz, kad tādi kungi, tad grozās nauda ...»

«Es jau par savu arī nevaru brēkt,» otrs kučieris piebilda, «kad viņš dod,
tad nežēlo! Vienreiz braucām no Jelgavas ...

šis skatās pulkstenī un skatās

pulkstenī. Pie Žagaru kroga ieteicas: kas ir, Jurka-Janka, vai būsim iekš fierendel-

stundas tilta galā? Es saku: pamēģināsim, kungs. Pievelku drusciņ . . . noskrienam

ar. Nu, tad še ar, viņš iespiež man kantaino saujā . . . Kungi nemaz nav tik

slikti, ar viņiem tikai vajag mācēt ...»

Visi uzmanīgi klausījās. Mikums, izģērbies savā adītā kamzolī, uz priekšu
noliecies, pīpi kūpinādams, klausījās vērīgi kā uz kādu svētu patiesību. Un arī

Pēterītim bija tā, it kā Rīga būtu tā apsolītā zeme
.. .

kad viņa sasniegta, tad

netrūkst vairs nenieka! Spilgti viņa tam nostājās priekš gara acīm, kā viņš to

bija redzējis uz pudeļu papīru nobildējumiem. Acis viņam vērās cieti, un vārdi

saplūda, ko viņi tur runāja. Viņš tikai manīja, ka arvien tiek vairāk sanestas

pudeles galdā un iedzerts. Citi spēlē kārtis un piegriež «šāckupu». Bet platbārzdis
kā stāsta, tā stāsta par Rīgu un, bārdu atvēzējis, iesāk: «Sak:

Rīga, Rīga, tā dažs saukā,
Kur tie lepnie kungi braukā ...»

Pēteris pazina šo dziesmu un šķita pusmiegā dziedot līdzi. Un tad viss koris:

«Tramtairiridi, tramtairiridi, tramtairiridi rallala!
.. .»

Tagad viņš ceļā uz šo Rīgu .. .
sirds viņam strauji pukst! . . .

Rīt viņš jau
sasniedzis mērķi. Viņam priekšā stāv varoņa darbi, sveša, nepazīta pasaule un
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tomēr tik radnieciska un jauka fantāzijā iztēlojusēs. Jā .. . viņš arī pārnāks liels

un bagāts ...
tik tiešām, kā viņš stāv. Bet kā? Vai lai tiek pie tādiem bagātiem

kungiem, kā kučieris stāstīja? Te viņam iekrita prātā krusttēvs
..

. Tas zinās

padomu
..

. Tikai acis turēt rokā
..

. acis rokā
..

.
Ar pūlēm viņš tās atver un redz, ka Lauris Sutums ugunīgām acīm, dūri

pacēlis pret dziedātājiem,, iesaucas: «Kāds labums mums tur, latviešu cilvē-

kiem!
.. . Kāds labums ...» Bet viņa protestu pārspēj dziesmu refrains: «Tram-

tairiridi, tramtairiridi
.. .» un zili dūmu mākoņi aizsedz tēlus

..
. Tikai vēl

pusmiegā tas dzird dziedāšanu un kņadu, tad acis aizlīp . . .
Kad viņš tās atkal paver, ir jau pilnīgi tumšs un šņākšana un krākšana jaucas

ar circeņu muziķu. Paretam krogum garām norūc kādi rati un aizrīb tālumā.

Arvien ciešāk un ciešāk miega māte iespiež viņa galvu savā saldajā klēpī .. .

«Rīga, Rīga, tā dažs saukā,
Kur tie lepnie kungi braukā . . .»

Otrā nodaļa

Kad Pēteris tagad pavēra acis, bija jau liela diena. Viņš izberzēja acis un

ar vienu lēcienu bija zemē no krāsns . . .

Ā, cik kājas brangi attirpušas
..

. mugura sausa! Arī drēbes sausas, ka

čaukst vien, lai gan krāsns atdzisusi. «Ja man tās nebūtu bijis,» viņš nodomāja,
«tad es pavisam biju «bētē». Tagad tu, cilvēks, jūties itin spirgts un mundrs . . .»

Vērīgām acīm viņš apskatīja savus zābakus
...

lai gan drusku sagulēti, nekas,

kājās iet it brangi.

Krogus bija gluži tukšs. Ceļavīri, kuri brauca, tie brauca garām. Tātad

spaiņi bija brīvi un stāvēja kaktā. Pēteris žigli paķer vienu, prom uz aku, atpakaļ
ar spaini auksta, svaiga ūdeņa un izmazgā acis spožas kā timpas. Dvieļa vietā

viņam noderēja mutautiņš. Tāpat tas izsukāja un atķemmēja savus kuplos, bet

apcirptos matus un, izvilcis no kabatas apaļu bleķa spogulīti, ieskatījās tanī, vai

celiņš pareizi kārtībā, vai kaklauts pareizi apsiets, vai nav kur vēl kāds melnums

pie pieres vai pie deguna. Tad rūpīgi izpurināja un nogludināja savas virs-

drēbes . . . pie mantelīša bija pieķērušies daži krāsns gruži. Kad nu tad viss bija
kārtībā, arī cepure paņemta rokā un apskatīta, tas paķēra savu ceļa kulīti, pār-
meta krustu un devās ceļā.

Ārā laiks bija patīkams, rāms, gan drusciņ samācies, tomēr piesalis, tā ka,

soļus sperot, viņam zem kājām skripšķēja. Tā viņš likās uz priekšu garām Olai-

nes muižai atkal mežā iekšā.

Skuju un sveķu smarža patīkami veldzēja viņa krūtis, un paretam kāda pava-

sara zīle gari iedziedājās. Te tomēr nebija iespējams nogremdēties dziļāku šādos

dabas aplūkojumos, ja negribēja, ka kāds tev ieskrien krūtīs vai uzbrauc virsū.

Jo kustība uz šosejas bija dzīva. Garas vezumnieku rindas, pa gabaliņam viena

no otras, atsevišķi braucēji ar gaļu, labību un visādām mantām tikpat kā ūdens

lija uz Rīgas pusi. No Rīgas puses atkal brauca pretim labības uzpircēji un

slakieru zeļļi, ik brīžus braucēji tika apturēti un notika kaulēšanās un līgšana.
«Ē saimniek, kas tev vezumā?» — «Auzas!» — «Ko pras' par pūru?» —

«Četri kvarti!»
—

«Trīs kvarti ņemsi?» — «Nē, nē,» laucinieks atbild un, uzsitis

zirgam ar pātagu, brauc uz priekšu... «Cik maksā tas pusčūčis?» — «Pustreša

rubļa podā.» — «Vai ar rubli astoņdesmit nepietiks?» — «Kur tad nu to!» —
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«Piecas kapeikas pielikšu, ■— dod nost!» — «Nē, nē!» — «Rīgā vairāk ne-

dabūsi, dieva vārds! ...» —
«Bez divi četrdesmit jau nu gan

nedošu!»
— «Nu,

ņem divi, Rīgā to cenu tev nemaksās!» — «Un kā vēl dabūšu!» — «Nožē-

losi
.. .

nožēlosi ...» — «Tur nav ko nožēlot!
..

.»

Dažureiz iznāk arī andele
..

. pie labības tad uzpircējs ar bleķa zondi grūž

maisā un noņem labības provi. Sver ar mazajiem svariņiem un pārsver, un beidzot

izraksta cedeli. Pie «Zelta
auna»,

«Baltā lāča», «Labā drauga» vai citur kur.

Bet, ja neiznāk andele, tad uzpircējs uzsola vēl labu cenu un tad brauc tālāk
..

.
Bet jau pēc kādas pusverstis gaida priekšā atkal uzpircējs un tas muziķis atkār-

tojas no jauna. Ja ir nopirkts, tad ar sarkanu krītu uzvelk uz maisa zīmi, un

tādu tad neviens cits uzpircējs vairs neaiztiek
.. .

Lauceniekiem
pa starpām ir arī kupči, kas Rīgā bieži brauc, un tie lietu zin.

Zin, kas ir cena, ko var prasīt un pie kā var turēties. Tie nepavisam neuztrau-

cas, kad miesnieka zeļļi viņiem pareģo zaudējumus. Nepārdos te, pārdos Rīgā
uz tirgus . . . vai tad pirmā reiza . .

.

Pēteris tam visam sekoja ar lielāko uzmanību, bet viņu neviens nelikās

redzam. «Varētu nu gan kāds paaicināt uzsēsties drusciņ līdzās uz vezuma,

atpūtināt kājas!» viņš nodomāja. «Bet nekā!
.. . Vakar tik lielu gabalu nostai-

gāt . . . nav vis joks ...»

Te viņš panāca leišu rindu, kura nakti bija gulējusi krogā, bet šorīt jau agri

pirms viņa mošanās izbraukusi. Kad pie tiem varētu?

Viņš uzlūkoja sarainos vaigus un neveiklos, kroku svārkos tērptos stāvus,

ka viņam nebija patikšana tiem blakus sēdēt, nemaz jau nerunājot par to, vai

viņi to maz pieņemtu. Te tas tomēr starp viņiem ievēroja kādu apmēram deviņ-

padsmit gadus vecu puiku, kurš vēl bija gluži bez bārzdas, bet pārāk gariem,
linu baltiem matiem, kurus sedza bieza, vatēta ziemas cepure ar jēra ādas apkan-
tētām malām. Viņa ģīmja panti bija gluži sievietīgi un bez viltus. Sēdēdams uz

sava vezuma, viņš snauda un bugojās.
Te Pēteris gribēja pamēģināt un ar vienu lēcienu bija uz leiteļa vezuma,

kas

nenācās nemaz grūti, jo ass gali bija tik gari, ka uz tiem it krietni varēja atspert

kāju. Lai lietu ievadītu ar joku, tas uzklupa snaudulim no muguras puses un

sāka berzēt viņa ausis
..

.

«Jēzus Marija!» snaudulis nobijies mēģināja atsvabināties no uzbrucēja, kuru

tas nemaz neredzēja. Bet priekšējais un pakaļējais leitis to visu saprata un tikai

smējās.
Beidzot Pēteris viņu atlaida vaļā, uzcēla atpakaļ biezo cepuri, kas bija no-

kritusi uz maisa, un uzspieda to leitelim atpakaļ galvā. Pēdējais, redzēdams, kas

un ka nekādas briesmas nedraud, atplauka un rādīja viņam savus baltos zobus.

«Kur tu važosi?» Pēteris, cik nu mācēdams un cik bija noklausījies, uzru-

nāja pa leitiski. Tas nozīmēja tik daudz: «Kur tu brauksi?»

Bet leitēns atkal no savas puses centās atbildēt pa latviski: «Es brauk uz

Rigo!»
«Kā tevi sauc?»

«Mani? Mani šauc Jozi ...»
«No kurienes tu esi?»

«At kurienes?» leitēns rādīja atkal savus baltos zobus. «At Martiniškiem
..

.»

«Es no Bērzumuižas ļaudīm,» Pēteris paskaidroja. «Es iemu uz Rīgu
..

.»

«Uz Rigo?» Jozis brīnēdamies viņu uzlūkoja. «Ko tev reik (vajaga) Rigo,
a tev jau nav ņeko pārdot?»
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«Es iemu uz Rīgu darbu meklēt!» Pēteris atbildēja. «Tur esot bagāti kungi
un laba peļņa.»

jozis, muti ieplētis, viņu neizprazdams uzlūkoja. «A, kā tavs vārdas?» viņš
beidzot jautāja.

«Pēteris!»

'Petris?! A, man mājā broļis ar ir Petris,» Jozis sacīja.
«Man atkal brāļa nav,» Pēteris atbildēja. «Man tikai māsa mājā ..

.»

Abi viņi viens otru ilgi uzlūkoja, it kā gribēdami viens otru tuvāk izpētīt
..

.
«A, vai tad katram ir brīv iekš Rigo dzīvoti?!» Jozis pēc brīža neizpraz-

dams ieminējās.
«Katram brīv?!» Pēteris tikpat neizprazdams uzlūkoja viņu. «Bet kādēļ tad

nē? . . .»

«Nu vot, es domāj', kas dzīvo iekš Laiževo, tas dzīvo iekš Laiževo, a kas

dzīvo iekš Rigo, tas dzīvo iekš Rigo. Aižbrauc, pārdod, kas tev ir, un brauc

atkal mājo . . .»

«Ej nu,» Pēteris, sajuzdams pār viņu garīgu pārsvaru, to pārtrauca. «Tagad
ir brīvības laiki, dzīvo, kur gribi! Kad tikai tev pase ir kārtībā un ar savu

galvas naudu esi riktīgs, — dzīvo, kur gribi . . .»

Jozis it kā neticēdams viņu vēl uzlūkoja. «A, tad mums, leišims, arī brīv

dzīvoti iekš Rigo?»
«Vai, un kādēļ Jad nē!» Pēteris pārsmēja viņa nezināšanu. «Visi taču tā paša

ķeizara ļaudis .. . Žīdiem gan visiem brīv neesot.»

«A, es atkal doma, ka pārdod, kas tev ir, tad jābrauc mājo ...» Jozis
piebilda. «Es jau trešo reizi brauc uz Rigo ...»

«Trešo reizi!» Pēteris gandrīz uztraukts iesaucās. Izbrīnējies tas uzlūkoja
Jozi, tas viņa acīs tagad bija pavisam citāds vīrs

.. .

«Trešo reizi tu Rīgā?!
Jozi, vajakis, tad jau tev Rīgu vajag itin labi pazīt .. . Vadzi, pastāsti man,

mīļais, tuvāku: kā tad tur īsti ir ...»

«Nežinavu. . . visi sveši ...»

«Sveši, sveši, jā — bet kāda pate tā Rīga? Kādi nami, kādas ielas
...

tu

taču esi redzējis . . .»

«Kādi tie Rīgas kungi?» Pēteris, it kā drudža sagrābts, stādīja viņam vienu

jautājienu pēc otra. Bet Jozis uz visu vienaldzīgi un laiski atbildēja: «Neži-

navu...! Mājas? — Mājas ir gan lielākas kā iekš Zagori un Janišķeļi ... uz

ielām briesmīgi kratās
.. .

a pani, pani dod kāpostus un gaļu, ka nebūs gavēnis,
tad labi var noēsties . . . A Žagoru pani un janišķeļu pani, tie to nedod . ..»

Viņš tur stāstīja un stāstīja, bet Pēteris netika īsti gudrs. Viņš tomēr no šī

leitela bija turējis pārāk lielas lietas, un viņam uzmācās tādas zobgalīgas jūtas.
«Vai pie Lielā Kristapa 11 arī jau esi bijis?» tas beidzot iejautājās, gan pie

sevis nodomādams, ka viņš Jozi ar to grib uzzobot, bet tomēr vēl kāda dziļāka
un apslēpta balss viņam sacīja, ka arī viņš pats labprāt gribētu zināt, kā ar šo

lietu īsti ir.

«Lielo Kristapu?» Jozis nogrozīja galvu. «Nē — nežinavu
..

.»

«Tu esi liels muļķis!» Pēteris noteica. «Nav vērts, ka tevi uz Rīgu sūta
..

.»

Bet tad viņš aplūkoja tuvāku Joža pajūgu un arklu (zirgu). Viņa paša

pagastā par pašiem ļaudīm lai kā, par zirgiem tika gādāts diezgan labi. Pie

tāda saimnieka dzīvot, kam labi zirgi, puisis turēja par godu.
Un tādēļ arī puiši paši darīja visu, lai zirgi izskatītos labi, tos baroja un

sukāja, lai izskatītos treknāki nekā kaimiņiem. Pat māju puiši centās viens par

otru, lai viņu rokas zirgs būtu tas pārākais, un nereti tie zaga
saimniekam auzas
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un saimniecei maizi, lai uzbarotu savu Blēsi vai Pāto. It sevišķi tādos laikos kā

tagad, kur ziemas braukšanas bija nobeigtas un lauku darbi vēl nebija uzsākti,

un zirgi kādu laiku atpūtušies, tiem bija uz ribām gaļas kārta. Kad tos tad veda

no staļļa laukā, tie noēdušies kukstēia vien. Tad, kad tos jūdza ratos, uzmauca

ādas rīkus ar siksnas dzeņaukstēm, uzlika misiņa kaltās vērzeles ar ādas pušķiem,

lielos, zaļi mālētos lokus ar raibām puķēm un piesēja vēl pulksteni klāt, tad māki

tik turēt! Pie tam vēl astes uzsietas uz augšu, lai ciskas izskatās vēl jo apaļākas,

ar vārdu sakot — viss gluds un spožs, ka vari vai spieģelēties .. .
Kad viņš visu to iedomājās un salīdzināja to ar Joža kraķi, tur, jāteic, arī

ēna nebija no visa tā. Viņš nevarēja noturēties, nicinoši neiesaucies:

«Vai, Jozi, kāda tava kumēla!? (Ķēve.) Kā tev nav kauns ar tādu braukt!

Labas aitas lielumā un tad vēl vēders resnis, mugura līka, lēpes gar sāniem, aste

nobrista, spalva gaisā un tomēr var saskaitīt visas ribas. Pie mums Kurzemē

tādi zirgi, ka tu nemaz nevari ribas atrast
...

un gludi sukāti . . . kad sēdies

iekšā, tad turi tikai grožus . . .»

«A, man jau ar iet diezgan!» Jozis viņu pārtrauca. Un, gribēdams rādīt, ka

arī viņa kumēla var skriet, tas sašāva tai ar pātagu un padzina to teciņus. Bet

ar resno vēderu un līko muguru ķēvīte tekot atstāja visai komisku iespaidu.
Pēteris tikko nesāka viņu pilnā kaklā smiet. «Liecies jau nu mierā! Tev jau

braucot izjūgsies. Loķelis kuļājas teju teju uz muguras. Vai zini, kādēļ viņš tev

tā kuļājas? Striķa dzeņaukstes ... tās stiepjas kā desas. Sedulkas nemaz nav

vīram! .
.
. Mums, kurzemniekiem, ādu dzeņaukstes un stingri uzsietas sedulkas

..
.»

Un tad, pamezdams acis uz viņa pajūgu, tas iesaucās: «Vī, manu!
..

. Klūgu
atsaites un riteņi pavisam nekalti. Mēs jau ar tādiem tikai mēslus vedam uz lauka.

Nekur tev, brāl, neredz ne siksnu, ne dzelzi
...

Kā jums nav bail tā braukt uz

Rīgu? Jūs jau varat palikt ceļa malā ...»

Jozis kādu brīdi nopietni klusēja, tad sacīja: «Palūdzam švantu Mariju un

visus svētos, lai mums palīgo (palīdz)!... Pajemam striķi līdz, kad trūkst...

i lieku riteni, ko uzmaukt, kad saplīst ...»

Viņus pārtrauca aiz muguras lamāšanās un troksnis, un visa braucēju
rinda piepeši apstājās. Leiši nokāpa no vezumiem un gāja atpakaļ. «Eik, brāļam
palīgo . . . Eik bandžoļi .

.
. Biedru neatstāsim vienu! ...»

Divi miesnieku zeļļi, nodzērušies sarkani, ar ādas tašām pār pleciem, ar savu

vieglo pajūgu bija gribējuši paskriet garām leišu rindai. Bet, tā kā leišiem ass

gali nejauki gari, tad tie vienam bija uzskrējuši virsū, ar citiem vārdiem, ass

gals bija ieķēries miesnieku riteņa spieķos. Tā kā bija saķērusēs pakaļējā ass ar

priekšējo riteni, tad miesnieku zirgs rāva leišu vezumu šļūteniski šķērsu uz ceļa,
bet, kas pie tam nobrīkšķēja, bija miesnieku riteņa spieķi. Tiem negribot bija
jāpietur.

«Ak tu nolokāms govu jāni!» viens no miesniekiem izlēca no ratiem. «Vai es

tev nesaucu jau pa gabalu: taisies nost no ceļa!»
Otrs, ratos sēdēdams, mudināja: «Trenn ihm eins! Gieb ihm mal fūr die

Fresse!» (Gāz viņam vienu! Krauj pa purnu!)
Pirmais arī raudzīja dūšīgi vien smērēt, bet leitis arvien paprata aizšaut roku

priekša, ka_tur nekas prātīgs neiznāca. «Vai tu ar tādu pīķa galu drīksti pa. ceļu
braukt, nolādēto leiti!»

Bet uz īsu roku ap miesniekiem bija sastājušies kādi desmit vai divpadsmit
vīri grasošām, sarainām sejām. «Kungs, še vēl ir leiši!

...

Ko nori (gribi) at

leišu? ...»

«Ko tu gribi? Kas tev par daļu!» miesnieks atraidoši atcirta. «Visus, sātanus,
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jūs nodošu landfogtejai (zemāka Rīgas tiesu instance). Te mēs neesam vis zem

leišu tiesām, te mēs esam apakš Rīgas . . .»

«Ak, ka tu žem Rīgas, ko tu skrien otram virsū!» kāds drošāks leitis iesau-

cās. «Tev acis priekšā ir, a jim pakaļā acu nav!
.. . Nekas, kungas, tu mums

to skādi izmuķēsi (samaksāsi)
..

.»

Izaicinoši viņš ieķērās miesnieka zirgam pavadā.
Tagad arī otris, jaunākais miesnieks kā zibens izlēca no ratiem un sāka

plātīties un kliegt: «Nost no zirga, tu ļerpata! .. . Dabūsi pa ļocku, ka nezināsi,
cik vecs esi ...»

Viņš gan braucīja piedurknes, vīstīja kulakus un sauca uzsaukdams: «jebon-
derbūcher!» — bet tas arī bija viss. Gan viņa dūre bija teju teju leišam zem

deguna, bet aiztikt viņu nedrīkstēja. Viņa priekšā stāvēja mierīgas, bet smīnošas

sejas, gatavas viņam atmaksāt
par visu ar augļu augļiem. Sim mūrim viņš cauri

izsisties nevarēja, tātad viņam nekas cits neatlika kā tikai paplātīties.
«Vai jūs uz kādu razbainieku būšanu esat izgājuši?!» otrs miesnieks iesaucās.

Tātad no uzbrukuma viņš pārgāja atgaiņāšanās stāvoklī. Bet sejas smīnēja
.. .

Beidzot kāds prātīgs leitis ieminējās: «Ko nu kliedzi, poni (kungs), ņe tava

vaina, ņe mūsu vaina .
.
. Eik bandžoļi, palīgosim ponam ...»

Un, visi sagājuši kopā, tie norāva riteni no leiša ass. Viens spieķis gan bija

aizlūzis, taču braukt vēl varēja.
«A ka ģers (labs) pons tu esi, tad dod magariču,» tie sacīja. «Viens tu

ņekustētu.»

«Jums, sātaniem? Ar pātagas kātu! . . .» miesnieks žēlām acīm aplūkoja savu

riteni un vēl arvienu lamājās. «Jūs pakarami visi būtu, maitas! . . . Nu, atbrauk-

siet jūs man Rīgā . . . atbrauksiet jūs Rīgā ...»

Leiši tomēr vairs gar viņu nelikās zinot, bet palīdzēja savam biedram, kuram

klūgas atsaite bija atgājusi vaļā un koka ass gala tapiņa nolūzusi.

Pēteris to visu noskatījās un nodomāja: «Redz, kā leiši turas kopā, viņi ne-

atstāj vis viens otru
..

. Bet mūsu latviešu cilvēki: kad vienam iet slikti, citi vēl

pagrūž . . .»

īstenībā tā nebija viņa paša gudrība, -r- tā viņš bija bieži dzirdējis

runājam . . .
Rinda sāka kustēties uz priekšu. Arī miesniekiem, pēc tam kad bija krietni

izlamājušies, nekas cits neatlika kā sēsties savā kulbā un braukt ar savu klibo

riteni uz Rīgu. Bet notāļu vien tie skatījās atpakaļ un draudēja ar pātagas
kātu . .

.
«Jebonderbūcher ...»

Jozis domīgs gāja blakus savam vezmam, viņa tautas nozaimošana viņam, kā

rādījās, krimta sirdī. «Leiši, leiši!
..

.» viņš aizskarts ieminējās. «A leitis nav

cilvēks?»

«Kas tad saka, ka viņš nav cilvēks.» Pēteris atbildēja. —
Te viņš ciešāki

ieskatījās savā biedrā no galvas līdz kājām un sāka skaļi smieties:

«Bet, Jozi, kas tas tev par paltraku?! Tas jau tev velkas līdz papēžiem!
..

.
Hahahaha, — tev jau «šēdes» kņopes mugurā krīt pāri pār krustu

.. .»

Jozis arī pats atskatījās atpakaļ, viņš zināja, ka draugam pilnīgi iemeslis

smieties. «A pie jaunā saimiņinka man brunči būs pačā mērā
...

A kā mana

pača ...»

Viņš Pēterim paskaidroja, kā tas pie viņiem leišos. Drēbes tur saimnieka.

Izkalpojis savu laiku, puisis pa Jurģiem tās atdod atpakaļ, un viņas tad saņem

jaunais puisis, kurš atdod savas atkal savam pēctecim. Ja nu gadās, ka viens

ir bijis no auguma liels un otris nāk pakaļ mazs,
tad ceļas lielais nesamērs.



22

Turpretim tagad viņam, kā zināms, viņa priekšgājējs ar viņu vienā augumā un

tādēļ arī viņa nākošie brunči būs «pašā mērā», kā uzlaikoti.

Viņi sēdās atkal uz vezma
.. . Leiši jutās ļoti omulīgi, ka tikuši ar Rīgas

žmogiem tik labi galā, un cepa no savām pīpēm kuplus dūmus. Tomēr Rīgai
vairāk tuvojoties, tiem dūša sāka plakt. Viņi nevarēja aizmirst miesnieka drau-

dus, un — kas var zināt
..

. svešā tiesā iebraucis!

Bez tam viņiem arī negribēja veikties ar andeli, jo nevarēja dabūt tādu cenu,

kā gribēja. Toreiz jau arī labības cenas ļoti svaidījās, ka nevarēja tikt īsti gudrs.
Pie nenokārtotās satiksmes bieži vien uznāca vietējs bads. Tad pūrs rudzu pacē-
lās uz četriem rubļiem. Bet, kad labi paauga, tad cena nokrita apakš diviem

rubļiem pūrā
. . . Pēterīša māte stāstīja, ka reiz pat maksājis vēl vairāk . . . bijuši

tādi bada laiki, ka i saimnieki, i kalpi .
. . viss pagasts bijis spiests ķerties pie

kroņa maizes.

Tā nu leiši bija nodomājuši dabūt četri rubļi pūrā, neba par velti tie brauca

uz Rīgu. Par lētu jau varēja atdot turpat miestelī. Uzpircēji gan ar solīja it labu

cenu, stipri pāri par
divi rubļi, un galvas vien grozīja, kad leiši neatdeva. Bet

drīz vien tie sāka kasīties aiz auss, jo no pretimbraucējiem saņēma nelāga vēstis.

Daugavā ledus ejot! Tas nozīmēja, ka pašā Rīgā nevar tikt iekšā, ja negrib

gaidīt dienām un varbūt nedēļu, un ka prece jāpārdod tepat Pārdaugavā. Kāda

tad te cena, tas jau bija zināms . . . Uzpircēji jau gan arī uz to bija aizrādījuši,
bet viņi tiem neticēja. Tie mācēja ar to nodzīt cenas. Bet šoreiz nu izrādījās, ka

viņiem taisnība. Cenas krīt ar gabalu, viņi vairs nedod, kas jau agrāk solīts.

Kasies aiz auss,
cik gribi, jo tuvāk nāk pie Rīgas, jo cenas krīt!

.. .

«Jozi, Jozi!» Pēteris pēkšņi iesaucās. «Skaties, Jozi . . .

vai tu neredzi!
..

.»

Acis tam mirdzēja kā drudzī.

«A, kas tur jir?» Jozis miegains ieplēta muti. «Aļe, ko tu tur reģi?»

»Rīga — — —• vai tu neredzi!» Pēteris rādīja ar pirkstu.

«Rīga —? Jā, — tā jau. buva Rīga ...» Jozis piebalsoja, nesaprazdams
sava biedra uztraukumu.

Pēteris viņu vairs neievēroja, viņa acis pilēt pilēja uz savu centienu un ilgu
mērķi, uz pasakaino Rīgu ...

Rīgas apkaimes topogrāfija toreiz bija mazliet citāda nekā tagad, it sevišķi
Pārdaugavā. Toreiz vēl nebija dzelžu tilta un arī ne dzelzceļa dambja, pa

kuru

tagad gandrīz pastāvīgi sprauslo suta kumeļi, nebija Šonera ielas pagarinājuma,
pa kuru tagad skrien tramvaji uz Torņakalnu un uz Āgenskalnu, nebija arī tā

saucamās «Jaunās Jelgavas šosejas», bet, no Jelgavas puses Rīgā iebraucot,

bija jāmet mazs līkums uz tā saucamo veco Bauskas ceļu. Lielā pļava starp
Tilta galu, Āgenskalnu un Torņakalnu bija viss viens nesaraustīts līdzenums,
aiz kura iešķērsis, atstājot Tilta galu mazliet sānis, pacēlās vecā Rīga, lepna un

šmauga kā jumprava! Vidū Pētera, Doma un Jēkaba torņi, stalti savas galvas
pacēluši vai līdz mākoņiem . . . apkārt viņiem daudzi mazāki kā paklausīgi pava-

doņi, garā Daugavmalas māju fronte ar resno pili nobeidzot
.. . Viss taisni tā,

kā viņš uz pudeļu papīriem redzējis, tikai skats vēl daudz plašāks un lieliskāks,

nekā uz pudeļu papīra bija rūmes. Jo vienā malā to ierāmēja tumši zilais Ķeizara
dārzs, otrā malā atliektā Maskavas Ārrīgas fronte nobeidzās ar tā saucamo

Cūku dārzu, tikpat zilu, un ap to vairāk augsti fabrikas skursteņi
..

.
«Lieliski, lieliski, vareni!» Pēterim sirds līgsmi pukstēja. Viņam bija tā, it

kā būtu jākrīt uz ceļiem, jānoliec sava galva priekš šīs varenās Rīgas, tā jāpie-
lūdz, iekāms viņš tajā var ieiet . . . No tālienes vēl atskanēja dobji torņu zvani,

kas svētsvinīgo iespaidu vēl jo vairāk pavairoja.
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Ilgu laiku Pēteris sēdēja kā mēms, piesarcis, ziņkārības un aizgrābtības pilns
zīlēja un zīlēja savu jauno dzimteni

...

Tad nelīdzenais bruģis sāka viņu purināt, atgādinādams pelēko ikdienu.

Torņakalna nameļi aizsedza viņa poēzijas tēlu, kuram bija tapt par patiesību. Bet

arī šie pelēki krāsotie nameli viņam izlikās kā kas vēl nebijis un apbrīnojams
..

.
Aiz tiem vēl dobjie zvani gaisos jaucās ar apkārtējo koku dzirnavu zāģu muziķu,

kas izdeva tādas skaņas, kā kad plēš smalku zīda drēbi.

Beidzot viņi sasniedza Tilta galu un iegriezās Lielā Akmeņu ielā. Tur toreiz

bija daudz lielāka rosība nekā tagad un jo sevišķi pa ķīlu laiku,* kur neviens

pār Daugavu nevarēja pāri tikt un visiem, kas bija iebraukuši no Kurzemes puses,

vajadzēja pārdot savus produktus un iepirkt savas vajadzības tepat.

Ļaužu kā melnā nakts! Pilnas iebraucamās vietas zirgu un cilvēku, jo daži

iebraucēji, it sevišķi uzkupči, kas negribēja pārdot par solīto cenu, domāja uz-

gaidīt, kamēr ieliks plostu tiltu. Jo lielie plūdi jau bija noskrējuši un nāca vēl

tikai biezum biezs Krievu zemes ledus smalkākiem gabaliem. Tāpat sētas rūmēs

lūkoja kaut kur piespiesties tie, kuri savas preces pārdevuši. Bez tam vēl iela

bija pilna vezumu rindām, kuru īpašnieki vēl līga un kaulējās. Un pastāvīgi
brauca klāt no jauna. Tos uzmanīja tā saucamie «aufpaseri», lai uz ceļa līgtās

preces nonāktu īstā vietā. «Še pie Tatarina!» «Še pie Tišlera!» «Se pie Rabe-

maņa!»
Tika saukti vēl daudz un dažādi vārdi, jo agrāk te atradās ne vien daudzi pa-

stāvīgi kantori, bet arī no pašas Rīgas dažas firmas pa ķīlu laiku bija ierīkojušas
savas filiāles. Laucinieki, kas savus produktus pārdevuši, krauj ratos sāli, siļķes,
dzelzi

.. . Dzelžu stieņus laužot, sverot un sitot, atskanēja spilgts, ausīs griezīgs

troksnis, kas jaucās ar cilvēku balsu kņadu, zirgu zviegšanu, teļu blēšanu un

cūku kviekšanu. Bija te visu mantu diezgan, gan dzīvu, gan nedzīvu, gandrīz par

daudz
. . . jādod projām par katru cenu

.. .
Bez tam vēl

pa vidu jaucās visādi lieki ļaudis. Leijerkastnieki uz visiem ielu

stūriem. Akrobāti turpat uz ielas paklāj savus deķus un iztaisa visādas «figū-
ras»

..
. stata rutkus, iet uz rokām, lien ar galvu caur kāju starpu, atliec kājas

aiz pakauša, kamēr otrs rauj ar leijerkasti, ka spiedz vien, un trešais sit ar sietiņu.

Netrūkst arī viņiem apbrīnotāju. «Iztaisi tu man tā! It kā viņam nemaz kaulu

nebūtu
..

.» Bet tad vīrs ar sietiņu klāt, žvadzina to zem deguna: «Sametiet,

sametiet, labi ļaudis!» Laucinieki nebūt tik devīgi nav, kā domāt, bet uzmet arī

viens otris pa vara gabalam. Un mākslinieki arī nav izlutināti ar kādiem augstiem
honorāriem

...

cik ir, tik pietiek .. .
Te atkal kolportieri izsauc «Mājas Viesa»12 jaunāko numuru, ar «paša

augstā kunga un ķeizara vēlēšanu», «jauki, derīgi stāsti no Ansa Leitāna»
.. . 3

«Vai ir par kariem arī kas rakstīts?» kāds ieminas. «Ja nav par kariem, tad

nav vērts!»

«Jā, par
kariem . . . Ziemeļu Amerikā . . . liels fektiņš ar poļu buntavniekiem

un tad vēl jauka rīme: «Kā tā liela māte Trūle tikke tā godīga Pidriķa
brūte . . .»»

«Tas ir nieks, bet, ja ir par kariem, tad paņemšu arī vienu ceitungu,» lauce-

nieks izsaka, pēc kam uz pēdām notiek andele.

Tur vēl citi kolportieri, kuri skaļi izsauc sekošas grāmatas: «Sveidleru Ma-

rija», «Priežukalna Roze», «Genoveva», «Kara lielskungs Eistaķijs», «Puķu

* Ķīlu laiks
— palu laiks. (Red.)



24

kurvītis» utt. jauka, derīga lasīšana!
.. . Tad vēl drukāti rīmēs uz garām papīra

strēmelēm «Par lielkungu Plāteru» un «Vai tad mīlēt kādi varas darbi» .
..

H

Laucenieki labprāt būtu pirkuši, bet nezināja tās meldijas. Pārdevējs izdzie-

dāja priekšā. Pircēji un apkārtējie sāka raut līdzi, tā ka korī pārspēja pat netālās

leijerkastes dūkoņu, ja tik braša meldiņa, tad jau laucenieki nopērk arī pa gaba-
lam. Un, kad jau nu tas prāts ir vienreiz tāds, tad nopērk arī kādu grāmatu. Būs

sievai vai zēnam ko palasīties!
Kad zemniekam ir nauda, tad ir visiem! Jo pa

vidu jaucas arī zemnieku

ķērāji . . . pajauni cilvēki, no augšgala diezgan glauni, ar baltu krāgu un brillēm,
bet pie apakšas ļoti bēdīgi noskranduši un nošķiebušies. Tie meklē slimus. Vai

kādam nevajaga taisīt kādu lūguma rakstu uz Domenop?* Vai kāds negrib dēlu

«izmakarēt» no krieviem? Viņi zin to riktīgo caurumu! Vai kāds negrib pat —

viņi pamet ar acīm un pačukst pie auss — pirkt pakaļtaisītu naudu? Bet tik riktīgi
pagatavota, ka dod, kam gribi, — neviens i uz tām domām nevar nākt. Lai

pamēģina tepat vīnūzī, iet un atmaina kādu «šeini»
.. .

Bet laucenieki visi liekas būt tādi pakurli. «Liec mani mierā, es ar tādām

blēņām neielaižos!
...

Es ar savu godu esmu izticis un iztikšu arī vēl joprojām!»

«Ja tev viņa tik riktīga, kādēļ tad tu man viņu diņģē? Paturi pats.» Un cits

skatās tikai apkārt vien pēc gorodovoja, tā ka nabaga zemnieku ķērājam gribot
negribot jāpazūd . . .

Pēterim te tik daudz ko redzēt un dzirdēt, ka tas jūtas pārcelts vai kādā teiku

valstī. Mājas tik augstas, ka vajaga atmest galvu, lai jumtu saredzētu. Patiesībā

nu gan vēl tagad Tilta gala mājas nedod nekādu bildi
par Rīgas greznajām

būvēm un toreiz vēl jo mazākā mērā, jo bija pa lielākai daļai divu vai trīs stāvu

koka kazarmes. Tomēr visām bija sarkani dakstiņu jumti, kas Bērzmuižas ļaudīs
toreiz bija liels retums. Tādēļ tad arī turienes istabas ne milzības, ne košuma

ziņā nevarēja mēroties ar šīm brūnajām vai zaļi dzeltenajām mājām, kuras

Pēterim tādēļ ari izlikās par to vispilnīgāko, kas līdz šim sasniegts.
Viņš gāja pa ielām un skatījās, zīlēdams, kā gan var tur izskatīties aiz balta-

jiem muselines priekškariem, kas bija visos logos. Viss te ievērības cienīgs. Fūr-

maņu ekipāžas viņa acīm izlikās daudz glaunākas nekā uz laukiem mācītāja
karīte.

Viņš nostaigāja līdz pašai Daugavas malai. Toreiz tā nebija vēl ar aizsargu
dambjiem noregulēta un upe

sākās jau pie Tišlera sāls bodes un izgāja taisni uz

«Spaniš Buchti» un tagadējo jūrskolu. Plosta tilta gals atradās taisni pretim

Akmeņu ielai. Starp Kuģu ielu un Daugavas malu aizstiepās siļķu brāķis (kurš
arī jau sen pārcelts uz Andreja salu), kurā tūkstošiem un tūkstošiem mucu

siļķu
.. . veseli strēķi. Tās tika taisītas vaļā un brāķētas .

. .

visas ielu rensteles

bija pilnas siļķu sālījuma.
«Ak tu brīnums, ak tu brīnums!» viņš nodomā. «Kas visu to mantu var

apēst? ...»

Un tomēr arī pa starpām tik daudz noskratušu cilvēku caurām tupelēm un

elkoņiem . . .Übagodami tie stiepa pretim rokas
..

.
Tur pretim pāri stāv vecā Rīga

..
. tikpat kā konfekte uz delnas. Bet viņš

nevar tur tikt. Ledus gabali biez un biezie šņākdami un cīnīdamies skrien, uz

leju . . . platā straume aizkaitināta puto . . . Arī šādu dabas spēku cīņu viņš vēl

nebija redzējis . . . Bet tad viņam izlikās, it kā ledus Daugavā stāvētu uz vietas,
bet otrā pusē Rīga ar saviem slaidajiem torņiem steigtos uz priekšu ..

. steigtos

* Tiesu iestāde žargona. (Red.)
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uz Krievu zemes pusi
..

. pie tam tik airi, ka viņam acis apžilba un galva
sāka reibt.

Tad viņš atjēdzās, ka viņš ir viens pats un tam nav kur palikt. Nesamanī-

dams, ko darīt, viņš gāja atpakaļ un ieraudzīja Jozi vēl stāvam ar abiem vezu-

miem uz ielas .
.
.

Leiši viens pēc otra bija pārdevuši savas mantas par to cenu, kādu jau nu

deva. Tikai Joža saimnieks vienīgais vēl turējās pie sava un kaulēdamies bija izgājis
it visus kantorus. Vienīgais viņam vēl atlika «Baltais Auns», kur viņš, tā Jozis
teica, esot iegājis. Ja viņam tur neizdevās salīgt, tas varēja vest savu labību

atpakaļ uz mājām.

Savu vaļu turēdams, Pēteris gāja palūkoties. Pie durvīm viņu sagrāba tā kā

kautrība
...

iet iekšā vai neiet, un kāri tas ieskatījās tikai caur durvju šķirbu,
kad kāds nāca vai gāja. Tāda bija vispār toreiz zemnieku psicholoģija, kad tie

gāja kungu vai svešos, glaunākos dzīvokļos. Bet, kad viņš redzēja tik daudz

ļaužu nākot un ejam, tas saņēma dūšu: «E, ies iekšā!
..

.»

Te jau rūca tikpat kā bišu stropā. Aiz lielas, garas; letes, kura bija pārvilkta
ar melnu vaska drēbi, rīkojās vairāki zeļļi, labības proves svērdami ar mazajiem

holandiešu svariem. Gatavas proves bija sabērtas raibi laķētos koka spīlkumos,
kādu līdz ar drēbes kulītēm uz plaukta pie dibens sienas bija veseli strēķi. Tālāk

atpakaļ pie pults pāris jaunkungu rēķināja, ka koka skriemeļi knaukšķēja vien,

un rakstīja tad tādās biezās grāmatās ar sarkanraibām malām. Viņi savā darbā

tā nogremdējušies, ka neievēro nemaz, kas ap viņiem notiek. Pašā stūrī pie ķei-
zara bildes un lielā naudas skapja stāvus pie pultes rakstīja kāds iesirms kungs
sārtu seju un šķeltu bārzdu, ļoti cienīga parādība. Tam bija puķaina veste, gara

zelta pulksteņa ķēde pakārta kaklā un pilni pirksti spožu zelta gredzenu mirdzo-

šiem akmeņiem. Pēterim šī seja ļoti interesējās, viņš minējās un minējās, bet ne-

varēja atcerēties, kur viņš to jau agrāk redzējis? Viņš kūpināja resnu, bet ļoti

smaržojošu cigāru, saņēma pretim cedeles, kas bija izdotas no spīķera zeļļiem

par izbērto labību, pārbaudīja tās, aprēķināja cenu, ierakstīja to grāmatā un

izmaksāja naudu. No tā varēja spriest, ka viņš pats tas kantora kungs vai «liels-

kungs», kā laucenieki viņu godināja. Viņš ne ar vienu nekādās tuvākās valodās

neielaidās, tikai smalki caur degunu iekraukājās un norādīja ar roku pie zeļļiem
aiz letes.

Pēteris ievēroja, ka kāds patuklis zellis melnu bakanbārdu svēra provi Joža
saimniekam, kurš līdz ar citiem pārdevējiem lauceniekiem tikpat kā uz oglēm

gaidīja, kādu cenu viņš sacīs.

Bet viņš neteica nekā, nolika provi pie malas un tad ieminējās: «Nuu —

saimnieks?»

«A cik dosi, kungs?» leitis viņu neizprazdams uzlūkoja.
«Cik prasi?!»
Leitis minstījās, minstījās, un sviedru rasa viņam spiedās uz pieres. «Lēti tev

atdošu, kungs . . . divus rubļus peņķas kapeikas ...»

«Jā, jaā,» — komijs gari novilka un vairs nesacīja nekā
..

.
«A kas tava cena, kungs?» leitis minstījās.

«Mums tagad nav vajadzība,» komijs noraustīja kamiešus
.. . «Jā, kad tev

būtu
auzas, tās mēs varam tagad lietot

..
.»

Kāds otris zellis atkal sacīja kādam kurzemniekam: «Jā, kad jums būtu rudzi,

tos mēs tagad varētu lietot . . .»

Leitis nu, nabadziņš, nezināja, ko darīt. «Divus rubļus, kungs .. . divus
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rubļus .
. .

as tavs vecs kunde. As nekad citam nepārdevu .. . Divus rubļus -—

dosi, kungs?»
«Atved man pēc pāris nedēļām, kad Daugava būs tīra, kad kuģos varēs

lādēt . . . jā, —
tad ar lielāko prieku . . . Bet tagad nevar . . . tagad nevar ...»

Nu sākās diņģēšanās un dievošanās. Leitis plijās virsū, lai
par to cenu pa-

tura, komijs atkal pretim: «nevar,
bandžoli

.. . magaričas arī gribēsi
..

.»

«Kungs, es tev pašakišu (sacīšu),» leitis pielika viņam muti pie auss un ko

pačukstēja. Laikam sacīja, lai dod viņam droši to cenu, viņš nevienam nesacīs.

«Nav tagad tas tirgus, mīļo bajori,» komijs atbildēja dzirdot un tad atkal

viņam ko pie auss pačukstēja. Laikam sacīja, ka pircis šodien par vēl zemāku

cenu. «Bet tev, tā kā tu esi mans draugs, tev katrā laikā to lielāko cenu .
.

.» Viņi
abi sabučojās. «Ak tu mans mīļais bajori . . . vai mums abiem pirmā reize ande-

lejot? Vai esmu tev kad atrāvis, kad bijis tas tirgus? Bet ponim Rabemanim

skādi darīt, to mēs arī nevaram ...»

Un, kad viņi nu tā gari un plati bija izrunājušies, tas sniedza roku: «Nu,

tad lai iet uz vārdiem! . . . Vai būs labs pūrs? .
.
. Būs pūrs ar kaudzi??»

«Ar lielu kaudzi!» leitis lūkoja iestāstīt. «A tu jau, kungs, manu pūru

zini ...»

«Nu, tad lai iet rubli deviņdesmit! .. . Nu, būs? Ņem cedeli!
.. . Zini, pons

Rabemanis nav slikts. Uzņem viņš tevi kā savu ciemiņu. Ed uz viņa rēķina,
dzer . . . līgsmojies ...»

Leitis gan vēl kasīja aiz auss, bet viņam nekas cits neatlika kā pieņemt solī-

jumu. Tagad viņiem abiem tikpat kā
smags

akmens bija novēlies no krūtīm. Viņi

skūpstīja viens otram vienu vaigu un otru vaigu. «Mēs, veci draugi! .. . Citur

nekad nebrauc kā pie pona Rabemaņa, citur nekad nebrauc
..

. Viņš jau pret

tevi nav kā kungs . . . viņš pret tevi kā brālis ...»

Lai
gan viņi viens otru tikai pirmo reizi redzējās, leitim šie glāsti naudas

vietā gāja ļoti pie sirds, tā ka viņš pa pusei bija jau sevi pārspējis un apmie-

rinājies.
Tagad nu viņam nācās ar saviem vezumiem izsprausties cauri sētā pie «Baltā

Auna», kas bija pilns tikpat kā piebāzts. Pēteris viņiem bija diezgan piepalī-

dzīgs
.. .

palīdzēja arī Jozim sanest maisus uz spīķera augšieni. Piedāvājās gan

arī maisu nesēji par naudu, bet leitis tos nepieņēma. Pēteris, izmēģinādams spē-
kus, bija ne mazum lepns uz sevi, ka varēja ar divi pūri rudzu uzskriet

pa

spīķera trepēm, lai gan kājas puisim notrīcēja vien
.. .

Uz augšienes tāpat bija rosīga dzīve. Sapirktās labības partijas tika pārmē-

rotas, nosvērtas pēc labuma, tad sabērtas lielās kaudzēs, kuras spīķera strādnieki

izjauca, izlaida caur pucmašinu, tad salaida lejā zābakos. Viss tas notika vecākā

spīķera zeļļa vadībā, cilvēka ar melnām ūsām, spīdīgām manšetēm un piķa cepuri.
Pastāvīgi tas svilpoja un pie sevis iedziedājās: «Riga ist ein schones Stādtchen,

schomfolera
.. .» Tas viss Pēterim imponēja ne mazāk kā lielie, nokaltie pūri,

ap kuriem viņš rīkojās. Lai gan viņš strīkultu novilka, tā sakot, līdz dzelzīm, tad

tomēr vienam trūka no mēra vairāk, otram mazāk un tikai retais tika cauri ar

veselu ādu.

Arī mūsu bandžolis neko labu neparedzēja. Lai gan viņš ne pusi nebija
dabūjis no tās cenas, ko bija nocerējis, tad tomēr viņa pārbaudīšanas mērs vēl

nebija pilns.
«Cik tev katrā maisā?» zellis viņam noprasīja. «Divi pūri? .. . Nu, ņemsim

vienu pārmērosim.»
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Leitis gan mēģināja atrunāt, ka nevajagot, jo pūrus viņš mājās ar kaudzi vien

bēris. Bet zellis nebija atrunājams.

Viņš lika izcelt no paspārnes tādu baļļu, ka leitim vai mati sāka celties stāvu.

Ber nu maisu tanī iekšā, gandrīz otram pūram vairs nekas nepaliek. Kad otrā

izbēra atlikumu, palika tā kāda sieka vērtība zem kants.

Sis bargi viņu uzlūkoja. «Ļurka biksa! Vai tas ir ar kaudzi?! . . . Tu riktīgu

mēru nemāki iemērīt?! .
.
. Kad likšu tev reiz pa

ausi! . . .»

Bet leitis kasās un kasās aiz auss un negrib savām acīm ticēt. «Dievs, sodi.

es, kungs, bēru ar kaudzi! ...»

«Bēri ar kaudzi?! Bet kur tad palika?! .. . Ņems pārmēros vēl vienu

maisu ...»

Tas pats dievs! Sis vai svila no dusmām. «Vai, vai, kas tu par muzikantu!

Naudu tu pilnu gribēsi, bet mēru tikai pusē dot. Fui!
...

Tā ir cūcība, tā ir

nelietība . . .»

«A vai tavs pūrs ir riktīgs?» leitis beidzot kautrīgi ieminas.

«Riktīgs? Paskat, kur ir stempele! Riktīgs Rīgas pūrs ..
.»

Leitis apskatās: stempele ir . . . neko darīt
.. .

«Redz, kādi kraukļi jūs esat!» zellis ņēma viņu strostēt. «Pons maksā jums

labu cenu, uzņem jūs kā viesus
.. . ceļ priekšā, ko dievs devis

.. . gaļu un

kāpostus, čarku dabonat
. . . švakalus sadzerties

.. . savu labu cigāru .. .
Bet

jūs . . . jūs ponam griežat siksnas no muguras . . . Fui, fui, kauns! Es
pona vietā

jums ar koku iegrūstu rīklē . . .»

Pēc galīgas pārmērīšanas uz katriem pieciem pūriem pēc leiša rēķinuma iznāca

četri pūri zeļļa rēķinuma.
Dabūjis cedeli, leitis notriekts iegāja kantorī... arī Jozis ielīda viņam līdzi,

jo bija dabūjis zināt no citiem leišiem, ka tur dabūjot magaričām dāvanas. Daži

bija dabūjuši baltas kaļķa pīpes un lepni tās aizsprauduši aiz auss.

Bet, kad viņi iznāca no turienes atpakaļ, vecais leitis bija ne vien ar savu

likteni apmierinājies, bet pat iepriecēts. Pusi no iztrūkuma kungs tomēr bija
uzņēmies uz sevi, bez tam viņam magaričām uzdāvinājis tabakas maku ar lieliem

pušķiem, cigāru spici un siksnas jostu ar spīdīgu sprādzi. Jozis, kurš nebija pīp-
manis, bija dabūjis peili (kabatas nazi). Bez tam vēl vecais leitis bija dabūjis
sauju cigāru, kuri

gan, ja daudz maksāja, tad grasi gabalā, bet leitim tā liela

manta. Omulīgi viņš vienu no tiem kurināja . . . dega kā velns! Un, kad citi viņa

pazīstamie bija atnākuši apjautāties, kā tad šim izgājis, tas atbildēja:
«Peņķus pūrus atvažoju, ķetrus atmēroju

...

A ponis ģers
.. . ģeras maga-

ričas
..

.» (Piecus pūrus atvedu, četrus atmēroju .. .
Bet kungs labs

..
. labas

magaričas.)
Citiem bija gājis tāpat

..
.

Bet nu nāca vēl kas patīkamāks. Sētas dibenā blakus pajumiem, zem kuriem

tika ēdināti zirgi, atradās kāds ērbeģis, no kura plūda pretim skābu kāpostu
smarža. Te atradās tā cieņas vieta. Tur bija ierīkots sevišķs ķēķis, kurā pastāvīgi

vārījās skābi kāposti ar cūkas speķi. Ķēķim blakus liela istaba ar garu,
baltu

galdu vidū, uz kura pastāvīgi kūpēja kāpostu bļodas un blakus tām raibi laķierēti
koka špīlkumi un karotes. Te laucenieki pārdevēji katru brīdi varēja sēst klāt un

sukāt par velti kunga speķi un kāpostus, cik tīk un kad tur vai pieliktos līdz

acīm. Slāpju dzesēšanai vienā stūrī uz steķiem bija nolikta švakalus. muca, stopu

un krūžu, cik vajaga, ielaid no mucas un dzer, cik tev sirds
ņem pretim. Un,

kad tad gribi uztaisīt dūmu, tad aizpīpo vai nu kunga dotos cigārus, vai ieprovē

viņa doto jauno kaļķa pīpi, ar vārdu sakot, dzīvo kā pa kāzām
..

.
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Tā tas nebija pie Rabemaņa vien, bet pie katra Rīgas tirgotāja, kam ar lauci-

niekiem darīšana. Jo, vienkārt, tas izskatījās ļoti humāni, ka zemnieciņiem, kam

jāiztiek ar sausu maizi, dara pieietamu siltu zupu, un, otrkārt, priekš paša tirgo-

tāja tas bija ļoti ienesīgi, jo, ja cilvēks ir labi paēdis, tad viņš no savas dabas

tāds mīlīgs un dari ar viņu, kā tīk! Tā it labi varēja tikt cauri ne vien ar leišiem,
bet arī ar kurzemniekiem un vidzemniekiem, lai

gan tiem tas prieks nebija tik

dārgi jāsamaksā. No tiem ņēma tikai veco pūru tagadējā mēra vietā, bet leišiem

parasti tika likts priekšā tā saucamais lielais pūrs, kuram 6 sieciņi vai 5 sieki. Tas

tiem jāatber, vai nu raudi vai dziedi! Ne par velti toreizējais kalendarnieks

rīmēja:

«Kad leišu bars uz Rīgu brauc,
Tad kupči aleluja sauc! . . .»

Arī mūsu leitīši sēdās klāt
.
.

.

Pēterim tāpat gribējās ēst, jo šodien vēl nekā

nebija baudījis. Tā kā viņš bija līdzējis nest maisus un mērojis, tas arī tā kā apzi-

nājās morālisku tiesību sēsties pie šī viesību galda, un, tā kā Jozis viņu vēl no

savas puses aicināja, tad darīja to ar drošu prātu. Nost viņu arī neviens nedzina,

un tā viņš iestrēbās itin brangi. Kāposti — nekas
. . . varēja ēst . . .

tikai speķis
ar tādu savādu piegaršu. Viņš tā tad arī drīz vien bija cauri. Leiši turpretim

gribēja izsist cenu un ņēma aizgūtnēm . . .Bet cilvēks vien jau ir, divus vēderus

nepieēdīsi. «Bet var viņi ar vienu daļu šņorēt,» Pēteris nodomāja. «Un tad gar

to švakalus mucu . . .
sūc tikpat kā mušas . . . Fui, pavisam nelāga gaiss . . .»

Gaiss arī patiešām bija zils no makorkas dūmiem, un arī kungu cigāriem bija
tāda ellišķa aroma, kasīja kaklā, tā ka tev, cilvēkam, jāklepo negribot.

Viņš devās labāk sētā brīvā gaisā. Viņš novēroja, ka šai iebraucamai vietai

pie ielas ir arī šeņķis, kur viņš starp iebraucējiem manīja arī Mikumu un

Lauri . .
.

Pēc kāda laika pie viņa iznāca arī Jozis. Tas jau no švakalus meimuroja

vien. Miglainām, bet līgsmām acīm tas aplūkoja dāvāto peili un rādīja to arī

draugam.
Pēteris gribēja izmēģināt viņa labumu resp. cietumu un, izvilcis savu «šleseri»,

raudzīja griezt Joža nazim gar asminīm. Ņēma tikpat kā sviestu! Jozis, sabijies,
ka pavisam nesadrāž, viņam to atņēma.

«Tavs nazis pimberi (7 un pus kapeikas) arī nav vērts!» Pēteris nodeva iznī-

cinošu spriedumu. «Es manu, ka Rīgas kungi mūs, lauceniekus, māna un jūs,

leišus, visvairāk. Vai zināt, tādu baļļas pūru, kādu jums vajaga atbērt, es vēl

nekur neesmu redzējis.»

Jozis, atplētis muti, viņu neizprazdams uzlūkoja.
«Vai jūs domājat, ka kungi jums par savu to dod? Par jūs pašu. Paši jūs

ēdat un dzerat par savu labumu, paši savu pīpojat, un tad vēl kungam paliek
atliku likām. Rīgas kungi ir slīpēti, Jozi, jā .. . viņi ir slīpēti! .. .»

Jozis tikai atraugodamies nostenējās.
«Kā tas iespējams?» Pēteris tālāk skaidroja. «Tas iespējams caur to, ka

mums nav skolu, ja mums būtu tā skrīvē un vācu mēle, kas viņiem, mēs tādi

pat kungi būtu ...»

Beidzot bija pienācis šķiršanās brīdis. Kumeļi bija paēdināti, un Jozim līdz

ar citiem leišiem jābrauc atpakaļ uz savu zemi. Ar to sajūgšanu viņam grūti
nācās . . . līgojās vien. Pēteris tādēļ viņam palīdzēja.

Nu viņam jāredz atkal pašam par sevi. Jādomā arī, kur palikt pa nakti...
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Viņš iegāja iebraucamās vietas šeņķī, kur bija manījis Mikumu. Vai, kā te

arī dzīvoja! Kā pa kāzām. Lielā, garā telpa, ar zāģu skaidām izkaisīta, pilna
cilvēku, ka murkšķ vien. Bufečiks tikko spēj liet šņabjus un sniegt alus pudeles,
kas tika prasītas. Smalka gan tā publika nebija. Citi dzēra turpat stāvus pie letes,

pa
lielākai daļai smagie un vieglie fūrmaņi, uz ātru roku ieskrējuši. Ātri tie

iekampj stojaku, tad aiziet pie maizes galda, kur izmeklējas vai nu siļķi, vai

gurķi, vai vislabāk siltu bairīšdesu — kura no fūrmaņiem tik lielā mērā iecie-

nīta, ka pārkrustīta par «fūrmaņu desu»
— tāpat rokā turēdami, iemērc sinepju

traukā un nokož
pa gabalam, uzdzer vēl virsū pudeli alus, un, kad tad sēžas uz

buka, tad vaigi svilst vien! Turpretim laucenieki un citi, kuriem vairāk laika,

apmetas pie brūni krāsotiem galdiem, nosēžas uz tādiem pašiem krēsliem bez

margām, bet kuriem sēdeklī caurums, ka var ieķert roku un pacelt, kur vajadzīgs.
Tie it omulīgi un mierīgā garā patērē to. ko pasaukuši, pie kam, protams, attīstās

jo dzīvas valodas.

Runāts tiek
par to, kas avīzēs rakstīts, par kariem un poļu dumpi un tamlīdz.

Tā kā Ziemeļ-Amerikas brāļu karš, kas tad bija uz dienas kārtības, nebija visai

populārs, vietu nosaukumi, kur kaujas notikušas, sveši un nepazīstami, tad drīz

vien pārgāja uz nesen atpakaļ notikušo Krimas karu. Kas būtu paturējis virsroku,

ja karš būtu vests līdz galam, par to valdīja domu starpības, bet vienā lietā visi

bija vienis prātis, proti, ka turks jau sen būtu no Eiropas izpērts, ja sasodītais

francūzis un enģelants* viņiem neietu palīgā. Tomēr maz tas viss ko būtu līdzējis,

ja tikai Nikolajs I nebūtu miris. Tas bijis noņēmies septiņus gadus ar sievām

vien karot, un tad sprancim ar enģelanti būtu gājis plāni un turkam jau nu pa-

visam šķidri! . . . Bet nomiris viņš . . . Pie tam tika saukta pudele pēc pudeles, tā

ka alus pildītāji vienā istabas stūrī, kas bija nošķirts ar dēļu kliediņu, reizām

nemaz nepaguva aizkorķēt pudeles un tās tūlīt kā pildītas tika celtas galdā
.. .

Pie viena tāda galda apmetās Mikums un arī Lauris. Viņi līgst ar kādu

cilvēku, kurš no augšgala tīri pēc kunga ar brillēm un krāgu, bet pie apakšas

briesmīgi nosutis, izģidušiem ceļa galiem un caurām kamašām. Vienu lūguma
rakstu lai tiem iztaisot pie tā kunga, pie kura jāpieteicoties, kad gribot Krievu

zemē zemes. Par tādu lūgumrakstu viņš noprasīja veselu rubli. Mikums sasolīja
kvartu, bet tad skrīvers pieplēsa vēl klāt kociņu, zakusku un divas pudeles alus.

«Nu, lai tad arī iet!» Mikums pēc īsas apdomās pasauca prasīto. «Bet tad

arī tu man izraksti labi krietni! . . . Izliec visu to nerrastību, kas mums,
Kurzemes

arājiem, no saviem kungiem jāpiedzīvo ...»

«Un pieliec klāt, ka kungiem un saimniekiem ir zemes visas puspasaules, bet

kalpiem nav pat ir ne dobes platumā!» Lauris viņu pārtrauca.

«Vadzi, vai tur par tiem saimniekiem —?» Mikums domīgi iebilda. «Labāk,
ka mēs tos kungus vien

— —»

«Raksti, ka tā ir liela netaisnība, ka tie kungi rauj saimniekiem ādu pār
acīm!» Lauris izlaboja. «Raksti, ka mūsu kungus vajadzētu it visus nošaut vai

pakārt
...

es saku — pakārt ...»

Laurim atkal acis uzliesmoja, tomēr arī pret šo redakciju Mikums izturējās

ļoti vēsi. «Vadzi, tā nebūs labi,» viņš iebilda. «Viņš pats ir kungs . . . vārna

vārnai acīs neknābj ...»

«Bet tas ir viens krievu kungs!» Lauris atspēkoja. Raksti tā: mēs zinām, ka

ķeizars un krievu kungi grib, lai mums būtu zemes, bet tās mums gājušas garām

* Eņģelants — anglis. (Red.)
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caur blēdību. Un tādēļ, ja te nevar, tad lai dod mums zemes Krievu zemē, jo mēs

esam riktīgi arāji . . .»

«Re, re, tā būs pareizi, izraksti tā!» Mikums priecīgs iesaucās, «ja te nevar,

lai mums dod Krievu zemē, jo mēs esam riktīgi arāji ...»
«Lai nu viņš raksta pats, vai tad viņš nezin,» Mikuma sieva iesaucās. «Viņš

mācīts cilvēks, viņam tie vārdi iznāk pavisam citādi . ..»

«Labs ir, saimniek,» skrīveris ieminējās. «Gan es to lietu izrakstīšu uz

«efef»
..

. Bet kāda tad viņam tā čina, tam kungam? Kā es zinu viņu uzru-

nāt? . .
.

Un kā viņu sauc?»

Nu bija galvas lauzīšana! Ne Mikums, ne Lauris
par to neko tuvāk nezināja.

«Man tik teica to,» Lauris paskaidroja, «ka tādi kungi, kas patiesi par mums,

arāju cilvēkiem, stāvot, esot tikai divi. Viens no viņiem sakot, ka latviešiem visiem

vajagot ar kuģiem braukt, tad viņi ātri vien būšot tik bagāti, ka tikšot no vācie-

šiem vaļā ...

Un tas otris atkal: ka visiem arājiem vajag prasīt zemes un, ja te

nav, tad visiem sataisīties kopā un iet uz Krievu zemi . . . Tā man teica! . ..»

«Jā, jā, tas viss labi,» skrīveris iebilda, «bet kā tad viņus sauc?»

«To vienu saucot «Valdemār»,» Lauris paskaidroja . . . «Un to otru kaž kā

«Biezbārd» 10
.. . Bet bārdas viņam nemaz neesot

..
.»

«Biezbārd?» Mikums domīgi norūca. «Tas jau nemaz neizklausās pēc
kunga . . . Diezin vai tik tā ir? . . .»

«Tā man teica,» Lauris atbildēja . . . «Bet īsti nemāku teikt
...

.»

Kā rādījās, tad arī viņš pats par to šaubījās. Bet te Mikumiete zināja atrast

padomu. «Are, vai tad nevar izrakstīt tā, ka viņam to rakstu var nodot taisni

rokā!
... Ja jūs paši viņam to rokā nenodosiet, vai domājat, ka viņš tad ars

dabūs ...»

«Jā, jā, pareizi,» skrīveris viņai piebalsoja, «izrakstīsim tā
.. . Būs labi,

saimniek, nemaz nebaidieties
...

es jums to lietu izlikšu uz efef
.. . Tagad tikai

pirms iekodīsim palaunagu un tad ņemsim ar švunku! . . .»

Kamēr viņš nu tā mielojās, dzēra Mikuma pasaukto šņabi un uzkoda viņa
strimalas, vīnūzī ieklīda pāris no pirmīt redzētiem zemnieku ķērājiem. Redzēdami,
ka te citam viņu brālim jau šefte iet, arī viņi gribēja pamēģināt roku. . .

«Saimnek kung, vait negrib taisīt ar man vēn kartenspīl?» viens no viņiem
lauciniekus uzrunāja. «Man ir vēn fein spīl

.. .
Nevait riktīg tur nekād kunst-

stik
.. .

uzlēk tikai uz vēn čuping un paņem naud
.. . Papras tok šim saim-

niekam ...»

Uzrunātājs bija tāds īsts vācu «šlīpzellis», lunkans kā līdaka, un acis šaudī-

jās apkārt kā dedzīklas . . . Viņš norādīja uz savu biedru, kurš bija druknis un

plecīgs un uzstājās laucenieka lomā.

«Jā, patiešām laba spēle, īsā laikā es no viņa novinnēju piecus rubļus,» otris,

izvilcis no kabatas, rādīja naudas sauju. «Nevajag nekādas mācēšanas, nekā
..

.

Viņš izliek kārtis uz čupiņām, mēs katris, cik turam, uzliekam katrai virsū, viņam

pašam paliek pēdējā čupiņa . . . griež apkārt, mums lielāka kārte nekā viņam, un

paņemam no viņa vēlreiz tik daudz
...

Es ar viņu spēlēju katrā laikā . . . Spās ,
kad var paņemt naudu . . .»

Viņš kāri nospļāvās, bet laucenieki šaubīgi smīnēja. Ikviens pie sevis nodo-

māja: «Kas tevi gan nepazīst, fuksi!»

«Pavisam einfach, nav nekād kunstik,» uzvedinātājs atkal atkārtoja. «Var tak

bischen paprovēt. Vēlāk, kad nav lūst', es jau necvingē ...»

«Ak tu mūžs, nu, var jau drusku pamēģināt!» otrs viņam piebalsoja. «Are,
kā man

...
īsā laikā pieci rubļi . .

.»
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Viņš žvadzināja saujā naudu, bet no laucinieku puses tie paši šaubīgie
smiekli. Arī Pēteris smējās līdzi, bet tad viņam iešāvās kas prātā . . .

«Nu labi,» viņš izņēma no sava nēzdoga stūra divdesmit kapeikas, «kad jau

tu gribi, likšu es arī. ..»

«Nu jā, ko tur baidīties,» otris zemnieku ķērājs sacīja. «Es turu līdzi veselu

rubli.»

Ātri uzaicinātājs izjauca kārtis, izlika tās uz galda trijās čupiņās, no kurām

uz vienu uzlika Pēteris, uz otru otrs blēdis un trešā palika kāršu dalītājam.

Apsvieda apkārt kārtis; dalītājam kalps, Pēterim gaspaža un trešajam desmit-

nieks.

Pēterim pie divdesmit kapeikām pienāca otrs divdesmitnieks klāt. Turpretim
otrs spēlētājs par savu paspēli nemaz neuztraucās.

«Būs man nākošu reizi ...»

«Redz, vai nav feini?» baņķieris Pēterim sacīja, «ja tu būtu zecējs rubbel,

tev tagad būt otr' rubbel . . .»

Arī apkārtējie nopriecājās par Pētera sekmēm. «Vadzi, puika, tev laimīga
roka,» Mikums sacīja, «še, liec priekš manis arī 20 kapeikas.»

«Se priekš manis arī divdesmit,» kāds cūku kupcis iesaucās . . . «Priekš manis

arī divdesmit,» vēl kādi pāris, tā ka Pēterim sanāca vesels rublis.

Pēteris likās pārdomājam. «Tu teici, lai es lieku rubli?... Nu labi, lai iet

rublis!»

Tagad viņam ķēniņš, otram astoņš un kāršu dalītājam desmitnieks. . .
«Urā!» visi priecājās. «Zēnam atkal nauda rokā!

..
.»

Bankas turētājs turpretim it nemaz neuztraucās un dalīja kārtis tālāk. Pēteris

pie sevis domāja. «Vai, kad divi rubļi liek, tad ar var vinnēt?» viņš jautāja.
«Kad tev ir luste, zecē div rubbel!» bankas turētājs atbildēja. «Zecē, cik

lust, es tev necvingē ...»

Pēteris uzliek divus rubļus. Šoreiz viņam kalps, otram astoņš, bet dalītājam

deviņš.
«Nu redz, nav nekād kunstik!» baņķieris viņam piestūma naudu un dalīja

tālāk.

Tagad Pēteris likās pie sevis izcīnām grūtu cīņu. «Vai var vinnēt, ja es lieku

to visu, kas man te ir?!» viņš beidzot it kā iekarsis iesaucās . . . «Ja tad es varu

vinnēt, tad tā ir riktīga spēle .
.
. tad es neko vairs nebaidos ...»

«Jā, jā,» baņķieris mierīgā garā atbildēja . . . «zecē, cik tik tev lust . ..»

«Nu, lai tad ar iet viss, kas te galdā!» viņš iesaucās. «Noskaiti man pre-

tim. . .»

«Jā, jā,» baņķieris izskaitīja viņa naudu, apmēram kādus sešus rubļus, un

noskaitīja tikpat daudz pretim. Arī otris biedris uzlika savu gabalu, tā ka viņam

palika vēl tikai viena nauda, jo visi pieci rubļi bija pārgājuši atpakaļ pie baņ-

ķiera un no pēdējā pie Pētera.

Viņš svieda apkārt kārtis
.. . visi kā ugunīm gaidīja .. . Pēterim gaspaža,

otram desmitnieks un dalītājam kalps .
.
.

«Mans!» Pēteris sagrāba naudu un iebēra to kulē, kalēt abi blēži sametās ar

acīm un baņķieris dalīja žigli tālāk . . . «Man tagad pietiek ...
lai spēlē cits . . .»

Abi blēži izkrita kā no mākoņiem un, it kā neticēdami savām ausīm, viens

otru uzlūkoja
.. .

«Na
nu, kas tā par šveinerei! . . . Kad tev tād laim, kādēļ tu

negrib vairs spīlen? ...»

«Tādēļ, ka es negribu,» Pēteris strupi atbildēja. «Norunāts bija, ka, ja negrib,
tad atkāpjas . . . Gudrenieki! . . . Man gan bija acis redzēt, ka jūs sametāties ar
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acīm un bāzāt vienai čupiņai apakšā norunātas kārtis
.. . Jūs mūs te gribējāt

tikai ievilkt ...»

«Hahahaha,» it visi sāka pilnā kaklā smieties, «skat, kā laucenieks izmuļķoja

Rīgas jaunuskungus! Un vēl pašus tos gudrākos! Malacis, malacis
.. . ziķerīgs

zēns, hahahaha . . .»

Apjucis un notriekts par lielo zaudējumu, baņķieris nesamanīdams šķirstīja
trumpas, bet viņa biedrim acis ļauni iemirdzējās. «Puika, tas nav godīgi no

tevis! ...» viņš iesaucās. «Vinnētājs nevar atkāpties, paspēlētājs tikai var
...

Es

esmu paspēlējis un pastāvu, ka vajag tālāk spēlēt, vienalga, vai vinnē vai

paspēlē ...»

«Tu jau vari spēlēt, ja tu gribi, man diezgan!» Pēteris atcirta .
.
. «Ē, vīri, še,

kas man deva pa divdesmit, atpakaļ četrdesmit
.. .

Pārējais man, un beigta
lieta! ...»

«Skat, skat, viņš mums vēl nopelnījis priekš iedzeršanas,» laucenieki priecājās.
«Saliksim kopā, vīri, nodzersim uz to jaunukungu veselību ...»

Sis izzobojums zemnieku ķērājiem ķērās vairāk klāt nekā materiālais zaudē-

jums. Tādēļ tad arī druknais kā negants sāka mākties virsū. «Puika, netaisi

figūras! Tu gribi mūs izcūkot?! Ja negribi vairāk spēlēt, tad nauda tev jāatdod,
jeb es tev —»

«Oho!» laucenieki kā viens vīrs iesaucās. «Pamēģini tikai pielikt viņam
pirkstu

.
. .» Lauris bija tā ieskaities, ka nevarēja vairs valdīties un sagrāba vīram

pie dziesmas. «Ko tu te esi ienācis?! Vai gaišā dienas laikā gribi ļaudis plinde-
rēt? Piesargies!»

Arī bufečiks, kurš visu laiku bija nodarbināts, pamanīja, ap
ko lieta grozās.

Viņš pazina savus ļaudis. «Ko nu, Kažu un Cukerberg, ko nu!» viņš bargi tiem

uzsauca un ķēra pēc pipkas. «Vai gribat atkal paķert uz mīkstajiem? . . .Redziet

svētāmo! . . . Acumirklī nozūdiet, ja nē, saukšu gorodovoju
..

.»

Abi likās kā pimberi pa
durvīm laukā, jo zināja, ka ar bufečika pipku nevar

jokot, un, ja vēl aizstiepj uz sēžu, tad par veciem grēkiem vēl var ielikt dimbā
.. .

Bet druknais atgriezies vēl reizi pavēra durvis un naida pilnām acīm uz Pēteri

iesaucās: «Klīsteri!
..

.»

«Tu vācu plukata!» Lauris uzšāvās kājās, gatavs iet ar viņu uz ielas kau-

ties
.
.

.

Bet viņš aizmetās projām . . .
Pēteris uz reizi bija ticis slavens, visi uz viņu lūkojās kā uz kādu varoni.

«Attapīgs zēns,» citi priecājās, «tāds dzīvē var nākt uz priekšu.»
«Es saku, viņam ir akots!» Mikums piebilda. «Ar viņu lai rīdzinieki nejoko.

No viņa dienās var iznākt liels vīrs ...»

«Mums vajag arī tādu vīru,» Lauris attrauca. «No mūsu pašu vidus vajag
celties lieliem vīriem, kas var mūs, nabaga ļaudis, aizstāvēt pret tiem nolādētiem

kungiem un vāciešiem!»

Pēterim, to visu klausoties, vaigi sarka vien, un tādēļ viņš aizgriezās sānis.

Ir neomulīgi būt par ausu liecinieku savai slavai, un tādēļ viņš izlikās tā, it kā

visa viņa vērība būtu piegriezta alus pildītājiem tur istabas stūrī...

Toreiz ar alus pildīšanu negāja tik dzīvi kā tagad, kur iespējams tecināt no

vienas mucas sešas pudeles uz reizi. Toreiz pudele pēc pudeles bija jāuzbāž uz

gumijas stobriņa, kas piestiprināts pie krāna, un viena pēc otras jāpietecina. Kad

tā pilna, pildītājs to sniedza tālāk otram, kas to uzliek uz kluča, sakodis zobos

izmērcētu korķi, iebāž viņas mutē un tad ar koka āmuru iedzen kaklā. Tagad
to izdara mašina. Trešais pilnās pudeles vāca projām un lika plauktos, un vāca

atkal no turienes šurpu tukšās. Ceturtais izskaloja tās ar ūdeni, divas uz reizi,
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katrā rokā vienu, krāva tās kurvī pildītājam pa rokai. Tas no tām izlēja pēdē-
jās ūdens paliekas un lika tās atkal pie krāna.

Darbs gāja diezgan veicīgi, tikai skalotājam īsti nevedās, tā ka pildītājs viņu

pastāvīgi urdīja: «Dod pudeles, dod pudeles!» Vai atkal: «skalo tu tīrāki
.. .»

Pēteris skatījās, skatījās, kā to dara, tad likās klāt un izmēģināja roku
..

.
Nekas

..
. gāja itin brangi. .

.

«Vo, vo,» pildītājs priecājās, «tas ir labi! Tu varētu mums itin brangi
palīdzēt ...»

«Jā, tad man būtu jāapvelk manas vecās drānas,» Pēteris ieminējās. «Savas

jaunās, kas man mugurā, es nevaru sabojāt . . .»

«Parunā ar bufečiku, lai viņš tevi pieņem pie darba,» pildītājs viņam

aizrādīja.
Bet bija noticis kaut kas, kas viņa uzmanību novērsa atkal uz citu lietu.

«Vai, kur tad mūsu skrīveris?!» Mikumiete, kas, tāpat kā citi, Jbija sekojusi
kāršu spēlei, tai sekojošam jandāliņam un visu citu aizmirsusi, sāka skatīties.

«Aizgāja projām ...
te pa sētas pusi,» viņas Mare paskaidroja. «Paņēma

līdzi arī tēva cimdus ...»

«Koo, aizgāja?!» Mikums iesaucās. «Un kur tad raksts?»

«Nekāda raksta viņš neatstāja,» meitene paskaidroja.
«Skaties, nolokāms!» Mikums sašutis brīnījās. «Paņem, zaglis, kvartu, paēd

par tavu naudu, padzer un beidzot parāda tev pigu. Žuliks . . . vairāk nekas kā

žuliks ...»

«Kā tu nu ar, dullā muša, tīšu prātu ļauj viņam aiziet projām?!» Miku-

miete rāja savu meiteni. «Saduņķēt tikai tādu nabadzi vajadzētu!»
«Are, ko tad es zinu!» viņa taisnojās. «Es jau teicu: tie ir mana tēva cimdi,

bet jūs neviens neklausāties, un viņš paņem un aiziet projām.»

Visi par šo notikumu bija kā aizkurti. Pienāca arī bufečiks un apklausījās.

«Lūgumrakstu?!» tas skaļi iesmējās. «Tas tas īstais rakstītājs?! Kaķim uz astes,

tur viņš var uzrakstīt!
.. . Kāpēc man tūdaļ neteicāt?

...
Ar pipku būtu viņu

aizpēris projām . ..»

«Ak tu velna vācietis!» Laurim acis uzliesmoja. «Vai tad viņu vēl nevar

saķert rokā?! Ak, slānīt tādu... Nāc, Mikum, meklēsim rokā...»

«Kur tad nu vairs sadzīsiet čigānu krūmos,» Mikumiete raudzīja viņus
atrunāt. «Ejiet, ejiet, bet es domāju, ka velti

..
. Lai jau nu cilvēks iedzīvojas

ar! . . . Mums ir bijis un būs vēl . . . bet tādam nav nekas bijis, ne arī būs . ..»

Kad Mikums ar Lauri bija izgājuši, bufečiks griezās pie Pētera: «Nu, vai tu

gribi darbu? Piecdesmit kapeikas par dienu un paēst, un gultas vietu arī!
.. .

Vēlāk, ja redzēsim, ka esi derīgs, varbūt tevi pieņemsim uz mēnešiem.»

«Man rādās, ka viņš ir ziķeris,» pildītājs sacīja. «Cilvēku jau var no acīm

noredzēt...»

«Nu, tad labi, aizved viņu uz puišu istabu, lai viņš pārģērbjas darba drē-

bēs
...

un tad saņemiet sukri, zēni
..

.» bufečiks noteica. «Priekš vakara mums

vajag krājumu . . .»

Pēteris aizgāja vienam no puišiem līdzi un drīzi vien bija atpakaļ darba drē-

bēs un kā darba cilvēks. Tagad, kur viņam drēbju dēļ vairs nebija jābīstas un

varēja drošāki pieķert klāt, darbs arī gāja pavisam citādi no rokas. Pudeles nu

vairs nekad netrūka, un tās arī bija tīras.

Nogremdējies darbā, viņš tikai vēl
pa ausu galam dzirdēja, ko iebraucēji un

vīnūža viesi runāja. Atnāca atpakaļ arī Mikums ar Lauri.
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Nekā nesadzinuši, tikpat kā ūdenī iekritis. Gan jautājuši un prasījuši vienam

otram, bet, jāteic, tad jau mežā drīzāk dabūsi rokā nekā Rīgā .. .
«Māki

nu,
cilvēks!» Mikums atņēmās. «Kam tad tu, zemnieka cilvēks, vari

uzticēties, ja ne tam, kam skrīvē, kas ir skolots un kas tev var ko laba darīt!

Tiec nu pie taisnības ...»

«Nevienam mēs nevaram uzticēties, nevienam!» Laurim acis spīguļoja. «It visi

mūs apzog, mūs apkrāpj, mums ādu velk pa acīm! Mums nav aizstāvju! .. .
Tikai tad, kad mēs, latviešu cilvēki, paši rakstīsim tādus rakstus, paši sevi aiz-

stāvēsim, mēs tiksim pie taisnības. Bet, kamēr citi par mums runās, mēs mūžam

paliksim par kāju pameslu! . . .»

Dziļi šie vārdi iespiedās Pēterim sirdī. . . «Viņam taisnība,» tas nodomāja
.. .

«tikai ja mēs, latviešu cilvēki, paši . . . mēs paši ...»

Un «šlir, šlir, šlir» ūdens atkal skalojās pa pudelēm .. . viņam jādomā par

savu darbu un tā arvien joprojām . . . bez mitēšanās, bet apstāšanās . . .
Darbam sava alga. Nemaz jau nerunājot par to pusrubli — palaunagā krūza

kafejas ar kreņģeli! Vakarā atkal beirīšdesa ar baltu maizi. Tas viss darba

dienā! «Kas tev tādu paēdienu uz laukiem dod,» viņš nodomāja
..

. «labi, ja tā

ko redzi pa laikmetiem ...»

Savāds lepnums un apziņa viņam sāka mosties sirdī
..

. Viņš nebija vairs

mužiks, viņš bija rīdzinieks . . .

Treša nodaļa

Ūdens plūdi noskrēja, ledus aizpeldēja uz jūru, varēja ielikt atkal plosta tiltu

un savienot abus Daugavas krastus. Tamlīdz noskrēja ari ļaužu plūdi no Tilta gala,

izdalījās pa visu Rīgu, un arī Opermaņa vīnūzī, kur Pēteris kalpoja, palika itin

rets. Tagad nu alus pildītāji varēja drusciņ atliekt muguru, kādas dienas atpūs-

ties, un šo gadījumu Pēteris gribēja izlietot, lai uzmeklētu savu krusttēvu.

Viņš aprunājās pirms ar saviem darba biedriem, vai tie par viņa krusttēvu

ko nezin. Vecākais no viņiem jau nu bija arī nodzīvojis savus gadus desmit Rīgā,
bet tādu Juri Krauklīti, kas būtu bijis sētas puisis Ārrīgas Kaļķu ielā, nevarēja

atcerēties. Galvu jau nu visi līdzēja lauzīt, kā dabūt šo krusttēvu rokā.

«Uzmeklē veco Mārtiņu pie «Trīs Rozes». Tas ir visvecākais sētas puisis

Rīgā, tas pazīst visus savus darba biedrus. Tas tev, droši vien, pateiks, kur viņš
ir vai vismaz kur viņš palicies.»

Tātad viņš, izprasījies bufečikam, taisījās ceļā. Tā kā jāiet pie radiem, tad

jau nevar kaut kā! Viņš apvilka savas jaunās drēbes, sasēja kakla drāniņu smuki

krustiem un, tā kā smērs, kas bija nodots priekš zirgu lietām, naudu nemaksāja,
tad sasmērēja ar to arī labi krietni savus zābakus. Krusttēvam nebūs sacīt, ka

viņš nolēverējies .
.
.

Pie tās pašas reizes viņš gribēja apskatīt arī Rīgu, kuras vārti viņam nu tikai

galīgi atdarījās.

Jau visu pirms viņa apbrīnošanu sacēla Daugava sava lielā platuma dēļ. Ej
un ej, un nemaz otru malu saiet! Kas pret to Bērze viņa dzimtenē! Taisi labu

lēcienu un esi jau arī pāri otrā malā
.. .

Bet te? . . . Viņš ir labs peldētājs, —

uz muti, augšpēdu, kā gribi — bet te viņš neuzņemas pāri pārpeldēt. Un kur

strauja, pagāns! Plosta tilts raustās un līgojas vien, nosiets ar tādiem resniem

pāļiem, kas četri pieci un vēl vairāki sadzīti kopā. Kur straume rauj garām, tur

mirgas vien nomet! . . . Bet ļaužu straume
..

. braucēji un kājnieki ..
. plūst no
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vienas malas uz otru, neliekas gar visu to ne zinis, ne arī to apbrīno . . . visi tikai

steidzas, lai tiktu viens otram priekšā
..

.
Tādi ir reti, kas tā kā viņš katru acumirkli apstājas un apskatās. Bet viņam

jāapstājas ik uz soļa. No tilta uz augšpusi visnotuļ rāmas strādāja. Pie striķiem
saķērušies cilvēki kā melna nakts, nodzied pirms tādu sērīgu dziesmu, tad liekas

visi striķos, velk kādas reizes piecpadsmit, ka bāba noklaudz uz pāļiem, ka vai

visa Rīga nodimd. . .
Kādēļ viņi tos pāļus dzen? Ahā, drīz viņš to apķer! Tur nāk no augšas garas

rindas baļķu plostu. Kur tu tos šinī straumē novaldītu, ja nebūtu viņu kur atsiet.

Viens turpat tilta tuvumā tiek turēts no enkura. Trīc vien, bet vaļā netiek . . .

Ā, — kas tur vēl nāk no augšas? Veseli pulki peldošu ēku kā melna nakts,

ar vienu vai diviem jumtiem, tādu tiltiņu virs tiem, un uz tā atkal plivinās karogs
baltā, zilā un zaļā krāsā! Jau pāri verstes tālumā var saredzēt, kā viņu airēs

cilājas, garākas nekā baļķi
.. .

Nē, tādus brīnumus viņam vajadzēja redzēt! Viņš tikai nezin, uz kuru pusi
skriet, vai uz priekšu vai atpakaļ, jo augšpus Zaķu salas vai Zaļās sēkles bars

sāk šķirties uz divām pusēm. Viena daļa stūrē uz Pārdaugavu, otra Rīgas malā

uz Bujāniem, kur tagadējo sarkano spīķeru vietā atradās koka pa pusei sašķobī-
jušies un sagruvuši spīķeri. No visa tā apraksta redzams, ka tās ir strūgas, kas

viņu tā uztrauc . . .

Viņš labāk dodas uz priekšu, liek garām gar veco Utu krogu un kā bez elpas
nonāk galā, kad pirmās strūgas patlaban taisās piestāties malā.

Divi vīri uzkāpuši uz tilta virs jumta .. . viens ietinies biezā kažokā, otrs

ar gariem zābakiem un cepuri ar ausu klapēm. Pirmais ir strūgas kapteinis, tas

nesaka neko, bet otrs ir enkurnieks, kas izpilda loča vietu, un tas kliedz un brēc

uz strūgu poļiem kā nelabais. Tie, dabūjuši lādiņu, nobijušies saķeras arī klāt pie
airēm tikpat kā skudras, locās un šiverējas, sauc uzsaukdami: XojļU 6epH, xojī}i

6epß"! Ap strūgu gabalu priekšā un pakaļā aplido mazas laivas, kur enkurnieki,

paklausīdami komandas saucieniem, airē šurp un turp, viens ar otru sasaucas:

laiva, ahoi! un izmet tauvas ar enkuriem. Kliegšana, kņada, šiverēšanās! Straume

negrib strūgu atlaist un rauj to līdzi, kura tikai mazpamazām nomierinās un

paliekas ar priekšdeni malā. Jau tiek izmesta resna tauva uz sauszemes, «aiz-

ņemta» ap resno stabu, pakaļgals atenkurots, un lielais, lempīgais ķermenis paliek
mierā. Lielās airēs pa tam atcirstas no malas un savilktas strūgā ..

. enkurnieki

satin savus striķus, un kapteinis pārmet krustu. Kuģa ļaudis un viss lielais bars

atstāj strūgu un dodas malā . . . paliek vēl tikai kādi divi trīs . . . vaktnieki.

Te diezgan apskatījies, Pēteris devās atpakaļ uz tā saucamo lekšrīgu.

Vajakis, — ir gan daudz vairāk par Tilta galu! Mājas daudz augstākas, ielas

daudz garākas . . . un, ak tu mūžs, kas to božu! Bet nu no vienas vietas un cita

par citu lielāka un lepnāka. Ejot pa Kaļķu ielu, Grēcinieku ielu, Kauf- un Šķūņu
ielu, viņam sirds smēja vien.

Viņš apskatīja Pētera torni, Doma un Jēkaba torņus ..
. viss tik pazīstams,

kā jau kučieris aprakstījis, un pie tam tik lielisks! Kur tu uz laukiem tik augstus

torņus ņemsi. Nu, Jelgavā jau nu gan arī ir, bet arī šiem klāt netiek. Rātuzi

viņš apskatīja un pie Rātūža laukuma atronošo Kamarina bodi, par kuru kalen-

dāros bija lasījis tik daudz rīmes. Tad pili. Pulvera torni. Domas gaņģi,
16 kurš

sākās no Lielās Jaunās ielas un izgāja uz Herdera laukuma
.. .

Gruntīgi iela

apakš zemes, bet botis tāpat un cilvēki nāk un iet tāpat kā virs zemes. So brī-

numu, par kuru viņš bija dzirdējis tik daudz stāstām, tas nu labi apskatījās .. .
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Nu, kur tad abas Ģildes mājas, patlaban ka nobeigtas
...

ne acu viņš no tam

nevar nolaist .
.

.

Viņš nepiemirsa arī aiziet uz Dinaburgas vokzalu un apskatījās labi to «eizen-

bāni» un milzīgo māju, kurai jumts tikai no dzelzs un glāzes. Visa tā kustība,

ko viņš te redzēja, vilcieniem pienākot un atejot, viņam izlikās kā kas pasakains,
bet, tā kā mūsu dienās tas nav vairs nekāds brīnums, ir tikai pelēkās ikdienas

nepieciešamā sastāvdaļa, tad pie tā ilgāki vairs neuzkavēsimies.

Kāpsim Pēterim līdzi Basteja kalnā un no turienes palūkosimies viņa apkārtni.
Priekš nedaudz gadiem bija noārdīti lekšrīgas cietokšņa mūri un šis kalns pamests

kā daļa no Smilšu bastijona pagarinājuma. Viņa galā paviljons tāpat kā tagad.
Bet skats no viņa daudz plašāks nekā tagad. Vēl nebija tā saucamā «Aleju

iecirkņa» starp Teātra un Todlebena bulvāriem un tālāk. Viss bija neapbūvēts
laukums līdz Elizabetes ielai, kāpostu dārzi mainījās ar būvmateriālu laukumiem.

Ne Puškina bulvāra, ne Nikolaja ielas gali, ne garīgā semināra, ne muitas nama.

Nebija ne politechnikas, ne katedrāles, pat ne Ģertrūdes un Pāvila baznīcas,

nevienas no tām augstajām mājām, kas tagad apklāj izredzi uz Pēterburgas un

Maskavas priekšpilsētām, bet tām pāri pacēlās Smilšu kalnu sarkanās galotnes,
no kurām tagad lielākā daļa jau pazudušas no zemes virsus un tikai ir vēl pati

augstākā, kura apstādīta ar parku un saucas Grīziņkalns .
.
. Un tuvumā vienīgais

stalti pacēlās pilsētas teātris, un gāzes ietaise patlaban bija būvē. Nebija ne pil-
sētas ģimnāzijas, ne arī skolas, ne Teātra bulvāra lielās māju rindas, ne arī

Basteja bulvāra, — jo Rīgas neapbūvētā robeža nobeidzās pie lielās kazarmes

Torņa ielā, — nemaz jau nerunājot par muzeju un biržas tirdzniecības skolu

uz Esplanādes, centralpasta un policijas, Nikolaja ģimnāzijas un Pētera reāl-

skolas, Valstsbankas, Krievu teātra un jaunās politechnikas, kuras visas samērā

ir diezgan jaunas būves. Kur nu vēl Andreja osta un centrālā preču stacija17
.

Pieliekot Rīgai tagadējo mērauklu, būtu bijis jāsaka: viņa bija neiztaisīta

un tukša.

Pēterim tomēr bija vairāk ko redzēt, nekā tas spēja saņemt pretim. Daudz

ko noskatīties uz bijušā glazierplača, kur lielgabalnieki munsturēja. Tāpat Vēr-

maņa dārzs jau bija un toreiz vēl daudz lielākā mērā rīdzinieku atpūtas, izprie-
cāšanās vieta un brīnums nekā tagad. Arī Pēteris te izstaigājās, un, lai gan
muziķa agrā pavasara laika dēļ vēl nespēlēja, tad tomēr viņš nevarēja beigt
apbrīnot Minerālūdens iestāžu zāles stabu rindu, kas viņam likās vēl kas nere-

dzēts un nedzirdēts. Un no šīs vietas varēja redzēt gaiši izceļamies lekšrīgas
Pētera un Jāņa baznīcas augstos rumpjus, kas kā giganti noskatījās uz apkār-
tējām zemajām mājām. Nebija vēl cēlusēs Jaunā Rīga, kas viņus aizsedza un

apēnoja.

Tā Pēteris, sagrābts no šiem varenajiem iespaidiem, aizmirsa gluži savu tiešo

nolūku un atjēdzās tikai tad, kad jau Jaiks bija stipri puspavakarē.
Turpat jau arī bija viņa meklētā Ārrīgas Kaļķu iela, tagadējā Tērbatas iela.

Arī tur tās godības un lielo namu vēl nebija tik daudz kā tagad, tomēr samērā

tā toreiz jau bija ļoti dzīva iela ar daudz vairāk iebraucamām vietām nekā

tagad.
Viņš nu sāka tās meklēt visas cauri, vai nezin kāds cilvēks, kur te sētas

puisis Jurka Krauklīts
.. . Bet neviens pats nezin! Ne redzējuši, ne dzirdējuši

par tādu nav
..

.
Beidzot viņam nekas neatliek kā uzmeklēt «Trīs Rozes» veco Mārtiņu. Viņš

atrada to patlaban slaukām sētā bruģa rensteli.

Garš vīrs, drusciņ uz priekšu salīcis, sirms kā seskis. Lēzenai cepurei širmis



37

uz priekšu tikpat kā piļu knābis, un baltie mati vēl kupli kā cers plivinājās vējā.
Pasārtos vaiga galus ierāmēja baltā, savēlusēs bakanbārda, acis izdzisušas un

pastāvīgi rasoja. Smakris smeils un stipri uz priekšu, seja nopietna un drūma
..

.
tas viss viņam piešķīra noslēpumaina sfinksa izskatu. Arī viņa apģērbs bija
neizprotams, zatura svārkiem lupats uz lupatu, ka pamata drēbi un viņas krāsu

pie labākās gribas vairs nevarēja izšķirt. Arī nātna bikses uz nebēdu nolāpītas

un kājās lielas filca tupeles. Ejot un kustoties tās ar visu ķermeni kustējās, it kā

viņa gurni būtu izlauzti.

Pēteris padeva viņam dievpalīgu un jautāja, vai viņš sētas puisis Mārtiņš . . .
Viņš nelikās savā darbā traucēties un ir ne acu nepacēla . . .

«Ko vajag?»
«Vai zināt, vai Jurka Krauklīts vēl ir te Ārrīgas Kaļķu ielā kur

par sētas

puisi?»
«Nē.»

«Vai jūs viņu pazīstat? Vai nezināt man par viņu ko sacīt?»

«Hm!» vecis norūca.

«Vai viņš kaut kur citur ir par sētas puisi?»
«Nē,» vecis pielika pirkstu sānis pie deguna un izšņaucās.
«Vai nevarat dot man par viņu kādas ziņas?» Pēteris palika arvienu nepa-

cietīgāks.
«Hmh ...»

«Miris taču viņš nebūs?» puika pabailīgi ieminējās.

«Nē,» vecis noteikti atbildēja.
Pēterim sirds atplauka. «Paldievs dievam! . . . Vai viņš ir vēl Rīgā?»

«Jā . . .»

«Bet kur? Redzat, man notīgi vajag viņu satikt . . . gribu viņu apmeklēt! . . .»

Vecais pacēla smakru uz augšu, viņa vaigā parādījās griezīgs smīns.

«Jaā?! . . .»

«Mēs, redzat, esam radi . . . Viņš man ir tēva brālis. Mani arī sauc Krauk-

līt — Pēter Krauklīt! .
. .

Viņš jau laikam būs precējies?»

«Jā . .
.»

«Nu redzat
...

un pēc tam mēs nemaz vēl neesam tikušies!
..

. Tad varat

gan domāt, kāds prieks viņam būs ar savu radu satikties . ..»

Atkal griezīgs smīns. «Jaa?!
..

.»

«Viņa sieva mani vēl nemaz nav redzējusi. Kā tad viņai nebūs patīkami

iepazīties ar savu radu?»

«Hmh!» vecis atkal norūca.

«Bet tad nu man pasakiet, kur viņš dzīvo? Steigšos tūdaļ pie viņiem turpu.»

Viņa smīns pārvērtās drūmā nopietnībā. «Ak, jā!» viņš beidzot smagi no-

pūtās .. .
Tad slaucīja dedzīgi tālāk savu rensteli, it kā Pētera tur nemaz

nebūtu . . .

lestājās brīdi nospiedošs klusums. Pēteris nezināja, ko darīt. «Vai, kas tas

par cilvēku!» viņš pie sevis nodomāja. «No tā tu vairāk nevari izdabūt kā jā

un nē!»

Bet, kad vecais Mārtiņš nebūt netaisījās savu ziņojumu papildināt un pat

nemaz nelikās redzam, ka tāds Pēteris tur stāv, pēdējam dūša apskrējās.
«Ko tad jūs īsti domājat?!» viņš pietvīcis iesaucās. «Domājat satikuši kādu

muļķa muziķu, kuru domājat iznerrot? Tas jums neizdosies! .
.
. Esmu tāds pat

rīdzinieks kā jūs
.. .

zinu tāpat no pasaules ~ . Palieciet veseli —■— — Fui,

kas tas par cilvēku! . . .»

Viņš aizgāja jau līdz vārtiem, bet pie vārtiem vēl apgriezies aplūkoja šo

«Ne.»
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reto eksemplāru .. . Vecim piemita tomēr kas pievilcīgs, kas neizprotami noslē-

pumains . .
.

Patlaban savu darbu nobeidzis, tas beidzot nu nolika slotu un meta Pēterim

ar roku: «Pagaid, puika!»
Pēteris gaidīja, kamēr viņš pienāca.
Vecis viņam cieti ieskatījās acīs. «Tu šņabi sauksi?!»

Pēteris atjēdzās, un jautris smaids savilkās ap viņa lūpām. Ak tad tādēļ?!
Kā viņš uz to nemaz nebija nācis. «Kālab ne?!» viņš attrauca. «Divus trīs,

ja patīk! ...»

«Tikai vienu!» vecis stingri noteica un pamāja ar galvu: «lesim ...»

«Kā patīk!» Pēteris viņam sekoja, nevis turpat iebraucamās vietas šeņķī, bet

tuvākā vīnūzī.

Viņi nosēdās kādā stūrī, un Pēteris pasauca stojaku, kuru vecis izmeta tikpat
kā

ogu,
tad izvilka no kabatas papīri ietītu pīrāgu, kuru iztinis sāka kost.

Pēteris viņam piedāvāja arī «bairīšalu», uz ko vecis atteica: «Jā
.. . bet tikai

puspudeli ...»

«Dzerat taču visu veselu,» Pēteris skubināja.
«Neē —» vecis ar noslēpumainu stingrību sacīja, tā ka Pēterim vajadzēja

padoties.
Viņš pasauca un atnesa puspudeli alus, kuru vecis, pēc tam kad bija noēdis

savu pīrāgu, tāpat ielicis kaklu mutē, izdzēra ar vienu vilcienu.

Tad viņš uztaisīja savu ļuļķi, noslēpumains un domīgs vilka kuplos dūmus,
kas atstāja tādu dziļi sērīgu, drūmu iespaidu.

Pēteris gaidīja tikpat kā uz oglēm
...

Ko viņš tam teiks . . . Bija redzams,
ka viņam tik daudz uz sirds . . . Ko tas viņam pastāstīs —?

«Jaā —?» vecis gari novilka un, noslēpumaini Pēteri uzlūkodams, rādīja ar

savu pīpi it kā tālumā. «Bija reiz Jurka Krauklīts — latvieša cilvēks
.. . tāpat

kā tu un es
..

. slaucīja sētu tāpat kā es
..

. dieva vārds!
..

. Bet tagad nav

vairs ...»

Pēteris satrūkās. «Nav vairs ..
.»

«Nav vairs ...» Un tad viņš piebilda vēl noslēpumaināk un čukstoši, rādī-

dams ar pīpi, izstiepa roku vēl garāk .. . «Rātseris .
.
. Georgs Rabemanis

.. .

Liels vīrs!
.. .

Divi zirgiem brauc
..

. Dzīvo Lielā Fūrmaņu un Lielā ielā uz

stūri ..
.

Cepešus ēd
..

. vīnus dzer
.
. . Nav vairs Jurka Krauklīts — —»

«Tad dzīvs!» Pēteris līgsmi iesaucās. «Pastāstiet man par viņu ko tuvāku
...

Kur viņš dzīvo? . . . Kā viņam labi iet . ..»

«Rātseris Rabemanis dzīvo Lielā Fūrmaņu un Lielā ielā uz stūri!» vecis

dobji sacīja, uzsvērdams ikkatru vārdu. «Vairāk es nezinu
...

es vairāk nekā

nezinu ...»

«Jūs teicāt, ka viņš precējies?» Pēteris it kā drudzī dedza. «Vai viņam liela

pamilija? Ak, teiciet, teiciet! ...»

Vecis viņu atkal asi un noslēpumaini uzlūkoja. «Vairāk es nezinu!» viņš
uzsvēra atkal katru vārdu. «Es vairāk nekā nezinu!

..
.»

«Vai tas tāļu ir?!» Pēteris uztraukts turpināja. «Es steigšos pie viņa...
es iešu ...»

«Tu iesi?» vecis viņu pētīdams uzlūkoja ..
. «Es vairāk nekā nezinu —- —»

«Zināms, ka iešu!» Pēteris trauca. «Ar to pašu galu iešu. Mēs tik ilgi

neesam redzējušies . . . Bet kādēļ tad jūs tā uz mani skatāties?!»

«Hmh,» vecis norūca. «Tad iesi gan, puika .. . Nu, paldievs par
alu un

šņabi, lai dievs tev palīdz .
. .

Vairāk es nekā nezinu!
.. .»



39

Un, tā kā cēlās, tā ļodzīdamies ārā pa durvīm
.. . taisnā līnijā projām, ne

atpakaļ neatskatījās vairs
.. .

Neizprazdams Pēteris viņam noskatījās pakaļ. «Nesaprotams cilvēks! ...»

Ka viņš varētu būt krāpnieks, tas Pēterim neienāk ne prātā, priekš tam vecis

izskatās pārāk godīgs. Tāpat viņam neienāk prātā, ka šodien vēl nekā nav mutē

bāzis un ir jau sen pāri par pusdienu. Viņam prātā tikai krusttēvs. Steidzīgi
viņš samaksāja savu rēķinu un ar vienu lēcienu bija ārā uz ielas . . .

Lielā Fūrmaņu ielā un Lielās ielas stūrī, vecis teica. Tas bija pirmais, par

ko Pēterim bija jāpārliecinās. Viņš prasīja pirmām pretim nācējam: «Kur es

te vaiu iziet uz Lielās Fūrmaņu ielas un Lielās ielas stūri?»

«Ejiet tikai uz priekšu... to jau jums katrs bērns parādīs,» bija atbilde.

Aleksandra iela toreiz bija Lielā iela un Lielā Fūrmaņu iela tagadējā Lielā

Ņevas iela. 18

Tur viņš arī uzgāja kādu māju, to glītāko visā apkaimē. Uz bleķa tāpeles
stāvēja pa

vāciskam
—

tik daudz viņš saprata — Georg Rabemann, un tad vēl

dažādi cipari un burti, bet «rātseris» gan tur nestāvēja.

Viņš apskatīja visgarām šo māju, gaiši brūnā krāsā, gluda kā laķierēta, ar

cakām uz jumta un kroni! Aiz logiem balti, caurausti, puķaini priekškari, tik

tīri kā pirmais sniegs. Jumts no melnas tāpeles. Sirds viņam strauji sāka pukstēt:

viņa krusttēva māja! . . .
Tomēr no tās izdvesa kaut kas tāds svešāds

.. . viņš
kautrējās tur pavisam iekšā iet.

Vairāk reizes viņš tai apgāja apkārt un apkārt, aplūkoja to no vieniem

sāniem un otriem, no tuvienes un tālienes, apskatīja parādes durvis uz ielas, kur

iegrieztas lauvas galvas ar riņķiem mutē, izlūkoja glīti izrobotos sētas vārtus

bet dari, ko gribi .
.
. nevar un nevar iespert tur savu kāju ...

It kā tev kāds

pa pieri sistu!

Cik savādi! Divi spēki cīnījās viņa krūtīs
.. . viens ar varu viņu no šejienes

projām trieca, otrs — ar varu vilka klāt
.. .

Bet viņš nu nebija tas vīrs, kas būtu varējis palikt pusceļā . . . jau aiz ziņ-
kārības vien! Tādēļ ies, palūkosies no sētas puses .. . Vērīgi un kautrīgi tas

pavēra mazos sētas vārtiņus, vērīgi, it kā uz svešas zemes spēra kājas uz priekšu,
raudzīdamies visapkārt un vērodams, vai tikai nebūs jāsperas atpakaļ? Pagalms
izliets ar asfaltu, līdzens kā klons un pie tam vēl noslaucīts tik spodris, ka tur

neviena krislīša
..

.

Te viņš pamanīja pazīstamo kučieri ar plato bārzdu. Tas rīkojās patlaban

ap ratiem
— vai, kādi spoži laķierēti! . . . Laikam taisījās izbraukt.

«Dievs palīdz!» viņš uzrunāja. «Vai nezināt, vai rātseris mājā?» «Krust-

tēvs», to viņš neuzdrošinājās teikt.

Kučieris pacēla bārzdu. «Ā, tu, puika!
.. .

Laikam jau gan būs mājās .. .
Patlaban jau taisāmies uz izbraukšanu . . .Bet kas tev ar mūsu kungu par darī-

šanām?»

Pēteris jau gribēja sākt izskaidroties un nezināja, kā to lietu ievadīt. Bet viņš

netika pie tam. Tajā pašā acumirklī parādījās durvīs kāda apaļa pusmūža kal-

pone un sauca: «Kučer Kreil
..

. Lielmāte sauc
..

. Žigli! . .
.»

«Jā, jā,» tas atsaucās . . . «pagaidi, tūdaļ noslaucīšu rokas!»

«Kučer, neliec gaidīt!» viņa vēl piekodināja. «Tā kā tu drīz ierastos ķēķī. . .»
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«Es jau eju, es jau eju,» tas atbildēja un kāpa beidzot
pa ļovenēm uz

augšu . . . Pēteris viņam sekoja un tā it nemanot iezagās viņam līdzi ķēķī .. .
Resnā, apaļā ķēkša it kā no augšienes noskatās uz kučieri. Viņa laikam zin,

ka tam sagaidāms kas nepatīkams. Bet puiku viņa nemaz neievēro .. . rīkojas

gar saviem spožajiem krastoļiem, likdama tos no pavarda plauktos, kuru malas

aplīmētas ar izraibotiem papīriem. «Ak, kā te viss mirdz un laistās!» Pēteris

savā kaktiņā nodomāja. «Un pie tam tik salda, kairinoša smarža pēc vircām un

anisiem!»

Kučieris jau paliek nepacietīgs. Vai ķēkša nezinot, ko lielmāte šim sacīšot?

Tā par to vai sapīkst. «Nu, uzgaid tak maz bišķiņ .. . vai tev deg? . . .»

Iznāk lielmāte, stalta karaliska parādība! Pēteris it kā sevī sadukst un pie-
glaužas vēl vairāk savā kaktiņā. Viņam it dzīvi nu priekš acīm nostājas dziesmas

pants, ko tie viņu vakar krogā dziedāja: «Dāmas visas kuplas, staltas
..

. Grez-

nas, lepnas, sarkanbaltas ...» Viņas pieguļošā samta jaka cieši apņēma viņas

pilnīgās krūtis un šmaugo vidu, bet tad tālāk, no gūžām sākot, viņas vizojošā
kleite ar visādiem kružuļiem izplūst noslēpumainā plašumā. Toreiz vēl pašos
ziedos bija krinolinu laikmets. Jakas piedurknes plati nokarājās gar sāniem, bet

zem tām atkal baltas drēbes rokas. Pēterim likās, ka tās būtu apgrieztas otrādi,

šaurais gals augšām pie piedurknes un resnais apakšā pie aproces. Matos tādas

spožas, dīvaini mirdzošas adatas, un tie paši sagriezti tādās nepītās cirtās, kuras

tikpat kā čūskulēni nokarājās ap viņas lepno galvu un sārto vaigu. Pēterim viņa
izlikās kā kāda pārdabiska būte .

. .

«Kučer Kreil!» viņa pēdējo asi uzlūkoja, tomēr paturēdama savu pārdabis-
kās būtes maigumu. Balss tik mīksta un skaņa un tomēr tik stingra un noteikta

..
.

«Jā, lielmātiņ!» kučieris sameta kūkumu un gribēja tai piekrist pie rokas.

Bet viņa to veikli atrāva, zīme, ka šoreiz viņam vairs īsti nesmaida kungu
žēlastība .

.
.

«Palūkā jūs sev cit beschāftigung!» lielmāte salti sacīja .. . «Mēs jūs nevar

brūkēt ...»

Kučieris satrūkās. «Kādēļ tad, lielmātiņ?! Vai es savu dienestu riktīgi

neizpildu?»
«Par to še nav run'. Aber jūs ir rupj' muti brūkējuš . . . jūs sav' heršaft

ir bešimpfējuš ...»

«Es rupju muti — — šimpējis?!» kučieris izkrita tikpat kā no mākoņiem.
«Kas jums to ir teicis?»

«Jūs ne,
aber jūs' sēv!» lielmāte tapa arvien griezīgāka. «Viņa ir sacēs, ka

mēs nav nekād riktig heršaft, Kreil! Viņa ir sacēs bezonders uz man,
ka es

zogar nav nekād' deuče
.. . Viņa ir sacēs, ka es tik tād — Ļieschen, wie hat

sie gesagt?» (Līzīt, kā viņa sacīja?) viņa griezās pie kalpones.

«Pastalu sprancūzis!» ķēkša cieti noteica. «Jā, jā, Kreil, tā tava sieva palaiž

to muti!
.. . Viņa ar mūs' lielmāti esot kopā augusi —

— — tur jau sunim

jāsmejas! . . .
Lielmāte esot modernieka meita . . . neesot nekāda vāciete, bet tāda

pat pastalu sprancūzis kā viņa . . .Kreil, Kreil, vai tā vajag, vai tā vajag!
. . .»

Notriekts
...

kā sāls stabs, kučieris ķēkšu uzlūkoja.

«Alzo, tad es ir vēn «pastelf rancoze»,» cienmāte ģiftīgi uzlūkoja kučieri
.. .

grūti viņai nācās uzturēt vēl savu maigumu. «Hahaha!
.. . Aber mīl Kreil, pie

tāde pastelfrancoze jūs tak nevar dīnen, nicht wahr?! ...»

«Apžēlojieties, lielmāt, tas jau nevar būt?!» kučieris beidzot atdzērās. «Kur

tad viņa to varēja būt teikusi un kam teikusi? Un, ja viņa tā — es viņai



41

krautu pa lūpām, ka tās sasprāgtu tikpat kā zaķim! . . . Bet tas nevar būt
.. .

varbūt kāds grib mūs tikai nomelot ...»

Viņš pameta naidīgu skatienu uz ķēkšu un tā atkal pretim uz viņu. «Uz kam

jūs to sakāt, Kreil?!»

«Es par saviem kungiem arvien esmu kritis un kritīšu,» kučieris, neievēro-

dams viņas ierunu, trauca tālāk. «Āre, lai saka tepat tas puika
.. . viņu vakar

krogā? Vai es vienu sliktu vārdu par saviem kungiem esmu sacījis! ...»

«Tas puik?! Kas ir to puik?!» lielmāte tik tagad ievēroja Pēteri un aplūkoja

viņu no galvas līdz pat kājām ...
arī viņa sasmērētos zābakus. «Fui, wie es

stinkt!» (Vē, kā smird!) viņa aizlika roku priekš mutes. «Lieschen, fragen Sie

ihn, wer er ist?» (Līzīt, jautājiet viņam, kas viņš tāds ir?)
Pēteris stāvēja saglaudies

. . . viņš ieskatīja arī pats savu kļūdu, ka salējis

zābakus, tomēr tā nebija vairs izlabojama. Pie tam ķēkša viņu uzlūkoja ar tādu

skatienu, kas izteic visu: sašutumu, ziņkārību un arī labpatiku, kāda vecām

meitām katrā gadījumā pret jauniem zēniem. «Puika, kas tev te par darīšanu?

Ko tu te meklē?»

Pēteris pavisam sasarka. Kā lai viņš nāk klajā ar tik vārīgu un intimu lietu?!

«Man, man . . .» viņš stostījās . . . tad pakniksēja pret savu iedomāto krustmāti
.. .

«labdien, cienmātiņ . . . man ir tāda radu būšana . . . familijas lieta
— jā! . . .»

Ķēkša viņu neizprazdama uzlūkoja. «Kas par radu būšanu?
...

Tu kučierim

Kreilim rada?» Arī Kreilis un cienmāte, kura, kā Pēterim likās, it visu smalki

saprata, visi ar lielāko ziņkārību uz viņu lūkojās.

Sakaunējies viņš beidzot vairs nemaz nedrīkstēja acu rādīt. «Ne Kreilim
...

kam citam
.
. .»

«Jā, kam tad?!» ķēkša uzstāja. «Puika, ko tu tur svabelē?!»

«Pašam rātserim ...»

«Ko?! Rahtsherr Rabemanim, mūsu kungam? Puika, tu neesi gudris!
.
. .»

Kreilis ieplēta muti versti platu, un lielai mātei izzuda no vaiga pēdējā asins

pilīte. Pieturēdamās viņa pieķērās pie galda stūra, bet drīzi vien savaldījās, un

viņas acīs sāka mirdzēt tāda mākslota jautrība.
Pēteris nu ilgāk vairs nevarēja noturēties

...
ja jau nu tiktāl iznācis, tad

lai nāk gaismā visa patiesība. īstenībā jau viņš arī no paša sāktā gala nav nemaz

Rabemanis, bet Krauklītis . . . Jurka Krauklīts .
.
. cēlies no Bērzmuižas ļaudīm . . .

atnācis uz Rīgu krievu naudu dienēt . . . (Atpelnīt izpirkšanās maksu no zaldā-

tiem.) bijis sētas puisis tepat Ārrīgas Kaļķu ielā . . . «Mans miesīgs tēva brālis,»

viņš nobeidz savu ziņojumu, «bet desmit gadus nav pie mums bijis ...»

«Hihihi! Hochst sonderbar
..

.» (Ļoti dīvaini.) lielmāte iesmējās, bet viņas

smiekli bija tādi skāņi.
«Ej nu, tu sivēns, ko tu tur sarunā tādas muļķības?!» ķēkša atraidoši iesau-

cās. «Tev laikam vienas skrūves trūkst
..

. Eltermanis Rabeman kungs nemaz

te nav dzimis, viņš cēlies no Ausland
. . .»

«Nevar būt,» Pēteris piesarcis pretojās. «Vecais Mārtiņš pie «Trīs Rozes»

taču viņu it smalki pazīst ..
. Abi slaucījuši kopā ielu

..
. abi labi draugi ..

.»

«Ach, ach, ach!» ķēkša, saņēmusi rokas, izlaida pār viņu savu sašutumu.

Kreilis ieplēta muti vēl platāku. «Nudien, puika, tu esi jāved uz Rotenburgu,»

ķēkša beidzot piemetināja.
Un viņa smējās, un lielmāte smējās, lai gan iekšējais uztraukums un piktums

draudēja saārdīt viņas ārējā maiguma masku.

«Tu laikam esi nācis diedelēt?!» ķēkša griezīgi sacīja. «Tādēļ tu mums izlie-

cies par
radu . . . tādi zemnieku kužas jau to prot ...»
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«Tā jūs nerunājiet!» Pēteris sacirtās. «Es neesmu nekāds diedelnieks, man

pašam sava iztikšana! Esmu Opermaņa vīnūzī pudeļu skalotājs un pelnu piec-
desmit kapeikas par

dienu ...»

«Erbarmung . . . Erbarmung!» ķēkša, zīmīgi saskatīdamās ar cienmāti, raustīja

plecus. «Bhehehe, bhehehe!»

«Es nekā negribu, un man nekā nevajag!» Pēteris vēl aizskarts atņēmās.
«Atvedu te no mātes krusttēvam pāri rakstītu cimdu

.. . lūgtu viņam tos

nodot ...»

Viņš taisījās tos nodot cienmātei.

«Ej nu alberis!» ķēkša aizstājās tam ceļā, izrāva cimdus un iesvieda tos kaktā.

«Tādu ņenkaru mums nevajag. Pudeļu skalotājs, kuža tu! Tu rātserim gribi
būt radenieks. Kādēļ ne labāk birģermeistaram Svarcam un ģenerālgubernatoram
Līvenam? Apkaunies jel arī! . . .»

Pēteris nesaprata .. . pate cienīgā, viņa tante, to visu atļāva. Ahā, viņš lai-

kam tai vēl nebija nobučojis roku!
.. . Žigli viņš to gribēja izdarīt, tikai viņa

tam roku atrāva.

Piesarcis un nesamanīdams viņš nu palika stāvam. Ķēkša zobgalīgi un histē-

riski smēja, kučieris nesamanīdams braucīja bārzdu, un lielmāte maigā vēlīgumā
kodīja lūpas. Viņa, kā rādījās, bija zaudējusi savu apķērību.

Bet tad viņa atjēdzās, pagāja uz dzīvokļa pusi un sauca: «Georg!
.. . komrn

mal etvvas her!» (Juri, panāc drusciņ šurpu!)

Soļi .. . Pēc brīža iznāk tas pats kungs, kuru Pēteris bija redzējis kantorī

izmaksājam muziķiem naudu. Tikai te viņš daudz laipnāks, jautrāks un smai-

došāks. Pēterim kā zvīņas nokrīt no acīm, jā, jā . . . šinī sejā tik daudz no krust-

tēva Jurkas, kas viņu tik daudzas reizes uz ceļa gala šūpojis ..
. Sirds viņam

aiz prieka grib vai pušu sprāgt, viņš grib saukt, kliegt: krusttēvs! Bet no lielā

pārsteiguma un dabūtā trieciena tikpat kā sastindzis
..

.
«Ja, Hildegardis, was gebietest dv mir?» (Jā, Hildegard, ko tu man pavēli?)

Kučieris, kungu ieraugot, palocās, tāpat ķēkša, bet Pēteris stāv kā sastindzis.

«Kennst dv diesen Bauerlūmmel?!» kundze jautā. (Vai pazīsti šo zemnieku

lempi?)

Viņš palūkojas un atbild itin patiesīgi: «Nee —! Hab' ihn m mein Lebtag
nicht gesehen.» (Nē, neesmu viņu savā mūžā redzējis.)

«Also, denn nicht?!» (Tātad nē?!)
«Nein — aber was ist denn dabei?» (Nē, bet kas tad tur ir?)
«Schon gut . . . geh' zurūck,» kundze, izlikdamās it vienaldzīga, sacīja.
Kungs aizgāja.
«Kučer, vai jūs to dzirdt'?» lielmāte sacīja. «Vai jūs saprot to?!»

«Saprotu, saprotu,» tas pasteidzās atbildēt. «Kungs no tās lietas neko nezin.

«Nu, alzo! Kad jūs to saprot, tad jūs var ēt
.. . Par jūsu lēt mēs vēl nems

rūcksprache. ..»

Kučieris nu tagad pamanījās pie rokas, un cienīgā bija tik žēlīga, ka viņam
to vairs neatrāva. Tad viņš aizgāja . . .

Palika nu tikai vēl Pēteris, ķēkša un lielmāte
.. . Nospiedošs klusums

.•.
«Was steht er da noch?!» lielmāte to pārtrauca.
«Ko tu vēl stāvi, lielmāte jautā?!» ķēkša uzsauca Pēterim.

Tas stomījās, stomījās, tad pēkšņi iesaucās: «Jūs varat mani sacirst gaba-
los, — tas bija un bija mans krusttēvs Jurka!

..
. Ak, esiet tik labi: nododiet

viņam no mātes daudz labas dienas un te šos cimdus . ..»
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«Dv lūgst, dv frecher Bauerjung!» cienīgā piepeši pārvērtās
.. .

«Heraus mit

dir, dv lettischer Bengel! Stehlen sucht er hier, ja, stehlen!
. . . Lieschen, was ist

das fūr ein Art und Weise, dass Sie solches Pack m der Kūche dulden! Heraus

mit ihm, und zwar auf der Stellē
..

.» (Tu melo, nekauņa zemnieku puika! Ārā,
tu latviešu slaists! Zagt viņš meklē, jā, zagt .. . Līzīt, kas te ir par kārtību, ka

jūs ciešat tādus lupatas še ķēķī! Arā viņu, un proti, uz pēdām . . .)

Bet nu arī Pēteris vairs nevarēja nociesties, viņš saslējās, cik liels viņš bija.
«Ich auch, gnādiķ Frau. Mensch . . . ich auch kann schpreken deutsch, dass die

Bauer nesaprot! Haben nicht Angst ..
. ich stehlen nicht

..
. Aber ich garnicht

so dum, ich
ganz gut sehen, dass Ihr nicht freundlich Mensch

.. .
Fui, hat

aber Onkel Jurk bekommen boses Weib.»

Viņš nedabūja pēdējos vārdus izteikt, kad Līschena jau bija saķērusi ķēķa
šrubi un dancināja to pa viņa muguru. «Se tev radi, še tev radi, vagabunds,

braģegs! . . . Kuža viens ... pa vāciski gribēsi runāt . . . muti palaist . . . Arā! . . .
Un tūlīt ārā!»

Viņa atrāva durvis, un Pēterim nekas cits neatlika kā virzīties tikai pa tām

laukā . . .
Srube dancoja atkal par jaunu pa viņa muguru, ka skanēja vien

.. .
Nākošā acumirklī viņš bija nodzīts pa trepēm lejā un viņa cimdi tam nosviesti

pakaļ.— — — — — — — — — — — — —-

Iznācis uz ielas, Pēteris bija gluži bez valodas! Tik pazemots un apkaunots

viņš vēl nekad savā mūžā nebija juties. Ak, kā šie zaimi viņam grieza sirdī!
.. .

Tos sitienus viņš nemaz nejuta
..

. Sirds vairāk sāpēja nekā mugura. It kā no

kādas neredzamas varas rokas pašas no sevis vilkās dūrēs
..

. Lauris ar savām

spulgošām acīm viņam nostājās priekš gara acīm. «Nolādētie vācieši!
.. . Nolā-

dētie plukatas vācieši! ...»

Kad pirmais sašutums un īgnums par šiem plūkātiem mazliet jau bija pār-

skrējis, viņam kas žēli iedūrās sirdī. Tie taču viņa paša radi! Miesīgs tēva brā-

lis, bet negrib viņu pazīt . . . «Jā, jā,» viņš sāpīgi nopūtās . . . «rads rada velns!»

Un kādēļ tad viņi to tik daudz lacināja un sunīja? Vai tad viņš ko ļaunu gribēja?
Aiznes viņam no mātes daudz labas dienas, aiznes tik košus, izrakstītus cimdus,

parādi viņam, kā teic, sirdi, bet viņš tev parāda citu ko!

Ka ne, ne! Vai tad viņam viņu vajag? Jāsmejas tikai!
.. . Viņš no tiem nav

neko lūdzis un prasījis. Nav ar nekāda vajadzība . . . paldies dievam, pašam

sava iztikšana!
...

Kad nu arī sašutums par šiem lepniem radiem bija pārskrējis, tad beidzot

vēl kāda dziļāki noslēpta balss runāja, ka arī viņš pats gan
mazliet vainīgs. Viņš

pareizi nebija to lietu iesācis. Kam viņam tos zābakus vajadzēja tā saliet?

Domāja, smērs naudu nemaksā, — bet tai ķēķī ož kā nelabais! Vispirms Rīgā,
cik viņš mana, labprāt necieš tauka zābakus. Tas ir kas prasts, kas mužicisks!

Rīgā te visi ar viksētiem zābakiem
... Jā, jā .. . viņam jādomā, kā pie tādiem

tikt, ja grib skaitīties par īstu rīdzinieku. Citādi viņu visi suņi sāks smiet.

Un otrām kārtām
—

lai nu krusttēvs kā, bet tagad viņš kungu kārtas! Rāts-

eris, viņi teic . . . Kungi un vācieši kaunas no zemnieku cilvēkiem. Tas viņiem

par mazu. Viņš iegādājās arī turpat Bērzmuižas ļaudīs kādu vācu kurpnieku ar

savu gaspažiņu. Lai
gan tie dzīvoja tikai pirtī uz aplāgu, tad tomēr cik lieli bija

pret latviešu cilvēkiem un cik lepni uz savu štandi! Nu, kur nu vēl, tev jāteic,

tāds rātseris, kurš brauc ar pāris zirgiem un dzīvo tādā pilī?! Vai tāds tev ļaus
bāzt sevi vienā maisā ar mužiku?

Tādēļ viņam nevajadzēja visiem pilnā kaklā izkliegt, ka tas viņam rads.
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Ķēkša dzird, kā tas nu izklausās. Varēja viņš it mierīgā garā padot dieva palīgu

un prasīt: vai rātseris mājā? Ko viņam vajaga no rātsera? Viņš atbild: «Nē, nē,

to es varu sacīt tikai pašam rātserim. Tas un tas man sūtījis, ļoti svarīga darī-

šana, jā!» Un, kad tad viņš būtu ticis pie tā klāt, tad zem četrām acīm tie būtu

izrunājuši visus galu galus. Āre, tā būtu bijis riktīgi! .. . Kas tad citam bija

jāzin par viņu radu būšanām un darīšanām! . . .
Neko darīt

..
. kas darīts, padarīts! Izlietu ūdeni vairs nevar sasmelt

..
.

Bet tad viņam uzmācās vēl tādas savādas šaubas
... Ja nu tomēr ķēkšai un

lielai mātei taisnība, rātseris nav nemaz viņa krusttēvs, bet pavisam svešs aus-

lenderis?!

To iedomājoties, kauni durstīja viņa vaigus, viņam bija tā, it kā kāds tam

aiz apkakles būtu aizgāzis aukstu ūdeni. — Vai dieviņ, kā tad viņš nejauki
būtu izblamierējies! . .

.

Ko tie ļaudis tad lai par viņu domā?

Nē, nē, tas nevar būt! . . . Sis vaigs viņam tik pazīstams, tik sen jau
redzēts

...
tas atgādina viņam ko sen aizmirstu

.. .
arvien nāk atmiņā krusttēvs

Jurka, ka tas viņu šūpoja uz ceļgala. Nē, viņš tām sievietēm nevar ticēt ... ja

nu arī tās taisni nemelo, tad viņas maldās.

Un izrādījās, ka patiešām tā
.. .

ledams tas neviļus atskatās atpakaļ. Brauc

viņam nopakaļas pajūgs ar tādiem divjiem dumjiem .
. .

širas nokaltas jaunsud-
raba sprādzēm .. . iet, ka dzirksteles vien met! Uz labiem, trekniem zirgiem

viņam arvien patīk noskatīties, un tā viņš paliek stāvot. Un, lai gan stipri pie
vakara, viņš tomēr saredz, uz bukas sēž kučieris Kreilis

..
. platā bārzda plivi-

nās vien —■— un ratos pakaļā krusttēvs Jurka —
—

rātseris paliec galvu
drīz uz vienu pusi, drīz uz otru pusi un skatās uz priekšu.

Pēterim it kā sirds vai nostāj pukstēt. Te notiek kas negaidīts .. . «stop»,

pajūgs viņam blakus nostājas, Kreilis ātri atrauj deķi no bukas un māj viņam,
lai tas kāpj augšā. «Nu, puika! Živai, živai

..
.»

Tas vēl nesamana, skatās, ko kungs, bet, kad arī rātseris tam māj ar roku,
lai paklausa, tas ar vienu lēcienu augšā, Kreilim blakus, un dumjie -iet atkal uz

priekšu, ka «švivkst» un dzirksteles sprēgā . . . lekšrīgai tie ar vienu rāvienu bija
cauri, tad tālāk pa plosta tiltu uz Pārdaugavu, no pilsētas ārā

..
.

Ir pavisam tāda savāda sajūta, ja dabon braukt tādā greznā ekipāžā, ar

tādiem spožiem, jaunsudrabā iekaltiem zirgiem! Tikai citam tāda sajūta ceļas
īsti tikai tad, ja tas sēž pakaļā kunga vietā. Turpretim priekš Pētera sēdēt priekšā
uz bukas tādā divjūgā, kur zirgus māki tikai turēt, bija kas daudz vairāk! Jau
sen tas bija bijis viņa ideāls. Un tagad no šī ideāla gandrīz vairs nekas ne-

trūka . . . tikai kad viņš pats vēl dabūtu tos grožus savā rokā un kučierēt. Visas

zirgu biklās kustības, satrūkšanās un enerģiskā likšanās streņģēs viņam darīja
neizsakāmu prieku. A, kad viņš tos vēl dabūtu valdīt ar stipru roku!

Nododamies šai baudai, viņš pa pusei bija aizmirsis visas savas lietas un

lielās errastības . . . aizmirsis arī domāt
par to, kādēļ tad viņš te sēž uz bukas un

uz kurieni tad viņu ved? Aizmirsis arī to, ka tas, kas viņam sēd aiz muguras,

ir viņa krusttēvs . . . Visa tā radu būšana viņam piepeši izgājusi no galvas.
Kreilis manīja, kas viņu interesē, un apzinīgi smaidīja. «Tu, zēn, ar tādiem

zirgiem gan vēl nekad neesi braucis?»

Pēterim, ja tas gribēja būt godīgs, būtu bijis jāatzīstas, ka ne, bet viņš jau,
cilvēks, arī ko gribēja sacīt.

«Ā nē, vai zini, mums Bērzmuižas ļaudīs arī zirgi kā iņģisti! Ačeku pat,
kad likām Blēsi un Dūkano kopā orei priekšā un braucām visa saime uz veciem

Simjūdiem gada tirgus Dobelē. Turies tikai pie ores malām, iet, ka dubļi vien
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šķīst! Un atkal rudeni, kad mūs' pats veda brūti un otrs saimnieks brūtgānu.
Mūs' pats jau iepriekš pasaka ..

. saka: pušeniek, es pirms ecēšu apgāzīšu

un tad arī tevi vēl izbraukšu
..

. Blēsim tad bija kāja drusku pastīva, izbaroja

pāris nedēļu Dūkano un Briedi. Brauc no baznīcas mājā kāzenieku gara rinda.

Bet tad lauka vidū, ka lika mūs pats brūtgāna vedējam garām
..

. pāri pa grāvi,
tiešu tiešām! Citi vēl tikai pie tiltiņa, mūs' pats ar brūti jau sētsvidū . . . nošķīduši
vieniem dubļiem ..

. brūtei pilnas acis. Kā piebrauc brūtgāna vedējs, mūs' pats

šim pretim: — Redzi, kaimiņ, vai neteicu?! Pirms apgāzu ecēšas un tad arī

vēl tevi izbraucu! — Sim tas lāgā nepatīk, atrūc: «Izbrauci, jau izbrauci!
..

.»

Ko tad, vīrs, citu teiks ...»

Piepeši viņš aprāvās .. . Viņš te runāja un stāstīja pilnā kaklā, un turpat

pakaļā sēdēja rātseris, kad arī viņa krusttēvs. Bet, atskatījies atpakaļ, viņš

manīja, ka tas ar lielāko interesi to visu noklausījās un pat sirsnīgi smējās . . .
Tā viņi it nemanot bija sasnieguši ar tumšiem kokiem ierāmētu šoseju un

beidzot apturēja Altonā pie Māres dīķa. Te bija ļoti izslavēts restorāns, un

Rīgas kungi bieži vien te izbrauca uz brokastīm vai vakariņām, vai arī citā laikā

norunāja te satikties.

Rātseris, kā rādījās, te bija ļoti cienīts un pazīstams viesis; viņam izkāpjot
no ratiem, saskrēja apkārt visi ķelneri un arī pats viesnīcnieks. Pārējās publikas
nekādas daudz nebija.

Viņš pastellēja vakariņas atsevišķā istabā priekš divām personām, jo varbūt

ka ieradīšoties kāds viņa draugs. Un, uz Kreili pagriezies, tam paklusu sacīja:
«Un tu nu, kučier, pārāk nenoskumsti, ko lai nu dara. Ja neies citādi, tad aiz-

došu tev pāri simtu . . . varēsi nopirkt zirgu un raspusku un braukt smagajos.
Darba jau netrūks ...»

«Paldies, lielskungs, par jūsu žēlastību, paldies,» kučieris zemīgi pacēla cepuri

un rādījās būt dziļi aizkustināts.

Kad rātseris sulaiņu pavadībā verandai cauri bija aizgājis uz restoracijas
dibenu, Kreilis pie sevis bārzdā norūca: «Kungs jau gan mums, ļaudīm, tikpat
kā tēvs. Bet lielmāte gatavais velns! Lai dievs nedod ...»

Kunga draugs, kā rādījās, negribēja ierasties, jo pēc kāda laika iznāca ķel-
neris pēc Pētera un sacīja: «Junge! lenāc

..
. kungs tevi sauc!»

Pukstošu sirdi Pēteris sekoja sulainim cauri restorāna zālei, tad tālāk pa

kādu koridoru. Beidzot ķelneris piedauzīja pie kādām durvīm un ielaida viņu
iekšā.

Beidzot nu krusttēvs un krustdēls stāvēja vieni aci pret aci
..

. labu brīdi

viens otru mēmi uzlūkoja .. .
«Pēterīt, tas tu patiešām esi!?» rātseris viņu silti uzrunāja un skaidri pa

latviski. «Ai, kāds tu jau liels izaudzis
...

Tu mani pazīsti gan
vēl?

..
.»

Patiešām viņš nolicis nost visu, kas tam no kunga ...
ir īsts un dabīgs lat-

viešu cilvēks. Pēterim ap sirdi tik vēlīgi, tik laimīgi. «Ak tad patiešām jūs,

kungs, esat Jurka
.. . mans krusttēvs

..
.» Viņš vairāk nevarēja izrunāt, sagrābj

krusttēva-roku un skūpsta to un skūpsta... Tā nebija padevīga rokas laizīšana,

tā bija sirsnības izteiksme vislielākā mērā
...

uz roku uzkrita karsta asariņa.

Toreiz uz laukiem pie latviešu cilvēkiem vēl nebija parasts, ka vīrieši savā starpa

skūpstītos . . .

Krusttēvs no savas puses glauda viņa vaigus, glauda viņa matus, un arī tam

acis mitras.

«Kad mēs divi vien esam, tad nesauc mani par kungu,» viņš sacīja. «Tad

esmu tavs krusttēvs Jurka . . . Bet pasaulei tu nekad neliec manīt, ka mēs radi
.. .
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it sevišķi manai cienīgai ne. Vai dieviņ, ja viņa dabū zināt patiesību! Mēs tad

abi esam zuduši cilvēki! Jau tagad viņa no tava apciemojuma palika mājās

slima, lai gan mums pašiem vajadzēja ciemos braukt
.. . Bet, ja viņa zinātu,

kā ir patiesībā, viņa būtu pagalam!»

legādājoties notikušo, Pēterim atkal tikpat kā nazis iedūrās sirdī. Mugura
vēl tagad atgādināja šrubi. «Kas tad man deva to zināt!» viņš aizskarts sacīja.
«Neesmu jau nemaz tāds, kas virsū bāžas. Bet tad jau man varēja pasacīt ar

godu, un es būtu aizgājis .. .
Bet lacināt otru, nosmiet, sist ar koku

.. .
vai es

kāds suns esmu?!»

«Nu jā, tu jau neesi vainīgs,» krusttēvs viņam piebalsoja. «No viņas tas

labi nebija darīts!
.
. . Bet mēs abi radi būsim un paliksim ..

. satiksimies tur,

kur neviens to nezin. Es tevi, Pēterīt, neaizmirsīšu! . . . Bet pie mums mājās gan
nekad nenāc

...

to man apsoli, dēls . . . Redzi, viņa ir ātras dabas cilvēks, —

tur nepatikšanas vien iznāk ...»

«Tad neiešu, jau neiešu!» Pēteris aizskarts turpināja. «Tā jau kučieris sacīja,
ka viņa labs velns esot —»

Krusttēva piere aptumšojās. «Jaā? Tā viņš teica? . . . Nu jā, ko tur lai dara,

Pēterīt, tādi jau tie sievišķi ir! Neņemsim viņas tik «genau». Vēlāk, kad nāksi

vairāk dzīvē, tu visu to sapratīsi, arī to, kādēļ viņa tā uztraucās . .
.

Uz ātru roku

tev to visu nevaru apskaidrot . . . Bet nu sēdīsimies klāt un iebaudīsim, ko dievs

devis!
... Ja esi nācis pie manis ciemā, tad tevi bez cieņas negribu atlaist

.. .

Pastāsti man, kā iet mātei, un iztrieksimies
par visu . .»

Pēteris nelikās divreiz lūgties, jo visu dienu izstaigājis un baudījis ne kris-

līša! Viņš ēšanu pavisam bija piemirsis un tādēļ vareni izsalcis. Viņš tādēļ sēdās

klāt pie bagātīgi apkrautā galda, izvilka savu «šleseri» un, kā jau savā ikdienējā
dzīvē paradis, taisījās ņemt gabalu gaļas rokā un pucēt to nost . . .

«Tā nē, dēls,» krusttēvs viņu pamācīja, «tā ir mužiku mode! Tev jāmācās
smalki ēst ar nazi un dakšiņu

.. .

Un te jāliek uz šķīvja . ..»

Pēteris piesarka
.. . atkal viņš ļaunojās uz sevi. Kā viņš tā aizmirsies! Pie

smalkiem ļaudīm tā nevar kā pie mužikiem, kuri, jāteic, putru strebj ar koka

pavārnīcām. Bet kungi, tie ar misiņa karotēm. Viņš jau dzīrās uz laukiem bija
noskatījies, ka saimnieku galā ēd dakšiņām jeb «gapelēm», un tādēļ krusttēvam

par jo lielu prieku prata arī rīkoties pēc viņa aizrādījumiem. Viņš skatījās visu,
kā dara «rātseris»

.. .
aizsēja pat sev zalvjeti priekšā.

«Tu šņabi arī dzer?» krusttēvs piedāvāja. «Nē!
~.

Nu labāki arī ne
.. .

ieliešu tev kādu glāzi vīna
.. .

Ēd, Pēterīt, nekautrējies ... ēd, kas tev smeķ ..
.

pilnu vēderu ...»

Nu Pēteris jau arī nesmādēja. Ēdiens iztaisīts tāds, ka jāteic, pats lien

dibenā
.. . vēža ļipas ar tādu kreimotu mērci

...
un atkal tādi melni ikri, palie-

kam garšīgi
..

. krusttēvs tos tik vien vairāk, un atkal gaļa —
tik kreptīga un

garšīga, ka vai uz mēles kūst. Tikai tie sasodītie pipari, kad uzkož tos, dedzina

kā velns! Un atkal padzēriens — — sevišķi tas baltais ar tām šķūmēm spic-
glāzēs

. .
. salds un smeķīgs, var nodzerties tikpat kā bērzsulas! Krusttēvs tikai

smaidīdams ielej, bet, kad viņš tā dūšīgi met, tad piebilst: «Vadzi, Pēterīt,

nekamp vis tik bieži . . . tas ir stiprs
.
. .»

Prāts top pavisam tāds līgsms
.. .

Krusttēvs, bet nemaz nav lepns .. .
saru-

nājas ar viņu kā riktīgs latviešu cilvēks . .
.

Un ka tikai kā trūkst, pazvana sulaini

un ar tikai par «deutsch». un tik lepni nokraukojas caur degunu, ka Pēterim uznāk

vēlēšanās: «kaut es arī tā varētu!»

«Nu pastāsti, kā tad klājas tavai mīļai mātei?» krusttēvs jautāja, kad bija
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atkal vieni. «Vai vesela? Ir vēl pie dzīvības
.. .

Ak dievs
...

tik ilgi neesam

redzējušies ..
. Cik mēs mīļi satikām! Viņa man bija vairāk nekā māsa ...»

Pēteris
nu, cilvēks, izstāsta visu .. . Iztiekot

.. .
tikai dažureiz nobēdājušies

par viņu .. . domājuši, ka būs vai nu miris, vai pazudis. «Te viņa sūta pāri
rakstainu cimdu un liek sacīt daudz labas dienas.» Viņš pasniedza tam pirmīt

apsmādēto mātes dāvanu.

«Rātseris» aizkustināts aplūkoja cimdus
..

. izmēģināja tos, pat uzmaukdams

rokā . . . «Ak tu mana labā māsiņa . . .
skat, viņa mani neaizmirst . . . Tūlīt viņai

rakstīšu un aizsūtīšu naudu — —» Piepeši viņš palika domīgs .. . «Nē, nē, tu

viņai, Pēterīt, rakstīsi — tu viņai aizsūtīsi manā vietā. Raksti viņai no manis

daudz labas dienas
.. . tikai nesaki, kur un kas es esmu

.. . Citādi viņai var

ienākt prātā mani apciemot, un tu zini,_ mana cienīgā — —»

Pētera vaigs uzreiz aptumšojās . . . Sī cienīgā jau, lūk, bija tas rūgtais piliens

viņa prieka biķerī. . .
«Tu taču par to neļaunojies, Pēterīt,» krusttēvs atkal uzsāka. «Tu esi prātīgs

zēns un mani saproti ... Jā, Pēterīt, tu viņai nosūtīsi
...

še tev būs ...» Viņš
pasniedza tam lielāku naudas gabalu. «Un par tavu pakalpojumu es tev nopirkšu
krietnu sudraba pulksteni . . .»

A, tas bija kas priecīgi pārsteidzošs, kas Pēteri iebīdīja uzreiz citā gara

stāvoklī.

Vai tu traks . . . sudraba pulkstenis! Sen jau viņš lolojis tādu ideālu — būt kā

lielam puisim .. . pulkstenis ķēdē pie krūtīm, zābaki līdz ceļiem .. . stīviem lie-

liem un liela šalle, divreiz aptīta ap
kaklu! . . . Tagad šis ideāls izmainījies tik

daudz, ka viņš kāro viksētus zābakus un baltu krāgu kā smalkiem Rīgas kungiem,
bet pulkstenis šinī ideālā vēl arvienu ietilpa ..

.
«Vai spindeli vai cilinderi?» viņš nedroši ieminējās, jo bija dzirdējis runā-

jam, ka starp abiem ir kāda starpība.
«Ē, nu, tādus krāmus!» krusttēvs mazcienīgi paraustīja plecus. «Ontlīgu

enkura pulksteni ...»

lestājās brīdi klusums. Viņi beidza ēšanu un uzkoda vēl uzēdai kompotu .. .
«Krusttēvs patiešām labs cilvēks, goda cilvēks,» Pēteris pie sevis nodomāja.

«Taisnība gan, ko kučieris teica.» Tikai viņš īsti nezināja, kā viņu saukt, vai

par «jūs» vai par «tu».

Tādēļ viņš labāk apgāja šim jautājumam apkārt un ieminējās .. .

«Nu kā

tad krusttēvam pa to laiku gājis?»
«Man?!» Rabemanis attrauca. «Nu, paldies dievam, nekas! Biju ilgus gadus

projām pie prūšu robežām . . . bija man preces jāsūta šurpu un turpu. . . Diez-

gan grūts amats, bet nopelnīt jau nopelnīju. Dažus gadus sabiju Vāczemē
.. .

pašā Berlinē
. . . nobraucu arī uz Parizi, tad vēl tālāk . . . Francijā. Ai Pēterīt,

tev vajadzētu redzēt, kas tur par dzīvi
.. .

Parizē! . . . Kas mūsu Rīga
...

pavisam nieks ...»

Pēteris viņu neticīgi uzlūkoja. Ka
par Rīgu vēl kas pārāks, tas viņam izlikās

nesaprotami.
«Tātad tu redzi, ka es nemeloju ..

. esmu arī auslenderis,» krusttēvs turpi-

nāja. «Un tad atnācu atpakaļ uz Rīgu, apprecējos ne ar tukšenieci, un dievs

mūs svētījis. Tirgojamies, kārpāmies .. . cenšamies arvien uz priekšu!»
«Vai tad krustmāte ari auslenderis?» Pēteris ieminējās.
Krusttēvs apjuka. «Kā tu to domā?!»

«Nu jā, tā kučiera sieva jau teikusi, ka viņa tāds pat «pastalu sprancūzis»,»
Pēteris paskaidroja.
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«Tāa! Viņa tā teikusi?» krusttēvs savilka uzacis
.. . «Bet, kad krustmāte

tev to saka, tad tici viņai to! . . . Jā, Pēterīt, tu taču viņai tici?!»

«Ticu jau, ticu ...
bet vai tad viņa manim ticību prasa? Viņa jau no

manim negrib nekā zināt . ..»

«Pareizi!» krusttēvs norūca. «Tā jau ir tā lieta! .
.
. Bet pagaidi tikai uz

priekšu . . . nāks laiks, kad jūs būsiet labi draugi. Dienās tu mums būsi tikpat

kā mūsu bērns .
.
.»

«Jā, jā,» Pēteris pie sevis domās nopūtās: «nāks laiks
.. . dienās!» Bet tad

piepeši ieminējās: «Vai krusttēvam kāda familija arī ir?»

«Ir gan,» tas attrauca. «Viena pameita, Ortrude, apmēram tavos gados .. .
tā tagad atronas panzijā. Un tad vēl Kuniberts, tas mans paša dēls

...

tas

tagad sešus gadus .. . Reizi tu viņam būsi brālis, Pēterīt
.. . Tikai tagad vēl

viņiem netuvojies ...
ne maniem bērniem, ne cienīgai

.. . neliecies tu gar viņiem

ne zinot ...»

«Tad nē jel, nē!» Pēteris mazliet aizskarts attrauca. «Kas tad man no viņiem

vajadzīgs?»
«Itin pareizi!» krusttēvs piebalsoja. «Tu turies tikai pie manim. Es tev krist

nejaušu . . . nekad! Tevis paša labā tikai to aizrādu
..

.»

Paēdis viņš aizkūpināja smaržīgu cigāru un ilgi likās ko pārdomājam.

«Pēterīt!» viņš beidzot ieminējās. «Ko tu tagad domā Rīgā iesākt?»

«Nu ko?!» Pēteris noraustīja kamiešus. «Man jau savs darbs ir
.. . pus-

rublis par dienu pie pudeļu skalošanas...»

Krusttēvs viņu domīgi uzlūkoja. «Nē, nē, —
tā tu tālu netiksi! Tur pie

prastiem cilvēkiem prastas valodas vien tu dzirdi
...

tu tur nekur uz priekšu
netiksi. Tev jātop smalkam, jāmācās smalkas manieres . . . jāmācās pa vā-

ciski
...

tā ka lai neviens nevarētu sacīt, ka tu esi mužiks un pie tam vēl latvie-

tis. Mācies, cik tu vari, pa vāciski
...

cik tik vari, vāciski, vāciski, vāciski!
.. .

Tikai tā tu tiksi dzīvē uz priekšu ...»

Pēterim tur nebija ko pretim bilst; tikai tik daudz, ka viņu atkal tas lielības

velns dīdīja. «A, savu tiesu pa vāciskam jau tagad protu!» viņš attrauca.

«Pirmīt ar — ar — krusttēva sievu izrunājos pa
vāciskam

..
.»

«Taā!» krusttēvs uzjautrināts iesaucās. «Nu tad parunāsimies mēs arī. Wie

alt bist dv?» (Cik tu esi vecs?)
«Zu große Tage sechzehn Jahr ..

.» Pēteris, lepns uz savu mākslu,

atbildēja.
«Tu laikam domā, pa lieldienām?» krusttēvs jautāja. «Nē, tās pa

vāciski

nesauc «große Tage», bet «Ostern». Bet nu tālāk: Was macht deine Mutter?»

(Ko tava māte dara?)
«Dank fūr fragen, ist ganz!» Pēteris uz vārdiem atbildēja.

«Tu laikam gribēji sacīt: «pateicos par jautāšanu, ir vesela». Nē, zen,

«vesela» šinī gadījumā nevar sacīt «ganz», bet ir jāsaka «gesund». Vispār tie

vārdi nāk citādā kārtībā, tu ņem pārāk burtiski, domā pa latviski un izsaki pa

vāciski. Tev vajag mācīties arī domāt
pa

vāciski
.. . Nē, dēls, ar tavu vācu

valodu iet tikpat kā pa žagaru tiltu. It sevišķi, kur smalki ļaudis dzird, tu sargies

runāt pa vāciski, jo tie tūdaļ redzēs, ka esi bauris un gribi izlikties par vācieti.

Un, ja to mana, tad ir vēl sliktāk . . .
Starp vienkāršiem ļaudīm jau nu tu, pro-

tams, vari mēģināties
...

bet jāmācās tev vēl daudz, daudz jāmācās
..

.»

No krusttēva iznīcinošās kritikas sadragāts, Pēteris palika itin maziņš un

neteica vairs ne vārda. Turpretim «rātseris» staigāja domīgs pa
istabu un

prātoja:
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«Hm, hm, kur es tevi varētu ielikt, zēn? Kur tu varētu mācīties smalku izne-

šanos un smalku vācu mēli? Hm, hm!»

«Pastoi, Fukss . . .
man rokā ir!» viņš pēc brīža iesaucās. «Tev jātop par ķel-

neri, āre, par tādu, kas kungus apkalpo tā kā mūs šovakar
..

. Vai tu gribi?»
Pēteris drusku padomāja. «Kas tur man ko negribēt ...

un vēl kur

jūs — —»

«Nu jā, kas tev ko negribēt!» krusttēvs piebalsoja. «Tas jau tavs paša
labums. Redz, tev arvien tad darīšanas ar smalkiem cilvēkiem. Tu noskaties, kā

kungi dara, un dari viņiem pakaļ. Tu pastāvīgi dzirdi pareizi vāciski runājam

un beidzot ieņemies arī! Un ja vēl pats piemācies klāt
... nē, tas ir kaut kas

priekš tevis! . . . Un arī mums abiem būtu tad arvien izdevība satikties. Es aiz-

iešu uz viesnīcu, tu mani apkalposi .
.
. neviens to nezin, kas mūsu starpā, ne-

vienam tas neuzkrīt . . . Un, kad tu būsi jau tiktāl, ka varēsi uzstāties kā īsts

vācu jaunskungs, tad mēs redzēsim tālāk, mans zēn
..

. tad mēs redzēsim ...»

Pēteris no viņa vārdiem bija tā sajūsmināts, ka viņam acis sāka spulgot.
«Lai tad iet!» viņš iesaucās. «Man vajag tikt par īstu vācu jaunukungu, un lai

tur velns par krupi paliek!»
«Nu labi,» krusttēvs turpināja, «tad es tūlīt runāšu šim pašam saimniekam,

Viņam ir daudz tādu vietu, un, ja es viņam teikšu, viņš tevi tūdaļ pieņems mā-

cībā
.. .

Tātad dzīvo pie Opermaņa vīnūzī? Labi, norunāsim -— gaidi tikai,

kad tev būs pakaļ
.
. . Bet tikai neliec nevienam manīt, ka tev caur mani tāda

vieta ...»

«Nu, nu, vai tad nu es esmu kāds mazais bērns,» Pēteris viņu mierināja.
Tā viņi abi norunāja, un tā palika. Pēteris aizgāja sapurināt kučieri, un

krusttēvs apņēmās parunāt ar viesnīcnieku. Tas esot ar mieru, viņš sacīja, kad

zirgi tika piebraukti.

Pēterim, kas šodien tik daudz piedzīvojis, pieredzējis pirms tik daudz nepa-

tikšanu Rīgā, nu beidzot atvērās tās visjaukākās izredzes. Viņam tādēļ tik prie-
cīgs prāts, tik daudz dzīves spēka kaulos, ka tas savu enerģiju vairs nevarēja
valdīt. Uzsēžoties uz bukas un zirgiem sākot iet, tas iesaucās īsti zemnieciski:

«Evā! Dvi, Vaņka!»

«Klusi, puika, vai tu traks!» kučieris iegrūž viņam duņķi ribās.

Rabemanis pie sevis sarauc pieri. «Man nevajadzēja viņam ļaut tik daudz

šampanieša sasūkties,» viņš norūc. Un, kad zēns ķepurodamies vēl izgrūž kādu

tamlīdzīgu skaņu, tas viņam paklusu uzsauc: «Pēter, ņemies aktiņu!»
Pēteris arī «ņēmās aktiņu» un ir kluss kā pelīte. Un klusums viņu pārņem ar

saldu snaudu. Tilta galā tie viņu pussamiegojušos izlaiž no ratiem un paši brauc

tālāk. Tiklīdz viņš sasniedzis savu migu, tas liekas uz auss. Bet pa miegiem

viņam ar kungiem vien darīšana, ar kungiem vien! Un citādi viņš ar tiem nerunā

kā pa vāciski.

Ceturtā nodaļa

Jau vairāk dienas «rātseris» savu cienīgo nebija redzējis. leslēgusies savā

buduārā, klāt ožamās zāles un odēres
..

. viņa aizbildinās ar galvas sāpēm.

Logu priekškari nolaisti
.. .

rīta k'leitē viņa valstās pa kušeti. Pat mazais Kuni-

berts, kuram pie mamas arvien pietikšana, vairāk dienas nav dabūjis audienci,

un tam jāpietiek vienīgi ar savu audzinātāju Faustini Svīchelbein jaunkundzi.

Tā bija stipri noziedējusi jaunava, mācīta un gudra, smalkjūtīga, dievbijīga

un krinolinu modei naidīga. Viņai bija ļoti veselīgs spriedums par to: mon-
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strums! «Kā cilvēks izskatās ar krinolīnu?!» viņa mēdza sacīt. «Kā piepūsts

pūslis!» Aiz opozicijas pret to viņa mēdza nēsāt aizkrinolina laikmeta ampiru

no 1812. gada, no tiem laikiem, kad «tēvs apņēma māmiņu». Pati pret savām

interesēm, jo ļaunas mēles melsa, ka krinoline viņas spiciem kauliem būtu nākusi

ļoti par labu. Pārāk pieglaudīgs ampira kostims viņas savītušam stāvam ne-

piedeva nepavisam kairuma. Arī no vaiga viņa nebija skaista: tumšidzeltenu

ģīmja krāsu ierāmēja tumšispīdīgie mati, kas citādi būtu pelēki, ja Faustine

rūpīgi nenokrāsotu kairu sirmo stīdziņu. Acis, izdzisušas un īsredzīgas . . . slēpās
aiz lielām, melnām raga brillēm.

Totiesu viņa bija ļoti lepna uz savu vācu dzimumu, ka ne vien īsta vāciete,
bet arī īsta baltiete un rīdziniece. Katram vienam viņa varēja uzskaitīt savus

senčus no tēva un mātes puses
līdz ceturtam augumam un uzrādīt, ka starp tiem

daudzi pazīstami Baltijas mācītāji, literāti, tirgotāji un ievērojami amatnieki.

Viņai tātad bija pareizi saskaņotas un pēc samēra noapaļotas baltiešu asinis.

Sapratīsim, ka viņa tādēļ liela «kontinuitātes» cienītāja. Katram būs palikt
savā šķirā un kārtā, kādā dievs viņu iestādījis. Dievs pats ir to paredzējis,
kuriem būs būt kungiem un vāciešiem un kuriem atkal bauriem un latviešiem.

Kas pret šo kārtību uzstājas, kas viņu mēģina sajaukt un grib, lai visi jaucas

viens caur otru, tad tāds noziedzas pret dieva prātu. Tādēļ, lai arī latvietis bija
«viens prasts kuža» un aizskāra viņas estētiskās jūtas, viņa tomēr vēl tādu

labāki pacieta nekā tādu, kas gribēja šmaukt vācu ādā, prasts zemnieks būdams,

izlikās par vācieti un tā, pēc viņas domām, apkrāpa dievu un cilvēkus.

No visiem šiem renegatiem viņas acīs tikai viens izpelnījās žēlastību. Tas

bija viens no Rabemaņa vecākiem komijiem, labības uzpircējs un linu brāķeris

Fuchsings, sārts, veselīgs cilvēks, melnu bakanbārzdu un melnām acīm, kuru dēļ
Faustine viņu tik dedzīgi cienīja . . . Viņa bija šķīsta un jumpravīga kā pirmais

sniegs, nekad vēl vīrieša skūpsts nebija aizskāris viņas mīlestībā alkstošās

lūpas . . .Bet, ja tas reizi notiktu
...

ja viņas izslāpušai sirdij būtu lemts baudīt

šo nekad vēl nebijušo laimi, tad šo laimes skūpstu viņa nevēlētos ne no viena

cita kā no Fuchsinga. Viņai, nabadzītei, nebija ne jausmas no tam, ka Fuch-

sings veikalā cauras dienas skūpstās ar latviešu un leišu mužikiem un ka iekš

tam vien pastāvēja visa viņa lielā vērtība priekš sava principāla. Ja viņa reiz šinī

skatā būtu noskatījusies, tad diezin vai arī tad vēl būtu vēlējusies aizskart Fuch-

singa lūpas.

Protams, ka viņa savas tieksmes nevienam neizrādīja tā kā Līschena ķēķī;

vecā mamzele apraka savās novītušās krūtīs savu saldo un sāpinošo noslēpumu.

Viņa jau pati ieskatīja, ka tur nekas nevar iznākt. Gan, protams, Fuchsings

jau bija vācu cilvēks un par tādu izdevās, bet tik valoda, kā izturēšanās viņu
šai mācītai mamzelei nodeva, ka tas nav īsts vācietis. Tur nekā nevarēja darīt!

Jau šis vārds «Fuchsings» ar neparastu galotni vien it skaidri norādīja, no

kurienes cēlies pats celms. Un tādēļ, ja viņa pati sevi pieķēra pie kādām slepe-
nām domām, ka viņa un Fuchsings — —

tā pati pie sevis satrūkās par tādu

pārdrošu, nedabīgu iedomu
..

.
Pašam Fuchsingam arī ne prātā nenāca, ka tas, tā sakot, ar visām kājām

iekāpis Faustines sirdī, un, ja viņš to būtu zinājis, tad diezin vai būtu
par to

priecājies. Jā, — viņa labprāt gribēja ar viņu runāties, kad tas nāca un gāja

pie «rātsera», bet savas cienības robežas viņa nekad nepārkāpa. Viņai bija
izdevība savas simpātijas izrādīt citādi. Viņš tepat dzīvoja sētas mājā, kur Ra-

bemanim bija kopējas istabas, kopējs ķēķis un galds priekš saimes
.. . Vēl

vecākos laikos gan tiklab pie amatniekiem, kā pie tirgotājiem zeļļi un komiji ēda
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kopā ar pašu principālu un viņa ģimeni. Mācekļiem jeb «buršiem» vajadzēja
ierasties pie galda pēc tam, kad jau lielie paēduši. Vienkāršiem puišiem un

meitām, ja tie vācu dzimuma, bija tiesība ēst kopā ar buršiem, kuri pēc nosa-

cījumiem nekad un nekādā gadījumā nedrīkstēja būt nevācu dzimuma. Bet par

smagu un nedzirdētu apvainojumu būtu ieskatīts tas, ja māceklim liktu ēst reizā

pie viena galda ar latviešu puisi vai meitu. Srāgas un nosacījumi prasīja, ka lai

«nevāci» no «vāciem» tiktu stingri nošķirti.
Sis kopējais ķēķis un galds bija nodots kučiera Kreiļa sievas Grietas pār-

ziņā. Un te nu iznāca tas škandals, ka pēdējā bieži vien neievēroja priekšrakstus
un savas nevīžības dēļ vai pat aiz stūrgalvības negribēja taisīt nekādu izšķirību
starp buršiem un spīķera un bodes puišiem. Un, ja arī paši apvainotie par to

nesūrojās, tad tomēr Faustinei acis bija to redzēt, jo, kas attiecas uz šo saimes

ķēķi, tad viņa bija kučiera sievas tiešā priekšniece. Viņa vispār bija Rabemaņa

mājturības pārzinātāja, un tik istabas meitai, kā jumpravai vajadzēja priekš

viņas trīcēt, izņemot kungu ķēkšu Līschenu, kura bija iekarojusi patstāvību savā

departamentā un veco mamzeli ķēķī nepavisam necieta. Bet kučiera sievai vecā

mamzele tādu vaļu neuzļāva, viņu pastāvīgi bikstīja un urdīja un it sevišķi uz

to lūkojās, ka tikai Fuchsingam būtu viss uz to labāko . .
.

Māte
par savu bērnu

nevar vairāk rūpēties, kā viņa rūpējās par Fuchsingu, par viņa gultu, par viņa

veļu, par to, ka viņam tiktu arvien savs labāks kumoss. Un, tā kā viņai pie tam

piemita vēl tāda neteicama īpašība pārāk knapināties un taupīt, tad, kas viņam
notika vairāk, citiem no tā paša knapā vēl tika atrauts.

Un tad, viņu satiekot, viņa laimīga arvien apjautājās, kā viņš ar savu staciju

mierā . . . Bet pateicīgu vārdu viņa no tā vēl nebija dzirdējusi.

Te jau viņš arī pats nāca, laikam pie cienīgā kunga. Tas bija ceturtās dienas

rītā agri (pēc kungu sajēguma) pēc notikušā. Faustine pati piesteidzās viņu
ielaist kā jau arvienu, jo te viņai bija patīkama izdevība ar viņu parunāties.
Valodas starp viņiem, kā arī starp pašiem kungiem, pats par sevi saprotams,

notika vācu valodā.

«Labrīt, mamzel Svīchelbein,» viņš ienācis apsveicinājās. «Vai rātseris jau

augšā?»
«Jau sen, Fuchsing kungs!» Faustine atbildēja. «Rabemaņa kungs ir ļoti

darbīgs .
.
. Vakar viņš tik vēlu pārbrauca, bet šorīt jau pats pirmais augšām . . .

Rēķina, kalkulē, sastāda plānus . .
.»

«Pieteiciet mani!» Fuchsings pārtrauca. «Man jārunā veikala darīšanās
..

.»

«Jaā?!» Faustine draudzīgi iesaucās. «Jūs arī esat ļoti darbīgs, Fuchsing

kungs . . .

Rātseris izteicies, ka jūs esat viņa labā roka . .
.»

Fuchsings līgsmi nodrebēja. Pret atzīšanu veikala lietās viņš bija ļoti jūtīgs,

ko, ievērojot viņa vienaldzību pret Faustini, nemaz nevarētu domāt. «Zināms,»

viņš apzinīgi sacīja, «otra cilvēka jau viņam tāda nav, kas tā varētu visu izpildīt
kā es. Preces iepirkšanu, brāķi, ekspedēšanu, kasi

...
kā un kur vien vaja-

dzīgs ..
. Tātad jūs zināt, ka rātseris par mani labi izteicies?»

«Bet nu vislielākā mērā!» Faustine apgalvoja. «Apropos, kā tad jūs no

savas puses? Kā jūs esat mierā ar savu staciju? ...

Es domāju galdu un

gultu ...»

«Nu, ko tur teikt, jaā,» — viņš vienaldzīgi paraustīja kamiešus. «Ir ta ka

kuru reizi . ..»

Mamzele pietvīka. Tad tik vien viņam bija ko teikt
.. . Viņa biezā āda no

vispārējas apkopšanas tātad vēl nemaz nejuta, cik mīkstas viņas rokas .. .
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«Rupjš klucis,» viņa pie sevis sirdījās. Bet viņam to neizrādīja un turpināja

tikpat laipni: «Vai tā sieva arī diezgan labi izvāra?»

«Izvārīts ir diezgan labi, bet dažureiz pats tas vārāmais ir ļoti vārgs!»

Fuchsings attrauca. «Nereti pats vilks tur var zināt, vai tā ir zupe vai kas tas

ir
..

. Citreiz, kad esam mazāk pie galda, ēdiens ir diezgan labs
.. .

Arī par

veļu man nav ko iebilst
.. . palags arvien tīrs, spilvenu pārvelkamais. Bet tie

jaunie cilvēki skumdē, ka viņiem veļa par
daudz savazāta. Tie taisās sūdzēt

rātserim ir par ēdienu, ir par veļu ..
.»

Faustine jutās ķerta ..
. skaņi un vēlīgi viņa ieklepojās. «Tie bauerjunges to

iedrošinās! . . . lelien svešā ādā, sagroza vārdus, izliekas lieli vācieši, bet kužas

vien ir
.. .

Priekš viņiem viss tas vēl daudz par labu. Vai tie ko labāku redzē-

juši?! Joki vien ...»

«Te nav runa par bauerjungiem .. . mēs visi esam vāc' cilvēki!» Fuchsings
asi attrauca. Arī viņš jutās aizskarts pie savas šķiras goda. «Ja man būtu jāēd
un jālozē kopā ar bauerjungiem, es nevienas dienas pie Rabemaņa ilgāk nedzī-

votu
..

. Bet kā jūs apejaties ar vāc' cilvēkiem?! . . . Pēc veciem Rīgas nosacī-

jumiem saimei pat lasi nedrīkst dot vairāk kā četras reizes nedēļā, bet jūs mums

dodat siļķi ne tikai četrreiz nedēļā, bet divreiz dienā. Siļķe, siļķe, arvien tik

siļķe, veca šmalce, saglumējis speķis
.. . tīra cikoriņu kafeja ar vakardienas

rundstiķiem!
.. . Par ko jūs mūs īsti turat?! Tīrais kauns priekš Rabemaņa

firmas . . . kauns, es saku ...»

«Bet, Fuchsing kungs!» Faustine viņu nesaprazdama uzlūkoja. «Vai tad jūs

par sevim arī to varat sacīt?!
.
. .»

«Par sevim vai kā, bet vāc cilvēkam vajag to, kas viņam pienākas,» viņš

cieti noteica. «Mēs neesam nekādi bauerjunges, to lieciet vērā
..

. Lūdzu mani

pieteikt kungam! ...»

Kad viņa vēl vilcinājās un gribēja vēl ko izskaidroties, viņš pats pieklauvēja
un iegāja pie «rātsera».

«A, Fuchsings, labrīt, labot!» rātseris viņu saņēma, pacēlis acis no saviem

rēķiniem. «Nu, jūs šodien beramo lādēsiet. Vai zirgus esat pietiekoši apstel-

lējuši?»
«Labrīt, Rabemaņa kungs!» komijs pietika pie atbildes. «Ir kādu trīsdesmit

gabalu no Kazaka, Bārta un mūs' pašu ...»

«Nu, vai pietiks? Stīmeris guļ pie pils, jāpieved no Tilta gala un arī no

Bujāniem
... Jā, redzat, Fuchsing, agrāk mēs ar saviem zēģelniekiem varējām

dzīvot aprausušies, lādējām tos nedēļām. Bet stīmeris negrib gaidīt ne trīs die-

nas
.. . guļamnaudu prasa 400 rubļu dienā

...
Jā, jā, nav vairs mūsu vecie,

labie laiki . . . tagad arī mums, rīdziniekiem, pienācis suta un elektrības gadu
simtenis. Tādēļ ar preces piedošanu pastarājieties, lai kapteinis neceļ pret mums

protestu.»

«Nav tik bailīgi!» Fuchsings attrauca. «Neesam jau vieni, citās lūkās ber

citas firmas
.. .

Vai tad nu pirmā reiza!»

«Jā, jā, Fuchsing, jūs jau to lietu izvadīsiet kārtībā
...

Ko es jums gribēju
sacīt —? Jaā — Uzpīpojiet cigāru, Fuchsing ...»

Komijs nelikās divreiz sacīties. Viņš zināja, ka tad principālam labs prāts
vai arī tas viņam uztic tad kādu intimu lietu.

Arī rātseris vienu uzpīpoja. «Fuchsing, jūs atceraties, es jūs vakar lūdzu

pieiet pie Svarcenava Klostera pagrabā . . .»

«Aha, dēļ tā jaunā cilvēka, ko jūs tur ieteikuši vietā,» komijs pasteidzās
atbildēt.
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«Jā, itin pareizi, jaunā cilvēka, kuru man kāds draugs iz Dobeles apkārt-
nes, kāds barons, kad pie viņa biju medībās, ieteica un lūdza, lai viņam pagā-
dājot kādu vietu —»

«Švarcenavs ar viņu pilnīgi mierā, esot apķērīgs un mudīgs zēns,» Fuchsings
viņu pārtrauca. «Ar to valodu

gan tā pagrūti ejot
..

. kļūdījoties arī šur tur,

kā jau nu iesācējs . . . bet citādi visādi acīgs un vērīgs puika ...»

«Nu redzat, tātad itin lietojams cilvēks!» rātseris ar manāmu prieku sacīja.
Un gluži bez kļūdu ■— nu jā, neviens jau kā meistars nenokrīt no debesīm.

Kā kādreiz var dabūt itin derīgus cilvēkus
.. . Mums jau arī tādu vajadzētu,

darba pienāk arvienu vairāk klāt
.
. .»

«Ja mums veikala apgrozījumi tā arvien iet plašumā kā tagad, tad mums

ļoti daudz cilvēku no jauna būs vajadzīgs,» Fuchsings paskaidroja. «Bet katru

gcvujāni mēs ari nevaram lietot
..

. Pie mums vajag lietu prast .. . vajag

mācīties ...»

«Jā, jā, kā jau teicu, mācīties,» rātseris piebalsoja. «Neviens kā meistars

nenokrīt no debesīm
.. .

Hm, hm
— —»

Viņš gluži pret savu paradumu sāka domāt un prātot un aizmirsa pavisam,
ka te klāt Fuchsings, kurš nevar kavēties vairs nevienu minūti

.. .

«Vai rātserim

vēl kas sakāms?» pēdējais beidzot atgādināja.
«Ak tā, Fuchsing, nē, vairāk nekas!» Rabemanis ātri attrauca. «Centīšos

pirms biržas ierasties kantorī, bet, ja neesmu, nu — jūs jau zināt
..

.»

«Labi, izdarīsim
...

uz redzēšanos!» Fuchsings izsteidzās pa durvīm, atstā-

dams rātseri prātojot un pārdomājot savus plānus ...»

Faustine, it kā būtu uzglūnējusi, stājās atkal komijam ceļā .. . «Fuchsing

kungs, vai jūs par to sūdzējāt Rabemaņa kungam?» viņa to piepeši pārsteidza.

Viņš nospļāvās un īgni viņu uzlūkoja, it kā gribēdams sacīt: «Ko ta te

pinas pa kājām
..

.» «Citā reizā, citā reizā!» tas skarbi iesaucās. «Tagad nav

vaļas, mamzel!»

Aizskarta Svīchelbein mamzele noskatījās viņam pakaļ. «Varētu gan viņš

ieņemties vairāk pieklājības pret dāmām!» viņa nodomāja. «Ko nu no mužika

izdabūsi? Bauer bleibt Bauer, kannst ihm kochen sūfi oder saver!» (Zem-
nieks paliek zemnieks, var viņam vārīt saldu vai skābu.)

Viņai ļoti gribējās uz kā izlaist savu īdzību un tā savu sirdi atvieglot. Laika

viņai bija, jo viņas audzēknis Kuniberts vēl nebija modināts . . . Viņa tādēļ devās

uz ķēķi «pacankoties» drusciņ ar Līschenu.

Pēdējo viņa visvairāk kaitināja ar to, ka runāja ar viņu lauzītā latviešu

valodā, līdz ar to neieskatīdama viņu par tādu, kas ir vāciete un saprot pa
vāciski. Līschenai tas bija sāpīgs dūriens sirdī. So izaicinājumu viņa tomēr

likās neievērojam un atbildēja, cik jau nu prata pa vāciski
..

.
«Lieschen!» Faustine, ķēķa durvīs iespriedusies, uzsāka. «To putning, kur

agar no rīt uzceļ, agar to knābing slauk! Rahtsherr visu rīt ir pie darb' . . . vai t

priekš ving ir gatav vien silt gābelfrīštik? . . .»

«Weiß nikt!» Līschena atcirta. «Herr Rahtsherr aben nicht geleutet ...»

«Aber jums tok vajag turēt m Bereitschaft!» Faustine pamācīja. «Kad ving

?vari,
tad ir jādod uz gald .. .»

«Werde gleich machen bifštik m Zitronen zauce,»
Līschena sacīja.

Ļauns prieks pamirdzēja aiz mamzeles raga brillēm. «Soose, to sak par

vācisk
..

. Līschen, jūs dikt švach par vācisk runēt
..

. ach, loht mizerabel!
..

.»

«Das ist mein Zake,» Līschena strupi atcirta, nevēlēdamās šo jautājumu

tuvāk aizkustināt.
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Bet Faustine neatlaidās. «Kas jau to īste vācēt nav no dzimšen,» viņa skaid-

roja, «tas to vāc izrunāšan un gramatik grūt var izmācīt
.. .

Unteutsche erlernen

das deutsche nie . . .»

Līschenai jau bija mēles galā: «Nu, es runāju gan daudz labāki pa vāciski

nekā jūs pa latviski.» Bet to sacīt nebūtu bijis gudri, jo tā būtu atzīšanās, ka

viņa patiešām īsta rupja latviete. Viņa noprata it labi, uz ko mamzele izgāja.
Tomēr arī viņas interesē bija nesaprast latviski un ar to pierādīt, ka viņa ir

kas vairāk. . .

Faustines jaunkundzi viņa atkal varēja kaitināt caur to, ka viņa no savas

puses lauzīja latviešu valodu vēl nežēlīgāk par to, itin kā viņa savā mūžā nekad

nebūtu pratusi latviski.

Kad Faustine viņai vēl ko gribēja skaidrot
par vācu valodas dabu un liku-

miem, viņa tai asi atcirta: «Vai't jums ar man ir kas geschāftlich? Aber tad

āter. . . Man loht maz laik'
.. .»

Faustine nobāla un piesārta ...
šī persona uzdrošinājās runāt ar viņu tādā

tonī. «Fuchsing sūdzas pie Rahtsherr, ka špeiz nav riktīg izvārīt —»

«Nav man darīŠen!» Līschena atcirta. «Priekš Fuchsing špeiz tiek vārīt pēc

jūs recept ...»

«Līschen, tā jūs nerunē, es jums verbīte!» mamzele kā odzes dzelta iesau-

cās . . . «Jums vajag lūkot pakaļ to kučer sēv, ka viņ to labāk izdar . . .»

«Mamzel Svīchelbein, tā jūs nerunē, es jums ar verbīte!» Līschena deva

viņai atpakaļ. «Es ir ferantvortlig tikai par to, kas notiek iekš man ķēķ, par cit

neko! Tikai še es vār , kamēr es dien pie Rabeman
...

ka es vairs nedien, lait nāk

un vār' cit ...»

Faustine saprata it labi, uz ko tas bija mērķēts
...

uz viņas nesekmēm vārī-

šanas mākslā. Kur Faustine vien savu roku piedūra, tur vislabākais materiāls

viņai zem rokām pārvērtās par
lacekli

.
. . Tā bija viņas vārīgā vieta. Savā mūžā

viņa vēl neko gardu nebija pagatavojusi
. . . Šīs labās īpašības viņai trūka

...
citādi viņa būtu bijusi pati pilnība.

«Ne tik vēn kā uz vārīšen, jums arī citād ķēķ būs turēt iekš ordnung,» viņa
valdīdamās sacīja. «Viss, kas uz higienisch

.. . Hinsicht, ka kupfertrauk būt

blank pucēt ...»

«Gar man kupfertrauk jūs degun nav nekād daļ!» Līschena atcirta. «Uz-

rādiet man to mazāko unordnung . . . parādiet man to! . . .»

Mamzele blenza, ka viņas acis vai urbās cauri raga brillei, gribēdama ko

sliktu ieraudzīt
.. . «Ir tokš!» viņa beidzot gavilēdama iesaucās. «Redz't šito

zaļ flek!»

«Vai zin't, mamzel Faustine, — jums varbūt to ac ir zaļ, ne man kupfer-
trauk!» Līschena pikti atšņāca... «Nebāz jūs sav degun, kur jums neva-

jag... jums citād viņgš nolūzīs... Es te esmu ferantvortlig, es!» viņa sita pie
krūtīm . . . «Ja es te vairs nebūš, tad lai nāk cit .. .

vār un rīkojas . . . Mamzel
Svīchelbein . . . lūdzu, nekavējat man ...»

Viņa rādīja uz durvīm, un Faustine zināja, ka viņai jāatkāpjas. Šādi strīdi

jau starp viņām nenotika pirmo reizi, bet izdarīt tur nekā nevarēja! Tikpat kā

citkārt Frine, apzinādamās savu skaistumu, nostājās priekš saviem tiesnešiem,

tāpat tagad Līschena, apzinādamās savu vārīšanas mākslu, nostājās priekš saviem

kungiem. «Lai nāk cita un rīkojas labāki,» tas bija sauciens, kas it visu namu

nobiedēja, un tika darīts viss, lai Līschena paliktu atkal atpakaļ. Un tādēļ viņa
vēl tikai no cienīgās atļāva sev ko teikt, bet ne zem kādiem apstākļiem no kaut

kura cita . . .
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«So eine Person!» Faustine, iedama projām, norūca, kas no viņas puses

bija domāts kā neizsakāms apvainojums. Līschena viņai nepalika parādā un pie
sevis norūca: «Vecs spoks! ...»

Pagāja labs brīdis, kamēr Faustine atkal pilnīgi atdabūja savu gara
līdz-

svaru. Viņai bija savi pulveri, ko tā tādās reizēs ieņēma, un tie ļoti labi noslā-

pēja errastības. Tad viņa izstaigāja pa visām svabadām istabām, pārlaida ska-

tienu pār rokoko stila mēbelēm, pie kam istabas meita pie uzkopšanas dabūja
dzirdēt dažu labu pamācību. Un, tā kā te nebija nekādu pretrunu, bet tā noklau-

sījās uz viņu ar to vislielāko cienību, tas darīja Faustinei ļoti labi, tā ka beidzot

galīgi apmierināta tā varēja doties pie Kuniberta, kurš bija. jau apģērbts un uz

viņu gaidīja.
Ar glītu un labi iemācītu «kratzfūßchenu» tas sagaidīja savu skolotāju.

Priekš saviem gadiem Kuniberts bija diezgan prāvu augumu, brūnām acīm un

matiem, kas pakausī nokarājās pār pleciem, bet priekšā nocirpti īsi. Melna

samta blūze ar ādas jostu pa
vidu un lielu, baltu, robotu krāgu pār kamiešiem

atgādināja rātskunga kostimu no septiņpadsmitā gadu simteņa. Glīts puisēniņš ;
paklausīgs un rātns, taisīja savus «kratzfūßschenus» tiklab priekš augstiem, kā

zemiem, tāpat kā pret sava tēva viesiem, kā kučieri Kreili, ko Faustine viņu
nevarēja atradināt. Lūk, mazais Kuniberts bija pārāk konsekvents un neizprata
vēl tik tuvu tās starpības starp tiem augstiem un zemiem, starp vāciem un nevā-

ciem. Bet nu katru dienu tas viņam tapa skaidrots.

Pirms viņam bija jāiztura pārbaudījums par vakar uzdoto uzdevumu, tikai

tad viņš drīkstēja redzēties ar papu un mamu un nodot viņiem savu «labrītu».

Eksāmens šoreiz pastāvēja no lasīšanas atmēģinājuma; Kunibertam vaja-

dzēja tekoši nolasīt vakar uzdotos pantus. Faustine lasāmos tekstus mēdza

izraudzīt tādus, kas varēja modināt īsta baltu patriota jūtas. Kuniberts lasīja

skaņā balsī, rūpīgi uzmanīdams, ka tikai nepāršaujas:

«Das Land den Teutschen geben ist

Vor vielen hundert Jahren» utt.

Tā bija dieva dziesma, kas agrāk tikusi dziedāta vācu baznīcā un izteica,

ka pats dievs vāciešiem devis Baltiju kā agrāk jūdiem apsolīto zemi. Tikai,

diemžēl, vieni, kā otri nav bijuši bez savu grēku . . . Arī baltvāci dzīvojuši pārak

daudz priekos un līgsmībā, nav izpildījuši savus pienākumus pret zemi, kas tiem

no paša dieva uzticēta. Mamzele mazajam Kunibertam to visu apskaidroja .. .
Vāciešiem nekad un nekādā gadījumā nebūs atsacīties no savām pirmdzimtam
tiesībām par lēcu virumu. «Was dv von deinen Vātern geerbt, ervvirb

es, um es

zu behalten
..

.» (Ko no saviem tēviem esi mantojis, to iegūsti, lai to varētu

paturēt.) Baltijas vācietim vajag būt tikumiskam, dievabijīgam, lojālam, bet

tomēr aizstāvēt savas intereses. Viņam nebūs aizmirst arī savus latviešu kalpus

un dienestniekus, gādāt par to, ka tiem būtu maize, viņu stāvoklim piemērota.

Jo viņš ir prāta būte, kam šī zeme uzticēta ar visiem iedzimtiem
.. . «Vai tu

saproti, mans mazais draugs?» viņa beidzot noprasīja.

«Jā!» Kuniberts rātni atbildēja, jo viņš nedrīkstēja nesaprast.

«Nu, tad iesim pie papa uz labrītu!» Faustine noglaudīja viņa vaigu.

«Allons, mon bijou!» (lesim, mans dārgums.)
«O, mans dēls!» Rabemanis joviali sauca pretim, kad_ Kuniberts cienīga

attālumā taisīja «kracfusi» un sacīja: «labrīt, papa! ..
.» «Nac šurp, mans zen,

nāc šurp,» viņš to noskūpstīja un sirsnīgi kratīja pretim sniegto roku. «Tu ari

jau augšā .. .»
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«Esam jau savu lekciju uzteikuši, tātad jau strādājuši!» Faustine, kā jau
paradusi, sacīja pilnu muti un krūti, kamēr Kuniberts ar cienību un taktu

saņēma sava tēva glāstus, pieglauzdamies pie viņa ceļa. Bet ne atkal pārāk ele-

mentāri, nepārkūsādams no prieka un ķepurodamies, kā tas daždien pie bērniem

parasts . . .

«Jā, jā, jūsu cītība ir atzīstama, mamzel Svīchelbein!» Rabemanis sacīja.
«Bet lūkojiet attīstīt manam puisēnam vairāk dzīvības, vairāk elementāras strau-

jības ...
Es domāju, ka viņam tā jau iedzimta, bet jūs, man šķiet, viņu pārāk

novīlējat
.. .

iespiežat viņu pārāk konvencionālās formās ...»

«Rabeman kungs!» viņa to pārmetoši uzlūkoja. «Es taču domāju, ka man

nav jāskolo kāds amatnieka vai sīkpilsoņa tips? .
.
. Kunibertam būs reizi

jāstaigā tēva pēdās ...»

«Itin pareizi!» Rabemanis attrauca. «Bet tirgotājam taisni vajag būt dzīvam.

Se klusas un atturīgas dabas neder ...»

«Es te paturu acīs to apstākli, ka lai Kuniberts dienās būtu cienīgs repre-

zentants savai tēvu pilsētai!» Faustine svinīgi sacīja. «Tas pašiem pirmiem un

labākiem, par kuru vācu dzimumu ne drusciņ nav jāšaubās, tiek uzlikts par svētu

pienākumu. Kādēļ ļaudis jūs tagad dēvē par «rātsherru», Rabemaņa kungs?
Tautas balss ir dieva balss! Katru brīdi jums jābūt gatavam, ka varat šo pienā-
kumu uzņemties. Un tāpat arī kā īstam patriotam jābūt uz to gatavam dienās

Kunibertam!»

Rabemanis paraustīja kamiešus. «Blakus lieta! Ir liels jautājums, vai pēc
desmit gadiem mums vēl maz būs tāda rāte? Jūs taču redzat, ka mēs dzīvojam
reformu laikmetā. Viss tiek pārvērtēts . . . visa vecā vietā stājas jauns .. .»

_

Faustine viņu sodoši uzlūkoja. «īsts baltu patriots tā nedrīkst domāt. īstam

baltam vajag būt nomodā, lai tiktu uzturēta kontinuitāte, lai zemes iekārtai

paliktu viņas īpatnības un savādības, kuras līdz šim bija izrādījušās par node-

rīgām. Un, ja arī notiktu tas, ka pati iestāde mainītu savu ārējo formu, rātes

vietā stātos pēc nosaukuma kāda cita iestāde, tad taču viņas kodolam vajag

palikt tam pašam. Viņas sastāvā vajag ieiet tik pārliecinātiem, īstiem baltu

vīriem
.. . Par to baltu patriotiem ir jābūt nomodā!

...

Un mums, sievām
...

mūsu pienākums ir audzināšanu nostādīt tā, ka lai jaunā paaudze būtu mobili-

zēta uzturēt kontinuitāti tālāk
..

. Atļaujos aizrādīt, Rabemaņa kungs,» — un

to viņa sacīja ar sevišķu uzsvaru, — «savus audzināšanas principus esmu jo

pamatīgi pārrunājusi ar cienīgo kundzi un jūtos pagodināta, ka viņa man

piekrīt it visos sīkumos ...»

«Nu jā, labi, var jau būt, bet es domāju —» Rabemanis gribēja vēl ko

teikt, bet apklusa. Ja jau mamzele atsaucas uz šo instanci, tad viņš

redzēja, ka tiepšanās ir velta, jo «sieva» no savas kontinuitātes neatkāpsies ne

par collu. Viņš tādēļ mēģināja aizvirzīt valodu uz citām lietām.

«Nu, kā vispār ar manu Kunibertu esat mierā? . . . Vai viņš labi mācās
.. .

uzmana . . .?»

«Viņa čaklums pie mācībām man ir jāmin ar uzslavu,» Faustine pasteidzās
atbildēt. «Bet pie uzvešanās un vērības ir ko piezīmēt ..

. Viņam it kā būtu

iedzimts
— — tīri brīnums, ievērojot taču, ka vecāki īsti baltu patricieši, —

viņš nevar iemanīties tās starpības starp dažādiem ļaužu slāņiem. Viņš visiem

taisa «honeurus» vienādi, tik jums, kā man un prastiem latviešu cilvēkiem
.. .»

«Džentelmens!» Rabemanis smaidīdams piebilda.
«Viņa dženteīmenisms iet par tāļu,» Faustine turpināja. «Pat ar Kreiļa

dzimtu viņš nostājas uz vienādas pakāpes. Pret kučieri un viņa sievu tas vien-
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mēr tik dziļi paklanās kā pret kādiem grandiem, un ar viņu dēlēnu
— man gluži

nesimpātisku radījumu, kura gaišie linu mati savēlušies lēkšķainās sprogās kā

jēram — tam tiecība rotaļāties kā ar sevis līdzīgu. Cik viegli viņš pie tam var

dabūt izsitumus un kustoņus. Man pastāvīgi viņam jāatgādina šī kļūda, un es

negalvoju, ka, bez uzraudzības atstāts, Kuniberts nebūs atkal sastopams šī

bauerjunges sabiedrībā
..

.»

Tirgotājs, pieri saraucis, domīgi nolūkojās. «Es, kā zināt, tādās lietās esmu

liberāls
.. . Pirmkārt, mēs taču dzīvē nekur nevaram izsargāties no pieskaršanās

ar mazākiem ļautiņiem . . . bez tam, man šķiet, Kreiļi ir diezgan tīrīgi ļaudis
..

.
Otrām kārtām, Kuniberts. ar šādu biedri satiekoties, manto to, kas viņam vēlāk

var ļoti noderēt, proti, viņš iemācās latviešu valodu ...»

Mamzele nicinoši noraustīja kamiešus. «Ko viņam šī bauru valoda var

līdzēt?! Tanī taču nekādas dziļākas domas nav iespējams izsacīt!
.. . Bet jūs

ļoti maldāties, ka arī to viņš varētu mācīties
..

. Tas puika pats neprot

latviski! ...»

«Ko jūs sakāt!?» Rabemanis viņu neticīgi uzlūkoja.
«Bet neviena vārda!» Faustine turpināja. «Mūsu Kuniberts no Līschenas

—

kaut arī tā citādi gluži neciešama persona — ir iemanījies daudz vairāk. Smiek-

līgi patiešām! ..
. Kādēļ viņi savu puiku nodevuši vācu skolā? Es domāju, zirgi

taču it labi saprot pa
latviski. Priekš sarunāšanās ar tiem šī valoda tiešām node-

rīga. Es viņam jautāju pa latviski, kā viņu sauc, viņš ieplēš muti! Kuniberts

mums nāca par tulku, un viņš man tad atbildēja pa
vāciski: Edelberts! . . . Nu,

ko jūs domājat, —
«Edelberts!»

...
Es tad tai mātei sacīju: «Vai tad jūs savu

puiku nevarējāt krustīt par Pēteri vai Miķeli, kā pienākas, ko jūs ākstāties?
.. .

Ja jūs savu bērnu saucat par Edelbertu, kā tad kungiem savus bērnus bus

saukt?!»»

«Hahaha,» Rabemanis iesmējās, uzķerdams to lietu no jautrās puses.

«Es saku: brauks viņš par kučieri, kungs uzsauks: Ē Edelbert, panāc

šurp!
..

. Vai jums pašiem nemetas kauns, to iedomājoties?! ...
Un ziniet, šī

persona man atcērt: Lika drusku pagaidīt, ka mans Edelberts jums brauks par

kučieri! Par ko tad viņam vācu mēle? Un, kad jūs redzētu, kādas bildes viņš
taisa

.. . No viņa iznāks kunstmāleris! . . . Bet, mīļā sieviņ, es saku, viņš taču ir

dzimis latvietis!
..

. Kas tad, ja viņš dzimis latvietis, tā atbild, vai tādēļ viņš

nevar būt vācu jaunskungs?
..

. Āre, mūsu cienīgā, — tāda pat pastalu fran-

cūzis kā es . . . muižas modernieka meita
.. . kopā augām . . . Bet tagad viņa ir

lielmāte ...»

«Jā, jā, šī sieva ar savu pārāk lielo vaļsirdību sacēlusi pie mums lielus sarež-

ģījumus,» Rabemanis ieminējās. Un, kad Faustine viņu uz tam svešādi uzlūkoja,
tas pasteidzās piebilst: «un pie visa tā nav ne vārdiņa patiesības ..

.»

«Protams, ka ne!» Faustine apmierināta piebilda. «Un tādēļ cienīgai kundzei

jādabū gandarījums. Pie rata ar viņiem .. . jūs dabūsiet citus ļaudis!
..

. Cik

tādi kužas viltīgi: Edelberts
..

. kunstmāleris
... un, ja nu viņš vēl runā vāciski,

kas tad lai vēlāk pasaka, ka viņš tikai bauris?! . . .
Neviens to nevar pateikt .. .

Tāpēc tad arī dzimtas vācu aprindas pastāvīgi apdraudētas no šādiem iebrucē-

jiem un parvenijiem, kas tad tajās vēlāk uzmetas par vidutājiem, samaitā

vecos tikumus un uzskatus
...

Nē: katram jāpaliek savā kārtā, kādā tas dzi-

mis
...

tas ir taisnības prasījums, un tādēļ vajadzētu likuma, kas šo taisnības

prasījumu apsargā ...»

Rabemanis bija savilcis pieri dziļās grumbās un it kā aizskarts iesaucās:

«Tātad, pēc jūsu domām, dzimis latvietis būtu sodāms, ja tas dzīvē top par
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vācieti!
..
. Nē, mana mīļā! Tāda likuma mēs mūsu dienās vairs nevaram

dabūt ...»

«Atļaujiet man aizrādīt,» Faustine pastāvēja: «es par šo jautājumu esmu

izrunājusies ar Rabeman kundzi
.. . Viņa piekrīt šādam likumam it visos sīku-

mos — —» «Labi jau, labi!» Rabemanis viņu steidzīgi pārtrauca. «Bet nu

atvainojiet, man drīzi jāsteidzas uz biržu!
..

. Vai manas brokastis gatavas?
Pirms tomēr es vēl gribētu drusku parunāt ar Hildegardis . . . vai jūs varbūt

palūkotos — — Nē, nē, es pats .. .
pārliecināšos pats! .

.
. Lūdzu, neuzkavē-

jieties
. . .

turpiniet savu atzīstamo audzināšanas darbu, tikai mazliet liberālākā

garā . . . Mana uzticība jums ir . . .
Un tu, mans zēn,» viņš glaudīja Kuniberta

galvu, «audzi tu man brašs un liels
..

. liels .
.
. liels .

.
.»

Ar to Faustine bija atlaista .
.
. Kuniberts vēl pataisīja savu iemācīto pa-

klanu, tad viņi abi aizgāja .. . Rabemanis it kā uztraukts soļoja pa kabinetu

šurpu un turpu un brauca ar roku caur matiem un bārzdu. Jā, ar Hildegar-
dis

.. . viņam vajadzēja runāt ar savu sievu.
. .

Bija pats pēdējais brīdis ar

viņu izlīgt . . .
Kā zaglis viņš izlīda pa durvīm, izgāja salonam tik klusi cauri, ka nesadzir-

dēja ne soļu, un beidzot lēni pieklauvēja pie cienīgās buduāra, pusbalsī sauk-

dams: «Hildegardis!»
Trīs dienas viņš bija velti saucis šos vārdus

.. . nesagaidījis nekādas atbil-

des, aizgājis pie saviem ikdienas darbiem, ar viņas neredzējies
.. .

Šoreiz viņš
sadzirdēja aiz durvīm tikpat maigi un saldi pusbalsī: «Georg!» .. .

Tātad šoreiz viņam uzsmaidīja cienīgās žēlastība
... viņš drīkstēja ieiet. —

Aiz nolaistiem loga priekškariem zilgans krēslums pilns saldas vijolīšu un

odekolonjas smaržas. Tā plūst tur no "samērcētā un vairāk kārtām saņemtā baltā

plīvura, kas kundzei pie vaiga. Puķainā rīta uzvalkā viņa atgūlusies uz atzvelt-

nes un cieš savas sāpes
.
.

.

Rabemanis piesēdās pie viņas uz vēl brīvās maliņas un saķēra viņas mīksto

roku, kuru viņa tam labprātīgi sniedza uz skūpsta. «Kā tev iet, mana mīļā? . .
.»

Saldsmaržas krēslumā šie vārdi atskanēja vēl jo siltāki un mīkstāki .
.
. Viņas

siltā roka, kuru viņš turēja savējā, iedrebējās .. .
«Nu, drusciņ mitējies,» viņa

pasmaidīja. «Tu zini, ka nervozas galvas sāpes mani arvien moca, kad aiz-

skartas manas estētiskās jūtas vai man bijušas kādas nepatikšanas ...»

«Mana nabaga cietēja,» viņš skūpstīja viņas pirkstus. «Vienīgais līdzeklis

pret to, ja ir vienaldzīgāks un neņem visu tik ļoti pie sirds. Visas šīs dienas

esmu bijis par tevi nopietnās rūpēs ...»

«Labais Georg!» viņa dvesa. «Tad patiešām tu tik ļoti interesējies par

mani . . . domāji tikai par mani? . . .»

Viņa to izteica tādā tonī, ka Rabemanim bija grūti izprast, vai viņa domā

nopietni, vai arī aiz šiem vārdiem slēpjas smalki aizsegta ironija. Apjucis viņš
to uzlūkoja. «Mīļais bērns, kas tas par jautājumu? Vai tev var būt mazāko

šaubu, ka tu man esi mīļa un dārga?»

Viņa to kādu laiku mēmi uzlūkoja, tad rūgti iesmējās. «Ja nu tas viss iziet

placī. .
.

tieku nostādīta
par nevācieti, kas iespiedusies vācu aprindās

.. .
morā-

liski iznīcināta . . . padarīta neiespējama
.. .

On, oh, manām draudzenēm nu būs

tagad viela!
.
. . Un pie tam es rauju arī tevi līdzi bezdibenā

... jo visa tā bla-

māža jau krīt arī uz tevi, mans mīļais ...»

Viņa apsedza vaigu, turēdama rokās mutautiņu.
«Ak tu mana sirsniņ, par ko viņa bēdājas!» Rabemanis jautri iesaucās. «Par
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visām lietām, — es tur neticu ne vārda! . . . Mans dievs un tēvs . . . pats gudrā-
kais cilvēks jau var maldīties, kur nu vēl muļķa vienkārša sieviņa . . . Viņai var-

būt tā liekas, bet tā nav
. . .

Un kas attiecas uz to puiku —»

«Tas puika vienkārši uzsūtīts, lai mūs šikanētu
...

lai vilktu visu šo lietu

plašumā ...
Jā, jā .

.
.»

«Tu domā?! .
.
. Bet. ko tā sieva saka, tur es neticu ne vārda ...»

«Tu jā, — tu netici!» cienīgā piecēlās sēdus. «Bet mūsu vadošās aprindas?
Ja viņas to lietu sāk tuvāk iztirzāt?!

.. .
Georg, vai esi apdomājis, kādas tur

var celties sekas
. . .»

«Nu, nu,
neskatīsimies jau tik tumši,» viņš attrauca. «Nedarīs nekā

..
. sar-

gāsies rakņāties!
...

Ja gribi stingri izmeklēt, kurš vācietis no dzimumu dzimu-

miem — deviņas desmitās daļas no mūsu smalkās sabiedrības kļūtu neiespēja-
mas

. . .
Sinī ziņā mēs visi esam kaunīgi grēcinieki un labprāt viens otra grēkus

piedodam ...»

«Bet, ja pret kādu saceļas šis lielais grēcinieku bārs, tad tas ir pazudis, mans

mīļais Georg. Ir uzstādīti stingri atklātības likumi
par to, kas pienācīgi un nepie-

nācīgi
...

tie mums ir jācienī. ..»

«Pilnīgi pareizi! Atklātības balsis mūs pilnīgi var iznīcināt, it sevišķi šinī

pilsētā ar šauro iesmupilsonisko atmosfēru . . . Mums jārēķinās, ka tiekam ar šīm

atklātības balsīm galā. Bet otra lieta, ko mēs paši par sevi domājam un kā iztie-

kam ar savu sirdsapziņu. Un te nu katrs ķer cieti savu laimi, kur viņš to dabū,

neskatoties uzstādītās «pieklājības» normas ...»

It kā sabijusies par viņa pārdrošo valodu, viņa to nesaprazdama uzlūkoja.
«O nē, mans draugs! Ar savu subjektivo spriedumu mēs nedrīkstam atkāpties no

vispārības uzstādītām normām. Viņas ir tas tikumiskais pamats, kas satura visu

mūsu sabiedrību
. . . viņas mums jārespektē .

. .»

Rabemanis sērīgi pasmaidīja. «Es daudz ko savā mūžā esmu darījis, kas pēc
šīm uzstādītām normām nav nedz pienācīgi, nedz tikumīgi, bet pie sevis to neesmu

ieskatījis par kādu grēku
.
.

.

Taisni otrādi, — grēks būtu bijis, ja es to nebūtu

darījis. Piemēram, tu, mana laime
...

tu, mīļā sirds
— — — Ķā tad būtu bijis,

ja es būtu respektējis šīs atklātības normas: «nē, to nevar, tā nedrīkst!» Es tevi

ieguvu, kad biji vēl cita vīra laulāta sieva, kaut arī slima un nedziedējama vīra . .
.

Vai atceries mūsu pirmos laimes brīžus Visbadenē? Vai atminies .
.

.»

Laimīga viņa pieglauda savu galvu pie viņa krūtīm. «Jā, jā .
.
. to neaizmirst .

.
.

to nekad neaizmirst
.
. .»

«Kas mani pirmo reizi ar tevi iepazīstināja, bija tavs nelaiķis vīrs Žorels,»
Rabemanis turpināja. «Ir brīnišķi un neizprotami, ka cilvēks uz cilvēku var darīt

tādu iespaidu kā tu toreiz uz mani. Mana sirds iededzās uz tevi pirmā acu-

mirklī
.. .

Tu biji tik kautra un atturīga . . . cīnījies ar parastām normām. Nekad

tu nebūtu kļuvusi mana, ja es, tāpat kā tu Bet es ņēmu savu laimi, un ar

savu sirdsapziņu es tiku galā. Mēs nevarējām viens bez otra dzīvot, un citādi tas

nevarēja būt...»

Saķērusi viņa roku, tā spieda to cieti pie savām krūtīm. «Georg,» viņa pēc

ilgāka brīža klusuma dvesa
.. .

«es to nekad nenožēloju!
...

Ja es tiktu nostādīta

atpakaļ tanī stāvoklī un man būtu jāiesāk atkal viss no gala, es tomēr citādi ne-

varētu
. . .

Lai rāda uz mani ar pirkstiem, lai sauc mani par
laulības pārkāpēju . . .

es būtu tā atkal no jauna, ja tu man nāktu ceļā, tu . . . jā, tu . .
.»

Un, aizkustināta līdz asarām, viņa šņukstēja .. . glaudīja un paijāja viņa
roku .

. .

«Redzi!» viņš silti tai piebalsoja, «Redzi!... Ja tu nu būtu jautājusi, vai
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tas ir pienācīgi un cik tas pieklājīgi?
.. . Vai arī metusies priekš šīm aprindām

pīšļos un lūgusies piedošanu? Ja viņas zinātu, ka Kuniberts nav dzimis laulības

gultā, viņas tevi nolādētu
...

Tu būtu netikumiska, nekrietna un diezin kas

vēl ne . . .»

«Nē, nav!» viņa sacirtās. «Dievs ir mans liecinieks, ka tur nekā nebija zema

un nešķista
..

. Nekad savu roku neesmu pacēlusi pret sabiedrisko tikumību, —

tai būs pastāvēt, un vienīgi uz viņas pamatiem mums būs savus namus celt, —

dziļā zemībā es noliecu priekš viņas savu galvu — — bet tur nebija nekā zema

un nešķīsta! Taisni tie brīži, kad es ar tevi dzīvoju tanī slepenā grēkā, bija tie

šķīstākie un cēlākie visā manā mūžā . . . Nekad vairs neesmu jutusies tik augstu

pacelta, tik gara bagāta kā toreiz. Mūsu mīlestība man deva it kā spārnus, vilka

mani augšup, pāri par ikdienu, pāri par visu, kas zems. Tikai ar svētu bijību
varu iegādāties tos brīžus

...
tā bija īsta mīlestība pašas mīlestības dēļ .. .

Ne-

viens skarbāks akords netraucēja mūsu saskaņu
.
. . Viss tas jau nāca tikai vēlāk

mūsu laulības dzīvē . . . kad bijām ieguvuši viens uz otru likumiskās tiesības
..

.

Ak, jā! Pēc tam dažs labs rūgts piliens iepilējis mūsu laimes biķerī ... jā, jā,

mans Džordžiņ . . . sen jau tev vairs neesmu tā, kas es tev reizi biju ...»

Viņš palika gluži nemierīgs un nevarēja vairs nosēdēt.

«Ne prātā, mana sirds!» viņš beidzot taisnodamies iesāka . . . «tu mana laime

tā toreiz, tā tagad. Zināms, es tev piekrītu, ka toreiz bija mūsu ziedu mēnesis,

mūsu mīlestība bija jauna un stipra. Varu tev apgalvot, ka toreiz man ir ne

prātā nenāca, ka tu katru acumirkli varēji kļūt par bagātu atraitni un par tādu

zelta zivtiņu, ko nebūtu apsmādējuši grafi un baroni. Ne acumirkli man tas

neienāca prātā! . . . Bet citādi it nekas mūsu starpā nav grozījies, varu tev ap-

galvot
.. .

Tikai tas varbūt — mēs gados esam gājuši uz priekšu, tas ir, «es»,

gribēju teikt — — Mēs neesam vairs tik karsti, tik strauji, jā . .
. nespējam vairs

viens otram tik daudz dot no savas iekšējās bagātības .. .
Tas viss var būt! Bet

citādi tu man esi vēl daudz mīļāka un dārgāka nekā toreiz, tici man . . .»

Un galanti viņš skūpstīja viņas ausis, viņas pirkstus un viņas pieri.

«Lai nu, lai, Džordžiņ!» viņa vēlīgi pasmaidīja. «Kādēļ tad nu tu tā tais-

nojies? Es jau negribu neko tuvāku zināt par tavām «mazām nerātnībiņām». Man

jau arī nav tās morāliskās apziņas, lai nostātos tev par tiesnesi
.
. . Tik tiešām,

ka es tevi mīlēju, mīlu vēl tagad, es tev varu arī visu piedot . ..»

Redzēdams, ka viņa atkāpjas, viņš uzreiz tapa daudz lielāks
..

. «Bet, mīļā,

ja tev ir kādas aizdomas, tev tiesība prasīt izskaidrojumus ..
.»

«Nē, nē, mans mīļais,» viņa lika tam roku uz muti . . . «nerunāsim vairs par

to! . . . Mēs taču it labi pazīstamies .
. . Man jāatzīstas, Georg, ka es nebūt nebiju

tik cēla kā tu
.
. . man bija arī savi blakus nolūki . . .»

«O nē, es to nekad neesmu manījis!» Rabemanis attrauca
..
. «Es tikai

mīlēju, es nedomāju .. .»

«Jā, es zinu, un mīlestība padara aklu!» viņa to jautri pārtrauca . . . «Es
gan

drusciņ domāju. Ne toreiz, kad tev atdevos, bet vēlāk, kad sniedzu tev roku pie
altāra

...
To darīju, lūk, tādēļ, ka tu biji īsts ģermāņu kavalieris. Nevienam

nevarēja būt šaubu, ka tavās dzīslās tek īstas vācu asinis . .
.

Manu nelaiķa vīru

arī visi atzina par džentelmeni no galvas līdz kājām — par viņa senčiem tomēr

varēja šaubīties, vai tie īsti vācieši. Tie cēlušies no Kaunas guberņas, un daži

pat melsa, ka Zoreli savā laikā saukušies par
Zūras . . .Ar tevi es galīgi gribēju

nodrošināt mūsu nama spožumu
...

Es pati, ja tai sievai būtu taisnība, būtu

ne tikvien kā latviete, bet vēl leitiete ...»
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Pēdējie vārdi vairs nebija sacīti pa jokam, no tiem izskanēja dziļa nopiet-
nība. Rabemanis kodīja lūpas. «Vai zini, ar tiem senčiem ir tā,» viņš beidzot

iesāka
..

. «mēs visi esam cēlušies no viena un tā paša Ādama. Vai tu vari

zināt, kas es pats esmu? Visbadenē, kur tu ar mani iepazinies, es biju īsts

ģermānis
..

. labi! Bet agrāk? .. . Agrāk es itin labi varēju būt vienkāršs lat-

vietis ..
. Tas, ka tas puika meklē savu krusttēvu starp šejienes labākām aprin-

dām, tā nemaz nav tik liela neprātība .. . Nu, pieņemsim, es būtu nācis no

laukiem Rīgā, slaucījis kopā ar «Trīs Rozes» Mārtiņu ielu? Vēlāk es caur kādu

gadījumu aizkļūstu uz ārzemēm, tieku
par Vācijas pavalstnieku un atgriežos

atpakaļ kā īsts vācu lielmanis! . . . Vai tas tā nevar zem apstākļiem notikt?
.. .

Neviens gailis man tad vairs nedzied pakaļ, kas es esmu bijis! . . .»

«Hahahaha!» cienīgā it kā kutināta sāka pilnā kaklā smiet
.. . «Tu un ielas

slauķis, ak, cik tas jocīgi, nē, Georg, tu patiešām esi «aufšneideris». Cik

komiski, mans Georgs frakā un cilindri slauka ielu, nē, pajautrinoši, hahahaha
..

.
Kas tev par skaistu fantāziju, tikpat kā romānā . ..»

«Kas tur ko brīnēties,» Rabemanis noraustīja kamiešus, «ar savu sirdsapziņu
es tieku galā ...» ,

«Es jau zinu, es jau zinu,» viņa jautri plikšķināja ar roku pa viņa vaigu .. .
«katrā laikā tu ar savu sirdsapziņu tiec galā .

.
. Tu esi slaucījis ielu, jā —

kādā

masku ballē! Jokus pie malas! Tie, kas man to zēnu uzsūtījuši, ir savas bultas

gluži garām nošāvuši. Es zinu labāki, kas tu esi un no kurienes tu esi cēlies.

Hahaha, cik tas komiski
...

Es daudz ko varu ticēt, tikai to vien ne! . . .»

«Nu labi, paliec arī tādā ticībā,» Rabemanis beidzot pārspēts padevās. «īste-

nībā jau arī nevienu nevar vainot par to, kas viņš ir, jo mūsu varā taču nestāv,

vai mēs nākam pasaulē par vācieti vai latvieti . . . Prātīgi ļaudis arī tādēļ nevienu

nevaino. Tāda parādība sastopama tikai pie mums, šinī no kultūras atpakaļ pali-
kušā zemes stūrītī. īstenībā jau arī te nav starpība starp tautībām, bet starp šķirām.
Tikai cīņa, kas te notiek, maskota ar tautību. Tāpēc, ka ar vācu valodu savienotas

visādas labāko aprindu privilēģijas, nemantīgie tiecas pēc šīs valodas, lai līdz ar

to iegūtu zināmas privilēģijas. Bet turīgie ir tam pretim. Viņi tura tos ar visiem

spēkiem atpakaļ no vācietības. Un tādēļ jautājums ir visai nopietns. Nāks laiks,
kad neturīgo nevācu Rīgā būs tik daudz, ka mēs, turīgie vāci, starp tiem

pazudīsim ...»

«Pēc manām domām,» Hildegarde domīgi piebilda, «gan svarā krīt ne vien

tas, kas mēs esam dzimuši, bet arī par
ko mēs esam uzaudzināti un kas mēs esam.

Bet kontinuitātes princips mums, baltiem, jācienī. Ja mēs katru vienu uzņemsim
savās aprindās, tad svešais elements mūs drīzi vien pašu mājās var nosmacēt . . .»

«Bet es saku, ka tā ir pārejoša parādība,» Rabemanis vēl reizi atņēmās. «Rīga
nav vairs tā, kas viņa bija priekš piecdesmit gadiem un pēc piecdesmit gadiem

vairs nebūs tā, kas tagad. Saimnieciskā attīstība strādā zem mums itin kā kāds

apakšzemes spēks un noved mūs dažureiz tur, kur nemaz nebijām domājuši. Vie-

nas tautības nicināšana ir tas aplamākais, kas vien var būt. Simpātiskas un ne-

simpātiskas personas sastopamas pie it visām tautām
.. . Redzi, mūsu kučiera

sieva ir nepatīkama persona un būtu arī kā vāciete tāda
.. . Apropos, kā tu

domā, ko mēs lai šinī lietā darām?»

«Tu pats to sapratīsi, Rabeman, kas tev šinī lietā jādara!» cienītā stingri

noteica. «Ka viņa pazustu no manām acīm! . . .»

«Pats
par sevi saprotams,» viņš padevīgi iebilda. «Būtu aplami, ja es pie-

laistu to, ka arī turpmāk tev priekš acīm rīkojas nepatīkama persona. Bet kada

ceļā tas lai notiek, to es gribu pārrunāt. Noblesse oblige! Pie mums vel nekad
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dienestnieks nav no vietas atlaists, ja tas nav pats gājis. Tas pie mums jau

kļuvis par principu
..

.
«Ko tu ar to gribi sacīt?» kundze jautāja.
«Lieta nedrīkst dabūt tādu nokrāsu, ka viņu ķērusi tava atriebība un naids,»

Rabemanis atbildēja. «Viņa atkāpjas tādēļ, ka viņu ķērusi tava labvēlība. Vai

nu mēs Kreili pārceļam citā vietā, vai palīdzam tam uzsākt fūrmaņa veikalu

pašam uz savu roku. Un tādēļ, ka mums ļaužu ķēķa saimnieces vairs nav vaja-

dzīgs, mums arī viņa sievas pakalpojumi paliek nevajadzīgi . .
.»

Kundze viņu neizprazdama uzlūkoja. «Kā?! Mums ļaužu ķēķa saimnieces

vairs nav vajadzīgs? Līschena taču neuzņemsies viena par abiem ķēķiem?!
..

.»

«Nebūt nē, Līschena paliek savā ķēķī,» viņš attrauca.

«Vai galu galā tu domā savā liberālismā iet pat tik tālu, lai saime ēstu pie
mūsu galda? Nē, es izlūdzos ...»

Viņa pietvīka kā biete
. ..

«Nu, neuztraucies, sirsniņ,» viņš to mierināja, «arī to es neprasu. īstenībā

gan vecais patriarkaliskais princips prasa to
. . . Vēl daudzi tirgoņi un amatnieku

meisteri ēd ar savu vācu saimi pie viena galda. Mēs drusciņ jau esam atkāpušies
no šī principa, jo Rīgas vēsturē nesastopam atsevišķu galdu priekš saimes. Tur-

pretim ekonomiskās eksistences starpība starp mums un mūsu dienestniekiem jau
ir tik liela, ka mums izliekas kā kas bezprātīgs ēst ar viņiem pie viena galda —»

«Jā, ko tad īsten gribi?!» kundze viņu nepacietīgi pārtrauca.
«Gribu galīgi likvidēt veco patriarkalisko saimniecības kārtību,» Rabemanis

pasteidzās atbildēt. «Pilsētai kā Rīgai, kurai jau savs dzelzceļš, vairs nevar

pastāvēt algas atlīdzība naturālijās. Mūsu laikos viss liekas un gribas pārvēršams
skaidrā naudā. Nedosim vairs turpmāk saimei galdu un gultu .. . izmaksāsim

skaidrā naudā, lai ikviens ēd, ko grib, un dzīvo, kā grib
. .

.»

«Atkal jauninājums,» kundze noraustīja plecus. «Vai tad tie ļaudis tā būs

uz mieru?»

«Viņi mums par to vēl pateiksies,» viņš attrauca. «Mēs gan domājam priekš

viņiem darot to visu labāko
. .

. tīra veļa, laba barība. Fuchsings tomēr bieži

vien sūdzas ir par barību, ir par citu. Un, ja jau viņš nav mierā, tad citi vēl

mazāk. Visi sajūt, ka viņu privātā dzīvē iejaucas kāda sveša vara. Ir Līschenai,

ir Faustines jaunkundzei izdevība atklāt jauno cilvēku vārīgās vietas, kad viņi
nāk un iet. Personīga brīvība ir ikvienam ļoti patīkama. Tu redzēsi, ka mūsu

jaunie cilvēki uzgavilēs par šo jauno kārtību un mums tā neizmaksās daudz,

vairāk.»

«Manis dēļ,» viņa beidzot domīgi piebalsoja. «Galu galā jau tā lieta man

gluži vienaldzīga .
.

.»

«Itin pareizi!» Rabemanis turpināja. «Pie tam vēl ļoti izdevīgs gadījums
kučiera Grietu ar pateicību atlaist. Viņa no mums aiziet, bet ne ar.

naidu. Un

tas ir no svara. Ar saviem gājējiem un tiem, kas priekš mums strādā, mums

jāuztur arvien tā labākā saticība, jo arvien tie mums vajadzīgi. Cilvēks
gan viens

var ēst, bet viņš nevar viens strādāt. Te tam tūdaļ vajag citu, un šinī ziņā mēs

dzīvojam no saviem ļaudīm un ne viņi no mums. Jo mums paliek tas, ko tie

pārāk nopelnījuši, nekā viņu dzīve izmaksā
.. . Bet, ko mēs pārāk esam nopel-

nījuši, to mēs paturam paši priekš sevis.»

«Tu atkal ej savā liberālismā par tālu,» Hildegardis iebilda. «Man šķiet,
ka viss guļ uz mūsu kamiešiem

.. . Mums jāgādā par visiem un jādod katram

savs ...»

Rabemanis atraidoši nogrozīja galvu. «Mēs gan izliekam priekš viņiem, mēs
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riskējam, tas ir tiesa, bet visu to mēs ņemam ar augļu augļiem atpakaļ. Viņi

turpretim dabū, ja daudz, tad cik tiem vajag ...»

«Ai, ai, ai, tu nelabojamais!» viņa draudēja ar pirkstu. «Man šķiet, ar tik

demagoģiskiem principiem tu rātē nebūsi lietojams.»
Rabemanis sarauca pieri. «Ak, muļķības! Es esmu tirgonis un palieku pie

savas tirdzniecības. Kas tev to saka, ka es nākšu rātē?»

«Kas to saka?» Hildegardis atkārtoja. «Ir atklāts noslēpums, ka kandidāts

uz nākošo svabado vietu rātē ir Lielās ģildes vecākais Georgs Rabemanis.» 19

Rabemanis smaidīdams atmeta ar roku. «Kandidātu ir ļoti daudz!. . . Katram

pilsonim ir tiesība skaitīties par kandidātu uz svabado vietu rātē.»

«Bet vēl jo vairāk tiem, par kuru vācu dzimumu nav ne drusciņ jāšaubās,»

Hildegardis piebilda. «Kādēļ ļaudis visi jau tagad dēvē tevi par «rātseri»?

Tautas balss ir dieva balss . .
.»

«Maz ko!» viņš paraustīja kamiešus. «Par «rātseri» pie mums dēvē katru

reprezentablu cilvēku, tāpat kā katru smalku cilvēku par vācieti. Bet neaizmirsti,

mana mīļā, ka še ļaudīm nav teikšana, bet rātei . . .
Tā kooptē savus locekļus

. . .»

«Bet ko tu esi darījis, lai pie šīs rātes sastāva un noteicošām aprindām savu

ievēlēšanu nodrošinātu?» Hildegardis jautāja. «Vai esi mēģinājis nodibināt ar

viņām tik ciešus sakarus?»

«Es domāju, tas nealgojas,» Rabemanis sacīja pieceldamies. «Mēs patiešām

no tam nedzīvojam. Drīzāk no tam,cik mans Fuchsings prot uzturēt labu satiksmi

ar leišu un latviešu zemniekiem un prot no viņiem izbučot mums pienācīgu peļņu.

Turpretim tādas rātes būšanas, tās tikai no mums izdevumus prasa ...»

Viņa piecēlās tam līdzās, cienības pilna kā statuja nostājās viņa priekšā.
«Noblesse oblige! Priekš šī mērķa, mans draugs, es nolieku tev visu savu mantu

pie kājām. Bet zini: redzēt tevi reiz starp tiem divdesmitiem pie rātes galda,
tas ir mans dzīves mērķis, no kura es neatkāpšos. Tādēļ, ka es tevi mīlu, es

gribu tevi redzēt Rīgas priekšgalā, lai varētu būt uz tevim iepna. Tas ir mans

ideāls, kuru es loloju dienas un naktis
. . . Visās citās lietās es tev padodos, šinī

lietā tu padosies pilnīgi manai rīcībai . ..»

«Kā tu gribi!» viņš atmeta ar roku. «Galu galā man šī lieta vienaldzīga . . .»

«Viņa tev nedrīkst tāda būt!» Hildegardis pavēloši iesaucās. «Mēs sarīko-

sim rautu .
.
. vai zini, pie kāda gadījuma? . . .Pie mūsu jaunās vasarnīcas iesvē-

tīšanas Dubultos
. . . Uz to mēs tad ielūgsim visas mums pieejamās augstākās

galotnes, visu ievērojamāko aprindu aizstāvjus ..
. Mums vajag rādīt, ka esam

populāri, un darīt iespaidu caur vieniem uz otriem. Vai zini, ko jau esmu likusi

uz savas listes?»

Rabemanis pasmaidīja. «Nu, katrā ziņā vārdu vedošo birģermeistaru Johanu
Kristofu Svarcu?»

«Visādā ziņā! Tikai šī kunga lielā vecuma dēļ ir maz cerības, ka viņš mūsu

lūgumu izpildīs . . . Bet viņa biedris Johans Oto Millers
— —»

«Ļoti jovials un patīkams cilvēks! Tikai neaizmirsti manu draugu — biržas

komitejas priekšnieku manufakturrātu Ādolfu Tilo.»

«Ir jau man paredzēts ...»

«Mazās ģildes vecākais Taube?»

«Arī
...

Iz tirgoņu aprindām visi tie, kuriem svars uz rāti. Starp citiem Rīgas
tirdzniecības vadītājiem un zvaigznēm Gustavs Daniels Hernmarks ...»

«Respekts pret šo kungu! Rīga viņam daudz pateicības parādā ...»

«No augstāko ierēdņu pasaules viņa ekselence vicegubernators Jūlijs fon

Kube.»
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«Visu cienību!» Rabemanis palocījās. «Vēl jo vairāk, ka tas ne tikvien kā

augsts valdības ierēdnis, bet arī mūsējais, no akciju sabiedrības ievēlēts direktors

Rīgas-Dinaburgas dzelzceļa valdē.»

«No vietējās angļu kolonijas: Kummings, Armitsteds, Hills un Robin-

sons ...»

«Ļoti priecājos ar šiem godājamiem finansistiem — —»

«Bet vēl mums vajaga reprezentantu no tām aprindām, kas Rīgā jaunākā
laikā pieplūdušas,» Hildegardis sacīja. «Lai redz, ka mūsu iespaids ir vispārējs!
Man ir tādi cienīgi reprezentanti. Richards Tomsons, 20 vēl gluži jauns cilvēks,

daiļrunātājs ar temperamentu un šiku, disponējošais direktors kādā eļļas fab-

rikā . . . pie tam kāda ģenerāļa māsas dēls.»

«Nav man tas gods pazīt . . . tomēr pilnīgi paļaujos uz tavu garšu un cilvēku

pazīšanu ...»

«Tālāk Bernhards Dīrichs, 21 hofrāts, valsts ierēdnis, ļoti inteliģents, lite-

ratūras pazinējs . . . precējis kādu fon . ..»

«Arī man nepazīstama zvaigzne,» viņš attrauca. «Bet, kā jau sacīts, palaižos

pilnīgi uz tevi ...»

«Pārējo sarakstu sastādīšu vēlāk un ar tevi runāšu,» viņa nobeidza. «Vēl ko!

Saņēmu vēstuli no Ortrudes. Viņa raksta man, lai viņai atļauju pavadīt vasaras

sezonu pie mums jūrmalā. Viņa apnikusi vienmuļīgo panzijas gaisu un grib uz

kādu laiku pārtraukumu.»
«All right! Lai notiek

...
tas ir, ja tu pate esi mierā

..
.»

«Taisnību sakot, es arī pate tā vēlos!
..

. Lai gluži neatsvešinātos no sava

bērna, man taču viņu arī kādu laiku vajag ņemt pie sevis . . . Redzi, mīļais rāts-

kungs, mēs arī protam attīstīt enerģisku darbību, ko tu tik ļoti cieni . .
.»

«Rātskungs m spe,» viņš paskaidroja. «Tici man, es uz visu šo lietu lieku

pārāk mazu svaru!
..

. Bet tev, mana mīļā sirds, es nevaru pretoties. Ar savu

maigumu un inteliģenci, tu, kā jau parasts, turi mani joprojām savās važās . ..»

Viņa lēni sadrūvējās un viņu mēmi uzlūkoja . . . Vai viņa šaubījās par viņa
vārdiem? Ai, ko viņa būtu devusi

par to, ja būtu varējusi ieskatīties viņa sirdī,

vai šie vārdi patiesi domāti?

Piepeši viņš izvilka pulksteni. «Jau tik daudz! Nudien, pie tevis laiks aizrit

pārāk īsi . . . Man jāsteidzas uz biržu . . . Brokastis esmu paspēlējis, laika nav
..

.
Pie tevis pavadīta stundiņa ir patiešām burvīga

...
Uz redzēšanos, mīļā sirds,

uz redzēšanos, daiļaviņ .. .»

Apkampis viņu, tas spieda uz viņas lūpām skūpstu, un viņa to skūpstīja no

visas sirds.

«Uz redzēšanos, daiļaviņ!» Un, tā kā pajūgs noliktā laikā gaidīja pie dur-

vīm, tad, apģērbis virsdrēbes, viņš sēdās iekšā, un rati aizripoja.
Smaidīdams viņš pie sevis nodomāja, ka ticis tik labi galā. «Ja sieviete sāk

vīst, tad vislabāk nāk cauri, ja runā par viņas daiļumu un maigumu,» viņš

pavīpsnāja. «Tad viņa no tumša mākoņa pārvēršas par sauli
.. .»

Un patiešām ..
. mīļām, mirdzošām acīm viņa noskatījās aizbraucējam

pakaļ
..

. Bet tādēļ vēl tā it nebūt neņēma katru viņa vārdu
par svētu patie-

sību . . . Viņa zināja, cik tas lietderīgi, ka visā mājā bez viņas vairs nebija ne-

vienas skaistas būtes. Tik Līschena, kā Faustine, istabas meita un jumprava, it

visas tās bija izlasītas, kā saka, gluži bez kairuma. Viņa droši varēja jautāt:

«spogulīt, mans mīlulīt, teic skaistāko, kura šai namā mīt!» Atbilde varēja būt

vienīgi: «Tu, balodīt ...»

Tomēr ir tad vēl viņai bija tā ap sirdi, ka tā aiz priekiem būtu varējusi
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kliegt. Piepeši maja atskanēja viņas soļi. Pieseduses pie klavierēm, viņa izteica

savu laimību ar pazīstamo Sumaņa dziesmu:

«Līdziet nu, māsas, pušķot man matus,

Šodien man, laimīgai, kalpojiet.
Vijiet ap pieri ziedošas mirtes — — —»

Viņas daiļā balss, nākdama no sirds, izgāzās pa visu māju kā viens sirsnīgs

jūsmu vilnis
..

. Līschena, ir tāpat Faustine zīmīgi pasmaidīja
..

. Rātseris ar

cienīgo izlīguši .. .

Piektā nodaļa

Bija aiztecējuši vairāki mēneši. Ziedonis nāca un gāja, viņam sekoja karstā

vasara un nāca jau uz rudens pusi. Bet vēl arvienu daba atradās visā savā krāš-

ņumā, un, lai gan bija augusta vidū, tak kungi vēl nebūt nedomāja griezties no

«jūras» mājā .
.
.

Toreiz, kā jau zināms, Rīgā vēl nebija pilsētas stādījumu. Pavasaros te ne-

smacēja kliederu ziedu smarža, bet oda pēc koku mizām
.. .

vasarās neviļņoja
kalves un dārzu puķes, bet dadžu lapas un nātras. Tomēr «prišas luptes», atskai-

tot iekšpilsētu, Rīgā toreiz bija daudz vairāk nekā tagad, un varēja arī it labi

iztikt bez «jūrmalas gaisa». No jūrmalas peldu vietām toreiz bija pazīstami
vēl tikai Dubulti, jo jūrmalas priekus sev varēja atļauties tikai paši pirmie un

labākie. Satiksme bija Joti grūta, pirms vienīgi ar zirgiem un laivām, vēlāk ar

tvaikonīšiem, kuru bija ļoti maz, un tādēļ tie arī gāja ļoti reti . .
.

Pie tam Dubul-

tos viss dārgs un sālīts, tikpat kā sprikstis. Ja tad zem tādiem apstākļiem katris

sušķis amatnieciņš, un pie tam vēl latvietis, būtu nodomājis vasaru pavadīt
jūrmalā, Faustines jaunkundze būtu dabūjusi trieku.

Tagad no agrākās Dubultu godības vairs ne pēdas! Aristokrātija sen pār-

gājusi uz Majoriem, no turienes uz Edinburgu un beidzot vēl uz Bilderliņiem,
atstādamas savas agrākās nometnes vidus šķirām un plašākām masām

. . .

Bet toreiz Dubultos bija tīrs baltiski vācisks gaiss
..

.

Rabemaņu rauts neiznāca tik ātri, kā nodomāts. Daži no svarīgākiem viesiem

bija izceļojuši, un arī pašam Rabemanim bija jāaizbrauc uz ārzemēm dēļ kāda

svabada konsulāta Rīgā, un augusta vidū viņš pārbrauca no turienes atpakaļ
kā konsuls.

Tūlīt pēc kādas nedēļas tad nu arī Dubultos tika nolikts rauts. Lai tas būtu

kas rets un sevišķs, par to konsuls uzdeva gādāt savam draugam Svarcenavam,

Pētera tagadējam maizes tēvam. Pēdējais tad jau dienu agrāk izsūtīja uz Dubul-

tiem sulaiņus, starp tiem arī piccolo Pērsi, tādēļ ka viņam pie šāda glauna,
smalka mielasta bija izdevība mācīties daudz smalkus paņēmienus, apdienot pie

galda.
Citreiz Pēteris, tagad Pērsi! Kas viņu vairs varēja pazīt! Agrāk lauku gane-

lis, notinis kaklu biezu šalli un tauku zābakiem, tagad jaunskungs viksētiem zāba-

kiem, baltu krāgu un šlipsi, vesti izgrieztām krūtīm, pulksteni priekšā ar visādiem

bimbuļiem, zilganu fraku ar spožām platierētām kņopēm! .. . Mati īsi apcirpti,

vaigs arī ēkā un pilsētas maizē izvērties gluži citāds, sārts un tuklis, tikai mazliet

pabrūns kā jau zemniekiem . . . Un vāciski runā, kā bērtin ber!
. . .

Klostera pagrabā visi glaunie kungi uz mazo Pērsi tikpat kā uzburti. No

Piektā nodaļa
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viņa vien visi gribējās apdienami, dzeramas naudas nežēloja, tā ka naudas viņam
kā pelu. Pačinkstina tikai kabatā!

.
. .

Konsula kundze vēl nobrauca drusciņ uz Rīgu pie kunga. Pavāram un ķelne-
riem viņa nodeva vēl savas ekstrā pavēles. Pie tam viņai ir ne prātā neienāca, ka

starp tiem ir tas pats zemnieku puika, kas viņreiz, diezin no kā uzsūtīts, nāca viņu
šikanēt un izdevās par radu. Pat Līschena, kura to ar šrubi bija izpērusi,

nevarēja un nevarēja atcerēties, kur viņa to kādreiz redzējusi. Bet redzēts vaigs,

dari, ko zini! Un pie tam vēl itin pievilcīgs . . .
Līschena nu gan atrada pievilcīgu

ikvienu vīrieša vaigu, ja vien tas bija puiša cilvēks. Bet, tā kā otri abi ķelneri

bija pilnīgi izauguši puiši, tad, protams, viņa pie tiem atrada daudz vairāk pie-

vilcības nekā pie tāda gnīdas zēna, kuram vēl slapjš aiz ausīm. . .
Lai padarītu, kā pienākas, visus priekšdarbus jau iepriekš, sulaiņi nolēma

galdu jau tagad klāt un dekorēt. Uz cienīgās aizrādījumu tas nāca klājams

pakavveidīgi lielajā zalonā, tādēļ ka uz verandas visi viesi nevarēja satilpt. Tā

kā Faustines jaunkundze bija izgājusi ar bērniem gar jūrmalu pastaigāties, tad

visā mājā pate augstākā autoritāte bija Līschena, un, ja ķelneriem ko vajadzēja,
tiem bija jāgriežas pie viņas. Un viņi griezās pie tās vietā un nevietā.

«Frāulein Līschen, mums vajag šo, Frāulein Līschen, mums vajag to!»

Viņai ļoti patika tā «freilene»
.. .

tādi «artigi» jauni cilvēki
. .

. Un tādēļ arī

viņa bija tik laipna un pakalpoja, cik vien iespējams . . . deva labprāt vajadzīgos

paskaidrojumus. Bet valodas drīzi vien novirzījās pavisam uz citām lietām. Vai

«Frāulein» Līschena būšot arī nākošā puķu ballē Vingrotāju zālē? Ko «Frāulein»

Līschena vismīļāki dejojot: franksezi vai polku?
..

. Apaļos dančus ne visai!

Pie polkas ļoti svīst, pie valcera galva reibst . . .
Bet frankseze!

...
It sevišķi vēl,

ja tāds kavalieris, kas ņēmis danču stundas un prot iznesties manierīgi
..

.
«Ach!» viņa stāstīdama bieži vien pārgrieza acis un saldi nopūtās . . . Un,

kad lielie ķelneri, ķerdami pēc kāda trauka vai zervjetes, pārskatījās un saķēra
viņas roku vai stilbu, viņa tā satrūkās, ka gribēja vai apkrist, un tikai caur to vien

noturējās uz kājām, ka ar visu ķermeni dabūja viņiem pieskarties
. . . Bet gaidi,

ka viņa Pēterim tā raudzīs pieskarties! . . . Viņa to ne vien gluži neievēroja, bet

pat lika tam noprast, ka viņai vismīļāk būtu, ja viņš nemaz nemaisītos starpā ..
.

Itin kā viņam būtu kāda note?!
..

. Vai šie muļķi ari zin, kas viņš par
vīru?!

. . . Pašam konsulim «nefis»! . . . Kas šiem to teiks! . . . Tik gudris Pēteris

arī bija, ka to nevar likt manīt ne cienīgai, ne kādam citam
.. .

Bet jo vairāk

viņš sajuta gandarījumu tādēļ, ka ir slepeni ar savu krusttēvu uz vienu roku un

sazinās ar to vairāk nekā pate cienīgā. Bet citiem tas nav jāzin! ..
.

Nemanot viņš no tiem aizlavījās projām. Jo galu galā ir taču labāk brīvā

padzīvot, un tad — viņam taču drusku jāapskatās, kā krusttēvs te pa Dubultiem

dzīvo? Nekas! Otras tādas vasarnīcas tuvumā vis nav
...

un tad vēl pie paša
kurhauža!

. . . Viņas priekšā atrodas krāšņs zaļumu dārzs, kur starp jauniem
lapu kokiem pacēlās retas priedes. Bet cik pa apakšu viss skaisti iztaisīts! Zaļas
lapenes, raibas šūpotnes, spīdīgas glāžu bumbas, grotes, monumenti un puķu
vītnes . . . Arī pate māja ar savām raibajām verandām viz tikpat kā stikla pils.
Nekas

.. . smuka dzīvošana gan tādā!
.. .

Aiz dārza dibenā, mājas otrā pusē, rūmīgs pagalms ar stalli, vāgūzi un

citām saimniecības ēkām. Toreiz rīdzeniekiem, kas
pa vasaru gribēja piemist

Dubultos un bieži ietikt Rīgā, nebija iespējams iztikt bez zirgiem un ekipāžas.
Tvaikoņu satiksme ar rata braucējiem «Omnibusu» un «Undini» bija ļoti reta,

un, ja nokavē kuģīti, tad gaidi uz nākošo veselas divpadsmit stundas. Tagad

pa sezonas laiku dzelzceļa vilcieni iet ik pusstundas. Toreiz par tādu dzelzceļa
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satiksmi pavisam vēl tikai sāka sapņot, jo patlaban ķērās pie Jelgavas-Rīgas

dzelzceļa projekta ar nodomu būvēt no turienes zaru līniju uz Dubultiem. Te

tad tādiem vīriem, kam nekrita svarā izdevumi, visdrošākais un ātrākais satik-

smes līdzeklis bija zirgi un ekipāža .. .
Tā Pēteris nodomāja, un viņa krusttēvam izdevumi nepavisam nekrita svarā.

Viņam jau zirgi un ekipāžas bija .. . vajadzēja tikai priekš tam te Dubultos

staļļa un vāgūža. Lepns uz savu krusttēvu, tas, sabāzis rokas bikšu kabatās, stai-

gāja pa viņa dārzu un svilpoja.
Beidzot tas iegāja kādā lapenē, no kuras varēja pārskatīt ielu, bet pats palikt

nepamanīts. Te viņš nodevās slinkošanai, izdomājās šo, izdomājās to un galīgi
aizmirsa, ka ir tikai dienestnieks, kas sūtīts te uz darbu

. . .

Te piepeši no ielas iedrāzās dārzā kāda pusaugu skuķe baltos, ar punktainu
muselinu pārvilktos svārciņos, bet tik īsos, ka varēja redzēt viņas ar spicēm
izcakotās biksītes, kuras atkal savukārt pēc toreizējās modes bija brangi pagaras.

«Ortrude!» viņam iešāvās prātā, jo bija no krusttēva par viņu dzirdējis .. .
arī to, ka viņa liela draiska! Un patiešām, viņa, kā nāca, tā ar «švunku» pārlēca
pār kādu dārza solu un ievēlās uz maura sapļautā sienā, un tur sāka vāļāties

.. .
Pēterim dedza ziņkārība redzēt tuvāk, kāda viņa no vaiga izskatās. Drīzi vien

viņam bija izdevība to novērot. Viņa bija pienākusi itin tuvu un, atmetusi galvu,

lūkojās kādā kokā. Laikam domāja izmēģināt savu kāpšanas mākslu. Tīra ērkšķu
vai meža roze

. . . stingri formētu seju, palīku ērgļa degunu, veselīgiem, sārtiem

vaigiem un ar iesārtiem matiem
..

. Samērā ar saviem gadiem tā bija stipri

attīstījusēs augumā. Sejā lasāms kaut kas izaicinošs
...

ka viņa katru brīdi

gatava sekot savām tiecībām. Aiz šī iemesla jau arī bija tikuse nodota panzijā,
lai tiktu noslīpēta viņas straujā, elementārā daba un viņa tur mācītos maigākas
manieres

.
. .

Bet grūti gan viņai nācās iespiesties konvencionelā žņaugā ..
. Nevarēja pat

ne iedomāties, ka Kunibertam, kas bija tik godīgs un rātnis bērns, varētu būt tik

izlaista māsa. Tagad pat. kur viņa bija nodota mamzeles Svīchelbein pārziņā,

viņa tai pie kopējas pastaigāšanās bija vienkārši izbēgusi. Būdama no savas

dabas uzņēmīga, tā gribēja arvien uzsākt pate uz savu roku
..

.
Un tā arī tagad, pretim it visiem pieklājības likumiem un paradumiem, viņa

nākošā acumirklī jau bija kokā
..

. laikam lai pārliecinātos, kas tur augšām
strazdu būrī. Tomēr griba laba, bet māka vāja! . . .

Pēteris te varēja līdzi runāt, jo kāpšanā tas bija tāds meistars, ka tai māju

birzē, kur viņš ganos gāja, nebija neviena koka, kuru viņš nebūtu izkāpis. It

skaidri viņš redzēja viņas nepareizos ķērienus un mazcienīgi pie sevis nodomāja:
«Kur nu tev tāds platbiksis uzkāps kokā!» Un it pareizi . .

.
viena no viņas cako-

tām biksītēm iepinās sausā zarā, tā ka kāpēja labu laiku atradās izmisušā stā-

voklī, jo ne kustēt vairs uz priekšu! Viņa bija laimīga, ka dabūja norāpties vel

zemē
. .

.

To redzēdams, Pēteris nevarēja vairs valdīties un it kā kutināts sāka pilnā
kaklā smiet . . .

Viņai tas ķērās pie dūšas! . . . Kas tas tāds, kas viņu slepeni uzlūko un tad

vēl izsmej!? . . . Tiklīdz tai zem kājām droša zeme, tā tūdaļ steidzas uz lapeni . . .
Ā, tikai ķelnera puika! Kādu brīdi viņi mēmi saskatījās, viņa pietvīkusi un

pārsteigta, viņš smaidīdams un ar interesi.

«Dv, dv, Laffe
.. .

was machst dv hier!?» viņa beidzot iesaucās. (Tu, pintiķi,

tu
...

ko tu še dari?)
«Dv siehst!

..

. Schaue zu
..

.» (Tu redzi. Noskatos
..

.)
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Un viņš to vēl sauca par «tu»! Viņa mēroja no galvas līdz kājām viņa sīko

augumu, jo bija gatava uzbrukt ikvienam, kuru cerēja veikt
.. .

«Esel einer! Merkst dv nicht, daß ich eine vornehme Dame bin!?» viņa gra-

soši turpināja. (Ēzelis tāds! Vai nemani, ka esmu augstas kārtas dāma?!)
Pēteris viņai rādīja tikai savus baltos zobus. «Heiße nicht Esel .

.
. heiße

Percy der Piccolo
.. .» (Mani nesauc ēzeli

.. . mani sauc Pērsi, tas maziņais.)

Viņa tam metās virsū . . . Zēnam, taisnību sakot, nemaz nebija nepatīkami, ka

viņa to aiztiek, jo viņš it viegli cerēja tikt ar viņas galā . . .Bet nekā! Vijīga kā

glodene un cerīga kā ērce! Te plēsiens matos, te rāviens aiz ausīm, te kniebiens

sānos. .
.

Viņam tīri vai gaisā jāpalecas. Galu galā jau tas viss tikai
pa jokiem

.
. . viņu

bezgala kutināja smiekli, kas arī kavēja sekmīgu aizstāvēšanos . . . Un pēdīgi jā-
teic: ko tu ar sievišķa cilvēku iesāksi! Saturi viņas rokas .

.
. labi, bet atlaid

vaļā, — viņa brūk tev atkal virsū! Tādēļ: bēgt gan kauns, bet ļoti veselīgi!
.. .

Tāpēc tas laida ļekas vaļā
...

pa vārtiem ārā uz pagalmu
...

Viņa tam pakaļ . . .
bet pie vārtiem apstājās un palika atpakaļ dārzā . . .

tikai

viņu turpmāk uzmanīja . . . Viņš nosēdās pie ķēķa durvīm
.. .

likās, ka tam stei-

dzīgi jāspodrina paplātes, un necēla vairs ne ausu! Turpretim Ortrudi arvien

vairāk sagrāba nevaldāms dzīves prieks ... Ilgi tā nebija dabūjusi krietni iztra-

koties, un te nu bija radies tāds dumjš puika . . . pašā mērā tāds, ko var pieveikt
un paspīdzināt! No Kuniberta tur nebija nekā, tas pārāk mazs un nespēcīgs,

pie tam rātnis un padevīgs . . . dari, ko gribi, viņš pretim neturas . . . Bet te tas

rezgalis .. . bija iedomājies viņai pretoties, un to viņa gribēja pamācīt .. . Viņa
tādēļ līda apkārt mājas stūrim, lai uzbruktu viņam no muguras puses.

Arī viņam tā lieta izlikās pievilcīga, jo pajokot ar meitieti
..

. nu, vai tad

viņš nebija puiša cilvēks! Tā paplāšu spodrināšana turpretim pavisam tāda gar-

laicīga lieta
...

ies labāk palūrēt, kur viņa tagad ir
.. .

Nupat kā dārzā bija. bet tagad iekritusi kā ūdenī. . .
Kamēr viņš tā pie vārtiem lūrēja, viņa «cabac!

..
.» skaļi smiedama, no mu-

guras puses viņam virsū
...

Ar vienu roku turējās cieti pie viņa kakla, ar otru

berza viņa vaigu un degunu
.. . Fui, tas bija nepatīkami! Pēteris kā mokās

.. .
skat, cik manīga uz niķiem . . . dabon nu tu nost viņu no skausta.

Beidzot viņš gan tika vaļā, bet cits jau nekas neatlika kā laist atkal ļekas
vaļā

.. . Viņa pakaļ
.. . un, ja vien viņas rokas sniedza Pētera ribas, tam vaja-

dzēja sāņus palēkties
..
. Trīs reizes viņa to apdzina apkārt vāgūzim, tad tas

iespruka tajā, gribēdams durvis no iekšpuses aiztaisīt un uz kādu brīdi no viņas
paglābties .

.
.

Viņa tam uz pēdām pakaļ
.. . Nezinādams, kur sprukt, Pēteris

pa trepēm
augšā uz staļļa augšieni, kur bija siens . . . Viņa pakaļ ... un ņem puisi apstrādāt
tā, ka spalvas vien put! ...

Viņš saņēmis jau tik daudz kniebienu un dūrienu, ka ir gluži pikts un smejas
vēl tikai negribot

... Ja viņš varētu brukt tā virsū, tas būtu citādi, bet viņa
kunga bērns

...
ko ļaudis teiks, kad tu ķersies viņai klāt . . .

Bet te viņš atjēdzās, ka viņus neviens neredz un viņi var izdarīties, kā

patīk! . . . Viņš tūdaļ pārgāja uzbrukumā, saķēra viņu pa vidu un iesvieda sienā.

Rokas viņai saņemtas cieti pie sāniem, viņa tagad gluži nevarīga, un viņš,
apzinādamies savu varu,

lika tai priekšā: «Vai būsi tagad mierīga?! Saki, bei

Gott, es tevi vairs neaiztikšu . ..»

Nevarēdama panest šādu kundzību un nevarēdama arī pret to neko izdarīt,

viņa sprausloja tam acīs
..

.
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«Padodies!» viņš to vēl cietāki piespieda, un, lai atgaiņātos pret nepatīkamo
sprauslošanu, tad uzspieda uz viņas lūpām dedzīgu skūpstu

..
.

Uz reizi, kas bija, kas ne . . . It kā karsta elektriska strāva viņiem abiem pār-

skrēja pār ķermeni . . . viņa pieplakusi pie viņa krūts . . . acis puspievērusi ...
uz

reižu klusa un rāma kā jēriņš . . .
«Vai padosies?!» viņš tikai vēl izgudrēm jautāja, lai ilgāk viņu tā varētu

turēt. «Saki, bei Gott
..

.»

«Bei Gott!» vina lēni ietrīcējās. «Laß mich los, Percv . ..» (Laid mani vaļā,

Pērsi.)

«Nu, tad labi, tagad miers!» viņš to atlaida vaļā un sniedza kā uzvarētājs
roku .

.
. Bet vai, kā viņa pavisam pārvērtušās . . . No nerātnās pārgalvības vairs

ne vēsts
..

. Viņa dziļi piesārtusi un piekaunējusēs un beidzot apslēpj vaigu ar

rokām . . .

Arī Pēterim pašam paliek neomulīgi, viņš sāk lietu pārdomāt . . . Kad tikai

ļaudis nesāk par viņiem ļaunu domāt . . . Vāļāšanās pa sienu bija tā izjaukusi

viņas frizūru, ka viņas galva, kas bija iekrūzota glītās koteletēs, tagad bija izvēr-

tusies par sajukušu pakulu kodaļu . . .

Viņš raudzīja cik varēdams lietu glābt un izgrāba ar roku no viņas lokām

siena lēkšķes . . . Beidzot viņam pamodās sirdī kas, ka viņš pavisam kautrējās ar

viņu zem četrām acīm būt un tādēļ steidzās
pa trepēm lejā, prom pie sava darba.

Berzdams savas paplātes, viņš likās tā, it kā nekā nezinātu un neredzētu
..

.
Bet acis viņam bija redzēt it labi, ka viņa izlīda no vāgūža un ieblēdījās atpakaļ
dārzā . . . Tur viņa it kā pētīdama uz viņu noraudzījās, bet tikai no tālienes

.. .
klāt viņam vairs nenāca

.
: .

Te viņš ievēroja, ka vēl kāda otra dāma pastaigājas aiz sētas uz ielas, tik

lepna un cīrīga kā uz drātīm vērta, un palūkojas allaž šurpu, vai viņu arī redz.

Pēterim viņa sāka interesēt
.. .

viņš piegāja tuvāk. Vareni kupla
.
. . bet kup-

lums cēlās no baļļas stīpas, kuru tā bija iešuvusi savās svārku stotēs. Ap kaklu

balts krādziņš ar divām lapām uz krūtīm, oriņas ausīs, galvā lēzena
cepure ar

plīvura lentu, kura, mezglā saņemta, pārkarājās pār pakaļējo malu. Rokā tā turēja
uzsistu rūtainu saules sargu, lai gan saule bija jau aiz meža galotnēm un vairs

nemaz nespieda.
Pēterim nāca smieklis. Kas tad tā ir par tādu lepnu dāmu? Redzēts

cilvēks . . . Ā, Māris .
.
. Mikumu Māris . . . Viņš steidzās ārā pie viņas

..
,

Viņa tam lūkojās pretim ar savām brūnajām, valšķīgajām acīm, it kā gribē-
dama sacīt: «vai tu redzi, cik es glauna ...»

«Mari, tu!» viņš, līgsmi aizkustināts, tai sniedza roku. «Vai tu mani vēl

pazīsti . . . atceries, toreiz krogū . . .»

«Ojā!» viņa dzīvi attrauca .
.
. «Unt vēlāk iekš to restoracion

..
. kur tu to

karmančik pataisīj par dumm\ . . . Ach, tas tik bij vien špāsē ...»

Pēteris viņu nesaprazdams uzlūkoja. «Kādēļ tu to valodu tā lauzi? Vai lat-

viski vairs neproti? ...»

«Vaich,» viņa dzīvi noraustīja plecus, «kas tur tād bauersprāk ko nesaprast!
Aber es tagad runā arī par deutsch . . . kad grib hutes valkāt, tad vaj'g saprast

par deutsch . . .»

«Vai tu mosti!» viņš sērīgi iesmējās. «Tad tu tāda freilene? . . .Vai zini, es

arī pa vāciski runāju ..
. cauras dienas runāju ..

. Pēc sava amata man tā

jārunā
.. . citādi nedrīkst

.. . Bet vai zini, pa to vāciski esmu tā atrunājies, tā

atrunājies
..

. gribas patiešām saķert kādu cilvēku, ar kuru tā no sirds vārstu
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izrunāties latviski
..

. Mant, mīļa,» viņš saķēra sirsnīgi viņas roku, «runāsim

jau nu labāk pa latviski...»

Māris palika gan
tāda savāda, bet negribēja to izrādīt

.. . «Vaī, kā viņš

nesaprot ... es tikai jokoju!» viņa izlikās
..

. «Saprotams, ka runāsim pa
lat-

viski . .
.

tikai pa latviski!»

«Nu labi,» viņš apmierināts pasmaydīja: «tā tu man patīc vislabāki
.. . Bet

kādēļ tad tu to sargu turi uzsistu? Saules jau nemaz nav... Laikam bīsties, ka

brūna nenodedzi.»

«Es?
...

Es nekā nebīstos . . . Bet tā ir mode . . . visas dāmas tā . . . Un es

tagad esmu kaufmaņa meita.»

«Taā!»

«Jā! Tēvs uzņēma bodi Pēterburgas Ārrīgā. Līdz rudenim mēs ar māti te

būsim Dubultos
...

te mums arī maza bodiņa .. .
Vai, Pēter, mums iet pārlieku

labi. Nauda mums nāk katru dienu, mēs tagad pavisam citādi dzīvojam . . .
Tēju

un kafeju dzeram ik rītus. . . jāteic, mums tās vairāk nekā uz zemēm skābas

putras. Māte saka: kur vienai lauku saimniecei var būt tā dzīve, kas viņai te

Rīgā!»
«Tad jau labi, tad jau brangi . .

.» Pēteris sirsnīgi attrauca
.. . «prieks man,

ka jums tik labi iet . . . Mēs no tās Rīgas tā visi baidījāmies, nezinājām, kas būs

un kā būs . . . redzi, nu visi te esam un dzīvojam. Man jau arī, vārdu sakot, iet

pavisam smalki ...»

«Redzu jau, redzu,» viņa ar labpatiku to uzlūkoja. «Tu esi jaunskungs, kas

jaunskungs!»
«Un naudas man ir tagad!» viņš apzinīgi pačinkstināja bikšu kabatā

.. .
«Vadzi, Marīt, to es tev nekad neaizmirsīšu, ka tu mani toreiz cienāji ar gaļu

.. .

Par to man tev kādreiz jāizmaksā . . . Vadzi, vai tu nevarētu atnākt pie manis

Klostera pagrabā .
. . tad tik tu redzēsi, kādus ēdienus pie mums ēd! — —• Nē,

nē, tas neies .
.
. mēs tur tik labi nevarēsim izrunāties! Man pastāvīgi jābūt

darbā . . . nav vaļas . . . Un, lai gan tu arī esi smalka dāma, tad tomēr vēl ne tik

smalka, ka te Klostera pagrabā varētu
.
. . Bez tam mēs dāmām vienām bez kungu

pavadības nemaz neklājam. .
.

Vai zini ko vislabāk? Aiziesim uz Vērmaņa

parku. Es pārģērbšos citās drēbēs, nosēžos pie galda kā kungs un lieku, lai citi

ķelneri mūs apdien. «Heda, Kelner, hieher . . .Kelner!» Tu redzētu, kā es viņus
visus iztricinātu! Par ko ne —■ — par savu naudu ...»

Sagrābis viņas roku, tas to stāstīdams vicināja, un viņa to visu ar labpatiku
klausījās un smaidīja.

«Ticu gan, tu jau tagad tāds kavalieris iztaisījies!» viņa piemetināja. «Bet

apciemo taču mūs arī. Ai. mēs dzīvojam tagad ļoti smalki! Priekš logiem mums

raibi gardiņi, mīksti krēsli, pulierēti galdi, balti galdsegi
. . .

aoh, mēs tevi it labi

varam uzņemt . . . Mēs tepat dzīvojam blakus. Nu, atnāc taču, Pēter, pie mums
.. .

nu,
atnāc!»

Viņa to sacīja tik lūdzošā balsī, tik uztiepdamās, ka viņam palika tīri silti

ap
sirdi

...

It kā nesamanīdams viņš lūkojās viņas brūnajās acīs, kuras vilinoši

koķetēja . . .
Te piepeši notika kas negaidīts ...

kā no zemes izaugusi, Ortrude nostājās

viņu priekšā. Frizūra vēl tāpat izplūkāta, uzvalks nekārtībā
.. .

Pietvīkusi un

sodoši viņa uzlūkoja Pēteri, kurš, lai
gan

nekādu vainu neapzinājās, taču stāvēja

viņas priekšā kā grēcinieks.

«Pfui, pfui, Percy, mit einer solchen, reiner Mistkāfer . . . pfui, Shoking! .. .»

(Vē, vē, Pērsi, ar tādu
.. .

tīro mēslu vaboli, vē
.. . Nejauki! .. .) Pārmetošā
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baisi, gandrīz pusraudus viņa sacīja šos vārdus, tad naida pilnam acīm uzlūkoja
Mari

.

. . «Ach dv! ...»

«Kas tā tāda pustrakā?!» Māris beidzot atdzērās no pārsteiguma. «Ko viņa
grib?»

«Tā ir Ortrude, mana krust
— — tā kunga meita, gribēju sacīt, pie kura

šodien būs balle,» Pēteris viņai skaidroja. «Vadzi, ej labāk projām, viņa ir ļoti
niķīga

.
. . Kniebj un skrāpē kā nelabais ...»

«Ahā, lai tikai viņa pamēģina!» Māris saslējusēs mēroja savu pretinieci no

galvas līdz kājām. Ne par collu viņa negribēja atkāpties .. .
Naids Ortrudes sejā pārgāja nicināšanā. «Große Dame will sie spielen

.. .

Crinoline hat sie an! . . .
Dummes Mistmādchen dv

..
.» (Lielu dāmu viņa grib

spēlēt.
. .

krinolins tai jau! Muļķa mēslu meita tu.) Ka viņas sāncense piesavi-

nājusies jau lielas dāmas tiesības, jo uz krinolini bija tiesība tikai tādām, bet

viņai tāda vēl nav, tas viņu kaitināja visvairāk.

«Was kūmmert das deine Nase!» Māris skarbi attrauca. (Kas tavam degu-
nam par daļu!) «Große Frau, hast tu mal gesehen . . . Mistmādchen kann haben

Crinoline, Mistmādchen hat Geld
..

.» (Liela sieva, vai redzēji ..
. Mēslu meitai

var būt krinolins, mēslu meitai ir nauda
.
. .)

Un, gribēdama vēl jo vairāk iedzelt, Māris, it kā otras nemaz nebūtu, griezās
atkal pie Pētera un viņam uztiepās: «Nu, apmeklē taču mūs kādreiz ...»

To Ortrude vairs nevarēja tālāk paciest. «Hinvveg von meinemGehoft!» (Nost
no manas sētas!) tā bargi iesaucās, bruka Mārim virsū un grūda to nost no sētas.

Bet viņas pretiniece pieķērusēs pie treliņa un nekust ne no vietas. Viņām tā

stīvējoties, Māris krinolīna stīpa tika spiesta un liekta, tā ka viens gals izspērās
ārā no stotes. lekāms Māris spēja aizkavēt, jau viņas pretiniece to bija ar kāju

pieminusi, un stīpa jau līdz pusei bija izkritusi no stotēm
. . .

«Hahaha!» Ortrude skaudīgā priekā uzgavilēja . . . «Hahaha, Modedame
..

.»

(modes dāma) un taisījās savas pretinieces štāti galīgi iznīcināt. Tad Pēteris

metās pulkā un izšķīra viņas katru uz savu pusi. «Pfui, Schande, Schande!»

(Vē, kauns, kauns!) viņš tagad sodoši uzlūkoja Ortrudi. Dabūjusi izlaist drusciņ
savas dusmas un otrai «iekost», viņa gan

mazliet sakaunējās, bet tad, iedomāda-

mās, ka viņš aktivi pārgājis viņas pretinieces pusē, iededzās atkal no jauna uz

cīņu. Māris, cik ātri vien varēdama, izlaboja savu avāriju, t. i., iebāza stīpu

atpakaļ stotīs, arī no savas puses negribēja palikt parādā. «Laid mani, Pēter,

laid,» viņa lauzās tam garām. «Viņa dabūs baudīt manus nagus.»

Ar visiem spēkiem Pēteris viņas abas turēja nost vienu no otras, bet diezin

vai uz ilgu laiku tas viņam būtu izdevies, ja kaujas laukam nebūtu tuvojusēs
mamzele Faustine ar mazo Kunibertu. Viņi atgriezās atpakaļ no pastaigāšanās . . .

Ortrude pirmā atlēcās, arī Māris ziņkārīgi palika stāvam.

Pienākusi Faustine caur savu raga
lorneti uzlūkoja šo trijatni. «Kas te notiek?

Mademoiselle Ortrud, vai jūs varat dot kādus paskaidrojumus?» viņa jautāja.

«Tā ir infamija!» Ortrude pietvīkusi vīstīja dūres. «Man grib laupīt manu

mūža laimi!»

Tikai Faustine visu notikušo nepavisam nevarēja stādīties priekšā, un tādēļ

viņai nebija ne jausmas no visa tā, kas te noticis. «Es jūs nesaprotu, mademoi-

selle! Kā es atronu jūs šinī sabiedrībā?»

«Mon Dieu, man gan še būs kāds vārdiņš līdzrunājams!» Ortrude attrauca.

«Mums pie pastaigāšanās pa mežu bija nolikta botanizēšana, kā zināsiet!»

Faustine nežēlīgi turpināja. «Kā es atrodu jūs šeit?»
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«Mans dievs, es jau nevarēju sadzīt jūsu pēdas un biju spiesta griezties atpa-

kaļ uz mājām,» Ortrude pusraudu iesaucās. «Jūs man tik spēji nozudāt ...»

«Vai arī jūs mums . . . Katrā ziņā es mamman par to nodošu ziņojumu .. .
Bez tam jums ieteicu doties pie kamercofes un savest savu frizūru kārtībā. Bet

kas tā par
sabiedrību?!» viņa nicinoši noraustīja plecus. «Kas tas par puiku

tāds?»

«Pērsi, ķelneris
..

. izsūtīts še priekš apkalpošanas, jūsu augstdzimtība!»
Pēteris rātni, gandrīz militariski palocījās . . .

«Labi, bet tu taču neesi sūtīts še uz ielas?» Faustine viņu asi un caururbjoši
uzlūkoja.

«O, gan, jūsu augstdzimtība,» Pēteris turpināja. «Mademoiselle Ortrudei bija

vajadzīgi mani pakalpojumi, un, ja viņa mani sauc, es taču nevaru nepaklausīt.

Ja vajadzīgs, es pakalpoju katrā vietā un katrā laikā
.. . Priekš tam taču es

esmu ...»

«Jaā, labi sacīts, itin pareizi!» Faustine atbildēja, lielā mērā no Pētera pa-

skaidrojuma apmierināta. «Dienastnieks ir priekš tam, lai viņš saviem kungiem
paklausītu. Bet viņam vajaga arī sajust pret saviem kungiem cienību

...

it sevišķi

pret īstiem vācu kungiem ...»

«O, to es arvien un katrā laikā esmu sajutis!» Pēteris apgalvoja . . .
«Jā, jā, es redzu,» Faustine labvēlīgi piebalsoja. «Spriežot pēc tava vārda,

gan laikam esi vācu bērns?
. . .»

«O, man ir ļoti augsti radi,» Pēteris lielījās . . . «pat Rīgas patricieši — —»

«Na, na, paliec jau tādā kārtā, kā dievs tevi iestādījis, mans bērns!» Faustine

viņu pārtrauca. «Klausi tikai savus kungus un esi labs pret tiem, un tie arī nebūs

slikti pret tevi . .
.

Bet kas šī knīpa tāda?» viņa beidzot pagriezās pret Mari.

Ortrude tvīka vien un nevarēja vairs valdīties
..
. «O, šī ir tā dumjā

persona — —»

«Pst!» Pēteris, aizlicis pirkstu priekš mutes, viņu apsauca, un, kad tā samulsa,

tas viņas vietā turpināja: «—
kura dzīvo tepat kaimiņu sētā. Viņa atnāca pie

mademoiselle Ortrudes prasīt padomu, vai tā ir patiešām modē kā viņai tagad.
Mademoiselle turpretim atrada, ka tā pavisam nejauki, un gribēja viņai uz pēdām
to rēpi noraut ...»

Ortrudei ap lūpām savilkās valšķīgs smaids, viņa Pērsi tagad pateicīgām acīm

uzlūkoja.

«Umhm!» Faustine orientēta apmierināta norūca. «Mademoiselle Ortrudei šinī

lietā pilnīgi taisnība . . . krinoline ir kas nejauks . . . Dievs sievietes piemeklējis

par viņu grēkiem . . . Bet, ka mademoiselle ielaižas ar katru sarunās un dod vēl

padomus, tur viņa aizmirsusi savu augsto stāvokli . . . Diezin vai vēl neesi zem-

nieku bērns? ...»

«Esmu kaufmaņa meita,» Māris aizskarta atcirta
..

. «un uz laukiem mans

tēvs bija saimnieks ...»

«Tāpēc! Bauru dzimuma, latviete,» Faustine noraustīja plecus. «Bet made-

moiselle ir konsula meita, kuras senči no dzimumu dzimumiem ir vācieši . . . Viņai
tādēļ ar jums, zemiem ļautiņiem, nekas nevar kopējs būt, un, ka viņa to ir aizmir-

susi, tas ir smādējami
.. . Ej, bērns, atpakaļ uz savu māju... te tev nekāds

padoms nav meklējams. Kas tev, vienam prastam ļaužu bērnam, jāzin par modi.

Krinolines lai valkā augstas kārtas dāmas, jums, bauru cilvēkiem, kad tikai putra

un maize ...»

Māris par tādu apvainojumu jau gribēja saslieties, bet Pēteris, to stumdams

projām, klusu mierināja. «Ej, Marīt, ej ..
. vēlāk pie jums noiešu

.. .»
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«AUez mes enfants!» (Ejiet, bērni!) Faustine mudināja Ortrudi un Kuni-

bērtu, kurš vēlreiz pret visiem pakniksēja. «Un tu, Pērsi, turpini tā arvienu uz

priekšu. Esi paklausīgs pret saviem kungiem, tad viņi tevi neaizmirsīs un tu dzīvē

tiksi uz priekšu . . .»

Viņi devās katrs uz savu pusi . . . Māris, galvu nolaidusi, uz māju, Faustine

ar kungu bērniem uz parādes durvīm un Pēteris
pa mazo pusi pie saviem

darbiem.
.

.

Galds jau bija uzklāts un izdekorēts. Faustines jaunkundze caur savu lorneti

to visu pārskatīja, bet pēc sava paraduma gribēja vēl šur tur dot kādus aizrādī-

jumus. Bet Līschena ķelnerus jau bija samācījusi. «Ja tas vecais spoks nāk un

sāk jūs mācīt, tad prasiet viņai tikai padomu, kā tā un tā «gerichte» sagatavo-

jama
.
. . Tad viņa pazudīs pate no sevis ...»

Un tā arī bija. «Mamzele Svīchelbein, vai jūs mums nevarat sacīt, cik mums

likt sinepes pie pudiņa zoses? . . . Vai nelikt mums pie teļa cepeša drusciņ kor-

domonu?»

Faustine viņus neizprazdama uzlūkoja. «Tā ir Līschenas darīšana
..

. abso-

lūti viņas darīšana. Griezieties pie viņas.» Tad devās uz savām istabām un

nerādījās vairs.

Pēc paturēta palaunaga Pēterim tika uzdots izkrāmēt vāgūzī noliktās alus

kastes un nolikt katru zorti savā vietā, lai to tad vēlāk pēc vajadzības varētu pa-

ķert. Porteri, bairīšalu, Kulmbacheru, bukalu un kā nu viņus visus sauca
.. .

Pie

tam viņam bija laika pārdomāt savus šīs dienas piedzīvojumus. Vispār ņemot,

viņš ar saviem panākumiem bija apmierināts, tikai tas viņam nepatika, ka Māris

tā tika apkaunota un pazemota.

Pēterim drīzi to visu nācās piemirst, jo pie vakara pie. parādes durvīm pielaida
eķipaža, no kuras izkāpa konsuls ar cienīgo. Kreiļa vairs nebija uz bukas, bet viņa
vietā pieņemts krievu kučieris Ivans ar lielām ūsām un oriņām ausīs. «Cienīgā
taču dabūjusi savu cauri,» Pēteris nodomāja. Kur Kreilis tagad, to viņa pēcnācējs

nezināja pasacīt, un Pēterim arī nebija vaļas daudz klaušināt, jo viņam bija

jāstājas darbā.

Zālē viņam bija izdevība uz acumirkli sarunāties zem četrām acīm ar krust-

tēvu, kurš te pārskatīja, vai viss kārtībā. «Tad arī tu, puis', esi atsūtīts,» viņš to

uzrunāja. «Tas ir labi, tas ir brangi!
.
. .No šī vakara tu daudz mantosi, zēn,

daudz mācīsies. Tāda sabiedrība reti kad sanāk kopā . . . Nu, kā tev tavs jaunais

pulkstenis iet?»

«Kā zvērs,» Pēteris lielīja, «četrdesmit astoņas stundas bez apstāšanās. Lielo

paldievs jums par to un arī par
ancuku . . .»

«Nu, nekas, manu zēn
.. . dabūsim vēl, ja vajadzēs! Mēs dzīvosim

.. . Tikai

nu esi labi acīgs un visu uzmani. Mācies manieres, ka dienās pats proti iznes-

ties ...
Un

par visām lietām ievēro mūsu norunu! Ne zināt neliecies, ka tu man

kas esi . . . Saproti!»
«Jā jau, jā,» Pēteris attrauca. «Neesmu jau mazais bērns

..
.»

Viņš aizdedza kroņa lukturus un sveces, jo sāka jau rasties viesi, un konsuls

ar savu cienīgo steidzās tos sagaidīt . . .

It kā uz norunu viesi plūda šurpu no visām pusēm, gan ekipāžās, gan kājām,

dāmas, kuplas un baltas, sārtas un staltas, kungi gan zelta tresēm, gan
melnās

frakās. . . citiem līdzi arī sulaiņi, kuri paliek gaidot. Viesi izklīst pirms pa dārzu,

apskata Rabemaņu īpašumu, apbrīno to, uzteic. «Sehr nett,» «sēhr hūbsch», ta

vien dzird . . . Drīzi vien rūc kā bišu stropā; kas nejauši sastapušies, priecājas . . .
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skūpstās ari, tikai kungi ar kungiem un dāmas ar dāmām. Triec pa vāciskam un

franciskam, jo tik daudz Pēteris it labi prot izšķirt, kas kurā valodā.
.
. Kungi

ar asprātīgām piezīmēm aizskar dāmas un atkal otrādi . . .
Un, kad visi sanāk iekšā, kur spoža sveču gaisma zaigo un spīguļo kroņa luk-

turu glāžu križuļos, dzirkstas dāmu galvas rotas un briljantu krūšu rotas un auskari,

pie tam vēl gaiss pilns vijolīšu un rožu smaržas, tad tas viss Pēteram izliekas kā

ķāda burvju pasaka. Un pati cienīgā viņam izlikās kā šīs godības vidus punkts
un kronis . . . mirdz viņas acis, mirdz viņas akmeņi, viņas vaigs kūst no laipnības
un laimības. Šovakar viņa pavisam cits cilvēks

...
tik labi prot ar vienu, ar otru

un ar visiem! Pēc viņa domām, viņa bija šī vakara dvēsele
un, ja viņas būtu še

trūcis, tad daudz būtu kas trūcis . . .
Bet Pēteris nemaz neapzinājās, ka arī viņš pats te ļoti piedienēja un, ja viņš

būtu trūcis, tad arī daudz kas būtu trūcis, jo arī viņa spožās metāla kņopes sveču

gaismā laistījās, sniega baltais krāgs, šlipse, cimdi, iebrūnais sārtais sejs, tas viss

tik «apetitlīgs», ka ikviena no klātesošām dāmām viņu būtu vēlējusies uz savas šo-

kolādes kastiņas vāka . .
.

Pie tam viņš bija tik dzīvs, tik pakalpīgs ikvienam pie

aukstā uzkožamā, kas tika iebaudīts stāvus pie bufetes, pret dāmām tik galants,
ka nolasīja tām viņu vēlēšanās no acīm.

Kad kungi bija iedzēruši pa ženeverim, uzkoduši kaviāru, gaiļa sekstes un

citu, arī dāmas iedzērušas
pa

lāsītei vīna un liķiera un iebaudījušas, ko sirds

kāro, visi sēdās klāt pie klātā galda un nu sākās īstā mielastošana. Galds, kā jau

minēts, bija klāts pakavveidīgi, un ikvienam bija ierādīta vieta tur, kur uz kārtes

stāvēja viņa vārds, skatoties pēc stāvokļa, no mājas kunga vai kundzes tuvāk

vai tālāk.

Viņi sēdēja pašā vidū, viņai blakus ekselence jūlijs fon Kube, viņam manu-

fakturpadomnieks Ādolfs Tilo, kas reprezentēja biržas komiteju. Viņiem pretim
otrā pusē pašā vidū pirmais jeb «vārdu vedošais» birģermeistars Johans Kristofs

Svarcs, kas cienīgai par jo lielu prieku ar visu savu lielo vecumu bija ieradies.

Pa vienu roku tam sēdēja pats jaunākais birģermeistars Oto Millers, pa otru

roku Lielās ģildes eltermanis Lemke. Pārējie rātskungi, ģilžu reprezentanti, ievē-

rojamie pilsoņi un citi viesi, kungi un dāmas, raibā rindā viens aiz otra, visi pa
lielākai daļai viens otru pazinās, līdz pēdējiem diviem galda abos galos — jau-

nekli ar melnām ūsiņām un pusmūža vīru ar melnu bārzdu un raga brilli, tos,

izņemot mājas kundzi, neviens nepazina. Starp viesiem vēl atradās: birģermeistars
Eduards Valters Tīlemans Grims, rātskungi: Eduards Holanders, Gustavs Da-

niels Hernmarks, Jūlijs Betfīrs, Augusts Frīdrichs Krīgsmans, fabrikanti
—

Vilhelms Tanks un Kārlis Kristjānis Smits, Rīgas cementa rūpniecības nodibi-

nātājs, tālāk izslavētais Brandenburgs, Mazās ģildes eltermanis Vilhelms Taube,

pilsonis Frīdrichs Brunstermans, visi pa daļai ar kundzēm, pa daļai bez tām, -—

superintendents Pēlhauss un vēl daži garīdznieki, angļu kolonijas reprezentanti
pilnā sastāvā, juristi Roberts Bingners un Eižens Alts, «Rigasche Zeitung»
redaktors Dr. Buchholcs un vēl daudzi citi ievērojami vīri. Ar vārdu sakot, bija

sapulcētas kopā Rīgas visaugstākās galotnes, tik izlasīta sabiedrība, kāda nebija
ilgi kopā redzēta.

Valodas tik dzīvas, smiekli tik sirsnīgi, ka Pēteris tīri būtu varējis papriecā-

ties, ja tikai viņi nebūtu atļāvušies tik zaimojošas piezīmes par tiem bauriem un

latviešiem. It sevišķi tie garīdznieki, tie saviem kaimiņiem par latviešiem ļaunu
vien stāstīja, cik Pēteris varēja novērot, un tas viņam ļoti sāpēja sirdī. Viņš ne-

maz nevarēja saprast, kā krusttēvs, pats latvietis būdams, tādu nicināšanu par

savu tautu varēja pielaist? Bet, nu redz, vajadzēja slēpties! . . . Viņš jau pats to
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zināja ..
. būdams dienestnieks, nedrīkstēja lāga atzīties par latvieti, kur nu vēl

kungs, kas grib būt starp citiem kungiem.
Te kāds piešķindināja glāzi. Visi palika klusu. Piecēlās jaunākais birģer-

meistars Oto Millers, pusmūža vīrs, paplatu vaigu, ierāmētu visapkārt bārzdas

joslā, kas izbeidzās zem kailā smakra pakaklē. Brīdis svinīga klusuma, tad viņš
iesāka.

«Jūsu augstās eminences, ekselences un magnificences! Mani kungi un dāmas!

Viņa magnificences «vārdu vedošā» birģermeistera Johana Kristofa Svarca vietā

atļaujiet man sacīt kādus vārdus. Mūsu priecīgai kopbūšanai šodien ir kaut kas

tradicionels. Vēsture mums rāda, ka Rīgā visas svarīgākās rātes un ģildes sapul-
ces beigušās ar mielastu. Tādēļ tad sirsnības, draudzības un uzticības parādījumi

pie kopēja mielasta ir, tā sakot, pārgājuši rīdzinieku dabā
...

un vienīgi tikai tā

tas ir īsts mielasts, un īsti mielastot prot tikai rīdzinieks. Sie sirsnības un uzticības

pierādījumi, ko mēs tad savstarpēji saņemam, mūs vieno un dara stiprus. Mūsu

pilsēta arvien pieaug, pienāk klāt viņiem jauni pilsoņi, kuriem tāpat ir savas inte-

reses un kuri grib izteikties . . . Pie kopējiem mielastiem mums ir izdevība ar tiem

iepazīties, ar viņiem saprasties un viņus pie sevis saistīt . . . Mūsu pilsētas satver-

sme, pēc tam kad tā no ķeizarienes Katrinas otrās pārtraukta, bet no ķeizara
Pāvila atkal visžēlīgi atjaunota, nosaka, ka, ja kāds loceklis iz augstās rātes aiz-

gājis uz viņu labāku dzīvošanu, tad jaunu locekli viņa vietā izvēl pati rāte no

pašiem pirmiem un labākiem Rīgas pilsoņiem, kuri sēd uz Lielās vai Mazās ģildes
vecāko beņķa .

.
. Šodien mums nu ir tā laime un gods būt viesos pie Lielās ģildes

vecākā — konsula Georga Rabemaņa . . . vīra, kura namā valda īsti baltu uzskati,

vīra, kura ģermāņu dzimums, par
ko nevienam nav ne acumirkļa iemesla šaubīties,

ir garantija, ka caur viņu arī uz priekšu tiks uzturēta mūsu kontinuitāte.

Mūsu interese ir — un es domāju, ka runāju visiem mūsu augstās rātes locek-

ļiem iz sirds
— mūsu interese ir, ka mēs pie nākamā gadījuma un izdevības

saistām savas kolēģijas sastāvā mūsu mīļo biedri — uzņēmīgo Rīgas tirgoni kon-

sulu Georgu Rabemani. Tā nav vienīgi mūsu iniciativa, tas ir atklātības sprie-
dums, kuru būsim akceptējuši mūsu tēvu pilsētai par

svētību. Paceļu tādēļ glāzi
uz viņa veselību

...

lai dzīvo mūsu krietnais biedris
.. .

Hoch, hoch
.. .

hoch!...»

Visi kā sastinguši noklausījās šo nozīmīgo runu,
kura bija vēl nozīmīgāka

caur to, ka to varēja ieskatīt par puslīdz oficiālu . . . To tātad jau varēja ieskatīt

par drošu faktu. Pats konsuls reižu reizēm piecēlās, par lielo goda parādījumu
mēmi aizkustināts palocījās, gribēja ko teikt, bet nevarēja. Un Hildegardis kundze

vai kusa no laimības; siltāki un spožāki vairs pati saulīte nevarēja izstarot kā

viņas acis uz visām pusēm.

«Hoch, hoch, hoch!» visa sabiedrība piesita glāzes ar nama tēvu un nama

māti, kuri mēmi un aizgrābti nespēja saņemt vien visus tos goda parādījumus. Un

ne mazāk jutās godināts Pēteris. Ka viņa krusttēvs bija liels vīrs, to viņš jau

zināja, bet, ka viņš tik liels āķis ...
ne. Un tādēļ arī viņš spēkiem sauca līdzi

«hoch!»
.. . lejūsminātā sabiedrība

gan to nepamanīja, bet vecākais ķelneris.
«Vai tu traks esi?» viņš piegrūda tam pie sāniem. «Labāk uzmani, ka kungiem
kā netrūkst.»

Kad sirsnīgās gaviles bija aprimušas un viesi izmainījuši savstarpējās sarunās

kādus vārdus, piecēlās atkal apmēram tāda paša tipa kungs, tikai drusciņ šaurāku

vaigu un sirmāks.

«Viņa magnificencei rātskungam Gustavam Danielam Hernmarkam vārds!»

birģermeistars sacīja.
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«Augstā sabiedrība!» runātājs iesāka: «Piebalsoju savam priekšrunātājam:

par
tādu pilsoni kā konsuls Georgs Rabemanis Rīgas pilsēta var novēlēt sev lai-

mes, un mēs, rātes locekli, justos ļoti pagodināti, iegūstot šādu biedru. Pie šī

gadījuma es nevaru atturēties, neminējis to vīru, kuram mums jāpateicas, ka Rīga
varējusi tā attīstīties, pieaugt un iegūt no jauna daudz tādu krietnu pilsoņu kā

mūsu cienījamais Lielās ģildes vecākais. Es nemaldīšos, ka jūs visi sacīsiet vienā

mutē ar mani: šis vīrs ir viņa augstā ekselence grafs Suvorovs Rimņikski firsts

Itaļiski,22 mūsu bijušais ģenerālgubernators, kuram vēl jo tuvu personīgi stāvēt

man bija tas gods. Kauču arī mums, rīdziniekiem, laime dabūt viņam tādu pēc-

nācēju, kāds ir viņa augstā ekselence ģenerālis barons Līvens, 23
par

kuru mums

pilnīgi garantija, ka tas kā šīs dzimtenes dēls jūt līdzi mūsu pilsētas uzplaukšanai,
tad tomēr visa Rīgas attīstība ir cieši saistīta ar firsta Suvorova vārdu. Sākot ar

1848. gadu, kad viņš ieradās pie mums, visas lietas ņēma citu virzienu. Zem viņa
augstās protekcijas nodibinājās biržas komiteja, kura nu turpmāk gādāja par

šejienes ostas apstākļiem. Kopš 1823. gada pie Daugavas padziļināšanas vairs

nebija ne roka pielikta, jūras mute bija aizsērējusi uz B—9 pēdām. Visiem lie-

lākiem kuģiem vajadzēja pievest lādiņu uz klajas jūras, kas izmaksāja ļoti daudz

un bija savienots ar briesmām. Ārzemju rēderi labprāt atturējās sūtīt uz Rīgas

ostu, un nodibinājās uzskati, ka Rīga kā ostas pilsēta nekam neder, un valsts

centrālā valdība Pēterburgā vairs neturēja pat par vērtu vilkt dzelzceļu no Dina-

burgas uz Rīgu, bet projektēja pirmējo savienot ar Liepāju. No šīs līnijas tad

Rīgai tuvākā vietā bija atļauts savienoties ar zaru līniju. Tās bija lielas briesmas

priekš mūsu tēvu pilsētas, kas apdraudēja viņas nākotni. Sī ziņa priekš manis bija
tik notriecoša, mani kungi un dāmas, ka es pie Ņevas krastiem, kur biju nosūtīts

šīs lietas dēļ rūpēties, sagulēju divus mēnešus slims. Ka šīs briesmas tika no-

vērstas, ka mums netika atņemts mūsu dzīvības nervs — Dinaburgas dzelzceļš,

par to mums ir jāpateicas vienīgi mūsu augstam gādniekam — viņa ekselences

gaišībai. Tikai garantējamo būves kapitālu, pie kura sagādāšanas vislielākie no-

pelni ir mūsu angļu kolonijai,» — viņš palocījās pret dažiem kungiem, kuri palo-
cījās pretim — «ceļu ministrija pazemināja no 12 miljoniem uz 10.800.000 rub-

ļiem. Bet, pateicoties mūsu dzelzceļa saimnieciskās direkcijas cītībai un saprā-

tībai,» — viņš paklanījās pret Jūliju fon Kubi, kurš arī palocījās pretim, —

«nekādas garantijas vairs nav vajadzīgs, bet akcionāriem iespējams izmaksāt pat
prāvu dividendu. Pēc tam kad Dinaburgas dzelzceļš ir devis tik apmierinošus
panākumus, patlaban uzsākti priekšdarbi dzelzceļa būvei uz Jelgavu, ko sevišķi
iekustinājis mans draugs manufakturpadomnieks Ādolfs Tilo. (Savstarpēja
palocīšanās.)

Tālāk mūsu augstā aizgādņa nopelns ir, ka mums ir nokārtoti ostas un brāķa
noteikumi, ka pie Rīgas var uzbraukt kuģi, kas peld 1—17 pēdas dziļi, bet Mīl-

grāvī pat līdz 20 pēdas dziļi, ka mums pašiem pirmiem bija magnētiskais tele-

grāfs no Rīgas līdz Dinamindei, 24 kas sevišķi no svara pavasaros un rudeņos,
kad varam katru brīdi dabūt ziņas par ledus apstākļiem jūrā. Ka mums tad tālāk

tika liegta koncesija uz sava rēķina izbūvēt magnētisku telegrāfu uz prūšu robe-

žām un savienoties ar ārzemju telegrāfu tīklu, to novērst, diemžēl, nestāvēja viņa

gaišības varā.

Beidzot es vēl minēšu veco Rīgas vaļņu noārdīšanu, kas atvēra logu jaunam

gaisam un padarīja galu lielai nospiestībai un šaurībai iekšpilsētā . . . Tāpat caur

viņa laipno gādību svabadā zeme palika pilsētas īpašumā. Uz tās pacēlās mūsu

jaunais mūzas templis — pilsētas teātris, pacēlās gāzes iestāde, kuras pirmās

liesmiņas mūsu pilsoņi jau redzējuši. Drīzi tur redzēsim arī savu politechniku,
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kura tagad īrētās telpās, bet ir projektēts viņu celt uz pašu zemes. Tādēļ tikai

ar cienību varam iegādāties firsta Suvorova Rimņikski Itaļiski vārdu. Rīga ir tā,

kas viņa ir, caur savu ilggadīgo ģenerālgubernatoru, kuru man bija tas gods jo
tuvu pazīt un pārrunāt personīgi ar viņu visus svarīgākos jautājumus. Sevišķi

tajās grūtos laikos, kad
pa

Krimas kara laiku Rīgas osta bija bloķēta, bija kā

izmirusi un viss eksports un imports tika izdarīts ar zirdziniekiem līdz prūšu
robežām. Tādēļ lai dzīvo mūsu augstā valdīšana, mūsu administrācija

...
Es

paceļu glāzi uz viņas reprezentantu mūsu starpā — viņa ekselenci Jūliju fon

Kubi. Hoch, hoch, hoch!
.
. .»

Atkal tika piesistas glāzes, atkal laimes uzsaukumi, tomēr ne vairs tik sirsnīgi

un jūsmīgi .. . vairāk formāli un cienīgi, neizvērtās tā kā pirmīt frenetiskās

gavilēs
.
. .

Piecēlās kungs, kas sēdēja mājas kundzei blakus
.. . šķeltu, sarkanu vaigu

bārzdu, ordeni kakla lentā, bet citādi ne mundierā, bet melnā frakā
. .

.
«Pateicos viņa magnificencei par laimes uzsaukumu, lai

gan še oficiāli nere-

prezentēju valdības varu. Bet viņa vārdus varu pilnīgi parakstīt. Administrācijai
ir tas gods pie pilsētas uzplaukšanas strādāt kopā ar tik cienījamu rāti, ar tik

saprātīgiem ģildes priekšstāvjiem un ar tik mērķa apzinīgiem pilsoņiem, kuri ne

acumirkli neaizmirst, ka viņi ir balti un ka viņi šīs zemes vēsturiskām tradicijām
parādā — uzturēt arī uz priekšu savas atsevišķās īpatnības kā atsevišķs loceklis

lielās Krievu valsts kopības ķēdē . . . Man ir bijusi tā laime ar mājas kundzi iz-

mainīt domas, un es varu tikai priecāties par to veselīgo garu, kāds šinī namā

valda. Konsulu Georgu Rabemani un viņa laulātu draudzeni Hildegardis kundzi

īsto baltu ugunskuru sargātājam es varu uzstādīt par paraugu, kādai būs būt īstai

Rīgas pilsonībai, un tādēļ uzsaucu viņiem augstas laimes. Rīgas augstā rāte var

novēlēt sev augstas laimes, ja tai izdodas iegūt šo pārliecināto baltu locekli. Hoch,

hoch, hoch!»

Kad glāžu šķindināšana un gaviles bija aprimušas, piecēlās pats mājas kungs.
Pēterim sirds sāka straujāki pukstēt. Cik cienīgi viņa krusttēvs nostājās un cik

skaisti caur degunu nokraukojās!
«Jūsu augstās eminences, ekselences, magnificences! Mani kungi un dāmas!

No jūsu goda parādījumiem izaicināts, no tiem laipni domātiem vārdiem, kurus

mani priekšrunātāji zīmēja uz mani, atļaujos sacīt kādus vārdus. Ja mēs priekš

vispārības strādājam, tad nostājamies uz kādas labi pārdomātas un nosvērtas

platformas, kas tad mūsu darbiem noder par ciešu mērauklu un vada tos zināmā

virzienā. Ja nu man būtu tas gods un tā laime — es atbildu te uz tiem nepār-

protamiem aizrādījumiem no visām pusēm — kļūt uzņemtam rātes kolēģijā
lai gan, pēc maniem uzskatiem, šis gods piekrīt tiem daudziem vīriem, kuri no-

pelnu bagātāki par mani, — bet man tomēr tiktu piešķirts tas gods, kuru atraidīt

būtu apvainot tos, kuri man to parādījuši, un manai balsij arī būtu kāda nozīme

pie mūsu pilsētas likteņa, tad mana platforma būtu saņemama maz vārdos:

Laissez faire, laissez passer! Ļaujiet ražot un ļaujiet pārdot! Bez kaut kādiem

liekiem ierobežojumiem. Veco mūru noārdīšana ir ļoti raksturisks piemērs mūsu

tēvu pilsētas turpmākai uzplaukšanai un attīstībai. Ir jānovērš visi kavēkļi darbam,

enerģijai, dabiskai attīstībai. Darba un tirdzniecības brīvībai. Pēc manām domām,

ir jākrīt cunftēm20
un innungām tādā raksturā, kādas tās pie mums. (Hernmarks

no vietas: Pilnīgi manas domas!) Jāpārveidojas arī pašas rātes konstituēšanas

veidam, kuram jānostājas uz demokrātiskiem pamatiem. (Hernmarks no

vietas: Gluži manas domas!) Nodokļu nasta jāizdala taisnīgāki uz to kamie-

šiem, kuriem kas ir. (Hernmarks: Itin pareizi!) Pie mums apliktas ar galvas
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naudu mazturīgas masas,
laikam

par sodu, ka viņām nekā nav
..

. turpretim

nodokļi uz īpašumiem, piemēram, imo'biliju nodokļa, mums nepavisam nav!
.. .

Tāpat nenokārtots ir vēl iedzimto jautājums, attiecības starp vāciem un nevāciem.

Ja mēs liedzam nevāciem ietikt mūsu korporācijās, ja liekam tik lielu svaru uz

vācu dzimumu, tad mums jāļauj nevāciem nodibināt pašiem savu kultūru, tā pat

jāveicina, jo citādi netiek modināti un attīstīti zemes produktivie spēki mums

pašiem par ļaunu. Pēc manām domām, nebūt nav jāprasa, vai kāds ir dzimis

vācietis, bet vai tam ir vācu audzināšana, tas grib būt kā vācietis, domā un jūt
kā vācietis. Tā tikai mēs stiprināsim savus spēkus, turpretim spaidu sistēma mūs

var aprakt nevācu masās
..

. Mums vispār jārēķinās ar laika garu, jāpiemērojas
arī reformām, kuras citādi varbūt nāks pret mūsu gribu no kādas augstākas varas.

Protams, ka visa tāda pārgrozība izdarāma, ievērojot stingri mūsu baltu konti-

nuitāti, ka viss tas labais, derīgais un īpatnējais lai paliktu. Daba netaisa lēcie-

nus, vēsture arī ne . . . Viņas prasa sakarus ar tradicijām . . . Aizkustināts no man

parādītās uzmanības un lielās uzticības, minot mani priekš tik svarīga un atbil-

dīga uzdevuma, kāds ir Rīgas rātes loceklim, es uzdzeru jums, augstām magni-

ficencēm, un uz jūsu augstās kolēģijas pastāvēšanu un zelšanu. Lai dzīvo Rīga
un viņas augstā rāte ...»

Tik skaļi un sirsnīgi aplausi vēl nebija bijuši ne pēc vienas runas
..

. vis-

maz Pēterim tas tā likās
.. . Tāpat tas likās arī Hildegardis kundzei, kura pie

konsula runas pirmās daļas bija it kā sastingusi, bet pie pēdējās atplauka un sta-

roja aiz laimības, piesita tagad ar vienu, otru un kas vien ar viņu piesist vēlējās.
Un nebija neviena, kas nebūtu gribējis piesist viņai un konsulam. Kas nevarēja

viņus piesniegt tieši, tie piecēlās no savām vietām un gāja apkārt galdam, tā ka

uz brīdi izcēlās kņada un pēc tam dzīvas sarunas.

«Es tikai varu piekrist sēram Rabemanim,» kāds no angļu kolonijas sacīja

rātskungam Hernmarkam. «Pie mums Anglijā, kur likumdošana atronas tautas

rokās
..

. labāk sakot, turīgo un izglītoto aprindu, kurām parlamentā pārsvars,
nekad negaida, līdz tauta reformas ņem, mēs viņai tās dodam. Caur to mēs arī

dodam tādas, kā mums patīk, bet, ja viņa ņem, tad ņem tādas, kā viņai patīk
..

.
To arī Rīgai vajadzētu ievērot ...»

«Jums taisnība, sēr,» Hernmarks atbildēja. «Krievija, kā visas zīmes rāda,

nenoliedzami atronas lielu reformu priekšvakarā. Arī Rīga kā viņas sastāvdaļa
nevarēs izvairīties no šīm reformām jo vairāk tādēļ, ka dažas mūsu formas pārāk
novecojušas. Sen tās vairs nav piemērotas mūsu tagadējiem sabiedriskiem spēkiem.
Ir tādēļ no svara, ka neļaujamies pārsteigties, bet, cik paši būsim strādājuši pie
reformām līdzi, tādas viņas arī būs ...»

«Vai šinī virzienā jau kas darīts?» anglis jautāja. «Ģūtu pats pēdējais
brīdis . . .»

«Ir sperti soļi, sēr!» Hernmarks viņu apmierināja. «Ir izstrādāts projekts, pēc
kura rātes vēlēšana ne tikvien kā triju šķiru lieta, bet visu Rīgas pilsoņu tiesība.

Bet citādi esam paturējuši acīs, lai pilnīgi tiktu uzturēta rātes kontinuitāte un

tās viņas īpatnības, kuras izrādījušās par ļoti noderīgām . . .»

«Bet vai ir kāda garantija, ka šis projekts tiks no valdības akceptēts?» anglis

jautāja.
«Mūsu garantija,» Hernmarks pasmaidīja, «ir mūsu augstais draugs viņa

gaišība firsts Suvorovs, kuram tagad kā pilsētas priekšniekam Pēterburgā augsti
sakari. Ja viņa svaram izdosies izgādāt mūsu projektam apstiprinājumu, tad pret

visām «reformām» esam pasargāti ...»

Atskanēja atkal glāžu činkstināšana
..

. vārds bija Sv. Jāņa ģildes elter-
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manim Vijumam Taubem. Tas bija jau gluži sirms vīrs un arī nekāds liels

runātājs ..
. «Jauni laiki

prasa savas tiesības,» viņš pēc parastā ievada iesāka.

«Tanī ziņā konsula vārdi ir neapgāžama patiesība. Bet nebūs aizmirst, ka ama-

tam ir zelta pamats. Un šis zelta pamats ir cunfte, kādēļ mēs pašas cunftes kā

ļoti noderīgas nedrīkstam satricināt. Protams, ka pārgrozāmas visas tās šrāgas,
kuras vairs nesaietas ar tagadējo likumisko kārtību un laika garu ...

Es domāju,
ka pilsonisko uzturu (die būrgerliche Nahrung) mēs necunftīgiem pilnīgi neva-

rēsim aizturēt. Bet piepaturamas ir dzimuma grāmatas meistariem, ka viņi vācu

dzimuma un laulības gultā dzimuši. Tas ir viens no cunftes stiprākiem pamatiem,

jo dod mums garantiju, ka mūsu amatnieku aprindās nesaronas vis šādi tādi

elementi, fušeri, kas nekā nejēdz. Mēs zinām tad, ka mums darīšana ar īstiem

vācu meistariem, kas savu amatu prot. Otrkārt, mūsu cunftes nav iznīcināmas,

tādēļ ka no viņām kopēji sastādās Sv. Jāņa ģilde, kurai ir sava vēsture
...

Šī

ģilde ir pilsētai devusi pilsonisku elementu, kas ir bijis ļoti noderīgs pilsētas
aizstāvēšanā un pārvaldīšanā

..
.

Konsula Rabemaņa ieiešanu augstā rātē Sv. Jāņa ģilde apsveiktu tikai ar

prieku, ievērojot viņa liberālos uzskatus, kas attiektos arī uz mums, amatniekiem.

Mūsu laikos gan parasts raudzīties uz amatnieku pār pleciem. Mazā ģilde bieži

ignorēta, kur viņai bija tiesības. Sevišķi no tā laika, kad, pilsētai paplašinoties,
pārvaldīšana vairs nav goda amats, kā tas bija vecos laikos, bet ir vajadzīgas
visādas komisijas, kuras atmet arī kādu materiālu atlīdzību, šādās atlīdzinātās

komisijās tad amatniekiem vairs nav vietas. (Manāma sakustēšanās.) Mazās ģil-
des tiesības netiek reprezentētas tai mērā, kā viņas vēsturiskā nozīme to prasa . .

.

Piemēram, pārgrozot Tirdzniecības kases statūtus, — es domāju 100.000 rubļu
lielo fondu, kurš reiz Rīgai aizdots bez procentiem no ķeizarienes Annas Iva-

novnas, -— Mazā ģilde vairs nav prasīta, vai viņa ar to uz mieru, lai
gan

viņai tāpat vēsturiskas tiesības pie šīs kases pārvaldīšanas. (Liela sakustēšanās
..

.
runātājs apstājas.) Nu, atvainojiet, es varbūt aizskaru lietas, kas še šinī sapulcē,
kurai familijas raksturs, nepieder

.. . Bet, ja es paceļu savu glāzi un dzeru uz

konsula Rabemaņa veselību, kā Rīgas pilsonības reprezentantu, tad es domāju
arī to pilsonību, kurai zelta pamats ..

. Hoch, hoch, hoch!
..

.»

Atkal glāžu piesišana, tad savstarpējas sarunas, kurās dzirdēja smādējam
Mazās ģildes eltermaņa uzstāšanos. «Caur Mazās ģildes ietiepību uz savām

formelām tiesībām tiek novilcināta Tirdzniecības kases pārvēršanās par pilsētas
diskonto banku,» Hernmarks sacīja savam angļu galda biedrim. «Faktiski viņa
nekad nav piedalījusies pie Tirdzniecības kases pārvaldīšanas, viņas tiesība

pastāvējusi tikai uz papīra ...»

Tad vārdu dabūja kāds kungs, kura vārdu Pēteris nesadzirdēja, bet par

kuru teica, ka tas esot viens no ievērojamākiem baltu atklātības darbiniekiem.

Viņam iesākot, iestājās svinīgs klusums.

«Mani augstie kungi un dāmas! Atvainojiet, ka es mūsu apstākļus apskatīšu
no citas puses un rādīšu jums ainu, kas spilgti nošķirsies no tām optimistiskām

izredzēm, kas te tika izsacītas. Es domāju, ka mums nav iemesla iztēlot savu

nākotni tik rožainām krāsām. Mēs nedrīkstam atdusēties uz saviem lauriem, bet

mums jāsaņem visi spēki, lai noturētu šo zemi, ko mūsu senči zobenbrāļi un krusta

bruņenieki priekš mums iekarojuši. Viņi atņēma šo zemi nekristītiem pagāniem,

radīja te kultūru un apsargāja šo kultūru ar zobeņa asmini . . . Un, ja mēs savu

vācu kultūru šinī zemē gribam uzturēt, tad mums ir jāstāv kā vīriem. Mums

briesmas draud no divām pusēm ... no augšas un no apakšas. No augšas draud

uzgulties smags lietuvēns uz mūsu iestādēm, tās nospiest ar lozungu: «reformas»,
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bet no apakšas iedzimto pulki arvien vairāk nāk pie izglītības un turības, iespie-
žas mūsu rindās, pārkrusti savus vārdus un top vācieši gan pēc ārējā laķējuma,
bet ne tādi sirdī un pēc saviem uzskatiem. Ar savu iespaidu un principiem tie

demoralizē arvien vairāk mūsu rindas, atļauj skatīties uz draudošo nākotni arvien

mazāk nopietni un rīkoties vaļīgāki ■— —.

Tādēļ tad ir jāapsveic ar prieku, ka vadošās aprindas top bagātākas par

vienu tādu pārliecinātu spēku, kāds ir cienītais konsuls Rabemanis, kuram pie

tam vēl plašs skatiens un cieta griba izvest cauri mūsu baltu kuģi pārāk nove-

cojušo formu Skillai un reformu Karibdai. Es viņa taktikai lielumā un apmērā

piekrītu: nevāci lai paliek pie sevis, bet mēs, vāci, paliekam pie sevis. Tikai,

diemžēl, tas netiek stingri izvests cauri. Piemēram, cunftes dzimšanas grāmatas

gan tiek prasītas, bet bieži viltotas, pieņemti par meistariem nevāci un mācīti

amatos nevācu bērni. Ļoti jānožēlo dzimtbūšanas un klaušu atcelšana, kas atsva-

bināja nevācu zemniekus no savas zemes, atļāva tiem ieplūst pilsētās, caur ko

kontrole par katra dzimšanas tiesībām ļoti apgrūtināta
.. . Attiecoties uz laissez

faire, laissez passer principu, es atļaujos piezīmēt, ka šim principam ir gan no-

zīme starp diviem vāciešiem, bet nevar būt runa par viņu starp vācieti un kādu

iedzimto parveniju. (Konsula vaiga krāsa, kā varēja redzēt, izmainījās. ..)

Tāpat nevar būt runa par cunftu atcelšanu. Ja caur to grib nākt iedzimtiem

pretim, tad nevajag aizmirst, ka apetite nāk līdz ar ēšanu. Jo vairāk jūs viņiem
padosieties, jo viņu prasījumi ies tālāk . . . Tādēļ īsi un skaidri:

mums, baltiem,

ir sava tiesība . viņa nav nekāda izdomāta tiesība, viņa vēsturiski izaugusi un

nodibinājusēs. Šīs vēsturiskās tiesības, kas tik skaidri un gaiši izsaka mūsu

īpatnības, mūsu zemes savādības, kas attīstījušās savādos apstākļos, savādā

gaisā — — tās būs mums uzturēt, tās būs mums aizstāvēt! Savas pirmdzimtības
tiesības mēs nedrīkstam pārdot par lēcu virumu! . . . Paceļu tādēļ savu glāzi un

uzdzeru konsula kungam kā šo tiesību reprezentantam .. . Hoch, hoch
.. .

hoch ...»

Sajūsma bija atkal lieliska. Konsuls mazliet uzbudināts grozīja savu glāzi
..

.
tad piesita ar saviem apsveicējiem un arvien vairāk apmierinājās .

.
.

Tagad bija vārds manufakturpadomniekam Ādolfam Tilo. Neliels, kalsens

cilvēks, ļoti melnīgsnējs, bet ļoti patīkams «zelšafteris». Visi uz viņa runu saga-

tavojās kā uz kādu sevišķu baudījumu, jo viņam arvien bija daudz humora pat

nopietnās lietās
..

.
«Ir divas patiesības,» viņš iesāka, «viena aiz zaļā galda, otra dzīvē. Šo

pēdējo patiesību mēs, tirgotāji un saimniecības vīri, protam ļoti cienīt . . .
Viņa atbalstās uz ļoti vienkāršu materiālu aprēķinu; ja tu vienā lietā ko

ieliksi, tad tu arī no viņas ko ieņemsi .
Man Zasulaukā ir govu

laidars
...

tās

«skaistākās govis» nav vācu govis, bet labi paēdušas govis.»
Visi uz reizi sāka kā kutināti smieties un aplaudēt

.. . «Bravo, bravo, šis

joks nav slikts ...» Runātājam bija jāapstājas. — —

«Oriģinels vīrs, patiešām!» kāds no angļu kolonijas sacīja savam galda
biedram.

«Jā,» tas atbildēja. «Lai demonstrētu, ka vielas nevar iet zudībā, tas pie

savas vilnas vērptuves ierīkojis rezervuāru,
kurā uzkrāj netīro, izmazgāto ziepju

ūdeni, ar nodomu caur kādu ķimisku procesu pārvērst to atpakaļ par ziepēm.
Tās varētu mazgāt atkal no jauna, un tā viņa vienreiz apgrozībā ieliktās ziepes
būtu mūžīgas un neiznīcīgas ...»

«Ko jūs sakāt?!» anglis paraustīja kamiešus... «Nu, iespējams tas gan

varētu būt, jautājums tikai, cik tas izmaksā ...»
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Kad jautrība bija aprimusi un iestājies klusums, Tilo turpināja. «Pie cil-

vēkiem, man šķiet, tas nevar būt citādi. Mēs, izglītotie un labi pārtikušie, neesam

tādi tādēļ, ka esam vāci, bet tādēļ, ka mums ir kapitāls. Kādus brīnumus kapitāls

dara, to mēs, rūpnieki, vislabāk zinām. Pie Mārtiņa baznīcas durvīm bija agrāk
smilšu kalns, kas ļoti apgrūtināja baznīcēnus. Kāds draugs man sacīja: «vai

nevarēja izraudzīties baznīcas vietu citur?
..

.» Es sacīju: «Aizcel projām to

kalnu!» Viņš sacīja: «Kas to iespēj? Tādi milži mēs neesam!
..

.» «Vai gribi
saderēt ar mani, ka viņu aizcelšu? . . .» Pēc vienas nedēļas kalns bija norakts un

aizvests projām, par ko izdevu vairāk tūkstoš rubļus. Milzis, kas šo brīnumu

iespēja, bija kapitāls .. .
Bet, ja es rīkotos ar savu kapitālu tā kā ar to smilšu kalnu, tad man drīz

vien viņa vairs nebūtu. Kapitāls tikai tad ko dara, ja tas var pelnīt un pieaugt.
Priekš tam viņam vajag darba spēka. Mums, vāciem, ir kapitāls, bet nevāciem

ir darba spēks. Tā ir tā noslēpuma atslēga, ka Rīgā rūpniecība varēja uzplaukt
tikai pēc tam, kad tika uz laukiem atcelta dzimtbūšana un klauši. levediet atpakaļ
klaušas, saistiet cilvēkus pie zemes,

ka viņi nevar aiziet, kur tie grib un kur tiem

labāki, un es tūdaļ slēdzu visas savas fabrikas. Doktora kungs saka, lai mēs

neņemam nevācu mācekļus .
.
. varbūt, ka mazākas darbnīcas bez tiem var iztikt,

bet mūs' fabrikas ne. Fabrikants taisni pastāv no saviem strādniekiem, un, jo

viņam to vairāk, jo labāk.

Man ir taisni jācenšas šie latviešu strādnieki pie savas fabrikas saistīt. Ja

viņam citur būs labāki nosacījumi, viņš aizies no manis. Atnāciet, paskatieties
manās fabrikās. Mums ir strādnieku dzīvokļi, mums ir fabrikas skola, mums ir

dziedāšanas biedrība, mēs turam visus latviešu laikrakstus un grāmatas. Man ir

ļoti patīkami, ka mani ļaudis ir tai pārliecībā, ka es to visu daru aiz laba prāta,
bet īstenībā, ja gribu pastāvēt un izsist no sava kapitāla procentus, man ir tas

jādara ...
Es tādēļ pilnīgi piekrītu savam draugam. Izglītotie un turīgie nevāci

mums jāuzņem kā līdztiesīgi vācieši, jo tie stiprina mūsu rindas. Bet lielajam
pūlim mums jāpiepalīdz attīstīt pašam sava tautiska kultūra. Kāds zaudējums
mums caur to, ja viņiem savas biedrības, tie lasa savas grāmatas un dzied savas

dziesmas? Lai dzīvo mūsu pilsētas saimnieciskā attīstība
..
. Hoch, hoch,

hoch ...»

Neviens no šīs runas nebija tā sajūsmināts kā Pēteris . . . «Latviešiem pašiem

savas biedrības,» viņš nodomāja, «tie dzied savas dziesmas un lasa savas grā-

matas
. . . cik smalki, cik tas vareni!» Tiem, kas tagad piesita glāzes ar runātāju,

tiem tas vis tā nebija gājis pie sirds kā viņam.

Tādēļ piecēlās viņa eminence ģeneralsuperintendents, pasmalks vīrs, uz kura

gludi noskūtā vaiga bija atlikuši vēl tikai divi bārzdas kušķi pie pašiem deni-

ņiem. Platais, stērķelētais krāgs viņam sniedzās gandrīz līdz ausīm un bija apsiets

mezglā ar melnu zīda šalli.

«Augsti cienītā sabiedrība!» viņš iesāka. «Tautību jautājums Baltijā top

arvien sarežģītāks un modina nopietnas rūpes. Mūsu taktika līdz šim bijusi

nepareiza ..
. mums iedzimtos ne vien no vācietības nevajadzēja atturēt, bet

paveicināt viņu pārvācošanu. Tā tagad ir nokavēta, un latviešu tautiskā attīstība

sāk parādīties pret mums kā naidīga pretvara. Latviešu vadība atradusēs līdz šim

mūsu, luterāņu, garīdzniecības rokās. Mēs esam radījuši viņai garīgu un laicīgu

literatūru, viņas stāvoklim piemērotu avīžniecību. Jelgavā tiek izdotas «Latviešu

Avīzes». Rīgā iznāca «Tas Latviešu Ļaužu Draugs». 26 Lapas, kas ieaudzināja

ļaudīm pieticību, paklausību pret saviem kungiem un lielu dzimtenes mīlestību.

Līdz šim arī šī arāju un kalpotāju tauta ir uzticējusēs pilnīgi mums, paļāvuses
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mūsu vadībai
.. ,

Bet tagad mums ceļas pretim jauni aģitatori, kuri mums grib

atņemt tautas uzticību, vadīt to pa citiem, bet maz pārbaudītiem, pat kaitīgiem

ceļiem. Rīgā, piemēram, iznāk laikraksts «Mājas Viesis», kas pat saviem lasītā-

jiem sniedzis pārtulkotu jaunvāciešu dzejoli «Loreleja», pavisam tādā svešā,

neparastā valodā, atmezdams pilnīgi veco konstrukciju un ortogrāfiju... Tā

mums ir cēlušies savi «jaunlatvieši». 27 īr darīts iespaids uz izdevēju un panākts

solījums, ka labosies. Bet iznāk Pēterburgā kādas latviešu avīzes, uz kuru

redakciju nav bijis iespējams izdarīt nekādu iespaidu. Tā ir tā trakākā kūdīšanas

lapa, kāda vien domājama .
.
. musina un rīda pret augsto muižniecību, pret baz-

nīcu un visām vācu iestādēm . . . Piemēra dēļ še varat ieskatīties šinī lapiņā, kur

redzat, ka suns piekritis pie bizas, un to plosa. 28 Uz ko tas mērķēts, to jūs itin

labi sapratīsiet. Velnišķā kārtā šī lapa nonicina, kas vācisks, un ceļ debesīs, kas

krievisks. Viņa acīm redzot piekopj mums naidīgu politiku. Starp viņas līdz-

strādniekiem kāds Kaspars Biezbārzdis rakņājas pa vēsturi un mēģina atrast

tiešus sakarus starp latviešiem un slāviem
. . .29

pat Herodota skitus tas mēģina

pierādīt par īstiem slāviem. Tur ir kāds nemiera gars Krišjānis Valdemārs, kurš

musina latviešus pulkiem aiziet uz lekškrieviju, nodibināt tur kolonijas, pieso-

līdams tiem tur nedzirdētus labumus un brīvības
..

. Pamazām vien šī lapa

sadrupina mūsu autoritāti un cienību
.. .

satricina vecos ieskatus un parašas. īr

pienākts, ka šis Valdemārs pat tā pielīdis krievu valdības iestādēm, ka ir licies

sevi iecelt
par cenzoru,

kam šī lapa jāuzrauga, turpretim redaktors ir kāds stu-

dents Juris Alunāns, 30
gan

citādi dievbijīga tēva dēls, kas liekas būt vācietis
.. .

Ir manāma pat cenšanās, ka šie elementi grib nodibināt kādu latviešu biedrību,

kas būtu tās lielākās briesmas priekš mūsu mīļās, dārgās dzimtenes . . .

Latviešu literariskā jeb draugu biedrība, 31 kura sastāv pa
lielākai tiesai no

Kurzemes un Vidzemes mācītājiem, tam visam sekojusi un iesniegusi attiecīgu

paziņojumu augstam muižniecības konventam un konsistorijām. Tik daudz ir

cerams,
ka šī lapa turpmāk tiks padota Rīgas cenzūrai, tātad stingrākai uzrau-

dzībai. Bet ar to vien nebūs līdzēts, ja mēs paši neapzināsimies mērķi, kopotiem

spēkiem nemēģināsim apspiest ļaunumu pašās saknēs, nestāvēsim kā mūris priekšā
šīm mācībām un neļausim tām izplatīties tautā. Jūs, augstie rātes kungi un

direktori, stāvat šai lietai nostāk, jums svarīgākas intereses, ostas izbūves, fabrikas

utt., jums nav laika sekot latviešu gara dzīvei tai apmērā kā mums, luterāņu

mācītājiem. Bet tādēļ arī jums, augstie kungi, vajaga mums sniegt palīdzīgu roku

un mūs pabalstīt, jo, to darīdami, jūs pabalstīsiet paši savas tiešās intereses.

Nedodiet rokā nevienu latviešu laikrakstu vai grāmatu ne savam kučierim, ne

savam namiķim, ne kādam citam savam saimes loceklim, pirms neesat aprunā-

jušies par to ar kādu Rīgas mācītāju
.
.

.

Mēs centīsimies vācu laikrakstos izslu-

dināt visus tos izdevumus, ko ikviens bez "liekas apdomās var savai saimei rokās

dot. Tikai tā mēs paturēsim latviešu tautu savā dabiskā aizgādnībā un viņa būs

apmierināta savā tagadējā pieticībā. Bet, ja mums tas neizdodas vai ari ja mēs

palaidīsim vaļīgāku roku, tad, vai, mums ...»

Viņš apklusa . . . pār visu sabiedrību it kā nospiedošs kapa gaiss ...
Ne

glāžu šķindēšana, ne augstas laimes
.. . viņš tos bija piemirsis

.. . Pēterim tas

nepavisam nepatika.
..

Ko viņš tur kašķējas tiem latviešiem virsū un pie tam

izjauc visu omulību . . . Un jaunais cilvēks ar melnajām ūsiņām galda galā sarka

un bāla vien
. . . sēdēja tikpat kā uz adatām

. . .

Tilo sarunājās privāti ar superintendentu. «Jūsu eminence, man nebija
zināms, ka latviešiem ir arī kādi kaitīgi laikraksti,» viņš sacīja. «Runāšu par to

lietu ar savu fabrikas meistaru Balodi un skolotāju Caunīti
. . .»
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«Es lūdzu vārdu!» jaunais cilvēks beidzot sacīja.

«Jūsu vārds?»

«Richards Tomsons
.

. .»

«Lūdzu,» birģermeistars pamāja ar galvu.
Visi sakustējās. — «Kas tas tāds?» dzirdēja dāmas jautājam. «Kas ir šis

jauneklis? ...»

«Esmu še svešs un izsacīšu uzskatus, kuri varbūt jums izliksies svešādi,»

runātājs pēc parastā ievadījuma sacīja. «Nevaru tos tomēr paturēt pie sevis.

Kad es iedomājos par latviešu tautas vēsturi, tad nevaru apslāpēt sašutuma jūtas

par to lielo netaisnību, kas viņai nodarīta no vācu puses. Sī netaisnība vēl nav

izlabota. Visu laiku mēs te runājam un uzskati iziet uz to, ka vācieši ir tie kungi
un latvieši tie kalpi. Kādēļ tas tā? Kur palikusi agrākā latviešu aristokrātija,

viņu virsaiši un kunigaikšķi? .. . Lai palasāmies Garlība Merķeļa «Laviešus».32

Tur «Līgo» vakarā virsaitis saņem ziņu: «Dzelžu vīri ir nākuši
..

. Viņi izmin

mūsu druvas, viņi noposta mūsu ciematus, viņi apsmej mūsu dievus un apgāna
mūsu svētumus! ...» Vācu priesteri nāca ticību sludināt, bet viņiem sekoja dzelžu

bruņenieki, kas paņēma šo zemi ar varu un padarīja viņas īstos kungus par

vergiem . . . Vāci izlietoja viesmīlību nelietīgi .
. . viņi bija viltnieki — —»

«Oho!» dažas balsis protestēdamas iesaucās.

«Lūdzu, lūdzu, neuztraucieties!» runātājs apsauca. «Septiņus gadu simteņus
latviešu tauta līdz ar visiem saviem virsaišiem iegrūsta smagā verdzībā

.. . ne-

pelnītā . . . Viņiem nodarītās pārestības gaiši un spilgti attēlo Garlībs Merķels
un Otons Rutenbergs-Orgiss, 33 kura vēsture patlaban iznākusi

..
. Tas ir kauna

traips šejienes vācietībai un muižniecībai.»

«Oho, — tas ir neatļauti, nepiedodami ...»

«Atļaujiet man izsacīt līdz galam. Ka latviešu tauta atdabūjusi brīvību un

savas cilvēciskās tiesības, par to viņai jāpateicas Krievijas ērglim. Tādēļ itin

dabiski viņas simpātijas uz Krieviju un visu, kas krievisks
...

Es ar to negribu
apvainot tos vācu mācītājus un literātus, kas līdz šim strādājuši latviešu gara

druvā, kamēr latviešiem pašiem inteliģentu darbinieku trūka. Bet, ja nu tagad
tādi ir radušies

...
te tika minēti kāds Valdemārs, Biezbārdis, Alunāns

..
. tad

vecajiem darbiniekiem tos ne vien nebūs kavēt, bet piecelties un atdot viņiem
savu vietu

. . . Ikvienam indivīdam un ikvienai tautai būs stāvēt pašai uz savām

kājām
...

ir nedabīgi, ja viens individs uzstājas par aizgādni otram, bet vēl

jo vairāk, ja viena tauta uzmetas otrai par gādnieci. Es domāju, ka mūsu angļu
draugi šādu stāvokli ieskatīs par gluži neiespējamu ...»

«Well, well!» angļi, palocīdami galvas, piebalsoja.

«Tādēļ mēs darīsim labi, ja atmetīsim savu neuzticību un aizspriedumus pret
latviešu tautiskiem darbiniekiem, bet uzsauksim tiem augstas laimes! Lai dzīvo

jaunā latviešu inteliģence! ...»

Kapa klusums . . . Tikai Pēteris gribēja ko saukt, bet laikā aprāvās .. .

Tad

arī viņš visu lāgā nesaprata, jo tas kungs runāja tādā diezgan augstā vācu

valodā
.
. .

«Erbarmung!» cienīgā noraustīja kamiešus. «Kas viņam noticis?» Visi runā-

tāju uzlūkoja kā svešas zemes putnu. Viņš stāvēja viens pats .. . sārtums un

bālums mainījās viņa sejā. Tikai kungs ar raga
brilli otrā galda galā viņam

piesita un pats mājas kungs aiz pieklājības ...»

«Cauri kritis?!» viņš pārlaida skatienu visapkārt. «Nu labi, tad dzeršu pats

uz savu veselību ...»
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Konsula kundze nervozi iesmējās. «Mon Dieu, monsieur Tomson! Kādēļ

jūs tā runājāt?»
«Tādēļ, ka esmu latvietis! ...»

«Jūs?! Ģenerāļa māsas dēls un latvietis?! . . . Tas tak ir jocīgi! ...»

«Nepavisam! Mēs pat pieredzēsim, ka ģenerāļi būs latvieši un ne tikvien

kā ģenerāļu māsas dēli ...»

Bet ilgāki viņiem vairs nebija laika, jo runātāji jau dedza Tomsonam atbildēt

Citiem pa priekšu vārdu dabūja kāds avīzes redaktors.

«Ko te priekšrunātājs izsacījās par inteliģentiem latviešiem,» tas iesāka, «tā

ir pavisam neesoša lieta. (Unding.) Kā latvietis var būt inteliģents? Kur ir lat-

viešu vidējās un augstskolas? Kur ir latviešu zinātniskās grāmatas? Tādu
nav,

tādēļ ka latviešu valodā nepavisam nav iespējams izsacīt kādas augstākas un

gudrākas domas — —»

«Atvainojiet, vai jūs saprotat latviešu valodu?» kungs ar mierīgo seju un

raga brilli viņu pārtrauca.
«Jā —

«brauc mājās» un «panāc šurp». Vairāk arī neko
pa

latviski nevar

izsacīt. Nekādu loģisku un filozofisku domu, tādēļ ka priekš tam trūkst termiņu.

Ja latvietis grib tikt pie izglītības, tad viņam tā jāiegūst pa vāciski
.
. . Bet tad

viņš ārīgi vairs nav latvietis
..

. viņa iekšējais saturs ir jau vācisks
...

Tā ir

redzams, ka, ja viņš grib būt «izglītots», tad tam jāpieslienas vācu kultūrai, jātop

par vācieti. Tādēļ arī latviešiem kā tautai nepavisam nav nākotnes, jo, tiklīdz

tā izglītosies, tā arī pārvācosies
...

Ja tas jau līdz šim vēl nav noticis, tad tā

ir mūsu pašu baltu kļūda, kā te jau no kompetentas puses
tika aizrādīts, mēs

šai pārvācošanai esam likuši ceļā nevajadzīgus šķēršļus. Šī kļūda steidzīgi izla-

bojama. Velti ir atturēt izglītotus latviešus no sakušanas ar vācietību, tādēļ ka

nav iespējams viņus atturēt no izglītības . ..»

Runa tika saņemta ar dalītiem aplausiem. Vienai pusei ļoti glaimoja šāds

vācu garīgais pārsvars un vācu kultūras uzvara, bet otrai pusei atkal lāgā negri-
bēja patikt, ka dzimis latvietis pilnīgi var nostāties blakus dzimušam vācietim.

Konsuls piebiedrojās aplaudētājiem, bet konsula kundze ar gudru ziņu neizrā-

dīja nekādu prieku, lai nerastos aizdomas, ka viņa nav īsta vāciete
..

.
«Vārds Bernhardam Dīrieham

..
.» birģermeistars ziņoja

.. . Tas bija tas

pats kungs ar to raga brilli
..

.
Bet te notika kas negaidīts — viņš iesāka savu runu pa latviski . . . Tas bija

lielāks pārsteigums, nekā kad gaišā saules laikā būtu iespēris pērkons .. . Viena

daļa patiešām arī nesaprata šo valodu, it sevišķi angļi. «Uas sogt er?» «Uer ist

er?» tie jautenēja.
«Lai neceltos pārpratumi, tad man jāizskaidro, ka mans vārds nav vis

Dīrichs, bet Dīriķis — —»

«Adu maucējs!» kāds, kas latviski prata, ironiski iemeta
.. .

«Jā, tamlīdz, tikai lūdzu neņemt burtiski
.. . Runāju latviski, lai pierādītu,

ka latviešu valodā var tomēr izteikt vairāk nekā «brauc mājā» un «panāc šurp».
Man jāpretojas, ka latvietis tādēļ, ka zinātnisku izglītību smēlies

pa vāciski,
vairs nevar būt latvietis. Neviens vācietis nepaliek par francūzi vai angli tādēļ,
ka mācījies kādu zinātni franciski vai angliski — —»

«Bet vai jūs esat pretim vācu izglītībai?» redaktors viņu pārtrauca. «Vai jūs
bez tās varat iztikt?»

«Es neesmu tai pretim, es arī vācu valodai neesmu pretim. To var lietot

visur, kur vien praktiska vajadzība un citādi nevar iztikt, tāpat kā krievu valodu.
Ikvienam izglītotam cilvēkam jāsaprot vairākas valodas

...
tā tas ir pie ikvienas
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tautas. Bet pašiem savā starpā, savā ģimenes un mājas dzīvē mums, latviešiem,

vajag sarunāties pa latviski. Kas to nedara, bet kādu ārēju labumu dēļ lien

vācu ādā, tas ir nicināms spaļu un kadiķu vācietis.
.

.»

Viņš centās ieturēt mierīgu un apdomīgu toni, izsacīdams to visu īsi un

ikdienēji, tomēr, kā rādījās, bija mazliet uzbudināts, jo zināja it labi, cik daudz

viņš riskē, tā runādams. . .
Bet Richards Tomsons no viņa vārdiem tika tā aizrauts, ka gluži aizmirsās

un visas sabiedrības priekšā viņu apkampa un noskūpstīja
..

. «Sveiks, tautiet,

sveiks, latvju dēls! Būsim turpmāk pazīstami! ...
Es arī vairs turpmāk neslēpšos

vācu ādā
...

to atstāju «kārklu» un «kadiķu» vāciešiem ...»

«Apžēlojies, Georg, tā jau ārprātība!» konsula kundze iesaucās beidzot, it

kā atdzērusēs no lielā pārsteiguma .. .
«Man šķiet, te notiek sazvērestība,» kāda no augstākām personām iemi-

nējās .. .
Bet Tomsona acis liesmoja gandrīz vairāk nekā Laurim. «Mani kungi un

dāmas!» viņš pagriezās pret glauno sabiedrību. «Diezgan ar jūsu zaimiem un

nicināšanu
. . . mēs, latviešu vīri, tos vairs nepieņemam . . . Un, kas mūs, latvie -

šus, visvairāk nicina, tie nav angļi un ārzemnieki, kas saprot cienīt cilvēka vēr-

tību . .
.

Mūs nicina tie paši kaunīgie latvieši, ieslēpušies vācu ādā . . . Sai reptiļu

sugai vajag iznīkt, tikai tad starp vietējām tautībām var nodibināties laba sati-

cība. Kas ir vēl īsts latvietis . . . šinī pulkā īsts latviešu draugs
...

lai piesit līdz

ar mums uz latviešu tautas veselību ...»

Pēterim sirds pukstēja tā, ka draudēja vai pušu sprāgt. Viss, ko tas pie
sevis bija neskaidri jutis un domājis, viss tas tik skaidri un gaiši tika izsacīts

..
.

Uzreiz viņam it kā atvērušās acis, un tas saredz pasauli pavisam citās krāsās
.. .

Ne vien zaimi un nicināšana savas tautības dēļ . . . vēl jo lielāks pazemojums, ka

viņam savu tautību vajag slēpt
..

.

Un, kad Richards beidzot savā runas kaislībā iesaucās: «Dibināsim latviešu

biedrību!... Kas ir vēl latvietis līdz ar mums?! ...» tad Pēteris vairs ilgāk

nevarēja turēties, neievēroja nāvīgo sastingumu visapkārt un priekā spulgām acīm

pilnā krūtī iesaucās:

«Es, es .. . es arī latvietis
...

un mans krusttēvs konsuls
.
. , Dibināsim bied-

rību . .
.

latviešu biedrību — — —»

Bet tad viņš atjēdzās . . . krusttēvs bāls stāvēja, ar rokām uz galda atspiedies
un uz priekšu saliecies

..
. Viņš atcerējās konsula vārdus un apzinājās tagad

skaidri, ka ir viņu samaitājis . . . Bezspēcīgi viņa rokas noslīdēja gar sāniem, bet

viņš aizmirsa, ka turēja kompota bļodu, kura nokrita ar lielu troksni uz parketu,

un no visa satura palika tikai bezveidīga masa.

«Der Tolpel!» cienīgā, viņu atcerēdamās, ģiftīgi iešņācās un būtu viņu ar

savām acīm nodūrusi
..

. Skaļa pļauka no virsķelnera puses nozibēja pa
Pētera

vaigu un lika tam atjēgt bīstamo patiesību. Trešais sulainis bija piesteidzies ar

trauku un saglāba, cik varēdams, virumu
. . .

Nospiedošs klusums ilgāku laiku
..

. visi kā sastinguši akmenī. . . Tad hofrāts

Dīriķis iesāka mierīgu, bet mazliet trīcošu balsi:

«Apstākļi stiprāki nekā personas . . . mūsu starpā parādījušās pretrunas, kuras

šodien vairs nav izlīdzināmas
.. . Atļaujiet, ka pārtraucam neomulīgo stāvokli

abām pusēm caur to, ka aizejam ...»

«Lūdzam, lūdzam!» vairāk balsis iesaucās it kā uzelpodamas...
«Atvainojiet, bet mēs citādi nevaram!» arī Tomsons no savas puses palo-

cījās . .
.
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Viņiem aizejot, parādījās uz visu vaigiem protesta smīns līdz pat pēdējām

robežām, cik to pielaida smalkais pieklājības tonis, kāds tika prasīts un ieturēts

šajā sabiedrībā
.. . Smīns izsacīja tik daudz kā: ne par ko, te jau nav darīšana

ar sevis līdzīgiem.
Tomēr Lielās ģildes eltermanis sacīja it aizskartā balsī: «Ja tas nav šīs sabied-

rības apvainojums, tad es nezinu, kas f.ad tas ir . ..»

«Prom ar šo lempi!» cienīgā uzsauca virsķelnerim, zīmējoties uz Pēteri. «Kā

es viņu lai vairs neredzētu ...» Viņai nebija neviena cita, uz ko izlaist savas

dusmas ■— —

«Tagad jūs, augstie kungi, redzat, kas jums no šādiem elementiem sagai-
dāms!» viņa eminence beidzot ieminējās . . . «Vai jūs vēl arvien joprojām pret

šo kustību gribat izturēties vienaldzīgi? ...»

«Nē, Georg! .
.
. mēs nebūt nevaram uz šo lietu noraudzīties tik vien-

aldzīgi,» manufakturpadomnieks Ādolfs Tilo nervozi iesmējās .. . «Nē, nē . . .»

Rabemanis nesamanīdams noraustīja kamiešus.

«levērojot, ka augstā rāte ar abām ģildēm uz to vislabāko gādājusi par pil-
sētas likteni,» Gustavs Daniels Hernmarks piezīmēja, «tad šāda nošķirošana
man patiešām nesaprotama. Ja saka, ka mums vajadzīgas atsevišķas latviešu

vai krievu biedrības, tad tikpat labi var sacīt, ka mums vajadzīgs arī čigānu vai

botukudu biedrības ...»

Kāds no Mazās ģildes meistariem vienkārši sacīja: «Tādiem tikai par «fresi»

un vairāk neko ...»

Viņš brīnējās, ka viņa priekšlikums neatrada skaļu piekrišanu . . . Viņa mag-

nificence birģermeistars Oto Millers pat atļāvās piezīmi: «Mēs šodien patiešām

esam iekļuvuši tādā visai neparastā atmosfērā ...»

«Mans dievs!» Hildegardis kundze histēriski un pusraudus iesaucās . . . «Vai

tad mums pret to nav nekādas aizsardzības?!
.. . Vai policija, augstā rāte un

valdīšana gluži nespēcīga!
..

.» viņa sāka histēriski raustīties.

«Hildegardis, apmierinies
..

. bērns, apmierinies,» konsuls viņu mierināja.
«Kas iespējams, tas šinī lietā tiks darīts . . . Saņemies! .

.
.»

«Atļaujiet, cienītā kundze, man to lietu!» viņas galda biedrs Jūlijs fon Kube

sacīja. «Varu jums piesolīt, ka dabūsiet gandarījumu, ja valdības iestādes līdz

šim varbūt snaudušas, uz priekšu tās vairs nesnaudīs
.. . Griezīgi viņas spers

soļus pret šo kustību un viņu iznīcinās ar visiem pamatiem. Vēl, gods dievam,
mūsu rokā ir administrācijas vara ..

. un,
kamēr mums šī zeme būs uzticēta,

mēs tādas lietas necietīsim.»

Hildegardis kundze, ātri savaldījusēs, maigi pret viņu palocījās .. . «jūsu
augstā ekselence pratīsiet spert īstā vietā īstos soļus! . . . Augstā ekselence zinā-

siet, kas vajadzīgs pie zemes miera un labklājības ...»

<Kas galvenais,» Gustavs Daniels Hernmarks vēl piebilda, «ka starp zemes

vadošām aprindām ir pilnīga vienprātība. Neesmu novērojis ne mazāķā ziņā,
ka Vidzemes muižniecībai būtu ar Rīgas pilsētu kādas interešu pretības ...»

Lai gan pate maltīte bija jau nobeigusies, tad tomēr nu vēl tikai īsti vajadzēja
sākties pašai saviesīgai dzīvei

. . . privāta iztriekšanās pie glāzes šampanieša vai

punša, patrumpošana .. .
parunāšanās zem četrām acīm vienam ar otru. Bet velti!

Agrākais omulīgais gara stāvoklis vairs negribēja atgriezties
.
. . Augstie viesi

jau sāka izklīst pirms laika. Bija noticis kaut kas traģisks, kas nesaskanīgs, kas

pārsteidzošs, un varēja jau sacīt, ka konsuļa Rabemaņa kandidatūra uz rātskunga

amatu, kura pirms mielasta bija pilnīgi droša, tagad satricināta tādā mērā, ka

par to ir domāt vairs nevarēja
.. .
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Beidzot zālē bēdīgs tukšums un klusums. Hildegardis kundze, aizgājusi uz

savām istabām, tur ieslēdzās, un visi konsula pūliņi pie viņas pietikt un kādu

vārdu parunāt bija velti.

Un Pēteris, viens kā no paradizes izsviests eņģelis, bija ielīdis kādā dārza

kaktā, nosēdies pie kāda akmeņu galdiņa un, atspiedis galvu uz rokām, bēdīgi

pārdomāja savas tautas likteni. Raudāt viņam bija kauns, bet karstas asaras

sūrstēdamas ritēja pa viņa vaigiem
.
.

.
Vai, vai, kā tas griež sirdi! .

.
. Pavisam

velk to čokurā
...

Tu domā: dzīve tik patīkama, tik jauka, bet nāk tev tāds

rūgts kumoss, ka ne norīt nevari! .
.
.

Viņš īsti lāgā nevar apķert, kas noticies, nevar apsvērt, kādas tam visam

būs sekas . . . zin tikai, ka bezdibens atvēries starp viņu un krusttēvu un varbūt

arī starp krusttēvu un visu šo smalko sabiedrību. Un viss tas noticis caur viņa
vainu, viņš savu krusttēvu samaitājis, un tomēr viņš citādi nevarēja un arī neva-

rēja sev nekā pārmest . . . Ka šie vācieši priekš gadu simteņiem viņa tautai izda-

rījuši tādas neģēlības, izturējušies kā gatavie viltnieki, to viņš nemaz nebija
zinājis . . .

Tur viņš skraidīja, viņa krusttēvs, nevarēdams apmierināties .. . skraidīja pa

dārzu krustiem šķērsām kā mēnešsērdzīgs .. . paskatījās uz augšu, aiz zilajiem
priekškariem cienīgās guļamistabā, kur, kā viņš zināja, valdīja lielas sirds- un

galvassāpes līdz galējam izmisumam .. . Tur viņš skatījās . . . nogrozīja allaž

galvu un rūgti nopūtās ...
Un arī Pēteris nevarēja atvieglot citādi savu sirdi,

kas tik ļoti sāpēja, var sacīt, fiziski sāpēja, ka brīžiem izgrūda smagu nopūtu .. .
Krusttēvs viņam tā it neviļus uzskrēja virsū

.. .

«Tu, puiš!» viņš tam čukstoši, bet bargi uzbrēca
..

. «Pērienu tev vaja-

dzēja . . . pērienu tev . . .»

Aizrautās sāpēs Pēteris viņu uzlūkoja. «Ne ikkatram jau iespējams ielīst

vācu ādā un tapt par «skalu vācieti» . . .»

«Taā,» krusttēvs, viņu pārmetoši uzlūkodams, nogrozīja galvu . . . «Taā!»

«Jaā!» viņš piecēlās kājās un mēroja viņu ar acīm . . . «Kādēļ mani par to

nicina, ka esmu latvietis?! . . . Par to, ka labie vācieši mums reiz visu nolau-

pīja un iegrūda mūs verdzībā?
.. .

Un tādēļ lai mēs mūžīgi paliekam tie kalpi
un šie būs tie kungi?! . .

.
Es arī tik gudris esmu! . . . Lai man dod to naudu,

es tāds pat kungs būšu! .
.
. Neparko un neparko ...

lai nāk kas nākdams — es

nenoliegšu savu tautību un neļaušu sevi nicināt
.. . Septiņus gadu simteņus mēs

esam verdzināti . . . diezgan! . , .»

«Tā, tā, tā
.. .» konsuls pārmetoši un nervozi paraustīja plecus .. . «Tā,

tā . . .»

«Jā . . . tikai tā
...

un neparko citādi ...» Pēteris cieti noteica
. .

.

«Ach, jā!» konsuls nopūtās, grieza tam muguru un aizsteidzās uz savām

istabām
.
. . nerādījās vairs

..
.

Zēl viņa bija Pēterim, ļoti žēl
.. . Viņš tāds labs cilvēks!

.
. . Personīgi uz

viņu tam taču nebija ne mazākā nieka brēkt. Ja no viņiem abiem vien atkarātos,

tie mūžam paliktu tie labākie draugi
.
. . Bet bija kaut kas spēcīgāks par viņiem . . .

«apstākļi», kā tas latviešu kungs ar to raga
brilli teica

...
tie bija stiprāki .. .

vilka viņus katru uz savu pusi un atvēra starp viņiem bezdibeņu
.
. .

Un kā vēl

krusttēvam klāsies, to viņš nemaz nezin
. . . Par sevi pats viņš neko nesaka

.. .
zemāku vairs krist viņš nevar, strādnieka cilvēks bijis, paliek ...

bet ja krust-

tēvs tiek izpostīts ...
Tas viņam briesmīgi grauza sirdi

...
un tad arī viņš

nevarēja aizmirst, kas viņa tautai no vāciešiem nodarīts
..

. Viņš ir latvietis un

katram vienam droši sacīs acīs, ka ir latvietis
..

.
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Sestā nodaļa

Vēl vairāk nekā Mikumam pa to īso laiku bija paveicies Laurim Sutumam.

Viņš bija dabūjis darbu pie cunftīgā galdnieku meistara Stemeizena Lielajā

ielā, no sākuma gan
tikai

par
vienkāršu dienas strādnieku pie koku apēvelēšanas,

ko viņš it labi prata, kā jau bijis muižu amatnieks. Bet, pieticis pie beņķa, viņš
drīzi vien amatu tā iemanījās, ka darba glītuma un ātruma ziņā neviens zellis ar

viņu nevarēja mēroties. Sevišķi kas attiecās uz koka griezumiem, tas izrādījās

par īstu mākslenieku
..
. Viņa grieztie kroņi un izgreznojumi kļuva pazīstami

visā Rīgā, kādēļ Stemeizenam pienāca daudz darba
.. .

Pat magazines mak-

sāja viņam dārgāki un pastellēja darbu pie viņa .. .
Bet tādēļ vēl nebūt meistars viņam negribēja maksāt tik lielu algu kā cunf-

tigiem vācu zeļļiem, it labi zinādams, ka viņš spiests strādāt arī par to algu.
Kad Lauris ar to nebija mierā un ierunājās par līdzīgu algu ar citiem zeļļiem,
meistars sacīja, ka viņam tad vajadzētu palikt par cunftīgu. Lauris pastāvēja,
lai viņu ieraksta cunftē, no kā atkal meistars atsacījās, kamēr viņš nav izdevies

par vācieti. Vārds Sutums pārāk atgādinot latviešu mužiku. Viņš varot izdo-

ties par kādu vācu vagares dēlu no laukiem, Sutumu likt pavisam pie malas

un savu kristāmo vārdu Lauris pārtaisīt par
Lau c r,

tad jau varbūt cunftes

amats nešaubīšoties par viņa vācu dzimumu.

Uz to atkal Lauris nebija piedabonams. Grozīt savu godīgu vārdu, ko no

tēva mantojis? Nekad! Meistaram atkal bija tas nesaprotami, ka viņš uz savu

mužika vārdu tā iebildās, kur taču tas, pats vācietis būdams, piemiedza par to

vienu aci. Tā vārds pa vārdam, un viņi saķildojās tā, ka Lauris no darba

atstājās.
Meistars bija pārliecināts, ka pēc kādām dienām vai nedēļas tas nāks lūgties,

lai ņem viņu atpakaļ, jo ko tad šis ēdīs? Bet magazina, kas bija reizi iepazinu-

sēs ar viņa darbu, meklēja Lauri rokā, aizdeva viņam naudu priekš darba rīkiem,
aizdeva priekš materiāla, lai tikai strādā priekš viņas. Un tā Lauris drīzi vien

savam bijušam meistaram pretim ierīkoja pagrabā darbnīcu un strādāja pat ar

vairākiem zeļļiem. Lai neceltos grūtības, tad veikals bija uzvests uz kāda prūšu

zeļļa vārda, bet faktiskais meistars bija Lauris
..

.
Sis notikums Rīgas amatnieku aprindās sacēla lielu uztraukumu, jo cunftēm

tas bija pirmais sāpīgais trieciens
.
. . Klostera pagrabā, kur Pēteris dienēja, arī

šad tad ieradās cunftīgie amata meistari. Tur bija atslēdznieku meistars Cipfel-
brinks, tauks vecis kailu galvu, sirmu bakanbārzdu un ļoti sarkanu, grubuļainu
degunu; tur bija Stemeizens, sauss un garš; tur bija cunftīgais māldermeistars

Orkelbeins, vēl garāks, bet kupri mugurā
.. „

kailu zodu, bet apakšā noaugušu

ar bārzdu tikpat kā ar krūmāju, caur ko tas izskatījās, it kā būtu norijis skro-

dera dzelzi. Viņiem vēl piebiedrojās kolonialfirgotājs Holcenbergs, slaids vīrs

sirmu, šķeltu bārzdu un taisnu matu celiņu, arvien smaidošu seju, .glums kā

zutis! Tā viņi dažreiz nodzīvoja veselām dienām, dzēra, politizēja, spēlēja kārtis

un sūdzējās par grūtiem laikiem, lādējās par latviešu bauriem, kuri saplūstot
pilsētā un pārplūdinot šejienes tirgu ar saviem fušiera darbiem. Caur šo neķītro
konkurenci vienam cunftīgam vācu meistaram jānomocās un tas nekur vairs

nevar tikt
..

.

Visa viņu nomocīšanās pastāvēja iekš tam, ka dažs labs par dienu godīgi
nenostaigāja uz savu darbnīcu, bet nodzīvoja visu laiku pa viesnīcām un knei-

pēm, dzēra māgenbiteru. ēda eisbeinus un omuletas un dažreiz piedzērušies tur-

pat vēl krietni izgulējās un izkrācās, kā tas bija parasts ar Cipfelbrinku.
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Tas arī no visiem bija tas ģiftlgākais. Kad viņš dabūja zināt, ka Stemeize-

nam ar Lauri tā izgājis, tas gānījās tik nelabi par latviešu bēnhāzēm (amat-
nieki, kas strādā bez vajadzīgās cunftes atļaujas: necunftīgie), ka pat Pēterim,
kas jau tā bija radis daudz pār galvu laist, sirds aptecējās. Visapkārt latviešus

nievā vien un tik smej
... nē, viņš nespēja vairs klusu ciest

..
.

«Ko tad jūs īsti gribat no tiem bauriem un latviešiem?» viņš uzstājās. «Kas

vēl tādu darbu prot kā Lauris?! Kamēr jūs dzīvojat te pa krogu, viņš strādā

vaiga sviedros darbnīcā
..

. Bet cunftē jūs viņu vis neņemat!
..

.

Vai tas ir

pareizi?!»
Par tādu pārdrošību Cipfelbrinks ilgu laiku palika kā bez valodas. «Ach dv

verfluchter Smurgeljunge!
.

.
.

Was kūmmert das deine Nase?
.
. . (Ak tu saso-

dīts šmurguļa puika! Kas tavam degunam par daļu?) Kad iekš cunft grib tikt,
tad vajag nolikt savu meisterstūck, 34

saprot tu
...

Un vēn latvieš bauer nekad

nevar tikt iekš vēn vāc' cunft ...»

«Latvieši muļķi, ka viņi nedibina paši savas cunftes,» Pēteris attrauca. «Ja
visi, kas latvieši, iestātos paši savās cunftēs, tad jūs, vācieši, drīzi vien ar savām

cunftēm sakalstu ...»

«Latvēs cunft! ...» Cipfelbrinks aiz brīnumiem un pārsteiguma tikko neda-

būja trieku . . . «Latvēs cunft! . . . Oho puišing! . . . Latvēs cunft
.
. . hohohoho!

Dv Esel einer! (Tu ēzelis viens!) Tā cunft ir tok vēn deutsch innung! ..
.»

«Nu jā, deutsch innung!» Pēteris atbildēja .
.
. «Bet latvieši lai atkal taisa

savas innungas . . . Katrs lai paliek pie sava ...»

«Ach dv verfluchter Kerl!» Cipfelbrinks pikts iesaucās. «Vēn latvēs ir vēn

bauer
...

to nevajag nekād cunft
...

To cunft ir ierīkot priekš to deutsch

meister ...»

Viņš sāka tā gānīties, ka Pēterim vajadzēja bēgt, tik tik viņš neizrāva no

tā kāvienu, ja nebūtu pratis izbēgt
..
. Un, kamēr viņš latviešus lamāja, viņa

šunelis, kas tam vienmēr bija līdzi, viņam riedams piebalsoja.
Sis Cipfelbrinks tad arī galu galā palika par to piedauzības akmeni, pār

kuru Pēteris klupa un savu vietu zaudēja
.
.

.
Gadījums ar to kompota bļodu pie

mielasta jau bija pagājis garām nepamanīts. Tie, kas caur viņu būtu varējuši

justies aizskarti, to sen jau bija aizmirsuši. Viņš bija pārāk niecīgs spīdumiņš

pret tik spožām zvaigznēm, lai tās paturētu viņu atmiņā vai ieskatītu viņu pat

par savu pretinieku. Vecākais sulainis, iedevis viņam reizi pļauku, arī bija ar to

apmierinājies. Tik daudz «štandes» apziņa tam bija, ka savam biedram bedri

neraka. Saplīst un pakļūdīties var ikvienam
.. . par to jau kungi ir, kas

to samaksā! Vismaz principālam viņš par to nekā nebija bildis, un visa

lieta drīzi vien būtu apaugusi ar zāli, ja Pēteris tikai pats- vien būtu varējis

apmierināties.
No sava krusttēva viesībām tas bija gluži pārvērties. Agrāk līgsms un jautrs

kā zivs ūdenī, tagad bieži vien tāds domīgs un nemierīgs . . . sejā lasāmas mēmas

sāpes un pasaules nicināšana. Kopš tas bija dzirdējis Tomsonu un Dīriķi, tie

viņam acis atdarījuši, tas nevarēja un nevarēja piemirst savai tautai nodarīto

pārestību. legrūst ne man, ne tev tautu verdzībā ar visiem viņas virsaišiem un

ciltskungiem, kalpināt viņu septiņsimts gadus, tā, pēc viņa ieskatiem, bija ne vien

netaisnība, tā bija nekaunība, kuru viņš nekādi nevarēja piedot! Un tad brīnās,

ka latvieši nav kungi
..

. Kur tie lai ronas?
...

Un ka vēl vācieši raudzītu

savu kļūdu cik necik izlabot
...

Bet nepavisam! .. . Smej un nicina latviešus

joprojām, zobo, nievā, noskatās pār kamiešiem
..

.

It sevišķi Cipfelbrinks, tas viņu grauza katru dienu
.. .

«Re, re,» tas visiem
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rādīja
. .

. «šis grib dibināt latviešu cunfti . . . Latvēs cunft, latvēs cunft. ..» Un

visi par šādu ideju raudzījās uz viņu kā uz kādu brīnuma putnu. . .
smēja, vēde-

rus saņēmuši ... vai atkal smīnēja, it kā kas aplamāks vairs nebūtu iedomā-

jams . . .
Un tā vien! Klausies, kur gribi, neviena laba vārda

par
latvieti nedzir-

dēsi . . . Pie tam vēl jāstāv mēmam
. . . nedrīksti ir ne iepīkstēties. Tev vēl jārāda

viņiem salda seja . . . viņus apkalpojot, jābūt paklausīgam un piemīlīgam .. .

Viņa darba vieta zem tādiem apstākļiem viņam izvērtās par īsto elli
...

Ja

vien viņš varēja kur iztikt vai tika izsūtīts, tad negriezās atpakaļ pus dienām,

lai tikai ilgāku laiku varētu nost būt. Prāts uz to vien tikai nesās — uzdabūt

kur kādu tautieti un ar to no visas sirds par savu tautas likteni izrunāties
..

.

Viņam nepieciešami vajadzēja kaut kur morāliskas piesliešanās.
Pie Mikumiem viņš īsti to nevarēja atrast . . .

Gan Mikumiete viņu uzņēma
tik silti, ka jāteic, mīļāki vairs nevar uzņemt savu tuvāko radu.

. .
Cep tūdaļ

pankokus, ceļ tos galdā ar zafti
.. . kafejas dzer, cik gribi! Bet sāc tu ar

viņiem runāt, ko tu dzirdi? Pate tik: «znotiņ un znotiņ! . . .»' pats rēķina tikai

savu peļņu, un Māris
— — viņa jau meitene mīļa un laba, bet to, kas viņam

kremt dvēselē, par to viņai nebija ne jausmas! Viņa tikai par savām «jakām»
un «cakām», un tad piedabūjusi vecos, lai nopērk viņai «riktīgu» krinolīnu

.. .
Nu ir «riktīga» dāma! . . . Runā tu ar viņu par tautas lietu, par senču dieviem,

par
latviešu verdzināšanu un vāciešu varmācību

— — — tikpat vai teicis, vai

neteicis! Tas viss viņu atstāj gluži aukstu
.. . Viņa pāriet tūdaļ uz savām krel-

lēm, savām matu adatām un necēm . . . Bet, kas viņai interesē, tā Pēterim ir tīrā

nejēdzība .
.
.

Pavisam citādi pie Laura. Dienām viņi varēja runāt par senčiēm, par viņu
cīņām ar bruņeniekiem

...
un par tautas bēdīgo likteni. Viņi iegādājās grāmatas

un sāka sīkāki iepazīties ar Baltijas pagātni. Toreiz nu gan
latviešu valodā,

attiecoties uz to, nekādas literatūras nebija, vienīgie mācītāja Rūdolfa Sulca

«Tēvzemes stāsti», 35
un tad vēl rakstīti tādā garā, ka itāliešu grēku dēļ dievs

viņiem uzstādījis divus ugunsvēmējus kalnus
. . .

Vezuvu un Etnu
. . .

Bet tos tad arī viņi ņēma iztirzāt smalki! Tiklīdz Pēteris tika kur sūtīts, tas

nekad neaizmirsa uz tā paša rēķinuma nostaigāt uz Laura darbnīcu. Tur viņa
draugs līdz ar citiem pie sava beņķa čakli strādāja .. .

dzīslainās rokas atlocījis
pāri par elkoņiem

.. . vienos kreklos, nosvīdis čakli ņēmās, sita, kala, ēvelēja,

zāģēja . . . Bet, jo kaislīgāks bija viņa darba prieks, jo runīgāki un dzīvāki tas

šķetināja valodas par uzsākto jautājumu .. .
Tikai šad un tad uz brīdi tas

palika mierā . . . atpūtās vai uzvilka no sava īsā kaļķa pāris kuplu dūmu, bet

gars viņam darbojās dzīvi vienmēr un acis sarunā liesmoja. Pēterim tad laiks

pie viņa tik ātri aizritēja, ka vēlāk pats sabijās, kad atjēdzās, ka palicis tik ilgi
projām .

. .

Par tiem «tēvu zemes stāstiem» viņiem bija daudz ko runāt, jo tie izmanīja

viņu īsto dabu. Vāciešu atnākšana uz Baltiju latviešiem tika iztēlota par īsto

laimi. Mūžam viņi citādi būtu palikuši pagāni un nekad nebūtu tikuši pie kris-

tīgās ticības
. . . Agrāk viņi varbūt šos vārdus būtu pieņēmuši par patiesību,

tagad vairs ne
.. . «To viņi var iestāstīt sievām, mums ne!» Lauris, ugunīgi

smiedams, iesaucās. «Mums ne, Pēter, mums ne...»

Un tālāk
...

tik žēlīgiem vārdiem izrakstīts, ka tiem «labajiem zobeņa brā-

ļiem» ļaunais leišu kunigaikšķis Mendovs (Mintautis) dara pāri .. . Tīri
aprau-

dāties var! Bet kas viņiem par to!? Lai dod pa biksām, lai sloksnī tos!
...

Ak

tad zobeņu brāļi darīja labi. kad tie kā vilki uzkrita mūsu senčiem un nodedzi-

nāja viņu pilis? «Lai tik Mendovs dod
...

lai slānī!» Lauris kala ar āmuru uz
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koku, acīm uguni liesmojot, it kā zem viņa rokas būtu pakļuvis zobeņa brālis un

viņš to klapētu mīkstu
. .

.

Bet, pagāni, viņi izgudro atkal citādus niķus, sataisa sabiedrību ar krusta

bruņeniekiem, ceļ lieluskungus, padodas poļiem . . . rīkojas kā zemes īstie kungi
un par

latviešiem vairs ne vārda neieminas.
. . Bet tad polis kopā ar krievu

kņaziem un leišiem
.. . ņem šos pie Tannenbergas sveltēt

...
ak, ņem lāpīt

kažoku! Un vēlāk krievi
.. . katru dienu

ņem vācieti priekšā, ka vai, vai!
.. .

«Jā, krievs,» viņš sacīja, likdams koka gabalu skrūvstiķī. . . «stipris kā lācis
.. .

Tam ir zeme, tam ir ļaudis ..
. viņš tevi tikpat kā cimdu saspiež saujā

..
.» Un

viņš grieza skrūvi tik cieti, ka tā ievaidējās un koks iebrikšķējās .. .
«Redzi

nu,

dzelžu vīrs, kā krievs tev ielauza ribas!
.. .

Bet visus vajadzēja apsist. . .
visus .

.
.» Un, sagrābis vāli, viņš deva ar to, ka klaudzēja vien, mežonīgi iesmie-

damies: «Hahahaha!
..

.»

Bet dari, ko gribi, no visa tā latviešiem ne kāds labums bijis, ne arī vēl

tagad ir. Kā viņi kalpi, tā kalpi
. .

. dzimtcilvēki
..

.
Un vācieši tie kungi! Tiem

visas muižas, visas pilsētas .
.
. Un domā: viņi tās ar labu atdos? . . . Kā latvieši

lai atdabon atpakaļ savas tiesības? «Redzi, visiem latviešiem jāuzstājas kopīgi,

Pēter,» viņš sacīja
.. .

«Tad varbūt gan tur kas iznāktu
.

.
. Latviešiem vajaga

savas biedrības, jā, biedrības
.. .

Tad viņi savas rektes var aizstāvēt tāpat kā

tie kungi un vācieši ...»

«Tebe
nu,» Pēteris piebilda, jo Lauris jau viņam nepastāstīja neko jaunu.

«Tās mums gan vajadzētu . . . bet cik mēs Rīgā to latviešu esam?»

«Mēs, Rīgā?» Lauris iesaucās. «Vai tu stulbs
... Ja tikai visi tādi būtu

kā mēs divi, Pēter! . .
.

Visi tie Mikumi un Kreiļi un kas viņi tādi . . . Bet Mi-

kums domā tikai par saviem pipariem . . . Kreilis, cik reizes viņa puiši par dienu

izbrauc . . . lestāsti tu viņiem ko
..

.»

«Tā jau ir!» Pēteris dzestri nopūtās. «Bet mums tomēr viņi jāmodina
..

.

pastāvīgi viņiem jākaļ un jākaļ ... tie jākopo ...»

«Pareizi, Pēter, pareizi. Koks nekrīt uz pirmā cirtiena!» Un tad viņš tam

noslēpumaini un klusu sacīja: «Mums jāsanāk te vakaros kopā pie manis .. .
nevienam nevajag to zināt, kas mums par darīšanu. .

«Man jau zināmi kādi trīs labi tautieši: Ķezbers, Šiliņš un Ādams Spunde.
Raudzīšu satikt arī ar pārdaugaviešiem un Balodi un katrā ziņā dabūšu rokā

Kasparu Biezbārdi . . . Un tu arī teici, ka tur tais viesībās esot bijuši divi kungi,
kuri gribējuši dibināt latviešu biedrību ...»

Pēteris uzreiz bija kā elektrizēts. Kā viņš par to nemaz nebija domājis!
Tādēļ atvadīdamies viņš svēti nosolījās, ka ātrāk nerimsies, kamēr būs dabūjis
rokā Tomsonu un Dīriķi, un tad viņi visi kopā dibinās latviešu biedrību

. . .

Tā arvien, kad tas, notriekts un iekšēji saberzts, nogāja pie Laura, no viņa

tas atgriezās atpakaļ, vēl vairāk spēcināts kā no baznīcas. Viņa krūtis tik cerību

pilnas! Lai arī viņa tautas pagātne bija drūma, tad tomēr viņai smaidīja nākotne.

Un par šo tautas laimīgo nākotni, —• par to vien viņš domāja, par to

sapņoja. . .
Protams, ka prozaiskā ikdiena viņu iztraucēja ik uz soļa no šīs nākotnes poē-

zijas. Tiklīdz viņš bija pārgājis mājās vien, jau tūdaļ virsķelneris tam ņēma aiz

ausīm: «Kur tu, puiķa, man bumelē
...

Pa to laiku var izstaigāt Aleksandera

vārtus, ne tikvien Kaļķu ielu ...»

Apzinādamies savu vainu, Pēteris to arī visu pacieta.
Visa tā nepanesamā būšana sākās atkal no jauna. Tomēr viss tas nevarēja

padarīt viņu šaubīgu savos mērķos un centienos vai arī atvilkt no sava piena-
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kuma pret savu tautu . . . Otrā dienā tas paņēma patvarīgi brīvdienu, izzagās

no mājas un gāja meklēt Tomsonu un Dīriķi.
Tā kā par

Tomsonu viņam nebija ne mazākās jausmas, kur viņš dzīvo, tad

arī viņam neizdevās sadzīt tā pēdas. Ja jau nezin, kur dzīvo, tad mežā ātrāki

kādu saķersi nekā Rīgā. Par Dīriķi viņš tik daudz zināja, ka tas kalpo pilī. . .
un tādēļ, lai arī viņš tur izvandītu visus stāvus, viņam to vajadzēja dabūt

rokā . . . Nebija viņš vairs agrākais biklais zemnieku puika, kas iedrošinājās
tikai caur durvju šķirbu noskatīties . . . Viņš tagad gāja droši visur cauri, un

dūša viņam pat, ja vajadzīgs būtu, sarunāties ar pašu gubernatoru.

Tādēļ arī it drošu prātu tas izrunājās ar it visiem pogainiem sulaiņiem un

ierēdņiem par
«deutsch». arī krieviski

pa vārdam, cik tas vajadzīgs. Pat pa lat-

viski tas uzsāka, jo bija pārliecībā, ka katram ierēdnim vajadzēja būt tikpat
labam latvietim kā Dīriķim. Tomēr drīzi vien viņš dabūja just, ka tas te nav

vietā
.. . viņu uzlūkoja kā kādu brīnuma putnu. Jauns cilvēks, ģērbies pilnīgi

pēc modes un runā pa
latviski . . . Un Pēteris bija apķērīgs diezgan ...

ne vārda

vairs! . . . Tad viņš arī dabūja zināt, ko tam vajadzēja.
Dīriķis gan dienējis tepat Kamerpalatā par grāmatvedi līdz pat pēdējam lai-

kam, bet priekš maz dienām pārcelts uz Pleskavu, kādēļ viņu vairs nevarot

satikt . . .

Cik nepatīkama arī Pēterim nebija šī vēsts, tad taču par pašu to nepatīka-
māko viņam nebija ne jausmas. Dīriķis bija jau iesniedzis statūtus tādai biedrī-

bai, bet tie nebija apstiprināti. Tādas biedrības dibināšana bija uzskatīta par

noziedzīgu rīcību. Un tādēļ vien, ka zeme viņam bija tapusi par karstu zem

kājām, tas bija meties projām uz Pleskavu.36

Pārgājis mājā, Pēteris no sava principāla dabūja lielu brāzienu. No sākuma

viņš gan tikai tā palēnām! Viņš bija tai pārliecībā, ka Persis tikpat kā agrāk,
no visiem iemīlēts un nepieciešams un to apzinādamies, gribēja zem labākiem

nosacījumiem pārcelties uz kādu citu restorānu. «Ja jau tas gribējis, lai tam

pieliek algu, tad jau varējis to sacīt, kādēļ tas ejot citur vietu meklēt?!»

Pēteris nu, cilvēks, gribēja būt godīgs un izstāstīja tam visu patiesību. Viņam
nenākot ne prātā aiziet, tikai tās latviešu biedrības lietā tas gribējis aprunāties

ar kādu kungu ...

Kas? Ko? Latviešu biedrību
.. . Vai viņš muļķis? Vai tinti dzēris?

.. .
Kādas gan latviešiem vajag biedrības?... Un te nu nāca viss gaismā...

Cipfelbrinks jau bija izkliedzis
pa visu pilsētu, ka viņš gribot dibināt latviešu

cunftes
.. . Viens otrs no ķelneriem arī sūdzējās, ka Pēteris tiem mānoties virsū

ar latviešu biedrību . . . Virsķelneris sūrojās, ka viņš bieži bumelējot
.. . Pret

viesiem esot neuzmanīgs un stīvs
..

. reizēm pat rupjš. No konfektes, kas tas

agrāk bijis, tas tagad izvērties par rezgali, kas aizdzenot savam kungam viesus,

īsi sakot, Persis palicis neiespējams. Uzvijām vēl tika pastāstīts par veco noti-

kumu Dubultos
...

Principāls grozīja un purināja galvu un sodoši Pēteri uzlūkoja, «junge,
Junge! Tad tādas lietas man par tevi jādzird!? .. . Vēl vienu vienīgu reizi

—

un tad tev bez žēlastības jāiet ...»

Un šī «viena reiza vēl» pienāca ļoti drīzi. Caur Cipfelbrinku. Kādu dienu

tas atkal aiz errastībām
par «latviešiem, bauriem» un «fušeriem» bija sameties

tik daudz «māgenbiterus», ka bija aizmidzies un līdz ar viņu arī tā Mopsis.
Kamēr viņi nu abi gulēja «tā taisna» miegu, tamēr kāds nedarbis bija iemālējis

Cipfelbrinkam ar ogli ūsas, smakra bārzdu un lielas, melnas acis . . . Viņš ne

just nejuta
..

. Mopsis nu, pirmais uzmodies, paver acis, nožāvājas, bet nevar
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izšķirt, vai tas ir viņa kungs vai ne
.. . Palaiza rokas, jā, tas pats .. .

bet no

vaiga pavisam svešs. Drošības dēļ viņš sāk riet .
.

.
Kad jel pamostos un sāktu

runāt! Un te nu škandals gatavs . . . Mopsis rej, rej, visi smejas . . . Cipfelbrinks
nemostas .

.
. Kamēr beidzot ieronas viņa draugi Stemeizens un Orkelbeins

. . .

taisa par
tādu izjokošanu traci, runā ar pašu Svarcenavu. «Vai tā ar viesiem

var apieties!? Tad jau neviens te nedrīkst ienākt savu grasi patērēt...»
Svarcenavs kā uzkurts . . . viņš tādās lietās neprot jokus . . .

Viesus aiztikt,

lai dievs pas' darīt to, ka lai viņiem prāts nenesas uz tērēšanu — viņš grib vai

no ādas sprāgt. Atvainojas
.
. . meklē vainīgo

. . .

Kas darījis? Pērsi
.. .

Pēteris nu šoreiz bija gluži nevainīgs jēriņš . . . nedarbu bija pastrādājis otrs

puika, tādēļ ka Cipfelbrinks ļoti «knauzerējās» ar dzeramām naudām. Persis

deva savu goda vārdu, ka no tās lietas neko nezin, bet viņam neticēja ...
Ka

ne,
ne! Par nodevēju viņš arī negribēja būt un savu biedru nosūdzēt, lai

gan

pats ar savām acīm redzēja, ka Kārlis to «skunstiķi» pastrādāja.
«Uz pēdām projām. . . izdodiet viņam aprēķinu!» Svarcenavs kliedza zili

melns. «Tādas «fakses» es neciešu! Marš, marš
..
. ņem savas lietas un

staigā .
.

.»

«Tad iešu jel, iešu!» Pēteris atcirta. «Bez jūsu teikšanas būtu gājis . . . Man

jūsu dzīve atriebusēs līdz kaklam
...

Ne ar striķiem jūs mani neatturētu

atpakaļ...»
«Sososo ...» Svarcenavs iesmējās .

.
. «Aber denn gleich ..

. sogleich
..

.»

(Tā, tā, tā . . . Bet tad tūdaļ uz vietas.)
Cipfelbrinkam ļauns prieks laistījās pa visu vaigu. «Ahā, šmurgeljunge

tu... tagad dabūsi drusciņ pabumelēt!» viņš Pēteri tītīja. «Dibini nu sev lat-

viešu cunft, dv dummer bauerkerl ...»

Pēteris saslējās, cik liels viņš bija. «Lieciet mani mierā
...

ko jūs gribat no

mums, latviešiem!» viņš bargi iesaucās . . . «Jūs latviešiem viena pirksta neesat

vērts. Meistars tāds, ko domā
.
. . viesnīcās vien noguļ. Vai zināt ar, kur jūsu

darbnīca atronas
...

Ja zeļļi priekš jums maizi nepelnītu, jūs badā nosprāgtu ..
.

Jūs, jūs ..
.»

Un efekts lielākais tas, ka viņš to visu sacīja pa
latviski. Ilgu laiku viņi

visi, mutes ieplētuši, it kā sastinguši ledus tilkā. Kas to no tāda knēveļa būtu

domājis! Bet Pēteris?! Viss tas, kas tam pa šiem ilgiem laikiem bija sakrājies
uz sirdi, kas viņu nospieda un smacēja nost, tas tagad, kur nu reiz dambis bija

trūcis, lauzās karstā vārdu strāvā uz āru. Viņš nostājās pret tiem tāpat pozē kā

viņreiz Richards Tomsons. Kad tas vēl lielākiem kungiem bija pateicis patiesību
acīs, tad jau viņš jutās aicināts šiem ķēmiem to vēl labāki pasacīt.

«Jūs, plukatas vācieši, ko jūs gan domājat?! Kā zagļi jūs mūsu zemē esat

ielauzušies, to piesavinājušies un nu esat lieli vīri! Kas jūs par kultūras nesējiem

esat
.. . pavisam izčākstējuši cilvēki

.. .

iekš savām cunftēm vien turaties
..

.
caur to, ka varat mūs, latviešus, apspiest

.. .

Diezin kur, no kādiem prūšiem,
velniem, še uzkūlušies?

.. .
Kas jūs te lūdza uz Baltiju? Ja esat vācieši, tad dzī-

vojiet Vāczemē . . . ejiet atpakaļ uz savu «faterlandi» . . . Mēs, latvieši, bez jums
iztiksim . . . mēs iztiksim ...»

«Halt s Maul!» garais Simeons Orkelbeins iebrēcās un piecēlies mēģināja

viņam iespert pa
«fresi». Būtu dabūjis arī, ja nebūtu pamanījies sāņus . . . Ber

arī no otras ou=es Jochems Stemeizens ar savām dūrēm taisījās iet savam bied-

rim talkā... «Heraus, dv frecher Kerl!» Tikai resnais Cipfelbrinks vēl sēdēja

no brīnumiem mēms, muti un acis ieplētis, bet totiesu atkal viņa Mopsis no savas

puses pašu laiku taisījās Pēterim klupt lielos . . . Viņam tātad nekas neatlika ka
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tikai kāpties atpakaļ uz durvju pusi, un varēja savam dievam pateikties, ka pa

tām tika beidzot laukā . . , Te viņš varēja laist ļekas vaļā . . . latatata
. . .

Tā! Nu vienreiz viņš brīvs, un viņu ar šiem ļaudīm vairs nekas nesaista. .. Nu

viņš var pilnīgi nodoties un strādāt priekš savas tautas lietas . . . Otru tādu vietu

viņš nepieņemtu nekad un ne par
kādu naudu!

...

Tā jau ir gatavā elle
.. .

Bet tie tur iekšā vis tik drīzi nevarēja apmierināties
.. .

«Ich hātt ihm

getrennt rechts und links, da.6 ihn der Deivvel hol! ...» (Es viņam būtu triepis

pa labo un kreiso, ka lai velns viņu rauj!) garais Simeons lielījās, un Jochems

lepni cilāja savas dūres. «Nu, brāl, tās arī nav sapuvušas . . . Kur tās ķer, tur

zāle vairs neaug ...»

«Jaā,» arī Cipfelbrinks beidzot atdzērās
.. . «tas nāk no tiem jauniem lai-

kiem
..

. Viss vecs tiek aprakts
.
. . reformas, reformas

. . . mums to vajag, un

mums to vajag. Bet te nu redz tos augļus! . . . Kas tur no tāda lai iznāk? Raz-

bainieks, slepkava
..

. vairāk nekas .
.
. Vajag tikai pasacīt kvartaloficierim

Krampfam, lai viņu uzmana ...»

«Hm, jā,» Svarcenavs domīgi norūca. «Bet, ka konsuls Rabemans man

varēja rekomendēt tādu cilvēku, to es pavisam nesaprotu ..
.»

«Ach dv Halunke einer!» Cipfelbrinks vēl atņēmās . . . «Mēs lai ejam atpa-

kaļ uz savu faterlandi . . . Ko tikai tādi zemnieku kužas izdomājuši
...

Es esmu

dzimis rīdzenieks, mans tēvs ir bijis dzimis rīdzenieks, un tāds kuža beidzot

nāks un sacīs, lai es eju atpakaļ uz savu faterlandi. ..»

«Mūsu faterlande ir še un citur nekur!» garais Simeons iesaucās. «Mūsu

senči šo zemi priekš mums iekarojuši. Bet pārskatījušies viņi ļoti, ka viņi še

iedzimtos pagānus nav smalki izdeldējuši it visus
...

ar visu sakni. Tad mums

būtu no viņiem miers, bet redzi, kas nu ir . ..»

Kāds kungs, kas pie galdiņa lasīja avīzes, paskatījās šurpu pār savu zelta

brilli. «Pardon, atļaujiet man izsacīt drusciņ liberālākus uzskatus. Kādēļ viņiem
tos bija izdeldēt? Latvieši taču diezgan lietojami ļautiņi .. .

tikai ja tie paliek
savā vietā pie lauku darbiem, par zirgu puišiem, kučieriem, dienderiem. Par lat-

vieti vairs labāka kalpa nedabūsiet -—»

«Bet, kungs, kā jūs tā varat runāt,» Orkelbeins viņu pārtrauca . . . «Jūs taču

patlaban redzējāt — —»

«Lūdzu, atļaujiet man izteikties līdz galam,» svešais turpināja ..
. «Tikai

nevajaga laist viņus uz augšu. Kā jūs viņus sāksiet skolot un izglītot, tie tūdaļ
tiek samaitāti. Tad viņi tūdaļ sazīžas tādas pārspīlētas gudrības, ir dumpīgi un

nepaklausīgi pret saviem kungiem un iedomājas, ka paši ir kungi . . . Viņi sāk

runāt par latviešu inteliģenci un diezin ko
.. .

Tā ir tāda sevišķa sekte, kuru

sauc par «jaunlatviešiem». Man šķiet, ka jaunais cilvēks arī bija viens no

tiem...»

To paskaidrojis, viņš pārtrauca sarunu, iebāza atkal degunu avīzē un lasīja
to tālāk.

«Ja tas kungs tā domā, tad tā ir svēta patiesība!» Jochems Stemeizens iesau-

cās. «Es eju vēl tālāk — latviešus nemaz nevajadzētu laist mūsu pilsētā iekšā
.. .

Lai dzīvo uz laukiem un vairāk nekā . . . Te viņi salien kā utis kažokā un taisa

mums konkurenci ...»

«Pilnīgi manas domas,» Simeons Orkelbeins piebalsoja .. . «Mums vajag
iesniegt peticiju ģenerālgubernatoram un izdabūt cauri tādu likumu uz bērnu

bērniem, ka latviešiem un bauriem nemaz nav brīv apmesties mūsu pilsētā
.. .

Lai pārdod, kas viņiem ir, un brauc atkal projām .. .»
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Un dūšīgi vien ar alu un māgenbiteru tie skaloja nost savas dusmas
par

latviešiem, kamēr beidzot palika sēdot
..

. «Lai dzīvo cunftes
..

. amatam ir

zelta pamats! ...»

Septītā nodaļa

Rāms svētdienas rīts septembra mēneša beigās taisni dienu pēc Miķeļiem.
Laiks silts un skaņš, ka katru mazāko troksnīti jo tālu var sadzirdēt, bet no

augšas samiglojies, tā ka Rīgas baznīcas torņi ar visiem gaiļiem aizslēpušies

neizprotamā tumsā. Viņu neredzamie pulksteņi zvana vienā zvanīšanā, ļaužu
bariem plūstot uz baznīcām, bet vēl jo vairāk uz Rātūža laukuma. Šodien no

rātsnama balkona tiek nolasīta Rīgas bursprāka jeb tiesības un likumi, tāpat
arī pasludināts, ko augstā rāte ievēlējusi no jauna savā sastāvā

. . .

Tādēļ jau ap pīkst. 10 no rīta te ļaužu tikpat kā melnā nakts. Rātskungi
ieradās viens pēc otra savos amata ornatos ar baretēm un resnām zelta ķēdēm . .
citi ieronas kājām, citi piebrauc ar karietēm . . . Arī policija ieradusies uz lau-

kuma, lai uzturētu kārtību
. .

. jāšus tam izjāj cauri pats policijmeistars fon

Grīns pilnā parādes uniformā, pušķainām epoletēm. Tāpat starp ļaudīm maisās

viņa «labā roka» —■ «šneidīgais» kvartaloficiers Krampfs, sarkans vīrietis misiņa
pikelhaubi galvā, kas viņam lielā mērā piešķīra marcialisku izskatu un vēl jo
vairāk tad, kad, galvu lepni atmetis, tas ar savu ērgļa skatienu mēģina ieurbties

ikvienam krūtīs, it kā gribēdams sekot vēl tam, kas notiek otra cilvēka sirdī un

smadzenēs. Zagļiem viņš ļoti bīstams un arī tādiem, kam nav tīra apziņa ...
ir

kaut kas pret augsto rāti un valdīšanu. Turpretim īstiem Rīgas pilsoņiem, it

sevišķi Rīgas cunftīgiem meistariem un sīktirgotājiem, viņš bija tikpat kā brālis,

dzēra kopā ar viņiem šņapstus, ja tie izmaksāja, brokastoja uz viņu rēķina un

pastāstīja tiem arvien jaunas, interesantas ziņas par policijas resoru. Ja tādu

nebija, viņš tai vietā cēla priekšā pikantas anekdotes, par kurām bija gardi ko

pasmieties. Viņam bija vērts izmaksāt katrā ziņā, un kur nu vēl tā saldā apziņa:

tu vari gulēt naktī mierīgi, jo Krampfs ir par tevi nomodā, apsargā tevi un tavu

īpašumu pret zagļiem un ļauniem cilvēkiem
..

. Bet savai priekšniecībai tas bija
tikpat kā nagla! Uzdod tik viņam: to un to subjektu, Krampf, mums vajag

dabūt rokā, atvest uz sēžu
.
. . vai arī to personu vajag uzmanīt, tad tāds peles

alā arī no viņa vairs neglābsies .. .

Starp ļaudīm atradās arī Krauklīšu Pēteris, kā viņš pats tagad saucās. Vi-

ņam, gods dievam, ar Krampfu vēl nebija nekādas pazīšanās. Bet tādēļ viņam

ne mazāk bija jāuzmanās, jo bija ieradušies viņa ienaidnieki — Andreass Cipfel-

brinks, Jochems Stemeizens un Simeons Orkelbeins ar visām gaspažām, tad

vēl sīktirgotājs Holcenbergs. Viņš tādēļ turējās tiem aiz muguras,
lai tie viņu

nepamanītu un, otrkārt, lai varētu noklausīties viņu turpmākos nodomus
.. .

«Jaā!» Cipfelbrinks svinīgi sacīja. «Rīgas birģelkn vajag še ierasties ik

Miķeļus un noklausīties savas tēvu pilsētas likumus
.. . Vai arī pēc tiem tiek

darīts?! ...»

«Ko nu, nachbar, tie likumi jau vēl tikai goda pēc,» Holcenbergs atmeta

ar roku, «kas
gan pēc tiem vairs rīkojas ..

. Kas attiecas uz tirdzniecību, tad

jau nu nepavisam ne. Katrs kuža, kas ienācis no laukiem, ver savu bodeli vaļa

un pārdod sveces, ziepes un piparus taisni priekš deguna.»

«Vajag par to lietu parunāt ar augsto rāti,» Simeons Orkelbeins sacīja.

«Vajag palūgt Gustavu Dānieļu Hernmarku, lai viņš paskaidro, kā tas ir . . .»
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«To jau esmu darījis!» Holcenbergs attrauca. «Izrunājos ar Gustavu Dāni-

eļu tāpat kā ar jums tagad .. . Augstā rāte, es saku: kā tas var būt?! Bur-

sprākā tas stāv tā, bet darīts pēc tam netiek
.. . Bet Gustavs Daniels norausta

kamiešus
...

Jā, jūs esat «forštatē»
..

. Attiecoties uz priekšpilsētām, kāds Klē-

manis priekš apmēram sešdesmit gadiem ir izkarojis mazliet atkāpšanos no bur-

sprākas .. . Redz, tā mums, tirgotājiem, tagad iet
..

.»

«Vai tad mums, amatniekiem, arī vairs kas ir?!» Cipfelbrinks ieminējās.
«Tā jau ir bada maize, kas tagad vienam amata meistaram. «Bēnhāzes» kon-

kurē ar saviem «fušieriem», fabriques atkal ar savu «štruntu». Vai tagad vairs

prasa kodolīgu, labi nostrādātu darbu? Kad tikai lēts un no ārienes spīd .. .

Jā, agrāk, tad meistars gan varēja maizi paēst, nicht wahr, Trauding?»

Viņš uzrunāja savu otru pusi, miesās pilnu un kuplu sievieti arī bez krino-

lines . . . viņa tikpat maz izskatījās pēc bada cietēja kā viņš pats .. .

«Jā, jā,» viņa nopūtās .
.
. «Struntige Zeiten! .

.
. Frūher hat man geschop-

felt, jetzt theeloffelt man nur ...» (Štrunta laiki
..

. Agrāk smēla ar pavārnīcu,

tagad tikai ar tējkaroti.)
«Tie sasodītie latvieši vien pie visa tā vainīgi!» Simeons Orkelbeins iesaucās.

«Mums viņi samaitājuši pavisam arodu.
.
. Un padarīt viņiem arī neko nevari . . .

Labi redzi, tur strādā mužiks, kuram tas nav brīv, pieej viņam klāt ar policiju,
viņš tev pasaka: mēs jau zeltinīši, mums Rīgā breiv pondzelēt . . . Un kā viņi

pie tādas brīvības tikuši? Krimas kara laikā kāds Zeltiņu pagasta zemnieks

lekļavs 24 stundu laikā apņēmies nokrāsot it visus kroņa lielgabalus. Mēs,

cunftes meistari, paši vainīgi .. . kādē] tad mēs neuzņēmāmies? Domājām, kas

bez mums to padarīs. Bet gadījās, kas padarīja. Viņš nu izkaulējis tiesību, ka

var turēt zeļļus, cik grib. un visi zelteniešu muziķi, kas tagad nāk iekšā Rīgā,

«pondzelē» uz lekļāva firmu. Vai viņi ko labu uzpindzelē, ir atkal cits jautā-

jums, bet lēti jau nu katrā ziņā, un netrūkst arī cilvēku, kas viņiem darbu

dod. . . Kauns!
.

. .»

«Ko tur, nachbar, ko tagad vairs cunfte nozīmē?» Cipfelbrinks ieminējās
.. .

«Agrāk tas bija citādi. Ģenerālgubernatora Pauluči 37 laikā, ja tad uzrādīja kādu

bēnhāzi, tādu fušeru tad uz vietas apcietināja. Viņa darbu apķīlāja un pārdeva
uz akciona labdarīgām iestādēm

par
labu... Agrāk tie esot pat kārti, un'tā arī

vajadzētu ...»

«Taisnība, jā,» Jochems Stemeizens piebalsoja. «Bet tagad katrs mužiks tev

danco pa degunu. Nu, ko jūs sacīsiet, ka man uzstājas par
konkurentu cilvēks,

kas nemaz to amatu nav mācījies, pilnīgs lauku ķūlis, pie manis pirms strādāja
par apēvelētāju. Kādā jaukā dienā viņš no manis atstājas, atver otrpus
ielas pats darbnīcu un strādā ar zeļļiem. Publika

ņem no viņa, magazina ņem no

viņa, bet es nezinu, kur tagad zeļļiem darbu ņemt? Darbs jau no ārienes glums
un spožs, bet vai mūsu dienās arī kāds uz to skatās, kāds koks ir ņemts, vai

arī līme tura un tamlīdz .
.
. Un jūs arī, meisterin Cipfelbrink, saVas meitas

ausšteieru jūs pastellējāt pie viņa un nevis pie manis
..

. Tas nebija labi no

jums ...»

«Jā, pie viņa man viss tas iznāk daudz lētāki,» Cipfelbrink kundze aizbil-

dinājās . . . «Savi divdesmit, trīsdesmit rubļi taču ir liela lieta, un tad arī manai

Klārai jūsu fasona nepavisam nepatīk ...»

«Mana fasona?!» Jochems aizskarts iesaucās
.. . «jā, jā, madam, es kat-

ram modes vējam pakal nedzenos
..

. Pieturos pie tās godīgās fasonas, kāda

bija mūsu tēviem un tēvu tēviem. Un, kas attiecas uz lētumu, vai tad
mums,
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īstiem vācu pilsoņiem, ta uz tam kapeikām jāskatās, ja dodam savam cilvēkam

ko nopelnīt ...»

To noklausoties, meistars Cipfelbrinks bija pavisam sasarcis. «Protams, ka

ne, mīļo Stemeizen
...

uz to mums pavisam nebūtu jāskatās . . . Bet kādēļ jūs
savām izgatavojamām mēbelēm vairs neņemat apkalumus no manis, bet no fab-

rikas? Mēs arī protam rēķināt.»

«Jā, bet fabrika man dod uz pusi lētāki, dieva vārds!» Jochems piesarcis
aizbildinājās. «Man tak jārēķinās arī ar konkurenci, mīļo Cipfelbrink

..
.»

«Jā, jā, bet kas to darbu pagatavo? Kas strādā iekš fabriques? Nevāci,

ķūļi .. . bet pie manis strādā cunftīgi vācu zeļļi ...»

«Vienlīdz daudz, mīļo nachbar,» Stemeizens atbildēja .. .
«Bet viņi strādā

ar mašinām, un ar tām mēs nevaram konkurēt ...»

«Rauj viņu pūce viņu mašinas! Es negribu mašinas
...

Es gribu līferēt tādu

pat «ķernīgu» rokas darbu kā mūsu tēvi un tēvu tēvi . . .»

«Visi jūs man esat labi brāļi, visi!» tagad arī Holcenbergs aizskarts iejaucās
valodā. «Kādēļ jūs savas vajadzības neiepērkat pie manis, bet man visa vis pie
Mikentāla? Tas taču gatavais ķūlis un mužiks un tikai vēl šogad ienācis no lau-

kiem. Jūs skatāties uz to, ka viņš jums dod par kādu kapeiku lētāki, bet, kādu

preci viņš jums dod, uz to jūs neskatāties
. .

.»

«Na, na, nachbar, nerunājiet jau nu jūs!» Simeons Orkelbeins viņu pār-

trauca. «Kādēļ jūs savu māju nedevāt man krāsot, bet lekļāvām? Tā mēs

pabalstām savus ļaudis! ...»

«Jā, bet, meistar, cenas ziņā tur nav nekāda salīdzinājuma!» Holcenbergs
taisnojās. «Pēc jūsu «anšlaga» man tas joks iznāca otrtik dārgi . .

.»

«Jā, jā, bet krāsa
..

. darbs? Vai tāds pondzelētājs var līferēt tādu darbu

kā cunftīgs meistars?
.
. .»

«Pie jums strādā tādi pat pondzelētāji . . . Viņreiz, kur man bijāt krāsojuši,
visa māle atlupusi

.. . Bet viņš dod īstu šveinfurter grīnu, jo ilgāk stāv, jo

zaļāks top ... Ja jau viņš kronim lielgabalus nokrāsojis, kādēļ tad viņš man

nenokrāsos māju . . .»

Simeonam acis zaļi iemirdzējās .. . «Redzi, kādi mūsu ļaudis,» viņš ievai-

nots iesaucās, «redzi, kādi ...»

«St! silencium!» kaimiņi tos apsauca . . . Viss laukums ļaužu, kas rūca tikpat
kā bišu strops, uz reizi palika klusu

. . . Uz balkona parādījās augstā rāte orna-

tos un zelta ķēdēm .. . Viens no birģermeistariem skaņā, svinīgā balsī sāka

nolasīt dokumentu:.

Pilsētas patvaļas likumi un tiesības

1. To grib tā Augstā Rāte, ka šinī pilsētā ikvienam būs godīgu muti brūķēt

pret kungiem un lielkungiem, sievām un jumpravām, rātskungiem un pilsētām,
un lai neviens ar savu muti nerunā, ko tas pēc mūsu likuma ar savu muguru un

mantu nevar atbildēt.

2. Jtem to grib tā Augstā Rāte, lai neviens sev tiesu nespriež, nei arī uzstā-

jas par citu apsargātāju ar taisnības iemesliem, pie nopietna soda, pēc lietas

apstākļiem arī pie miesas.

3. Tālāk tā Augstā Rāte dara zināmu, ka, ja kāds no pilsētas apķīlāts un

to ķīlu sešu nedēļu laikā neizpērk, tad viņam būs to zaudēt.
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4. Tālāk, ja kāds birģelis no šejienes aiziet, tad tam būs kārtīgi savu pilso-
nību uzsacīt un no savas mantības tai pilsētai to desmito dot.

5. Tālāk to grib tā Augstā Rāte, lai ikviens birģelis vai zellis, vai arī kas

būdams, ja tas testamentu taisa vai liek norakstīt, pēc pilsētas un baznīcas kār-

tības ziedotu ko priekš baznīcu un skolu uzturēšanas, jo citādi tā Augstā Rāte

nevienu testamentu neatzīs spēkā.
6. Jtem, ja kāds pircis māju, tas pie tās nedrīkst izdarīt nekādas būves,

pirms Augstā Rāte viņam to nav atļāvusi.
7. Jtem, nevienam nebūs atdot otram guļošus gruntsgabalus; tam pirms jā-

pierāda, kā viņš pats pie tiem ticis.

8. Jtem, ikviens, kam priekšpilsētā savs lēņu dārzs vai cits kāds laukums,

lai kārtīgi maksā
par to nomu, jo citādi tam tas taps noņemts .. .

9. Arī nevienam nebūs ņemt otra kokus, kaļķi vai akmeņus, ko tam būs

tad sacīt, kam tā manta pieder, vai ķemererim. Ja viņš to nedara, tad tas ir to

koku, kaļķu vai akmeņu zaglis .. .

Par drošību uz ielām

10. To grib tā Augstā Rāte, lai vakaros pa ielām nedara nekādas traku-

lības, bet ikviens lai iet bez klaigāšanas un bļaušanas, jeb tas tiks ņemts no-

pietnā sodā.

11. Jtem to grib tā Augstā Rāte, lai ikviens liekas ar skriešanu ar zirgiem

pa ielām un nedara nevienam zaudējumus, jeb tam būs to sajust.

12. Jtem to grib tā Augstā Rāte, lai
pa vastlāvjiem un kad notiek kāzas

neviens neķekatotos un ar aizklātu vaigu, apgrieztām drēbēm vai ari ieročiem

rokā neietu, nejātu un neskrietu apkārt pa ielām, pie augsta soda.

13. Jtem nevienam vīnu pagrabam, alus, miestiņa vai brandvīna krogam
nebūs būt vaļā pēc pulkst. deviņiem, pie 30 marku soda.

14. Jtem to grib tā Augstā Rāte, ka puišiem un jauniem kalpiem, kas par

algu dien, nebūs nēsāt ieročus. Kas pret to dara, maksā 30 markas soda.

15. To grib arī tā Augstā Rāte, lai ikviens pieskatītu savu uguni, lai no

tā neizceļas nekāda skāde, un, ja, no kā lai dievs pasargā, izceltos ugunsgrēks,
tad ikvienam vajag steigties palīgā ar spāņiem, cirvjiem un tādiem rīkiem, ar

kuriem var glābt.

Par tīrību uz ielām

16. To grib tā Augstā Rāte, ka nevienam nebūs bērt mēslus, gružus un

netīrumus Daugavā, Rīziņā vai grāvjos, tāpat ziemas laikā uz Daugavas ledus

vai citur, kur pilsētai celtos zaudējumi, pie 20 markām soda, ja kāds pret to

darītu.

17. Jtem, nebūs puvešus bērt pie pilsētas mūriem vai arī ārpus tiem, pie
5 markām soda.

18. Jtem nebūs mēslus sviest uz ielām jeb tos tūdaļ būs aizvest projām,

pie 10 markām soda.

19. Ja kāds pietekās vai Daugavā laiž kokus, tam nebūs ceļu aizkrustot,

jeb viņš tos kokus zaudēs.

20. jtem nebūs no laivām vai kuģiem bērt smiltis un balastu uz bulverķa, —



99

to var tikai tad, kad ķemereru kungi atļauj un nosaka, kur, pie liela soda, un,

kas balastu ber upē, tas dabūs cietumu vai citu lielu sodu.

21. Ar to grib tā Augstā Rāte sevišķi, ka nebūs turēt cūkas pilsētā, un,

kuras noklīdis uz ielām, tās tiks atdotas nabagiem.
22. Tālāk to grib tā Augstā Rāte, lai neviens ārpus pilsētas pa ielām vai

ceļiem nebūvē un nemūrē, pirms nav piesaucis ķemereru vai zemes soģi, pie
30 markām soda.

Par pirkšanu un pārdošanu

23. To grib tā Augstā Rāte, lai neviens bez gabalu precēm nepērk nekādas

mantas un nekaulējas, iziedams uz viltību, citādi tas pirkto vai pārdoto mantu

zaudēs.

24. Arī nevienam nebūs pirkt preces ārpus pilsētas vai uz ceļa, kas ved

uz pilsētu, citādi tas zaudē pirkto mantu.

25. Arī nebūs kavēt nevienu zemnieku brīvi ieiet un iziet no pilsētas un

ikvienam dot svabadu ceļu pie sava saimnieka, tomēr, ja rastos kāds zemnie-

ciņš, kam nav saimnieka, tad vajag to laist mierīgi ar visām precēm uz tirgus,

pie 20 markām soda.

26. Arī nevienam nebūs kampt no zemnieka preces, kuras, tas ved tirgū,
lekāms tās nav nopirktas, pie 10 markām soda, un lai ikviens pērk no zem-

nieciņa tā, ka tur neiznāktu nekādas sūdzības.

27. Tālāk to grib tā Augstā Rāte, ka lai visi, kuri iziet pa vārtiem, neuz-

pirktu lopus uz peļņu un neaizdod uz tiem naudu, pie 50 marķu soda.

28. To grib tā Augstā Rāte, lai neviens slakteris jeb miesnieks nepērk
lopus, kuri pagriezti uz pilsētas pusi (das zuer Stadtvverts gekehret ist) vai nāk

tirgū, pilsoņiem no priekšas 14 dienas pirms un pēc Miķeļiem, bet lai lopi būtu

bijuši pirms pieietami birģeļiem, kuri lai izlietotu savas vecās tiesības, pie
20 markām soda.

29. Jtem to grib tā Augstā Rāte, lai neviens no pilsētas uz leju vai pie

pašas pilsētas nebrauc ātrāki pie kuģa, iekāms tas nav piestājies pie bul-

verķa, pie soda, kādu uzliks tirdzniecības kungs (bei vvilkūhrlicher Straffe der

Wetthern).
30. Jtem to grib tā Augstā Rāte, lai neviens nepirktu zirgus, kuri pienāk

pa jūru, iekāms vēl nav bijis klāt staļļa kungs, jeb tas pirktos zirgus zaudēs.

31. Jtem to grib tā Augstā Rāte, lai neviens nepirktu būvkokus, kas nonāk

pa Daugavu, ātrāki, pirms ķemerera kungs nav iepircis priekš pilsētas vajadzī-

bām, jeb tam būs tos kokus zaudēt
.. .

32. Jtem, lai neviens nepērk būvkokus, kurus tas tūdaļ grib pārdot, jeb

tam būs tos kokus zaudēt.

Par uzpirkšanu, pārtikas precēm un zivīm

Tur bija runa, ka nedrīkst uzpirkt žāvētas zivis vai butes, ja kāds pašu

pilsētas birģeris nāk un tam priekš sava brūķa vajadzīgs, tas var preci ņemt

par to cenu, par
ko uzpircējs pircis, un pēdējais nedrīkst runāt pretim, pie 5 dāl-

deriem soda. Tiek atņemti arī liekie zivju krājumi, ja tādi tiek atrasti uz bēni-

ņiem vai pagrabos. Butes un žāvētas zivis drīkst pārdot tikai pie bulverķa un

nedrīkst izvest bez pienācīgas atļaujas: citādi zivis tiek atņemtas. Ikvienam, kas

preces ievedis, jāpārdod tās pašam un ne caur citu. Nevienam nebūs pirkt
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vairāk pārtikas vielu, labību, medu, apiņus utt., nekā tam vajadzīgs priekš sava

brūķa, izņemot sīktirgotājus; citādi preces tiek atņemtas.

Bija piedraudēts stingris sods, ja nedos pareizu mēru un svaru, un pat stingri

noliegts no šejienes izvest sliktu preci, ja kāds labību pircis, kas no virsus

labāka nekā apakšā, tam vairāk nav jāņem pretim kā labā. Kas izved nesvērtus

un nebrāķētus kaņepājus (linus), kas nav apskatīti un laisti caur brāķi, tas

zaudē pat godu.
Svariem un mēriem vajag būt pareiziem un ik gadus tikt apskatītiem un salī-

dzinātiem. Siļķes nedrīkst pārdot citādā pakojumā, kā tās ķertas un sālītas.

Mucām vajag būt pēc Rostokas mēra, pareizo lielumu un labi pakotām. Sāls

pārdodama un pērkama pēc pilsētas mēra.

47. Jtem Vidzemes pilsētas vienojušās, ka ļaunu (sliktu) sāli nemaz ne-

drīkst zemē ievest, jeb to būs vest tūdaļ projām.

Tālāk aizliegts visā zemē vērpt pakulu dziju priekš tauvām. Dārglietas, tik-

lab še pagatavotās, kā arī no ārienes ievestās, nedrīkst ne pirkt, ne pārdot,
iekāms tās nav apskatītas no zeltkaļa amata meistara. Vīnus nedrīkst laist pār-

došanā, iekāms vīna kungs tos nav apskatījis, pie 30 dālderiem soda. Nedrīkst

pirkt un pārdot piedzērušā prātā vai arī pārdot preces,
kuru nav un kuras nezin

dabūt. To lai neviens neuzdrošinājās pie 20 markām soda no katra simta. Kai-

tīgos pirkumus rāte neatzīst par tiesiskiem un izskaidro tos par nenotikušiem
.. .

Viss, kas te tika lasīts, mūsu meistariem un viņu gaspažām mazāk interesēja.
Cipfelbrinks pamanīja savu draugu kvartaloficieri Krampfu, no kura cerēja
dabūt kādas jaunas ziņas

. . .

«Sst, ssst, Krampf!» viņš paklusu sauca, jo dikti runāt pa lasīšanas laiku

bija aizliegts. «Kas būs? Vai pēc bursprākas neaiziesim uz Pētera baznīcas

krogu uz kādu «štēzeideli»?»

«Nav tagad vaļas
.. .

citā reizā!» Krampfs ar viņiem sasveicinājās. «Poli-

cijai tagad jābūt uz vienām kājām.»

Cipfelbrinks viņu pētoši uzlūkoja. «Kas?! Vai kāda slepkavība notikusi,
vai izdarīta kāda zādzība?»

Krampfs atmeta ar roku, it kā izteikdams: tas ir mazs krāms! «Nē
.. .

Nav
nekas noticis

.. . Bet mums rakstīts stingri priekšā meklēt pēc jaunlatviešiem un

tos kā arestantus nodot augstai valdīšanai ...»

To viņš sacīja ar tādu svarīgu un noslēpumainu vaigu
...

ka meistari un

viņu kundzes ieplēta mutes.

«Jaunlatviešus? Kas tie tādi ir?» Simeona gaspaža Jūla iesaucās. «Vai tie

nav tie paši latvieši, kas pie mums?»

«Zināms, ka tie paši .. . visi viena un tā pate suga!» Simeons paskaidroja.
«It visus viņus vajag ņemt cieti, Krampf ...

tie neder ne velnam!»

«Ne visus!» Krampfs svarīgi atteica. «Tas man nav priekšā .rakstīts. Kas

tad būs zemnieki un kops laukus, ja mēs visus ņemsim cieti! Arī tie, kas pilsētās,

pa lielākai daļai mierīgi ļautiņi .. .
kučieri, sētas puiši, visi labi cilvēki

.. .
Bet

tos, kas grib spēlēt par kungiem, negrib dot godu rātei, kungiem un mācītā-

jiem
...

un vēl dibināt tādas latviešu biedrības —-— tos mēs ņemsim aiz

krāgas. ..»

«Ahā!» nu arī Cipfelbrinkam uzausa gaismiņa . . . «Tad tādus, kāds bija
Klostera pagraba Pērsi? Gatavais bandits un razbainieks

...
no latviešu cunftēm

vien tik runā
.. .

Tādus vajag ņemt cieti, jā .
.
. Krampf, tu viņu uzmani

.. .

Tādus neliešus vajag izravēt ar visām saknēm — —»
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Pēterim, dzirdot, ka par viņa ādu jau tiek kauliņi mesti, dūša pavisam
saplaka. Viņš atrada

par
labāku pamanīties labāk tālāk

..
.

«Bet manu kaimiņu, to Lauri Sutumu, to, Krampf, vajag uzmanīt!» Jochems

svarīgi iesaucās. «Tas dzied tādas savādas dziesmas
.. .

vilks lai no tām tiek

gudrs! Lielās pirkt Rīgas pili ar visiem vāciešiem ... un diezin ko
.
. .»

«O, jemine!» Cipfelbrinka Traudiņa iesaucās. «Kur tad šis to naudu ņems?»
«No jūras dibena, jā, jā, tā viņš lielās,» Stemeizena gaspaža Jetchena viņu

pārtrauca. «Un, ka būšot nopircis, tā mūs, vāciešus, dancināšot uz sarkaniem

ķieģeļiem ...»

«Ko jūs sakāt, uz sarkaniem ķieģeļiem?!» Jūla Orkelbein ieplēta acis
..

.
«Uz sarkaniem ķieģeļiem!» Jetchena atkārtoja, katru vārdu uzsvērdama

..
.

«Un, jo vācieši augstu lēkšot, šis tik pakuršot uguni ...»

Visa sabiedrība nevarēja beigt kamiešus vien raustīt. «Kas
par mežonīgu

ideju. . .
Kas par rupju, necienīgu vēlēšanos

..
. Einfach schamlos,» gaspaža

teica, «vācieši lai tikai piesargot savu ādu ...» Bet meistari vienbalsīgi nosprieda,
ka tādiem tikai vajadzētu krievu kokus

..
.

«Pēc visām šīm ziņām,» Krampfs izvilka savu kabatas grāmatiņu, «ja tas

nav «jaunlatvietis», tad es nezinu, kas tad viņš ir
. . . Piezīmēsim viņa vārdu un

palūkosimies tam drusciņ uz pirkstiem! Viens putniņš man jau ir pa pusei
slazdā.

. . kāds Kaspars Biezbārzdis
.. . Patlaban Jāņa baznīcā, bet, tiklīdz

dievkalpošana nobeigsies, to stiepšu uz Jumpravu ielu. Nē, mani balodīši, augstā
valdīšana neļaujas ar sevi jokot ...»

«It sevišķi vakaros, tad tur pie tā mana kaimiņa dzīvo, ka skan vien!»

jochems denuncēja.

«Umhu, umhu!» Krampfs ņēma to vērā. «Tikai tā nelaime, ka vakaros ļoti
esmu aizņemts ar to teātri. Augstai rātei nācis ausīs, ka kāds aktiers dzied

par

viņu injurijas — dziesmas jeb kuplejas, kuras nedz augstā rāte, nedz cita kāda

iestāde cenzējusi
. . . Man ir uzdevums šo pretlikumību izzināt, un, ja tiek pie-

nākta, tad vainīgo tūdaļ novest uz policiju.»
«Ahā!» visi brīnējās. «Kas tas tāds varētu būt? Vai Buterveks? 38 Tas

gan

dzied tādas jocīgas kuplejas.»
«Es nezinu vēl tos sīkumus, kurš un kā tas dc facto . . . To pierādīs izmek-

lēšana. Bet nu man jāiet .. . citādi tas putniņš man no Jāņa baznīcas var vēl

aizlaisties
.
. . Neizspruksi

...
no maniem nagiem neizspruksi

...
uz redzēšanos,

draugi!
.
. .»

Viņš aizgāja, un meistari ar savām kundzēm sāka atkal klausīties, jo pat-

laban nāca panti, kas viņiem ļoti interesēja.

Par zeļļiem un svešo tirgošanos

52. Arī nevienam nebūs še piesavināties pilsonisko uzturu (būrgerliche Nah-

rung), kas nav ieguvis birģeļa tiesības, pie augsta soda.

53. Tiem, ja kuri citādā ceļā un caur sievas īpašumu še ir birģeļi, šinī pilsētā
nebūs dzīvot citādi kā viesiem, pie 50 dālderiem soda, un ikvienam būs redzēt,

kam tas savā mājā dod pajumti, ka viņam par savu viesi vēlāk nebūtu jāatbild.
54. Arī nevienam birģelim ar saviem zeļļiem nebūs uzturēt vairāk kā divas

bodes, pie 20 markām soda.

55. Nevienam viesim, kas nav birģelis, nebūs atvērt pilsētā bodes, nedz arī

tajās turēt kādas lietas pilsoņiem priekš pirkšanas.
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56. Arī nevienam nebūs būvēt ne priekš pārdošanas, ne izvešanas pa jūru,

ja tas nav še piemītošs birģelis, pie 10 dālderiem par katru lāstu.

57. Arī nevienam viesām nebūs pieņemt jaunus kalpus, kuri pilsētā vai ārpus
tās piekopj pilsonisko uzturu, pie 50 dālderiem soda, tiklīdz tas notiek.

58. Jtem nevienam birģelim nebūs pārdot zeļļiem dzīvojamās mājas, pie
20 dālderiem soda.

59. jtem nevienam birģelim, ne zellim nebūs izdot dzeramas naudas (un-

gelde) šķīperiem, zuiderzejiešiem (holandiešiem), leišiem vai krieviem pāri par

tām, kas ir noliktas: svaru naudas, nesēju naudas vai arī kas tās par naudām

nebūtu, pie 20 markām soda.

60. Jtem nevienam zellim nebūs pirkt sāli vai siļķes uz kuģiem un ievest tās

savās bodēs vai pagrabos, bet tās tiem jāsaņem no birģeļu pagrabiem, kā arī

nevienam birģelim nebūs pārdot no zeļļiem un svešniekiem piegādātu un pagrabā
vēl nebijušu sāli, pretējā gadījumā tie zaudē preci.

61. Nevienam nebūs skotu (der Schottschen) (kā tos sauc), arī lieldienieku

(der Osterlinge) vai citu svešnieku specerejas un preces še noguldīt vai pārdot
tās olektīm vai mazu svaru,

bet tās visas lielumā pārdot birģeļiem un tirgotājiem,

izņemot brīvai pārdošanai nolikto laiku —
14 dienas pavasarī un 14 dienas

rudenī
ap Miķeļiem, pēc kura laika viņiem pārējās preces būs nodot pakūzī, tās

pārdot lielumā vai vest atkal projām.
62. Jtem tiem nebūs pret pilsētas brīvībām pašiem būt sava ugunskura, bet

tiem jādzīvo pie birģeļiem ērbeģos un jāēd pie viņu galda, pie cieta soda.

63. Jtem mūsu ostā pa jūru iebraukušiem šķīperiem un svešniekiem būs pār-
dot savas preces 14 dienu laikā vai arī, ja tie gribētu aizbraukt, tiem jāmaksā

par šo laiku pie valdīšanas pus muita.

64. Svešiem faktoriem un liģeriem, kuri še paliek pa ziemu, jānoliek zvērasts,

ka neieguldīs naudu precēs, bet izturēsies pēc tirdzniecības kārtības
.. .

65. Faktoriem savas izrakstītās preces jāpārdod vairumā birģeļiem, nav jāpie-

kopj monopols, preces nav ilgāki jātura par 14 dienām, nav pirkšanas cenas

jāpaaugstina, nav faktoreja jāpiekopj pa ziemas laiku, ne arī jāiegulda sveša

nauda.

Par solījumiem, pilsoņu peļņām un viesībām

66. Ja kāds pierunājis kādu sievu vai jumpravu uz laulību bez viņas drauga

ziņas un gribas, tam nevienā no šīs zemes pilsētām viņai nebūs darīt nekādu

kaiti; un, ja kāds, sieva vai vīrs, tiktu pienākti pie slepenas laulības, tas, rau-

goties pēc lietas stāvokļa, sodāms pēc mūsu pilsētas likumiem.

67. Tā kā notiek tas, ka daži saderinās un salaulājas ar saviem tuviem asins-

radiem pret visiem likumiem, vecām parašām un ieradumiem, tad tā Augstā Rāte

nopietni caur šo pavēl, ka, no šīs dienas sākot, lai neviens neuzdrošinās saderinā-

ties un salaulāties tuvāku ar savu asins radu kā ceturtā loceklī, jo citādi tas par

sodu zaudēs savas pilsētas iemītnieku tiesības.

68. Arī tā Augstā Rāte liek brīdināt tos, kas gribētu še uz priekšu apmesties,

lai tie pēc še teicamā paraduma neliekas pirms baznīcās uzsaukties, iekāms nav

ieradušies pie Augstās Rātes un nav ieguvuši no viņas birģeļu tiesības. Ja kāds

tam pretim darīs, tad Augstā Rāte to neuzņems par birģeli.
69. Tālāk to grib tā Augstā Rāte, ka ikvienam birģelim būs turēt savas bru-

ņas līdz ar augs un apakš šaujamiem rīkiem, tā ka tas notēs laikā var līdzēties,

jtem vēl 6 ādas spāņus.
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70. jtem ar viesošanos, dārglietu nešanu, nedēlu gulēšanu, bērnu nešanu baz-

nīcā un ar jumpravām lai ikviens turas tā, kā tas stāv rakstīts rātūzī barību

un drēbju likumos.

Par amatiem

71. Tā grib tā Augstā Rāte, ka tie, kas nodarbojas ar amatu, lai dara tā,

ka tas tiem ļaudīm neiznāk
par grūtu, pie soda ar amata zaudēšanu.

72. To grib tā Augstā Rāte, lai namdari un mūrnieku meistari vairāk darbus

nepieņem, kā spēj padarīt, pie liela soda.

73. Un, ja kāds otram solījies strādāt un to netura, ko solījies, tam būs
par

to ciest ar 30 markām.

74. Arī nevienam namdarim nebūs aiztikt vai aptēst pilsētas būvkokus, pirms
tam nav atļauja no ķemerera, pie 50 markām soda.

75. Arī to grib tā Augstā Rāte, lai ikviens beķeris, kas cepj veģus, pie kviešu

maizes turētu arī rudzu un barības maizi, un tam būs cept taisnīgi, jeb tas zaudēs

maizi un amatu.

Par nevāciem, item mājas kalpiem un meitām

76. To grib tā Augstā Rāte, ka nevienam nevācim nebūs pirkt un pārdot
tirdzniecības preces, nedz arī ar to nodarboties, jeb tas zaudē

preces un

30 markas.

77. Nevienam nebūs ar nevāci biedroties, nedz turēt ar tiem kopā kādas

saviesības un saiešanas, pie soda (noch geselschaft oder Mascopev mitt ihnen

habenn, bey Poen).
78. Arī nevienam nevācim nebūs miestiņu vai alu brūvēt un to pārdot, ne

arī miestu izkroģēt, pie soda.

79. Arī dienestniekiem nebūs būt kambariem un pagrabiem ārpus savu kungu
mājām.

80. Tālāk tad nebūs svabadām sievām un meitām dzīvot pašām savos dzī-

vokļos un savā saimniecībā, bet salīgt algā, pie cieša soda. . .

Te uzreizi liela ļaužu kņada
.. .

Veda kādu apcietināto no Jāņa baznīcas

uz Lielo Jumpravu ielu, kur toreiz atradās policijas virssēdeklis. Arestants kailu,

paplatu, bet paīsu vaigu, neliels pusmūža vīrietis, labi iesirms.

Ļaužu pulki uz Rātūža laukuma sakustējās
..

. Neviens vairs neklausījās uz

bursprākas lasīšanas, bet visi vienā kamolā vēlās apcietinātam līdzi, tā ka no

soļu speršanas cēlās tāds troksnis, ka vai visa Rīga dunēja. Arī mūsu meistari

un viņu gaspažas tika rauti līdzi un dzirdēja, ko ļautiņi sacīja. Viņš esot aiz-

stāvējis mazo ļautiņu tiesības, bet caur to sariebis kungiem un nu tikšot sūtīts

uz auksto zemi, kur mūžīgi ledus kalni. «Nabadziņš,» sievas sūkstījās, «naba-

dziņš . . . Nu viņš vairs šīs saules neredzēs . ..»

Arī Pēteris skumjām acīm lauzās ļaudīm klāt, līdz dabūja viņu tuvumā

redzēt . . . Tik žēl, tik žēl
.. . rokas vilkās dūrēs, bet darīt neko nespēja .. .

Piepeši, kā no zemes izaudzis, viņa priekšā parādījās Lauris. Vaigā mēmas

sāpes . .
acis liesmoja. «Viņu apcietināja! .. . Paņēma mums viņu ...»

«Ko tagad darīt?!» Pēteris sagrauzts jautāja.
«Vakarā atnākt uz pagrabu

..
. Mikums arī

..
. visi ...»
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Viņš pats devās ļaudīm līdzi . . . arī Pēteris skatījās uz to pusi . . . bet ko

tur darīt?! Palīdzēt taču tur nekā nevarēja...

Piepeši viņš apstājās . . . No rātūža balkona patlaban tika pasludināts jaun-

ievēlētā rāts locekļa vārds . . . Pēteris klausījās tikpat kā uz stīgas, tik ļoti tas

tam interesēja . . . Bet pavisam svešs vārds
. . .

viņa krusttēvs tas nebija ..
.

«Ko? Ne konsuls Rabemanis?» Cipfelbrink gaspaža brīnējās
..

. «Visa pil-
sēta taču runāja, ka viņš . . .»_

«Mana radeniece mamzel Svīchelbein, kas tur dien iekš mājas, man par to

jau agrāk stāstīja,» Simeons paskaidroja. «Uzskati starp augstiem kungiem mai-

nījušies. Viņš atzīts par
liberālu

. . . Būdams ārzemnieks un nepazīdams šejienes

apstākļus, tas tiecas uz visu tā kā tur, kur tikai viena tautība
. . .Bet mums te

arī latvieši un mužiki ...»

«Konsuls Rabemanis mums nekādu labumu nebūtu darījis,-» Cipfelbrinks
ieminējās . . . «Viņš ir pret cunftēm

. . .»

Rātskungi no balkona pazuda . . . Ļaudis sāka nošķirties un izklīst uz visām

pusēm . . .

Tauku svece vienkāršā koka lukturī izplatīja dzeltenu, spocīgu gaismu plašās

pagraba telpās, no kurām dzeltenajā apvārksnī tikai viena daļa bija saredzama,

bet lielākā daļa aizstiepās drūmā tumsā, kur saplūda viss nezināmais. Te Lauris

ar saviem biedriem mēdza sapulcēties, un, tā kā toreiz Rīgā latviešiem atklāti

tas nebija brīv, tad viņiem tas bija jādara slepeni. Un tādēļ viņi bija sagatavo-

jušies arī uz to, kur sprukt, ja uznāktu virsū policija. Pagraba telpas atradās

līdzās Laura darbnīcai sētas pusē. Pa kādu tumšu gaņģi dibins stūrī varēja iztikt

pagalmā un no turienes pa mazajiem vārtiņiem ārā uz blakus ielu. Ar to visi

sapulces dalībnieki bija jo smalki iepazīstināti, lai vajadzības gadījumā zinātu,

kur sprukt. Tātad savā ziņā sazvērestība, un tādēļ sazvērnieki arī savā starpā

norunāja, ka neteiks nevienam, kas pieder pie viņu pulciņa, ne kur tie nāk un kur

tie iet, un ko tie runā, ne savām sievām, ne meitām, ne mātēm.

Vienā pagraba galā atradās vienkārši sasists galds un tam visapkārt soli.

Tur sēdēja pirmie sapulces dalībnieki: Lauris, Pēteris, Mikums un Kreilis, kas

tagad bija pats smago fūrmaņu saimnieks. Mēmi klusēdami, tie gaidīja uz saviem

biedriem. Lai
gan tie izrādījās diezgan dūšīgi, tad tomēr varēja manīt, ka ir

nospiesti ...
It sevišķi Kreilis reižu reizēm ņēma sveci un ar to aizkūpināja

savu kaļķi
. . . kuplus dūmus laizdams, blenza drūmajā tumsā, kur bija sakrau-

tas dēļu čupas un vēl citādi koka gabali, kas Laurim vajadzīgi priekš darbnīcas,
bet tie, cik tos vājā sveces gaisma ķēra, izplatīja garas, spocīgas ēnas . . .

«Kur tad šie nu paliek tik ilgi?» viņš reižu reizēm ieminējās, nevarēdams

mierīgi nosēdēt.

«Vai tev jau deg?» Lauris viņu apsauca. «Ja vien būs dabūjuši ziņu, tie arī

būs . . .»

Kreilis apklusa, bet tad atkal ieminējās: «Blēņas vien no visa tā ir!
..

.
Vācieši ir kungi un latvieši vienkārši ļautiņi .. . Mēs viņus nekad nepārspē-
sim

.
. .»

«To pašu jau arī es saku,» Mikums viņam piebalsoja. «Tauki arvien būs

virsū un ūdens apakšā ...»

Laurim acis uzliesmoja. «Ak jūs miega mices, ak jūs miega" mices! Kas

viņiem nekaiš būt kungiem, kad viņiem tik ticīgi kalpi kā Kreilis un Mikums
.. .
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Bet mums vajag nostāties ar viņiem uz vienādām tiesībām . . . Mūsu senči tāpat

bijuši virsaiši un ciltskungi ...»

«Jā, jaā —» Kreilis gari novilka
.. . «bet, ja es dabonu pa zirgu un cilvēku

trīs rubļus
par dienu, kādu tiesību tur man vēl vairāk vajag ..

.»

«Un ja es tik varu pārdot savas preces ...

tas tas lielākais,» Mikums no-

spļāvās.
Par šādu viņu tūļību Pēteris tā sašuta, ka dedza tikpat kā uguns. Nē, patie-

šām, tas cilvēku varēja kaitināt. «Ak jūs mazticīgie
..

. jūs šaubīgie! .. .
Kalnus

mēs, latvieši, varētu apgāzt, ja mums būtu tikai tik daudz kā viens sinepu grau-

diņš .
.
. Ak jūs gļēvuļi . . . kaunieties par savu mazdūšību! . . .»

Kreilis un Mikums vēl gribēja ko piebilst, te pašlaik pie durvīm pieklau-
vēja . . . Divreiz īsi no vietas, trešoreiz pēc ilgāka laika, kā jau bija norunāts.

«Kas tur?» Lauris piecēlās un piegāja pie durvīm.

«Epata — atveries!» otrā pusē atskanēja norunātā parole, uz kuru varēja
iekšā laist .

.

.

lenāca neliels pusmūža vīrietis sārtu seju .. .
Tas bija Tilo fabrikas meis-

tars Mārtiņš Balodis . . . Viņu sabiedriskā dzīve Pārdaugavā bija gluži apsīkuse,
pēc tam kad viņu kora vadonis skolotājs Caunīts39 bija miris un arī pats fabri-

kas kungs pienācis, ka viņu bibliotēkā tomēr ievietotas visas tās grāmatas, kuras

ģeneralsuperintendente bija apzīmējis par kaitīgām
Mēmi viņš apsveicinājās un nosēdās pie citiem.

Atkal: bum — bums — — bums!
..

.

«Kas tur?»

«Epata — atveries!»

lenāca kalsens jauneklis dzeltenām ūsiņām un spanku. Tas bija skolotājs
Ādams Spunde. Viņam līdzi vēl kāds otrs. — — Pēteris negribēja savām acīm

ticēt
— viņa krusttēva vecākais zellis Fuchsings!

«Atvedu te jums jaunu biedru,» — Spunde sonorā, dziļā balsī sacīja. «Līdz

šim turējies par vācieti, bet tagad pamodies kā no dziļa miega. Uz viņu mēs

varam palaisties . . .»

Atkal mēms klusums
.. . Visi, nervozi uztraukti, gaidīja uz pārējiem.

Atkal pārreiz klauvieni, atkal: «epata, atveries...» leradās vēl kāds Ķezbers
un kāds Silings . . .

«Tautieši un biedri!» Spunde, kurš par citiem bija tas inteliģentākais, beidzot

iesāka. «Tā kā pārējie biedri diezin vai būs dabūjuši ziņu, tad nekavēsim laiku

un pārrunāsim mūsu lietas.»

«Jā, jā, jā,» visi bija ar to uz miera .. .
Tad Spunde izvilka no kabatas kādu papīri un sāka to noslēpumaini lasīt.

Bija kāda dziesmiņa, kas tagad ievietota visās ābecēs, bet tad bija nedzirdēta

revolucionāra dziesma.

«Kad atnāks latviešiem tie laiki,

«Ko tagad citas tautas redz?

«Kad zudīs tumsas spaidi baigi,
«Kas tagad tautas acis sedz?

«Kad pūtīs vējš, kas spirdzina
«Un tautas kroni mirdzina? . . . utt.»

40

Visi sazvērnieki kādu laiku mēmi saskatījās, un visi saprata to . . . Visi zināja,

kādēļ tas tā, un visi gandrīz korī dvesa: «. . . Mums vajag savas biedrības —

mums vajag savas latviešu biedrības . . .»
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«Jā, tās mums vajag!» Laurim acis uzliesmoja. «Bet kā lai mēs pie tās tie-

kam?! Kungi un vācieši mums stāv priekšā. Vai zināt, šodien te vajadzēja būt

pie mums vienam vīram
.. .

Kasparam Biezbārdim. Bet viņa nav
.. . Viņš ari

nebūs
. . .Viņš šodien tika apcietināts.»

«Apcietināts!» daži no viņiem nobāla. Viņu izmisušās sejas liecināja, ka tie

nožēlo, ka pavisam te atnākuši. Apcietināts! . . .Kādu bridi mēms klusums . . .
«Cik sen vēl viņš runāja pie Caunīša kapa!» Balodis nošļucis ieminējās. «Lat-

viski runāja ...
un teica: kamēr vien Rīga pastāvēs un būs latviešu tauta, tavs

vārds arī nezudīs ...»

«Un tas bija viņa noziegums, ka viņš tā runāja,» Lauris piebilda. «Tādēļ vien

tikai tas tika apcietināts un tikšot sūtīts uz auksto ledus zemi . . . plānā uzval-

ciņā
...

ar to, kas mugurā . . .»

«Žēl gan!» Spunde skumji ieminējās
..

. «Būtu vismaz kādreiz pie mums

ieradies . . . dzirdētu, ko, viņš saka?»

«Ko viņš saka, to varu jums pasacīt!» Lauris spulgošām acīm iesaucās.

«Vakar ar viņu izrunājos
..

. Mēs, latvieši, netiksim pie savas biedrības, viņš
saka, kamēr še vācieši būs par kungiem. Mēs arī nedabūsim savas tiesības, viņš
saka. Pie kā lai mēs sūdzamies? Ģenerālgubernators ir vācietis, gubernators ir

vācietis, vicegubernators ir vācietis. Pilsētas rāte ir vāciska
. . . kriminal- un civil-

tiesas vācu tiesas
..

. Pie kā lai mēs griežamies pēc savas taisnības? Mēs te

nedzīvojam krievu valstī, bet Vācijas provincē . . . Mēs pat nedrīkstam uzdoties,
ka esam latvieši, jo topam par to vajāti ...»

«Pilnīgi pareizi,» Pēteris aizrautu balsi apstiprināja. «Tādēļ arī mans krust-

tēvs ir vācietis, ja .
.

.»

«Un tādēļ mums labuma nebūs, viņš teica,» Lauris turpināja, «kamēr mēs

dzīvosim vāciešu ēnā
.. . Mums jātiek no tās ārā! Mums jādabū sakari ar krie-

viem . . . jāraksta krievu avīzēs . . . Mums jāsniedz sūdzības raksti par nekārtībām

un jāattēlo šejienes apstākļi augstiem krievu kungiem Pēterburgā
. . .

Tikai krievu

ērglis var nobīdīt no mums šo vācu slogu un atdot mums mūsu cilvēciskās tie-

sības
. . . Tikai pie krieviem un ar krieviem jums jāturas! Un tādēļ, viņš teica, ar

simtiem un tūkstošiem parakstiem mums tādus rakstus vajag sūtīt uz Pēterburgu,
lai iet vai līdz pašam ķeizaram ...»

«Līdz pašam ķeizaram!» Pēteris sajūsmināts iesaucās
.. .

«Lai Aleksanders

Otrais dabū zināt, kādas cūcības vācieši pie latviešiem izdarījuši!
.
. .»

Arī citi tam piekrita. Bet tad Spunde domīgi piebilda: «Tīri labi! Bet kā mēs

tos parakstus dabūsim? Ne ātrāk, kamēr mēs pašu tautu iekustināsim un pamodi-
nāsim. Mums tādēļ jāizmanto gadījums.»

Tam atkal neviens nebija pretim. Gadījumu vajag izmantot. Bet ko tagad
darīt?

Spunde: «Tā dziesma, ko es nolasīju, jānoraksta daudzos simtos eksemplāros
un jāizplata tautā starp lauciniekiem-iebraucējiem un arī mūsu pašu pilsētniekiem,

par kuriem zināms, ka tie latvieši. Fuchsings to varētu izdalīt starp iebraucējiem
lauceniekiem

...
tā paklusu

.
. .»

Fuchsings: «Kādēļ ne. to var izdarīt! . .
.»

Pēteris: «Bet tad arī to dziesmu: «Melnie kraukļi dibināja savā starpā bied-

rību» . . .
Ai, kā Cipfelbrinks par to errosies ...»

Spunde: «Var arī to . . . Bet mums jāizmanto Biezbārža apcietināšana, lai

ļaudis tālu un platu dabū
par to zināt

.. . Mums jādabū tie tiktāl, lai tie paši
sāk domāt .

. .»
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Balodis: «Es zinu, ko mums vajadzētu! ...

Tā kā Biezbārdis tiek sūtīts uz

ļoti aukstu zemi un viņam nav kažoka, tad uzaicināsim ļaudis, lai samet viņam

priekš kažoka
. . .»

Spunde: «Tas īsti neies! Uz to mums nav likumiska tiesība . . . mūs var notie-

sāt. Bez tam tie ļaudis nemaz nezin, kas tas tāds un kāds tas izskatās . . .Bet mēs

varam izdot viņa ģīmetnes, tās pārdot ...

to mums nevar liegt . . .

Tad mums ik-

vienam ir iespējams parādīt: redziet, tāds un tāds izskatās tas vīrs, kas karo par

jūsu_ tiesībām...»

So priekšlikumu it visi apsveica ar prieku. Tika arī sastādīts darbības plāns,

Spunde apņēmās ģīmetnes pastellēt, Balodis tās izplatīt starp fabrikas strādnie-

kiem, Fuchsings starp iebraucējiem lauceniekiem, Mikums starp saviem pircējiem

un vēl citi, kur tas būtu vajadzīgs . . .

Piepeši blakus darbnīcā kņada . . . soļi . . .
Laura sievas balss jaucās ar citām

balsīm .
.
. Visi uz reižu klusu kā pelītes ...

Te ienācēji beidzot bija atraduši

durvis un sāka klauvēt .
.
. pavisam citādi nekā biedri .

.
. notuļus vien . . .

«Kas tur?» Lauris iesaucās, gaidīdams uz paroli .
. .

Tie nezināja ne «epata», ne «atveries», tikai bungoja pa durvīm, ka tās

vai līgojās. «Likuma vārdā atdariet! . . . Policija ...»

Visi uzreiz nobāla un daži pat aiz bailēm iekungstējās: «Mēs esam zuduši!»

Lauris tomēr nezaudēja galvu, un Pēteris arī bija viens no drošākiem. «Žigli
ārā tur pa sētas pusi,» Lauris biedrus raidīja . . . «mēs abi paliksim. Tu, Pēter . . .
sāc krāmēties gar kokiem . . . Žigli ārā viens pēc otra! . . .»

Viņi nelikām divreiz teikties . . . nozuda kā akā tumšajā kaktā un no turienes

prom sētā. .
.

Pēteris, grāvēdamies ar kokiem, sedza viņu soļus, un policija lauzās

gar durvīm . . . «Atdariet, atdariet . . . likuma vārdā ...»

Kad Lauris dzirdēja jau sētas vārtiņus nokraikšķam un viņi bija drošībā, tas

gāja taisīt vaļā durvis. «Pagaidiet, pagaidiet .. .
kas tad tur tā ālējas?!» Un ar

tā visnevainīgākā cilvēka seju tas atdarīja durvis
. . .

Pa tām ievēlās pirmais Krampfs, turēdams savu kailo zobenu Laurim pret

krūtīm, aiz viņa vēl kādi trīs vachtmeistari resp. gorodovoji .. . visi ar kailiem

zobeniem . . .

«Ko jūs te dar'?!» Krampfs šņāca, pie kam viņam acis sprēgāja uguņus
tik-

pat kā kaķim . . . «Kur tie citi palika?»
«Kādi citi?!» Lauris brīnējās ..

. «Esam divi
...

es un mans māceklis
..

.

Jāsameklē priekš rīta koki . . »

Ar kaķa acīm Krampfs pētīja pagrabā pēc kā aizdomīga
.. .

pēc izejas, pa

kuru tie būtu varējuši izsprukt. Bet dibins kakts bija tumšs kā elle, ka viņam

pašam bija bail līst tur tālāk, bez tam Pēteris čakli vien krāmēja ceļam kokus

priekšā . ..

«Neliedzies, kur tu viņus noslēpi?!» Krampfs Laurim stingri uzsauca. «Kas

tev vispār te par darīšanu? Kokus meklē?! Tas tikai izgudrēm! .
. . Kokus viņš

meklē .
.
. svētdienas dienā

.
.

.

hahaha...»

«Hahaha!» arī citi policisti, Lauri mazcienīgi uzlūkodami, smēja.

«Nu, ko tad es varu darīt, ka man tik daudz darba!» Lauris attrauca. «Ja
nesameklēšu kokus tagad, tad laikam zeļļiem rīt gulēt ļaušu

..
.»

«Izrunas, draudziņ, izrunas!» Krampfs tītīja. «Un kas tie par zeļļem? Vai

tev meistara papīri ir, ha? «Bohnhase» . . aizliegta šmugele ..
.»

«Papīru kabatā man nav,»
Lauris atteica, «bet, ja gribat tur pārliecināties

darbnīcā
...

tur viņi ir! . . . Un, ja jūs domājat, ka te kāds apslēpies, jūs jau

varat pagrabu pārmeklēt! . . . Pēter, met mieru
...

lai kungi pārmeklē telpas . ..»
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«To mēs darīsim bez tavas teikšanas!» Krampfs spītīgi iesaucās. «Un lai

tie arī peles alā būtu ielīduši, no maniem nagiem tie neizspruks
..

. Stumpf, jūs

ar kailu zobenu nostājieties pie durvīm . .
.

nelaidiet nevienu iekšā, ne ārā! . . . Un

jūs, Dumpf un Rumpf .
.
. mēs pārmeklēsim te šo spelunku ...»

Pie tam viņi sāka ar saviem šābļiem tā badīt un bakarēties pa koku kaudzēm,
ka, ja kāds tur būtu bijis apslēpies, tam patiešām būtu izgāztas acis vai nocirsts

deguns. Tikpat kā vanags Krampfs pie tam pētīja it visos stūros un kaktos, vai

tikai neuzietu, kas noderētu par corpus delicti, ka te noziedzība notverta m flag-
ranti.

Te tas pamanīja kādu aprakstītu papīru un, to pacēlis, tikpat kā indianietis

no prieka iekaucās
... Jo viņš ne vārda nevarēja salasīt, tam vajadzēja būt pa

latviski. «Rumpf, Rumpf!» viņš sauca. «Jūs protat pa
latviski

..
. izlasiet, kas

šeit stāv! ...»

Rumpfs, paņēmis papīri, sāka burtot. «Kad atnāks latviešiem tie laiki
...

ko

tagad citas tautas redz
— —»

«Nu ir dumji!» Pēteris nodomāja! «Spunde izmetis savu dziesmu .
.

.»

«Pietiek, diezgan!» Krampfs atņēma atpakaļ papīri. «Tā lieta ir skaidra kā

diena
..

. jūs esat jaunlatvieši, mani putniņi! Par to jums augstai valdīšanai būs

jādod atbildēšana. . . Projām, marš, marš uz policijas valdi! . . .»

Viņš bija cerējis, ka nu varēs triumfēt, ka viņi metīsies pīšļos pie viņa kājām

un lūgsies žēlastības
. . . Bet abi pavisam ar tādām stīvām mugurām . . .

Tas viņu lielā mērā kaitināja . . . «Projām, marš, uz pēdām! . . . Dumpf, sie-

niet viņiem rokas uz muguru ...

Es tamēr sastādīšu protokolu ...»

Viņi devās visi darbnīcā, kur Krampfs pirms sastādīja protokolu un apska-

tīja darbnīcas patenti. «Par to tev vēl nāksies atbildēt pie vetgerichtes ...

bet tā ir

blakus lieta . . . Bet, ka tu esi jaunlatviešu špicbuks, tas tev, brālīt, lauzīs kaklu!»

Laurim acis uzliesmoja. «Lūdzu, kungs, nelamāties! Sauciet mani, kā gribat,
tikai par špicbuku vien ne . . .»

Krampfs neatbildēja un noskaities rakstīja protokolu, ka zoss spalva čirkstēja
vien .

.
.

Viņš nežēloja, bet lika uz papīri visu, ko vien zināja. Iznāca arī uz to traci

Laura sieva no dzīvokļa, bērns uz roku, un sāka savukārt vaimanāt. «Lauri,
Lauri, ko tu dauzies, ko tu daries! Paņems nu tevi projām . . .

saules vairs nere-

dzēsi! . .
.

Ak tu mans dievs, ak tu mans dievs . . . nevarēji strādāt un būt . . . Ko

te nokulies!? Ko nu iesākšu viena ar to bērnu . ..»

«Jā, jā, sieviņ, jums taisnība!» Krampfs viņai piebalsoja. «Labāk jūsu vīrs

būtu lūdzis dievu un strādājis ...»

«Kaunies, sieva, pīkstēt!» Laurim acis ieliesmojās. «Mazais Ernestels nepīkst,
un tu pīksti!

.. . Nāc šurp, mans dēls, tu man esi brašs, tu nesaki ne

vārda . . . jā.»
Viņš paņēma to uz savām rokām un no viņa atvadījās. «Tavs tēvs ir taisns

cilvēks, kuram neviens neko nevar padarīt! Katrā laikā riktīgs Krievijas pavalst-
nieks! Ko vācietis saka, tas man nav jāzin

..
. Neraudiniet sievas, kungi, ja

iešana, tad iesim
.. . Anna, neraudi

...
ne mata viņi man nevar aizskart pēc

krievu ķeizara likumiem.» Viņš atdeva tai bērnu
...

«Sieniet viņiem rokas uz muguras!» Krampfs pavēlēja. «Vedīsim tos putni-

ņus
drošā vietā!»

Policisti taisījās sava priekšnieka pavēles' izpildīt. «Kadeļ tad siet?!» Lauris

ieminējās. «lešu tāpat, nemaz nepretošos . ..»
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«Es arī nē!» Pēteris piebilda. ;<Kad jau jāiet, mēs iesim!
..

.»

Krampfs beidzot pielaidās. «Nu, manis dēļ! Ņemiet viņus vidū, Dumpf un

Stumpf. Rumpf, jūs ejiet pa priekšu un es no pakaļas . . . Vorvvārts . ..»

«Uz priekšu, marš!» arī pats Lauris komandēja. «Tikai, sieva, neraudi! Vēl

nevienu dienu bez maizes neesi bijusi un nebūsi ari
.. . Vorvvārts, uz priekšu,

marš ...»

Kā lielus noziedzniekus policisti ar kailiem zobeniem veda viņus pa Lielo ielu

uz lekšrīgas pusi
..

.
Sirdis viņiem tik pilnas un tik savādi pukstēja

..
. Viņi gāja pretim nezi-

nāmam liktenim. Taču pašiem viņiem nav sev ko pārmest. Tikai tā vien un ne

citādi!

Un, it kā gribēdams atvieglot savu iekšējo uztraukumu, Lauris pusbalsī iesāka

dziedāt: «Kad atnāks latviešiem tie laiki, ko tagad citas tautas redz
.. .» Pēteris

viņam piebalsoja, un drīzi vien skaņas plūda spēcīgi no viņu krūts, tā ka ļaudis
uz ielas apstājās vai atkal aiz ziņkārības skrēja viņiem līdzi. Sāda nekaunīga pār-
drošība Krampfu vai apstulboja, ka tas ilgu laiku nezināja, ko darīt . . .

Beidzot tas apzinājās savu varu. «Klusu, jūs pintiķi! Velns, pērkons, vilki

deviņi . . . Vai nezināt, ka bursprākā aizliegts pie stingra soda
pa

ielām trokšņot
un bļaustīties ...»

Kad Pēteris savu ietrīcināto sirds stīgu nevarēja tik ātri apturēt, tas krietni

vien dabūja pa kūkumu. Tāpat arī Lauris apklusa. Ko darīsi, valdīšanai jāpa-
klausa!

Kad tie bija sasnieguši Aleksandra tiltu, Krampfs komandēja: «Stoi! Jūs,
Stumpf un Dumpf, vediet viņus tālāk uz policiju .

. . Bet pieskatieties, ka noziedz-

nieki
pa iekšpilsētas šaurajām ieliņām jums neizbēg . . . jūs par viņiem atbildat

ar savu galvu ...»

«Kā pavēlat!» tie viņam atdeva pienācīgo godu.
«Gaidiet tur, kamēr ieradīsies policijmeistars Grīns!» tas turpināja. «Es arī

pats drīzi būšu klāt . .
.

Rumpf, mēs tagad dosimies uz pilsētas teātri.»

«Kā pavēlat!» Rumpfs atbildēja.
«Uz priekšu, marš!» Stumpfs, tagad vecākais pēc činas, komandēja. Viņi

devās atkal uz priekšu pa Kaļķu ielu, ka zābaki klaudzēja vien . .
.

Viņu režims tagad tomēr bija drusku lēnāks, jo tie dabūja paklusu izmainīt

kādus vārdus.

«Pēter,» Lauris sacīja .
.
. «ja tev prasa par jaunlatviešiem vai ko, tad saki,

ka it nekā nezini .
. . Tu it nekā nezini, un vairāk neko!

.
. .»

«Gan jau zināšu!» Pēteris attrauca. «Ko viņi mums padarīs! . . .»

Kas
par viņu pašu ..

. nieks .-. . kad tikai citi biedri drošībā
..

.— — —

Beidzot viņi sasniedza Lielo Jumpravu ielu un tajā, rātūzim pretim, pelēku
mūra māju, kurai pie ieejas divi resni mūra stabi. Toreiz te atradās pate galvenā
policija.

Ne vārda neteikdami, policisti viņus ielaida
pa durvīm

.. . cietumā gan ne-

bāza, tāpat ielaida kancelejas telpās .. . Dežurējošais vachtmeistars, kurš, ietinis

galvu mētelī, gulēja uz ādas zofaja, iztraucēts berzēja acis. Viņa zināšanā nu

Stumpfs un Dumpfg nodeva noziedzniekus un paši devās pie miera.

Pēterim srr4s sita piecpadesmit, un Lauris vilka un vilka špickas, kūpinādams
savu kaļķi, kurš tam bieži dzisa. Varēja redzēt, ka viņi arvienu top nemierīgāki.
Lai arī tev, cilvēks, skaidra sirdsapziņa, par arestantu tevi tomēr ieskata, un kas

tur viss nevar iznākt . . . Viss tas gaiss un tā apkārtne tāda nospiesta un smacīga.
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Vachtmeistars, tirpinādams kājas, soļo un soļo pa istabu un allaž viņus pētoši

uzlūko. Blakus telpās policijas glabāšanā nodotie un ieslodzītie ālējās un dzie-

dāja . . . Tādēļ viņi palika pavisam tādi domīgi un klusi
.. .

Te atskanēja atkal priekšas gaņģī soļi . . .
vesela trape . . . Durvis atdarījās,

un pa tām ievēlās Krampfs ar Rumpfu vidū ar kādu aktieri, lielu, melnu mēteli,

triko biksām, kuplu cepuri ar gaiļa spalvu, ar visu šmiņķi un masku, kā varēja

noprast, patlaban izceltu no lomas. Pēterim un Laurim, kuri tādu putnu nekad

nebija redzējuši, bija lielie brīnumi.

«Tā!» Krampfs, novilkdams savu mēteli, sacīja. «Apsēdieties un uzgaidiet,
kamēr nāks izmeklēšana

. .
.»

Aktieris palocījās un ar patosu vācu valodā sacīja:
«Tā teica Bruts

...
un Bruts ir goda vīrs! . . .»

Krampfs piesēdās pie galda un sāka stādīt protokolu, kurā jo sīki apzīmēja

apcietinātā vainu. Aktieris pa tam staigāja apkārt pa istabu, taisīja visādus žestus,

plātīja rokas un iesaucās daždažādus citātus. Un, kad Krampfa spalva sāka jo

čirkstēdama tecēt un viņa vaigā pie tam parādījās griezīgais sarkasms, aktieris,
uz viņu rādīdams, smagu patosu iesaucās: «Der Page (Knabe) Krampf (Kari)
fāngt an fūrchterlich zu vverden!» (Puisēns Kārlis (Krampfs) sāk palikt bīs-

tams.) (Fr. Sillera «Don Karloss».)
Pēteris no visa tā nekā nesaprata un pie sevis nodomāja: «Ko viņš tur

buras?!»

Pēdīgi parādījās arī pats policijmeistars — palkavnieks Grīns pilnā uniformā

ar zvaigzni pie krūtīm. Visi policisti godbijīgi piecēlās, un viņš nosēdās turpat
blakus telpās pie galda, kur protokoli jau stāvēja viņam gatavi priekšā . . .

Ātri viņš tos pārlasīja, tad norūca: «Hm, jā!»
«Friedrich Buttervveck!» viņš sauca. «Vediet viņu iekšā ...»

Aktieris tika nostādīts viņam priekšā un dziļi palocījās . . .
«Jūs esat Frīdrichs Buterveks?» policijmeistars viņu caururboši uzlūkoja

no galvas līdz kājām.
Aktieris palocījās vēl zemāku. «Runā, kungs, tavs kalps klausās ...»

«Aktieris no šejienes teātra?!»

Aktieris vēl dziļāku palocījās. «Es stimmt!» (Saskan.)
«Cik man zināms, diezgan ievērojams un iecienīts aktieris ...» policijmeistars

turpināja.

«Dem Mimen flicht die Nachvvelt keine Krānze!» aktieris ar paklanu sacīja.

(Aktierim nākošās paaudzes nevij vaiņagus.)
«Pēc sava aroda komiķis . . . drasti-komiķis?»
«Sein oder nicht sein? Das ist die Frage.» (Būt vai nebūt, tas ir še jau-

tājums.) (Hamlets.) aktieris ar patosu sacīja.

«Lūdzu skaidrāki izteikties!» policijmeistars drusciņ sapīka. «Jūs esat dzie-

dājuši ļoti zaimojošas kuplejas par augsto rāti un viņas rīcību. Ko jūs uz tam

atbildat?»

«Majestāt, gestatten Sie Gedankenfreiheit!» (Majestāte, dodiet domu brīvību!)

(«Don Karloss.») aktieris dziļi palocījās.
«Vienlīdz daudz,» policijmeistars atbildēja. «Bursprākas pirmais punkts no-

saka, ka būs lietot godīgu muti pret augstām personām, starp citu pret augsto
rāti

. . .

Bez tam kuplejas nav bijušas cenzētas un likumiskas?! .
.

.»

Aktieris palocījās. «Die Botschaft hor' ich vvohl, allein mir fehlt der Glaube!»

(Gan dzirdu vēsti, bet trūkst man ticības.) (Gētes Fausts.)
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«Dežurējošais policijas ierēdnis jūs pie tam m flagranti pieķēris. Liegšanās
te jums neko nelīdz. Tātad atzīstieties. . .

ko jūs par augsto rāti dziedājāt?»
Aktieris piepeši saķēra pieri un sāka stostīties. «Ich

— kann — mich nicht
besinnen » (Nevaru atcerēties.)

«Kā? Jūs nevarat atcerēties? Tas viss noticis vēl tikai priekš kāda pusstundas
laika. Krampf, kā ir tā lieta?»

«Jūsu augstdzimtība,» Krampfs nostājās apsūdzētam aiz muguras .
.

.

«Noticis

patlaban
.
.

.
protokols vēl itin svaigs ...»

«Tādēļ,» policijmeistars uz aktieri sacīja. «Jūsu neatcerēšanos tādēļ nepavisam

nevar ņemt nopietni.»

«Icli — kann — mich — nicht —■ besinnen — absolut nicht —» aktieris

trauca, pieri satvēris, «Ich habe grūn vor Augen und Krampf im Nacken.
.
.

Spiegelberg, mir graut vor dir!» viņš ar patosu norādīja uz Krampfu. (Nevaru

atcerēties, pavisam nevaru. Man zaļš priekš acīm un krampis pakausī. Spīgel-

berg, man šausmas no tevis.) (Sillera «Laupītāji».)
Krampfs bija kā no mākoņiem izsviests un arī pats Grīns, uz kura vaiga

drīz parādījās smaids. «Mani sauc Grūn, tas tiesa, un manu palīgu tur jums aiz

muguras: Krampf. Ja jau tā, tad būs jādod jums laika atcerēties. Tikai lūdzami

mitējieties ar tādām kuplejām, ja negribat vairāk ar šo vietu iepazīties. Tāpat,

lūdzu, par šo tagadējo notikumu netaisiet nekādas kuplejas, saprotiet .. . Pie

mums likumi tanī ziņā ļoti stingri. Varat iet
. . .».

Aktieris palocījās arī pret apjukušo Krampfu. «Die schonen Tage von Aran-

juez sind hin
.. . (Skaistās Aranžuecas dienas ir prom.) («Don Karloss».)

Adio! ...» Un projām viņš bija.

«Neko darīt, Krampf!» policijmeistars noraustīja plecus. «Ar tādiem aktie-

riem un komiķiem ir grūti karot . . . Kas tur vēl
par

lietām? Sauciet viņus

priekšā! ...»

«Lauris Sutums un Pēteris Krauklīts ...»

Policijmeistars viņus bargi un caururbjoši uzlūkoja. «Jūs esat noturējuši aiz-

liegtu, slepenu sapulci?»
«Nekā nezinu, cienīgs lielskungs,» Lauris atbildēja.
Grīns asi viņu uzlūkoja, it kā gribēdams ieskatīties viņa sirdī. «Jūs esat jaun-

latvieši, neliedzieties?!»

«Nekā nezinu, cienīgs lielskungs!» Lauris atbildēja.
«Es saku, neliedzieties

..
. runājiet taisnību! Vai atzīstaties, ka esat jaun-

latvieši?»

«Mēs nemaz nezinām, kas tie jaunlatvieši tādi ir!» Pēteris atbildēja. «Mēs

tikai zinām, ka esam krievu ķeizara pavalstnieki . .
.»

Policijmeistars viņu lielām acīm uzlūkoja. «Jā, jā, tie mēs visi esam!
.
. .

Bet

krievu ķeizara pavalstniekus tāpat kar, ja tie rīkojas nepareizi . . .
Sakiet, ko jūs

tik vēlā laikā darījāt pagrabā? ...»

«Tas kungs jau redzēja,» Lauris pasteidzās atbildēt. «Mēs krāmējām
kokus ...»

«Hm, hm,» policijmeistars pārdomādams norūca un sāka studēt atkal proto-
kolu

.. . uzlika savu degunkniebi .. . ņēma atkal to nost
.. .

tad atkal viņus asi

un caururbjoši uzlūkoja.
«Par jums ienākušas ziņas, ka esat bīstami cilvēki

.

. . musināt zemas kārtas

cilvēkus pret kungiem un vāciešiem
.
.

. tīkojat dibināt latviešu cunftes un biedrī-

bas
..

.» Viņš sita dūri uz galda, ka vai visas rakstāmas lietas uz augšu palē-
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cās . , . «Tas jums neizdosies, es saku . . . Un tad jūs esat lielījušies, ka nopirksiei

Rīgas pili, nota bene, ar visiem vāciešiem . . . Pasakiet, ar kādu nolūku? Ko jūs

ar Rīgas pili darīsiet? ...»

Laurim, lai gan tas izlikās ļoti nobiedēts, bija grūti apspiest smaidu, kas

viņam vilkās
ap lūpām

..
. «Nekā nezinu, cienīgs lielskungs! Kur tad es, nabaga

vīrs, varu nopirkt Rīgas pili . . . Kur tad es to naudu ņemšu
.
. .»

Policijmeistaram pašam bija jāieskata, ka viņam taisnība
..

. Viņš tādēļ,
uzlicis degunkniebi, studēja atkal tālāk protokolu.

«Par to naudu, jūs esat sacījuši, kas jūras dibenā!» viņš iesaucās, redzami

apmierināts, ka noziegumam var atrast pavisam citu, daudz vairāk motivētu pa-

matu. «Jums tātad ir zināma kāda apslēpta manta, kuru jūs esat noslēpuši!

Manta, kas jūras dibenā, pieder kronim, vai saprotat?! Vai jūs zināt, kāds jums

par to draud sods?! Vai jūs zināt?!»

«Es nekā nezinu!» Lauris atbildēja. «Ne es kādu naudu esmu atradis, ne man

tā ir. ja jau man būtu, tad taču jūsu palīgs, mani kratot, arī būtu atradis kādu

podu ...»

«Hm, dīvaini,» policijmeistars atkal domīgi norūca un iedziļinājās tālāk

protokolā ...

«Oho!» tas uz reizi bargi iesaucās, uzlēca kājās un viņus caururbjoši uzlūkoja,

«jūs esat draudējuši, ka dancināšot vāciešus uz sarkaniem ķieģeļiem. Un, jo tie

aiz sāpēm augstu lēks, jo lielāku jūs kursiet uguni .. . Tas ir pretlikumiski .. .

spīdzināšana ar iepriekšēju nodomu . . . factum culposum et dolosum ...» (sodāma
un ļaunprātīga darbība).

«Dc facto et absque jure,» Krampfs svinīgi piebilda. (Patvarīga un pretliku-
miska darbība.) «Pēc veciem Rīgas likumiem par to bez žēlastības tiek uzkārts.»

«Hm, ko nu jūs teiksiet!» policijmeistars dusmīgi šņāca.
«Bet es nekā nezinu, cienīgs lielskungs!» Lauris atbildēja. «Kur tad man,

nabaga vīram, tāda vara?! Pat ja es gribētu tādas lietas strādāt, vai tad jūs man

to atļautu? ...»

«Jums taisnība,» policijmeistars, brīdi apdomājies, apmierinājās
...

«Ja jums
tas kādreiz ienāktu prātā.» tas sita ar savu linejalu uz galda, «tad mēs jūs pamā-
cītu . . . Arestantu rotu jūs dabūtu . . . Bet jūs esat jaunlatvieši? Vai arī to gribē-
siet noliegt?»

«Nekā nezinu,» Lauris atbildēja. «Nemaz nezinu, kas tas ir?!»

«Jūs nezināt?!» Krampfs gavilējoši iesaucās... «Pasakiet, kā šī dziesma

iekļuva jūsu pagrabā? ..
. Palasiet, kas tur stāv? Un kur viņa radusēs, ja jūs

paši viņu neesat uzrakstījuši?»

«Ja, vvas ist denn das?!» policijmeistars paņēma papīri un sāka to lasīt. ««Kad

atnāks latviešiem tie laiki, ko tagad citas tautas redz? ...» Hm
...

Ja, —wo ist

da eigentlich das Gesetzvvidrige?» (Jā, kur īstenībā te tas pretlikumiskais?) Viņš

pavisam bija tāds piekausēts, ka nevarēja dabūt apsūdzībai cik necik dibinātu

pamatu. «Kādi laiki jums, latviešiem, pienāks? A? Izskaidrojiet man to
..

.»

«Nekā nezinu, cienīgs lielskungs . . .»

Policijmeistars noraustīja plecus. «Jūs ar to gribat sacīt, ka neesat šo dziesmu

rakstījuši?»
«Nekā nezinu, cienīgs lielskungs ...»

Policijmeistars drusku padomāja. «Nu, paraksti savu vārdu! .
.

.»

Lauris paņēma spalvu un ar trīcošu roku uzvilka tādus ķebuļus.
«Paraksti tu arī savu!» policijmeistars griezās pie Pētera . . .
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Pēteris arī paraksta .. . viņam gan tā skrīvē drusciņ citāda, bet ne tuvumā

nelīdzinājās dziesmai, kura rakstīta sevišķi skaistu rokas rakstu.

Vēl reizi policijmeistars rūpīgi salīdzināja rokrakstus. «Vai jūs zināt, kas to

dziesmu rakstījis?»
«Nekā nezinām, cienīgs lielskungs . . . Nevaram iedomāties ...»

Policijmeistars padomāja. «Nu, tad labi, par to tiks uzsākta izmeklēšana
..

.
Bet piesargieties man jūs, ja tiksiet ķerti! ... Ja izrādīsies, ka esat jaunlatvieši,

jūs bez žēlastības tiksiet nodoti vicegubernatoram priekš izsūtīšanas uz «pasiliju».
Nekādu nemieru un naidu jūs nedrīkstat celt

...
ne pret kungiem, ne vāciešiem . . .

Tagad varat iet! ...»

«Paldies, cienīgs lielskungs, paldies!» Lauris tencināja un Pēteris arī. . . «Es

jau domāju . . . mēs taisni cilvēki un krievu ķeizara pavalstnieki — ja iet pēc

krievu ķeizara likuma — kas
gan mums ko var darīt bez vainas

. .
.»

«Nu
... uz to tik lieli neesiet!» policijmeistars draudēja. «Vēl tā lieta nav

galā!
...

It sevišķi jūsu amata papīri nav kārtībā, tādēļ mēs lietu padosim tālāk,
kur jums būs jāiet vēl pie izmeklēšanas

..
. Varu tikai jums teikt: izturieties

prātīgi! ...»

Kad viņi bija aizgājuši, Krampfs ilgi vēl nevarēja apmierināties .. . kle-

poja ..
. vandīja papīrus un zvērēja savā sirdī: «Es tiem šmurguļiem jaunlatvie-

šiem parādīšu ... es viņiem parādīšu.»

Astotā nodaļa

Lauris un Pēteris pirmajās ugunīs gan tika ar veselu ādu cauri, bet viņu
pārbaudīšanas dienas nu tikai sākās. Krampfs, tā sakot, bija pār viņiem nomodā.

It negaidot tas izlīda tāpat kā no zemes, pilnā mundierā, zobens pie sāniem,

brilles uz acīm, mape padusē, un noprasīja: «Vai jums meistara patentē ir?
...

Uz kāda pamata jūs te strādājat? . . .»

Tas atkārtojās jo biežāki, jo plašāki Laura veikals uzziedēja, pienāca klāt

jauni pastellējumi vai strādnieki.

Tādās reizēs tad viņam stājās priekšā vecākais zellis, uz kura vārda veikals

bija norakstīts. «Lūdzu, cienīgā augstā valdīšana,» tas pa vāciski sacīja, «tā ir

mana firma, un te būs mana meistara grāmata .
.

.»

Žigli viņš tad noņēma rāmi, kas karājās pie sienas, atknibināja vaļā glāzi un,

izņēmis aiz tās atronošo attiecīgo dokumentu, pasniedza to policistam.
«Augusts Gothilfs Gerle!» tas lasīja, pārbaudīdams gan lietpratēja acīm

papīri, gan arī uzskatīdams no galvas līdz kājām viņa īpašnieku.
«Stimmt!» Gerle, pielicis roku pie cepures, palocījās.
«Saksonijas pavalstnieks? ...»

«Stimmt! . . .Viņa ķēnišķīgās armijas unteroficieris ...»

«Nekrīt te svarā! .
.

. Kur ir jūsu pase? ...»

Tagad Gerlem bija drusciņ ilgāk jāpameklējas . . . Steidzīgi tas vandījās un

čamdījās pa savu drēbju kulīti, kas tam bija piekārta zem krekla kaklā, līdz

beidzot varēja tam pasniegt vajadzīgo dokumentu.

«Viss iekš k(h)ārtīb!
.. .

lekš man firm viss iekš k(h)ārtīb .. . k(h)atar
laik!» tas lielīgi piebilda, kamēr Krampfs pārbaudīja papīrus.

Krampfam patlaban bija jāatzīst, ka te nav kur pieķerties. Cik liels viņš

katrreiz atnāca, tik mazs tas atkal aizgāja, jāteic, tīri kā ar ūdeni apliets. Gerle
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viņu tāpat reprezentabli izvadīja pa durvīm, kā sagaidīja, izrunājās pa vāciski.

«Man liels prieks, ka mani apciemojāt! leteicu sevi jūsu augstdzimtībai
..

.»

Bet, tiklīdz Krampfs bija pa durvīm laukā, tas runāja pavisam citu valodu.

Viņi apsmēja to kā lielāko muļķi . . . «Ach tu vēn dumm Būttel, to Krampf!
Viņš domā, k(h)ad tam blank knop ēkš svārkem, t(h)ad viņ ir vēn general!
K(h)ad viņš (p)būt pie mums iekš Sachsen! Oh, t(h)ad tik viņš sav mācīb

d(h)a(p)būt
.. . Anno 1848. mēs iekš Drez(d)en viss to k(h)nopain Būttel

sadzin iekš to Elbe. . .»
41

«Nu, nu!» Lauris piebalsodams iesaucās. «Kālab tad jūs šos slīcinājāt?»

«K(h)ala(p)b?!» Gerle atņēmās .. . «Vait' tu domā, ka iekš Sachsen ar

var tā: «p(h)arād sav pas!» T(h)o tikai še var pie jums iekš Rußland
.. .

Pie

mums iekš Sachsen ir cit Rechte. Pie mums pats kēnigs nevar d(h)arīt to, k(h)as

pret t(h)aut
..

. Tad mēs t(h)ais barikad un šauj, ka paukš vēn! ...Oh
.. .

anno 1848. tas bija «tanc». Viss Drez(d)en (p)bij iekš aufštand
... Ja to

Konig grib (p)būt Konig no Sachsen, t(h)ad viņ netrīkst d(h)arīt to, k(h)as

pret to Sachsen ...»

«Tāpēc!» Lauris sūkstījās. «Jums ķēniņš dzīvo turpat Drezdenē, jūs ar viņu

varat sarunāties katru dienu... Kur mēs?! dievs mums augstu, ķeizars tālu...

Mums, latviešiem, ķeizars gribētu dot ir zemi, ir visādas brīvības, bet kungi un

barūnas tam stāv priekšā ...»

«T(h)apēc, ka jūs ir dumm bauerjung un neprot sev recht aizstāvēt
.. .»

Gerle attrauca. «Priekš graf un baron jūs nezin, k(h)ād pukel taisīt
.. .

Satiek

jūs kād «pfaf», jūs tulit bučo t(h)am rok!
..

. Pie mums iekš Sachsen? Ne

virsū t(h)ādem švarcrok nesk(h)atās
.
. . Pie mums k(h)atrs g(h)odīgs cilvēks

par «pfaf» un «junker» nosp(h)ļaujas ..
.»

«Taisnība tev, Gerli, taisnība, par daudz taisnība!» Lauris viņam piebalsoja.
«Bet iestāsti to mūsu ļaudīm . . . Kungi un mācītāji paši viņus pie tam pieradinā-

juši, un tā viņi lokās un laizās, ka tīri sirds vai aptekas, to noskatoties
...

Kā tur

mēs varētu līdzēt, mīļais Gerli, kā tur līdzēt? . . .»

«Ēkš Sachsen mēs g(h)an zināt, kā līdzēt,» Gerlis atbildēja . . . «Mēs stājas
visi uz p(b)arikad ...»

Vispār — Laurim Gerles uzskati ļoti patika un Pēterim vēl vairāk. Pēdējā
acīs Gerle bija tīrais ideāls. Viņš zināja tik daudz stāstīt par svešām zemēm, ka

viņu nevarēja beigt klausīties. Viņš arī nemēģināja pacelties pār latviešiem kā

kas labāks, nekaunējās no latviešu valodas. Taisni otrādi, centās cik varēdams

mācīties un runāt pa latviski. Lai nu gan ar to izrunu dažreiz gāja šā tā, taču

neviens to viņam ļaunā neņēma, bet saprata viņu it labi
...

«Vai visi vācieši nevarētu būt tādi!» tā Pēteris ar Lauri dažreiz pārrunāja.
«Ja visi tā domātu un darītu, tad mēs drīzi vien saprastos un vārda pilnā ziņā
varētu būt vienas zemes bērni

...
kā mācītāji tagad raksta un sludina no

kancelēm ...»

Gerle bija vīrs gadu piecdesmit, vidēja auguma, ar lielu kārpu uz deguna,
no ārienes diezgan labi uzturējies, jo viņa melnās ūsas un mati metās vēl tikai

drusciņ kā iesirmi. Tomēr personīgi laimīgs viņš nejutās. To varēja manīt no

visas viņa izturēšanās. Bieži vien tas iegrima drūmās domās un kļuva tik melan-

kolisks, ka Pēterim metās viņa žēl un viņš labprāt tam būtu līdzējis, ja vien būtu

varējis.

Varēja it skaidri noprast, ka viņš savā mūžā bija redzējis daudz labākas die-

nas. Pēteris, kas centās iepazīties tuvāku ar viņa dzimteni un pagātni, no viņa arī
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zināja, ka tas precējies. Gaspaža viņam palikusi Saksijā. Viņš to savā laikā
pre-

cējis ar septiņsimts dālderiem. Tad saņēmuši «virtšafti» (viesnīcu). Viņi labprāt
abi mīlējuši dzert «brantveinu». Bet ne par velti, kā to Gerle atcerējās it skaidri

un Pēterim stāstīja: «K(h)ad es dzer to prantvein, tad es maksā sav g(h)aspaž

to ferding, un k(h)ad man g(h)aspaž dzer to prantvein, tad viņa man maksā to

ferding. . . B(h)et, k(h)ad tas g(h)ads pag(h)alam, tad (h)astondesmit tāler

trūkst... K(h)ā tas var (p)būt, k(h)ā tas nevar (p)būt?!»
«Itin vienkārši!» Pēteris iesmējās. «Jūs to vērdiņu devāt viens otram, bet vai-

rāk netika kā viens vērdiņš ...»

Gerle neizprazdams domīgi nogrozīja galvu. «Mēs maksā blank un bār
..

.
dzer tikai par t(h)īr naud

.. .
Bet ar to virtšaft mēs pēc trīs g(h)ad p(b)ij

pag(h)alam
.
. .»

Vai nu tas, vai kas cits nesaskanīgs viņa mūžā, — pēc tam, kā bija izgājis

par vanderzelli, tā vairs nebija atgriezies atpakaļ uz savu faterlandi pie savas

gaspažas. It sevišķi svētdienās, kad bija vairāk laika par to pārdomāt, tas bija

gluži sagrauzts cilvēks. Tad viņš nemanot uzlīda uz bēniņiem, uz kurieni veda

trepes taisni no darbnīcas, kas šinī vecā, jocīgā ēkā bija iebūvētas vienā mājas

pusē pagrabā. Tur uz bēniņiem atradās drusciņ siens priekš kazas un arī ēveļu

skaidas, un tur nu Gerle mētājās un valstījās kā slims. īsi sakot, svētdiena bija

viņa pelnu diena. Ne tas mazgājās, ne uzģērbās, ne arī rādījās uz brokasti un

pusdienu.
Laura sievai, kas bija kārtīga saimniece, tādas lietas nepatika .

. .

«Slaistās te

cauras dienas kā tāds celms!» viņa sūrojās savam vīram. «Ne viņš zin paņemt

rokā dieva vārdu, ne aiziet uz baznīcu ...»

«Liec jau nu viņu mierā!» Lauris to aprāja. «Mums taču gluži vienalga, kā

tas iztiek ar savu dievu
...

Ir taču visādas ticības: lutera ticība, turku ticība
..

.
Un citiem vēl pavisam sava ticība! . . .»

«Lai nu kā,» Anna attrauca, «bet katrs taču pieder pie kādas ticības, un

katrs iet savā baznīcā. . . Bet kad tu to prūsi redzi baznīcā?!»

«Viņa darīšana!» Lauris nobeidza valodu . . . Blakus minot, Gerli nekas tik

nāvīgi neievainoja sirdī kā tas vārds «prūsis». Viņš pats prūšus nāvīgi ienīda,

ne vēl gribēja par prūsi būt. Tomēr savā pelnu dienā viņš par to nekādas ieru-

nas necēla. Un, ka viņš nemīlēja baznīcu, tā jau bija taisnība. Viņš tai, kā sacīt,

gāja apkārt ar lielu līkumu. Tikai divas reizes savā mūžā, kā viņš pats izteicās,

tas esot bijis baznīcā
—

vienreiz iemucis, no negaisa glābjoties, otrreiz ar suņiem

kaujoties. Ļaudis viņu īsti neizprata, domāja, ka viņam ir kāda burvība, bet

īstenībā viņš grieza baznīcai ceļu tādēļ, ka bija caur un cauri dieva noliedzējs.
Tas bija tas vārīgākais punkts, kādēļ viņš pie citiem Rīgas meistariem neva-

rēja darbu lāgā dabūt. Tiem bija sava «Baznīcas kārtība», pēc kuras tie cieši

uz to lūkojās, lai neviens zemes loceklis neaizmirstu savu dievvārdu. Kas svēt-

dienās negribēja apmeklēt dieva
namu, tas droši vien nedabūja pusdienu, un

atraut to nācās viegli, tādēļ ka visi ēda pie tā paša saimnieka galda. Lauris,

protams, uz tādām lietām negrieza vērību, un pašai palika tīri žēl, ka cilvēks visu

dienu nodzīvo bez ēšanas. Viņa tam ar Pēteri uzsūtīja ēdienu uz bēniņiem.
«Uznes drusciņ tam prūsim, ka nenomirst badā. .

.»

Tādās reizēs Pēteris mēģināja iespiesties drusciņ dziļāk viņa gara dzīvē
.. .

Viņam dedza izzināt Gerles dvēseles sāpes, pret kurām tas labprāt viņam būtu

padevis kādu padomu.
«Varbūt labāki būtu, kā saimniece saka, kad jūs ietu baznīcā,» viņš beidzot
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ieminējās, uzlūkodams nelaimīgo Gerli, kurš, gara sagrauzts, drebēja kā drudzī.

«Varbūt paliktu ap sirdi vieglāki ...»

«B(h)aznīcā! ?» Gerle satrūkās... «P(h)ar ko?!»

«Nu, savas dvēseles dēļ!» Pēteris piebilda. «Tā jau teic, ka cilvēkam esot

nemirstīga dvēsele
.. .

Miesa gan nomirstot, bet dvēselei būs jādod atbildēšana

par saviem darbiem pastara tiesā . . .»

Gerle neticīgi nogrozīja galvu. «K(h)as pag(h)alam, t(h)as pag(h)alam, tas

nav pijis, ne pūs (nav bijis, ne būs).

To viņš izsacīja ar tādu pārliecību, ka Pēteris palika itin šaubīgs. Var būt,

ka arī viņam taisnība . . .

«Tas ir vien pasāk, no «pfaf» un «junker» izdomāt,» Gerle vēl piebilda.

«K(h)ad mēs ir pag(h)alam, t(h)ad mēs ir pag(h)alam .. .»

«Jā, jā,» Pēteris pie sevis nodomāja, «tie kungi un mācītāji, tie daudz ko

izdomā
.. .

To pašu tēvu zemes vēsturi . .
.»

Bet Gerlem ar to nepalika labāki. Tikai viens līdzeklis bija, kas sagrauzto

daudzmaz uzdzīvināja. Pēteris lasīja viņam priekšā grāmatas, un viņš tad tikpat
kā kādus brīnumus klausījās . . . Izrādījās, ka Gerle nemaz neprot lasīt un viņa
redzes aploks vispār ļoti aprobežots, neraugot uz visu viņa ateismu. Laikam

tādēļ, ka nebija neko mācījies, vai arī caur to, ka dzēra bieži «brantvein», kas bija

izskalojis viņa smadzenes. Daudzas lietas, kas Pēterim bija skaidras, Gerlem bija

galīgi sarežģītas un tīstījās tumsā, tā ka Pēterim vajadzēja daudz pūļu, kamēr

viņam ko ieskaidroja.
It sevišķi par Baltijas iekarošanas vēsturi no vācu puses Gerle vēl nekā nebija

dzirdējis. Ka bruņenieki un baznīcas kungi še tā rīkojušies, latviešu tautu apspiez-

dami, to viņš atzina par lielu «šveinerei», bet apmierinājās ar to, ka tie nebūs

bijuši īsti vācieši, —
sakši jau nu ne pavisam, — bet tikai prūši . .

.
Preußische

Halunken! Tādi vēl tagad ir prūšu junkuri un melnsvārči
. . . Tātad viņš Pēterim

līdzēja lamāties par kungiem, mācītājiem un prūšiem, cik tīk, turpretim pret vācie-

šiem ne . . . «T(h)o vāc t(h)aut ir vēn lab(p) t(h)aut
..

. tikai viņ trūkst vie-

nīb(p).» Toreiz vēl vācu valstiņas nebija apvienojušās vienā kopējā vācu

valstī, bet šāda apvienošanās bija toreizējā vācu karstākā ilgošanās .... viņš
noteikti atraidīja no vāciešiem kā tādiem it visus apvainojumus.

Tā starp Pēteri un Gerli nodibinājās savā ziņā gara
radniecība un sapraša-

nās
...

it sevišķi svētdienās zellis bez puikas nevarēja iztikt. Ja Pēteris bija pie

viņa, tad viņam šī «pelnu diena» pagāja daudz vieglāki. Pēteris arī viņam sāka

arvienu vairāk uzticēties un ievadīja to pat dažos sava pulciņa noslēpumos, kas

par nožēlošanu beidzot bargi atriebās visai lietai
....

Tā viņi nodzīvoja svētdienu
..

. pirmdienas rītā Gerles
gara

stāvoklis gluži
izmainījās. Tad viņš bija agri augšā, nomazgājās, noķemmējās, apvilka savas

labākās drēbes un devās tūdaļ pāri uz tuvāko vīnūzi, kur gaidīja uz ielas, kamēr

to atslēdz vaļā. . . Ticis tikpat kā pie avota, viņš tad meta «prantvein» pēc

«prantvein», uzkoda spirtā ceptas «knak» un «jakts» desas, uzdzēra bairīšalu

un tad atkal un atkal «prantveinu», līdz kamēr sāķa dziedāt un lielīties. Viņš tad

stāstīja par «Konigreich Sachsen» un «barikādēm», lamājās par «dumme Russen».

ja kāds ierunājās pretim, tad izlamājās ar to un pie gadījuma arī izkāvās, uz ko

Gerle bija diezgan veikls. Ja negadījās neviena, kas runā pretim, viņš noņēmās

pats ar sevi, uzlielīja sevi par lielu mākslinieku, stipru, skaistu, runāja pats ar

sevi, kamēr galva sāka slīgt uz leju un tas* turpat pie letes aizmigās. Izkrācies

meta atkal no jauna uz lampu, kamēr beigu beigās kāds gadījās, ar kuru krietni
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dabūja izplēsties. Reti kad viņš pārgāja uz mājām bez zilām brillēm ap acīm.

Viņu noturēt pirmdienās mājās nebija iespējams ne ar labu, ne ar ļaunu. Viņš

bija tad tik «kraķēlīgs» kā pats nelabais, tā ka, taisnību sakot, bija labāki, ja

viņš tālāku nost no mājas.
Grūtas dienas ar viņu sākās otrdienās, kad viņš sāka atkal strādāt. Nekad

vēl nebija noticis, ka viņš pirmdienās būtu strādājis un otrdienās no darba izpali-
cis. Bet tādēļ tas vēl nebūt nebija skaidrā prātā .

.
. saīdzis, nokāterējies tas pach-

miļīdamies uzmeta no jauna uz lampu un bija tik kašķīgs, ka netaupīja ne

draugu, ne ienaidnieku. Viņš meklēja strīdu, kur tik vien varēja. Vispirms viņam
bija tāda vājība, ka necieta, ja otrs par viņu vairāk māk un zin. Otra viņa vājība
bija ļoti vājš acumērs, bet otrdienās tam tāda nemaz nebija. Citās dienās Pēteris

viņu parasti uzmanīja, kad tas ko taisījās zāģēt vai skaldīt, ka tikai neiznāk par īsu

vai šauru. Caur to bieži vien viņš to aizkavēja no koku samaitāšanas. Bet dievs

lai žēlīgs, ja viņš otrdienās par to būtu ieminējies, lai
gan tad viņa aizrādījumu

visvairāk vajadzēja. Tad tūdaļ kaušanās uz līdzenas vietas
..

. Pēteris to bija
iemanījies un viņu tādēļ nemaz neaiztika

.. . Lai Lauris pats viņu gana un

vada
.
.

.

Gerle tomēr ir tad vēl Pēteri nelaida mierā. Viņš ieskatīja to par
mācekli un

gribēja ar viņu apieties kā ar mācekli. īsts cunftīgs zellis nevarēja dzīvot, ja tas

nevarēja māceklim paraut aiz ausīm un iedot tam pa duņķim ribās. Un Laurim

citu mācekļu nebija. Arī Pēteris nebija māceklis, nebija te iestājies mācībā, bet

piemita tikai pie Laura kā viesis. Bet par tādām ikdienējām lietām kā darbu un

peļņu viņš pēdējā laikā nemaz nedomāja. Viņam daudz lielāki nolūki un cēlāki

mērķi: vest savu tautu pie apziņas, modināt viņu no miega, lai tā nodibinātu pate

savu biedrību. Cik dažu labu reiz, kad ko vajadzēja izdarīt, viņš noskrējās gar
biedriem cauras dienas ne ēdis, ne dzēris, bet, ja tam atlika laika, viņš, cilvēks,

neslinkoja, šiverējās darbnīcā, kur vien pietika.
Par to Gerle viņu ieskatīja par

mācekli un prasīja no viņa visu, ko prasa no

mācekļa. Viņš lika tam pucēt savus zābakus, tīrīt drēbes, kas dažreiz bija ļoti
nolāčotas un novemtas, tālāk uzlika tam par pienākumu sagriezt ar tabakas nazi

viņam tabaku, tīrīt viņa īsās pīpes un, kad tās piebāzis, tad padot viņam uguni.
No sākuma to Pēteris izdarīja visu it labprāt, neapzinādamies pie tam vēl nekādus

spaidus, jo, būdams no savas dabas ļoti izpalīdzīgs, tas pakalpoja ikvienam lab-

prāt, ja vien varēja. Bet, tiklīdz tas izmanīja Gerles untumus un zemo dabu

Pēteris nu nebija tas vīrs, kas ļāva otram dancot sev pa degunu — — viņš at-

vilkās pamazām atpakaļ un pret savu draugu atsala . . . Viņš ierīkoja tā, ka kri-

tiskās dienās, otrdienās, tad tas nemaz nebija sastopams mājās, jo izdarīja savas

darīšanas priekš tautas.

Tas Gerlim atkal nebija pa
zobam. Viņš ēdās Pēterim virsū, ka tas izgājis bez

atļaujas. «K(h)ur tu man pij?!» tas viņu bargi sagaidīja. «P(h)a štadt tu man

bumelē, Krote dv!» (Krupi, tu.) Un teju teju ņemt Pēteri aiz ausīm.

«Kur es biju, vai manu dieniņu!» Pēteris vairījās. «Darīšanās biju! Kas tad

cits spers
soli priekš tautas, ja es neiešu.»

«T(h)u tikai zin k(h)ā ēsīt un slink(h)um lāpīt!» Gerle viņam uzmācās.

«Noch einmal, ein einziges Mal, dv dummer Bengel!» (Vēl tikai vienu reizi,

vienu vienīgu reizi ...
tu muļķa puika.)

Pēterim diezin kā būtu klājies, ja Lauris nebūtu stājies viņa pusē. «Gerle, liec

viņu mierā!» tas apsauca savu meistaru. «Pirmkārt, viņš nav nekāds māceklis,

viņš ir mans viesis
... un, otrkārt, kāda tev skāde, ja viņš staigā apkārt?!»
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«K(h)ad viņš to handverk grib mācīt, t(h)ad viņ to būs mācīt no grunt!»
Gerle bargi uzstājās. «K(h)ad drusciņ iekrābstas, fušer vien paliek .. .»

«Kad viņš to amatu gribēs iemācīties, viņš to iemācīsies arī,» Lauris atbildēja.
«Bet viņam tagad pavisam cits uzdevums . .

. Augstu viņš stāv pār mums abiem,

Gerli!»

Zellis viņu izbrīnējies uzlūkoja. «K(h)ā tā?! Sis dummer Jung!» (Sis muļķa
puika.)

«Sauc viņu, kā gribi, bet augstu viņš stāv pār mums abiem!» Lauris atņēmās.
«Mēs pret viņu esam niecīgi zemes tārpi. Mēs strādājam par atlīdzību, sevis labā,

priekš vēdera . . . Bet Pēteris strādā priekš vispārības, strādā tautas labā un ne-

prasa: kas man par to būs? Kam tas labums būs? Mums un mūsu bērniem būs

tas labums.»

Gerle apmierinājās un sāka
par to lietu pārdomāt. «Jā, jā,» viņš beidzot gari

novilka, «k(h)ad ir profesor, t(h)ad ir profesor, k(h)ad ir handverker, tad ir

handverker . . . Aber tā . . . nich Fisch, nich Fleisch
..

.» (Ne zivs, ne gaļa.)
Uz kādām dienām Pēterim bija miers, bet tad Gerle sāka atkal ēsties viņam

virsū. Nesaprotamā kārtā viņš pēdējā laikā bija tapis pavisam cits cilvēks, gluži

nepanesams, un pie tam vēl pastāvīgi lamājās: «latvēs bauerfolk» kā īsts Rīgas
vācu cunftes meistars.

Lauris ar Pēteri sāpīgi novēroja šo pārmaiņu un klusu saprazdamies pārrunāja

savus apstākļus.

<'Te jau zelts var atnākt no ārzemēm,» Pēteris sacīja, «ir tad pie mūsu apstāk-

ļiem tas izvērtīsies par maitu! Kādi apstākļi, tādi cilvēki . .
.»

«Tā jā, Pēter,» Lauris nopūtās, «tā mums, latviešiem, iet! Nevaram un neva-

ram tikt vaļā no vācu verdzības ...»

«Tas tādēļ, ka mums nav nekādas tiesības,» Pēteris atbildēja. «Mums nav pat

tiesības strādāt, vācietim ir tiesība slinkot. Latvietis var prast savu darbu kā, viņš

nevar būt meistars
..

. Atnāk kaut kāds prūsis, kas nekā nejēdz, kam nav pat

acumēra, tas te tas lielais meistars. Te mums uzstājas par pavēlētāju un kakla

kungu.»

Viņš izteica pēdējos vārdus ar sevišķu rūgtumu. levērojot, kā Gerle pēdējā
laikā uzvedās, viņam bija dusmas uz viņu . . . patiešām dusmas.

Gerle balti vien noskatījās, viņš saprata it labi, ua ko tas zīmēts . . . Ka viņam

nav acumēra, tas viņu ļoti ievainoja sirdī, bet patiesība tā bija! Vēl necik sen tas

bija samaitājis dārgu ozola koka gabalu, nogriezdams to par īsu . . . Pēteris labi

viņam to aizrādīja
..

. dzīvoja, ar viņu strīdēdamies. Viņš palika pie sava,
bet

par īsu bija! Tomēr zaudējumu viņš vis neatlīdzināja ...
ko tu meistaram darīsi?

Pēterim ar to tautas lietu gāja diezgan bēdīgi. Pēc tam kad Krampfs viņu
sapulci bija iztraucējis, lielā daļa biedru bija kļuvuši vēl šaubīgāki un pret tautas

lietu pavisam atsaluši. Bija grūti tos dabūt vēl uz kādu sapulci, lai lietu pārrunātu.
Pēterim tad vajadzēja uzmeklēt katru vienu atsevišķi un tā personīgi ar katru

izrunāties par turpmākiem soļiem.
Lietas vadītājs bija Ādams Spunde, pie kura Pēteris bieži nostaigāja. Tam

bija skola Kalēju ielā, mazām, šaurām glāžu rūtīm. Viņš sazinājās arī ar izsūtīto

Biezbārzdi. Pa ziemu un rudeni ar Biezbārža ģīmetņu pārdošanu gāja diezgan
labi. Laucenieki stipri pirka, arī pilsētnieki, tā ka Spunde reižu reizēm nosūtīja
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Biezbārzdim prāvas suminās naudas. Krampfs skaidri zināja, kas notiek, no

visām pusēm viņam par to bija pienestas ziņas, bet viņš kā nevarēja, tā nevarēja
dabūt rokā jaunlatviešu sazvērestības pavedienus.

Beidzot viņš bija nācis uz pēdām Spundēm, kuru tas nu sāka stingrāki uz-

raudzīt. Bieži vien viņš noturēja pie tā kratīšanas. Viņa aizdomas pavairoja vēl

jo vairāk tas, ka Spundēm bija ļoti glīts rokas raksts, kurš pie tam vēl bija ļoti

līdzīgs tam, kurā bija norakstīta dziesma «Kad atnāks latviešiem tie laiki . . .»,

kas tika atrasta Laura pagrabā. Krampfs sūtīja iekšā protokolu uz protokola, un

lieta bija jau nonākusi līdz vicegubernatoram Kubem, kurš bija noņēmies jaun-
latviešu kustību kā kaitīgu pastāvošai vācu kārtībai iznīcināt ar visām saknēm.

Spunde tika bieži citēts pie viņa uz nopratināšanu . . . Tā rokraksts tika reižu

reizēm no ekspertizes pārbaudīts, tikai vēl pats Spunde stūrgalvīgi liedzās . . .

Bija pienācis jau atkal pavasars. Pēteris jau vairāk nekā gadu Rīgā nodzīvojis
un tik daudz pieredzējis un piedzīvojis! Tagad viņam bija jāizpilda svarīgs uzde-

vums: atlikušās ģīmetnes, kuras atradās vēl pie Spundes un kā par brīnumu ne-

bija vēl kritušas Krampfa rokās, vajadzēja nogādāt drošākā vietā. Pēteris nu gāja

aprunāties ar citiem biedriem, jo, ievērojot, ka arī pie Laura Krampfs dauzījās
katru dienu un arī vēl Gerle pēdējā laikā sāka taisīt niķus, tad arī ģīmetnes turēt

bija ļoti nedroši. Kur nu tās likt?

Tilavieši neņēma tās pretim, aizbildinādamies, ka arī tiem bijusi kratīšana.

Arī fabrikas administrācija tiem stingri skatoties uz pirkstiem un esot piedraudē-

jusi, ja vien pie kāda atradīšot mazāko nieku, tad tūdaļ pa vārtiem laukā. Un

neviens taču negribot savu vietu zaudēt un galu galā par
niekiem! Pēterim

gan tas

ķērās ļoti pie sirds, ka viņi šo lietu ieskatīja par tik niecīgu, bet ko tu darīsi!

Viņš nogāja pie Mikumiem — tas pats dievs! Māris tāda iepūtusēs, pate

vecā arī tāda kā atsalusi. Par «znotiņu» jau nu gan vēl sauca,
bet tikai

pa garu

laiku . . . par pankoku cepšanu vairs ir neieminējās . . . Pēteris manīja gan, kādēļ.

Viņš nebija vairs agrākais jaunskungs, kuram drēbes bija jaunas, zābaki laistījās

vien, kabatas pilnas naudas! Bez vietas dzīvodams, tas bija izdevis pēdējo ka-

peiku, un spalva bija pavisam apdilusi . . . Zābaki nošķiebušies, biksēm apakšgali

nospuruši, žakete spīdēja vien
.
. . Vairāk tam arī nebija kā tas, kas mugurā, jo

pēdējo visu bija ieķīlājis un nodzīvojis
...

Ja jau nauda nenāk iekšā, iziet viņa
tad iziet ļoti ātri ...

lerunājās šis ar māti, vai nevar pieņemt, pieglabāt tās bildes? Šī nezinot

sacīt, lai runājot ar vīru. «Nē, nē, mēs nevaram!» bija Mikuma atbilde. «Mēs

negribam. Savu tiesu, kas man bija, esmu izčakarējis, man diezgan! . . . Ko tur

tādus niekus
.. .

met labāk tās blēņas pie malas! Tev labuma tur nav par

grasi ...»

Pie tam viņš it kā sānis nolūkojās uz viņa nodilušo spalvu ...
tas bija tāds

zaimojošs smaids
...

It kā viņam kāds ar adatu būtu iedūris, Pēteris uzlēca kājās

un,
kā ar aukstu ūdeni apliets, devās projām .

.
.

Varbūt ka Kreilis pieņems pie sevis? Bet viņu pašu pa dienu nevarēja sastapt

mājās, tas brauca puišiem līdz
. . . Ar viņa Grietu runāt būtu velti, tādēļ Pēteris

viņai prasīja, kad šis varot satikt pašu Kreili?

«Ko tev vajaga no mana vīra?» Kreilene viņam cieti noprasīja. «Ja esi te

nācis ar savām «latviešu biedrībām» un niekiem, tad eji vien savu ceļu . . .»

«Ne taisni biedrības dēļ .. .» Pēteris piesarcis stomījās. «Gribēju ar viņu

tāpat runāt.»
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«Kas tev par
runāšanu?» viņa attrauca. «Kas tev ar manu vīru var būt, ko

es nevarētu zināt?! Teic tūlīt
...

es tad redzēšu
..

.»

«Redziet, tur jums vajadzētu izdarīt tādu mazu pakalpojumu
.. . pieņemt pie

sevis uz kādu laiciņu tās bildes ...» Viņš attēloja tai lietas stāvokli . . .
«Nē, nē, mums nevajaga nekādas bildes,» viņa attrauca, «mēs negribam ne-

kādas bildes. Mans Edelbertiņš pats labākas bildes uztaisa
...

tu tikai gribi mūs

ievest tintē ...»

Viņa lepni paskatījās uz glāžu verandu, kura zeltmatim Edelbertam noderēja

par
mākslas darbnīcu

..
. Viņš tur patlaban strādāja, «mālēja» visādas rozes

un eņģeļu galvas.

«Vai, cik skaisti!» Pēteris iesaucās. «Vai nevaru pie viņa ieiet?»

Bet sieva nostājās viņam ceļā . . . «Nē, nē, nevajag . . . Tu viņam sagrozīsi

galvu . . . Mans Edelberts tā kā tā nebūs latvietis . . viņš ir «kinstleris»
..

.»

«Vai tad kinstleris nevar būt latvietis!» Pēteris attrauca. «Vai, un kā vēl!

Vāciešiem tādu ķinstleru ir dučiem, pie latviešiem viens pats ..
. Lūk, kas par

godu! ...»

«Ej tu ar saviem latviešiem!» sieva viņu nedraudzīgi atraidīja . . . «Tos Lau-

rus tu gan
ievedīsi nelaimē, to es viņai pašai jau sacīju . . .

Tu tikai nevīžo strādāt

un plijies cilvēkiem virsū ar saviem latviešiem un biedrībām.»

To sacīdama, viņa tam aizcirta durvis aiz deguna . . .

Arvien rūgtāks kumoss nabaga Pēterim! «Kas tie par
cilvēkiem!» Viņš nodo-

māja. Ko Gerle
par viņu sacīja, uz to viņš neklausījās, — bet, kad viņa paša

tautieši viņu tā apvainoja, tad tas gan citādi dūrās sirdī! Tie paši cilvēki, kuru

labā viņš pūlējās, bija aizmirsis pilnīgi sevi, savu peļņu un maizi, noskrējis savus

pēdējos apavus, tie viņam meta priekšā, ka viņš nevīžojot strādāt un plijoties

viņiem virsū sevis labā. Sāpīgāki viņu vairs nevarēja ievainot .. .

Un, kad jau visi grūda viņam virsū, viņš arī pats sāka dusmoties uz sevi
.. .

Kādēļ tad viņš bija tāds muļķis, kas par savu kabatu nemaz nedomāja?! Vai viņš
tāpat nevarēja peļņās braukt un ar siļķēm tirgoties? ledzīvoties mantā jau nemaz

nav tik grūti
... ja tikai uz tam nesas prāts .. .

Tā Pēteris beidzot pārnāca mājās gluži cerību tukšu krūti, iekšēji sagrauzts

un nelaimīgs . . .Kad ģīmetnes neviens nepieņēma, viņš Spundi arī nevarēja atstāt

briesmās. Viņš pārnesa mājā paciņu un, nevienam neteicis, uzlīda uz bēniņiem

un aizbāza tās aiz spāres. Neviens to nemanīja .
. .

tikai Gerle . . . Bet viņš no-

ņēmās cieti, tiklīdz kā saķers kādu, tā skapēs tās tūdaļ projām.

Tiklīdz tas ķērās pie darba rīkiem, Gerle, kā jau parasts, sāka atkal viņu

grauzt. «Aber t(h)u man to handverk grib nozagkt bez mācīb naud?!
..

.» viņš

tam uzbrēca. «Vait" zin, kas ir Recht? Recht ir to, ka vajak pie cunft ierakstīt

iekš grāmat, k(h)a ir riktīg deuče jung
. . . Unt t(h)o handverk vajag izmācīt

grūndlich . . . Entvveder oder
...

es neļauj nekād fušer sav firm p(b)lamiren . . .»

«Ko nu tik daudz dziedat pa tukšu!» Pēteris īdzīgi attrauca
... «Kas tad jums

te fušerē?'?!
.
. . Paši fušierējat .. .

Visu mūžu esat mācījušies, un jums tomēr

nav acu mēra ...»

Gerle palika kā uz muti sists. «Zoo
.. . zozo ...»Spļāva, vīrs, baltu vien. Kā

rādījās, tam grūti nācās norīt savas dusmas un tādēļ gaidīja tikai uz izdevīgu

acumirklī atriebties
.
.

.

Un tas pienāca it drīzi . . .Kad visi bija piesēduši pie palaunaga galda, tas

piegāja pie Pētera un uzklapēja tam uz muguras. «Wegk von hier . . . wegk! . . .»

«Kādēļ?!» Pēteris izbrīnējies jautāja. «Vai jūs.te gribat sēdēt šinī vietā?»
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«Vēn lērling nevar ar Gesell pē vēn gald ēsītf» Gerle lepni paskaidroja. «Ēsī

uz mūr, oder pak(g)aid, kamēr gezell paēsī. . .»

Pēteris piesarcis piecēlās, juzdamies dziļi apkaunots ... jo patiesībā jau arī

viņam nebija nekāda tiesība sēdēt pie šī galda, jo nebija pat ne māceklis . . . nekas

viņš nebija . . .
Laurim acis uzliesmoja, viņš tikko spēja valdīties. «Gerli!» viņš drebošu balsi

sacīja. «Simtreiz tev esmu sacījis: liec viņu mierā! Viņš nav nekāds māceklis
.. .

viņš ir mans ģimenes loceklis. Tikai man vienam teikšana, kur viņam sēdēt,

saproti! . . . Pēter, nāc atpakaļ savā vietā
.
. .»

Bet Gerle ar visu krūti pretim . . . «Aber nich fūr was! T(h)u man nevar

pavēlēt ēsīt pē vēn gald ar vēn mužik, k(h)as nav vāciet
...

ar vēn prast latvēs

p(b)auerkerl! ...
Es ir vēn cunftīg vācu gezell, saproties! ...»

«Gerli, tu esi vientiesis!» Lauris rūgti iesmējās. «Es tāpat esmu latvietis, mana

sieva ir latviete, citi zeļļi ir latvieši. Tad jau tu ne ar vienu no mums nevari ēst

pie viena galda . . . Nu, tad ēd viens pats! ...»

«Nevar
ar, jā, saproties!» Gerle pretim. «Es vēn cunftig vācu zel . . . aber to

latvēs, fui — stinkt! . . . Laute Schvveinekerls! K(h)o viņ lēn, to latvēs p(b)auer,
uz to pilsēt un ņem nost to cunftīg vāc meistar to d(h)arb? Vait' viņ nevar uz

zemēm ardt und ecēt .
.
. kopt sav cūk

..
. Prekš tam to latvēs p(b)auer ir lab

deszgan ...»

Ari saimniece bija tā pārsteigta, ka negribēja savām ausīm ticēt. «Ak tu mī,

kas tad viņu tā samācījis? ...» Bet Pēteris bija tā sašutis, ka viņš trīcēja.
«Gerle!» viņš, dūres vīstīdams, iebrēcās. «Par mani jūs varat sacīt, kas jums tīk,

bet, ja aiztiksiet manu tautu, tad tik tiešām, kā še stāvu, pa aci jūs dabūsiet
..

.
Kas jūs par vīru esat tāds, ka jūs mūs drīkstat tā nicināt?! Jūs pats dažreiz tā

nošļerpējis, ka vēmiens nāk, ar jums sēžot kopā pie viena galda . . .»

«Jā, jā, Gerli,» Lauris valdīdamies piebilda, «tu apvaino visu mūsu tautu ...»

«Hahaha!» Gerle nicīgi iesmējās. «Latvēs t(h)aut, hast dv gesehen!
.. .

Kur

viņ ir literatur, k(h)ad viņ ir t(h)aut
.. .

kur ir viņ gelehrt?! T(h)ād cūk

t(h)aut jūs, latvēs, ir, jāā .. . cūk t(h)aut .. .»

«Diezgan!» Lauris viņu bargi pārtrauca. «Tagad man tā lieta līdz kak-

lam! . . .Ņem savas panckas un ej, bet tūdaļ uz pēdām ...»

«T(h)o firm ir uz man vārd!» Gerle sita sev pie krūtīm. «Es
par t(h)o firm

ir ferantvortligs ...»

«Projām, mopsi, uz savu faterlandi, man tavas firmas nevajag!» Lauris aiz-

kaitināts iesaucās
.. . «Tu šļerpīgais prūšu nabags, es tevi stāvus nomērdēšu.»

Un, saķēris viņu pie krūtīm, viņš sāka to purināt, ka tad tam zaļš metās ap

acīm .
.
.

Gerle palika uzreiz it maziņš .. . «Lauer, Lauer, bist dv verrūckt!» viņš
čērkstošā balsī sacīja ..

. «Laß los, Lauer
..

.» (Lauri, Lauri, vai tu traks esi!

Laid vaļā, Lauri.)
Lauris viņu dusmīgi atgrūda no sevis. «Ja tu tāds suns esi, tad ej, kur esi

nācis ...»

«Es jau iet, es jau iet!» Gerle tagad izlikās itin vienaldzīgs. «Ja tikai t(h)u

var bez man iztikt, es aiziet tūdaļ . . .»

«Iztikšu!» Lauris attrauca. «Tik liels uzaudzis, bez tevis esmu izticis. Ja neesi

kā cilvēks, vari iet, kas tev nākas, tūlīt dabūsi . . .»

«Ja doch, ja,» Gerle piebalsoja.
Izvilcis savu kabatas grāmatiņu, Lauris apskatījās, cik Gerlem vēl nāktos . . .
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«Kā redzu, tad tev jau labu tiesu esmu izdevis uz priekšu . . . Pašķiņķoju visu,
bet taisies, kā tieci . . .»

«Ja doch, ja .
.

.»

Tagad iejaucās lietā Laura sieva, kura nebija tā uzbudinājusies un tādēļ pār-

skatīja labāk lietas stāvokli . . . «Lauri, ko nu kulies
. . . liec taču viņu mierā!

Aizdzīsiet projām meistaru, ko tad iesāksiet . ..»

«Sieva, tu esi negudra!» Lauris attrauca. «Lai tad tur vai kas! Uz deguna
dancot neļaušu un savu tautu gānīt, neparko. . . Tad jau labāk ēdu ūdeni un

maizi ...»

«Jā jau, jā!» sieva skumdēja. «Kad tikai nu jums par
labu iziet! Bet vecs

sakāms vārds māca: nedzen dievu kokā
. . . pēc ne lūgdams zemē nenolūgsi

..
.»

«Nelūgšu!» Lauris attrauca. «Nevajaga. Neparko ..
.»

Tā kā Gerlem nebija daudz vairāk kā mugurā un vēderā, tad arī viņam nebija
daudz ko savā čemodānā pakāt, un drīzi vien viņš bija gatavs uz iešanu. «Nu

t(h)ad atjē, auf Wiedersehen!
...

Es jau iet.. .
es te nepaliek ..

.» Un, kad

bija izgājis ārā uz ielas un jutās drošībā, tad vēl pie loga iesaucās: «Atjē, tu

latvēs cūku t(h)aut, atjē, Schvveinekerls
. .

.»

Pēterim neviļot roka savilkās dūrē. «Ak tu lupata tāds! . . .»

«Tā mums iet, Pēter,» Lauris aizskarts sacīja. «Tā mums iet! Lai tur šāds

prūsis, lai tur tāds prūsis, arvien mums vajaga sava kakla kunga .. . Kad mēs,

latvieši, pieredzēsim labākus laikus . . .»

«Tad, kad mums būs savas biedrības,» Pēteris atbildēja. «Tikai tad mēs

izdabūsim jaunus likumus un labākas tiesības. Tad arī latvieši varēs būt meistari

un nebūs vairs atkarīgi no šādiem tādiem vācu dienas zagļiem.»

«Kad tad tas būs? Kad pūcei aste ziedēs!» Anna viņam pikti uzkliedza. «Ko

tu te melsies ar savām biedrībām. Pie visa šī trača vainīgs vien esi! Klausi tikai tu,

Lauri, tam zēna trakumam, tad tu gan
tālu tiksi! Tik smuki bija ierīkots, nevarēja

strādāt ...»

«Nu, nu, Anna!» Lauris viņu mierināja, «vai tad nu mums īsti galvu noraus.

Un kā tu vari sacīt, ka Pēteris vien tas vainīgais. Cik vainīgs viņš, tik vainīgs
arī es esmu ...»

«Gādājiet tikai pie laika citu meistaru,» sieva sacīja. «Citādi es tur nekā laba

neparedzu.»
To viņi it labi zināja. Uz Gerli vien viss tas veikals turējās, un, ja viņš

projām, tad vajag cita meistara. Bet kur tādu lai izrauj? To viņi nezināja sev

pateikt, bet citādi ir beigas. Tādēļ, jo vairāk viņi lietas stāvoķli pārdomāja, jo
vairāk tiem dūša sašļuka . . .

Zeļļi bija jau ņēmuši svētvakaru, bet Lauris ar Pēteri vēl arvien kala un

cirta, it kā ko paredzēdami. Un nebija arī ilgi jāgaida. Nebija viņi vēl savu

darbu beiguši, kad jau parādījās durvīs Krampfs ar mapi padusē un aiz viņa
pāris vachtmeistaru.

«Kas te ir meistars?» viņš stādīja parasto jautājumu. «Uz kāda pamata jūs
še strādājat?»

«Meistars mazliet izgājis, nav mājā!» Lauris pasteidzās pazemīgi atbildēt.

«Kur ir meistara parādīšana?» Krampfs turpināja. «Kā sauc jūsu meistaru?
Uzradiet man viņa meistara grāmatu . .

.»

tikai tagad ievēroja, ka rāmis pie sienas aiz glāzēm tukšs. Notriekts

viņš to uzlūkoja un nemācēja atbildēt .
.

.
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«Kur ir meistars?» Krampfs palika arvien bargāks. «Kā sauc jūsu meistaru?

Kas ir par šo darbnīcu atbildīgs? Uz vietas sastādīšu
par jums protokolu.»

Lauris redzēja, ka te izgrozīties velti. Un patlaban jau arī Gerle nāca līdz ar

jochemu Stemeizenu. Uzreiz nu Laurim atvērās acis, kam viņam par

visu to jāpateicas. Abu vaigi laistījās skaudīgā priekā. Jochems it kā smieties

vien gribētu, bet kaunējās, Gerle kā Judass iecirtis galvu krūtīs un negribēja

lāgā rādīt acu. «Herr Komissarius,» Gerle
pa

vāciskam griezās pie Krampfa,

dziļu jo dziļu locīdamies, «man jums jāziņo, ka es par šo firmu vairs neesmu

atbildīgs. Es negalvoju vairs par to, ka te tiek izvests labs, cunftīgs darbs ...»

«Tad jūs tas meistars?» Krampfs noprasīja. «Kā jūs sauc?»

«Augusts Gothilfs Gerle, meistars līdz šim pār šo darbnīcu, jā! ..
.

Bet

tagad vairs ne
.. . Redziet, man nepas ...

te vienīgi nevāci, muļķa latviešu

zemnieki ...»

«Tātad darbnīca šimbrīžam bez meistara?» Krampfs iesaucās.

«Bez meistara, jā,» Jochems steidzās paskaidrot. «Sis jau vienīgais te bija
tas cunftīgais. Visi citi te ir «bēnhāzes», latvieši, pie tam to amatu nemaz nav

mācījušies ...»

«Ahā!» Krampfs bargi iešņācās tikpat kā kaķis, kas patlaban grib spļaut.
«Jūs nelikumiskā kārtā sev piesavināties «būrgerliche Nahrung». Tā ir pretliku-
miska rīcība

.. . par to jums augstai rātei būs jādod atbildēšana!
...

Es jūsu
darbnīcu aizzēģelēšu ...»

«Bet rīt pie dienas varu jums stādīt priekšā citu meistaru!» Lauris spītīgi
sacirtās

.. . «Bez tam man pašam ar vienu beņķi brīv strādāt. To man neviens

likums neaizliedz.»

Krampfs jautājoši uzlūkoja Jochemu, jo pats viņš patiesībā nezināja, kā tas

likums ir.

«Jā, ar vienu beņķi jums brīv strādāt, tas tiesa,» Jochems paskaidroja, «bet

vairāk ne. Un arī izkārtni jums nav brīv turēt uz vārtiem, to tūdaļ vajag ņemt
nost ...»

«Jā, jā, jums tikai brīv turēt tās izkārtnes, jūsu vēderam vien tikai vajaga,
citam ne!» Laura sieva jaucās pulkā .. .' «Kas tas, velns, par

likumu un valdī-

šanu! . .
.

Vienam ir brīv viss, otram nav brīv nekā. . .»

«Ko nu, sieviņ, tik daudz runājat,» Jochems atbildēja, «likums paliek likums!

Redziet, tā augstā valdīšana ierīkojusi tā, lai visi varētu dzīvot. Jums, zemnie-

kiem, ir uz laukiem
zeme, varat lopus kopt un audzināt, maize jums izaug bez

bēdu! . . .Bet mums, vācu amatniekiem, pilsētās taču arī vajag, no kā dzīvot
.. .

Mums tādēļ ir dota cunftes tiesība . . . Un katru taču nevar pielaist strādāt, kas

to amatu nav pamatīgi izmācījies
..

. Kālab tad nepalikāt uz laukiem? Vīrs

varēja art un ecēt, jūs dārzus ravēt un govis slaukt
..

. Varējāt savu maizīti

nopelnīt godīgi ...»

«Jā jau, jā, to jūs tik gribat!» Anna saniknota ieķērcās. «Mums, latviešiem,

priekš jums, vācu nabagiem, būs mūžam būt tiem žurgas bridējiem. Mums nav

brīv nodarboties ne ar amatu, ne ar ko labāku . . . Amatu pamatīgi nav izmācījies,
paskaties tikai

..
. Kad pie jums par pusvelti strādāja, tad bija izmācījies . . .»

«Klusi nu, Anna, klusi!» Lauris, pats drusciņ apmierinājies, savu sievu mie-

rināja. «Ne jau tādēļ mums neļauj strādāt, ka savu amatu neprotam, bet tādēļ, ka

protam to labāki nekā dažs labs cits.» Zīmīgi viņš paskatījās sānis uz Jochemu
Stemeizenu

. . .
«Zinu jau, zinu, kaimiņ, kam mums par to visu jāpateicas . . .»

«Man ļoti žēl, kaimiņ,» Jochems noraustīja kamiešus, «bet likums, redziet,

jāievēro. Jums nu gan tagad ies pagrūti . . .»
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«Nebīstieties par mani, kungs!» Lauris spītīgi attrauca. «Lai nu gan jums lab-

prāt tiktos — — bet tik daudz, cik man, sievai un bērniem priekš maizes vaja-

dzīgs, es ar savu vienu beņķi vēl arvien nopelnīšu . . . Bet, pie joda, — kas jums

gar visu to daļas?!» viņam acis piepeši uzliesmoja. «Vai jums pie manis kāda

darīšana, ja drīkstu zināt!? Ja ne, tad lūdzu! . . .»

Viņš rādīja bargi ar roku uz durvīm.

«Oho, jūs te gribat mums imponēt ar savām rupjībām!» Krampfs mazcienīgi

paraustīja plecus. «Tas kungs te man līdzi kā eksperts . . .
izturieties pret viņu ar

cienību ...»

«Piedodiet, kungs, to es nezināju,» Lauris savaldījās. «Bet es domāju, mēs

te aizņemam lietas, gar
kurām jūsu ekspertam nav nekādas daļas ...»

«Mums ir gan daļas!» Krampfs šneidīgi viņam uzkliedza. «Gar visu mums ir

daļas! . . . Klusu tagad . . . atbildiet tikai uz to, ko jums prasa . . .»

«Piedošanu, kungs!» Lauris apklusa.
«Redz, tādi ir tie jaunlatvieši!» Jochems atņēmās .. .

«Ka tikai viņiem maz,

maz, tā tūlīt krūtīs.»

«K(h)atav p(b)and!» Gerle piebalsodams nospļāvās. «So* ne Aas, aut

Hauen
..

.» (Tāds maita, uz kaušanos.) Viņš nevarēja aizmirst, ka Lauris viņu
bija sagrābis pirmīt.

Krampfs nelikās to dzirdam, bet «šneidīgi» turpināja savus amata pienāku-

mus. «Vai jums te nav mājā atkal kādas jaunlatviešu dziesmas? Ģīmetnes no

revolucionārām personām? Jūs zināt, ka tas stingri aizliegts ..
.»

«Es nekā nezinu, kungs!» Lauris mierīgi sacīja ..
. Turpretim Pēteris ma-

nāmi satrūkās, kas Krampfam nepalika apslēpts
..

.
«Hmumh!» tas norūca caur degunu ..

. «Nu, tad labi
..

. pārmeklēsim
drusciņ . . .»

Tika nostādītas atkal vaktis, ka neviens nevar ieiet un iziet, un tad Krampfs
ar saviem palīgiem sāka atkal pārmeklēt dzīvokli, tad darbnīcu, pie kam viņa
kaķa skatienam nekas nevarēja iziet nepamanīts .

.
.

Neko nevarēja atrast, kas būtu varējis radīt kādas aizdomas . .
.

«Vai tas viss, kas pieder pie jūsu dzīvokļa?» Krampfs pēdīgi jautāja. «Vai

nav jums vēl kādu blakus telpu: pagraba, vāgūžu, staļļu?»
«Te jau tās mūsu telpas visas ir», Lauris mierīgi atbildēja.
«Tad vairāk jums telpu nekādu nav?!» policists vēlreizi stingri noprasīja.
«O, doch,» Gerle iesaucās

..
. «vēl mums ir bodens

..
.»

«Ahā, kur tas ir?! Parād šurp! Ak tā, tepat pa trepi uz augšu... Nu, ies'

pārmeklēt.»
Pēterim pārgāja «švīks» pa kauliem. «Nu būs dumji,» viņš nodomāja.
Policisti skaidri manīja, ka viņam kas slēpjams, un tādēļ ņēma meklēt vēl

cītīgāki. Viņi badīja ar saviem šābļiem pa sienu un jumtu, kamēr uzgāja aiz

spāres iebāzto pakiņu. Gavilēdami viņi ar savu laupījumu steidzās lejā.
«Kas tas?!» Krampfs uzprasīja. «Kas tur ir iekšā?

..
.»

«Es nezinu,» Lauris mierīgi atbildēja. Viņš patiešam arī nezināja, jo Pēteris

to visu bija izdarījis uz savu roku, ar viņu nemaz neaprunājies ...»

«Redzēsim!» Krampfs, aiz ziņkārības degdams, sauca
.. .

«Redzēsim
..

.»

Ātri viņš atrāva vaļā nosieto paciņu .. .
Biezbārža ģīmetnes... vai vesels simts! «Koo!?» viņš iesaucās. «Vai tas

nav tas pats revolucionārs, kuru mēs pa Miķeļiem arestējām? Kā šīs ģīmetnes te

pie jums gadījušās?
. . . Oho . . . jums te ir slepena sazvērēšanās

. . .»
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Izbrīnējies Lauris uzlūkoja gan Pēteri, gan savu sievu, kura tvīka vien, jo

redzēja, ka nebūs vairs labi
.. .

«Runājiet .. . atbildiet!» Krampfs bargi iesaucās.

Pēteris ilgāki vairs nevarēja klusēt . . . sirds viņam sita piecpadsmit . . . «Tās

bildes ir manas, augsti kungi ...
es viņas tur noliku! Ja gribat, ņemiet mani

par to cieti, sodiet mani, bet, kas tiesa, tas tiesa . . .»

«Āh!» Laurim pārvēlās pār lūpām... tagad lieta viņam bija skaidra. Viņa

ģīmja panti uzreiz izmainījās
.. . «Ej nu, Pēter, ko niekojies!» viņš savu biedri

pārtrauca. «Kur nu tu bildes ņēmi un kur nu tu viņas tur liki? Tas ir mans

īpašums
...

Un savu mantu es varu glabāt, kur gribu, vai nu pagrabā vai uz

istabas augšu . .
.»

«Skat, kāds trakums, kāds trakums!» Anna iekunkstējās .. .
«Bet kāds sakars jums ar šo jaunlatviešu revolucionāru?» Krampfs Lauri

tincināja. «Kā jūs nākat uz tam — glabāt viņa bildes?»

«Uja, nav jau ne pulveris, ne pistungas!» Lauris atbildēja
..

.
«To es nezi-

nāju, ka man nav brīv pirkt bildes un pušķot savu istabu.»

«Tā, tā, tāl» Krampfa acis sprēgoja uguņus, «jūs pirkāt bildes pušķot savu

istabu! Bet kādēļ jūs viņas slēpjat un bāzāt aiz spāres? No kam jūs viņas

pirkāt? . . . Izskaidrojiet man to!»

«No kāda cilvēka
...

Es viņu nepazinu ...»

«Bet es jums, augsti kungi, varu liecināt, ka saimnieks nekā no tās lietas

nezin!» Pēteris jaucās atkal pulkā. «Es biju tas, kas bildes pārnesa ...
es viņas

tur apslēpu
..

.»

«Pēter, nemuļķojies! Tās bildes ir manas, es viņas nopirku
..

.»

Šāda tiepšanās un vainas uzkraušana sev Krampfu tīri sajauca. Kurš no

viņiem abiem varēja būt tas vainīgais? Jeb vai grābt viņus rokā abus divus? Viņš

saskatījās atkal ar Jochemu Stemeizenu
.. .

«Ja ņemam to puiku,» tas paklusu sacīja, «tad lielais strādās kā strādājis.
Bet, ja paņem to lielo, tad šefte cieti . . .»

Tagad Krampfs saprata. «Tad tu tās bildes pirki, tā, tā!» viņš griezās pret
Lauri. «Bet tas tev jāpierāda, mīļais draugs. Līdz tam tu nāksi mums līdzi

..
.

paturēsim tevi drusciņ drošībā.»

«Par ko viņu?!» Anna tagad stājās Krampf ara ceļā. «Āre, kur vainīgais ir,

kas atzīstas, ņemiet to cieti! .
.
. Ko jūs no mana vīra gribat?!»

«Klusu, bāba!» Krampfs viņai uzkliedza. «Vai tu mani mācīsi, kā man

jārīkojas? Pagādā labāk vīram veļu, jo viņu tik drīzi neredzēsi . . .» Un, uz poli-
cistiem pagriezies, tas pavēlēja: «Ņemiet viņu savā vidū, viņš tiek arestēts

..
.»

Sieva, apķērusies vīram apkārt, sāka kliegt un brēkt
.. . «Es tevi nelaidīšu,

nelaidīšu! . . . Lai sit mani nost, lai dara, ko grib, es tevi, vīriņ, nelaidīšu . . .»

Velta bija Laura mierināšana . . . Sāka kliegt arī mazais Ernestelis, tā ka izcēlās

ellisks troksnis. Policisti visiem spēkiem pūlējās sievu no vīra atdabūt nost, te arī

Pēteris cēla traci no savas puses. Arī viņš stājās Laurim priekšā un sauca: «Ņe-
miet mani cieti, vai saprotat, mani! . . . Viņš ir nevainīgs.»

«Nost, puika, nemaisies pa kājām!» policists sašutis viņam iegrūda duņķi
ribās un, kad tas vēl nepratās, tad sagrāba to aiz krāgas un aizsvieda tantariski

kaktā . . .«Ar «štripi» dabūsi, ja neklausīsi
. . .»

Bāls un uztraukts Pēteris palika stāvot, mute vaļā . . . elsa vien . . . bet līdzēt

neko nespēja ..
.

Tikai ar lielām mokām policistiem izdevās sievu no vīra atraut un viņus abus
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izšķirt. Pārbrēkusies Anna vēl tikko klusu elsoja. «Tevi nogalinās, tevi

apēdīs . . . tevi pazudinās .
...

vai dieviņ, vai dieviņ . . .»

«Neko man nepadarīs!» Lauris beidzot tika pie vārda. «Mana lieta ir taisna,

nekāda grēka es neapzinos, lai nāk kas nākdams.»

«Tā ir, kad palaiž muti!» Jochems tēvišķi piebilda. «Nebūtu bijis pirmīt rupjš

pret mani, policijas ekspertu, tas viss tev varbūt būtu pagājis garām .
.
.»

«Ak jūs domājat, ka es tagad klusēšu?!» Lauris attrauca. «Es tagad tikai vēl

sākšu runāt
...

Es prasu taisnu tiesu un izmeklēšanu . . .Par ko mani tagad ņem

cieti un laupa man brīvību?»

«Tādēļ, ka esi pienākts pie noziedzīga darba
.. . glabājis noziedzīga revolu-

cionāra ģīmetnes ...»

«Revolucionāra noziedznieka? Kādēļ noziedznieka? .
.
. Tādēļ, ka viņš aiz-

stāvēja Krievu valsts intereses pret vāciešu intrigām? . . . Tādēļ, ka viņš mums,

latviešiem, kā krievu ķeizara pavalstniekiem prasīja krievu ķeizara pavalstnieka
tiesības? Tādēļ, ka viņš prasīja, lai atceļ jūsu nosūnojušās priekštiesības, jūsu

netaisnās tiesas un partejiskās administrācijas iestādes? Lūk, tādēļ jūs viņu no-

taisījāt par noziedznieku un izraidījāt viņu no dzimtenes zemes. Patvarību, ko tagad
izdarāt pie manis, jūs dibināt uz vēl lielāku noziegumu

.. .

Paši jūs esat tie

noziedznieki . . .»

«Klusu! . . . Vai tu gribi kritizēt ģenerālgubernatora rīcību? . . .»

«Viņš ir vācu kalps . . . pats vācietis un dara netaisnību . . .»

«Klusu, es saku! Man ir tā vara tevi dzelžos kalt
.
. .»

«Jums ir tā vara, bet ne taisnība! . . . Var jau būt, ka es savu taisnību neda-

būju
... jūs mani pazudināsiet .. . simtus un atkal simtus no mūsējiem pazudi-

nāsiet un izpostīsiet, bet vēsture par jums spriedīs taisnu tiesu! .
.
. Nāks laiks

..
.

nāks laiks . ..» viņa acis neomulīgi mirdzēja . . . «šī netaisnība nāks pār jums un

jūsu bērniem ...»

Pēteris aiz uzbudinājuma un sajūsmas skaņi vilka elpu, viņa acis dedza un

asinis dzīslās drāzās joņiem!
..

. Anna vairs neraudāja, šausmu pilnām acīm

savu vīru uzlūkoja it kā sastingusi. Un Krampfs it kā aizelsies iesmējās.
«Hahahaha

.. . Na, to es visu atzīmēšu protokolā . . . Dosimies ceļā ...
uz

priekšu, marš ...»

«Dosimies! . . . Uz redzēšanos, Anna un Pēter
...

un tu, Ernestiņ . . . ļaujiet
man vēl drusku atvadīties no sava dēla

. . .» Un, pacēlis to uz rokām, viņš to vēl

beidzamo reizi iztirināja . . . «Dzīvo vesels un audzi liels, mans zēn
...

tu to pie-
redzēsi! .

.
. Nāks laiks . . . nāks laiks .

.
.»

Puika domāja, ka viņu «vicā» un ar viņu jokus dzen
. . . Par tādu kuražu

tas tik skaļi iesmējās, ka viss ķermens noraustījās: «Hahahaha
..

.» Lauris nolika

viņu atkal zemē un atgriezās
.
. . «lesim, kungi ...

ir laiks .. .»

Viņa soļi nodunēja priekšnamā, tad uz ielas arvien tālāk un tālāk
.. .

Ilgu laiku istabā valdīja kapa klusums . . . Anna piecēlusies pie sienas klau-

sījās
. . . skaitīja sava aizejošā vīra soļus . . .

«Kā varons
. . . viņš aizgāja kā varons!» Pēteris beidzot, kā no miega pamo-

dies, aizrauts iesaucās. «Kaut mums daudz tādu būtu kā Lauris, kaut mums

daudz tādu būtu ...»

Sieva uzreiz skaļi iekunkstējās. «Ko nu ēdīsim, no kā dzīvosim! . . .Ak tavu

trakumu, tavu trakumu . . . Tik smuki bija ierīkots, nevarēja strādāt . . .»

«Bet, Ann, apmierinieties taču!» Pēteris lūkoja viņu mierināt. «Redziet, tā

kā Lauris. Kad arī drusciņ jāpacieš, bet tas taču notiek tautas labā.»

«Tautas labā, jā!» viņa to mēdīja. «Kad ņemšu slotas kātu, tad es tev tādu
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tautu iedošu . . . Ak tu pagāns, maita tads, tu vien viņu nelaime iegrūdi caur savu

trakumu.»

Pēterim uzreiz viss spars kā ar roku atņemts, itin kā viņu kāds pie zemes būtu

notriecis. «Zināms, es jau gan vainīgs biju,» viņš atzinās, «bet vai es domāju, ka

tik ātri
... Ja es tjo būtu zinājis .. . vai jūs domājat, ka es varētu gribēt jūsu

ļaunu ...

Es taču vēl te esmu» ■— «un varu jums līdzēt,» viņš gribēja sacīt, bet

pats satrūkās iedomājoties, ka nogājis pie gala, un apklusa.
«Tu jau te vēl esi, jā, mana nelaime, lieks ēdējs uz kakla!» viņa pikti

attrauca. «Bet tu domā gan,
ka tavā rīklē vēl ko grūdīšu ...

ar koku tevi pa

durvīm izvadīšu. Nebūtu tu, aptautotā nelaime, uzkūlies, mēs tik smuki dzīvotu
.. .

Tavu trakumu. . . tavu trakumu. . .»

Katrs vārds Pēterim bija tikpat kā āmura trieciens . . . Viņa prāti nostājās
domāt . . . Viņš tikai sajuta, ka viņam galva džinkst, asins dzirkstēdamas joņo pa
dzīslām un ap acīm metās it kā tumsa

...
Ja nebūtu bijusi tik stipra krēsla, sieva

būtu sabijusies no viņa izskata. Vairāk nelaime nevar izteikties, kā tā bija lasāma

viņa vaigā . . .

Nesamanīdams viņš spaidīja rokās savu apaļo džokeja cepurīti tik cieti, ka tā

tīri pazuda viņa saujā. «Bet, mīļā saimniec ..
.» vārdi viņam nāca skaņi un kaklā

spraukdamies
..
. «es taču nemaz nedomāju ——- ■—■ jūs apgrūtināt

.. .

Ar-

dievu, Ann ...»

Nekādas atbildes . . .Viņa neko neatsauca . . . neko neņēma atpakaļ .. . bet

visā viņa mūžā vēl neviens viņu nebija tik dziļi un nāvīgi ievainojis.
Nākamā acumirklī viņš bija aiz durvīm, un vēl no pakaļas viņam atskanēja

viņas gaudas: «Ko ēdīsim, no kā dzīvosim
..

. Tik smuki bija ierīkots
. . .

neva-

rēja strādāt ...»

Ārā bija samiglojies, un mitrais gaiss mazliet rasināja viņa sakarsušo pieri .. .
Viņš gāja uz priekšu, vienalga kurp, tikai projām, projām no šejienes .. . Zēli

viņš pie sevis nodomāja .
.
. «Kādēļ visi cilvēki nevar būt tā kā Lauris . . . kāpēc

viņa nav kā Lauris?! . . .» Tas viņam tikpat kā nazis griezās dvēselē
..

.

Viņš gāja un gāja, līdz viņam sitās ausīs ragu mūzikas skaņas. Viņš bija
sasniedzis Vērmaņa parku. Pavasara sezona bija jau atklāta, un spēlēja kara mu-

ziķa. Bet, tā kā bija vēl diezgan dzestrs, tad ļaužu bija pamaz.

Nosēdies uz kāda sola, tas mēģināja sakārtot savas domas un izšķirt grauzošo
jautājumu, kas viņu draudēja saurbt. Vai viņš bija vai nebija vainīgs? Viņam
nostājās dzīvi priekš acīm raudošā sieva . . . viņas bezcerību stāvoklis, kamēr viņas
maizes pelnītājs smok cietumā, — tā bija rūgta patiesība, kuru viņš sev nevarēja
noliegt

.. .

Bet vai visa tauta, kas smok tumsā un apspiestībā, ir mazāk nelai-

mīga, ja visu atstāj pa vecam un nedara nekā? Vienlīdz daudz, kā tad varēja

sacīt, ka tikai viņš tas vainīgais, kur netaisnība kliedza taisni uz debesīm. Jeb vai

tā sieva nemaz nezināja, ko tā savās sāpēs izsacīja? . . . Tomēr viņam tas ķērās
klāt un grauza sirdi

.. . Viņam nostājās priekš acīm Lauris. «Nāks laiks
.. .

nāks,» viņš par to pārliecināts, bet nāks arī laiks, kur viņi visi ieskatīs, cik ļoti
tie viņam pāri darījuši . . .

Viņi bija cietuši, jā, bet ko tad viņš priekš sevis ieguvis? . . . Viņam nebija
kur nolikt savu galvu .. . Muziķa apklusa

.. . ļaudis visi bija jau aizgājuši, un

sargi izdzēsa pēdējos gāzes lukturus. Viņi apstaigāja gaņģus un,
kur vēl kādu

redzēja uz sola, to dzina projām . . . Un nebija jau arī iespējams te ilgāki palikt,

jo lietus arvien vairāk sāka smeldzināt
...

Viņš devās uz priekšu bez padoma — kurp? Kaut kur viņam taču jaluko

pa nakti piespiesties. Tur zem kolonādēm? Viņu dzīs projām. Tepat blakus
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kuplie maulbērkoku krūmi, kas ziemu ar visām lapām bija zem segas un tādēļ kā

biezs, ar ēnu caurausts deķis tina noslēpumainībā, kas zem viņu zariem.

Pēteris vērīgi klausījās, vai sarga neviena nav tuvumā. . . Ar vienu lēcienu

viņš pašāvās sāņus no grantētā ceļa un palīda zem krūma. Savilcies čokarā,

viņš nu, cik labi varēdams, saritinājās uz naktsguļu .. .
Mitrā zeme, spiezdamās pie viņa sakarsušiem deniņiem, darīja tam labu. Vi-

ņam uznāca tāds salds nogurums .. . viņš iedomājās, ka būtu toreizējā saldā

snaudā uz silto krāsni, kad nāca uz Rīgu. Viss viņam vēl pārlidoja priekš gara

acīm: kā tas nāca uz Rīgu . .
.

Jozis ar leišiem . . . krusttēvs . .
.

smalkās vakariņas

Altonavā . . . tad spožās dienas Klostera pagrabā . . . lielās viesības . . . Viņš atce-

rējās tā kā tagad, kā iesvieda Ortrudi siena bendelē un turēja viņu cieti
. . . sajuta

viņas karsto dvašu
.. . Māris vilstošās acis ..

.
Mikumietes gardie pankoki .. .

viss tas saplūda viens caur otru, un visu to viņš zaudējis, uzstādamies par savu

tautu. Un kam tas labums?. . . Nevienam. .
.

It kā pati daba apraudātos par šo zaudēto paradizi, lietus čabēdams krita

lielām lāsēm uz lapām . . .Pētera elpas vilcieni tapa arvien dziļāki un skaņāki,
līdz tas vārda pilnā ziņā pie dabas mātes krūts bija iegrimis miega mātes klēpī. ..

Devītā nodaļa

Pēterim pamostoties, viņu kratīja drebuļi tā, ka visi zobi klabēja. Ilgu laiku

viņš nevarēja atjēgties, kur atronas. Bet saules lāses spiedās cauri biezajai lapu
segai un atgādināja viņam patiesību

.
. . viņš iegādājās savu bēdīgo likteni

.. .
Tikai viņš jau bija radis tam padoties, un sirds vairs tik griezīgi nesāpēja kā

vakar.

Pirmais darbs nu bija tikt atkal laukā no pakrūmes brīvā dieva pasaulē. Ar

gudru ziņu viņš palūrēja zem lapām, vai apkārtnē nav daudz ļaužu, kas varētu

būt šim notikumam
par lieciniekiem. Viņš līda ārā uz to pusi, kur domāja, ka nav

neviena, tomēr divi jaunkungi, griezdamies no stūra, viņam lienot, tikko neuzkāpa
virsū. «Vo, vo, Žorž!» viens no tiem, ar baltu vesti un riekšavu visādu križuļu pie
resnās talmi ķēdes, iesaucās: «Redz, kur viens izlien no pasekņa! ...»

«Jaā,» otrs, ar ziemišķu cimdiem un nūju ar kaula rokturi, smiedamies pie-
bilda

.. .
«īsts Zano von der Dūnakante . ..»

Pēterim asins saskrēja vaigos un tur durstīja . . .

bet viņš neatskatījās ne atpa-

kaļ, gāja tikai prom .. . ārā uz ielas, kur citi ļaudis, un iejaucās starp tiem
...

Mīļi un silti saulīte glaudīja viņa sastingušos locekļus, drīzi vien tiem iedves-

dama atkal siltumu un jaunu dzīvību . . . Bet pats viņš nezināja, ko tas grib darīt,

kurp tas grib iet, un devās pa Kaļķu ielu taisni cauri uz Daugavas malu
.. .

Tā zila vizēja viņa priekšā, maziem, apzeltītiem grubulīšiem . . .Nē, nē, slīci-

nāties
—

tādu muļķību gan viņš nedarīs!
.. .

Priekš tam viņam pārāk enerģijas
un dzīvības kaulos

.. . Lūk, kāda dzīvība uz šīs zilās, smaidošās Daugavas.
Lādējot laivas un kuģus, ļaudis iet un kustas tikpat kā skudras

..
. Un, kā šie

visi pārtiek
...

ir paēduši un apģērbušies, tā arī viņš iztiks . . .
Pirms tas drāza pāri pa plosta tiltu uz savu veco maizes vietu — Opermaņa

vīnūzi un apjautājās, vai tur nevajaga pudeļu skalotāja
.. .

Nevajadzēja
.. . viņa

vieta aizņemta.

Viņa vecā darba vieta! Pilna kā arvienu
.. . Komijs spēj tikai dot

.. .
Pa-

retam tikai kāds galdiņš tukšs
...

ir pati telpa piesūkusies alus un brandvīna

smaršas . . . Viņš pārlaiž vēl skatienu apkārt . . . visi tie kakti viņam pazīstami .. .
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Pie kāda galdiņa sēž daži planku nesēji .. . atskrējuši uz mazpusdienu .. .

iedzer savu pudeli alus un šņabi. Nosvīduši, āda nodegusi tumši brūna . . . tērpu-

šies sarkanos vai raibos parķa kreklos, kuriem visiem uz muguras melni, slapji

plankumi, kuri citiem pat kūp . . .

«Ehē draugs, tevi ar vienreiz redz!» kāds no viņu vidus Pēterim sauca drau-

dzīgi pretim. «Vai neiedzersi šņabi?» tas, pacēlis glāzi, rādīja.
Pēteris viņu pētoši uzlūkoja, mēģinādams atcerēties, kur to redzējis.
«Vai neatmini, rau, pērngad, kad visi nācām uz Rīgu .. . Es, rau, ir tas

puisis no suitiem
.
.

.
Andrejs ...»

«Ahaha!» Pēteris atcerējās
.. .

«Tur jau otris ar vēl bija no ventiņiem . .
.»

«Didžs
..

. tas, rau, uz kuģiem strādā. Es pie planku nešanas
..

. ruļenie-
kos

.. . Dzersi to šņabi?! Tev, rādās, iet ne visai!
.. . Vai varbūt negribi ko

uzāst?
...

Es izmaksās
.. .»

«Paldies! Negribu tavu labu sirdi apsmādēt, bet pašlaik paturēju dūšīgu bro-

kastu un šņabi dzert uz ēdienu, tas nelon ...»

«Nu tad es izdzārs pats,» suits sacīja un ielēja glāzi rīklē . . . «Mums zierga
dārbs . . . bez savu krietnu šņabi un pudeli alus nevar izturat . . . Savu divi rubļu

par dienu
gan izrauj . . . Nu, kā tad tev lēcas?»

«Nu, nekas!» Pēteris atbildēja . . . «Es arī labprāt stātos robā . . . Vai nevar

pie jums? ...»

«Zierga dārbs, kad es tev saku! Tu nevarēsi turat . . . Suitos jau ķāva tik

daudz nevar pavilkt, kas man uz muguras jānās . . . Tad drīzāk, kad tu tiec pie
Didž' uz kuģiem . . Tur varbūt kur vieglāk, pie striķ vai kur

.. . Nu, ardievu,

draugs .
.
. jāiet atkal pie dārb. . . Nu, kad kādreiz satiksim, tad sadzārsim labi

pa draugam ...»

Viņš līdz ar saviem biedriem devās uz savu koku placi, un arī Pēterim cits

nekas neatlika kā iet atpakaļ uz Rīgu un padomāt, ko tālāk . . .
Visgarām plosta tiltam

gan lielāki, gan
mazāki zēģelnieki ieņēma lādiņu

..
.

Pašā Rīgas malā lādējās pat daži tvaikoņi ar labību. Andrejs teica, ka te esot

vieglāki, bet vilks viņu zin! Maisu nesēji, uz muguras pārsējuši tukšu maisu,

saķēruši savu nastu, teciņus vien skrien
pa laipu uz kuģi augšā, cits citam kājas

mīdami nost! Pa vaigiem, tā sakot, zupa
tek . . . mati vienā ūdenī! Ja tas vēl bija

saucams vieglāks darbs, tad cik tad smagi īsti tam Andrejam jāstrādā?

Nelūkojot uz visu to, tas saņem dūšu, uzkāpj uz kuģa, uzmeklē sviķi un uz-

prasa, vai nevar dabūt darbu viņa komandā?

Bet tas nebija pareizais ceļš, kā viņš to iesāka. Ja viņam strādnieku tik notīgi

vajadzēs, tad viņš tevi pats saķers uz ceļa: vai negribi strādāt? Bet, ja viņam tāda

note nav, tad vajag sviķi pirms ar šādu vai tādu iemeslu aizdabūt uz vīnūzi,

piesēst ar viņu pie viena galda, izsaukt šņabi un alu un iesākt tad to lietu

aplinkus . . .
Tādēļ jau arī sviķis, redzēdams, ar ko viņam darīšana, tikai pasmējās. «Ko,

darbu gribi? Var gan būt, bet tad tev no rīta agrāk vajag piecelties . . .Līdz šo

laiku jau guļ tikai jaunikungi, bet nevis darba strādnieki ...»

Pēteris piesarka. «A, es jau sen augšā,» viņš taisnojās, «bet biju citā vietā

aprunāties ...»

«Kas tad tu par darba strādnieku?!» kāds strādnieks, to noklausījies, iemi-

nējās. «Tu jau tikai skrīveris esi . . . bet labākas spalvas tev vajag . . .»

Pēterim _šāda pārsmiešana nosāpēja sirdī, bet viņš arī nebija uz mutes

kritis
.. . «Ujā, pie darba jau nācu, ne baznīcā

.
. . Kāda tad katram darba

strādniekam tā spalva?
..

.»
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«Nu, ej tālāk, ej
. . .» sviķis piebilda . . . «nebūs jau nekā . . .»

«Ka
ne, ne, dievs ar jums!» Pēteris nodomāja un devās no kuģa zemē

.. .
Vēlreiz viņš atskatījās uz šo smago jūga darbu un atzina, ka strādniekam

pilnīga taisnība. Viņa prāts patiešām nesās vairāk uz skrīvi nekā uz šādiem liel-

gabala darbiem. Saprotams, gadījumā viņš jau arī nebītos no smagāka darba, bet

kādēļ tad viņam bija jānāk uz Rīgu, ja tam cauru mūžu te būtu jākuļas par maisu

nesēju . . .Tad jau viņš turpat Bērzmuižas ļaudīs varēja izstaipīt vēderu diezgan.
Nē, nē, tas nebija nekas priekš viņa . . .Viņam jāapskatās pēc kā cita

.. .
Te viņam iešāvās prātā Fuchsings

. . . Tas viņam varbūt varēja dot labu pa-

domu vai ieskapēt piemērotu robu
.. . Bez tam arī Fuchsingam jāpaziņo, kas

noticis ar Lauri, un jāaprunājas, ko darīt tālāk.

Tādēļ viņš devās uz Rabemaņa kantori, kur savu domu biedru cerēja sastapt.

Tas arī tur patlaban bija, bet līdz ar to Pēteris negribēdams uzskrēja virsū pašam
konsulam.

Pēdējais pa to laiku, kamēr Pēteris viņu nebija redzējis, bija stipri nosirmo-

jis . . . Vaigā pāris dziļu grumbu vairāk . . .

it kā negribēdams savām acīm ticēt, tas Pēteri ilgi uzlūkoja. Viņa krustdēla

garderobe, kas jau tā nebija gluda, pa nakti pie dabas māmuļas krūts bija stipri
cietusi

...
no lietus un mitruma ierāvusēs

.. .
Vienam piedurkņu galam pat spī-

dēja cauri kreklis . . .

kamašas nošķiebušās, bikses nostērbelējušās . . .Arī nemaz-

gātā mute un nesukātie mati vēl jo vairāk pavairoja traģisko iespaidu
. . .

Ar

vārdu sakot, Pēteris nebūt neizskatījās pēc tāda, kas «ticis uz zaļa zara»
..

.

«Na, kā tad tev iet ar tām latviešu biedrībām un cunftēm?» konsuls beidzot

ieminējās, bet viņa balsī izskanēja vairāk nožēlošana un ziņkārība nekā pārme-

tums, kas ļauni domāts. Pēterim tas izklausījās tā, it kā viņa krusttēvs būtu tas

cietušais un ne viņš .. .
Nodūris galvu, viņš neatbildēja

.. .

Lai gan nekādu ļaunu darbu neapzinājās,
tomēr krusttēva priekšā sajutās kā vainenieks . . .

«Es domāju, tu vārēji atstāt tādas lietas tiem, kuri nevīžo strādāt!» konsuls

arvien vairāk pieaugošā balsī sacīja .
. .

«Jaunam cilvēkam tā noieties, —
tas ir

kauns! . . . Cik ilgi tu ar saviem zābakiem vēl domā iet? . . .»

Pēteris uzlūkoja savus purnu galus . . .
Sev par lielām izbailēm — viņš ievē-

roja to tikai pirmo reizi — tas manīja, ka tie taisās patlaban rādīt zobus
..

.
Izmisis viņš nolūkojās, bet atbildes nekādas nemācēja dot . . .

«Redzi nu!» konsuls piebilda, bet viņa vaigs pieņēmās arvienu vairāk bar-

gumā. «Es gribēju, lai no tevis iznāktu cilvēks, bet kas no tevis ir iznācis?!

Saperlot, puika, saki man, vai gribi pieņemt prātu?! ...
Tu iesi pie Svarcenava,

nolūgsies viņu un iestāsies atpakaļ savā vietā!
. . . Bet nekādas muļķības vairs . . .

vācietis, latvietis, biedrības un diezin kas vēl!
.. . Saproti, ko es ar tevim

runāju ...»

«Saprotu, bet nekā nebūs!» Pēteris sacirtās. «Pie Svarcenava atpakaļ neiešu.

No darba nebīstos
.. . lieciet man akmeņus skaldīt, ja gribat, bet vācietim par

vergu ne mūžam!
. . .

«Fuchsing, vai jūs dzirdat!» konsuls sašutis un pārsteigts iesaucās
.. .

«Jā, konsula kungs!» Fuchsings atsaucās.

«Vai jūs dzirdat to puiku! . . . Neviens no tevis neprasa, lai tu esi vācieša

vergs. Bet, kas par tavu darbu samaksājis, tas arī neliks tev brīvā stāvēt, vienalga,
vai vācietis vai latvietis . . . īstenībā ne tu, bet tā nauda strādā . . .Un tādēļ ne-

viens, kas tev dod darbu un maizi, neļaus sev dancot pa degunu . . .Par to, ka

esi latvietis vai vācietis, tev neviens nedos ne rubļa, ne pusrubļa . . . piecas kapei-
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kas arī nē . . . ja ko spēsi un pratīsi, par to tev samaksās . . . «Vergs», ko tu

domā, kas tās par izrunām! . . . Vergs ir tas, kam nekā
nav, kas arvien no otra

atkarībā, kas neko neprot un nevīžo ..
.

kas izšķiež savus spēkus kādai fiksai

idejai . . . Un tā tas ir ar tavu latvietību . . . tev jābūt par
katru cenu latvietim,

un tu citādi vairs nemaz nevari! . . . Tas viss ir nieki
...

ar to vien, ka būsi lat-

vietis, tu vēl nebūsi paēdis . . . Saproti mani!»

Pēterim asaras sacirtās acīs. Krusttēva vārdi bija tik loģiski, tik pārliecinoši,

un tomēr viņš sajuta, ka nevar un nedrīkst tiem piekrist. . . «Saprotu jau, sa-

protu!» viņš attrauca. «Bet kādēļ es nevaru būt latvietis . . . Dodiet man darbu, un

es strādāšu, ka vai pirksti notrūkst, bet savu tautu es nepārdošu! Es negribu būt

latvietis ne par rubli, ne par pusrubli ...
no brīva prāta es tāds gribu būt

...
Es

nepaliktu par vācieti arī tad, kad jūs man simts tūkstošu rubļu dotu
.
. .»

«Tā, tā, tā,» krusttēvs viņu stingri uzlūkoja, «tikai tāda dziesma un nekā

vairāk! Ko es tev viņreiz teicu, tas tev pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā . . . Nu,

manis dēļ, bet strādā! Ej pindzelē linu pakas, strādā pie pucmašinas, vienalga,
kur, ej kokiem mizas grūst, bet strādā

..
. Neplāties ar savu tautību, bet strā-

dā!
..

. Plātīšanos atstāj tiem, kuri nevīžo strādāt .
.
. ledomā, ka tev nevar līdzēt

nekāda tauta, bet cik tu pats ražīgs un darbīgs . . . Ai, ai, zēn, kas tikai no tevis

iznāks!
. . . Se būs . . . iegādājies sev zābakus!

.
. . Bet tāds tu manās acīs vairs

nerādies . . .»

Viņš nolika uz galda lielāku naudas gabalu. Pēterim tā tik ļoti būtu vaja-
dzējis . . . viņš jau uz to sānis paskatījās, bet tad sacirtās un aizgriezās . . . «Pal-

dies, neņemšu!»
«Neņemsi?!» konsuls viņu lielām acīm uzlūkoja.
«Neņemšu!» Pēteris iecirta galvu krūtīs. «Labāk latvietis ar godu nekā

vācietis ar zābakiem .
.
.»

«Fuchsing! ...»

«Jā, konsula kungs! . . .»

«Jūs dzirdat!
...

Tā ir raksturiska laika parādība
..
. Aģitatoru un musi-

nātāju centieni sarīdīt vietējās tautības še atraduši auglīgu zemi . . . Zināms gan,

mums še tikai darīšana ar nepieaugušu zeņķi, bet viņš nebūs tāds vienīgais, un,

ja lieta iet tādā tempā tālāk, tad mēs varam piedzīvot jaukus laikus . ..»

«Es nezinu,» Fuchsings noraustīja kamiešus. «Dažs gan ņem it pilnu muti

ar to tautību, bet diezin, vai tā ir . . .Es patiešām nezinu
. . .»

«Es arī nē! . . . Es zinu tikai to, ka jauni cilvēki, kas grib strādāt, katrā laikā

tiek meklēti . . .Protams, katram ir sava vaļa, un katris par sevi atbildīgs ... Ej
un dari, ko par labu atzīsti! . . . Vienu lietu tikai tev lūdzu: kamēr tev nav godīgu
drēbju mugurā un apavu kājās — manās acīs nerādies ...»

To teicis, viņš atgrieza savam krustdēlam muguru un iegāja savā kabinetā,
atstādams Pēteri tikpat kā nopliķētu . . . Citi komiji zīmīgi nosmējās, it kā sapraz-

damies saskatījās un nogrozīja galvas. Turpretim Fuchsings, iebāzis degunu
grāmatās, nelikās viņu ne zinis!

. . . Viņam nekas cits neatlika kā iet . ...

Izgājis uz ielas, viņš domāja šurp, domāja turp . . . nevarēja izprast: vai viņš

vainīgs, vai krusttēvs vainīgs, vai pasaule vainīga? Vienalga, kā, bet viņam
taču jārauga, kur savu galvu piespiest. Jeb vai galu galā tam vēl vajadzēs iet

atpakaļ uz Bērzmuižas ļaudīm art un ecēt?
..

. Tad labāk visu ko nekā to!
.. .

Ja citādi neies, tad labāk ies pie Kreiļa un lūgs, lai viņš to pieņem par smago

fūrmani . . . Vai ies arī kaut kur pie kāda meistara un iestāsies no tiesas amatā . . .
Bet viņš ir latvietis . . . kas viņu ņems pretim? Pēc cunftes likumiem nevācus

nav brīv pieņemt par mācekļiem ...
Te viņam uz līdzenas vietas jānoliedz sava



132

tautība . . . Un to viņš nespēj ... lai dara viņam, ko grib, viņš to nespēj! . . .Kā

konsuls varēja sacīt: «neviens tev nedos rubli, ne pusrubli par to, ka esi latvie-

tis!
..

.» Par to, ka latvietis, gan
nedos

.. . Bet, kad esi vācietis, tūlīt dos!
.. .

Tad ir visi ceļi vaļā ...

Kā tad šis pats tika pie tās lielās mantas un bagātī-

bas? . . . Tikai caur to, ka prata ielīst vācu ādā! Nu tagad zin citus mācīt
. . .Ko

šis gan tagad citu teiks: kādos vilkos esi iegājis, tādos jākauc! . . . Ak, dusmas

viņam uz savu krusttēvu!
...

Kā cilvēks var būt tik divkosīgs un tad ar tik veiklu

mēli laist otram miglu acīs?! Bet ko tu darīsi! Vienā ziņā jau viņam taisnība. . .
Kam kabata klausa, tas arvien tas gudrākais; kam tā tukša, tas paliek tas muļķis,
lai arī būtu diezin cik gudris

..
.

«Sst, ssst! Pēter!» kāds viņam aiz muguras sauca.

Viņš atgriezās atpakaļ . . . Fuchsings! . . .

«Vai nenāksi man līdzi uz pusdienu?» tas aicināja . . . «Tev jau tagad nau-

das nebūs ...»

«Paldies,» Pēteris atbildēja, «paturēju patlaban stipru brokasti ...»

Visu ritu Pēteris lielījās ar savu stipro brokastu, bet patiesībā no vakardienas,
kad notika tracis, nebija bāzis ne kumosiņu mutē.

Tik daudz jau arī Fuchsings nomanīja, kā viņam visvairāk vajadzēja. «Nu,

nāc, nāc, par daudz jau nebūs! Man ar tevim jāizrunājas par visiem tiem pēdējā
laika notikumiem ...»

«Nu labi, kad tu vēlies
..
. bet ēstgriba man nekāda lielā nav ...» Viņš

izlikās tā, it kā viņam kurpe ne mazākā ziņā nespiestu .. .
Runādami viņi gāja uz māju pusi . . . «Tātad tev vecais šodien sadeva vēju,»

Fuchsings atcerējās, «tādu es viņu ilgi nebiju redzējis .. . ledūšojies! .. . Kop*s

pēdējām rātes vēlēšanām, kad tas izkrita cauri, tam bijušas lielas nepatikšanas . . .
Bet klausies, ar to tautu tu nesaki vis tā katram acīs . . . Vari jau būt kas būdams,

bet paturi to pie sevis! . . . Tā lietai daudz vairāk var līdzēt, nekā atklāti plā-
toties. Ja vecis zinātu, ka es esmu tāds pat latvietis kā tu. es negalvoju, vai viņš
mani nepadzītu no vietas. . .»

Pēteris saslējās. «Kas tad šis pats gan, ja ne latvietis!» viņš attrauca. «Domā,
ka šis ielīdis vācu ādā

— —»

«Nu labi, jau labi!» Fuchsings viņu pārtrauca. «Pietiek, ja mēs to zinām
.. .

Izkliegsi to pasaulē, naids vien būs
.
. .»

Viņi bija sasnieguši mēbelētās istabas, kur Fuchsings dzīvoja. Korteļa saim-

niece izsniedza arī pusdienas.
leiedams savā numurā, Fuchsings teica, lai šodien tam dod divas porcijas,

jo viņam viesis . . . Viņš bija pie diezgan labas omas . . .
Bet uz reižu tas nelabi sapīka. Uz sofā galdiņa, kas bez pāris krēsliem,

skapja, kumodes un gultas bija viņa istabas lielākais greznums, tas atrada vāzē

ieliktu košu, sārtu rozi
..

.

«Kas to te nolika?!» viņš stingri noprasīja saimniecei, jo, kā rādījās, tad

\ iņam šī balva nepatika . .
.

«Tā pate briļļainā dāma, kas jau arvienu,» saimniece atbildēja.

«Kāpēc jūs viņu laidāt iekšā?» Fuchsings sirdījās. «Vai es; jums neteicu
..

.»

«Tur nevarēja neviens neko izdarīt,» saimniece atvainojās . . . «Jūs pats ar'

viņu nebūtu varējis aizdabūt projām . . . Un kas tur par
nelaimi? . . . Tik koša

puķīte
.. . Atdodiet man viņu, ja paši negribat ...»

«Se, ņemiet!» tas sniedza viņai vāzi .
.
. «Bet pagaidiet, kas te?!»

Viņš izvilka no puķēm papīrīti, uz kura stāvēja: «Die ersten Blūten gonn'
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ich dem Freunde
..

. Faustine.» (Pirmos ziedus novēlu draugam
..

. Faustine.)
Arī saimniece, ziņkārīgi piebāzuse degunu pret papīri, smīnēja ..

.

«Nu, ejiet, ejiet . . . nesiet pusdienu!» Fuchsings tai nelaipni uzsauca, saplēz-
dams smalkās druskās papīra strēmelīti. Un, kad bija izvadījis saimnieci pa dur-

vīm, viņš vēl atņēmās: «Kā nelaimes ar to veco spoku .. . vai dievs nevarētu tādu

pieņemt? Karas kaklā kā negudra ...»

«Svīchelbein mamzele,» Pēteris iesmējās. «Bet tā taču grib īstu vācu vīru.

Viņa, lūk, Gerlem būtu īsti pēc zoba ...»

«Vilks tos sievišķus zin, no viņiem ne velns nevar tikt gudris! . . . Bet nu pie
mūsu lietas ...»

īsiem vārdiem Pēteris apstāstīja, kas noticis ar Lauri un kā izturējušies Kreiļi
un Mikumi .

.
.

Fuchsings, to visu noklausījies, norūca: «Dumji! Bet kā tad ar tevi pašu?
Ko tu iesāksi?»

Pēteris nemācēja neko noteiktu atbildēt . . . «Es jau ņemtu visu pretim, kāda

vieta vien gadītos . . . Bet negrib un negrib ķerties ...»

«Nu, paēdīsim, padomāsim,» Fuchsings atteica. «Sēdīsim klāt
..

.»

Pēteris nelikās divreiz sacīt, jo, patiesībā sakot, neraugot uz viņa «stipriem

brokašiem», ja tam vēl ilgāki būtu jāgaida uz ēdienu, tas viņam būtu nācies ļoti

grūti ...
«Pie Brikmaņa esot dabūjama kada komija vieta,» Fuchsings pec

brīža iemi-

nējās. «Tā es padzirdēju . . . katrā ziņā šodien būs izsludināts «Rigasche Zeit gā».
Taisni viņa vīnūzī tepat pie Daugavas tirgus. To vietu tu it labi varētu izpildīt . . .
tā jau tava šefte.»

Pēteris klusēja, bet, jāteic tomēr, vīram taisnība. «Labi jau būtu,» viņš pie-
sarcis stostījās . . . «bet, kad, jāteic, vairs nav zābaku kājās, kā to lai izdara?!»

«Hm, hm, jā!» Fuchsings norūca. «Noplucis tu gan esi uz nebēdu... Tādu

tevi neņems pretim .. . Bet pastoi! Varbūt vari uzvilkt manas drēbes un zāba-

kus
.. . Mēs jau varam izlīdzēties

...
tās tikai vajadzīgas, kamēr tevi pieņem . . .

vēlāk pie letes vecās drēbes atkal labu labās
...

Es reiz pat kādam zellim palie-

nēju savas drēbes uz precībām, arī bija noplucis pavisam, bet dabūja sievu un

dzīvoja vēlāk itin labi
. . . Kādēļ nē, cilvēkam jau var izpalīdzēt ..

.»

Sis padoms nebija slikts . . . Paēduši viņi pat ņēmās drēbes uzprovēt ._. . Fuch-

sings deva Pēterim savas strīpainās bikses un pelēko žaketi, un vesti .
.

.
Ērtas jau

nu gan drēbes bija ļoti! .. . Pēteris gan žņaudza siksnu, cik cieti vien varēja,
tomēr biksām kā palika, tā palika vēders . . .

Pēteris ieskatījās spogulī. Ja būtu bijuši šēzu svārki, tie būtu nokarājušies

viņam pār gurniem tāpat kā toreiz Jozim. Bet, tā kā patlaban bija uznākusi modē

žakete, tad to tik labi nevarēja manīt. . „ Tomēr jau pilnīgs gan it visur, to varēja

tikai tā izskaidrot, ka tās jaunās modes tādas pakuplas, ko it sevišķi varēja sacīt

par vasaras paieto .. . Turpretim hūte, baltais krāgs un šlipse, tie jau nekas
.. .

arī veste piegulst it labi, ja vairāk pievelk štripi .
.
. Bez tam vēl Fuchsings pa-

lienēja viņam pāris klocriņķu, tad vēl kabatas pulksteni ar resnu talmi ķēdi ar

visiem križuļiem — kāds jau Pēterim savā laikā bija bijis — viss tas Pēteri cēla

lieliski . . . Un, tā kā vēl no pēdējiem piedzīvojumiem viņa vaigs bija tapis no-

pietnis, mazliet ar spalviņām noaudzis, tad nevarēja sacīt, ka tas kāds puika;

tas bija vīrs, kuram varēja ko uzticēt .
.

.

Ar labpatiku Fuchsings viņu kā savas iniciativas ietērpu uzlūkoja . . . «Ja es

būtu Brikmanis, es tev uz pēdām to vietu dotu
...

Es gribu saderēt, ka tu viņu
arī dabūsi . . . Tikai savu gudrību tu tūdaļ citiem neizstāsti . . . nerunā par tautu,
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ne par
ko . . . Kad tu ko zini, paturi pie sevis — kad tu ko dzirdi, paturi to pie

sevis . . . Noskaties, noklausies, saproti un zini, ko tas nozīmē, bet paturi to pie
sevis

.. . Zini pats rīkoties, kādu stāvokli ieņemt, bet citiem savu gudrību neiz-

klāsti ...»

«Labi, labi, ievērošu to visu, jo tu taču esi mans draugs!»
«Pats par sevi saprotams! Bet nu man jāiet uz veikalu

.. .
Tātad tu atpū-

ties
.
. . sagatavojies uz rītdienu, ka vari izkonkurēt savus sāncenšus .

.
. Viens jau

tu uz to vietu nebūsi . . .
Se arī drusciņ naudas, un, vaļu turēdams, aizej pie kāda

kurpnieka un liec, lai tas cik varēdams saglābj tavus zābakus
..

. Gan tad drīzi

dabūsi jaunus ... jo es galvoju, ka tu to vietu dabūsi . . .»

«Lai notiek no tavas mutes dieva ausī!» Pēteris smiedamies sacīja, no viņa
atvadoties. «Bet vienu lietu: tikai konsulim nesaki ne pušu plēstu vārdu . ..»

«Es taču nebūšu «damlīgs», ja iešu to paust . . . Vai tu gribi, lai savu vietu

pazaudēju . . . Mani nemāci . . .
zini tikai par sevim . ..»

Viņi izšķīrās, un Pēteris atkal it kā no jauna atplauka ..
. Lauris un Fuch-

sings, tie abi labi cilvēki, bet katris savējā vīzē. Viens viņu mācīja runāt, kur

nevarēja klusēt, otrs klusēt, kur nevarēja rjunāt ...

Kā viņam tagad klātos bez

Fuchsinga, to viņš tiešām nevarēja pateikt ..
.

Izpucejies ar Fuchsinga apģērbu un saviem izlabotiem, pārlaķētiem zābakiem,
Pēteris otrā dienā jau ap

brokastu laiku ieradās Brikmaņa dzīvoklī un prasīja

pec kunga.
«Laikam dē] tās komija vietas nākat?!» kalpone viņu saņēma. «Kungs vēl

guļ . . . atnāciet pēc kādas pusstundas . .
.»

Vērīgi viņa uz to vēl noskatījās. «Varat, ja gribat, arī tepat uzgaidīt
.. .

Ja jau tā, tad Pēteris atrada par labāku uzgaidīt
...

Jo, atnāc pēc pusstundas,
cits jau priekšā

. . .

Gaidīšana jau arī nemaz nebija tik slikta. Uz mīksta, ar ādu apvilkta sofaja
viņš atlaidās tikpat kā kungs

. . . Sirds
gan mazliet pukstēja, vai tikai to vietu

dabūs
.. . Varbūt, ka Brikmanis jaunlatvieti nepieņem. Viņš iegādājās Fuch-

singa pamācības . . . neviens to nedabūs zināt, ka viņš ir jaunlatvietis . .
.

Pēc maza brīža ienāca vēl kāds otrs kandidāts
...

kā redzams, arī ļoti «no-

gājies». Ūsas pavisam nokarājušās, vaigs bāls un nosvīdis, un krūts cilājās kā

plešas. Kamašām ielāps uz ielāpa, veša melna kā
zeme, un apdilušais kamgarna

uzvalks spīdēja tādā mērā, it kā viņu būtu kāds aplaizījis . . .

Pie tam viņš uz kājām pavisam nebija drošs, gāja grīļodamies un turēdamies,
Un cis

_

*l kā piemiglojušās blenza
...

No visa tā varēja spriest, ka viņš gluži
tukša duša nebija.

Nosēdies Pēterim pretim uz krēsla, viņš to pētoši uzlūkoja. «Arī uz to vietu

gaidāt?!»

«Jaā!» Pēteris atbildēja. «Jūs arī?»

«Es!?» svešais nostenējās... «Pus mūžu esmu jau nodzīvojis aiz kabaku
letēm

.. . Suņa maize
. .

.»

Pēteris neatbildēja, bet pie sevis nodomāja: «kādēļ tad šie visi tādi apaļi ..
.»

Svešais atkal uz viņu žūrēja un žūrēja. «Kas tad līdz šim bija par
šefti?»

«Ķelneris,» Pēteris vienaldzīgi atbildēja.
«Var redzēt!» svešais viņu ar līdzcietīgu smaidu uzlūkoja. «Nav vēl ārdēts!
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Laikam vel nemaz nezini, ka iet komijam tāda vienkārša kabaka. Vai ir kads

papiross? . . .»

«Nav!» Pēteris atbildēja.
«Dod papirosu, un es tev došu labu padomu ...»

«Kā nu viņš man te plijas virsū,» Pēteris nodomāja un sacīja: «Man nav
...

es jau teicu .
.

.»

«Gaunerējas!
...

Ja man būtu, es neaizliegtu .. .»

«Nu, ka netic!
...

Es nemaz nepīpoju ...»

«Un tad grib būt vīnūža komijs? . . . Vot lieta! . . .»

«Nu, kāpēc tad ne! Vai tad es pirmais, kas nesmēķē? . .
.»

«Vīnūzī tevi izceps dūmos tikpat kā žāvētu šķiņķi . . . Nav vis tādi dūmi,

kādus esi radis restorānā .
.
. Havana, Mirandas .

.
. Makorka, graša cigāri,

prasta lapu tabaka . . . Nu, vienalga, jaunais cilvēk, došu tev tāpat to padomu:

paliec labāk, kas esi bijis ...»

Pēteris neatbildēja.
«Tu domā, ka es aiz skaudības saku, tādēļ ka esi mans konkurents?! Es to

vietu tā kā tā nedabūšu, un, ja dabūšu, tad ilgāki nebūšu kā mēnesi .. .
bet to

es tev saku pa draugam: ja kas negrib paīsināt savu dzīvību, garīgi un miesīgi

negrib palikt par kropli, tad lai neiet par vīnūža komiju . ..»

«Bet kādēļ tad jūs paši par tādu ejat?» Pēteris jautāja.

«Es? — Vai es ko citu vairs varu? Labprāt ko citu strādātu, ja mācētu
.. .

ietu labprāt par ķelneri, ja man būtu tās manieres, ja manas kājas nestu manu

ķermeni .. .
manas krūtis necilātos kā plēšas

.. .

Pats es nezinu, vai tas ir

brušlags vai dilonis? . . . Bet reiz es izskatījos pavisam citāds. . . biju tāds «šmei-

sis»! Kā sāku pumpēt to alu, tā sāka pampt! Vēders man izvērtās tāds kā mel-

dera govei. Stāvi nu tu man cauras dienas uz kājām, ne brītiņa apsēsties! Tam

to, tam to . . . steigšus vien rauj vaļā pudeles .. . lej glāzēs . . . ņem nost, skalo,

slauki
..

. vaiga sviedros
...

un uz tām divām nabaga kājām vien! Līkas viņas

paliek, izliecas uz āru, turēdamas lielo miesas svaru
.
. . Un sevišķi ziemās! Dur-

vis vaļā vien, apakšā pie grīdas caurvējš un sala, augstāk piekūpināts karsts un

svīst
.. . Tad viņām jācieš, šīm nabaga kājām! Bufečikam, kas ilgākus gadus kal-

pojis, nav kāju vairs nevienam, tikpat kā vecam fūrmaņu zirgam . . . Tās pilnas
reimatisma un ģikts ...

un viss tas krīt atpakaļ uz krūtīm
.. .

šīm nabagu

plēšām . .
»

Viņš to cēla priekšā ar tādu drūmu traģismu, ka Pēteris sāka klausīties arī ar

interesi.

«Jā, jā, draugs,» svešais atņēmās, «ja tu dzīvosi, tu pats to atradīsi un sacīsi:

ko Koška teica, tur nav ne vārdiņa melots. Un ko tu pie tam dzirdi? Tās prastā-
kās valodas, jēlus lamas vārdus it visās valodās

.. . lāstus. Ikviens dzērājs mak-

sādams jūtas, ka tam tiesība sacīt komijam kādu prastību. To naudu paņem
tālāk

principāls, bet prastība paliek man! Un kas man no principāla par
to? «Tu esi

zadzis, tu esi zadzis un zadzis!» Lai gan viņš nesaka to acīs, bet liek to manīt. . .

Tu vari būt cik godīgs, nodot viņam kasi, tā sakot, līdz pēdējai kapeikai, bet:

tu esi zadzis!
.
.

.

Esi izlējis no pusstopa par maz, esi izlējis par
daudz

..
.»

Pēterim palika vīnūža komija tīri žēl šinī personā . . .
Bez tam tas bija viņa

arods, ar kuru tas labprāt gribēja sīkāki iepazīties .
.
. «Kur tad nu tā maize ir

bez garozas!» tas iebilda
...

«Bet nav viņa nekur tik cieta?» Koška apgalvoja . . . «Jā, jā, vīnūža komijs!

Ja tas nepasteidzas nomirt vai neuzstrādājas par vīnūžnieku, beigts viņš ir
.. .
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Cilvēka drupas
...

to tu redzi no manim . . . To es tev saku ka draugam, lai tu

zini
...

žēl tikai, ka tev nav papirosu ...»

Pēteris jau palika domīgs ...
ko svešais draugs tam stāstīja, tas izlikās ļoti

ticami. Viņam patiešām bija žēl, ka nevarēja to pacienāt ar papirosu .. . Viņš

gribēja jau aizbildināties: «esmu tāpat nodedzis,» — bet aprāvās, jo iegādājās

Fuchsinga vārdus: citam savu gudrību neizdot! Sis cilvēks jau arī bija tīrais

muļķis, ka viņš visu tā izklāstīja. Vai tam pašam caur to tika labāki? Nepavi-

sam . . . cits viņam tagad it viegli var aizlikt kāju priekšā. Un tad, pieņemsim, ja

tādam vīnūža komijam iet slikti, viņš jau nesaistīsies uz visu mūžu
.. .

velns

mušas ēd tikai notēs brīdī
... ja rādīsies, ka neiet, viņš jau var sacīt ardievu

un uzsākt ko citu
.. .

Un, treškārt, vēl jau viņš to vietu nepavisam nav dabūjis!
Ir tādēļ vēl par agru bēdāties, ka viņš neizturēs

.. .
lenāca vēl kāds konkurents, bet tas bija pavisam citādu plauku. Glaunas, pe-

lēkas drēbes, spoži, laķēti zābaki
.. .

mati īsi apcirpti, ūsas pomadizētas, vaigs

gludi noskūts, tuklu paķakli un balts kā piens! Un kur tad vēders, ko slēpa baltā

veste, un kur tad križuļi, kas karājās pie viņa pulksteņa ķēdes!_ Pētera jau bija
tīrais bērns pret tiem . . . Pirksti pilni riņķu, resnu jo resnu

...

īsi sakot, te bija
dzīvs pretstats Koškas iztēlotam vīnūža komija tipam. Vienīgi uz kājām, cik Pē-

teris varēja novērot, tas nebija tā kā visai drošs .
.
. Bet to varēja ievērot arī tikai

tad, kad taisni pasaka: skaties
— viņam nav kāju .

. .

Padevis tikai tā pa garu
laiku labdienu, tas, abus konkurentus nemaz lāgā

neievērodams, piesēdās, smalki nokraukojās caur degunu, izvilka no sudraba etvija

papirosu un to aizpīpoja . . .
Koška kāri noskatījās, kā dūmu riņķi klīda

pa gaisu .
. .

«Vai nav priekš
manis ar' kāds papiross?» tas beidzot ieminējās.

Glaunais viņu ironiski uzlūkoja . .
. «Ir gan! . .

.
Lejā pilna bode

.
. .»

«Bez tam arī tavā sudraba etvijā kādi .
.
. Vai tie nav lietojami?»

«Atri gribēji?! Laikam slimus meklē?... Hahahaha...» Pie tam viņš to

lielīgi uzlūkoja, činkstinādams savā bikšu ķešā sīku naudu.

«Ka ne, ne
.. . nevajaga arī. ..» Koška sapīcis atvilkās atpakaļ .. .

«Pasaulē

jau varētu tīri labi dzīvot, ja cilvēkiem būtu sirds ...»

«Nu, strunt ar, vienu jau tev var dot . ..» glaunais beidzot par viņu iežēlojās
un pasvieda tam vienu papirosu

.. .
«Se, uzpīpo arī un nesaki, ka neesi

pīpojis ...»

«A,» Koška, ievilkdams kāri dūmu, it kā atplauka
. . . «Tā mums, biedriem,

jāturas
. . .

Varu par to tev padot labu padomu ...»

«Strunt tavs padoms var būt!» glaunais apzinīgi žvadzināja savu pulksteņa

ķēdi. . .
«Tad jau viņš tev pašam ko ģeldētu

..
.»

«Man gan nē, bet manam dēlam, ja man tāds būtu
. . . To es drīzāk noslī-

cinātu nekā dotu vīnūzī par komiju . . .»

Glaunais atraidoši un apzinīgi noraustīja plecus .
. .

«Tā ir strunt gudrība . . .»

lenāca vēl viens konkurents
..

.

Tas bija garš un pasauss, kuplām ūsām un

ciķelbārzdu, džokeja cepuri galvā un zaļu, iekantētu žaketi ar karošu koku (strīpi)
uz muguras kā meža kungam. Tad vēl ādas soma pār pleciem, rokā spīdīgas ādas

manšetes ar baltām kņopēm un tādas pat arī uzmauktas uz zābaku lieliem, kuri

bija pāri biksēm. Tas rādījās būt ļoti laipns un jovials, jo apsveicinoties smieda-

mies sacīja: «Kungi jau gaida . . . Kā redzams, būs šerpa konkurence ...»

Nosēdies viņš noslaucīja sviedrus un smaidīdams skatījās visapkārt .
. . Tad

uzlūkoja ciešāk savu pretim sēdošo glauno biedru. .
.

«Vai neesam jau kur agrāk
redzējušies? Lūdzu jūsu goda vārdu ...»
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Tuklais izvilka savu biezi piebāzto deņķelbuku, ne ar naudu, bet dažādiem

papīriem, un pasniedza no tā otram vizitkarti.

Džokejs lasīja: «Starpingks! A!» un aplūkoja viņu vēlreiz. «— Vai mēs jau

agrāki nebijām pazīstami? Vai jūs nebijāt agrāk pie Ramberga? Jaā! Es atkal

pie Eichbauma . . . lūk, še būs mans goda vārds ...»

«Kurmingk!» Starpingks lasīja .
.

.
«Ļoti priecājos! . . . Vai jūs arī tagad bez

vietas? ...»

«Es biju ņēmis atvaļinājumu . . . izbraucis uz laukiem . . . Tur ļoti interesanti!

Trumpo, iedzer, brauc pie skuķiem. . . Visi tik laipni un pazemīgi: lielskungs un

lielskungs . . . Zināms, nauda, tā gan ar viņiem iziet . ..»

«Strunt, nauda!» Starpingks attrauca... «— —
Rīdzeniekam nauda ne-

trūkst ...» Apzinīgi tas izlaida kuplu dūmu un činkstināja bikšu kabatā sīku

naudu.
.
.

«Netrūkst jau nu gan!» Kurmingks atbildēja. «Bet tie laucenieki lieli «frei-

šlukeri»
... Ja iznāk kopīgi kāda iedzeršana, tad nemaksā ne akli! Jātur vienam

pašam viss. It sevišķi kad izbrauc ar viņiem kopā uz gada tirgiem
.. . divdesmit

pieci rubļi, tas iziet kā nieks . . .»

«Strunt!» Starpingks atmeta ar roku. «Es pagājušos Lambertos
..

. tas tur

iekš to Lielo Bērzi. . . izdzēru ar viņiem gandrīz vienu bodi gluži sausu
.. . Sie-

višķiem sarkano vīnu un peperkokus, tēviem atkal nullšnapšķi un bairīti! Uzsaucu

šeņķerim: «liec tikai galdā! Vai tev vēl ir kāds slapjums? Oder, ja nav,
tad

pa-

saki: «man nav!» Un, beidzot, cik es samaksāju par to joku? Strunt piecdesmit
rubļuT. . .

Viens pats visu samaksāju .. .»

«Jā, jā, jā,» Kurmingks viņam piebalsoja. «Mužiki pie tam pieraduši, ka

rīdzinieki izmaksā
. . . Bet izdzīve ar tiem skuķiem gan feina

.. . Ciemojas no

vienām mājām uz otrām . . . uzņem tīri kā brūtgānu . . . Nu, ja jau grib, var iznākt

arī. . .
Ar tūkstoš rubļiem var jau taisīt feinu partiju

.. . ieiet kādās mājās

znotos
.. . Meitas tādas apaļas, brašas

..
.»

«Kas, strunt, znotos!» Starpingks atcirta. «Ja es gribētu uz laukiem ieiet mei-

tās, to es varu katru stundu. Man jau ir skapēts vairāk vietās
..

. meitas vai

kūst . . . vecie tik mīlīgi, ka tin viņus ap pirkstiem . . . Bet es negribu! . . .
Gribu

vēl tāpat Rīgā padzīvot
...

Jā, kad dabū kādu bagātu saimnieku meitu ar naudu,

tā ir cita lieta! . . . Tad ņem viņu uz Rīgu un ar to naudu iesāk te kādu šefti
. . .»

«Ir tomēr uz laukiem arī feini!» Kurmingks sacīja. «Kas viņiem nekait dzīvot,
viss paaug pašiem. Un kas tie par fleķiem . . . Manam radeniekam pat, māja kā

muiža . . . Tas tur pa Lielupi uz augšu iekš Neu Bergfried ...»

«Abar manam brālim ir muiža netāl no Behrs-Ziepelhof, tas tur ir iekš Kur-

zemi!» Starpingks iesaucās
.. . «Divdesmit braucamu zirgu, visas ēkas ar dak-

stiņu jumtiem un kur tad govu laidars . . . lenāk nauda par pienu, par teļiem, par

sivēniem, bet tas ir strunt
...

Jo kur tad kvieši
.. . aug sagriezušies! . . . Mana

brāļa muižu sauc » Viņš minēja to vārdu.

Pēteris pavīpsnāja, jo, tā kā viņš bija no tās puses, tad pazina tās vietas

smalki
..

. Kas nu par muižu, tādas pat mājeles un pie tam noplīsušas. Ēkas

sagājušas zemē . . . zirģeļi tikai trīs, un tie paši kā ādas
.. . Bet redzi, ko viņš

iztaisa!
.
.

.

Lai nu cilvēks arī teic, vai tad viņam kāda skāde
.
.

.

«Feini, feini, jā,» Kurmingks līgsmis trauca līdzi
.. .

«Uz laukiem ir feina

dzīve . . . Tikai tās naudas viņiem pamaz.»
Arī Koškam, noklausoties viņu lielīgās valodās, uznāca jautrība. Zīmīgi viņš

ar Pēteri saskatījās un nosmīnēja . . . «Feini, viss feini!» viņš piebilda. «Tomēr

stīvi mēs visi paliksim, līkām kājām un bez brūslaga arī neiziesim. . .Bet nauda
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paliks Brikmanim, Opermanim, Reimersam vai kā nu viņus visus tos prin-

cipālus sauc
. .

.»

Abi glaunie šo ironisko piezīmi neievēroja vai arī negribēja ievērot. Viņi

darbojās ap savām pulksteņu ķēdēm un klusēja
. . .

«Redzēs nu gan, kuram no mums šodien tas numurs kritīs?» Kurmingks pēc

brīža ieminējās.
«Strunt!» Starpingks attrauca. «Nav jau nekas liels. Trīsdesmit pieci tikai par

mēnesi .
. .

blakus ienākumu nekādu ...»

«Pusstopi tik cieti iemēroti, ka, ja drusciņ pārskrien pār roku, tad iznāk

«unteršuss»!» Koška jaucās pulkā. «Nevar izskapēt no tā tik daudz šņabu, cik

ieskaitīt...»

«Strunt!» Starpingks atmeta ar roku. «Man ir bijušas daudz labākas vietas
..

.
Es Brikmani pazīstu, ar viņu vajag joti «genau». Viņš Strēlnieku biedrībā

«schūtzenkonigs» . . . esmu bijis ar viņu kopā uz jakti
..

.»

«Jaā!» Kurmingks dzīvi iesaucās . . . «Tad jūs ar viņu satiekaties . ..Un uz

jakti vēl?! ...»

«O, esmu bijis kopā ar vēl daudz lielākiem zvēriem!» Starpingks atbildēja.

«Jaā!» Kurmingku tā lieta dzīvi interesēja . . . «Vai jūs labs šāvējs esat?
.. .

O, es esmu kaislīgs medinieks.»

«Ko jūs domājat, es ne!» Starpingks attrauca. «Tiklīdz izbraucu uz savu

muižu, flinte tūdaļ plecos, suns pie sāniem un tad tik iet . . . Smalka flinte, dubult-

stobru, damasēta
...

ar enklodi uz 200 soļiem ņem cauri pusotra colla dēlim kā

strunt
. .

. Un forštēera
suns, es saku, kas

par viterungu! Reiz rudenī izskrēju
uz irbēm

.
. . Stāv šis

.
. . purns un aste taisni . .

.
Neredzu . .

.
uzvelku abus gaiļus

un uzsaucu: «Hervvarth, pi!» Šis, kā ceļ, tā uzreiz «spurkš», viss bars gaisā
.. .

Es flinti pie vaiga, nomērķēju un: paukt, paukt! Trīspadsmit irbes uz katra

šāviena
. . . trīspadsmit uz katra ...»

«Goddam!» Kurmingks it kā elektrizēts iesaucās. «Trīspadsmit irbes uz viena

šāviena! Vai tas var būt?!»

«Nu, vienpadsmit adar desmit jau droši?» Starpingks apgalvoja. «Pilna

taša
.. .

Bet tas strunt! Reiz es ar Behrs-Ziepelhof meža kungu biju kopā uz

klaberjakti
.
. . Nāk man briedis taisni virsū

...
es žigli savu damasēto flinti pie

acs, nocīlēju un: «knaukš!» Kājas vien notirina... Riktīgs briedis, ragi trim žubu-

riem
. . .

Bet paliek pie zemes kā saplacis ...»

«Vot deivel!» Kurmingks sajūsmināts mirdzošām acīm iesaucās
.
. . «Es arī

esmu šāvis stirnas buku, bet briedi vēl nekad ne . . . Jā, feini gan, feini!
...

To

tikai var uz zemēm. . .»

Te aiz durvīm, kuras pusveru, atskanēja kņada . . . nedroši soļi un balsis
.. .

Kāds malēniešu zemnieks pa tām arī pabāza savu kuplo, neskūto galvu, bet to

ātri atrāva atpakaļ. «Diezin, Mārc, voj māhs nenošauj tik pelši?! Voj te maz

dzīvo Brikmaņa lielskungs ...»

«Ko nu boidās
...

ies taisni cauri un izrunās
..

. kas ir, ir
..

.» kāds otrs,

jauns zemnieks, viņu mudināja. «Lūk, še kur uz dūrēm jau viņa voards
..

.»

«Jā, jā, bet kad tas kāds cits lielskungs ar tādu pašu voardu?» vecis iebilda.

«Vor gandrīz sajāmt cieti: sok, ko tu še meklē?
..

. Āre
..

. voar novest tev uz

policiju .
.

.»

«Ak tu mūžs, ko nu boidās,» otrs drošināja. «Pavej, kur jau cit cilvēk ar ir.

Kad jau vedīs, tad vedīs mūs' visus . . .»

Stumšus viņš iestūma vecāko pa durvīm, tā ka tas beidzot saņēma
dūšu un,
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tupšus paklanījies, ieminējās: «Augša kungi, vai tad še tas lielskungs Brikmanis

dzīvoj? . .
.»

«Jā, jā, šepat jau vien!» Kurmingks paskaidroja.
Laucinieks atkal stāvēja, muti ieplētis, jo bija. tai pārliecībā, ka Brikmanis

tepat sēž, bet nezināja, kur griezties. Starpingks viņam tomēr izrādījās par citiem

tas kundziskākais. «Ak tad jūs tas lielskungs Brikmanis,» viņš tupšus pret to

paklanījās un gribēja tam pieklupt pie rokas
.. .

«Lai stāv roka, lai stāv!» Starpings uzstājās kunga lomā. «Ko tev labi

vajaga?»
«Te jau, lielskungs, jums atvežu .. . tis jau jorģa dēls Mārcis!» vecis kla-

ņojās . . . «Voj tis jums vorēs to šepti izpīrēt? . . .»

«Kas par
šefti?!» Starpingks kundziski noprasīja. «Ahā, gribi nodot viņu par

komiju . . . Nu, strunt
. .

.»

Jaunais, arī diezgan ķeramu galvu un melnām ūsiņām, līda uz priekšu, kaunīgi
smiedams

. .

.

«Nu, kā domājat, varēsim viņu pieņemt?» Starpingks jokodamies griezās pie
Kurmingka.

Pēdējais, uzlicis savu panseneju, kandidātu tuvāku aplūkoja, «Vai skrīvēt,

rēķināt proti?!»
«Voi troks!» tas it kā saslējās. «Kā ta nemoaku! . . . Mazo einmaleins, lielo

einmaleins, soskaitīt, otskaitīt
...

kā tik tīk . . .»

«Malacis!» Kurmingks pavīpsnāja. «Naudu arī pazīsti? ...»

«Nou jou vokarējais
.
. . ir jau uz tirg's ar jēriem andelējies . ...»

«Tis jau beij draudzes skolā primus,» vecais paskaidroja
...

«Ir arī šam

skrīvē smolka
...

kā ledus ...»

Tagad Koška viņu savukārt sāka pratināt. «Vai ir droša roka, ka nepārlej
glāzei pāri!» tas iesaucās — nevarēja izprast, vai pa jokam vai nosirdījies. «Proti

riktīgu mēru izliet?!»

«A, vai tad nu art un ecēt vien saprašu!» Mārcis it kā pats par sevi sapro-

tamu atbildēja.
«Vari vīru pie sienas piespiest, kad nemaksā!» Koška dusmu mirdzumu acīs

iesaucās.

«Vor gan! Ir jau nogs savā reizē ...»

«Ar vienu roku saķert pie spranda un izsviest pa durvīm, kad nav vairs

naudas? ...»

«Vor, vor . . . Tik sapuv's jau nou ...»

«Tis jau ritan saķer ar vienu rok pie rumb's un apsviež to riņķē!» vecis

paskaidroja. «Kaimiņu Jēpi viņš liek kā maku. Uz loušanos jau viņš gon ..
.»

«Uz krustiem, biksēs
...

kā tik tīk!» Mārcis bramanīgi piebilda.

«Nu, ko tad tur vairāk sacīt!» Koška nobeidza. «Izmaksāsi labu papirosu?
Tad ielikšu pie kunga priekš tevis labu vārdu .

.
.»

«Cigāri ar, ja vajadzīgs!» Mārcis attrauca. «Ja tikai ir iznākums...»

«Nu, strunt ar, cik lielu algu tad tu gribi?» Starpingks beidzot viņam

noprasīja.
Uz to Mārcis nebija sagatavojies un nezināja, kādus prasījumus stādīt

.. .
Viņš sāka kasīties aiz auss

..
.

«Nu, prosi, prosi kungam, cik domā nāmt?!» vecais biedris to mudināja.

Bet viņš nevarēja īsti apņemties. «Kā tad ar koasti?» tas lūkoja novilkt

valodu uz blakus lietām . . .
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«Nu, putras jau tev nedos strēbt kā uz laukiem. Dabūsi ceptus čūskulēnus ar

rundstiķiem ...»

«Voj vāhjš!» Mārcis ieplēta acis.

«Kaņepu sviestu jeb grūsteni, kā jūs saucat, arī ne! Mēs ēdam tai vietā

varžu kurkuļus, bundžās ietaisītus .. .»

«Voj vāhjš!» Mārcis izbrīnējies ieplēta acis.

Visiem bija gardi smiekli, izņemot Pēteri, kuram vaigi dedza vien. .
.

«Lielskungs jau tev štuko, Mārc,» vecis piebilda .
. .

«Tie jau ir nāhgi!
..

.
Un varžkurkuļi arī ikri, ko lielskungs ēd . . . Lai tikai man tādus doču .

.
.»

«Es jau zin, nemāc tu mani!» Mārcis gudri attrauca, bet jau tā paklusi .. .

«Bet, kad ir līgšan', tad tok vojag zināt, uz ko turāt .
.

.» Un, pagriezies uz Star-

pingku, tas izgudrēm sacīja: «Jā, lielskungs, kad nou putras un grūsteņa — —

grout gon!»
Tagad visi sāka pilnā kaklā smieties

..
.

Abi malēnieši it kā apjukuši skatījās, nevarēdami izprast, kādēļ tad kungi

par viņiem smej . . . Tas taču patiess vārds, ko Mārcis sacīja . . . «Par ko jūs

smeij, Brikmaņa lielskungs? ...»

Pēteris vairs ilgāk nevarēja valdīties. «Neļaujiet jel sevi muļķot!» viņš iesau-

cās. «Te nav neviens Brikmanis, kas jūs var pieņemt .. .
visi tādi pat vietas

gribētāji kā jūs
.. . Kuru no mums pieņems, tas atkarājas no Brikmaņa, bet

neļaujieties taču no saviem konkurentiem izmuļķoties! . .
.»

Malēnieši izkrita kā no mākoņiem . . . «Pavej nu, Mārci!
...

Tu domā gudri,
bet Rīgas kungi ir gon vēl slīpētāki ...»

Bet Starpingks īgni un mazcienīgi nolūkojās uz Pēteri. «Tu viņiem kāds

'<formunts» esi? Strunt ar! Vai tu jo droši zini, ka tevi pieņems?
..

.»

«Es nekā nezinu!» Pēteris atcirta. «Vienalga, vai pieņem mani vai jūs, bet

savus tautas brāļus mums nenākas pulgot un nicināt
.. .

Tas nav smuki un

godīgi ...»

«Tautas brāļi!? Mužiki tavi tautas brāļi? Tu viņiem tas «afikats»? Strunt

ar! . . . Tādus muļķa puikas es jau daudz esmu redzējis
.
. .»

«Es arī tādus kā jūs!» Pēteris atcirta. «Mužiki mēs visi esam, visi tie paši
zemes arāji

. . .Padzīvos viņš kādus gadus Rīgā, būs tāds pats kungs ar baltu

vesti kā jūs .. .
Mēs visi cenšamies pēc kā labāka

.. . tādēļ jau visi uz Rīgu
nākam. Un, lai mēs, latvieši, pie kam tiktu, tad mums visiem kopā jāturas, vienam

otrs jāpabalsta, bet nevis jāvelk caur zobiem un jākručko ...»

Koška viņu lielām uzlūkoja kā kādu brīnuma zvēru
.. . «Malacis

.. .
vai,

kāds malacis . . . Mosti, kāds malacis . . .»

«Patiess voards
gon,

ko viņš sok!» arī vecais _malēnietis piebilda. «Mums,
latviešiem, gon vajadzētu voirok turēties kopā

..
. Are, kā žīds, čigāns, krievs,

vācietis
...

tie visi krīt viens par otru
.. . Bet latvietis nekā!»

«Kas bauris pats, lai tas turas ar mužikiem kopā!» Kurmingks atmeta ar

roku. «Man vajag feinākas zelšaftes ...»

«Ak štā, tad mēs tev par prostu!» Mārcim beidzot atausa gaismiņa. «Ka
ne,

ne, nevajag ar . . . Voi man dieniņas! . .
.

Diezin vai tev iekš to toš ir kāds pliks
vērdiņš . . . bet_ es tev nopirks piecdesmit jērus uz viet's, ja tīk

. . . Nāc, tēvoc, ko

te klimst
..

.
Septēsies labāk uz tirg's . .

.»

Viņi aizgāja, savā starpā dzīvi sarunādamies par
rīdzinieku niķiem

..
. «Bet

man tik drīzi vis nepiemānīsi!» Mārcis lielījās . . . «Nou vokarējais . ..»

Pēteris turpretim pret saviem līdzcenšiem bija nostājies naidīgā stāvoklī. Viņš
tomēr par to neko neiztaisīja un būtu tiem labi samazgājis galvu, ja tie vēl būtu
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ko sākuši. Bet pašulaik no dibens istabas iznāca Brikmanis
.. . Šķeltu bārzdu,

gludi noskūtu smakri, sirms, bet sārts . . . Zem baltās vestes labi kopts vēders
..

.

Labsirdīgu un valšķīgu smaidu ap lūpām. Jādomā, ka pie šī kunga ļaudis varētu

dzīvot nosūnojuši vai simts gadus, bet tā nebija vis! Viņš pārāk bieži savus

komijus mainīja . . .
«Kurš no kungiem bija pa priekšu?» tas griezās pie klātesošiem

.. .

«Es, Brikmaņa kungs, gaidu jau kādu stundu!» Starpingks iesaucās... «Es

te biju pirmais,» Koška trauca. «Es ar, es ar!» Kurmingks sauca pa vidu. «Es

biju viens no pirmajiem ...»

Pēteris, kas pēc taisnības bija pats pirmais, pie sevis nodomāja: «Kas jau
kaunu neprot, tas badu nemirst! . . . Bet lai nu, lai

. . .»

«Kungi, ar visiem uz reizi es nevaru runāt!» Brikmanis smaidīdams

sacīja . . . «Tikai pa vienam un pēc kārtas
. . .

Kādas jums references?» tas grie-

zās pret Starpingku. «Kur līdz šim dienējāt?»
«Pie Ramberga ..

. Kādu laiku
gan biju bez vietas .

.
. Bet mēs jau agrāk

pazīstamies, Brikmaņa kungs .. . Esam bijuši kopā uz pīļu medībām Babīt-

ezerā ...»

Ap Brikmaņa lūpām savilkās sarkastisks smaids. «Tā! Tas man liels

prieks! . . . Vai jūs toreiz ar pie Ramberga bijāt?»

«Jā, ņēmu atvaļinājumu uz dažām dienām.»

«Ilgi pie Ramberga bijāt?»
«Kādus piecus gadus .. . Strunt! Vīnūža šepti es pazīstu tikpat kā savus

piecus pirkstus ...»

Tas nebija nekas priekš Brikmaņa
.. .

Viņam taisni tāds iedzīvojies
zinātnieks bija, no kura tas gribēja tikt vaļā . . . «Nu, redzēsim!» tas sarunu ar

Starpingku nobeidza . . . «Parunāsim vēl ar tiem citiem kungiem . . . Pienāciet pēc
kādām dienām...»

«Jaā, var!» Starpingks švītīgi atbildēja
..
. «Man jau nekāda liela note

nav
..

.

Strunt!
.. .

Nav jau diezin kāda vieta
..

. atjē! . . ,»

Aiziedams tas vēl švītīgi palocījās, bet sirds tam grauza, ka izkritis cauri.
—

Nenovēlīgu skatienu tas vēl uzmeta savam konkurentam Kurmingkam, jo, pēc

viņa ieskatiem, cits neviens nebija cienīgs ieņemt to vietu . . .

«Kur jūs līdz šim?» Brikmanis griezās pie apskaustā .. .
«Pie Eichbauma .

.
.»

«Vēl tagad?»

«Jā . . . Bet man tur nepatīk ...»

«Kādēļ?»
«Viņš prasa, lai izlej no pusstopa 28 stojakus vai 44 spicglāzes ...

Es to

nemāku ...»

Brikmanis ātri pārlaida šim kandidātam skatienu un viņu novērtēja. «Ā,
tad mums nekas neiznāks!» tas beidzot sacīja. «Pie manis vajag izliet 29 stojakus
vai 48 spicglāzes . . .»

«Maza kaza!» Koška iesaucās, nemaz nenogaidījis, kamēr principāls ai

Kurmingku galā . . .«To es izdabonu svilpodams .
. .»

«Svilpodams?» Brikmanis apskatīja tuvāku šo kandidātu
...

To izdabonot,

vajadzēja pielikt visus gara spēkus ... ja svilpodams, tad tur bez niķu nav
.. .

Kurmingks apjucis kratīja savu ādas tašu
.. . «Tātad nebūs nekas

.. .
ardievu!»

«Ardievu!» Brikmanis nosauca tam vel pakaļ, turēdams acis nākošo kandi-

dātu Košku. Tā spalva viņam nepavisam nepatika, tikai viņš labprāt būtu zinājis,
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vai tam pārāk slikti klājies jeb vai tas ir uzdzīvotājs. Pirmais apstāklis runātu

viņam par labu, bet otris, — cauru maisu nekad nepiepildīsi! Tādam labi neklā-

jas pat tad, kad viņš zog . . .
«Kur līdz šim vietā?» viņš tam uzprasīja.

«Pie Reimersa ...»

«Cik tur pie Reimersa liels zalogs?»

«Zalogs?!» Koška ieplēta acis. «Par ko zalogs? Par to, ka es dabūju līkas

kājas, es lai maksātu zalogu?»
«Pie manis zalogs tiek prasīts trīssimti . . . Lētāki nav ...»

Pikts dusmu stars izšāvās no Koška acīm . . . «Vai jūs domājat, ka es esmu

tinti dzēris, Brikmaņa kungs! Tad jums vajaga meklēt mužikus, āre, to malēnieti,

kas te bija ... Ja man būs trīssimti, tad es pats tos zināšu izlietot, ne jums tos

došu ...»

«Nu tad ardievu!»

«Ardievu, bet, ja man būtu vara, es jums visiem to ģifts pārdošanu noliegtu.
Tā ir ģifts .. . ģifts, jā . . . to es esmu izbaudījis pats pie savām īkstīm

.. .

Ardievu, asins sūcēji un ģiftētāji . . .»

«Esiet pieklājīgāki, jeb es saukšu savu puisi!» Brikmanis iesaucās
.. .

«Nav vajadzīgs ...» Koška sacīja aiziedams
..

. «Labāki jūs caur to

netiksiet...»

Tagad nu vīnūžniekam attlika tikai vēl viens kandidāts — Pēteris.

Kur viņš līdz šim dienējis?
Pēteris nu izteica visu taisnību . .. Bijis Klostera pagrabā . . . mācījies par ķel-

neri, bet sanācis ar principālu dumpī. Ne par šo, ne par to
.. . gluži niecīgām,

pie veikala nepiederošām lietām. Vīnūža dzīvi viņš pazīst . . . agrāk pudeles ska-

lojis .
. . palīdzējis apkalpot, bet veikalu vadījis nav un kasi pārzinājis

.. .

Brikmanim, kā rādījās, tas patika it labi. Gan viņa cilvēku pazinējai acij

nevarēja palikt apslēpts, ka Pēterim viņa spalva nav īsta, bet lienēta
.. .

Bet tas

jau viņam nerunāja par
sliktu . .

.
Vienkārt, ja viņam aizdod drēbes, tas pierāda,

ka ir cilvēks, kas viņam uzticas. Otrkārt, var redzēt, ka viņš nekāds uzdzīvotājs
nav... Ja nu viņš bijis spiests pat drēbes lienēt, tad šis apstāklis liecina, ka

viņam gājis slikti
...

aiz kāda iemesla, tas te nekrīt svarā, bet viņam
ir gājis slikti

..
.

Un, ja cilvēkam ir gājis slikti, tad viņš ir satricināts un

pazemīgs, bet tamlīdz arī apzinīgs un taisnīgs . . . Viņš domā tad par to, ka visi

cilvēki lai varētu dzīvot... lai arī viņa principāls varētu dzīvot
.. .

«Lai nu kā,»

viņš pie sevis nodomāja, «bet šis cilvēks man nezags ..
.» Un, treškārt, viņš,

lai gan pazina veikalu un tā teķnisko pusi, tad tomēr nepazina komiju aizkulišu

dzīvi, nevarēja būt pazīstams ar viņu niķiem un stiķiem un tādēļ ir vēl daudz

par muļķi priekš zagšanas
.
.

.

Tā viņam šķita tā labā puse pie šī kandidāta. Ļaunā puse tā, ka viņš tāds

pasīks un diezin vai spēs dzērājus lāgā savaldīt, kad tie taisa škandalu un ne-

maksā
.
. .

Dažreiz tie pat jāapstrādā ar pipku, un diezin vai viņš to spēs .. . Bet

kur visus labumus vienkopus dabūsi, un pie labas enerģijas, kuras šim jaunajam
cilvēkam netrūkst, ir daudz kas iespējams . . .

«Nu labi, jaunais cilvēks, pamēģināšu ar jums!» tas beidzot sacīja. «Pieņemu

jūs vienu mēnesi uz provi, tad vēlāk redzēsim, ko spējat
.
.

.
Jums jāzin, ka manā

Daugavmalas vīnūzī nav viegli .. . tirgus laikā pilns, ka murkšķ vien, sauc pa

visiem kaktiem un malu malām, bet no rokām ātrāk nevarat laist ārā, kamēr nav

nauda rokā, jo citādi visi aiziet nesamaksājuši . . .
Kam jūs dodat tā vai uz stenku,

tad vajag zināt, kā rokā dabūt, jo viss iet uz jūsu galvu un atbildību . . .
Viss tas
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jums caur praksi būs jāpierāda, ka to spējat . . . Ka jums nav zaloga, ko ielikt, tas

gan, zināms, liels traucēklis . . . tādēļ jums kase būs jānodod katru vakaru . . . Nu,

vienalga, pieņemu jūs
.. .

trīsdesmit pieci rubļi mēnesī. . . ēdiens pie maizes galda

un istabiņa augšā . . . leronieties pie vakara savā jaunā darba vietā, tad noņemsim

aprēķinu no jūsu priekšgājēja un varēsiet saņemt veikalu ...»

Protams, ka Pēteris
par

tādu negaidītu iznākumu bija dziļi aizkustināts. Viņam
tagad Brikmanis bija tas krietnākais un cēlākais vīrs uz pasaules. Un tādēļ arī

no visas sirds viņš spieda tā roku. «Pateicos jums ļoti, Brikmaņa kungs, ka taisni

man dāvājāt savu uzticību . . . Gribu jums rādīt, ka neesat man to velti dāvājuši . . .

«Jā, jā, jaunais cilvēks,» Brikmanis smaidīja, «bet tikai darbiem
.. .

Vārdi

te mazāk no svara
.
.

.

Izteikt vienu lietu taču daudz vieglāk nekā izdarīt, vai ne?»

«Var jau būt jums taisnība , .. savu sirdi jums nevaru parādīt; bet es patiešām

tā domāju un jūtu ...»

«Nu labi arī tas!
..

.

Tikai neaizmirstiet šodien pie vakara ierasties uz die-

nesta . . .Darba drēbēs, protams . . . Jauna kunga dienas nu beigušās .
.
. tagad jūs

sagaida darbs un pienākums
. .

.»

Viņš izvilka un apskatīja savu zelta pulksteni. «Man tagad nu jāiet . . . darīša-

nas gaida
. . .

Uz redzēšanos ...»

«Ardievu!» Pēteris sacīja, ar plakstieniem mirdzinādams lejā slapumiņu, kas

bija iekrājies acu galā. — Nākošā acumirklī viņš bija uz ielas
. . .

Pēterim tik viegli ap dūšu, tik līksmi ap sirdi! Kā jau, kad cilvēkam notiek

viņa griba. Vietas viņam vajadzēja, un vietu viņš dabūja. Viņš aizmirsa pat paša

principāla aizrādījumu, ka uzņemas grūtu amatu
.. . par to viņš nemaz nedo-

māja .
.

. Viņam dedza krūtīs tikai viens: laba griba savu uzdevumu krietni izpildīt!
Un pateicīgi viņš iegādājās Fuchsingu, bez kura, kā tas tagad skaidri atskārta,

viņš ne mūžam šo vietu nebūtu dabūjis! «Jā, kad ir draugi ... un vēl tāds draugs,»
viņš priecīgi nodomāja, «tad cilvēks var gan pie kā tikt ...» Kā viņam par to

atlīdzināt? Šimbrīžam jau tas nevarēja vairāk kā tikai aiznest viņam pirmajam to

priecīgo ziņu . . .

Nu, saprotams, ka viņš novēlēja labas laimes un izdošanos
...

Ja Pēterim

vēl kā vajadzētu, tad viņš gatavs pakalpot.
Bet Pēteris lūkoja iztikt, kā nu varēdams, jo dzīvot uz cita kabatu arī nav

nekāda aprēķina . . . Zābaki viņam bija jau izlaboti, savas paša apdilušās drēbes

tas lūkoja, cik nu labi varēdams, nospodrināt, aizšuva cauros elkoņus, apvīlēja
biksēm apakšgalus

..
. pie to «šefti» apģērbs vēl labu labais! Tikai pulksteni tas

no Fuchsinga izlūdzās vēl tālāk, kamēr tiks pats pie sava — jo laiks viņam pa-

stāvīgi jāzin — un tad arī — lielāks cienības labad —• vienu no tiem klocriņķiem.
Tā kā Fuchsingam bija vēl otris pulkstenis, tad viņš atļāva arī, un tādu lietu

kā riņķu viņam vai cik rezervā, tādēļ tad viņam vienalga, vai gredzens Pēterim

uz pirksta vai kumodē .
. .

Laikus jau pirms nosacītās stundas viņš devās ceļā, jo viņam rūpēja savu

jauno vietu tā no lieka apskatīt ...

Nogājis tur, tas izsauca pudeli alus, nosēdās ar to pie kāda galdiņa un izlikās

tā, it kā būtu kāds šīs iestādes nejaušs apmeklētājs . . .Laiku kavēdams, tas vēl

aizpīpoja papirosu un gaidīja.
Viss tas ārējais ierīkojums un telpas nebija viņam nekas jauns . . . tāpat viss
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kā pie Opermaņa. Tāpat lete, aiz tās bufete glāžu durvīm, aiz kurām redzamas

veselas rindas pudeļu ar smalkiem šņabjiem, vīnu un nullšņapšķiem, citas zeltītām

etiķetēm, citas vēl neiztītas, ievīkstītas sārtos vai zilos papīros, tad veseli kalni cigāru

un papirosu paciņu. Sim glāžu skapim blakus vesels strēķis ieplakanu mučeļu vai-

rāk lietojamā šņabja pēc grādiem, kapara stopi, pusstopi un mazākie mēri, trekte-

rīši, lejamas rokas pudeles, kas atrodas uz plaukta virs mucām, vairāk vai mazāk

nolietas . . . Viesu telpās tāpat dzeltenbrūni krāsoti galdiņi ar tādiem pat krēsliem

bez lēnēm, grīda tāpat izkaisīta ar collu biezu zāģu skaidu kārtu. Bez tam vīnūža

telpai blakus vēl otra plaša telpa, kur atrodas biljarda galds un sakarā ar ķēķi
maizes galds . . . Turpretim aiz letes biezi drēbju priekškari sedza vēl kādas dur-

vis, kas veda uz kabinetu priekš labiem draugiem patērētājiem, kuri vēlējās iemest

un iekost tā, ka tos lai visa pasaule neredzētu
. . .

Viesi ienāca un izgāja tikai
pa retam, jo pate lielākā drūzma te bija tikai

priekšpusdienā pa tirgus laiku. Kad tirgus nošķīrās, tad palika maz ko darīt; at-

lika tikai tie viesi, kuri pie gadījuma ienāca. Tā arī tagad tikai pāris miesnieku

zeļļi bumboja biljardu, skaļi vāciski triekdami; ja vienam krita, tad otris lādējās,
ja vienam neveicās, tad otris priecājās

.
.

.

Maizes sieva mierīgi sēdēja blakus sa-

vam galdam, it kā savu preci pārdevusi. Aiz letes komijs, tāds parastais un no

Koška attēlotais kabaku komija tips
.. . spīdīgu, bālu seju, tukliem vaigiem un

šaurām acīm
... it kā samiegojies . .

.

Bet mierā tas nebūt nestāvēja. Tiklīdz reta-

jiem viesiem bija ielējis šņabi vai padevis pasaukto alu, tas tūlīt izvilka no krūšu

ķešas savu piezīmju grāmatu un, apmērcis zīmuļa galu mutē, tur zīmēja un

rēķināja . . . Kad bija ticis pie iznākuma, tad izņēma no kases pāris rubļus naudas

un ielika tos savā makā
. . .Bet jau pēc brītiņa padomāja, rēķināja atkal no jauna

un saskaņā ar jauno iznākumu iebēra atkal no kases kādus rubļus savā makā.

Pēterim tas izlikās diezgan neizprotami.
Beidzot ieradās arī pats Brikmanis raibu puķainu vesti un rievainu drēbju

hūti ar kņopi pašā vidū.

Pēteris, principālam ienākot, piecēlās . . .Komijs patlaban bija iegājis blakus

pie bumbotājiem.
«Vai jūs, jaunais cilvēks, še pēc manis prasījāt?» Brikmanis Pēterim

uzprasīja.
«Nē!

..
.

Neatradu par vajadzīgu ...»

«Labi . . . jūs lietu saprotat!» principāls ar labpatiku sacīja. «Neliecieties arī

turpmāk neko zināt
.. . pirms man jātiek ar veco komiju galā ... Ja ko vēlaties,

tad pasauciet, es samaksāšu ...»

«Nav vajadzīgs,» Pēteris atmeta ar roku, «es tāpat jūs netraucēšu...» Un

tikpat nevainīgu vaigu kā agrāk tas sēdēja tālāk pie savas alus pudeles .. .
«Nu, Kausiņ, iztaisīsim aprēķinu!» Brikmanis uzsauca komijam, kurš atgriezās

pie letets. «Kur ir grāmata?»
«Tūlīt!» tas atbildēja un izvilka no kādas atvilktnes šauru grāmatu, iekš kuras

tad atradās arī visa tā «buchhalterija»
.
. . Tur bija atzīmēts, kad un cik alus

mucu piegādāts, cik stopu lielas, kad papirosi pirkti, kad šņabis piegādāts
.. .

Kādā citā vietā atkal, cik uz parāda izdots . . . Tad viņi ņēma saskaitīt, cik vēl

pudeļu alus uz lēģera, cik papirosu, cik cigāru un cik šņabu pudelēs un mucās
..

.
Tam nolūkam mucās pa spundi tika bāzti gari skali, kuriem tad tajā vietā, cik

tie bija no brandvīna slapji, aizgrieza robu. Tā ka Brikmanis tādas revizijas
izdarīja diezgan bieži, tad mučeli vēl nemaz nepaguva izdzert, kad bija jau otra

revizija, tā ka viņi tad rēķināja robu no roba, bet varēja uz mata pasacīt, cik

degvīna vel mucā un cik tas pārdots . . . Savelkot nu visu kopā, cik
preces pēc
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daudzuma izdots, cik tās vēl ir un par kādu cenu tās vajadzēja pārdot, varēja
ari «ungefāhr» aprēķināt, cik naudas vajadzēja ienākt un, salīdzinot šo posteņu

ar ienākušām sumām, pasacīt, vai labi vai slikti andelēts, vai kā viņi to apzīmēja,
vai taisīts «īberšuss» vai «unteršuss» .

.
.

Brikmanis rēķināja un rēķināja, raustīja kamiešus, reižu reizēm sāpīgi no-

lūkojās, ■—- kā neštim, tā neštim! «Piecdesmit rubļu «unteršuss»!» viņš beidzot

sacīja.
«Kur tas var būt!?» komijs izbrīnējies sacīja. «Pēc mana rēķinuma netrūkst

nekas
.
.

.
Āre, redziet, uz alus tik un tik, uz smēķi tik, uz šņabi tik un tik naudas

man vēl kasē
.
. .»

Viņš noskaitīja Brikmanim priekšā kases naudu . . .Nu tikai Pēterim uzausa

gaismiņa par to, ko tas pirmīt tur strādāja. Viņš «štimēja kasi». Tā ka lai iznāk

pēc viņa aprēķina! «Bez saviem maziem niķiem jau tur nav,» Pēteris nodomāja,

un, tā kā tādas lietas aizskāra viņa taisnības jūtas, tad viņa simpātijas svērās

Brikmaņa pusē . . .
«Uz šņabja vajag būt tik un tik, mīļais Kausiņ,» Brikmanis aizrādīja.

«Redziet, izdots tik un tik pusstopu ...»

«ītin pareizi! Un
par pusstopu mēs ņemam

tik un tik, par
kortelīti tik

.. .
Vai tad neiznāk? ...»

«Ejta nu, Kausiņ, ko jūs rēķināt! Kur tad «ībermērs?» Vai tad jūs pus-

stopiem un kortelīšiem vien pārdevāt? Kur tad glāzītes? Cits izdzer tikai pusē,

cits trešu tiesu, cits tikai pie lūpām pieliek, it sevišķi kad nāk strīpā un sāk saukt

pēc kārtām. Jūs uzpildiet pāri pilienus virsū, un glāze pilna atkal
..

. Kur viss

šis «ībermērs» palicis?!
.
. . Nu, labi ar — lai katris izdzertu savu glāzi līdz

pēdējai surbiņai, kas nekad nenotiek, tad jau vēl arvien jums vajag izliet no pus-

stopa savas 46—48 glāzītes!
.
. . Kur tas te iznāk?

. .
.»

«Nu jā, Brikmaņa kungs, kad jūs tā rēķināt, tad jau jūs diezin ko varat iz-

rēķināt!» komijs taisnojās. «Cik tad te to ļaužu ir, kas dzer glāzītēm? Nav jau te

Vērmaņa parks, Klostera pagrabs, Svarcenavs
. . . Tirgus bābas, mužiki un

miesnieki, tie ir tie īstie šņabīšu dzērāji, jā? «Tā tikai tāda sevis apkrāpšana,» tie

teic, «bet ieliec riktīgu mēru ribās, tad zin, kas ir!
..

.» Kur jūs te tādus ļaudis
ņemsiet, kas izpirks brandvīnu un atstās savu glāzi neizdzertu? ...»

Brikmaņa vaigā bija sāpīgs smaids . . . rūgti viņš smēja .
.
. «Tad ir brīnuma

lietas gan! . . .
Bet, cikreiz es te esmu bijis, nekad neesmu redzējis citādi dzeram

kā tikai glāzītēm ...»

«Glāzītēm gan, bet kā viņi to dara! Nopērk kortelīti, ielej pudelē un lej no

tās glāzēs . . . Are, tur tas «ībermērs» paliek! Meklējiet nu ībermēru
. . .»

«Kādēļ tad tas tiek pieļauts!?» Brikmanis stingri iesaucās. «Te taču nav

šņaba kantoris, te ir vīnūzis. Ja kāds lej no viena mēra otrā, tad tas nozīmē,

ka viņš še tirgojas, bet es domāju, ka mēs tokš maksājam tos papīrus? Vai

neesmu jums teicis: neatļaujiet to . . .»

«Neatļaujiet, nu neatļaujiet! Tad viņi iet pie Švābi un dzer, kā tīk . . . Tam

pašam destilatura
...

un jūs tad varat skatīties
..

. Nē, nē, Brikmaņa

kungs, ja jūs par šņabīšiem uz mani ko domājat, tad jūs grēku pelnāt . . . Un uz

alu, tur man iznāk taisni paspēle! Nu parēķiniet paši . . . pudele alus man ieskai-

tīta astoņas kapeikas, bet
par pusrubli mēs dodam astoņas pudeles. Bet tirdzinieki

un arī laucinieki pēdējā laikā ieņēmušies tā: sametas vairāki kopā un sauc alu

tikai pusrubļiem. Saka: «kādēļ es maksāšu astoņas kapeikas par pudeli, kas man

nekait dzert par pusrubli astoņas pudeles . . .» Āre, to jūs nemaz nerēķināt .. .»

«Ko nu jūs man stāstāt, Kausiņ, es taču neesmu mazs bērns... Jums neiz-
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nāca tik daudz, jūs laikam savu naudu klāt maksājāt? Stāstiet to muļķim, ne man!

Es pats savā laikā esmu bijis labs — — gribēju sacīt: man ar savu principālu
tas nekad nenāca priekšā

. . . Nu, ko mēs tik daudz runāsim!
. . . Sevi cauri izdzīt

es neļaušu . . . Man ir paraksts, ka esat apņēmušies no pusstopa izliet tik un tik,

es varētu uz to pastāvēt un atvilkt «unteršusi» no jūsu zaloga. Bet es negribu!
Vai es jūs izmācīšu?!... Lai māca jūs pasaule... Se, ņemiet savu naudu

un ejiet . . .»

«Paldies par naudiņu!» komijs sacīja, slepus mēli nokārstīdams. Pēterim tas

nepatika. Viņam teju teju bija prāts atklāt savu novērojumu, kas strīdīgo jautā-

jumu lielā mērā noskaidrotu, bet tad iegādājās Fuchsinga gudro pamācību: «kad

tu ko redzi un zini, tad paturi to pie sevis
..

.» Un, otrām kārtām, komijs jau
varbūt naudu bija agrāk kasē ielicis, mainīdams vai kā, un tagad to atņēma atpa-

kaļ. No cilvēka nevajag domāt tik ļauni, jo cik viegli var kādu nepatiesi apvai-
not! .

.
. Un, ja jau kungs tik augstsirdīgs, ka viņam tos grēkus atlaida, tad ko

tad viņš tur vēl ies muti klabināt
..

.

Komijs saņēma savu zalogu un savu algu, brīnējās un skatījās, kur tad viņa
pēcnācējs! Vai tad vecais vairs nevienam neuzticas un pats sāks kroģēt! ...

—

Jo Pēteris it nevainīgs joprojām sēdēja pie savas alus pudeles, it kā tas nezinātu

ne rīta, ne vakara . . . Bet aizgājējs drīzi vien noprata, ka tā izlikšanās vien un ka

tas jau tas pats vien ir! Nelaipnām, skaudīgām acīm viņš to uzlūkoja. Un, kad bija

ardievojies no Brikmaņa, tad piegāja arī viņam klāt un, ironiski smaidīdams,

spieda tam roku. «Ardievu, «malaci», tātad tu tas
...

Nu starojies
...

lai dievs

tev palīdz mēnesi izdzīvot ...»

Tā pieķerts, Pēteris piesarcis noskatījās, kamēr tas izgāja pa durvīm. Viņam
tā kā pārmetums, ka izēdis otru no vietas. Kur nu viņš ies?

Brikmanis gan zina — kur. Tā kā viņam nauda, tas ies cauri un raudzīs

noslīcināt savas «kreņķes». Uz pāra dienām atdabūjis savu brīvību, tas dzīvos uz

nebēdu! Tāpat kā viņš citreiz, kad nebija vēl vairāku vīnūžu īpašnieks Brik-

manis, kas skaitījās pie vāciešiem, bet nabaga latviešu puika un komijs Tiltiņš
..

.

Viņš paņēma pirkstos divas mazas glāzītes, nolika tās uz galda, pudeli kon-

jaku un trauciņu ar citrona bonboniem. «Panāciet nu šurpu, jaunais cilvēks!»

tas Pēteri aicināja. «lespricēsim to jauno amatu
...

to es no savas puses

izmaksāju .
.

.»

«Paldies,» Pēteris atbildēja, «bet neesmu nekāds dzērājs .. .»

«Nu, nu, savu glāzīti pa godam, ar sātu un mēru, to jau var!» Brikmanis

apstiprināja. «Ka plencējas, tas arī man nepatīk, bet, ja neviens nemaz nedzers,

no kā tad mēs, vīnūžnieki, lai dzīvojam?»

Viņi izdzēra
.
. .

«Tā!
...

nu uz veselību
...

lai mums ilga dzīvošana! Man jau
patiktos, kad mēs varētu sadzīvot nosirmējuši . . . Mums tikai vajag saprasties un

iedomāties vienam otra stāvokli . . .»

«Protams, to mums vajag .. .» Pēteris atbildēja.
«Man ir seši vīnūži,» Brikmanis turpināja. «Ja nu man taisa katrā mēnesī

piecdesmit rubļus «unteršuss», cik tas iznāk gadā? Cik tas iznāk pa visiem sešiem

vīnūžiem? Vai tad es varu dzīvot? . . . Nē, tad man jāizput
... Ja es to pieļautu,

līdz matiem es būtu iekšā
.
. . Nu, dzersim vēl uz otru kāju .

.
.»

Viņi iedzēra . . .

«Jā, jā, cilvēki, cilvēki mūsu laikos! Kontrolē tu viņu, cik gribi, ja nav cil-

vēks, nekā tu neizkontrolēsi?!
...

Es arī pats savā laikā esmu bijis komijs, bet

es tā ne!
...

Es rēķināju tā: ja kungs varēs cauri nākt un dzīvot, tad arī man

būs!... Bet kas tagad to apdomā?! Domā: Brikmanim ir seši vīnūži, tam nāk
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naudas gubām ...
no tā tik nu var plēst un raut bez kāda rēķinuma . . . Nav

tā . . . Ir jau zināms, kur tā nauda visa paliek . . . Pilsētas nodokļi, patentē, lokāla

īre, personāla algas, par alu jāmaksā, šņabi, papirosiem
..

. Iziet tā viss līdz

nagiem
...

Un tad vēl pašam jādzīvo, familija jāuztura, bērni jāskolo
..

. Jaā!
Mūsu laikos dzīvot ir skola . . .»

«Laiki grūti gan!» Pēteris nopūtās. «To jau pats redzu
. . .»

«Kas komijam?» Brikmanis atmeta ar roku. «Viena galva, viena bēda,

galds gatavs, dzīvoklis, atnāk pirmais, paņem savu naudu! Tas nezin vis, kādi āži

dažureiz principālam ap dūšu badās . . . Protams, ir jau arī viņam savas izdoša-

nas, drēbes, apavi, galvas nauda, ir arī sava rinda jāizsauc, kad nāk strīpa. Tā

šefte to prasa dažureiz, kad dzeršana negrib iet uz priekšu . . . Tad vajag uzspi-
cēt

.. .
es izsaucu savu kārtu, cits parādā nepaliks. Bet var jau ar. Es vairāk

neprasu, lai man no pusstopa izlej četrdesmit astoņas glāzītes . . . Bet iznāk daudz

vairāk, kad dzērāji nāk strīpā, jo tie glāzes tad pa druskai nodzer un vajag tikai

uzpilināt vien
...

Es taču pie katras glāzītes nevaru klāt izstāvēt un negribu
arī!

.. .
Un, kad kundes piecas sešas reizes ir maksājuši pusglāzīti par pilnu,

vai tad nevar tiem ari reiz
- pieliet pusglāzīti par velti . . . Vai nav taisnība,

ko? . . .»

«Taisnība!» Pēteris atbildēja.

«Nu, alzo! Bet kādas dažs netaisa cūcības . . . Cits no glāzītēm salasītās atlie-

kas, kuras esmu atvēlējis priekš izmaksāšanas fūrmaņiem un gorodovojiem, pie-

grūž pie tās pašas pudeles un izdod par skaidru naudu. Cits pielej pie šņaba
vienkārši ūdeni, lai viņam iznāk vairāk .

.
. Cits nopērk kantorī

pa pusstopam un

pārdod savu brandvīnu un ne manu
.. . Teic tu viņam ko, viņš tik taisns kā

dievkociņš! Sirms es esmu palicis, galvu lauzīdams, kā tādus niķus aizkavēt, bet

ko es tur varu izdarīt . . . Vairāk nevaru kā viņu atlaist no vietas, nāk otrs, rīko-

jas tāpat, dzen atkal to projām, un tā tas iet arvien joprojām . . . Itin kā es sava

prieka dēļ to darītu! . .
.

Bet citādi nevaru, dari, ko gribi . . .»

Viņš norija rūgtumu, un Pēterim arī tur nebija ko pretim sacīt.

«Jā, jā, jaunais cilvēks,» Brikmanis turpināja, «cilvēkam vajag būt godī-

gam .. . godīgums tas lielākais
.. .

Strādā pēc savas sirdsapziņas un nebaidies

nemaz par to, ka tikai tavs principāls nenopelna par daudz! . . . ledomājies, ka

tu būtu tas kungs, ko tu teiktu. Nē, nē, Brikmanis nav suns, viņš ļauj katram

dzīvot. Viņš citu negrib kā tikai to, kas tā taisnība . . . vairāk ne kā to, kas tā

taisnība ...»

«Es jau arī!» Pēteris itin piesarcis atbildēja. «Varat par mani apjautāties

Klostera pagrabā. Viņi var sacīt par mani šo vai to, bet kasi es esmu nodevis

arvien līdz pēdējai kapeikai
..

.» Viņam patiešām neomulīgi, ka
par viņu tā var

šaubīties
...

«Nē, nē, es jau tev ticu,» Brikmanis to apmierināja .. . «es ticu ikkatram,

kamēr tas mani nav piekrāpis . . .
Mums ir jātic . . . kur tad mēs aiztiksim, ja cil-

vēks cilvēkam vairs neticēs . . . No citiem esmu arvien noņēmis parakstu, cik tiem

no pusstopa izliet
... no tevis tādu neprasu ... Ja nav pats cilvēks, tad tur ne-

kāds paraksts nelīdz . . . Tādēļ strādā tikai pēc savas labākās sirdsapziņas un būs

labi .
.
. ledzersim vēl vienu; visas labas lietas ir trīs . . . Jurģen, nāc tu arī!»

viņš aicināja maizes sievu. «Tas ir mūsu jaunais komijs ...

Ka tikai tu viņam

labi dotu ēst un man nebūtu jādzird par tevi sūdzības
.
. .»

«Ak tad tas tas mūsu jaunais jaunskungs!» sieva iesaucās, Pēteri saldi uzlū-

kodama. «Nu, tad jau lai iet uz jūsu veselību
.
. .Par ēšanu jau nebēdājieties . . .
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gan mana Matilde jums paraudzīs to labāko
.. . Un, ja gribat pastarpām ko,

varat katrā laikā izmeklēties pie mana maizes galda, ko sirds jums kāro
..

.»

«Ar to vien nav līdzēts, ja uz tava maizes galda vecs un saskābis vien būs!»

Brikmanis iesaucās. «Nu!
..

. Zini, kā mūsu līgumu: arvien labu un svaigu

preci ...»

«Tikai labu un svaigu,» sieva attrauca. «Vai tad pie manis ir bijis citādi
.. .

Uz veselību . . . gan jau, jaunskungs, jums izkalpošu
. . .»

«Tā!» Brikmanis aizkorķēja pudeli un nolika atpakaļ. «Tagad, jaunais cil-

vēks»
— viņš ieskatījās viņa pasē, — «Pēter Krauklīt tevi sauc — — saņem

atslēgas. Te ir kases atslēga ar desmit rubļiem maiņas naudas, te bufetes atslē-

ga .
. .

vajadzīgie trauki un mēri visi te ir!
. .

. Te tāfele priekš pierakstīšanas,

ja kādam vajag uz krīta. Bet daudz gan neielaidies, domā, ka pats esi par to

atbildīgs, ja viņš nesamaksā
...

It sevišķi piedzērušam nedod uz parādu, tāds

nekad neatmin un vēlāk lamājas, ka esi rakstījis viņam ar dubultu krītu
... Jā,

kad viņam ir nauda, tā ir cita lieta
.. . nedosi tu viņam, dos viņam Svābe un

citi .
.
. Bet uz parāda, — lai viņi dod, ja tiem tīk! .

.
.»

Viņš apskatījās visapkārt, vai vēl nav aizmirsis uz ko aizrādīt
..

.
«Un te

vēl. . . gumijas stripe ..
.» viņš pavicināja to rokās, «laba priekš kārtības uzturē-

šanas
. . .Kādreiz piedzēruši pārāk trokšņo, ķešas citiem virsū un aizdzen dažreiz

tās labākās kundes. Tādiem uzklāt kādas reizes pārliekam veselīgi . . .Bet tu tāds

pasīks, tu labāk pasauc vachtmeistaru (gorodovoju), pret kuru dzērājiem ir lie-

lāks respekts . . . Vakaros netaisi veikalu cieti par agru un no rītiem vaļā par
vēlu . . . Rīkojies nu ar dieva palīgu ... Ja tu pret mani būsi labs, es arī pret
tevi nebūšu suns ...»

Viņš sniedza tam roku kā savam labākam draugam, un Pēteris to arī sirsnīgi
kratīja. Viņš jau kungam nevar savu sirdi parādīt, bet, ja tas tam varētu iekšā

redzēt, tas arī sacītu, ka viņš tikai uz labu domā.
. .

Brikmanis aizgāja ..
.

Pēteris nu palika pirmais pavēlnieks un kungs pār
visu šo veikalu

...
Tā bija tāda savāda apziņa krūtīs! Tomēr Brikmanis viņam

par tiem komijiem bija pieteicis pilnu galvu, ka viņam tīri vai neomulīgi bija par

tādu būt... Vai tad viņi, pagāni, uz to zagšanu un blēdībām vien tā ir!? Tas

nav patīkami! ... Ja man nepatīk, es to pasaku un iemu projām, bet zagt —tā

ir tāda kauna lieta!
..

.

Viņam nebija vairs laika par to lietu ilgāk prātot, jo sāka nākt jauni viesi,

kuri bija jāapkalpo . . . Un, tā kā tas Klostera pagrabā bija radis šiverēties, tad

tādu apkalpošanu tie ļaudis te nebija redzējuši. Tie noskatījās uz viņu ar lielām

acīm
. . .

Atkal jauns komijs, bet diezgan patīkams cilvēks!
.. .

Saņemot naudu, Pēterim gan vēl viena lieta iešāvās prātā. Ir visādas izšķirības

starp vāciešiem un latviešiem, cunftīgiem un necunftīgiem, bet, ja nauda nāk, tad

tur nav nekādas izšķirības! Baura rublis tikpat labs kā vācieša, un zilberšeines

nav ne cunftīgas, ne necunftīgas ...
Ir tikai zilberšeines, un visi pēc viņām

cenšas . . . Dīvaina lieta!
..

.

Desmitā nodaļa

Laiks ritēja uz priekšu. Pagājuši vairāki gadi. Rīga pieņēmusies vēl jo vairāk

plašumā
.. . viņas iedzīvotāji skaitās jau pāri par simts tūkstošu. Veikalniecība

atkal par lielu soli attīstījusies, satiksme tapusi dzīvāka.

Manījusies arī pārvaldība. Vāciskā ģenerālgubernatora ģenerāļa barona Līvena

vietā nāca īsi viens pēc otra vairāki krievi: Baranovs, Suvalovs un pēdīgi Albe-
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dinskis. Tie tad arī uz vietējo tautību jautājumu skatījās citādi. Vismaz tie neno-

stājās uz baltiešu redzes stāvokļa, ka latviešu tautiskā kustība, kura vērsās pret

Baltijas vācietību un viņas privilēģijām, apdraudētu krievu valsts kārtību un būtu

tai naidīga. Taisni otrādi . . . Krievu ģenerālgubernatori ieskatīja šo kustību
par

ļoti vajadzīgu un vēlamu. Valdemārs un viņa laika biedri
—

Bernhards Dīriķis,
Brīvzemnieks un Andrejs Spāģis krievu nacionālā presē, it sevišķi Aksakova un

vēlāk Katkova vadītā «Moskovskije Vedomostji» 42, bija vērsuši diezgan krievu

augstākās birokrātijas uzmanību uz Baltijas vāciešu, sevišķi feodālās muižniecī-

bas separātiskiem centieniem. Tā kā viņu nosūnojušās privilēģijas nesaietas ar

Krievijas valsts likumiem, tie par vari cenšas uzturēt savu veco tiesisko kārtību

un uz tās pamatiem izbūvēt tālāk jaunu, kura nodrošinātu viņiem priekšstāvību
uz visiem laikiem. Tamdēļ tie ar visiem spēkiem cenšas uzturēt Baltijai joprojām

viņas vācisko raksturu, jā pat vācietību vēl jo vairāk nostiprināt. Siem priekš
krievu valsts nevēlamiem centieniem kā spēcīgs dambis stājās ceļā latviešu tau-

tiskā kustība, ko arī ieskatīja krievu augstākā birokrātija, vēl jo vairāk, kur šī

kustība ļoti pieticīga un viegli apmierināma.

Baranovs un Suvalovs, kuri bija Baltijas ģenerālgubernatori tikai īsu laiciņu,
izturējās pret šo «kaitīgo» latviešu kustību diezgan vienaldzīgi. Turpretim viņu
pēcnācējs Albedinskis, kurš drusciņ jau vairāk

paguva iedziļināties vietējos ap-

stākļos, taisni pavēlēja it visas lietas, kas atradās izmeklēšanā, attiecoties uz

«jaunlatviešu kustību», izbeigt un likvidēt. Tas bija sāpīgs trieciens karstajam
baltu patriotam — vicegubernatoram fon Kubem, kurš ar tik stingru roku bija
vadījis izmeklēšanu pret šo, pēc viņa ieskatiem, tik kaitīgo kustību. Daudz ne-

trūka, ka viņš —■ pēc savām domām
—

to būtu iznīcinājis līdz pamatiem, un

viņam tika izņemti no rokām ieroči . . . Savu varas stāvokli tas arī pēc tam patu-

rēja tikai dažus gadus, jo augstākai birokrātijai iekrita acīs viņa vicegubernatora
savienojums vienā personā ar Rīgas-Dvinskas dzelzceļa direktora amatu. Tā kā

viņam bija jāizšķiras vai nu priekš viena, vai otra no šiem amatiem, tad viņš

izšķīrās priekš pēdējā
.
.

.
Bet, kamēr vien tas bija vicegubernators, tas palika sev

uzticams kā nāvīgs latvietības ienaidnieks un pat vēlāk, kad tika nodibināta

Rīgas Latviešu biedrība, 43 viņš to pirmos pastāvēšanas gados centās novest pie

slēgšanas.

Tātad «jaunlatviskā kustība», kura samērā ļoti maz bija izplatījusies un bija,
tā sakot, jau nospiesta pirmos dīgļos, nu tika drusciņ pie elpas. Biezbārzdis dabūja
atvēli griezties atpakaļ uz dzimteni, tāpat atnāca atpakaļ arī Bernhards Dīriķis,
kurš pat bija nodomājis izdot Rīgā latviešu nedēļas laikrakstu tādā virzienā kā

«Pēterburgas Latviešu Avīzes». Viņš bija iesniedzis koncesiju un gaidīja atļauju

savam «Baltijas Vēstnesim».44 Tāpat darbīgais Andrejs Spunde, kurš gan bija
atstāts tepat, bet tika turēts zem policijas uzraudzības, tika no tās atsvabināts un

atdabūja pilnu brīvību. Tātad līdz ar to itin dabīgi starp Rīgas latviešiem pa-
modās atkal apslāpētie centieni nodibināt savu biedrību, un kādu laiku Pēterim

Krauklītim bija lemts būt par šo centienu vidus punktu.

Visiem pravietojumiem par spīti, ka tas pie Brikmaņa nedzīvos, viņš tomēr

vēl arvien pie? tā dzīvoja. Un ne vien dzīvoja, bet bija pa pusei «principāls» par

savu «šefti».

No sākuma viņam bija diezgan grūts stāvoklis, jo Brikmanis viņu pārāk cieti

kontrolēja. Tas Pēterim bija tas rūgtais kumoss. Rīkojies, cik taisni gribi, viņš

tevi tomēr tura aizdomās! Bet pēc notikušās revizijas principāls bija laipns kā

saulīte, izmaksāja arvien parastos trīs konjakus, runāja par godīgumu un «cik tas
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lieliski, ja cilvēks ir krietns». «Tā mēs arvien būsim labi draugi . . .» Pēteris, lūk,
bija taisījis smalku «īberšusu»

..
.

«Tāda draudzība!» Pēteris rūgti nodomāja. «Tikai tad, kad tas izmērojis
mani ar skalu, tas atzīst manu godīgumu un krietnumu

..
.» Beidzot tas nevarēja

nociesties un spēra vaļā: «Vai zināt, Brikmaņa kungs? Es varu rīkoties priekš
jums cik labi, jūs tomēr domājat: viņš zog!»

«Nē, nē, nekādā ziņā!» Brikmanis taisnojās ..
. «Dievs sodi, es tā nedo-

māju ...»

«Nu, tad jūs domājat: viņš zags! Kam citam šīs garās, plašās valodas?!
..

.
Vai zināt, tas cilvēku

pazemo ...
Es nesūdzos ne par ko, bet šīs lietas dēļ, kā

rādās, man būs no jums jāšķiras ...»

It kā sabijies Brikmanis viņu ar platām acīm uzlūkoja. «Jaunais cilvēks, vai

tā jūsu nopietnība?! ...»

«Mana svēta nopietnība!» Pēteris stingri noteica. «Es nevaru to paciest, nu!

Bet man ir kāds priekšlikums, un, ja jūs to pieņemat, tad mēs varēsim iztikt arī

bez tām skalu mērošanām
.. .

Tas ir, šis priekšlikums jūsu interesē daudz vairāk

nekā manā .
.
.»

«Lieciet dzirdēt
..

. lieciet dzirdēt jūsu priekšlikumu!» Brikmanis nepacietīgi
iesaucās .

.

.

«Cik jūs no sava vīnūža mēnesī varat ieņemt, to jūs tagad zināt
...

tas ir tas

visaugstākais mērs, ko jūs tagad ieņemat
.. .

Atskaitiet no šīs sumas nost izde-

vumus par preci, un atlikums iztaisa jūsu bruto peļņu
.. .

Labi! So sumu esmu

gatavs maksāt, jūs par to man dodiet lokālu, inventāru un papīrus . . . Jūs paliekat

vīnūžnieks-īpašnieks joprojām, esat savu peļņu pat nodrošinājuši, bet risks viss

būs mans . . . Vai es ieņemu vairāk vai mazāk, ar to tad man jāzinās .
.
.»

Brikmanis Pēteri lielām acīm uzlūkoja ...
kā viņš pats uz tam nebija

nācis? .
.
. «Jaunais cilvēks, tas jau ir ģeniāls priekšlikums! Man mana nauda

būtu droša un atkristu nost viss tas kreņķis
...

Jā, jā, bet kur man tā garan-

tija —?»

«Es jums varu dot drošību, ja vēlaties,» Pēteris sacīja.
Neticīgi Brikmanis viņu uzlūkoja, tad sāka vērīgi cauršķirstīt grāmatu. Viņš

taču zināja, ka viss bija ieskaitīts līdz nagiem, kur šis nu vēl varēja drošību

ņemt?! Kad tikai nav kādi niķi! ..
.

«Tas ir, naudas man pavisam nav,»
Pēteris sacīja, «bet man ir kāds labs

draugs, kas būtu gatavs par mani galvot . ..»

«Ā, tā ir cita lieta!
.
. . Kas šis draugs tāds ir? . . .»

«Tas ir Fuchsings, viens no darīšanu vedējiem konsula Rabemaņa kantorī,»

Pēteris paskaidroja.

«Ā, Fuchsing kungs!» Brikmanis ar vislielāko cienību iesaucās
.. .

«Es viņu
tā no tālienes pazīstu

..
. Nu, protams, viņa paraksts man tikpat kā skaidra

nauda
. . . Vai tas tev draugs, jaunais cilvēks?» viņš vēl it kā izbrīnējies piebilda.

«Ko tad jūs domājat, vai es no kādas nieka familijas,» Pēteris apzinīgi atbil-

dēja. «Pats konsuls Rabemanis —» viņš gribēja sacīt: «ir mans onkulis,» bet

laikā apķērās un nobeidza —: «liek uz Fuchsinga lielas lietas
..

.»

«Uz to cilvēku arī var likt!» Brikmanis uzsvēra. «Ja viņš galvo, es esmu uz

miera ...»

«Protams, ka viņš uz miera, jo esmu jau ar viņu par to runājis,» Pēteris pie-

metināja. «Tātad, Brikmaņa kungs, jūs zināt, zem kādiem nosacījumiem es pie

jums vēl turpmāk palieku
...

Ja ne, tad es aiziemu pie Svābi.
.
.»
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«Nu, es padomāšu,» Brikmanis aiziedams sacīja .. . «Varbūt
gan mes

satiksim
.

. .»

Brikmanis bija pārāk veikalnieks, lai viņš, lietu labi nepārlicis un nepārrēķi-

nājis, noslēgtu līgumu, kur varēja cerēt vēl pieplēst kādu nieku klāt. Un, ja vēl

tāds stingrs noraksts, ka katrs iztrūkums tiek segts, un pie tam vēl tāds galvenieks,
kas zaudējumu spēj segt . . . Un tādēļ, kad viņš atkal atnāca pie Pētera par to lietu

aprunāties, tas sacīja: «Principā es tavu priekšlikumu, jaunais cilvēks, pieņemu,
bet mēs visi esam maldīgi cilvēki .

.
. Mēs to iznākumu

gan esam tā aprēķinājuši,
bet mēs varam arī pārrēķināties . . .

Drošības dēļ tādēļ pieliksim klāt kādus desmit

procentus . . .»

Pēteris palika domīgs. «Bet, ja nu neiznāk, kas tad?
. . .

Tad man jādzīvo bez

algas ...»

«Nu, gan jau iznāks
...

tā mēs nemaz nevaram nomērot,» Brikmanis viņu

drošināja. «ledomājies, mīļais, ka to, kas tev pāri paliks, tu man vis nedosi
.. .

Te ir uzzīmēti mani prasījumi, zem kuriem es zemāk nepielaidīšos
...

Ja tavs

draugs grib šo papīri līdzi parakstīt, tad no pirmā vari saņemt veikalu uz sava

rēķina . . .»

Tagad nu Pēterim vajadzēja izlūgties laiku lietu pārdomāt. Viņš aprunājās

ar Fuchsingu, kurš domāja, ka kontraktu vajagot tomēr pieņemt, bet tad noslēgt
to uz vairāk gadiem. «Katru gad ,» viņš sacīja, «Rīgai pieved arvien vairāk labī-

bas, ar katru gadu tiek vairāk izvests uz ārzemēm un celtas jaunas fabrikas
.. .

Vajag prast kalkulēt! Rīgai vajaga lieliski augt, un līdz ar to celsies arī tavi ap-

grozījumi un tava peļņa. No sākuma varbūt ies knapāki .. . bet vēlāk var

nopelnīt ...»

Galu galā Pēteris ar Brikmani vienojās uz vairāk gadiem un no nākošā pirmā

pēc inventūras uzņemšanas saņēma pats veikalu uz sava rēķina . . . Pirmo mēnesi

tam gan iznāca tā tikai līdzi nagiem, bet tad atlikums pastāvīgi sāka augt . . .
Un Pēteris jau bija arī cilvēks, kas prata kundes pievilkt! Taisns, godīgs,

šņabi un alu turēja labu un deva pilnīgu mēru. Pats laipns apkalpotājs, uzmanīgs,

smalks, bet neuzbāzīgs, neplijās nevienam virsū: «ē, sauc nu tu, tagad tava

kārta!» Lai katrs dara, kā viņam tīk, sauc vai nesauc, tērē daudz vai maz, viņam

tas gluži vienalga. Pret katru vienādi smalks un pieklājīgs, ar katru labprāt pa-

smējās un jokoja, vienalga, vai tas nu būtu notērējis vairākus rubļus vai tikai

dažas kapeikas
.. . Tādēļ tad arī ikviens, kas reizi bija pie viņa iegriezies, arī

turpmāk labprāt pie katra gadījuma pienāca. Pie Krauklīšu Pētera ikviens jutās
omulīgi . .

.

Viņa lielākie kundes, no kuriem tas visvairāk dzīvoja, bija tirdzinieki. Bet

malēnietis Mārcis un viņa tēvocis Krustiņš arī bija tagad tirdzinieki,

«šeptējās» tepat uz tirgus ar gaļu un brauca arī bieži uz laukiem
.. . Viņi jau

Pēteri pašu pazina kā labu cilvēku, bet, kad bija vēl iepazinušies ar viņa labo

alu un brandvīnu, tie savas magaričas citur nedzēra kā vien pie viņa. «Aizies

pie Krauklīti,» viņi sacīja, «tur ir labs alus un stingrs brandavs
..

.» Kā īsti

draugi viņu sauca to par «tu» un juta līdzi viņam visās lietās tikpat kā savēji.
Ka tikai viņam būtu vairāk noiešana! Ko viņi paši vien būtu nodzēruši, tas bija

nieks, bet viņi vilka arī citus sev līdzi. Viņi popularizēja, tā sakot, viņu pa visu

tirgu un pat uz laukiem, nemitīgi aizrādīdami, ķa, ja kad grib iedzert savu lāsi,

tad tas vislabāk lon pie Krauklīša Brikmaņa vīnūzī . . . Un visi, kas šim aizrādī-

jumam paklausīja, arī paši dabūja pārliecināties: «tā ir gan!»
Tālāk pie viņa pienāca arī kuģu strādnieki, starp kuriem tam bija atkal labs

paziņa — ventiņš D id ž i s. Tas aizrādīja ikvienam savam darba biedram uz
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Krauklīša «šerpto» šņabi . . . leliec vienu stojaku pa
krietnam ribās . .

.
deg vien!

Tas ar saviem biedriem, ja vien bija izdevība, iegriezās labprāt pie Pētera un

pievilka viņam daudz viesus
...

It sevišķi vēlāk, kad Didžis tika
par «sviķi»,

t. i., tādu priekšstrādnieku, tas citur algu neizdalīja un kompāniju neturēja kā

tikai pie Pētera. Protams, ka viņam tad arī bija tiesība turēt Pēteri par draugu
un stāvēt ar viņu uz «tu» un «tu»

..
.

Tālāk Pēterim bija vēl kāds draugs — suits Andrejs, kas iznēsāja viņa
slavu starp kokstrādniekiem un «nosčikiem». Tā kā koku dzirnavas atradās otr-

pus Daugavas, tad Andreja partija gan te stenku neturēja, tas viņai iznāca par

tālu, bet svētdienās un brīvlaikos, kad uzvilkās svētdienas drēbes un izgāja uz

pilsētu, tie katrā gadījumā tad iegriezās pie Pētera.

Tuvākos vīnūžos, kur tie piegāja katru dienu, viņi dzēra uz stenku, pie Pētera

tikai par skaidru naudu. Bet stenku viņi bieži vien palika parādā, it sevišķi, ja
daudz bija sadzēruši. Tad aizgāja uz citu krogu un nerādījās vairs nemaz

.. .
Pēterim turpretim no viņiem nekādu zaudējumu necēlās . . . viņš, tā sakot, noņēma

citiem to kreimu .
.
.

Kreilis bija iestājies fūrmaņu amatā, un arī tas labprāt iegriezās pie Pē-

tera. Vienkārt, aiz vecas draudzības kā pie sava biedra un tautieša un, otrkārt,

aiz tīra praktiska aprēķina. Jo kurš tad negribēs labu preci un pilnīgu mēru un

vēl par to pašu naudu, par ko citi dabū diezgan šaubīgu «tavaru». Bez tam pie

Pētera bieži varēja satikties ar citiem ļaudīm. Balodis un citi pārdaugavieši
bieži vien pārskrēja darīšanās pāri uz pilsētu. Viņi tad pienāca pie Pētera savu

lāsi iedzert, pastāstīt, kā šiem iet, un izzināt, kā iet pa šo pusi. Neaizmirsa pienākt
arī Mikums un viņa sieva un meita, tās tagad par

Pēteri interesējās tikpat kā

māte un māsa.

Pētera šņabis bija tik stingrs un krietns, ka viņa slava bija izplatījusies pat

vācu aprindās. Tā kā arī pats Brikmanis skaitījās par vācieti, tad jau agrāk vi-

ņam bija pienākuši viesi no vācu aprindām, bet ne tik lielā skaitā kā tagad. Un,

neraugot uz visām principielām starpībām un tautību pretestībām, ļaudis, kuriem

ar Pēteri bija bijušas lielas diferences. Gerle nāca svinēt pie viņa savas zilās

mandagas un nodzēra savu naudu te. Tāpat arī ■—
kas pavisam neticami —

ieradās cunftīgie meistari: Andreass Cipfelbrinks ar savu leibmopsi,
Simeons Orkelbeins un Jochems Stemeizens. Kādēļ tad arī ne!

Dzērieni te tikpat labi kā Klostera pagrabā, bet uz pusi lētāki. Ar ēdienu arī

varēja iztikt, uzbrēc maizes sievai, un viņa tev iztaisa, kā vien vajaga. Lētāki

daudz nekā Pētera baznīcas krogū un galu galā labāki
.. . Tāpat biljarda

galds — trīs kapeikas no partijas
.. .

bumbo, ja gribi, vai visu dienu! Un tas

šinīs grūtos laikos vienam cunftīgam meistaram bija no liela svara. Viņam, kuram

cauras dienas jānodzīvo pa viesnīcām, bija gan jāredz, kā tas vieglāki tiek

cauri
. . .

Tas bija tas iemeslis, kas viņus veda šurpu.

Pēteris pa tiem gadiem bija pieaudzis, izbriedis un pārvērties tā, ka meistari

viņu vai nu nepazina, vai arī nelikām pazīstam . . . Viņi pie tam arī, kas attiecas

uz latvietību, bija kļuvuši daudz liberālāki. Jo Cipfelbrinks kādā dienā pats

atzinās saviem biedriem, ka pieņēmis kādu zemnieku puiku mācībā, bet citi jau
arī to pašu darot

...

«Kur tagad mūsu laikos to vairs var izmeklēt,» Simeons atmeta ar roku. «Ja

es gribēšu vācu dzimuma mācekļus vien izmeklēties, tad man tiem jābrauc pakaļ

uz Vāczemi . . . Un galu galā jau arī tie latvieši tādi pat vien cilvēki ir
.. .

Dau-

dzi no viņiem izglītoti tāpat kā mēs, runā vāciski, ka prieks . . . kāda tur vairs tā

izšķirība ...»



153

«Vai zināt ko?!» Jochems Stemeizens iesaucās. «īstenībā mums it visiem

vajadzētu turēties kopā kā vienas zemes bērniem, tik vāciešiem, kā latviešiem.

Mēs patiesībā esam visi vienas dzimtenes bērni, visi esam rīdzinieki. Mūs visus

vajadzētu vienot un kopot mīlestībai uz kopēju zemes stūrīti. (Pa vāciskam viņš
to sauca «die gemeinsame Scholle».) Bet ko mēs? Mēs ķīvējamies un ķildojamies,

griežam paši savā miesā, un atnāk ārzemnieki, tie mums noņem no deguna tos

labākos kumosus. Visas tās labākās vietas dabū viņi ...»

«Tev taisnība, Jochem!» Cipfelbrinks attrauca. «Aizej tu pie pilsētas kases

kolēģijas un pieprasi, lai viņa tev dod kādu labāku vietu pie pilsētas, neticu, ka

tu to dabūsi! Vienalga, vai tur vajaga inženiera, architekta vai techniķa — kas

ir tas, kas to naudu paņem? Auslenderis, prūsis, saksis, švābs, tikai ne mūsu

pašu rīdzinieks! Un pat ja kāds labāks amata darbs pastrādājams, mēs to nekad

nedabūsim. Tur arvienu tiks izsaukts kāds no ārzemēm, un tas to naudu

paņems . . . Tikai viņi tie gudrie, mēs tiekam ieskatīti
par muļķiem

..
.»

«Uz priekšu tas tomēr būs citādi, jūs redzēsiet!» Simeons pasteidzās iebilst.

«Tādēļ taisni mums Rīgā dibināta politechnika, 4° lai mums būtu savi inženieri

un architekti. Gustavs Danijels Hernmarks man to teica! Es
par šo lietu ar

Gustavu Danijelu esmu izrunājies gari un plaši tāpat kā tagad ar jums. Viņš saka:

«tas nenormāli, ka mums pašiem nav savu mācītu spēku un mēs tik lielā mērā

esam atkarīgi no ārzemniekiem. Un tādēļ mums vajadzēja savas politechnikas
..

.
mūsu politechnika mums tādus spēkus dos . . .» Tie ir Gustava Danijela vārdi . . .»

«Es politechnikā vairs neiestāšos un par profesoru nemācīšos!» Andreass

Cipfelbrinks sarūgtināts attrauca. «Bet savu godīgu amatu es saprotu un varu to

izpildīt . . . Tādēļ mums vēl nemaz nevajadzētu darīt bagātus auslenderus . . . Bez

biksēm un zābakiem viņi te atnāk, šie svešie lupatas, ar caunu kažoku un augstām
galošām atgriežas atpakaļ uz savu tēviju . .

.

Bet mēs, dzimtie rīdzinieki, nomocā-

mies visu mūžu un tomēr nekur netiekam ...»

«Tā jau iet, nachbar!» jochems rūgti nopūtās. «Neviens pravietis netiek
go-

dāts savā tēvijā
.
. . Visi mūsu lielie vīri ir ārzemnieki. Vajag pilsētas teātrim

aktieru, tos paraksta no ārzemēm, vajag muzikantus — no ārzemēm! Inženieri

un direktori ir ārzemnieki, preses vīri un pilsētas vadītāji cēlušies no ārzemēm.

Pats Gustavs Danijels ir ārzemnieks un tikai vēlākā laikā pieņēmis Krievijas pa-

valstniecību. Un kas tad nekaiš to pieņemt, kad var rīkoties pa Rīgu tikpat kā

savās mājās? ... Jā, jā .
.
. ārzemnieks pie mums ir viss, mēs paši nekas ...»

Andreass Cipfelbrinks īgni iesmējās. «Viņiem pašiem tur nav ko rīt, tādēļ viņi
klīst te šurpu pie mums! No kartupeļiem un augu ievārījumiem vien viņi dzīvo.

Ja tāds «auslenderis» ēd speķi, tad tie viņam ir augsti svētki! Vai viņi gaļu tur

var nopirkt, savā bada zemē? Bet mums, paldies dievam, vēl arvien ir savs ku-

moss gaļas . . . atliek vēl priekš māgenbitera un glāzes alus . . , Vai ne,
nachbar?

Bet nelīstu tie «auslenderu» lupatas mums uz kakla, mums ietu vēl daudz

labāki ...»

Gerle, priekšā pie letes dzerdams, to visu dzirdēja, un tas viņam briesmoti

grauza sirdi. Arvien zilāks un zilāks tam tapa deguna gals, un tas sāka raut

vaļā par visu to krievu būšanu. «Kad neb(h)ūt to auslender, jūs visi ēkš Rußland

stāvēt kā Ochsen am Berge!» viņš, ļauni smiedamies, iesaucās. «Jūs vis te ir ven

dum b(h)and! .. . Mēs, auslenderi, zachši, mēs jums to kultur nesī. . . Ko jus

no mums noskati, t(h)as jums (h)ir!
..

. Jūs visi esat gerade tikpat dum ka

prūši ... to kunst jūs nozog no mums, zachšem . . . jūs vis te ēkš Rußland esat

tikai dummes Vieh . . .»
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Viņš to runāja pie sevis «monologa», bet zīmēts tas bija uz meistariem blakus

istabā.

«Halt's Maul, dv Ochsenkerl!» garais Simeons, nevarēdams vairs ilgāki uz-

klausīties, tam uzbrēca. Un Jochems draudoši vēl papildināja: «Daß dv von mir

nicht fūhr's Fresse kriegst ...»

Bet Gerlem tas bija tikpat kā uguns pakulās. «Daß dv selber nicht kriegst!
Attackiere ich dich? Ich trinke mein Schnaps und mein Bier .

.
. Meister

.. .

špās' .. . cunftig meister! Jūs cunft aber nav nek(h)ād cunft... tā ir Dreck

cunft
...

es spuk uz jūs cunft . . .
Pie mums ēkš Konigreich Sachsen, tur ir richtig

meister und richtig cunft
.. . Jūs vis ir tikai paver un mužik un dum k(h)ā

zābak.»

Meistari apkusa, ar viņu ņemoties ..
.

tikai Cipfelbrinka mopsis viens turēja
kanti un rējās Gerlem pretim. Bet arī tas bija velti, un tādēļ viņa kungs to ap-

sauca: «Mops, sei ruhig!» Kad nu Gerle tad pārāk sāka ķengāties un kašķēties
citiem virsū, tad bija divi ceļi, kā viņu apmierināt . . .

Pēteris tad viņam vai nu uzgāza pašrocīgi kādas reizes ar Brikmaņa ieteikto

«štripi» — pret šo krievu būšanu Gerle sajuta patiešām trakisku respektu — un

viņam mute tad uzreiz bija cieti!
..

. Vai arī Jochems vai Simeons ieminējās:

«Gorle, machst dv noch ein Schnaps und Bier?»

«Ei, vvarum denn nicht!» Gerlem tādas lietas nekad nevarēja būt par

daudz
.
. .

Meistari tad lika viņam uz sava rēķina pasniegt kortelīti šņaba un pāra pu-

deles alus. Gerle tad uzvilka pavisam citu meldiņu . . . «Has taisnip', tas taisnip ,
ēkš Rigā ir to feināko meister un solidāko cunft! Bei Gott! Ekš Rigā un ēkš

Konigreich Sachsen . . . Nie es iesī no Rigā prom .
. .

nie! Un to latvēs', tā ir vēn

fein taut
.. . vēn gebildet taut

.. .
Viņai tik vajag savi cunft un savi (b)pied-

rīb'
...

Es atron recht un billig, ka latvēs ir sav (b)piedrīb .. . Fein Būrger ēkš

Rigā, fein
..

.»

«Ach dv Lupat einer!» Cipfelbrinks pie sevis nosmējās. «Nu, Jochem,

Simeon, taisīsim vienu preferansu uz biljardu?»
«Taisīsim!» tie atbildēja . . . Un tā tas gāja dažreiz caurām dienām.

Bez tam Pēterim pienāca vēl cita smalkāka publika, tā ka aiz letes atronošais

kabinets aiz biezajiem drēbju priekškariem gandrīz nekad nebija bez viesu. Labu

tiesu tādu pievilka Fuchsings, kurš pēc sava stāvokļa un ienākumiem gan varēja

apmeklēt labāku restorānu. Bet viņš labprāt pienāca arī pie Pētera. Kad bija
viens, tad, protams, tikai uz īsu brīdi. Viņš tad aizgāja aiz letes, ielēja sev tādu

šņabi, kādu tas vēlējās: zakuskai paņēma no maizes galda jakts desu, kuru pār-

grieza gareniski pušu un pats uz šķīvja spirtā uzcepa. «Percy, trinkst dv mit!?»

viņš tad Pēteri
pa vāciski aicināja. Pēteris pa lielākai daļai nedzēra

. . . tad viņš
dzēra viens pats .. .

uzvilka pats sev alus pudeli, paņēma papirosus, kādus vēlē-

jās, pats sarēķināja, cik viņam nācās maksāt, un ielika naudu kasē un aizgāja
.
.

.

Bet dažureiz tas atveda sev līdzi arī citus viesus; tad viņš ar tiem uzturējās

ilgāki kabinetā un likās tad sevi apdienēties
.. .

Viņš te pieveda lējēju meistarus

no Rozenkranca fabrikas — Veitmani un Zadi, drēbnieku meistaru Lilienfeldu,
enkurnieku aldermani Rozi, kuri tad te bieži vien pienāca .. .

leradās šad tad ari

Andrejs Spunde un atveda sev līdzi
pa tautietim. Balodis no Pārdaugavas atveda

sev līdzi fabrikas meistaru P. Hānu, Mārtiņa baznīcas skolotāju Ratminderu,

meseri Jāni Zilberfeilu, kurš atkal sev vilka līdzi citus meserus un liģerus, kā

Tidemani, Levendi, Reklienu v. c. Dažreiz viņi te sagadījās kopā viss bars, un

tad gāja vaļā dzīvas sarunas un iedzeršana pēc kārtas
.. .

Tad arī Pēteris pats
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labprāt gribēja būt viņu pulkā un apkalpojumu uzņēmās Koška, kurš, tiklīdz tam

nebija vietas — un tās tam bija tikai ļoti reti
— piemita pie Pētera, pārzināja

biljarda galdu un palīdzēja pie apkalpošanas. Un to tādēļ, ka ieskatīja Pēteri

par savu draugu . . . Tad jau, kā sacīts, gāja vaļā dzīvas sarunas, kuras vērsās

ii dabīgi uz latviešu lietu un biedrības darīšanu
. . .

Tātad Pētera vīnūzis it nema-

not izvērtās par vietu, kur sapulcējās visi pirmie Rīgas apzinīgie latvieši, un, ja tie

viens otru gribēja satikt, tad vajadzēja atnākt tikai uz tejieni . . .

Saprotams, ka līdz ar to vairojās lielā mērā Pētera ienākumi un vairojās arī

peļņa. Drīzi vien viņa atlikums pie visa brīva iztaisīja 100—150 rubļu mēnesī

un pieauga ar katru mēnesi lielāks . . .Pēteris to nemaz nebija cerējis. Viņam pret

Brikmani bija tīri neomulīgi, it kā viņš tam nodarītu kādu pārestību. Viņš jau

nodomāja labprātīgi palielināt nodevu savam principālam, bet pirms par to lietu

aprunājās ar Fuchsingu.

«Kāpēc tad!» tas viņu aprāja. «Apskati taču savu kontraktu
. . .

Vai pārpa-
likums pēc tā paliek tev vai Brikmanim?»

«Kontrakts gan .. .» Pēteris iebilda . . . «bet es domāju, ja Brikmanis zinātu,

ka man tik daudz atliek, viņš man to nekad nedotu. . .»

«Protams, ka ne, bet tas tev viņam nav jāsaka,» Fuchsings Pēteri pamācīja.
«Tā taču pilnīgi veikala lieta. Tu ne vien strādā, pūlies, bet nes arī risku un tādēļ

saņem atlikumu ...»

«Jā, jā,» Pēteris iebilda, «bet, ja mēs tā domājam cilvēcīgi, tad jau man ar

simts rubļiem mēnesī arī pietiek. Kur es tik daudz naudas likšu?»

«Kur Brikmanis viņu liks?» Fuchsings attrauca. «Tad tu nemāki naudu aiz-

nest uz šparkasi? Paglabā vien savu naudu . . . gan tā tev būs vajadzīga. . . Zal-

dātu gadi arī tev vēl stāv priekšā ...»

Tas jau bija tas, kas
grauza viņa sirdi un padarīja viņu nemierīgu. Viņam

gan liels atspaids bija tas, ka tas savai mātei kā vecākais dēls bija maizes

devējs, — sūtīja tai arī patiešām katru mēnesi naudu, — un caur to viņam bija

priviliģēts stāvoklis un cerība tikt vaļā
.. . Bet tikai cerība, jo kara klausības

nastas toreiz bija izdalītas citādi. Viņš gan tika ieskaitīts trešā šķirā, bet rekrū-

šus toreiz nedeva viss apriņķis kopā, tos deva katrs pagasts atsevišķi samērā ar

savu dvēseļu skaitu. Maziem pagastiņiem samērā ar savu dvēseļu skaitu bija jā-
dod maz rekrūšu, lieliem pagastiem daudz. Tādēļ tad itin dabīgi puiši, kas

rekrūšu gados, izrakstījās no lieliem pagastiem un pierakstījās maziem. Maziem

pagastiņiem tādēļ puišu arvien atlika, lieliem pietrūka. Bet parāds bija jāatlīdzina
nākošu gadu. Notika bieži, ka parāds iekrājās tik liels, ka bija jāķeras pie otras

un pat pie trešās šķiras. Lozes tad nebija jāvelk tā kā tagad, tikai vienu gadu,
bet daudzus gadus no vietas — dažreiz pat līdz trīsdesmitam dzīvības gadam.
Ja vienu gadu tika vaļā, tad vēl arvienu nevarēja būt drošs, vai otru gadu ne-

nodos. Bērzmuižas ļaudis bija liels pagasts, un puišu tur allaž trūka
.. . Tādēļ

viņš diezin ko būtu devis, ja viņam tie krievu gadi būtu pāri . . .
Lūk, Māris vilstošo acu dēļ . . . Tagad, kur Pēterim tik labi gāja, Mikumie-

tes atsalums sen jau pret viņu bija atkusis
. . . Tagad viņa to sauca atkal

par

«znotiņu» un tā īsti no sirds, jo Māris tagad sen iesvētīta, liela meita, kuru, jāteic,
katru dienu var laist pie vīra . . . Tādēļ arī tiklab māte, kā meita, ja vien tām

bija kāda darīšana iekšpilsētā, iegriezās labprāt pie Pētera, kurš caur šādu apcie-

mojumu jutās lieliski pagodināts. Viņš nosēdināja tās pie galdiņa aiz letes vai

arī kabinetā un pacienāja tās kā nu kuru reizi — dubultķiršu, naļifku, bišofu vai

pat sarkano vīnu . . . Uzkodai peperkūkas vai konfektes . .
.

Tas. tikai tad bija «amizieris» un iztriekšanās... Vecā smaidīja vien un
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skaldīt skaldīja: «Nu, znotiņ, kad atnāksi pie mums
.. . Mārim tagad mājās

klavieres
.. . Viņa tik smuki māk spēlēt: «Visi putni jau ir klāt, visi tuvi, tāli . .

.»

Stundas ņem ... pie tādas vecas freilienes . . .

Tēvam prasīju: cik tad dosi Mārim

pūrā ...
šis saka: piectūkstoši jau būs jādod . ..»

Bet jaunie uz viņas vārdiem negrieza ne mazāko vērību
. . . Mārim acis uz

Pētera vien tikpat kā dedzīklas, pat, dzerot vīnu, tā pār glāzes malu uz viņu

raudzījās, pārgalvīgi smaidot . . .Viņa tikai pastāvīgi ar viņu «neķēties» vien, kā

vecā sacīja. Slepus viņa tam svieda vai nu ar korķi, vai papīra gabaliņiem, vai

atkal, ja viņš gribēja ņemt kādu priekšmetu, tā steigšus viņam to nogrāba no

priekšas, pie kam viņu rokas arvien aizskārās un viena ar otru cīkstojās . . .
Māris

Pētera pirkstus būtu saspiedusi pavisam plakanus, ja vien būtu spējusi
.. .

Un tad visādas valodas! Grib viņš pudeli vilkt vaļā, viņa ar pieliek savu

roku pie velkamā. «Krauklīt kungs, es jums palīdzēšu!» (Kamēr viņa izaugusi

jaunkundze, tie atkal «jūsmās».) «Kāpēc jūs purināties, Krauklīt kungs?
..

.»

«Vai jums auksti, Krauklīt kungs?» «Kāpēc jūs tik trūvīgs?» «Vai jums sirds

sāp?» «Vai jūs esat iemīlējušies?» «Jaā!
..

.» «Kāds ir jūsu ideāls, Krauklīt

kungs? .. .» Un tā vien! Pavisam tukšas valodas
.. . Pēteris dažreiz pie sevis

pārdomāja .. . tukši vārdi bez mazākā satura, bet tomēr viņam tik patīkami ar

viņas tā noņemties un tenkāties . .
.

Protams, ka arī viņam netrūka mutes pretim dot
.
. . «Jā, es esmu iemīlējies

lieliski . . . Mans ideāls ir tautu meita . . . īsta latvju zeltenīte
..

.» Un, kad viņš
ņēma viņas pirkstus spiest, tad tā aiz sāpēm iekliedzās . . . atlaida vaļā, pavisam

plakani un balti . . . Bet viņam pret sāpēm zāles . . . viņš žigli šos pirkstiņus pie-
vilka pie savām lūpām un noskūpstīja. Un patiešām, viņai nesāpēja vairs, tā atkal

pārgalvīgi iesmējās, viņam lēni iesita
...

un tā amizieris bez gala ..
.

Maizes galda Matilde tādās reizēs bija nelabi uztraukta
.. .

nezināja, kur

šauties, ko iesākt, kur palikt .. . Lai gan kundes sauca viens šo, otrs to, viņa
iedrāza kabinetā ar lupatu, it kā tai te kas jāslauka ..

.
«Kas tev te par

darīšanu?!» Pēteris viņu strupi saņēma. «Mums tevis neva-

jaga ...
ir jau viss noslaucīts

..
.»

Viņa spītīgi sacirtās ..
. negribēja klausīt, slepšus uzmezdama Mārim nāvīgi

naidīgu skatienu
..

.
Pēteris savilka uzačus. «Nu, taisies, ka tiec! Ko tu te lien cilvēkam acīs tāda

kā lūžņa?! Nomazgājusi labāk muti un izķemmējusi galvu...»
Kad viņa vēl nepratās, viņš saķēra to pie rokas un izstūma laukā

.
. .

«Kas tad tā tāda ir?» Mikumiete ziņkārīgi jautāja, un trakulīgā Māris uzreiz

tāda klusa . .
.

«Mūsu maizes galdnieces meita,» Pēteris mazcienīgi atmeta ar roku
..

. «Pie

mācības jau varbūt arī iznāktu cilvēks .
.
. bet tā! .

.
. Briesmīgi izlaista, slinka,

netīra
.. .

cūka
. . .

Māte gan sit, bet ko tur izsitīsi ...»

Mikumiete vērīgām acīm uz Matildi noskatījās .. .
«Meita jau ir gan ...

kā

lāva
...

ka tikai savu augumu
būtu apkopusi

.. .
Kreklis kā

zeme, jaka ļēp
vien . . .

Vai
...

tas jau gan par kaunu, rādīties tādai priekš tik daudz ļaužu . . .»

«Matil', vai dzirdi!» Pēteris stingri pavēlēja. «Ej uzkopies .. . Nomazgājies
un apvelc tīru veļu, tad nāc veikalā . . . Citādi jūs abas ar māti aiztriekšu . . . Ne-

maz nav kauna
... iet savēlušās un nopinkojušās ...»

Saviebdama seju un it kā slepeni viņu mēdīdama, tā pazuda aiz kādām

durvīm .
.
.

«Nu, tad sāksim nu iet, meit,» Mikumiete mudināja . . . «esam tik lielu laiku

notergavojušās . . . Nu, znotiņ, kad tad pie mums atnāksiet?»
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«Apmeklējiet gan mūs. Krauklīt kungs!» Māris glaimi lūdzās
.. . «Jūs tik

ilgi neesat pie mums bijuši . . . Jums jāieraksta kaut kas iekš manas klades
. . .»^

«Jā, un lai viņa jums ko uzspēlē,» Mikumiete papildināja. «Manu Karlēnu

jūs vairs nepazīsiet
.. . man pāri pa galvu ...

let tagad ģimnāzijā .. . mācās ne

tikvien
pa vāciski, bet arī franciski

...
Tā tik ir valoda . . . čumuru čumuriem

...
Priri žaku darmavoh

..
. Kārlēns lasa pa franciskam, ka skan vien

..
. Mazais

Albertelis nu arī ar skubu vien jālaiž skolā . . . Nu, atnāciet taču ...»

Pēteris nosolījās. Pie tuvākās izdevības, vai nu svētdienas priekšpusdienu vai

citu kādu dienu, kad Koška paliks viņa vietā, viņš nokāps pie tām . . . Tad vēl

pie atvadīšanās viņš mātei nobučoja roku un ar meitu izmainīja zīmīgus skatie-

nus
...

un viņas aizgāja . . .
Viņš patlaban taisījās noņemt no galda paplāti ar tukšajām glāzītēm, kad pie

viņa ienāca Matilde . . . nomazgājusēs, noķemmējušās .. .

baltu jaku
...

Pēteris īgni saviebās. «Ej, ko tu te pinies pa kājām! Tu zini, ka es to ne-

mīlu.» Bet savā runā viņš apklusa
..

. Meita kā bilde, skaisti noaugusi, daiļiem

ģīmja pantiem, sārtu, baltu seju .
.
. veselīga un spēka pilna . . . degdama aiz mīlas

ilgām .
.
. Ar labpatiku viņš uz to noraudzījās . . . patiešām kairinoša parādība . . .

Viņa lēni to manīja un iedrebējās
..

. «Vai pans tagad ar mani mierā?»

«Tādai tev arvien vajadzētu būt», viņš apmierināts sacīja pavisām citā

balsī. . . «Tā tu man it labi patīc ..
. ikvienam patīc, kas ienāk veikalā

..
.»

«Patīku vairāk nekā tā brūnā pana, kas nāk? ...»

Viņa Pēteri ar šo jautājumu pārsteidza, ka tas apjuka un piesarka līdz ausīm

tikpat kā biete
..

.

Pēkšņi viņa nometās priekš tā uz ceļiem, sagrāba viņa roku un to apbēra
karstiem, kaisliem skūpstiem .. .

Tā viņa arvien mēdza darīt, un tas taisni bija tas, kas Pēteri no viņas

atgrūda .. . Kaut viņa jel daudzmaz būtu atturīgāka
..

. viņam rieba šāda

uzmācība . . .

«Atstāj nost!» viņš to no sevis atgrūda . . . «Tu zini, ka es to nemīlu . . .»

«Bet viņu tu mīli?!» tā izaicinoši iesaucās, un viņas acis kaisli kvēloja...
«Viņu, pan ...»

«Viņas arī es nemīlu, nevienas es nemīlu!» Pēteris, iedzīts spraugās, meloja . . .
Bet tad viņš piepeši atjēdzās un iesāka pavisam citā balsī. «Bet kas tev par

daļu?! Ko tu gribi? .. . Viņu tu neņem mutē, saproti! .. . Viņa godīga mātes

meita, bet tu padauze ...»

Bet viņa nebūt nejutās sadragāta
.. . Kvēls skatiens tikpat kā nazis iedūrās

Pēterim sirdī, un, pārgalvīgi smiedama, viņa uzlēca kājās . . . «Redzēju, redzēju . . .

skatīju savam panam sirdī. ..» Tam sekoja kaisli, sidrabtīri smiekli
.. . Prom

viņa bija . . . atskanēja tikai viņas sajūsminātie traļļi, bet ar tādu temperamentu,
tādu daiļskaņu, iekšēju sakustinājumu un mākslas gaumi, ka Pēteris sastindzis

uz viņas klausījās, it kā atrazdamies kādā burvības varā
...

Tā tas gāja ikvienam,
kas viņu dzirdēja

.. . Vēl iz ķēķa dailēs aizgrābtās skaņas, kas plūda iz viņas

nevaldāmās, aizrautās un pārkūsājušās krūts, gaisu tricinādamas, pildīja drūmās

kabaka telpas . . .
Bet drīzi viesi sāka plūst straumēm

..
. sirēnas vilinājumus pārspēja rupjais

krogus troksnis . . .Pēterim tik jocīgi ap sirdi . . . Mekaniski viņš sniedza viesiem

prasīto, steidzīgi lēja šņabus tik veikli un droši, ka ne piliens nepārlija pār malu,
vilka alus pudeli citu aiz citas, ka nopaukšķēja vien un zili dūmi nokūpēja gaisā . . .

naudu ātri saņēma un izdeva, tik droši, ka ne kapeikas ne vairāk, ne mazāk, bet



158

galvā pavisam citas domas
.. .

«Ja viņa piestātu pie teātra, tā būtu liela

māksleniece ...»

Matilde patiešām bija apdāvināta .
.
. viņas gaitā daudz cēluma un cienības.

Ja tā gribēja reiz uzcirsties, tad arī uztaisījās par tādu dāmu, ka dažai labai

smalkai dāmai bija jāiet priekš viņas gulēt . . . Viņa prata ģērbties ar garšu .. .

Viņas māte, maizes sieva, bija pārlatvojusēs leitiete
. . .

kas tēvs bija, to viņa

nezināja
.. . Laikam katrā ziņā kāds no augstākas kārtas, kas kādā vājā brīdī

bija sevi aizmirsies un noslīcis par dziļu savas kalponītes apkampienos . . . Vismaz

māte tā reiz izsacījās
..

. Matilde tātad bija karstas mīlestības bērns, un viņas

asinīs vienojies žamaišu kaislīgais romantisms ar kāda dzimuša patricieša vai

nobiļa eleganci un pārgalvīgo nolaidību.

Un viņa ziedojās pate tālāk mīlestībai, kad uzcirtās un izgāja, tad dienām

nenāca mājās, tika redzēta kopā ar svešiem vīriešiem un dažreiz ļoti smalkiem

kungiem. Viņa laikam piekopa mīlestību kā zaru veikalu. Jo «štātes», lai gan

viņa to nekopa un nesaudzēja, viņai bija vairāk nekā dažai labai
.. . Cik māte

viņai spēja piedot
...

un kur viņa to citādi varēja ņemt, ja ne tā . . . Viņa nebija
vairs godīga meita, un tas Pēterim

grauza visvairāk . . . Tādēļ viņa velti übagojās

pēc viņa mīlestības un skūpstu vietā dabūja tikai duņķus . . .

Bet atraidīta un apsmādēta mīlestība, tā kvēlo vēl jo karstāk . . . Viņa Pēterī

nāvīgi iemīlējusies un nedomāja rimties, kamēr savu mērķi sasniegusi . . .

Viņa to sen jau būtu pavedusi, bet Pēterim tanī ziņā bija dzelžu raksturs
.. .

Šādas vilstošas kārdināšanas viņš pārspēja kā vīrs. Fuchsings, kurš par viņu

visādi gādāja, tikpat kā vecākais brālis, rūpējās arī par to, lai Pēteris iepazītos

ar tām lielpilsētas vietām, kuras sauc par Zodomu un Gomoru
..

. «Kultūras

cilvēkam,» viņš sacīja, «vajag visu zināt
.. .»

Pēteris arī turēja līdzi
.. . Viņš negribēja būt kāds «lūzis» un «memmes dē-

liņš», kas, sargādamies no visiem tādiem vilinājumiem, iebēg aizkrāsnē. Viņš tiem

droši grieza krūtis pretim. Bet tālāk viņš negāja kā līdz zināmai robežai. Viņš
dzēra līdzi, izmaksāja, jokoja, dejoja, bet dabūt viņu dziļāk šo māju noslēpumos,
kaut kur «sānis» vai «trepēm augšā», bija velti!

.. .

Par sevi pašu Pēteris ar savu likteni bija pilnīgi uz miera. Gan tie sievieši

viņam drusciņ mācās virsū, bet citādi tas bija spirgts un vesels, un naudas tam

arī netrūka. Principāls viņam parādīja tādu cienību kā vēl nevienam priekš

viņa . . . nerunāja ne vairs par
cilvēka «krietnumu», ne «godīgumu», paņēma savu

naudu, sadzēra kopā trīs konjakus un ar to beigts! Un, kas tas labākais, viņam
bija draugi!

... Ja cilvēkam ir draugi, tad viņš nekad nevar krist. Fuchsings,

Koška, Mārcis, Didzis, Andrejs, — un visi tie labie cilvēki, — visi viņi krita

par viņa interesēm .. .

Bet, kad tas iedomājās par savas tautas likteni, tad te vēl tikpat kā nekas

nebija sasniegts, un tas viņam ļoti sāpēja sirdī! Nekas nebija grozījies uz labo

pusi
.. .

mērķis tālāk kā jebkad. Tā pate morāliskā beztiesība, tā pate latviešu

nicināšana visapkārt . . . kas cik necik jau kas bija vai pie kā bija ticis, tas lat-

vietis vairs negribēja būt. Dažs labs pret savu gribu bija spiests noliegt savu tau-

tību, un pats pie sevis viņš sarka vien, ka pats dažu labu reizi bija klusējis par

to, ka ir latvietis . . . Un arī nekādas cerības uz labāku izredzi. Neviens jau nekā

negribēja darīt
..

. Kamēr viņš zaudējis visuzticamāko no saviem draugiem un
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visdedzīgāko no tautiešiem, viss apstājies uz vietas . . . Lauris bija tas uguns, kas

visiem iedvesa dedzību un sparu, kurš uzpurināja no jauna ikvienu, kas daudzmaz

gribēja gurt! Pašus šaubīgākos un bailīgākos viņš vilka sev līdzi uz mērķi . . . Nu

viņa vairs nav starp tiem .
.
. visa darbība uz reizi apklususi, un visi miegaini un

apkusuši! Domā vairs tikai
par sevi un ne vairs par vispārējo tautas lietu

.. .

Ai, ka viņš būtu še, viņa Lauris, un redzētu, kā viņam tagad iet!
...

Nu jau

vairāk gadi, kamēr tas izsūtīts, uz kurieni, to Pēteris nezināja. Viņa sievai, kā tas

jau zināms, tas pirmajā laikā nedrīkstēja acīs rādīties. Tad viņu pašu pienākums

Brikmaņa vīnūzī piesēja tik cieši pie letes, ka ne soli nevarēja no mājas iziet.

Vēlāk, nācis pie elpas un jaudas, tad
gan viņš nodomāja Annu uzmeklēt un pa-

balstīt
.. . jo, kad jau viņa teica, ka caur viņa vainu, tad ko tad darīs! — Bet

viņas nevarēja sadzīt. Gan viņa vēl kādu laiku darbnīcu esot turējusi, bet tad at-

devusi un aizgājusi projām, uz kurieni, tas nezināms. 2ēl viņam ļoti! Varbūt ka

tā kāvās ar galējo trūkumu un nabadzību?
..

. Varbūt ka viņa aizgājusi arī

pakaļ savam vīram izsūtīšanā? . .
.

Dažreiz viņš tik ļauns, tik ļauns uz Lauri! Vai tas viņam nevarēja rakstīt?!

Jel kādas pāra rindiņas! Viņš taču varēja iedomāties, ka, ja Pēterim kas ir,

tas gatavs dalīt puskumosu
.. . Bet pašam viņam vajadzēja atzīt, ka ļaunojas

velti!
.. . Kas tad Laurim deva zināt, ka viņš ir komijs Brikmaņa vīnūzī? Tad

viņš jau sen būtu atrakstījis
..

. Bet kur tad toreiz bija viņa adrese? Vērmaņa
parkā zem krūma, kur tas toreiz bija nakti pavadījis

..
.

Tu brīnums, — it visi dabūjuši atvēli atgriezties no izsūtīšanas .
.

. Biezbārzdis

mājā, Dīriķis esot ieradies
..

. Tikai no viņa nekādas vēsts! Vai tad viņš lielāks

grēcinieks kā tie citi? .
.
.

Nē, nē, viņi, kas te mājās, arī ilgāki nedrīkst snaust . . . tiem kaut kas jādara
priekš kopējās lietas. Citādi viņi nebūtu Laura piemiņas cienīgi . . . Un tādēļ viņa
pirmais apciemojums Mikumiem bija veltīts, starp citu, priekš tam, lai atjaunotu

vecos sakarus un pievestu tos no jauna pārējam draugu pulciņam.
Mikumi dzīvoja diezgan smalki, kā vieni kungi

.. . apdzīvoia kādas piecas

sešas istabas. Viņiem bija pat salons ar mīkstām grīdsegām un polstētām mēbelēm,
visādām bildēm, «nipzachēm» un albumiem. Tur atradās arī Māris klavieres

..
.

Pēterim bija viņas smalki jāapskata. Māris uz tām parādīja savu mākslu, ko bija
no vecās «freilenes» iemācījusēs, uzspēlēja tekoši šļumerpolku, skaitīdama taktu:

«vien un div' un trīs un četr un . . .» Viņa pat uzdziedāja kādu dziesmiņu klavieru

pavadībā . . .
To viņai nevajadzēja darīt! Pēterim negribot viņas balsu un dziedāšanu vaja-

dzēja salīdzināt ar Matildes «traļiem», no kuriem tas šķita dzirdot tikai karikatūru.

Nebūtu viņš tik pārāk dziji ieskatījies Māris tumšajās, vilstošās acīs, viņas
dziedāšana tai būtu nākusi par ļaunu! Bet nu, — viņš apsvēra, arī citas viņas
labās īpašības, kuru Matildei pavisam trūka, un viņai to piedeva, pie sevis

nodomādams: «nevar taču dzīvot no tādas dziedāšanas vien.
.

.»

Viņam vajadzēja apskatīt arī plašo ēdamo istabu ar niedru pītiem krēsliem
.. .

Vecajiem bija sava guļamā istaba, zēniem sava,
Mārim atkal sava. Tad vēl māte

lika, lai Kārlis viņam izrāda savas grāmatas .
. . To bija liela paka . . . Lai palasa

viņam priekšā ko par
«franciskam» . . . Tas tad arī lasīja, kā bērtin ber! Pēteris

nu gan no tam neko nesaprata un nevarēja arī spriest, bet tik daudz tas varēja

nojaust, ka Kārlis ir cītīgs zēns un ļoti čakli mācās. Mācās tā, ka tas gandrīz
viņam ķeras pie veselības. Jo pastāvīgi tas bubināja, skatīdamies savās grāmatās,

un no tām neatstāja. It kā viņam cita pasaule vairs nemaz nebūtu!
.. .

Mirdzošām un lepnām acīm māte viņu uzlūkoja. «Mans dēls jau mācās!
.. .
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Nu, neuzturēsim jau arī viņu . . . Ved, meit, ciemiņu uz savu istabu un patriecie-
ties tur

...
es tamēr paraudzīšu cieņu . ..»

Viņi aizgāja turpu. Māris parādīja viņam savu albumu, kurā visi viņas pa-

ziņas un draudzenes bija ierakstījuši pa pantiņam . . . Viņam arī vajadzēja ierakstīt

savu, un, tā kā cita nozīmīgāka nezināja, tad ierakstīja tur pantiņu: «Kad atnāks

latviešiem tie laiki, ko tagad citas tautas redz . .
.»

Bet mazais Albertiņš arī bija starp viņiem. Mārim par lielu nepatikšanu, jo

traucēja viņu amizieri . . . Viņš Pēterim taisījās par lielu draugu, sēdēja viņam

klēpī un gribēja rotaļāties ar tā pulksteņa ķēdi. Māris tādēļ aizmānīja viņu ar

viltu projām, sacīdama, ka māte tam došot peperkokus.

Lētticīgais klausīja arī. . . viņi tagad palika vieni . . .
Trieca un jokoja, kā jau

parasts. Māris uzsāka savu aiztikšanu un trakošanu, un Pēteris nepalika parādā.
Tā jārēdamies, tie abi iekrita gultā

.. . Toreiz tas nebija nekas ļauns. Latviešu

jaunībai vēl nebija pazīstamas grāmatas par smalku uzvešanos. Pat saviesībās

visu ļaužu klātbūtnē puisis ar patīkamu meitu, mīļi saķērušies, valstījās pa gultu,
un neviens tur neatrada nekā piedauzīga. Neba nu Pēteris ar Mari citādi .

.
. vai

nu jārēdamies tie gultai ceļu grieza
..

. Pēteris pat, savu meiču tajā iesviedis,

lauzās viņu nobučot.

Māris pretojās visiem spēkiem. «To tik ne... to tik vien ne!» Vai nu no

tiesas, vai izlikdamās, kas to lai zin? Lai izvestu savu nodomu, Pēterim vajadzēja

sagrābt viņu vēl ciešāki un piespiest pie krūts vē! stiprāki . . . Nolaupītais skūpsts,
kurš dedzīgi uz viņas lūpām tika spiests, arī tikpat dedzīgi tika atbildēts un

izvērtās beidzot tik karsts un lipīgs, ka viņiem abiem sirds vai kusa
.. .

Ar to viņiem pietika . . . Tie zināja tagad, kas tie viens otram, ka mīl viens

otru tik karsti un neizsakāmi un ka pieder viens otram visu mūžu . . . Ne vārdiņa
viņi par to viens otram nebija bilduši, un tas jau arī būtu bijis lieki. «Mīļais

Pēter, laid mani augšā,» ar to bija izteikts viss, uz ko viņš atbildēja: «upā! .
.
.»

«Bērni, nāciet nu pusdienā!» māte iz ēdamistabas aicināja. Tēvs arī bija
atnācis.

Tie ātri noslaucīja savus piesārtušos vaigus un sakārtoja savas frizūras.

«lesim, Krauklīt kungs, lūdzu!» viņa to, citiem dzirdot, mudināja, itin kā viņa

tam būtu pavisam sveša un it nekas nebūtu noticis. Pat māte, kurai tik laba

izmaņa, nevarēja ne iedomāties, kas viņiem aiz ādas
..

.
Mikums pats arī par viņa apciemojumu bija ļoti priecīgs un spieda tam sir-

snīgi roku . . . «Ilgi neesam redzējušies ...
kā tad nu laba iet? Nu, sēdīsim, sēdīsim

klāt ...»

Viņi piesēdās pie galda, pie kam Mikumiete jau pasteidzās uzlikt Pēterim uz

šķīvja tos labākos kumosiņus . . . Tā te tāda cisciņa, tas būs labs
...

te tāds krūšu

gabaliņš
...

«Paldies, mam, paldies.» Pēteris tencināja. «Vai, ne tik daudz
.. .»

«Vai, mam, lai Krauklīša kungs ņem pats, kas tam tīk!» Māris māti pamā-

cīja . . . «Pilsētā jau nav tāda mode ...»

«Lai nu, lai, meit, es vēl
pa to pašu lauku modi

..
. Ēdiet nu, radiņi .. .

nekaunieties ...»

Pēteris divreiz nelikās sacīt
.. . ēdiens iztaisīts, ka vai pats lien dibenā. Arī

citi tāpat, tā ka kādu brīdi atskanēja tikai nažu un dakšiņu klaudzēšana.

«Tā teic, ka mums esot atkal jauns ģenerālgubernators?» Mikums beidzot

ieminējās. «Diezin vai nu būs labāki
..

.»

«Varbūt ka kungiem būs labāki,» pate attrauca, «mums, latviešu cilvēkiem, tur

vienalga, vai tas ir šāds vai tāds
..

.»
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«Būs gan labāki, mums tikai pašiem vajag censties,» Pēteris, ticis pie vārda,

piebilda. «Bet, ja mēs savas tiesības nemeklēsim, mums tās neviens nedos ...»

«Tu domā, ka mums vajaga tās biedrības
.. .» Mikums papildināja.

«Es tā domāju,» Pēteris atbildēja.
lestājās brīdi klusums. Mikumietei, kā rādījās, bija kas uz sirdi, ar ko viņa

negribēja nākt laukā. Viņa reižu reizēm ieklepojās, tad ieminējās:
«Nevajag trakot, nevajag trakot! Ka neiziet tāpat ka Laurim

..
. Saņēma

cieti un izputināja pavisam . . . Un kas tad mums, znotiņ, tur jāsitas zemē priekš
pasaules!

.
. . Lai pasaule pate par sevi zin . . .»

«Bet, ja neviens nekustēsim,» Pēteris iesilis attrauca, «tad tas tā paliks mūžīgi

un latvieši pie savām tiesībām netiks
..

.»

«Lai netiek!» māte sacīja. «Vai tad mēs tagad nedzīvojam? . . . Tāpat dzī-

vojam .. . Mums, paldies dievam, sava maizīte ir . . . lai tie meklējas, kam tās

nav . . .»

Pēteris, dziji piesarcis, nolūkojās uz savu šķīvi . . . «Bet, ja visi tā domās, kas

tad rūpēsies par tautas lietu
.. . Tas te nav pēc maizes

. . . vienalga, bagāts vai

nabags, mums visiem vajag kopā turēties . . . Tiem, kuriem kas ir, taisni tiem va-

jag stāties priekšgalā un vest tautu pie apziņas
...

ja tie nedarīs, kas tad lai

to dara? ...»

«Krauklīša kungam taisnība!» Māris gāja Pēterim palīgā, «ja vāciešiem, krie-

viem un citām tautām ir savas biedrības tad mums, latviešiem, arī vajag savas
..

.»

Par šo morālisko pabalstu Pēteris viņai uzmeta siltu, pateicīgu skatienu. Bet

māte vēl arvien nebija pārliecināta, «jā, jā,» viņa sacīja, «bet vēl neviens no

biedrībām nav paēdis! Katram jāzin taču pirms par sevi un tad tikai par pa-

sauli
... Ja noņems krievos, vai tad biedrība glābs? Āre, par to vajadzētu parū-

pēties
...

Kā tad stāv ar tiem zaldātiem?»

«Nu, kā stāv,» Pēteris atbildēja, «mātei par maizes devēju jau norakstīts

esmu . . . pirmā šķirā neesmu. Ja jau tikai puišu nav pārāk liels trūkums, tad jau

gan ceru izkulties ...»

Priekš Mikumietes tas bija par maz. «Vajadzētu drusciņ «pamakarēties»,

jau iepriekš nodrošināties,» viņa pamācīja. «Ar naudu var daudz ko izdarīt
.. .

Vajadzēja jau agrāk no pagasta izrakstīties un ierakstīties kādā citā biedrībā
..

.

Are, tepat Mangaļos jau esot tāda. Simts rubļu tikai jāiemaksā ... ja tevi nodod,

biedrība izpērk, tu esi bez bēdu!
. . . Var arī pačakarēties pie ārstiem. ledod vi-

ņam kādu simtu, pāri simtu, viņš tevi pataisa par slimu, izraksta tev tādu liecību,

un tu esi cauri . . .»

«Jā, jā, ar naudu var visu!» Mikums piebalsoja. «Bet mūsu pagastā jau tā

arī tika cauri: tika norakstīts
par

saimnieku vai atkal ieprecējās kādās mājās par

saimnieku. . . Bija viens brālis no lozēm cauri, rakstīja par saimnieku atkal

otru . . . Bet dažreiz šis, kā norakstīts par saimnieku, mājas otram atpakaļ vairs

nedod
.. . Cits atkal apprecēja kādu vienīgo meitu, tika norakstīts mātei pa>'

maizes devēju un bija vaļā . . .Katrs jau taisās un makarējas, kā viņš var
..

.»

Pieri savilcis, Pēteris visu to noklausījās. «Es tur makarēties neko negribu,»

viņš beidzot atbildēja . . . «Nu, labi
...

es izmakarēšos, ar naudu aizsmērēšu acis,

bet kas tad aizies manā vietā . . . Tāds pats latvietis, mans tautas brālis!
...

Un tā-

dam, kam pavisam nav naudas, tam zaldātos vēl grūtāki. Bet tā
.. . lai iet pec

likuma
... Ja man loze kritīs un man tomēr jāiet, tad jau vienalga: vai es eju

vai cits aiziet ...»

Par šādu lielu toleranci pat Māris uztraucās, ko varēja redzēt no sārtiem plan-

kumiem viņas vaigā
...

Bet māte pavisam aizskarta. «Kā tā nu var runāt! Zaldātu
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gadi nav vis nekādi prieka gadi .. . Kas no viņiem var tikt vaļa un to nedara,

tas gan grēku pelnījis . . .»

«Bet vienam jau tā kā tā jāaiziet,» Pēteris atvainojās . . . «Kādu grēku tad tas

pelnījis?
..
. Vai tad nu noraus kaklu, ja zaldātos nodos

. . . pārnāks jau atkal

reiz mājās ...»

«Jā, jā, taisnība!» Mikums galu galā piebalsoja. «Ko nu, siev . . . cik tad nu

tie gadi ilgi? Agrāk, kad bija jādien divdesmit pieci gadi, tad tas bija citādi. Bet

tagad .. .
neesi vēl labi apskatījies, jau mājā atkal

...
Jā, jā, par to tautas

lietu
. .

. nu, kas tur liels — dibinās ar to biedrību
...

Es skatos uz to, ko tā augstā
valdīšana saka

... ja viņa atļauj, es turu līdz ...»

«Ja tas pēc likuma, kādēļ tad viņa neatļaus,» Pēteris attrauca. «lesniegsim

lūgumu rakstu, pieliksim klāt statutes
. .

. tad jau mēs redzēsim. Sanāksim visi kopā

pie manis .
.
. cieti norunāsim. Bet mums taču vienreiz tai lietā kas jādara ..

.»

«Nu, zināms,» Mikums piebilda. «Mums pašiem tos soļus vajag spert .. .

kas

tad cits priekš mums ies
.
. . Nu labi, labi, padod man tikai ziņu

...
es būšu

..
.»

Sarunas neveda pie tāda gala iznākuma, kādu Mikumiete vēlējās ...
It kā aiz-

vainota viņa klusēja, un tādēļ valodas arī bija diezgan nospiestas un grozījās ap

ikdienējām lietām, kā laiku un tamlīdz
.. .

Kad nu arī Mikumam pēc maltītes

vajadzēja iet atpakaļ uz veikalu, tad arī Pēteris atvadījās un taisījās uz iešanu
.. .

Māte tad nu gan rādīja atkal laipnu vaigu un lūdza Pēteri, lai tas atnāk atkal!

Māris pat teicās, ka tai lekšrīgā darīšana, un tā viņi varēja iet uz turieni reizā
..

.
Pēterim tas, protams, bija ļoti tīkami

.. .
Māris iedama bija tāda klusa un nopietna . . . pārdomāja visu, kas runāts

.. .
netrakoja ne ar valodu, ne ar darbiem

..
.

«Pēter, es nesaprotu,» viņa beidzot ieminējās. «1 v gribi dibināt tādu latviešu

biedrību
.. . Vai tad mums, sievietēm, arī tur būtu kāda darīšana? Vai arī mēs

priekš tās tautas varam ko darīt, dzirdi?»

«Jums, sievietēm, taisni liela loma!» Pēteris attrauca. «Jums vajag būt īstām

latvietēm un gādāt, ka jūsu bērni uzaug par
latviešiem. Tas ir nepareizi, ka mēs

vietā un nevietā pļurkšķam pa
vāciski

...

Pa latviski mums visur vajag runāt
..

.
bodēs un magazinās prasīt pa latviski: dodiet man to un to! Baznīcā iet latviešu

dievkalpošanā. Atklātās vietās, viesnīcās runāt un prasīt tikai pa latviski
..

.»

«Jā, bet, ja labas drēbes mugurā, kā tur lai runā pa latviski?!» Māris iebilda.

«Noturēs tevi vēl par prastu ...»

«Taisni tādēļ vajag runāt pa latviski!» Pēteris pastāvēja .
. . «Lai tie kundziņi

tad redz, ka latvieši nav tik vien kā kužas un prasti ļaudis ... Ja mums, latvie-

šiem, pašiem būs savi mācīti vīri un savas smalkas dāmas, tad it visi sajutīs pret

mums cienību! Bet tā viņi domā: ko tie, prasti bauri
..

.»

«Esmu kādreiz mēģinājusi magazinās prasīt pa latviski,» Māris turpināja, «bet

tad uz tevi skatās kā uz kāda brīnuma zvēru . . . Dažā vietā nemaz neatbild
..

.

Dažā iegrūž sliktu preci ...»

«Uz to nevajag skatīties! Mums ir jāpaliek pie sava un pašiem ar apziņu

jāatzīstas, ka esam latvieši. Kādēļ par mums, latviešiem, var smieties, ka mēs

runājam pa
latviski? Tad jau var smieties arī par ozolu, ka tam ir ozola lapas,

par lakstīgalu, ka tai lakstīgalas dziesmas un ne papagaiļa
...

Un tādēļ katrai

latviešu sievietei vajaga iet ar labu priekšzīmi pa priekšu. Tikai tādu es varu mīlēt

un cienīt
...

Ja es kādreiz ņemšu sievu, es precēšu tikai īstu latvieti.»

Māris, klusu saprazdamās, spieda viņam roku . . . cieši jo cieši, un viņš spieda
pretim

.. .
«Pēter, zini

...
es tagad citādi nerunāšu kā tikai pa latviski un

latviski ...»
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«Tas ir labi, Mari, tā tu man patīc! Es tevi arī cienīšu kā īstu tautieti
.. .»

Kad viņi bija sasnieguši Vērmaņa parku, viņš ieminējās: «Vai zini ko, iztai-

sīsim labu joku! lesim, nosēdīsimies uz lielā paviljona un prasīsim pa latviski,
lai mums dod ko iedzert ...»

Runāts, darīts
..

. Tie uzgāja augšām, apsēdās pie kāda apklāta galdiņa, un

Pēteris pamāja ar roku sulainim. Tas bija drīz klāt, — zalvjeti padusē, pakla-

nījās: «Womit kann ich dienen?»

«Atnesiet man zeideli alus un glāzi sarkanā vīna!» Pēteris apzinīgi pavē-
lēja . . .

«Bet žigli! . . .»

Bet sulainis palika stāvot kā stabs
..

. «Wie mein' Sie? Glas Bier unt

Wein ...»

No viņa norautās galotnes vien jau varēja redzēt, ka tas ir skaidrs latviešu

cilvēks, tikai negribēja saprast pa
latviski

.. .

«Zeideli alus un glāzi sarkanvīna,» Pēteris vēlreiz atkārtoja. «Vai jūs

saprotat pa
latviski?

. .
.»

Sulainis viņu lielām acīm uzlūkoja, tad aizgāja un nenāca vairs atpakaļ . . .
Pēteris gaidīja un gaidīja, bet, kad nesagaidīja, tad sita ar savu nūju pa

galdu, ka skan vien
..

. «St
...

st! Kelner, hierher
..

. Kelner!»

Kā pa vāciski sauc, tā viņi nāk
. . .

Piesteidzās otris un tāpat ar kalpīgu vaigu
gaidīja uz viņa pavēlēm .

. .

«Zeideli alus un glāzi sarkanvīna .
.
. jau reizi teicu ...» Pēteris atkārtoja pa

latviski . . . «Nu, pasteidzieties reiz! . . .»

«Sprechen Sie deutsch . . . ich versteh' nicht lettisch . . .» sulainis atbildēja.
«Es maksāšu pa latviski un tādēļ arī gribu dzert pa latviski,» Pēteris vēlreiz

paskaidroja. «Zeideli alus es gribu un glāzi sarkanvīna.»

Sulainis noraustīja kamiešus, aizgāja tālāk uz otru stūri un apstājās. Ja Pē-

teris nemaldījās, tad tas bija Kurmingks.
Pēteris nu no visas tiesas sāka palikt ļauns un sita ar savu nūju pa galdu, ka

skan vien ...
«Ē sulain, šurpu, sulain!

..
.»

Visa publika sāka tapt uz viņiem vērīga, bet sulaiņi, sabāzuši galvas kopā,
smīnēja un nenāca neviens šurp

. .
.

Pēteris, cilvēks, gribēja vai pārskaisties . . .viņš sāka ālēties un kliegt . . . «Ķel-

ner, piķis un zēvele! Vai apkalpošanas te nemaz nav?! . . . Vai te par savu naudu

jālūdzas? . . .
Ķelner, šurpu . . . ķelne —ē—r! . . .»

Bet nevienu dabūt tuvumā! Beidzot kāds vecs vecis ar sirmu bakanbārzdu un

ļoti perfidu seju iznāca no citu pulka un, jokaini smīnēdams, viņam tuvojās. «Jūs
alu vēlaties, draugs,» tas sacīja skaidrā latviešu valodā

.. . «Lūgtu, aizejiet tur

uz mazo paviljonu . . . jums tur iedos ...»

Mazais paviljons bija priekš prastiem ļaudīm, bet arī tur ne labprāt runāja

pa latviski
.. .

«Es pateicos!» Pēteris atkliedza, jo viņš saprata it labi, ko vecais ķelneris ar

to gribēja teikt . . . «Es neesmu nekāds fūrmanis! Es gribu dzert te pie apklāta

galda ...
es varu to samaksāt, vai saprotat . ..»

«Jā, jā, bet šī vieta ir tikai priekš kungiem, draugs,» sulainis aizrādīja.

«Taā!» Pēteris uzstājās. «Kas es esmu? Par ko jūs mani ieskatāt? Vai jūs

domājat, ka man naudas nav?!» Viņš izvilka no krūšu kabatas savu resno deņķel-
buku un atrāva to uz galda vaļā . . . Papīra naudas kā biezs . . . pat vairāki simt-

nieki
.. . «Ko jūs uzdrošinājāties? Kas es jums par draugu? Kur mēs cūkas esam

kopā ganījuši? ...
Es esmu kungs, un jūs esat ķelneris, saprotiet to! Es jus

samaksāju, un jums vajag mani apkalpot . ..»
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Māris smaidīja vien par
Pētera «griezīgo» uzstāšanos, un vecis samazgātu

galvu atvilkās atpakaļ pie citiem. Perfidais smīns viņa vaigā bija nozudis, un tai

vietā bija lasāma apbrīnošana, gan visvairāk pret Pētera biezo naudas maku. Arī

citiem ķelneriem tas ļoti imponēja, mutes ieplētuši, tie noraudzījās šurpu .. .
«Hat

aber Geld vvie Mist!» Bet kustēties tomēr neviens nekustējās. Vai nu tiem bija
dotas tādas pavēles, vai arī paši nesamanīja, ko darīt

..
.

Pēteris klapēja un trokšņoja vēl arvien tālāk
. . .

«Saimnieks
..

. kur ir saimnieks!
..

. Atsauciet man saimnieku! Es neiešu

projām, kamēr nebūšu dabūjis par savu naudu, ko paģēru . . .»

Apkārtējā publika, kas visa bija vai nu vācieši, vai «kaunīgie» latvieši, tikai

tagad īsti noskārta, ap
ko lieta grozās. Vairāki kungi bija ļoti uztraukti

par
tādu

Pētera uzstāšanos. Te, uz lielā paviljona, viņš iedrošinājās runāt pa latviski un

gribēja pat vēl godīgiem ķelneriem uzspiest šo bauru valodu. Kā latvietis te vēl

vispār drīkstēja ierasties . . . Tādēļ bija dzirdamas visādas aizskartas piezīmes . . .
«Abfūhren lassen!»

..
. «Dummes Volk!» «Wo steckt denn eigentlich der

Krampf?» «Aha, ein junglettischer Agitator ..
.»

Beidzot atskrēja elsdams pūzdams arī pats dārza nomnieks Ertaks . . . glauns

kungs ar šķeltu bārzdu. Vācieši viņu ļoti lielīja kā laipnu un viesmīlīgu nama

tēvu. Bet tagad tas pavisam uzbudināts un nosvīdis
.. .

«Um Gotttes vvillen, was vvollen Sie eigentlich,» tas, apspiezdams savu uzbu-

dinājumu, Pēteri mierinādams uzrunāja . . . «Verstehen Sie kein deutsch?
.
. . Ver-

'angen Sie auf deutsch, und man vvird Ihnen schon verabfolgen.» (No dieva puses,

ko jūs īsti gribat? Vai jūs vāciski neprotat? Paģēriet pa vāciski, un gan tad jums

dos . . .)
«Es protu gan vāciski, Ertak kungs, tikpat labi, kā jūs protat latviski,» Pē-

teris, neievērodams viņa aizrādījumu, atbildēja skaidrā latviešu valodā. «Bet tā

ir mana darīšana, kādā valodā es runāju un saucu .. .
Jūs taču esat prātīgs vīrs,

Ertak kungs, nu, sakiet, kā tāda lieta var būt! Ja es pa latviski varu samaksāt,

tad taču man tiesība ari pa latviski saukt . ..»

«Ja, ja, ich verstehe Sie!» Ertaks atbildēja. «Was verlangten Sie! Schnaps
..

.
Bier? . . . Ein Seidel Bier und ein Glas Wein . . . Kelner, bringen Sie sofort . . .»

Ķelneris lēkšus taisījās izpildīt sava kunga pavēli, bet Pēteris atcirta . . . «Nē,

nē, nepūlieties velti! Es neņemšu pretim ne piles, kamēr nebūsiet mani apkalpojuši
tanī valodā, kurā es pavēlu ... Ja jūs būtu ārzemnieks un nesaprastu pa latviski,

tad es labprāt runātu ar jums pa
vāciski . . . Bet jūs esat tāds pat latviešu cilvēks

kā es, bet kaunaties no savas tautības un lienat vācu ādā. Tas nav godīgi un arī

veikala ziņā jums pašiem nāk par ļaunu. Es negribu nekā
..

.»

«Soo!» Ertaks viņu lielām acīm uzlūkoja . . . «Dann brauchen Sie nichts
..

.
vvollen nur krakehlen

..
. Ich bitte sehr!

..

. Gehen Sie doch, wo Sie lettisch

bekommen konnen
..

.» (Taā! Jums tātad nekā nevajag... gribat tikai kasīties.

Es ļoti lūdzu! Ejiet jel tur, kur varat dabūt
pa latviski.)

«Nu, pats par sevi saprotams, Ertak kungs,» Pēteris atbildēja. «Vai tad jūs
patiešām domājat, ka mēs tik ļoti pēc tā jūsu alus un vīna esam izslāpuši?! Par

naudu taču tādas mantas it visur var dabūt . . .Kamēr še pie jums notiek tāda

cūcība, tāda nodevība pret latviešu tautu, tamēr mēs ne kājas vairs nespersim
uz jūsu verandas un mūsu draugi un pazīstami arī ne

..
. Lūdzu, cienītā jaun-

kundze . . . iesim! ...»

«Soo!»

«Jā!»
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Palocīdamies kā īsts kavalieris, viņš piedāvāja Mārim savu elkoni, un arī viņa
savā gaitā bija lepna un stīva, tikpat kā uz drātīm vērta . . . Tā viņi, lepni galvas
pacēluši, aizgāja

..
.

«Was ist da, was gab es da?» Ertaka pazīstamie viņu apstāja . .
. «Ach, vvas

macht man!» tas paraustīja plecus. «Der junge Mensch scheint mir veischroben

zu sein! ...» (Kas tur ir, kas tur bija? — Ak, ko lai dara? Tas jaunais cilvēks,

man liekas, ir pārskrūvēts . . .)
Turpretim uzbudinātā publika ne tik drīzi apmierinājās .. . Kungi vēl ilgi

dzīvi sarunājās, un dāmas raustīja kamiešus
..

. «Tie bauri un latvieši jau traki

palikuši!» kāds vecs kungs norūca bārzdā . . . «Pat uz lielā paviljona viņi grib
sēsties mums līdzi. Tas nāk no tām lielām brīvībām, kas viņiem tiek dotas

.. .
Dzimtbūšanas laikos tādas lietas nepavisam nebūtu iespējamas . ..»

Patiešām ne!
...

Pēteris ar Mari, ne vārda nerunādami, gāja uz priekšu. Lai
gan tie bija rīko-

jušies pilnīgi ar apziņu un pēc sirdsapziņas, tad tomēr tie jutās iekšēji tikpat kā

nopliķēti. Viņi taču ar savu labu nodomu nekā nebija panākuši . .
.

«Bet tu gan viņiem sadevi it visiem krietni!» Māris beidzot ieminējās.
«Es pats esmu bijis ķelneris

...
es zinu, kā tās lietas dara,» Pēteris atbildēja.

«Tad jau nebūtu vērts, ja es neprastu citus ķelnerus iztirdīt . . . Bet tāda izturē-

šanās no viņu puses . . . Tā ir vairāk kā nekaunība
...

tā ir nelietība...»

Pēdīgi viņi atsveicinājās un izšķīrās. Māris aizgāja savās darīšanās, un Pēteris

atpakaļ uz savu veikalu
..

.

Viņš nevarēja un nevarēja norīt šo rūgto kumosu . . . Mājās pārnācis, tas at-

rada priekšā Fuchsingu
.
. . Aiz letes pēdējais iebaudīja viens savu parasto šņabi

un cepa zakusku.

«Cik ilgi mēs tā gulēsim un snaudīsim!» Pēteris pietvīcis uzrunāja savu

draugu. «Pats pēdējais brīdis ko darīt, lai tiekam pie savas biedrības . .
.»

«Jā, jā, man jau nekas nav pretim!» Fuchsings attrauca. «Man tas nav nekas

jauns . .
.

saki tikai tiem citiem ...»

«Ne tikvien kā biedrību, mums vajag arī savus veikalus,» Pēteris vēl turpi-

nāja. «Mēs pirksim tikai tur, kur mūs pazīs un sapratīs mūs valodu
..

.»

«Būs arī reiz tādi laiki, vai domā, ka ne!» Fuchsings attrauca, «ja tas lonēs,

būs latviešu diezgan! Būs tādi kungi latvieši, no kuriem tu ne domāt nedomā. . .»

Pēteris atviegloja savu dūšu ar to, ka izstāstīja viņam visu notikušo . . .«Tā

ar mums, latviešiem, vēl apietas Rīgā!» viņš rūgti nobeidza.

Fuchsings, gudri smaidīdams, to visu noklausījās. «Kā tu arī vari būt tik

dumjš un prasīt Vērmaņa parkā alu pa latviski. Tas nav veikalnieciski! Droši

vien tu dabūtu pēdējās samazgas . . . Tu vari būt latvietis, bet kas citam tas jāzin.

Bet, ja tu glaunās magazinās prasīsi preci pa latviski, tu beidzamo braku dabūsi!

Vai arī nemaz nedabūsi . . . Redzi nu, kā tev izgāja! ...»

«Jā, kad es vienīgais uzstājos, kad ir mums arī tādi latvieši, kas domā

citādi!» Pēteris Fuchsingu cieti uzlūkoja. «Tad jau nevar neko izdarīt
.. . viena

bezdelīga vasaru netaisa! Bet, ja mēs visi, mēs, vīri, mūsu sievas un mātes, visi

tā uzstātos, runātu un paģērētu pa latviski, tad ar mums tā vis nedrīkstētu rīko-

ties ... Ja esam latvieši, tad lai esam latvieši līdz galam ..
.»

Fuchsings saprata šo pārmetumu un domīgs pasmaidīja
. . . «Labs ir tas, kas

ir mūsu interesē
. . . Labāk pa vāciski labu preci nekā pa latviski sliktu! Katra

valoda ir laba un savā vietā. Ar latviešiem runā pa latviski, ar zirgiem un suņiem

pa vāciski
...

Ar kungiem eo ipso pa vāciski jārunā! Tā tu arvien labāki tiksi

cauri
.
.

.

Ardievu, Pērsi, uz redzēšanos! . . .»
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Vienpadsmitā nodaļa

Nākošu sestdienas vakaru Brikmaņa vīnūzī sāka rasties daudz labāku viesu,

kurus Pēteris visus raidīja kabinetā. Tur priekšā bija jau Mikums un Kreilis,

Ķezbers un Šiliņš, Mārcis un Krustiņš un vēl citi, kas visi sēdēja pie lielā,

apklātā galda un sauca katrs savu kārtu . . . Tomēr, kā rādījās, šoreiz tie iedzer-

šanas dēļ vien nebija ieradušies, viņu nākšanai bija savi dziļāki cēloņi. Nāca vēl

arvien jaunas personas klāt, pazīstamas un nepazīstamas . . . Savstarpēji viņi ap-

sveicinājās un pārrunāja dažus dienas jautājumus, bet tikai tā garām ejot, jo visi

sagatavojās uz ko svarīgāku.
«Vai taisnība, kā teic, ka Igauņos un Piņos esot liels bads?» Kreilis ievai-

cājās. «Mans dēls teic, ka tas stāvot vācu avīzēs ...»

«Lotviešu avīzē or,»
Mārcis papildināja . . . «lekš «Mojas Viesi»

..
.»

«Kas latviešu un vācu avīzēs stāv, tam visam nevar ticēt,» Šiliņš iesaucās.

«Bet tas stāvot arī «Gubernementas avīzēs» un krievu avīzēs . . .
Trūkums Piņos

esot tik liels, ka ļaudis ēdot sūnas un graužot priežu mizas . . . Salna viņiem visas

druvas nomaitājusi . . .»

«Tās priežu lubas viņi maļot un berot klāt pie miltiem,» Ķezbers papildi-
nāja

.. .

«Traki pavisam ...»

«Vajakis, kā tad šiem tā noaudzis?!» Kreilis noraustīja plecus . . . ««Pie mums

Kurzemē un Vidzemē gan tādas lietas nedzird.»

«Kā nu ne,» Mikums iebilda, «esam jau arī mēs ēduši kroņa maizi
.. .

At-

minos vēl itin labi, kad biju tāds puika ..
. Dienām bez maizes dzīvojām .. .

Mana māte, toreiz kalpa sieva, mūs, četrus bērnus, izvilka ar sieriem.
. .

Kā brē-

cām pēc maizes, tā deva mums sieru . . . Vēlāk tad pienāca kroņa milti
. . .

maize

rūgta kā žurku mēsli. Un nevarēja nomaksāt vien
.. . maksāja, maksāja ga-

diem
. . . cits vecs palika maksādams ...»

«Lai dievs pas' bada briesmas,» kāds cits piebilda. «Bet, kā dzird, tad būšot

jasīt žēlsirdīgās dāvanas .
.
. Ikvienam būšot jādod sava artava

..
. lielam un

mazam . . .»

«Tas ir itin prātīgi!» atkal kāds cits iesaucās._ «Labāk es tur dodu savu

artavu nekā priekš tās misiones iekš tās zemes, tās Aprikas . . .»

leradās Fuchsings, Andrejs Spunde un vēl citi, savstarpēji apsveicinājās, un,

kas vēl nepazinās, tie iepazinās. Tur bija mums jau pazīstamais Mārtiņš Balodis

līdz ar Tilo fabrikas meistaru Pēteri Hānu, Jāņa skolas skolotāju Johanu Rat-

minderu Zasulaukā, Mārtiņa skolas skolotāju Jāni Kaktiņu un Mārtiņa baznīcas

ērģelnieku Klasonu. Jānis Zilberfeils bija atvedis līdzi meseru amata grāmatvedi
Pēteri Tidemani, meseri Vendi un vēl kādu jaunu cilvēku, kuru neviens nepazina

un kurš, kā rādījās, nebija latvietis. Atnākuši bija Jāņa draudzes skolotāji Mi-

ķelis Krausberģis un N. Cirīts. No Poduraga bija ieradies Sīmanis Tīberģis, no

Baltās muižas Aleksanders Rēže, šīs muižas nomnieks. Tālāk bija klāt enkurnieku

aldermanis J. Roze, fūrmaņu vecākais Krastiņš, lējēji Veitmanis un Zade no

Rozenkranca fabrikas, drēbnieks Lilienfelds, Kristaps Bergs un vēl citi.
46 Andrejs

un Didžis arī bija ieradušies, bet, kā no darba nākdami, netīrām, nosmērētām

drēbēm un tādēļ apzinājās, ka lāgā nepiedien pārējai sabiedrībai. Viņi palika

turpat ārā aiz letes, tikai lūdza Pēteri viņiem paziņot, kas iekšā tiek nospriests.

Bet tie, kas iekšā, tie nebija nemaz tik lepni. Kad Pēteris viņiem to pateica,
tie sacīja: «Lai tikai nāk iekšā, lai nāk iekšā

...

lai strādnieks vai kas
.. .

mes

visi esam latvieši! ...»

«Cik priecīgs es esmu,» J. Ratminders iesaucās, «ja satieku Rīgā kādu
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latvieti! Un lai viņš būtu diezin cik noplīsis un diezin cik nabags .. . Kaut jel
mūs, latviešus, visus varētu dabūt zem vienas cepures! ...»

Pēteris izgāja un biedriem to paziņoja. Bet viņi tomēr vēl kautrējās .
.
. Visi

baltiem elsķiniem un viksētiem zābakiem kā kungi, ko tad nu šie, tādi noplu-
kuši, ies pulkā

..
. Palikšot jau tepat pie letes

...

ko nu kungiem acīs līdīšot?

Gan jau viņi dabūšot zināt visu, kas nospriests, un arī tam piekritīšot
. . .

Tagad vēl Jānis Zilberfeils iepazīstināja ar jauno cilvēku, ko bija paņēmis
līdzi. Tas bija kāds vācu tautības ierēdnis Kleins, ar kuru tas bija iepazinies
kādās vācu aprindās, ar kurām tas sagājās. Viņš bija piedāvājies apgādāt un

sastādīt statūtus, ja būtu dibināma kāda biedrība. Zilberfeils viņu atvedis līdzi, lai

gadījienā, ja viņa pakalpojumu būtu vajadzīgs, tas būtu klāt pie rokas
...

Uz

citu pieprasījumu viņam tomēr šīs telpas bija jāatstāj. Pēteris viņu ievadīja
biljarda istabā, kur tas sāka amizēties ar maizes mātes Matildi.

Kad nu beidzot visi bija sanākuši, Spunde arī tagad kā vecākais un saprātī-
gākais piedzīvojumos sarunas atklāja. «Kādēļ mēs, tautieši, esam kopā, tas mums

visiem zināms. Apstākļi tagad tiktāl grozījušies, ka
mums, latviešiem, ir cerība

dabūt no valdības atļauju dibināt savu biedrību. Bet vēl starp augsto valdīšanu

un mums stāv vācu policija, kura mūs vēl arvien ieskata par šaubīgiem cilvēkiem.

Citā vietā tāda kopā sanākšana priekš mums būtu vēl arvien liels risks
..

. Bet

te, pie mūsu biedra Pētera Krauklīša, mums ir ļoti izdevīgi .. . Uznāk mums

Krampfs virsū un prasa,
ko mēs te darām, mēs dzeram savu glāzi alus un vairāk

neko nezinām. . . Tātad, biedri, ziniet, kā vajadzības gadījienā jārīkojas . . . Ta-

gad nu mums vajadzētu pārrunāt, kādai tai biedrībai vajadzētu būt, un otrais —

to ceļu, kā pie tādas biedrības tikt
...

Es lūdzu izteikties ...»

lestājās brīdi klusums, jo neviens negribēja nākt ar saviem ieskatiem klajā
vai arī neprata tā «tik labi savas domas izlikt vārdos».

Tad Pēteris iesāka: «Mums, latviešiem, nepieciešami ir vajadzīgs savas bied-

rības. Apdomājiet, par ko mūs ieskata? Par mūsu naudu mūs nicina un zaimo.

Ja mēs viesnīcās vai tirgotavās ko prasām savā valodā, tad mēs par savu naudu

to nevaram dabūt. Un, ja nu mums tā klājas, rīdziniekiem, tad vēl jo sliktāki iet

zemnieciņiem, kuri iebraukuši no laukiem. Tiem arvien iegrūž to sliktāko, tos

nosmej un izvelk caur zobiem, it kā tie būtu kāds joku priekšmets. Un skaidri

redzi, komijs tas pats latviešu cilvēks, tikai latvietis latvieti nepazīst vai negrib

pazīt
.. .

Mums tādēļ, latviešiem, pirmkārt, vajag savas biedrības un, otrkārt,

mums vajag pašiem savu veikalu, kur mēs, latvieši, paši varam pirkt! . . . Kāds

labums tur būtu? Labums būtu tas
..

. tautietis tautieti mācītos pazīt, un nauda

mums paliktu pašiem!»
Pēc šīs runas jau bija ievērojams sakustinājums. Atskanēja vairākkārt balsis:

«Pareizi . . . itin pareizi .
. .» «Mums vajag savas biedrības un savu veikalu.»

«Tas nu gan prātīgs vārds!» Kreilis beidzot izpūta kuplu dūmu
.. . «bet

priekš tam vajadzīgs naudas!»

Šādas domas tomēr neatrada piekrišanu.
«Vai, cik Rīgā latviešiem naudas!» Pēteris Hāns iesaucās. «Ja mēs to visu

tikai dabūtu vienkopus! .. . Kur viņa ir? Vācu rokās viņa ir!
.. . Vienprātības

mums trūkst, jā, vienprātības
...

Ja katris latvietis dotu tikai vienu rubli, mēs

varētu nopirkt visu Vidzemi . . .»

«Vismaz mēs nodibinātu savu biedrību un savu veikalu,» Fuchsings pie-

bilda . . . «Tas mums dotu kādus labumus ...»

«Tos labumus mēs vēl nemaz nezinām,» Mikums šaubīgi sacīja. «Vai jus

domājat, ka tur liela peļņa no tādiem veikaliem?!... Preces maksa naudu...»
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«Tu esi pats kaupmanis, Mikentāl,» Balodis iesmējās, «tu bīsties no konkuren-

ces . . . Bet varētu jau nodibināt tādu naudas biedrību
..

.
Kam nauda ir, tas to

ieliek, un cits atkal ņem un maksā procentus ...»

«Rau, rau, tā būtu prātīga lieta!» Mikentāls piekrizdams iesaucās. «Ja es

varētu kur naudu aizņemties, es tūlīt savu šefti paplašinātu . . . Pelnīt var ...»

«Kāpēc ta ne!» Kreilis piebilda. «Es piepirktu vēl klāt zirgus un raspus-

kas . . . Kad darbs ir, iznāk aprēķinums . ..»

«Naudu jau, protams, var lietot katris,» Bergs piebilda. «Var nopirkt vai uz-

celt māju ...
arī atmaksāsies . . .»

«Tas viss, draugi, ir vēl nākotnes jautājums,» Spunde pavīpsnādams sacīja.

«Pirms mums, latviešiem, jāizdabū cauri tāda tiesība, ka mēs varam sanākt kopā,

ja vajadzīgs, katru dienu, un pavadīt savu laiku derīgi un tīkami
..

. Mēs tad

varam gādāt par savu izglītību, noturēt visādas priekšā lasīšanas, izdot driķē derī-

gas grāmatas un sarīkot teātrus, kurus tauta par lētu naudu var apmeklēt . . .»

«Koo?!» Mārcis izbrīnējies iesaucās, . .
«Par teātriem vēl noudu moksāt!

.. .
Mēs uz tirg s teātrus dabū redzēt diezgan bez noudas.»

«Tas jau pavisam cits teātris, Mārci,» Pēteris ņēmās viņu pamācīt. «Ko tu

uz tirgus redzi, tās ir tikai prastības un lamāšanās, no kurām tu nekā nemācies . . .
Bet te tu varēsi daudz ko mācīties . . .»

«Nē, nē, es jau soku tik, ko es domāju,» Mārcis attrauca. «Es to lietu saprotu

tā
. . . var būt jau, ka tāds teātris ir vērts noudas.»

«Un kā vēl!» Pēteris turpināja. «Vai tu domā, ka vācieši citādi turētu tādu

lielu namu un izdotu par to tik daudz naudas. . . Redzi, viņiem ir savs teātris,

bet arī mums, latviešiem, tāda vajag ...»

«Ka tas tā, Pēter, tad es jau esmu uz miera!» Mārcis viņam piekrita .. .

«Ikurāt, ja vācieši to vor'. tad mēs ar to vor'
..

.»

«Tātad es redzu, ka ar tādu biedrību visi mierā,» Spunde sacīja. «Tagad tikai

atliek jautājums, kā lai tos statūtus apgādā?»
«Vai mēs nevarētu griezties pie Bernharda Dīriķa?» Balodis ieminējās .. .

«Viņš tagad Rīgā ir . . .»

«Viņš neuzņemsies,» Aleksanders Rēže paziņoja. «Mūsu iedoms jau sen bija
dibināt tādu biedrību, kur tie gadi, kad jau to nospriedām pie manis Baltā muižā.

Bet statūtus mums neapstiprināja. Teica, lai pieslienamies Latviešu draugu bied-

rībai Jelgavā.» 47

«To mēs nekad nedarīsim!» Pēteris iesaucās
..

. «Tie jau ir tie paši kungi
un mācītāji, kas mūs apkaro . . .»

«Mēs ar to nedarījām!» Rēže atbildēja. «Bet tagad Dīriķis nodevies pavisam
citai lietai . . . Viņš grib izdot Rīgā laikrakstu, kas būs tāds pat kā agrākās «Pē-

terburgas Latviešu Avīzes» ...»

«A, tas būtu ko vērts!» visi gandrīz reizā iesaucās.

«Koncesione viņam jau ir,» Rēže tālāk paskaidroja. «Drīzi lasīsiet «Baltijas
Vēstneša» pirmo numuru

...
.»

Priecīgais uztraukums par šo ziņu ne tik lēti gribēja mitēties .
.
. «Bet kā tad

būs ar tiem statūtiem?» Spunde beidzot iesaucās, kad visi bija aizmirsuši lietu.

«Kas tos sastādīs? Būs jādod tam pašam Zilberfeiļa vācietim.. .»

«Es tam protestierēju!» Šiliņš iesaucās. «Vācietim neparko
...

Jā, krievam,

tas citādi ...»

«Vai jums kāds krievs ir zināms?» Spunde jautāja.
«Man neviens nav zināms,» Šiliņš attrauca, «bet vācietim mēs nevaram
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uzticēties
.. . Vācietis mums nekad iabu nevēlēs un apvedīs mūs ap stūri.

Vācieši visi ir blēži. . .»

«To vis nesaki!» fūrmaņu vecākais Krastiņš viņam pretojās. «Āre, toreiz,

kad vēl dzīvoju Alekeandera ielā pie grafa Kellera un biju tur par mājas puisi,
āre, kad tad mēs gribējām dibināt biedrību, vai, kā tad mums grafa dēls, jaunais
studente, nāca par palīgu . .

. Viņš mums pilnīgi turēja līdzi un sacīja, ka mums,

maziem ļautiņiem, vajagot savas tiesības izcīnīt. Āre, Ķezbers jau arī atmin
. . .»

«Jā, jā, taisnība!» Ķezbers apstiprināja. «Tas bija gan cilvēks
.. .

Un, kad

Krampfs mūs toreiz gribēja novest uz policiju, viņš vien mūs izglāba .
.
. Man

Šķiet, ka šis tāds pat kā grafa dēls. Tāds vācietis, kas mums labu nevēlēs, tāds

mums nemaz tuvumā nerādīsies .
.

.»

Pēc šāda paskaidrojuma uzskati grozījās lielā mērā Kleinam par labu .
. .

«Nu, vajadzētu viņu pasaukt un apprasīties, cik tad viņš par tiem statūtiem

īsti grib?» Kreilis ieminējās
.
.

.

Arī citi tam piekrita, un Spunde lika ieaicināt šo vācu jaunkungu iekšā
..

.
Tas bija slaids jauneklis gaišiem matiem un dedzīgām acīm, gandrīz par jaunu
priekš tāda svarīga uzdevuma. Bet viņš bija ļoti glauni ģērbies, un pirksti pilni

vizuļošu riņķu, tādēļ Matilde bija uz viņa kā uzvērta, un arī mūsu tautiešu uzti-

cību šī viņa spožā āriene nostiprināja lielā mērā
...

un vēl jt) vairāk tas, ka tas

bija ierēdnis pilī. .
.

«Kleina jaunskungs,» Spunde viņu uzrunāja. «Pirms mēs jums tos statūtus

uzdodam, mums vajag zināt, ko tas maksā?»

Visi gaidīja tikpat kā uz adatām, ko viņš teiks. Bet viņš ar savu atbildi ne

tik ātri gribēja klajā nākt. Vienu roku iebāzis bikšu kulē, ar otru turēdams cigāru;

no kura izpūta kuplu dūmu, vienu aci pa pusei piemiedzis, ar otru vērīgi lūko-

damies, tas likās pārdomājam. «Tādi statutes prasa daudz darba, kamēr tos

izstrādā
...

Un vai jūs domājat, ka katram tos jau apstiprina? . . . Tur vajag

bišķiņ tā!» viņš izrādīja ar roku.

«Nu jā, zināms, bez tam jau neiet,» Kreilis piebilda. «Drusciņ vajag pa-

smērēt ...»

«Un kā vēl!» Kleins iespieda roku sānos. «Un, ja vēl no sākuma nezin, kur,

tad lieta ir samaitāta uz visiem laikiem. Tur vajag zināšanas. Vai jūs domājat —

ja es nebūtu pilī un man nebūtu ar visiem darīšana, es tādas lietas nemaz

neuzņemtos.»

«Jā, jā, bet cik, cik tad?!» Spunde nepacietīgi gaidīja uz atbildi.

Kleins vēl likās pārdomājam un galvā pārrēķinām . . . «Vai zināt, es jums
taisīšu lēti . . . redziet, man pašam tā lieta interesē . . . jūtu viņai pilnīgi līdzi

.. .
es jums taisīšu par trīssimts rubļiem ...»

Visi uzreiz klusi kā pelītes. Trīssimts rubļi toreiz Rīgā bija daudz vairāk

vērti nekā tagad, un tādēļ gan vajadzēja drusku padomāt. Bet, otrām kārtām,
tāds nopietns darbs un priekš viņiem tik daudz vērts . .

.

«Vai lētāki nevarētu?» Mikums iebilda. «Tā ir liela nauda
..
. Mums ir

viens, kas uzņemas lētāki ...»

Tie bija salti meli, un arī Kleins to it labi izmanīja. Viņš tikai nelikās to

manām un drusku padomāja. «Var jau būt .
.
. kāds darbs?! Tas jau gan statutes

iztaisīs, bet vai arī izdabūs cauri? Jā, kad jūs paši par to gādājat, tad tā ir

cita lieta . . .»

«Nē, nē, ko mēs tur zinām, mēs palaižamies pilnīgi uz jums!» Pēteris iesau-

cās. «Tikai jums pašiem vajag būt pilnīgi pārliecinātam, ka tā lieta ies un jūs tās

statutes izdabūsiet cauri . . .»
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«Sicher!» Kleins ar džentlmenisku vienaldzību atbildēja. «Es nekad neuzņemos

to, ko nevaru cauri izvest . . .»

«Un jūs pilnīgi galvojat, ka mūsu biedrība tiks apstiprināta?» Pēteris valdī-

damies slēpa savu prieku.
«Sicher!» Kleins pasmaidīja, it kā tā būtu nieka lieta.

«Bet trīs simti, tas nu gan, jaunskungs, par daudz,» Mikums kaulējās .. .
«Es sacīšu uz vārdiem

.. .

divi simti piecdesmit . .
.»

Kleins uz viņu tik lepni un mazcienīgi paskatījās sāņus, ka Pēterim karstas

asinis saskrēja vaigos
.. . «Ko nu diņģējies, Mikentāl, tur nav vārdam vietas!»

viņš savu biedru apsauca. «Vai mūsu tautas lieta trīs simts rubļus vien vērta. Es

tūkstoš rubļu par to nežēloju ...»

«Kāpēc tad?!» Fuchsings atkal viņu pārtrauca. «Ja var par trīs simti, kādēļ
tad vajag tūkstoš?

. . .
īstenībā vajadzētu dot tikai mazu rokas naudu un pārējo,

kad lieta izvesta cauri .
. .»

«Atvainojiet!» Kleins pret viņu džentlmeniski palocījās, dēmonisku smaidu ap

lūpām. «Es
par tik mazu atlīdzību varu uzņemties tikai tad, ja dabonu visu to

naudu uz reizi ... Pa mazām daļām man tas nav iespējams. Būtu labāki, ja jūs

parunātu ar kādu citu
...

Es labprāt atkāpjos . . . dodu jums pilnīgi svabadas

rokas ...»

«Nē, nē, mēs paliekam pie jums. . . tur nav vārdam vietas!» Pēteris iesaucās,

bīdamies, ka tikai Kleins neatsakās un biedrība viņam nepaiet garām. «Rakstiet

vien kvītu . .
.

Bet tikai pierakstiet to klāt, ka galvojat mums par
drošu iznākumu

un ka biedrība mums pēc tāda un tāda laika tiks apstiprināta.»
«Labi!» Kleins atbildēja ar tādu vaigu, it kā tas viņam būtu visai mazs

nieciņš. «Sacīsim, — pēc trim mēnešiem jums biedrība būs rokā
..

.»

Viņš piesēdās rakstīt kvītu.

«Bet mums tās naudas vēl nemaz nav,» Spunde sacīja. «Tā mums

jāsamet .. .»

Visi uzreiz palika klusu
..

. cits citu pētoši uzlūkoja: kurš tad nu iesāks?

Fuchsings domāja, ka jāuztaisa un jālaiž apkārt tāda liste
.. .

bet Pēteris uz

pēdām izvilka savu deņķelbuku un nolika uz galda simtnieku. «Tas būs no manas

puses,» viņš sacīja. Fuchsings gan viņam mina ar kāju, kas nozīmēja tik daudz:

netrako, netrako! Bet, kad Pēteris nepratās, viņš, izvilkdams no kabatas savu

maku, sacīja: «Vai tev vajag sīkākas naudas, Pērsi? Es izmainīšu .
.

.»

«Nē, nē,» Pēteris attrauca. «Es to visu lieku uz tautas altāra
..

.»

Fuchsings tad arī vairāk neteica ne vārda, izņēma no sava maka divdesmit-

piecnieku un nolika to blakus Pētera simtniekam . . .
Tas bija liels atvieglinājums Mikumam un Kreilim, kuri pēc Pētera simtnieka

nezināja, ko darīt . . . Vajakis, vai nu viņiem arī būs jādod simtnieks . . . Viņiem
jau sāka svīst . . . Bet tā, kad cits jau devis mazāk, viņi noliek it piesarkuši bla-

kus savu divdesmitpiecnieku . .
.

Cits deva
pa desmit, cits pa pieci, cits vēl mazāk, kā nu katrs varēja. Bet

suma vēl arvien sanāca divkārt tik liela, nekā vajadzīgs. Nolēma iecelt kasieri,
kas lai to naudu uzglabātu turpmākām vajadzībām.

Spunde lika priekšā Fuchsingu, Fuchsings Pēteri, un Pēteris uzstājās ar tādu

sparu priekš Mikentāla, ka tas tika ievēlēts .
.
.

Tas tad nu arī, apzinīgs par savu amatu, izmaksāja Kleinam naudu, bet ne-

aizmirsa vēl piekodināt: «Tā kā nu tikai mums tās statutes izraksti labi smalki!

Nenoknapini
.
. . labāk uzlaid vārdu vairāk, nekā atrauj . . .»

Ja viņš naudu deva, tad viņš arī paturēja tiesību ko sacīt un saukt par «tu» .
.

.
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Un Kleins atkal no savas puses, ja nauda nāca, daudz uz to lietu neskatījās.
«Nebaidieties, būs visas rechtes atzīmētas: dziedāšana, priekšā lasīšana, viss, kas

vien vajadzīgs . .
.

Pēc trim mēnešiem viss būs rokā
.
.

.
varbūt vēl ātrāki ...» Un

tad kā īsts džentelmens aiziedams palocījās pret visu sapulci
.
. . «Pateicos, kungi,

par
naudu.

.
centīšos izpildīt savu pienākumu ..

.»

Viņš atstāja šo sabiedrību ļoti paceltā rožainā gara stāvoklī. «Zilberfeil, tu

esi malacis, ka tu mums tādu āķi pievedi!» Kreilis tam draudzīgi uzsita uz

kamieša. «Ja tas mūsu lietu neizvedīs cauri, tad neviens to neizvedīs
..

.»

«Kā tev, jāteic, tāds neizvedīs, kuram visi stūri un kakti pazīstami,» Mikums

viņam piebalsoja. «Vai tu tur domā ielīst, kur viņš tev ielīdīs. Es saku: tagad
mums tā biedrība tikpat kā rokā . . .»

Un Pēterim tik priecīgs prāts un krūts tik pilna, ka viņam gribējās kliegt un

saukt tāpat kā toreiz, kad tas sēdēja savam krusttēvam priekšā uz bukas, brauk-

dams no Altonavas
.. . «Evā, draugi, uz to iedzersim! Tagad iet viss uz mana

rēķina .. .
uzdzersim uz mūsu jauno biedrību! ...»

Sis priekšlikums atrada piekrišanu. Jo kādēļ tad nedzert, kad biedrība tikpat
kā droša un nama tēvs tik viesmīlīgi izmaksā . . . Viņi būtu dzēruši arī par savu

naudu, bet viņš «ne par kādu naudu» naudu
neņem pretim. Un tas lieliski no-

stiprināja ticību uz jauno biedrību
... Jo vairāk tie iemeta, jo vairāk tiem likās,

ka izšķīst pēdējie kavēkļi viņu tik ilgi kārotai biedrībai
..

. Gadījies ir cilvēks,

kas latviešus taisni mīl .
.

.

Vienīgi Fuchsings bija citādos ieskatos. «Es vēl nekā nesaku! Varbūt ka viņš
mīl latviešu naudu vairāk nekā pašus latviešus . . .»

«Ei Saša, tu arvien visu redzi tumši!» Pēteris pārmetoši iesaucās. «Tici taču!

Kur tad mēs pasaulē aiztiksim, ja cilvēks vairs cilvēku neticēs
.. . Viņš taču tik

droši apsolīja . . .»

Bet Fuchsings tikai gudri nosmīnēja.
«Tu, Pērsi, cilvēkus vēl nepazīsti! ..

. Arvien nevar ticēt ..
. Taisni, ja kāds

tik daudz apsola, es viņam mazāk ticu. Kas tad viņš tāds ir? Vai ministris?

Varbūt ka viņam ar padodas, bet es nekā vēl nesaku . . .»

Pēteris pavisam saviebās. «Ja es tevi tik tuvu nepazītu, tad man būtu jā-

domā, ka tu nemaz neesi latvietis no sirds
...

ka tu nespēji latviešiem līdzi

priecāties . . . Bet ko mēs runāsim . . . gan jau tas izrādīsies
.. .»

Te viņam nejauši iešāvās prātā, ka Kleins pirmīt tik lieliski sviedās klāt mai-

zes sievas Matildei
. . . Tā bija tagad nozudusi līdzi ar viņu . . . Vai tikai viņam

nopietnība!

Blēņas! Pēc tādas vieglas mantas nu gan viņam, tādam glītam cilvēkam, nav

nekāda note . . . Tādu muļķīgu iedomu dēļ patiešām nav iemesla nodoties kādām

tumšām domām un aptumšot gaišās izredzes .
.
.

«ledzersim, draugi... lai glāze staigā! Nodzīvosim īsti jautru vakaru... Lai

dzīvo jaunā biedrība . . . Lai dzīvo Latvija, lai dzīvo Baltija! . . .»

Lai dzīvo!

Viņi iztukšoja vēl dažu labu kausu, līdz pienāca brīdis, kad veikals bija
jāslēdz

.. . Smagām galvām un vieglām sirdīm viņi tad izšķīrās .. .

Pec kādam dienam Kleins pienāca pie Pētera vinuzī un pastāstīja, ka jau pat-

laban ķēries pie darba. Par šādu prieka vēsti Pēteris viņu uzņēma kā patīkamu
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viesi
..
. pacienāja to ar smalku šņabi un labu uzkodu, kuru Matilde pagata-

voja .
.
. Zakusku jaunais vācietis atrada par ļoti teicamu, bet pašu nesēju nemaz

nelikās redzam, it kā viņš to nekad nebūtu pazinis. Tas, vienkārt, izgaisināja

Pētera aizdomas, it kā viņam ar Matildi varētu būt kāds sakars, un, otrkārt, lielā

mērā nodibināja viņa cienību pret šo jaunekli, kura rokā, tā sakot, stāvēja nāka-

mās latviešu biedrības liktenis, vai tai būs būt vai nebūt
.. .

Un džentelmens Kleins bija caur un cauri .
. .

Pēterim tik ar lielām mokām

izdevās piedabūt, ka tas pieņem kādu kārtu no viņa. Ja ne citādi, tad viņš sauc

savu pretim, viņš negrib «gaunerēties» . . . Pētera labo prātu uz sevi viņš algoja

ar to, ka apmeklēja Brikmaņa vīnūzi biežāki, gan viens, gan līdz ar citiem drau-

giem. Viņi tad bumboja biljardu — Kleins bija sevišķi smalks spēlmanis —

dzēra konjakus un citus smalkus šņabjus, tērēja smuki un maksāja, ja tik vien

bija nauda
.. . Bet iztrāpījās arī reizes, kad tās nebija. Tad tas ar kautrīgu

smaidu griezās pie Pētera un atzinās, ka šādu vai tādu iemeslu dēļ nācis ar savu

kasi par īsu . . . Vai viņam tēriņu nevarētu pierakstīt?

«Jā, jā,» Pēteris tam priekrita
. . . «tas nieciņš ...

tur jau nav vārdam vietas.»

Viņš tīri vai jutās pagodināts, ka var Kleinam izpalīdzēt un vēl jo vairāk, kur

tas strādāja priekš tautas
.. .

To Kleins ari it_ labi noprata un tādēļ turpmāk arvien biežāk un biežāk nāca

ar savu kasi par īsu. . . Vecu parādu tas vairs nekad nemaksāja, jauns nāca

arvien klāt, tā ka beidzot strīpa bija gara . . . Pēterim jau lieta sāka izlikties

šaubīga, bet kā nu aizliegsi? . . . Jādod vien! Laiks
pa tam jau krietni bija gājis

uz priekšu, patecējuši noliktie trīs mēneši, pienākusi pirmā sala, uzsnidzis pirmais

sniegs, bet no apstiprinātiem statūtiem vēl ne vēsts!

Pēteris tad nu sāka apjautāties, kā tad ar to lietu stāv?

«Tikpat kā jau darīts!» Kleins apgalvoja. «Tikai tur vēl tāds mazs āķītis .. .

vēl tur priekš kādām markām vajaga kādu rubļu desmit. . . Par nožēlošanu, man

pašam iegadījušies daži steidzīgi neparedzēti izdevumi, tā ka acumirklī neesmu

pie kases. Vai jūs man nevarat aizdot?
...

Es domāju, tika jau samests vēl kāds

fonds priekš turpmākām vajadzībām.»
Pēterim tika neomulīgi, ka viņš pat kautrējās acu pacelt .. . «Tad jums

jāgriežas pie mūsu kasiera kopmaņa Mikentāla,» viņš atbildēja.

«Atvainojiet, es to kungu labi nepazīstu,» Kleins diaboliski pasmaidīja. «Vai

nebūtu iespējams, ka jūs to naudu man aizdodat no savas kabatas un vēlāk no viņa
iekasējat? . . . Redziet, caur to tā lieta tiek pasteidzināta . ..»

Tas bija tāds iemeslis, ka Pēteris nevarēja aizliegties ... Ja jau priekš tautas

lietas vajadzīgs, viņš gatavs upurēt pēdējo kreklu no muguras ..
.

Bez tam Kleins patiešām bija visādi smalks un patīkams cilvēks, ka Pēteris

viņu bija tīri iemīlējis. Kad tikai viņam tai biedrības lietā nebūtu arvien aizšāvu-

šies priekšā tādi āķīši, tā ka viņš pie Pētera bija sadzēris ne vien daudz uz krīta,

bet arī izpumpējis daudz naudas.

Citādi jau viņš cilvēks ļoti . . . sevišķi sieviešiem tīkams tērzētājs un ļoti atta-

pīgs un veikls uz tādām vieglām sarunām. Kā viena dzirkstele. Piemēram, kad

viņš bija pie Pētera un tur ieradās vecā Mikumiete ar Mari, un ierunājās ar viņu,

tad visa viņa izturēšanās bija tāda, ka Mikumiete mēdza sacīt: «Gaužām «artīgs»

jauneklis! Viņš tev visu tā izrunājas, izskaidro
...

tev priekšā, pakaļā
.. .

nolasa

no acīm, ko tev vajag, un to pasniedz
.. . Kas tas ir tāds par cilvēku? Kāda

viņam ienākšana?»

Pēteris par to nekā nezināja sacīt, un tā laikam arī bija tā vienīgā vājā puse,

ko Mikumiete pie Kleina atrada. Tādēļ, neraugot uz visu viņa artīgumu, tā pret viņu
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ļoti vēsa un atturīga. Bet Māris
gan ļoti ar viņu gribēja triekties

...
to ar valodu

visādi aiztika. Bet Kleins bija diezgan smalkjūtīgs. Ar vienu acu uzmetienu tam

pietika, lai izzinātu, ka Pēterim pie šīs meičas drusciņ lielāka interese, un tādēļ
to tik smalkā kārtā iztaisīja, ka valodas bija jāpārtrauc, un viņš pats pazuda .. .

Kas tur Mārim
.. . Viņai tas tīri vienaldzīgi! Viņai savs Pēteris, ar kuru

varēja trakot, it sevišķi citu klātbūtnē
.. .

Kad viņi vieni, tad no trakulības ne

vēsts! . . . Tad viņi klusi un nopietni, it kā ne pieci nemācētu izskaitīt. Skatījās

apkārt vien kā zagļi, jo tādos brīžos Pēteris viņai mēdza laupīt tos skūpstus. Ar-

vien un arvien no jauna! Viņa gan pretojās visiem spēkiem, bet vēl nekad nebija
noticis, ka viņš nebūtu dabūjis to, kas viņam nācās

. . .
Un skūpstu karstums lieci-

nāja, ka viņi zin, kas tie viens otram
...

ka tie ar sevi skaidrībā.

Kad viņa tad nosēdās aiz letes uz Pētera krēsla, saules vai lietus sargu rokā,
kā nu kurā gadskārtā, diega puscimdos, badīdama ar to grīdu, tad lepna kā uz-

varētāja viņa pārlaida skatienu pār šīm telpām. Ikviens tad viņas sejā varēja
lasīt: «Še es tā nākošā valdeniece! Man vienai un vienīgi vienai par viņu ir

teikšana .
.

.»

Un visi arī viņas tiesības cienīja un viņas skatienam padevās, izņemot vienu:

maizes sievas Matildi. Tā viņai atbildēja ar tikpat spītīgu, izaicinošu skatienu
..

.
Sai svešai, brūnai knīpai vajag zināt, ka arī viņa vēl pasaulē. Un Māris arī

instinktivi izjuta, ka viņai te darīšana ar sāncensi, pie tam vēl ar ļoti bīstamu un

slīpētu. Jo Matilde izlikās tā, it kā tas, pēc ko Māris vēl. tagad cenšas, viņai jau
būtu rokā .

.

.

Tas bija rūgtais piliens Māris laimes biķerī! Viņas sāncense, protams, par to

nelikās bēdājot, trallināja un pogāja tikpat kā lakstīgala, ar savu sudrabtīro, bet

dziļas kaislības pilno balsi it visus apburdama un piespiezdama savu konkurenti

pat negribot uz viņu tikpat kā bez elpas klausīties. Bet, cik daiļa arī nebija viņas
balss, dziesmas vārdi ievainoja Mari līdz sirds dibinām.

«Mans brūtgāns ir jātnieks
Un jātnieks stalts.

Tas zirgs ir gan ķeizara,
Tas jātnieks ir mans ...»

Mātei nebija ne jausmas par to drāmu, kas norisinājās Māris sirdī. Bet arī

Mikumiete par vienu lietu labprāt būtu gribējusi tikt skaidrībā: vai Pēteris ir

ņēmējs vai ne?! Viņai gan likās, ka viņam ar Mari vilktu, bet lieta neiet nemaz

uz priekšu
. . .

Tas viņu padarīja nepacietīgu .
.
.

Viņa tādēļ ar Pēteri mēģināja arvien ierunāties par tādām nopietnākām lietām,

piemēram: kā tad šim ar tiem zaldātiem? Vai esot cerības izkulties? Pēteris pa

tam jau bija dabūjis skaidrību. Kā vienīgais dēls savai mātei un maizes devējs
viņš tiek cauri . . .

Nu kā tad — vai viņš nedomājot pats savu vietiņu pieņemt?
«Nu,» Pēteris atbildēja, «pēc norunas jau man vēl pāris gadu pie Brik-

maņa. . . Ar mani viņš mierā, un man jau arī visai slikti neiet
. . .»

«Jā, jā, pie cita par kalpu!» viņa iebilda. «Tas nav tā
.. .

Plēsies, jāteic,

priekš cita. Ja plēšos priekš sevis, tad zinu, kas man ir
. .

.»

«Sava iztikšana man arvien ir!» Pēteris atbildēja. «Drēbes man ir, paēdis

esmu, savs naudas kapeiks arīdzan! . . . Ko tad man vairāk vajaga? . . .
Atkal brīdi klusums, jo sarunu priekšmets bija izsīcis. Reižu reizēm viņa saldi
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ieklepojās, tad beidzot, it kā dabūjusi jaunu sparu, steigšus iesāka. «Mēs jau,

Krauklīt kungs, tā ne. Mūsu Mārim it viss sagādāts, kas priekš dzīves vaja-

dzīgs .. .
pūrs, jāteic, pielocīts kārtu kārtām

...

Ir jau pieteicies kāds
...

kā teic,

tad varen izticis cilvēks. Izvedīgs .. . pašam savs vīnūzis
...

Nu neba jau Māris

tukšā iziet
..

. pieci tūkstoši, tie mums stāv nolikti priekš meitas. Ja viņa iziet

pie vīra,.katrā laikā dabū tos līdzi
. . Bet svešam, nezināmam cilvēkam mēs savu

bērnu negribam uzbāzt . . . Tur vajag labi izzināt! . . .»

Viņa skatījās cieši uz Pēteri, jo tas taču nu tik skaidri bija teikts, ka skaid-

rāki vairs nevarēja . . . Bet viņš tik smejas un nesaka nekā
..

.

Viņai pietrūkst, ko runāt. «Vai, cik salds un smeķīgs dzēriens!» tā reižu

reizēm liek pie lūpām ķiršu glāzi, it kā nu vēl tikai tagad būtu nākusi pie tāda

atraduma.

Beigu beigās viņa kā apvainota un aizskarta apklusa. . . Pēteris citādi tik

laipns apkārt, ielej vēl vienu saldu šēlķinu, bet uz to valodu viņu nevar uzda-

būt
. .

.

Tad jau laikam viņam prāts uz citu pusi
. . .

Tā laiks bija patecējis, un ne pie kādas gudrības viņa netika
.
. . «Meit, mums

nu jāiet,» viņa skubināja. «lesim!
..

.»

Neraugot, ka Pēteris viņai tik laipns apkārt, viņa atvadoties pret to bija ļoti
vēsa un rūgti piezīmēja: «lesim nu, iesim, meit' uz mājām .

. .

cik gudras esam

atnākušas, tik gudras aizejam . . .»

Cik patīkams viņai arī nebija Pēteris — jāteic, tik mīļš kā pašas bērns, —

bet, ja jau viņš neprotas, tad lai ņem Mari tas otrs! Ko lai dara?
...

Pēterim nebija ne jausmas no tam, kas sagatavojās un kas tas otrs tāds bija.

Starpingks, viņa agrākais konkurents, tāpat pēc viņa parauga
— kas vispār

bija nācis modē — bija pieņēmis vīnūzi uz mēnešiem un labi nopelnījis. Vai nu

viņam daudz vairāk kas kā Pēterim, kurš arī nebija pavisam tukšenieks, —
vai

maz vēl tik daudz bija kā viņam, — bet Starpingks bija daudz uzņēmīgāks un

neturēja savu sveci zem pūra. Viņam arī labāki piestāvēja principāla loma, jo

tas mīlēja labāk komandēt nekā tikt komandētam. Viņš tādēļ bija uzņēmis

vīnūzi atsevišķā mājiņā pie agrākā Krāmu jeb Utu tirgus, kas toreiz atradās

Daugavmalā. So lokālu tad pēc viņa apkārtnes tautas mutē dēvēja par Utu krogu,
bet noiešana tur bija laba

. . .

Jau sen viņa ideāls bija noprecēt bagātu sievu, bet tagad nu viņam pavisam

citāds pamats uzstāties. Tagad viņš ar pilnu sirdsapziņu varēja pameklēties pēc

bagātām tēva meitām un taisīt izdevīgu partiju. Un tad tikai viņš vēl īsti parādītu,
ko visu var ar naudu iesākt

.. .
«Naudas,» viņš mēdza sacīt, «nekad nevar būt

par daudz . . . Tās jo vairāk, jo labāk . ..»

Starpingks tādēļ ļoti ievēroja turīgāko mātes meitu vārda un dzimuma dienas

un nenāca tur nekad tukšām rokām
.. .

Tā nejauši tas bija sastapies ar Mari,

svinot kādu viņas draudzenes dzimuma dienu, un meitēns viņam ļoti bija iekritis

acīs. Un, kad tas vēl dabūja dzirdēt, ka tai iet līdzi pieci tūkstoši, tad bija uz viņu

tikpat kā uzmedots... Tāda nauda, ko ar to visu nevarētu iesākt!? Savu vīnūzi

tas bija pa
labai daļai uzņēmis ar lienētu naudu, un tādēļ tā viņam noderētu

..
.

Neraugot uz visu to, arī Māris pati viņam vilka! Viņas nemitīgā, kustīgā
nerātnība un dzīvība, viņas pārgalvīgā nebēdība, viņas pastāvīgā «neķēšanās» un

vārdu cīņas, lai gan tukšas un bezsaturīgas, tomēr no Starpingka redzes stāvokļa

asprātībā pats pēdējais vārds
—

tas viss lika šī vecpuiša sataukušai sirdij iedre-

bēties
.. .

Viņš iekš Māris iemīlējās līdz ausīm un dedza, ka tikai dabūtu viņu



175

nobučot, bet kur šo rokā dabūsi! Viņa tik vijīga un žigla, ka paresnajam kava-

lierim no tādām lietām bija jāatsakās . . .

Viņa mīlestība vēl jo vairāk pieauga, kad tas nāca lietai tuvāku un izrādījās,
ka viņam uz Mari nav diezin kādas izredzes. Viņš apmeklēja Mikentālus un ne-

gāja tur ar tukšu roku. Aiznesa tur savu pudeli «naļifkas» priekš sieviešiem un

savu pudeli «nullsnapšķa» priekš nākamā sievas tēva
. . . Izlikās, ka viņš gājis

pavisam citu darīšanu pēc, bet viņam bija līdz kāds vecāks kungs, kas pa to laiku,

kamēr viņš pats «amizierējās» ar meitu, runāja par rozēm, sniegu, laiku, kamanu

ceļu, dančiem un iemīlēšanos, — kas pa to laiku aprunājās klusu ar māti: ko tad

šī par to lietu domā?

Atbilde: «Cilvēks nekas, patīkams, es ar viņu būtu pilnīgi mierā
.. . Bet

mūsu bērns vēl gluži jauns, un nav zināms, uz kuru pusi viņam tas prāts nesas . . .

Spiest mēs savu bērnu negribam un droši pateikt arī nevaram . . . bet tā vien lie-

kas, ka viņai vilktu viens
.. . Zināt, Krauklīša kungs no Brikmaņa vīnūža

.. .

Viņi abi pakopus uzauguši
..

. viņiem tās valodas briesmoti sapas! Kas jau nu

ir, tas jau nu ir, mēs jau neko negribam slēpt. Var jau būt, ka viņai vēlāk

tas prāts apsviežas citādi, bet šimbrīžam jau nu gan nekas nebūs
.. . Lai runā

viņš pats Mārim. Redziet, vecākiem cilvēkiem šinīs laikos grūti izprast, kā tiem

jauniem tas prāts ...
Es tur nekā nevaru pateikt

..
. Citādi jau man nekas

..
.

untlīgs, patīkams cilvēks
..

. sava vietiņa arī, kā dziržu
... Ja jau nebūtu tas

Krauklīšu Pēteris, es jau ar mīlu prātu
..

.»

Kad «labais vīrs» to visu Starpingkam izteica, tas tapa pavisam tāds modīgs
un sērīgs. Viņas asprātība un jautrība uzreiz kā ar roku atņemta, un Māris viņu
tīri vai izzoboja

..
. Vai viņš «trūvējot» pēc savas mīļākās?

..
. Gluži neapzi-

noties, tā viņu aizķēra līdz sirds dibenam. Bet neba viņa tik ļauni domāja, viņa
tikai nezināja, kas noticies. Viņš vairs neprot atbildēt neko . . . norīstās tikai vien...

Ai, kā tas viņam grauza
sirdī! Visur ar savu drošu uzstāšanos tas bija gājis

kā uzvarētājs, katris viņam pagrieza ceļu, un viņš arvien bija tas pirmais. Un te

nu nāk kāds «Krauklītis» vai «Kauķīts» un nostājas viņam priekšā . . . otrreiz

jau viņam izjauc rēķinu. Tur jau pavisam no lomas jāizkrīt
. . .

Un skuķe patika
viņam tik ļoti, tik ļoti . . . viņš aizgāja tikpat kā slims

. . . Nē, nē, no tāda puņķu-

tapas gan viņš neļausies izcūkoties, strunt! Cīņa vēl nebija pamesta. Pie gadījuma
viņš gribēja aplūkot savu sāncensi drusku tuvāk un viņu labi iztrīcināt. Viņa
godkārības dzenulim uzstājās vēl trešais mērķis, blakus labai naudai un smukai

sievai arī izcelt savu konkurentu no sedliem.

Pēterim nebija ne jausmas, kādi dusmu un skaudības mākoņi sagatavojās pār

viņa galvu. Viņam jau tā tā biedrības lieta darīja raizes
.. . netiek un netiek

nekur uz priekšu. Kleins atkal patlaban pie viņa ieradies. Atkal tur cēlies vēl tāds

mazs āķītis, atkal vajag kādu aktu nodokli un stempelmarkas, un atkal tas nācis

ar savu kasi par īsu. Ar divdesmit pieci viņam pietiktu, un lieta būtu cauri.

Bet citādi varot iznākt ļoti nepatīkama novilcināšanās. Divdesmit piecu rubļu
dēļ — tas taču nebūtu to vērtē! . .

.

Pēteris piesarcis klausījās . . .Viņš tik daudz jau devis .
.
. patiešām tā tauta

iznāk priekš viņa par dārgu .. . Viņš nemaz nesamanīja, kādu atbildi šim cil-

vēkam dot
..

.

«Vai pie mūsu kasiera jau bijāt?!» viņš ievaicājās.

«Atvainojiet,» Kleins
pa pusei sāpīgu, pa pusei diabolisku smaidu attrauca,

«viņš man "gluži svešs cilvēks... pavisam nesimpātisks kungs. Tik intimās lietās

es griežos tikai pie labi pazīstamiem . . .»

Patiesībā viņš meloja, jo arī Mikumu tas uz tā paša rēķina bija pāra reizes
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nopumpējis. Tikai bija nācis pie atraduma, ka ar to iet daudz grūtāki neka ar

Pēteri.

Kad Pēteris vēl vilcinājās, viņš turpināja: «Esmu tos statūtus par lētu ap-

ņēmies, tā ir tā lieta! Man iznāk liels zaudējums. Bet es par to neko nesaku.

Es taču pats visai tai lietai simpatizēju. Apdomājiet, ja mēs šo lietu dabūnam

cauri, tad esam pastrādājuši tādu darbu, ka mūsu vārdus bērnu bērni daudzi-

nās
.

.
.

Un kas tur nieka divdesmit pieci rubļi! . . . Nu, norunāsim tā: pēc div-

desmitā, kad saņemšu algu, es jums to naudu atdošu . . .
Bet tai lietai es neļaušu

iekrist ūdenī. .
.

nekad ...»

«Nu labi,» Pēteris beidzot sacīja un meklēja kopā naudu, «šoreiz vēl jums

došu, bet tad pēdējo reizi
.
.

.

lekāms biedrība mums nebūs rokā, ne graša vairs
..

.
Kur tas laiks, kad pēc norunas jau vajadzēja būt . . . Parūpējieties taču ...»

«Maza lieta!» Kleins atmeta ar roku
.. . .«Kad man tā nauda, lieta viens,

divi, trīs cauri .
.
.»

Te iebruka vīnūzī pa durvīm divi glauni kungi, viens tuklis ar «šupenpelci»
un augstām oderētām galošām, otrs kalsens ar ciķelbārzdu un pelēku baranķena
cepuri. Tas viens bija Starpingks un tas otrs Kurmingks, acumirklī bez vietas

..
.

Bramanīgi tie drāza cauri lielajai letes istabai uz blakus atronošo biljarda
istabu. «Ē kelner, bufečik, marķiera še nav!» Starpingks, atvēzējis savu kažoku,

iesaucās. «Strunt!
.. . Divus konjakus, divus Mirandas cigārus! .. .

Alu arī

dzersim, Fredi? Vēlāk!
. . .

Nu labi
.. . divus konjakus un divus cigārus, bet

živai! Nesnauž tur pie bufetes ...»

Pie tam viņš lepni nočinkstinaja kabata sīku naudu, un viņa seja varēja lasīt:

tie ir vīri, kas to var!
.. .

«Fredi, izgrūdīsim kādu partiju,» tas sacīja savam

biedram. «Ko mēs ņemsim līdzi? Lai iet divi konjaki un divi cigāri
..

.»

Pēteris turpretim runāja vēl arvienu ar Kleinu un nebūt nesteidzās
..

. liekas,

ka viņš to nemaz nebūtu dzirdējis. Jo, lai gan viņam nebija ne mazākās jausmas,

kādēļ Starpingks nācis, bet manīja it labi cauri viņa provokatorisko toni
.. .

«Nu, kas ir, vai ir vai nav?!» Starpingks dauzīja ar keiju grīdu. . . «Ja nāk

miegs, aizslēdz pirms to krogu cieti, tad vari izgulēties . . . Ē bufečik, vai kurlis

esi?! Konjakus un cigārus . . .»

«Koška!» Pēteris uzsauca savam draugam, izdodams viņam ar to mutisku

pilnvaru. «Apkalpo taču tos kungus
.
. .»

Koška jau atkal nebija slinks. Viņš jau bez teikšanas to būtu darījis, bet

viņam bija diezgan smalkas nāsis izost, uz ko tas izgāja, un tādēļ bez teikšanas

nekustēja.
«Ko kungiem vajaga?!» tas jautāja ironisku padevību. «Cik konjaku? Cik

alus? Cik cigāru?»
«Divus konjakus un divus cigārus!» Starpingks viņu mazcienīgi uzlūkoja.

«Cikreiz man būs jāsaka? Bet feinus
...

To labāko zorti, kas tev ir .. .»

«Sampanjerkonjaku!» Kurmingks, izgrūzdams vārdus caur nāsīm, papildi-
nāja «Kognak viekss ...»

«Vai tad šim tas ir!» Starpingks nicīgi pasmējās. «Strunt ar . . . »

«Ko tad jūs domājat?» Koška viņu lielām acīm uzlūkoja. «Mēs jau neesam

Utu krogū, kur nekā nevar dabūt.»

Starpingks pārsteigts baltām acīm uz viņu noskatījās . . . Cirtiens tātad bija

trāpījis . . .

«Jā, ko tad kungi īsti dzers?!» Koška nepacietīgi iesaucās. «Sampanjerkon-
jaku! konjak vjē .. .

Vai arī to pašu .kartupeļu čisčiņu .. . Lētāk iznāks, ko?!»
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Starpingkam bija pat piespiesti jāpasmaida
.
.

.

«Strunt . .
.

dod to labāko zorti,

kas tev ir .
.
. Bet lokies .

.
. Balles arī vajaga uzstādīt ...»

Koška jau nu ķelneris bija uz pekām . . .
deva visu, lai tikai kungi sauc

.. .

Apkalpoja arī viņus pie biļarda galda, nemitīgi ar sevi sarunādamies: «Vai tad es

nu nieka kungus apkalpoju? Dzerama nauda būs . . . ledzeršana būs . . . Dzīvosim

tupu rāpu kā pa Utu krogu ...»

Bet Starpingks to negribēja dzirdēt. Izdzēris savu glāzi, tas saviebās un

nicinoši to uzlūkoja. «Gatavais strunt!
...

Un ir ar glāze? ...
Ne piņģerota

lielumā
...

uz mēles nav ko uzliet ...»

«Mēs jau neesam Utu krogū!» Koška attrauca. «Tur iževici dzer ar ķipjiem
kartupeļu provi . . . Pie mums nāk kungi ...»

«Nu, strunt arī... liec balles, ko babelē!» Starpingks uzsauca... «Dzeltens

vidū
. . . jā, pļuks! Kas tas nu par biļardu, strunt . . .

Bantes cietas kā koki, bum-

bas kā izdiluši rati, pavisam sagrabējusi būšana]
. . .

Ko nu, puikam nodod rokās

vīnūzi, kas tur var būt
...

Ir gan tas Brikmanis nolaidis savu vīnūzi
..

. Tīri

kauns ...»

«Vajag tik prast spēlēt, biļards ir labs,» Koška palika pie sava . . .
«Pie

mums ķeijas galus smērē ar krītu, Utu krogū bada griestos
. .

.»

Starpingks, proti, tā darīja. Tas «Utu krogus», kā redzams, viņam nemaz ne-

patika, jo balti vien uz Koškas noskatījās. Bet ko tādam klēram darīsi! Viņš
labāk to nemaz neievēroja un piegrieza visu vērību spēlei. «Sarkans vidū, dzel-

tens stūrī, dublē, šašarom .. . Ak, krīt
...

un ja vēl nebūtu tāds strunt biļards . . .»

Viņš ņēma partiju pēc partijas, Kurmingks ne domāt viņam līdzi tikt
.. .

«Sasauc, sasauc, kungi, par tukšu nespēlē,» Koška mudināja. «Pie mums

nav tā kā Utu krogū, kur cits citam acīs skatās; pie mums, kad divi spēlē, sep-

tiņiem vajag dzert...»

«Dzeltens vidū, atkal!» Starpingks likās to pavisam nedzirdot, bet tad uz-

sauca pats uz savu iniciatīvu. «Ē, padod alu, šņabi arī un uzkožamos . . . paciņu

Bafrā, to labāko zorti. .
. Strunt, Katrina šurp vai turp .. .

Cik man jāmaksā?
..

.
Te būs nauda ...»

Viņš izvilka savu biezo deņķelbuku, izrāva no tā simtnieku un nosvieda. Lai-

kam gribēja Pēteri ar to izbaidēt. Bet tam maks tikpat labi «spikots», tas izvelk

savu un izmaina kā nieku. Koška iznes viņam un piezīmē: «Pie mums jau nav tā

kā Utu krogū, pie mums sīkas naudas, cik vajadzīgs.»

Tas sasodītais Utu krogus! Starpingks spēlēja noskaities, bet krist viņam

krita gan.

Kurmingks beidzot nolika ķeiju. «Ar tevi jau nav vērts spēlēt, tu jau spēlē

tikpat kā marķieris . . .»

«Kas marķieris, strunt! . . . Vai ņemsi trīsdesmit priekšā?»

«Ā, tā ir cita lieta», Kurmingks piesolījumu pieņēma . . .«Tad tu mani par

Jani nevari pataisīt ...»

Viņi laida atkal tālāk, bet tas pats dievs. Beidzot Kurmingks galīgi attei-

cās
..

. «Nav patiešām nekāda nolūka, ja nav līdzīga pretnieka
. . .»

«Man pretnieku!» Starpingks bramanīgi iesaucās. «Man tāda Rīgā nav...

Kas grib te iekš visu Brikmaņa vīnūzi, un lai viņš būtu šāds klērs vai tads —

izspēlēt ar mani uz biļarda?! . . .
Vai ir kādam dūša?

...
Ja ir, lai nak šurp,

izpucēšu tikpat kā vecu flinti!»

Neviens neatsaucās... pat Koška tikai sarkastiski smīnēja
: Jedzeris glāzi

alus, viņš vēl reizi atkārtoja, izaicinoši zīmēdams uz leti, kur stāvēja Pēteris
. . .
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«Kas tura man pretim, ja ir virs? Nu, strunt, rubli partiju... Ak klēri,

vieni klēri ...»

Te Kleins, kas, Pēterim par lielu pārsteigumu, naudu saņēmis, nebija vis gā-

jis tūdaļ projām, bet palicis noskatīties viņu spēlē, piegāja piepeši pie plaukta un,

izmeklējis tur vienu ķeiju, sacīja: «Pamēģināsim mēs abi, draugs!»
«Tad tu, vācieti, gribi ņemt no manis stundas?!» Starpingks pašapzinīgi

iesaucās. «Tiem klēriem bail? Strunt, lai notiek!
.. .

Tātad rubli no partijas

bez tam vēl divdesmit kapeikas priekš tēriņa . . . Pieņemts . . .?»

«Olreit! Zecējiet ārā .
.
.»

«Nu, tad tik raugi šurp naudu
... ak, kā krīt

..
.» Un spēlēšana gāja vaļā.

Vai nu Starpingks pārāk saņēmās, vai Kleins pārāk nolaidās, no sākuma pirmais

noņēma vairāk partijas no vietas. Par to viņš tad arī sāka lieliski plātīties. «Ar

manim biļardu spēlēt, jaunskungs! . . .Dzeltens vidū, sarkans stūrī, atkal Karline...

redz, kur lasās
.. . Partija atkal!

. . . Strunt, ko nu sauks? Kas tagad nāk līdz?

Konjaks, alus, cigāri? Liec galdā, marķier, liec galdā . . . jaunikungi samaksās
..

.»

Koška jau nebija slinks paklausīt, tā ka galds drīzi vien lūza no dzērieniem.

Protams, ka tad arī pats nesējs varēja nodzerties līdzi, cik tik tīk. Un Starping-
kam sekste auga augdama. «Ko nu ar puikām? .. .

Un ja vēl Brikmanis

nebūtu tā nolaidis to galdu! Štos partiju reizi no reizes ...»

Bet tad lapa sāka griezties piepeši uz otru pusi. Starpingks laikam sāka

drusku gurt, un Kleins tagad nu vēl īsti parādīja savu mākslu. Nevienu balli tas

neizlaida . . . tiklīdz tika klāt, tā partija cauri . . .
Starpingkam jāvelk rubulis pēc

rubuļa .
.
. viņam jau sāka svīst . . .

«Kas tad nu, vai nu mute cieti!» Koška skaudīgu prieku iesaucās. «Skat nu,

kā te vīram krīt!
.
. . Velc tikai nu ārā to otru Katrinu . . . mēs saskaldīsim

.. .

Karline uz Karlini
.. . atkal vidiņā

...
ak, cik smuki krīt

.. . Redz, tā vajag
stundas dot ...»

«Lai pārskrien, lai pārskrien,» Starpingks sevi mierināja . . . «pienāks arī mana

reiza . . . Strunt! Katrina šurp vai turp .. . netrāpa jau nabagu . .
.»

Un Kurmingks apzinīgi piebalsoja: «Tie ir vīri, kas to var ...»

Starpingkam patiešām drīzi vien nācās skaldīt otru Katrinu
.
. . «Nekas, vēl

jau makā turas tāds bišķis,» viņš, sevi mierinādams, atbildēja uz Koškas tītījumu.
«Strunt

— tas priekš manis nieks. Nav jau tāds knēvelis, kuram nav ne plika vēr-

diņa pie dvēseles . . .

Man katrā laikā makā savi trīs, četri simti un zelta pulkste-
nis arī no simta —»

«Un
par kažoku arī dos kādu rubļu desmit,» Koška, viņu aplūkodams, vēr-

tēja tālāk . .
. «par galošām arī dabūsi uz pristiņa pāris rubļu

. . . Ak, ta nu kun-

giem paklīst sīka nauda
...

nu varēs Utu krogā samīt uz veciem kažokiem
..

.»

Tas Starpingkam beidzot bija par daudz. «Utu krogū, Utu krogū!» viņš to

mēdīja .. . «strunt, kas tev par daļu?! Utu krogus tāds pats krogus kā šis Gnīdu

krogus un vēl labāks . . . Tu te cilvēkus riesi, kas ko patērē? Atstāj nost no mūsu

dzēriena
. . . strunt, te tev nav nekāda darīšana! ...»

Bet Koška par to nemaz nesatrūkstas. «Pie mums nav tā kā Utu krogū, pie

mums dzēriens pieder tam, kas vinnē . . .
Pateiciet viņam paldies, ka viņš arī jums,

paspēlētājam, atļauj drusku pasmeķēt
..

. Kungs, vai brīv iedzert!?»

«Olreit, ko nu tik daudz prasi!» Kleins vienaldzīgi atbildēja, noņemdamies
ar spēli.

«Tā! Prozīt
...

uz veselību
.. .

Divi spēlē, septiņi dzer, nav pie mums tā kā

Utu krogū ...»
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«Ak tu klērs, ak tu klērs!» Starpingks sāpīgi nopūtās . . .
«Nu, nav jau vaina ..,

varu samaksāt .
.
. viens pats varu visu samaksāt ...»

Kleins viņu uzaicināja spēlēt kontra uz tēriņu, un Starpingks atteikties neva-

rēja. Viņš jau nespēlēja slikti un būtu arī varbūt kādas partijas vinnējis, ja Koška

viņu nemitīgi nebūtu grauzis un pastāvīgi uztraucis. Bet tagad viņam vairs negāja

it nekā. Arī Kurmingks, viņa draugs, atrada par vajadzīgu piezīmēt: «Vadzi,

draugs, tu jau vairs nemaz nespēlē feini ...»

«Strunt!» Starpingks attrauca. «Nelaime spēlē, laime mīlestībā
..

. Tas ir

drusciņ vairāk . . .
Šādu tādu puiķeli izcelt no sedliem, tas man nieks!

...

Es arī

māku paņemt pieci tūkstoši ...»

«Vo, vo, vo, spēlē uz to laimi mīlestībā,» Koška iesaucās . . . «Prozit, uz tiem

pieci tūkstoši jau var iedzert . .
.

Droši vien dabūsi to Glāzmankas žīdieti ar tiem

pieci tūkstoši ...»

Uzreiz Starpingks nosvieda ķeiju. «Es nespēlēšu vairs
.. . Katriņa šurp vai

turp ...
es visu varu samaksāt, bet, kad tāda ļurbošanās, tad ne .

.
. Strunt, tad jau

neviens cilvēks te nedrīkst ienākt ko patērēt
..

. Vai Brikmanis zin, kas te par

būšanu?!»

«Atvainojiet,» Kleins diaboliski pasmaidīja, «mēs taču norunājām tās partijas
kontra nospēlēt! ...»

«Tās vecās nospēlēs un tad vairāk ne!» Starpingks paņēma atkal koku...

«Nu, ilgi jau tas klērs te nedziedās
...

Ja man pieci tūkstoši, tad es ar māku

to vīnūzi pieņemt .. .
Strunt

...
ies tālāk!»

Viņi nobeidza savu spēli .
.

.
Tā kā sanāca liela sturme jaunu viesu, tad Koš-

kam vajadzēja stipri piepalīdzēt Pēterim, un tas nedabūja vairs ar Starpingku

āķēties. . . Un, kad palika atkal plānāks un Pēteris atkal paskatījās, kā -ir,

viņi bija jau projām.
«Tas te bija nācis mūs muļķot, bet nu izmuļķoja pats sevi!» Koška viņam

smiedamies sacīja. «Vairāk nekā simts rubļu Kleins viņam noņēma skaidrā naudā

un kur tad viss tēriņš .. . Vajag arī.
..

Kā viņš pats izteicās, tam esot bagāta
sieva paziņā ...

nu ir palicis pavisam traks
.
. .»

Pēteris ar labpatiku visu noklausījās, un ne prātā viņam nenāca, kas tā tāda

bagātniece varētu būt. «Bet kur Kleins?» viņš piepeši iejautājās
.. .

«Aizgāja! . . . Sametās ar to mergu ar acīm un aizgāja ...»

«Ar Matildi!?»

«Jā.»
Pēteris uzreiz palika tāds ērmots. «Koo?! Un ne ardievu nepateicis! .. .

Nu, kad viņam tik daudz naudas, viņš jau man to divdesmitpiecnieku varēja

atdot ...»
«No viņa tu naudu atdabūsi?!» Koška pārsmiedams iesaucās. «Nu tad drīzāki

no suņa desu un no zostēviņa auzas
...

Tas puisis tev zin, kur naudu lietot
. . .

Man rādās, šis vācietis ir liels bauerfengeris.»

Viņš to izteica it kā Kleinam
par atziņu, bet Pēterim tas bija tikpat kā nazis

sirdī. «Nu ir falši!» viņš nodomāja. Lietas apstākļi tam skaidri nostājās priekš
acīm. Nav riktīgs cilvēks, viņš nav

...

Ar biedrību nekā nebūs
. . .

nav vērts ne

domāt
... Jo kam nopietnas darīšanas būs priekšā un vēl tik steidzīgas, vai tam

vaļas klerot apkārt un dauzīties ar skuķiem . . .
Kad tu izčibētu! Jo vairāk viņš

par to lietu domāja, jo vairāk viņam vajadzēja skaisties . . .

Vēlāk atnāca Fuchsings. Viņš nomanīja, ka Pēteri moca kāds iekšējs nemiers.

Ne acumirkļa tas nevarēja nostāvēt uz vietas, it kā to kāds ar adatām badītu.
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Vārdos tāds skops un saīdzis, kā jau kad cilvēks nācis pie nepatīkama atraduma

un ir ļauns pats uz sevi . . . Ka Kleins viņu lietā ko izdarīs, tur nebija vairs ko

cerēt, bet Fuchsingam viņš to nedrīkstēja teikt un nedrīkstēja arī atzīties, ka

maldījies . . .
«Pērsi, kas tev kait?» Fuchsings viņu reižu reizēm uzrunāja. «Tu šodien

pavisām tāds sabozies.»

«Galva sāp!» Pēteris atbildēja. «Pastāvīgi te tais dūmos un tvanā
.. . Izklai-

dēties arī nekur nedabū...»

«Tev taisnība
. . .

Cauras dienas šādā «vozduchā» dzīvojot, var arī slims
pa-

likt
. . .

Un laukā pie pirmā sniega tik skaists kamanu ceļš . .
.

Trapēm vien ļaudis
šodien brauc uz Kudrē

. . .
Vai mēs arī neaizlaidīsim?»

«Varētu! Vai arī kur citur
..

.» Pēteris atbildēja. «Es patiešām vairs nevaru

nostāvēt uz vietas ...»

«Nu labi, izbrauksim pastaigāties . . . brauksim, kur pagadīsies.»
Runāts, darīts. Pēteris izņēma no kases naudu, atstāja tikai maiņas tiesu,

nolika Košku savā vietā un tad ar Fuchsingu izgāja.
Laiks bija rāms un mīksts, ielas spoži baltas, un pajūgu pogas žvadzēja no

visām pusēm. Pirmo svabado fūrmani, kuram daudzmaz labāks zirgs, tie grāba
cieti un sēdās iekšā.

«Uz kurien?» fūrmanis jautāja.
«Pabrauc tepat pa pilsētas labākajām ielām,» Fuchsings sacīja .. . «vēlāk tad

redzēsim ...»

Pajūgs šļūca pa glumo ceļu uz priekšu tikpat kā
pa taukiem, tikai šur tur ap

stūriem vai citādi pasveroties, paslīdēdams sāņus. Slieču šņākšanai pa vidu zirgu
pakavi, knik, knik, knik, knik

...
šī skaņa Pēterim ko tamlīdzīgu atgādināja

.. .
Fuchsings, pacēlis galvu, aplūkoja Rīgas mājas. «Redz, kas par varenu namu!»

tas iesaucās, kad viņi brauca garām Komersas viesnīcai. «Būs, laikam, pate
lielākā visā_ Rīgā. Bet maksājuši viņi te par gruntsgabalu «štats kasei» dzīvu

naudu . . .Četrdesmit rubļu par kvadratasi . . .»

Fūrmanis atgriezies arī iejaucās valodā. «Par to naudu, ko te maksā par

asi, uz laukiem var nopirkt veselu pūra vietu par
dzimtu.»

«Jā, par to mēs dzīvojam Rīgā, draugs», Fuchsings atbildēja. «Ar kuģiem
vien izyed par gadu par 27 miljonu rubļu preču, par 15 miljoniem ieved. Pilsētai

līdz kādu 800.000 rubļu gadā ienākšanu. Jau pērngad, 1867. gadā, Rīgai bija
vairāk par 102.000 iedzīvotāju ...»

«Jā, jā, tas ir pulka!» fūrmanis piebalsoja. «Bet kur nu laidīsim?»

«Laid te pa Suvorova ielu uz Pauluči ielu, ārā uz Lielo ielu,» Fuchsings

aizrādīja.
Kad viņi brauca

pa
Pauluči ielu garām Vērmaņa parkam, Fuchsings aplūkoja

otrpus ielas tukšos, neapbūvētos gruntsgabalus, kuri izstiepās līdz politechnikai,
kuru patlaban cēla. «Redzi, Pērsi, ja mums kādreiz būs latviešu biedrība, te mums

viņu vajadzētu celt. Te mums būtu pašā vidū. Visiem vienādā attālumā — Alek-

sandera vārtiem, Jāņa vārtiem, Smilšu kalniem, Sarkandaugavai, Pārdaugavai .. .
Kur tad latvieši citur ir kā pilsētas malienās

.. .
centrā jau viņu nav

..
.»

«Jā, ar to biedrību,» Pēteris piesarcis rūgti iesmējās
..

. «Diezin, kas ar

to būs.»

«Nu, vienreiz jau nu būs!» Fuchsings piebilda. «Vai nu taisni šoreiz, bet

vienreiz būs
. . .

kad būs pienācis tas laiks . . . Viņi nevarēs to vairs aizturēt
.. .

Redzi, katrai lietai vajag attīstīties .
.
.»

Fuchsings nemaz nezināja, cik sāpīgu vietu tas Pēterim aizķēra, runādams
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par latviešu biedrību . . . Par to tikpat kā vairs nepavisam nevarēja runāt. Viņš
jau patlaban gribēja Fuchsingam izstāstīt, kā akcijas stāv, bet tas viņu pārtrauca:

«Lūk, mūsu veča rezidence!
.. .

Dzīvo viņš tikpat kā mazais dieviņš
Francijā ...»

Viņi patlaban pabrauca garām konsula Rabemaņa mājai .
.
. Pēteris to zināja

bez viņa teikšanas; to, ko viņš te bija piedzīvojis, tas draugam vēl arvien slēpa . . .

Sērīgu smaidu viņš to visu atcerējās.

Viņi bija jau sasnieguši Lielo Pumpi, kur tagad atronas jaunā Ģertrūdes baz-

nīca
.. . «Vai zini, Pērsi, ko?!» Fuchsings ātri iesaucās... «Aizlaidīsim līdz

Kudrē (Coudrav) viesnīcai! Apskatīsim, kādas firmas tur izbraukušas . . .»

Pēteris bija uz miera, un fūrmanis laida knaši uz priekšu. Tie bija jau ārā iz

pilsētas uz klajuma, kur tikai vēl kāda reta māja. Metās jau krēsla
..

.
Viņi

sastapa lielas braucēju rindas, gan fūrmaņos, gan privateķipažās . . .
lekšā sēdē-

tāji, pa daļai abēja dzimuma, bija ļoti jautri, skaņi sarunājās, trokšņoja, dzie-

dāja . .
.

lika brīžiem kučieriem pieturēt vai braukt soļiem un paši svaidījās ar

mīksto sniegu. Pa lielākai daļai viens jaunskungs pret vienu jaunkundzi vai divām

jaunkundzēm. Tas viss savienots ar lielu kņadu, iekliegšanos, kad labi trāpīts,
atriebšanos, bēgšanu, gūstīšanu, mūžīgiem smiekliem, ar vārdu sakot, te atklājās
īstā vīna vai šampanieša pārgalvība.

Fuchsings daudz no šiem ļaudīm pazina un, smaidīdams un galvu locīdams,

ar tiem sasveicinājās. Viņš sastapa daudzas pazīstamas firmas.

Toreiz Rīgas firmas vēl nebija tiktāl atkāpušās no agrākās patriarkaliskās
kārtības kā tagad un, starp citu, bija pilnos ziedos tas paradums,_ka pie pirmā

sniega šefs ar visu veikala personālu izbrauca kopīgi pastaigāties. Sāds pastaigā-

šanās galamērķis agrāk bija Altonava, bet toreiz tai jau stipri konkurēja Kudrē

viesnīca uz Pēterburgas šosejas, kura atradās aiz tagadējās «Feniksa» fabrikas.

(Šimbrīžam tādas izbraukšanas vēl notiek, gan
daudz mazākā mērā, drusciņ tālāk

uz «Villa Novu»* un Smerli.) Nebija nevienas daudzmaz pieklājīgas firmas, kas

saviem ļaudīm šo prieku nebūtu novēlējusi. Tika visu cauru dienu ēsts, dzerts un

dancots uz veikala rēķina.

Kudrē viesnīca bija pilnīgi tam mērķim ierīkota un pa galvenai tiesai no tam

vien dzīvoja. Bija liela zāle. kurā spēlēja kamermūzika, un visi, kas vien vēlējās,

varēja piedalīties pie dejas. Tāpat bija liels daudzums lielāku un mazāku at-

sevišķu istabu, kur visi tie varēja apmesties, kuri neapmierinājās ar vispārējo

viesu istabu. Pa lielākai daļai izbraucēju pulciņi pie ēšanas un dzeršanas no-

ņēma katris savu istabu, bet pie dejas visi pulciņi sagāja kopā. Vai arī tādi, kas

gribēja būt pilnīgi par sevi, paņēma lielāku istabu un dejoja tur pie līdzpaņemto
harfenistu mūzikas.

Šādiem izbraukumiem piemita ļoti romantiska nokrāsa. Pat šefi, kas ikdienējā
dzīvē bija bargi un nepieietami, še iesilušā prātā bieži vien sadzēra ar savām

pārdevējām un kasierēm tubrālības
...

Ja atkal vīrieši vien brauca, tad šādām

sabiedrībām drīzi vien piesitās «ļaunas» sievietes, kas tos pavedina uz neceļiem.

Tādēļ tad arī bieži brauca līdzi pašu cienīgās un viņu meitas, kuras tad savukārt

iemīlējās savu tēvu komijos un kantoristos. Tādās reizēs tad pie šādiem izbrauku-

miem notika tās lielākās «siržu zādzības». Un, ja izredzētais daudzmaz bija

cilvēks, tad vecāki arī daudz neliedzās, pieņēma jaunos cilvēkus par saviem

* Romāna sarakstīšanas laika «Villa Nova» — restorāns netālu no Juglas
tilta. (Red.)
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znotiem un veikala kompanjoniem, un vēlāk tie attīstījās par
tādiem pašiem principā-

liem. Caurmērā dzīve toreiz, ja arī ne bagātāka, tad tomēr bija daudz vieglāka un

drošāka nekā tagad. Konkurence vēl nespieda tik smagi, un ļaudis arī nebija no-

robežojušies tik cieši mantīgos un proletāriešos ... ja tikai tie vienas tautības. Bet

patlaban arī Rīga bija sasniegusi to laikmeta sliegsni, kur tas tapa citādi
.. .

Viņi beidzot pieturēja pie zili pelēkas koka mājas ar izrobītām zimzām

un lika fūrmanim uzgaidīt. Bija jau sadegtas ugunis. No lielās zāles skanēja pre-

tim mīkstas vijoļu un flautu skaņas klavieru pavadībā .. .
Beidzamie izbraucēju

pulciņi izlaida pēdējo hopsā valsi, lai dotos atpakaļ uz pilsētu. No citām istabām

un no koridoriem plūda pretim ēdienu smarža, jaukta ar smalku cigāru un vīna

tvaikiem, kas ziemas laikā izdarīja sevišķu kairienu uz nerviem. Ķelneri vēl

arvien steidzās, ka ļipas vien kustēja, jo bez lielākām sabiedrībām bija izbraukuši

vēl atsevišķi pārīši, kuri pa vienam vai vairākiem tādiem kopā gribēja paturēt
kopējas vakariņas un uzdzīvot.

Fuchsings, kuram tās vietas pazīstamas, gāja pa garo
koridoru zālei blakus

uz priekšu, vai nevar te sadzīt kādu tukšu istabiņu, kur apmesties un pastellēt
vakariņas. Meklēdams pēc vienas tādas, tas atrāva vaļā kādas durvis, kuras ķel-
neris aiz pārskatīšanās nebija pieslēdzis, bet istabiņā bija ievietojies kāds

mīļš pārītis.
Pie bagātīgi apkrauta galdiņa, uz kura pat netrūka ledus kubliņa ar «uzstā-

dītu» šampanieti, kāds jauns vīrietis ar jaunu dāmu dzīvoja labu dienu. Pārstei-

guma brīdī tā viņam sēdēja taisni uz klēpja un bija apķērusēs ap kaklu.

«Jēzus Marija... pans!» viņa izbijusēs uzšāvās un atlēcās no tā nost.. .
Matilde

. .

.

Arī viņas kavalieris uzlēca kājās un tāds jocīgs un apjucis viņu uzlūkoja.
«Atvainojiet, mēs te ieturam mazas vakariņas ...»

«Jā, jā, mēs jau redzam,» Fuchsings attrauca, «piedodiet, ka iztraucējām. Bet

tas nebija ar nodomu. .
.

iesim, Pērsi
..

.»

Bet Pēteris nekust ne no vietas. Viņam acis sāka zvērot, ķermenis trīcēt, bargi
tas uzlūkoja gan Matildi, gan viņas kavalieri. «Kleina kungs!» viņš ar mokām

izdabū, jo balss negrib lāgā klausīt un smacē viņu nost . . . «Kleina kungs!»
spilgti skan tukšajā koridorā. «Vai tā jūs strādājat priekš mūsu lietas?!

.. .
Ak jūs?! . . .»

Kleins patiešām jutās neomulīgi un nesaprata, kā lai šo savu soli attaisno.

«Ko es tur varu darīt, ka jums neapstiprina!» viņš beidzot atcirta
. . . «Jā, kad

jūs nebūtu jaunlatvieši, tad gandrīz
...

Es darīju visu, ko spēju, bet jaunlatvie-
šiem nedod ...»

Bet no vaiga tam varēja nolasīt, ka tas tikai mānījās un nekā nebija darījis.
«Taā!» Pēteris uztraukts drebēja. «Un ko jūs visu laiku apgalvojāt?! Ko

jūs man vēl priekš dažām stundām teicāt? . . . Un kādēļ jūs naudu ņēmāt, kad

jums tas nebija iespējams? Atbildiet man to! . . .»

Viņš sita draudēdams ar dūri uz galda, ka šķīvji vien lēkāja, un viņu smal-

kās vakariņas draudēja aiziet pie velna
. .

.
Kleins kodīja lūpas. «To nieka kapeiku dēļ .. . par to jums nav vērts

skaisties
. . .

Varu jums tās atdot ...»

«Kleina kungs!» Pēteris skaldīja galdiņu tikpat kā malku. «Jūs esat šubjaks,
krāpnieks, nelietis . . .

Un viņa . . . viņa ...
fui

. . .»

«O, nemaz!» Kleins uzreiz sāka citā balsī un ciniski iesmējās . . . «Lūdzu ne-

uztraukties
...

Ja jūs domājat, ka jums uz šo dāmu lielākas tiesības, tad jau mēs

to citādi varam izdarīties
.. .

Kas tā gan par izturēšanos . .
.»
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«Muļķības,» Fuchsings iebilda. «Pērsi, nāc iesim ...»

«Jūs neģēlis, jūs
..

.» Pēteris, to neievērodams, kliedza
.. . «Jums acīs

iespļaut ...»

«Mans kungs!» Kleins saslējās. «Esiet tik laipni un atstājiet mūs! . . . Jeb es

saukšu ķelneri . . .
Jūs esat pavisam neizglītots zemnieku klucis ...»

«Tu vācu plukata .. . žuliks!» Pēteris smēla, bet Kleins veikli izvairījās sānis.

Viņš nostājās grasošā pozicijā, jo Pēteris mēģināja otrreiz
.. .

«Jēzus Marija!» no vienas puses Matilde metās starpā, un no otras puses

Fuchsings viņu turēdams mierināja: «Pērsi, Pērsi, netaisi dumjības ..
.»

«Laid mani, laid!» Pēteris lauzās no viņa tikt vaļā . . . «Es viņu nožņaugšu . . .
es viņu ...»

Bet Fuchsings saņēma viņu arvien cietāki un cietāki, ka tas noķepurojās
vien

. .
. «Apžēlojies, Pērsi, kam šādu kņadu

...

to lietu mēs vēlāk nokārtosim

itin mierīgā garā .. . Jūs, Kleina kungs, mums izkrāpto naudu atmaksāsiet
..

.»

«To mēs vēl redzēsim!» Kleins attrauca. «Lūdzu tikai nelietot nepiederīgus
izteicienus

...

Es neko no jums neesmu izkrāpis . . . To nieka kapeiku dēļ — —

Vai zināt, man vajag tikai teikt Kubem vienu vārdu, un jūs šīs saules vairs

neredzēsiet . . .»

«Oho!» Fuchsings iesaucās ..
.

«Tad tāds jūs esat goda vīrs . . .» Bet tālāk

tas ar nevarēja ar viņu debatēt, jo vajadzēja saņemt visus spēkus, lai noturētu

savu satrakoto biedru. «Laid mani, laid
...

es viņam ..
. man nāve vai

viņam. . .»

Redzēdams, ka citādi galā netiks, Fuchsings to paņēma kā bērnu uz rokām

un iznesa pa
durvīm. «Mēs

par to lietu vēl runāsim!» Tas uzmeta Kleinam
gra-

sošu skatienu. Vācietis uz to atbildēja, strauji aizcirzdams durvis un tās no iekšie-

nes aizslēgdams.
Bet uztrauktais Pēteris arī vēl tagad Fuchsinga rokās ķepurojās tikpat kā tie-

pumīgs bērns. Draugs noprata, ka še viņu apmierināt būtu veltīgs darbs. Viņš

tādēļ to nesa tieši uz kamanām. . .
Sulaiņi un daži viesi noskatījās viņiem pakaļ,

kas tie par
ērmiem!

levīstījis viņu kamanās un uzlicis cepuri taisni, tas uzsauca: «Brauc, kučier
.. .

atpakaļ uz Rīgu.» Un nākošo acumirkli viņi, pogām žvadzot, pilniem rikšiem vien

šļūca turpu, no kurienes nākuši . . .
Vēsais gaiss darīja labu Pētera sakarsušai pierei, un maz pamazām Fuchsin-

gam izdevās viņu apmierināt un pārliecināt, ka viņa dusmas veltas
. . . «Vai es

tev jau to iepriekš nesacīju? . . . Tas taču bija sagaidāms.»
«Teici jau, teici!» Pēteris rezignēja. «Bet kā cilvēks tā var rīkoties .

.
.»

«Tu redzi, ka var
...

un ar uztraukšanos tu pie tam neko nevari grozīt .. .
Tas tikai dara karstas asinis un nelīdz neko . . .»

«Tev taisnība, pats to ieskatu, ka mana izturēšanās ir aplama
.
. .

Bet, ja es

tikai vien varētu, šim cilvēkam es diezin ko nodarītu . . .»

«Tā tu viņam nemūžam nepietiksi,» Fuchsings sacīja. «Ja tu kādam gribi

pietikt, tad tam nevajag zināt, ko tu par viņu domā
.. . Bet nu esi prātīgs!

Brauksim uz Klostera pagrabu un paturēsim labas vakariņas . . . Tev nepieciešami

vajadzīgs izklaidēties
..

.»

Bet pie īstas omulības un izklaidēšanās viņi netika. Pēteris lēja konjaku uz

konjaku, bet viss tas aizgāja tikpat kā aiz ādas. Savā mūžā viņš vēl nekad tik

daudz nebija sadzēris, bet nekāda iespaida uz viņa gara stāvokļa .. . pat laga

apreibt tas nevarēja. Arvien un arvien sāpīgais dzēlums sirdī. Pat ja tas notikumu
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bija piemirsis, šis dzēlums viņam atgādināja, ka tas ko piemirsis . .
.

Ka biedrība

iekritusi atkal ūdenī... un vēl ko citu, bet par to viņš nekā negribēja zināt
.. .

Tikai ap pulksten vieniem naktī tas pārradās mājās un devās uz savu ista-

biņu . . . Ķerdams pēc durvju kliņķa, tas uzķēra siltu cilvēka miesu . . .

Ātri tas uzvilka uguni
.
. . Matilde! . .

.

«Tu!» viņš iešņācās .. .

«Ko tu še meklē?!
. .

.»

Kā glodene viņa pie tā uz ceļiem, saķer "viņa roku un to karsti, karsti

skūpsta
. . .

Viņš jūt ko karstu un slapju
. . .

bezgala žēlums sagrābj viņa sirdi
.. .

Bet tad viņam skaidri priekš acīm, kā viņa sēž Kleinam uz klēpja
.. .

Sašu-

tums un riebjums nomāc žēlo stīgu
. . . «Nost, nost

. . . kuņa . . . apēdi mūsu bied-

rību ...» Viņš to sit, grūž no sevis nost, bet viņa arvien karstāk līp un glaužas
klāt, un kaisli čukst: «Sit man

.. . sit, sit.
. .

dari man sāpes
..

.»

Tad viņš to no sevis atrāva, ka vai kauli nobrikšķēja, un aizsvieda to kā kādu

vecu kankaru istabas vidū
.. .

lekāms tā paguva atjēgties, viņš bija jau savā

istabā un durvis nokraikšķēja
. . .

Se tumsā vēl tikai dažas skaņas, grūti izprast, vai smiekli vai vaidi
.. . Tad

viss klusu . .
.

Divpadsmitā nodaļa

Pagājušas atkal vairāk nedēļas, un Pēteris notikumu jau pa pusei aizmirsis.

Visu laiku viņš nodevies tiktāl saviem vīnūža darbiem, ka gar citu vairs necēla

ne ausu. Neizdevība darīja arī iespaidu uz viņa biedriem, kuri tagad ieradās pie

viņa arvien retāk. Pret to «tautas lietu» bija iestājies atkal tā kā
nogurums un

vienaldzība.

Tas bija 1868. gada sākumā. Jauns gads bija uzsākts ar labām cerībām, bet

neviens nezināja, ko viņš nesīs. Nevienam nenāca prātā, ka latviešu arājam tas

būs viens ļoti grūts gads. Tiklīdz Vidzemē, kā Kurzemē cauru vasaru nenolija ne

pilītes lietus, aiz liela sausuma meži dega un no dūmiem bija piekūpuse visa

«dieva zemīte». Ziemas labība gan vēl cik necik padevās .
.
. salmos gan īsa un

smalcina, bet graudi bija labi. Turpretim vasarājs, kā sēts, tā palika. Tikai šur

tur rets labības pudurītis sarkanajā tīrumā, šur tur kāda reta vārpiņa .. . Rudenī

tad arī izkaptij nebija nekāda darba, bet saimes izgāja un retos pušķīšus noplūca
ar rokām. Dažs saimnieks

pa visu savu tīrumu salasīja uz mata tik daudz pūru,
cik bija izsējis, un, kas salasīja otru graudu (divreiz tik daudz, cik izsēts), tas

varēja teikties laimīgs . . .

Bet gada sākumā, kad baltā sniega sega sedza zemi, neviens to vēl nezināja.

No jaunā gada jau arvien sagaida, ka tas būs labāks
par veco. Un vecais bija

sitis dziļas rētas kaimiņiem igauņiem un somiem, ar aukstām miglām nosaldēdams

viņu druvas un atstādams tos bez maizes. Pagājušā gada neraža nu tikai vēl šā

gada sākumā sāka rādīt savas draudošās sekas. Avīzes, lielās un mazās, visnotaļ

ziņoja, ka šīm kaimiņu provincēm jāiet bojā, ja valsts un sabiedrība nenāk tām

palīgā. Sāka lasīt labdarības dāvanas priekš bada cietējiem, un arī Rīga šinī

ziņā negribēja palikt citiem pakaļ. Bads Igaunijā un Somijā jeb, kā toreiz sacīja,

Piņos bija svarīgais punkts uz dienas kārtības un visu mutēs.

Sastādījās komitejas, tika izlaisti uzsaukumi, bet tikai vācu un krievu valodās.

Ar tiem nu lāgā nevarēja pietikt lielajām ļaužu masām, kuras sastāvēja no latvie-

šiem. Viens otris latvietis, kas vāciski prata, savu artavu arī neliedza, bet pret
lielo vairumu lūdzēji ar saviem uzsaukumiem bija mēmi, un šo masu kabatas tad

arī palika mēmas pret tiem. So nedabīgo apstākli bija ievērojusi arī Rīgas «augstā
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rāte». Ja arī latvieši paši viņas acīs nebija pilnvērtīgi un vāciem līdzi stādāmi,
tad tomēr latviešu kapeikas bija tikpat pilnvēitīgas un labas kā vācu, tikai jautā-

jums bija, kā pie tām pietikt? Augstā rāte te velti galvu lauzīja, jo latvieši bija
tā norāti un iebaidēti, ka nebija neviena cilvēka, kas viņus varētu priekš šīs lab-

darīgās lietas organizēt. Jo tik daudz, cik luterāņu mācītāji varēja, tas bija ļoti
maz, un tos grašus, ko dievbijīgie baznīcēni iemeta upura makā, tos baznīcām

pašām vajadzēja.

Runāja, ka arī administrācija nolēmusi dāvanu lasīšanu, cik varēdama, pavei-
cināt , Bez komitejām vēl dažām atsevišķām personām, kuras atklātībā caur saviem

nopelniem sabiedrības labā pazīstamas, piesūtīšot apstempelētas listes priekš dā-

vanu lasīšanas bada cietējiem.
Kādu vakaru pie Pētera ieradās Spunde un Fuchsings un uzaicināja viņu sev

līdzi pastaigāties . . . Tā kā Koška varēja palikt Pētera vietā, tad pēdējais arī

paklausīja. Un no šīs pastaigāšanās tie beidzot iegriezās Klostera pagrabā . . .
Te tāpat. visu mutēs lielais posts Igaunijā un Somijā — un kā šo postu segt?

To dzīvi pārrunāja pie galda kāds ierēdņu pulciņš turpat blakus mūsu draugiem.
Tāpat runa bija par kādu no administrācijas izlaižamu sarakstu, kurā būšot mi-

nētas visas tās personas, kurām uzticēta naudas vākšana.

Patlaban tiem pienāca vēl kāds jauns biedris, un tas sacīja, ka nākdams

nupat guberņas tipogrāfijā dabūjis šo jaunizlaisto sarakstu. «Neesmu vēl tajā
ieskatījies,» tas sacīja, «bet tavam vārdam tur arī katrā ziņā vajag stāvēt, Hīmil-

ler. Tu taču tik daudz esi darbojies sabiedrības laukā . ..»

Ar šiem vārdiem tas griezās pie kāda sava biedra, mazliet patukla pusmūža
cilvēka ar šķeltu bārzdu, kā jau toreizējā mode prasīja.

«Katrā ziņā,» kāds otrs piebalsoja. «Hīmillers jau nodibinājis tik daudz

biedrību, ka vairāk nav ko dibināt. Bet par priekšnieku viņš nevienā nav ticis
.. .

to godu viņam paņēmuši arvien citi.»

No šiem vārdiem izskanēja mazliet tā kā ironija. Par Hīmilleru uzrunātais

to neievēroja. Paņēmis no sava drauga papīru, tas ar lielāko interesi, gandrīz ar

drudžainu nepacietību skatīja to cauri . .
.

Vēlreiz un vēlreiz, bet, kā rādījās, neatrada to, ko meklēja
..

. Viņa vaigs
kļuva arvien garāks un saviebās. «Tas ir kas!» viņš tā kā aizskarts nolika lapu un

izdzēra glāzi alus.

«Ko, nav?!» viņa biedris izbrīnējies iesaucās. «Nevar būt!... Ja kādam ir

tiesība uz šādu uzticību, tad tev pašam pirmām . . . .»

Tam arī citi piebalsoja un domāja, ka Hīmillers tikai labi nebūs sare-

dzējis . . .
«Patiešām nav!» viņa biedris beidzot pats pārliecinājās, bet bija par to vēl

vairāk aizskarts nekā pats Hīmillers . . . «Un tas par to, ka tu tik lielā mērā esi

ziedojies atklātības interesēm. Tad nu gan var sacīt: «nepateicība ir pasaules alga!»»
Arī visi citi, kā rādījās, juta viņam līdzi, jo, pēc viņu domām, tā bija liela

netaisnība. «Es domāju, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība arī tava dibināta
..

.»

«Mana, jā, — esmu nodibinājis vismaz kādas desmit biedrības,» Hīmillers

atbildēja. «Dziedāšanas biedrības, palīdzības biedrības un citas
.. . Bet ko tas

līdz! Sinī svarīgā brīdī man jāstāv dīkā, kamēr citi strādā
..

.»

Un, it kā gribēdams noskalot savas nepatikšanas, tas ieņēma atkal malku no

sava zeideļa .. .
«Vai zini, Ivan, ko?!» kāds no viņa biedriem ieminējās. «Tev vajaga nodi-

bināt kādu palīdzības komiteju starp latviešiem. Par šo lietu, cik man zināms,

interesējas pati augstā rāte. Es runāju necik sen ar rātskungu Augustu Hollan-
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deru. Viņš bija ļoti nemierā par to, ka latviešu elements, pēc viņa domām, pats

tas lielākais Rīgā, no palīdzības gluži izslēgts. Būtot ļoti vēlams, ja rastos kāds

cilvēks, kas arī latviešus organizētu uz tādu palīdzības sniegšanu.»
«Latvieši?! Kas tie ir tādi, tie latvieši?!» Hīmillers kā elektrizēts iesaucās.

«Mūsu kalpone ir latviete . . . Vai vēl ir kur kādi citi latvieši? . .
.»

Tas bija jautājums, uz kura ne tikvien kā viņam trūka atbildes. «Tas diez-

gan grūti izzināms,» priekšā licējs atbildēja. «Viņi savu valodu maz lietojot, tie

latvieši
.. . runājot pa vāciski tāpat kā mēs. Kā lai viņus pazīst? Un nevienam

taču nestāv uz pieres, vai viņš latvietis vai vācietis.»

Hīmillers tapa nepacietīgs. «Jā, jā, bet vai tad neviens nezin, kur ar viņiem
var satikt, tiem latviešiem? Vienalga, kad viņi runā vāciski. Ja viņu te Rīgā tik

daudz dzīvo, tad taču viņiem vajag kur būt. Kā ar viņiem dabūt sakarus?
.. .

Svarcenav kungs,» viņš griezās pie saimnieka, «vai jūs man nevarat dot kādas

ziņas par
latviešiem? Vai te pie jums nepienāk kādi latvieši?»

Jā, kas to gribēs sacīt. «Nezinu vis!» tas atraidoši atbildēja. «Varbūt, ka Dau-

gavas malā jūs kādus sastapsiet
. . . pie manis nav! . . . Priekš gadiem man gan

bija kāds ķelnera puika, tas runāja par
latviešu cunftēm. No sākuma bija it

godīgs un paklausīgs bērns, bet vēlāk izvērtās tāds stūrgalvis un razbainieks
.. .

Nevienam ceļa negrieza . . .
Nē, pie manim nav

. . .»

Pēterim tumšas asinis saskrēja vaigā, dzirdot
par sevi tādu ne visai glaimo-

jošu atsauksmi. Bet, augdams liels, tas bija tā pārvērties, ka viņa agrākais prin-

cipāls to vairs nepazina, un tādēļ viņš labāk cieta klusu.

«Tas, ko jūs te minat, tas būs bijis viens no tiem jaunlatviešiem,» kāds no

Hīmillera draugiem raudzīja saimnieku atspēkot. «Tie
gan,

kā man stāstīts, esot

lieli dumpinieki. Bet tie īstie vecie latvieši esot ļoti labi un saticīgi ļaudis
...

Kā

man stāstīts, tad viņus varot sastapt starp tiem četriem amatiem: enkurniekiem,
fūrmaņiem, meseriem un liģeriem

. .
. Bet noteikti es nekā nezinu sacīt . ..»

«Patiešām žēl!» Hīmillers iesaucās. «Dzīvojam vienā pilsētā un nepazīsta-
mies

...

Ir
gan apstākļi! Un te taču patiešām varētu ko darīt. Žēlsirdīgu dāvanu

priekš trūkuma cietējiem tik ļoti vajadzīgs, un latviešiem, kā jūs paši sakāt, nav

vēl nevienas komitejas ...»

«Jā, jā, ir jau taisnība,» kāds no viņa biedriem domīgi piebilda. «Bet lielas

lietas tu, Hīmiller, pie tiem latviešiem nepanāktu. Kā tu ar viņiem sapratīsies,
nemācēdams viņu valodu?»

Te jāpiezīmē, ka visas šīs sarunas notika vācu valodā.

«Tā būs mana darīšana!» Hīmillers attrauca. «Ar zīmēm sarādīšos, ja citādi

neies. Sakiet tikai man, kur viņi ir, gan es tad iztikšu . . . Gādājiet man tikai šurp
tos latviešus

. . . karaļvalsti par latviešiem! . . .»

Viņš no tās lietas bija tā aizgrābts, tā ka tīra uguns un liesma, un tomēr ne

viņa draugi, ne arī cits kāds viņam te ko varēja līdzēt
.. .

Mūsu draugi vairs ilgāki nevarēja nociesties. «Atvainojiet!» Spunde pagriezās

pret Hīmilleru. «Mēs jums varam pasniegt jo tuvas ziņas par
latviešiem ...»

«Jūs, mani kungi?!» Hīmillers par
šādu negaidītu vēsti tikko spēja valdīt

savu prieku. «Jūs varat man ko sacīt par latviešiem? O, tas ir jauki! Bet kā, kur?

Kur es viņus varu satikt? ...»

Spunde pasmaidīja. «Nu tad vispirms apskatiet labi mūs visus trīs!
.. . Mēs

visi esam latvieši! ...»

«Jūs, mani kungi?!» Hīmillers izbrīnējies iesaucās... «Jūs esat latvieši?»

«Jā, visi trīs!» Spunde atkārtoja, un Fuchsings smaidīdams palocīja galvu un

Pēteris tāpat.
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«Atvainojiet, ar ko man tas gods?» svešais sniedza tiem pretim roku. «Mans

vārds ir Ivans Hīmillers,48 ierēdnis regulēšanas komisijā ..
.»

«Mans vārds Andrejs Spunde, skolotājs, un še mani draugi: viesnīcas pār-
zinis Pērsi Krauklīts un prokurants Aleksandrs Fuchsings . . . Visi trīs mēs esam

dzimuši latvieši, bet protam arī vāciski ...»

Šāda atzīšanās pārsteidza it visus, kas sarunu dzirdēja. Tie uz šiem latviešiem

patiešām noraudzījās kā uz kādiem brīnuma putniem . . . «Vai es neteicu?» viens

no Hīmillera biedriem iesaucās. «Kā to var sacīt, ka tie ir latvieši, ja viņi runā

tik labi vāciski . . . Tādi pat vācieši kā mēs . . .»

«Atvainojiet, mani kungi,» Hīmillers aizgāja no saviem biedriem, piesēzdams
pie jauno paziņu galda. «Man jāaprunājas te ar latviešu kungiem. Ķelner,
hedā . . .

četri zeideli šurp! . . . Man patiešām liels prieks ar jums iepazīties, mani

kungi, patiešām liels prieks
.
. .»

«Mums ne mazāk prieks, ka varam jums pakalpot!» Spunde liecināja. «Un

vēl jo vairāk, kur jūs — cik mēs no jūsu valodām dzirdējām — līdz šim nemaz

nezinājāt, ka tādi ļaudis kā latvieši pavisam pasaulē ir . . .»

«Man jāatzīstas, ka patiešām tā! Vēl ne reizes man ar latviešiem nav bijusi
darīšana. Bet sakiet man, no kam tas nāk, ka latvieši, kuri taču, kā man saka,
zemē esot tas vairākums, ir tomēr tik grūti sastopami? Un kāpēc nekur nedzird

latviešus savā valodā runājam?»
«Tur ir gara vēsture, kuru jums uz tik ātru roku nevaram izskaidrot. Tas tā-

dēļ, ka latviešiem vēl nav pilnas pilsoņu tiesības
...

tie netiek ieskaitīti par vācie-

šiem līdzīgiem, bet par zemākiem radījumiem ...»

«Nu, nu!» Hīmillers neticīgi iesaucās. «Kas par jums to varētu sacīt?»

«Tas gan ir novecojis uzskats, bet vācu aprindās tāds vēl pastāv,» Spunde
turpināja. «Zemes iekarotāji — vācieši zemes iedzimtos — latviešus bija pada-
rījuši par saviem kalpiem un dzimtcilvēkiem. Caur to septiņus gadu simteņus
cauri bija novilkta cieta robeža starp vāciem un nevāciem. Vieni nozīmēja kun-

gus, otri kalpus. Tagad nu gan dzimtbūšana atcelta un, juridiski ņemot, vācietis

kā tāds nav ne kungs, ne latvietis kā tāds kalps . . .
tomēr vecie uzskati un aiz-

spriedumi tiek kultivēti tālāk ...»

«Vācietim būt ir tikpat kā privilēģija,» Pēteris paskaidroja tālāk. «Tādēļ
daudzi no mums, sevišķi tie izglītotie un turīgākie, labprāt skaitās par vāciešiem.

Mēs gan cenšamies pēc vienlīdzības un taisnības, bet grūti mums iet, jo mums

maz izglītotu un turīgu ...»

«Vadošās vācu aprindas ir tam pretim, ka latviešu plašākās masas tiktu pie

pilnīgas izglītības, kas dibinās uz tautisko apziņu,» Fuchsings no savas puses pa-

pildināja. «Tās grib latviešus audzināt padevīgā un kalpīgā garā pret saviem vācu

kungiem
..

. Un, kuru tās nevar atturēt no izglītības un turības, to tās labprāt

uzņem par vācieti.»

«Tādēļ, lūk, izglītotu un turīgu latviešu tik maz,» Spunde nobeidza. «Kurš

gan negribēs, lai to pieskaita kungu šķirai? Kuram gan patīkami, ja to tura par

neizglītotu un prastu? . . . Lūk, še jums noslēpuma atslēga ...»

«Interesanti, patiešām interesanti!» Hīmillers attrauca. «Par visu to man

nebija ne mazākās jausmas! .. .
Bet vai tad jūs nekā nedarāt, lai savas morā-

liskās tiesības izkarotu?»

«Līdz šim mums trūkst biedrošanās brīvības, kas to visu kavē,» Spunde talak

paskaidroja. «Pie biedrības nodibināšanas jūs mums varbūt varat būt ļoti palī-

dzīgi. Savi laikraksti mums. latviešiem, jau ir, biedrības nevienas!
. . . Jelgava

iznāk «Latviešu Avīzes», kurām 3500 ņēmēju... Bet tās tiek vadītas taisni
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mācītāju un vācu garā, lai, kā jau Fuchsing kungs izsacījās, mēs, latvieši, paliktu

mūžam vācu kalpi ..
. Rīgā mums ir vēl otrs laikraksts — «Mājas Viesis», ja

nemaldos, tam pāri par 6000 ņēmāju. Tas nes ļoti jaukus tulkotus stāstus un

tādēļ ļoti iecienīts. Pareizām tas aizstāv arī latviešu intereses, bet ne tādā -mērā, kā

tas būtu vajadzīgs. Grib savienot nesavienojamo . . . aizstāvēt latviešu intereses, bet

nesariebt pie tam vācu kungiem . . . Pie labākās gribas tas nav iespējams ..
.»

«Tātad tāda laikraksta, ar kuru jūs varētu būt ar mieru, jums nav neviena?»

Hīmillers piebilda.
«Bija gan mums tāds Pēterburgā. Tas ieņēma ļoti noteiktu stāvokli pret Bal-

tijas lielgruntniecību un garīdzniecību, šejienes vācietības aizstāvi. Šim laikrakstam

bija pār par 6000 lasītāju, un tas tautā sacēla diezgan dzīvu kustību. Bet caur

Baltijas baronu gādību tas tika slēgts. Viņa vietā mums vēl nav cita, bet mums

cerība pie tāda tikt tepat Rīgā ...»

«Patiešām interesanti!» Hīmillers priecājās. «Tad jau jums vesela kultūra!
..

.
Gribu patiešām mācīties pazīt latviešu vīrus un ziedot spēkus latviešu lietai

..
.

Sveiki, mani kungi, piesitīsim! Un, ja jūs atļaujat, tad ar visiem spēkiem gribu

censties, ka jūs lai tiekat pie savas biedrības ...»

«Lūdzam, lūdzam!» viņi visi trīs vienā balsā iesaucās.

«Pateicos! Sī dāvanu vākšanas organizēšana ir ļoti izdevīgs gadījums ...
No

tās var izaugt biedrība . . . Kur ir vēl citi jūsu tautieši? Degu aiz nepacietības ar

viņiem iepazīties ...»

«Šādos smalkos lokālos jūs viņus gan nesastapsat,» Spunde atbildēja. «Bet, ja

jūs gribētu mums atnākt līdzi pie Krauklīša kunga līdz Brikmaņa vīnūzim, tur

gan! . . . Tur jūs varbūt sastapsiet kādu no to amatu vecākiem, par
kuriem bija

runa un kuri sastāv no latviešu elementa.
.

.»

«Ar lielāko prieku, jā, to gribu darīt!» Hīmillers attrauca. «Būtu grēks, ja es

šo izdevīgo gadījumu neizlietotu
.. . Aizkāpsim turpu .. .

izdzersim savu alu un

iesim! Hedā, kelner
.. . cik jāmaksā?

...
Se būs

.. . Atvainojiet mani, kolēģu
kungi . . . Man jāiet drusciņ darīšanās ...»

Viņi devās ceļā un pēc nedaudz minūtēm sasniedza Brikmaņa vīnūzi. Tur

viņi patiešām atrada priekšā enkurnieku aldermani Rozi, Mārtiņu Balodi no Pār-

daugavas, Mikumu un Kreili .
. .

Spunde Hīmilleru ar tiem iepazīstināja, bet jau pa vāciski, tādēļ, ka svešais

citādi neprata. Mikums ar Kreili atkal neprata to vāciski diezin kā, un tie tad

no sākuma atradās puslīdz neziņā. Hīmillers ar dziļu cienību noraudzījās uz

šiem latviešu vīriem, bet tie uz viņu visai ziņkārīgi, un Kreilis Pēterim klusu

iejautājās: «Kas tad tas tāds ir?»

«Tas ir viens augsts tiesas kungs no pils,» Pēteris atbildēja .. . «Tas tagad
mums apņēmās tos statūtus tai biedrībai izgādāt un riktīgi izdarīs .

.
.»

Mikums viņu neuzticīgi uzlūkoja. «Bet cik tas izmaksās
.. . Tagad nu vajag

nolīgt gruntīgi. Un naudu ātrāk ne, kamēr darbs rokā
.. .»

«Nē, nē, Mikentāl, šoreiz jūs varat paļauties,» Fuchsings ieminējās. «Šoreiz

būs riktīgi .. . Viņreiz tas švauksts, kas mums piedāvājās, vēl nevienu biedrību

nav nodibinājis. Bet te ir vīrs, kas nodibinājis desmit biedrības . . . tad jau vien-

padsmitā viņam tikai špicka! ...»

Hīmillers griezās pie Spundes pēc paskaidrojuma: «Ko tad viņi runā?»

«Viņi runā, ka jūs iztaisītu mums priekš biedrības statūtus, cik tas tad

izmaksātu?»

«Cik izmaksātu?» Hīmillers izbrīnējies ieplēta acis. «Par statūtu projektu,
kuru var norakstīt no jau esošiem statūtiem?! Nē, tas neko nemaksā

..
.»
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«Bet lūdzu, mēs taču nevaram jūsu pūles par
velti

..
. jūs izmantot,» Pēteris

iebilda.

«Tas neko nemaksās,» Hīmillers cieti noteica. «Tur nav nekādu pūļu ..
.»

«Pagājušā reizā mums izmaksāja krietni daudz un tad vēl nekas neiznāca,»

Pēteris paskaidroja. «Trīs simts rubļu un vēl reižu reizēm priekš markām — —»

«Tad jūs esat krituši kāda bauerfengera nagos,» Hīmillers viņu pārtrauca.
«Tādas lietas es nemīlu! . . . Mums par to vēl nav ko runāt, mums jālūko pirms
komiteja organizēt . . . Bet, ja vajadzēs biedrības statūtus, tad sakiet tiem kungiem
to: Hīmillers neļaus ņemt sevim to tiesību pakalpot latviešu tautai!

.. .»

Fuchsings to nu paskaidroja Kreilim un Mikumam, kuriem nu tā dūša metās

pavisam citāda. Tie nebūt vairs nerādīja pret svešo to atturīgo vēsumu kā no

sākuma.

«Ja viņš tā runā,» tie sacīja, «tad tā ir cita lieta! Tad var redzēt, ka viņš
ir viens riktīgs vīrs . . . nedara to tā kapeika dēļ .. .»

«Bet nu pie lietas!» Hīmillers beidzot ieminējās . . . «Mums jāuzstāda dar-

bības plāns
...

Ar runāšanu vien nebūs līdzēts, mums jārauga arī kas darīt.

Kas lai lūguma rakstu paraksta? Redziet, mums jāsapulcina visi tie ievērojamākie
vīri, kādi latviešiem vien ir . . . Vai jums bez šiem kungiem vēl nav kādi literāti

vai mākslinieki?»

«Ir mums arī savi mācīti vīri,» Spunde paskaidroja. «Piemēram, hofrāts Bern-

hards Dīriķis, Pēterburgas skolotāju institūta audzēknis, tagad sevišķu uzdevumu

ierēdnis pie kamerpalatas. Tālāk filoloģijas dakteris Kaspars Biezbārzdis, visu

mūžu nokalpojis kroņa ģimnāzijā, labākais valodnieks, kāds mums ir. Reizi jau
licis administratīvā kārtā izsūtīts . . . Tad mums vēl ir architekts Jānis Baumanis,49

kas visā Rīgā populārs caur to, ka bija reiz uzkāpis uz Pētera baznīcas gaiļa.
Vēl mums ir smalki mācīts vīrs — fabrikas direktors Richards Tomsons.»

«Bet vai viņi uzņemsies?» Fuchsings iebilda. «Visi tie jau reiz izmēģinājušies

ar biedrības dibināšanu, visi velti mēģinājuši . . . dabūjuši savu triecienu no vācu

administrācijas . . . Tādēļ tie tagad tādi ievilkušies . . .»

«Ar šiem vīriem mums katrā ziņā jāstājas sakarā,» Hīmillers atbildēja. «No

viņu zaudējumiem mums jāmācās, jāizzin viņu neizdevības cēloņi
..

. Varbūt ka

tur tik daudz nebija vainīga administrācija kā varbūt kāda formas kļūda. Tie

mums ir ļoti vajadzīgi priekš mūsu lietas ...»

«Ja jau viņi mums ko varēs līdzēt, tie arī neatrausies,» Spunde paskaidroja.
«Nu, tad labi! Bet vēl vienu.. . Neviens atklāts pasākums nav iespējams

bez preses pabalsta. Tāds arī mums jānodrošina. Jūs sacījāt, ka Rīgā jums te ir

sava latviešu avīze un pie tam ļoti izplatīta. Sis avīzes vadītājs mums arī jālūko
saistīt pie sevis ...»

«Tad mums jāgriežas pie Ansa Leitāna, «Mājas Viesa» redaktora-izdevēja,
50

Spunde attrauca. «Tas ir tas, kas tos jaukos stāstus tiem mīļiem latviešiem tulko.

Viņš nebūs arī tam pretim, ja varēsim viņu pārliecināt, ka mūsu darbība nebūs

sevišķi vērsta pret vācu kungiem ...»

«I, un kādēļ?!» Hīmillers sacīja. «Mēs strādāsim tikai pozitivi .. .»

«Tad viņš nāks,» Spunde turpināja
.. .

«Bet nu mums jānorunā, kas stāsies

ar šiem vīriem sakarā un kas viņus pie mums atvedīs
...

Es pats runāšu ar Bern-

hardu Dīriķi . . .»

«Ar Richardu Tomsonu es varētu tikties,» Fuchsings piedāvājās .. . «Es ar

viņu tad parunāšu ...»

«Un pie architekta Baumaņa es vēl šodien pieiešu,» Roze sacīja. «Viņš celies

no mums, enkurniekiem, un dzīvo Zaķu salā . ..»
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«Tad jau iznāk itin parocīgi,» Spunde piebilda. «Bet ar Ansi Leitānu, kā ar

to? Man nebūs pie viņa sekmju, tādēļ ka esmu stāvējis izmeklēšanā . . . Pērsi, tev

jāuzņemas ...»

«Ja jau cits nevar, nu labi,» Persis piekrita.
«Tad ar to būtu kārtībā,» Hīmillers sacīja. «Bet kad mēs sapulcēsimies un

kur? Es domāju, mums būtu jāsanāk pēc trim dienām
. . .»

«Vai varētu te, Pērsi?» Spunde jautāja. «Ko tu uz to lietu domā?»

«Labāk pie Klenerta,» Fuchsings piebilda. «Tur ērtāka pieiešana
..

.»

«Tad visi tam piekrīt?» Hīmillers noprasīja. «Labi, — aizparīt, 19. februārī,

nu, teiksim, pulkstens 8 vakarā pie Klenerta
. .

. Rīt tūdaļ meldēšos pie augstās

rātes, ka uzdevumu organizēt latviešus uz dāvanu lasīšanu priekš trūkuma cietē-

jiem es ņemos uz sevi
. . .

Vai nebūtu viņa jālūdz, lai viņa uz mūsu sapulci sūta

arī savu delegātu? Tas visai lietai piedotu tādu svinīgu nokrāsu
.
. .»

«Katrā ziņā to vajadzētu,» Spunde piebalsoja. «Ja tikai augstā rāte ir tik

laipna, mēs būsim ļoti pagodināti ...»

Te jāpiezīmē, ka pie šīm sarunām varēja piedalīties tikai tie, kuri visvairāk

saprata pa vāciski . . . Tiem, kas neprata, vajadzēja visu pārtulkot latviski, un tas

nebija tik ērti
.
. . Tādēļ tie arī neko daudz nerunāja .

. .

Viņi pārrunāja vēl šo to par vispārējām lietām. Izrādījās, ka Hīmillers bija

ļoti jautrs cilvēks, liels triecējs un nesmādēja arī savu glāzīti. Pie tam nāca kārta

pēc kārtas, jo neviens negribēja palikt parādā. Konjaks, ko Pēteris cēla priekšā,

bija teicams un vismaz uz pusi lētāks nekā Klostera pagrabā
..

.

Viņš trieca, un tie, kas pa vāciski prata, atkal pretim . . . Tikai Mikums un

Kreilis, tie tur daudz nekā nesaprata, un prasīt arvien, kas tas ir, tas atkal pārāk
neveikli. Gluži kā mēms sēdēt arī nevar.

. . Tādēļ tie noskatījās Hīmilleram

labi no acīm, ko viņš domā, nopietni vai jautri, un tad arī no savas puses pa

vārdam piebilda: «Also!
.

.
.» «Ja, ja . .

.» «Das is fein
..

.» «Dundervveter
..

.»

«Gottschvvehrnudar
..

.» «Hohohoh!
. .

.» Un smējās pilnā kaklā, ka vai asaras

bira, itin kā viņi saprastu it visu, ap ko lieta grozās. . . Bet, kad Hīmillers

pārgāja uz nopietnu toni, tad viņi piebalsoja atkal nopietni . . . «Doch, doch. . .»

«Ja, ja .
.
.» «Hm! so, so!

.. .»

Tā jaunajam latviešu draugam šķita, ka viņš ar tiem izrunājās tā no sirds . . .
Un tādēļ šķiroties viņam pie šīs tautas it viss izlikās rožainās krāsās . . . Vareni

ļaudis šie latvieši! Un kas pie viņiem vēl tā viena laba īpašība
.. . vairāk vai

mazāk tie saprot vāciski . . . Iztriecies tikpat kā ar saviem ļaudīm . . .

lelicis Košku atkal savā vietā, Pēteris jau no paša rīta devās uz Ernsta

Plates51
«driķu namu», kur «driķēja» «Mājas Viesi».

Viņš prasīja pēc redaktora Ansa Leitāna.

Viņam atbildēja, ka redaktors vēl nav atnācis
..

. Lai uzgaidot .. .
Pēteris sēž, gaida un novēro. Turpat blakus drukātavā dzīva rosība, mašinas

burkšķ, plates šaudās no vienas puses uz otru . . . Ātri skalu nagi apsviež apkārt
papīra loksnes, un sievietes nemitīgi liek iekšā jaunus bogenus, un mašina, nikni

ierūkdamās, tos norij .. . Priekšā kantorī sievas pērk gaiļa ābeces un dziesmu

grāmatas . . . prasa ar rupjākiem burtiem un diņģējas. Te ienāk no drukātavas

kantorī kāds vīrietis zilu blūzi un melnām, nosmulētām rokām un, tuvodamies vei-

kala vadonim, saka: «Manuscriptum fūr «Mājas Viesis»!»
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Veikala vadonis nepatīkami saviebjas, tad uzsauc puikām, kuri turpat kaktiņā

sagaida pavēles: «Vai pēc manuskriptiem jau kāds bija?»
«Es biju, bet nav nekā!» kāds puika attrauca.

«Aufvvarten!» veikala vadonis cieši noteica burtlicim, kurš nozuda atkal aiz

durvīm .
.
.

Bet pārvaldnieks tādēļ vēl nebeidz dusmoties, skatās pulkstenī, nepacietīgi gro-

zās savā krēslā, reižu reizēm izgrūž ar smiekliem jauktu nopūtu: «Tvhh!»

leronas pats Plates kungs šķeltu bārzdu, cienīgs, bet laipns, apsveicinās ar

visiem... «Was giebt es Neues, Rink?» (Kas ir no jauna, Rink?)
«Fūr «Mājas Viesis» vvieder keine Manuscripte da!» Rinks aizskarts iesau-

cās. «Menschen stehen mūssig, Maschinen ruhen
..

.» (Priekš «Mājas Viesa»

atkal nav manuskriptu. Cilvēki stāv dīkā
. . .

mašinas guļ mierā. . .)
«Was macht man, Rink

.
.

.
wird wohl unvvohl sein.» Plates kungs iebilst

..
.

«Irgend wie mūssen wir uns durchhelfen
..

. schick mal nach
.. .» (Ko lai dara,

Rink, būs nevesels. Kaut kā jau mums jāizpalīdzas .. . aizsūti pakaļ.) «Junges,
vai kāds bijis pēc manuskriptiem? Ko redaktors dara?»

«Skaita pātarus!» bija atbilde.

«Nun schau mal, er betet
.. .» Plates kungs mierinoši uzlūkoja savu veikal-

vedi
.. . «Beten mūssen wir aile ...» (Nu, palūk, viņš lūdz dievu

.. . Dievs

mums visiem jālūdz.)

«Ja, ja, aber auch arbeiten!» Rinks enerģiski nosaka. «Das spāte Kommen

muss endlich aufhoren . ..» (Jā, jā, bet arī strādāt! Sai vēlai nākšanai reiz vajag

mitēties.)
«Neuztraucies, Rink!» principāls mierīgā balsī piebilda . . . «Miers baro! . . .»

Te viņš pamanīja Pēteri. «Vai jūs uz mani gaidāt? Ar ko jums varu pa-

kalpot? ...»

«Var jau būt, ka arī jūs mums varētu līdzēt,» Pēteris atbildēja
. . . «Redziet,

mēs, latvieši, gribam dibināt biedrību, bet mums trakoti vajag izglītotu vīru .. . Un,

tā kā jūs drukājat latviešu avīzes un grāmatas un arī esat mūsu tautietis, tad es

domāju ■— —»

«Tas ir, dzimis latvietis es gan nav,» Plates kungs viņu pārtrauca. «Bet es

starp latviešiem esmu uzaudzis. Es gādāju latviešiem
par veselīgu gara barību,

spiezdams tiem rakstos dziesmas, garīgas un laicīgas grāmatas. Arī «Mājas Viesi»

es drukāju.»
«Un par to es taisni gribu runāt,» Pēteris iesaucās. «Es nācu lūgt, lai jūs

piestātos pie mūsu pulciņa un mums ar savu avīzi palīdzētu —»

«Tad jums jāgriežas pie tā «Mājas Viesa» apgādātāja (izdevēja) Ansa Lei-

tan kunga», Plates kungs viņu pārtrauca. «Tam vienīgi ir tā darīšana. . . Ko viņš

saka, tas ir. Redziet tagad pat, ja viņš mums nedod tos manuskriptus, mēs nekā

nevaram drukāt . . . Citādi es jums jūtu pilnīgi līdzi un novēlu jums sekmes, bet

teikšana par to ir tam Leitāna kungam . . .»

«Jā, jā, ka es dabūtu ar viņu parunāt un jūs arī pie tās lietas piedalītos,»
Pēteris piebilda. «Ja mēs visi, jūs un viņš . .

.»

«Jā, jā, parunājiet par to lietu ar Leitāna kungu, aizejiet pie viņa,» drukātavas

īpašnieks viņu nevaļīgs pārtrauca. «Jūs zināt, kur viņš dzīvo? Nē
.. . Ķemerejas

ielā Nr. 3, Dēna mājā . . .
Puika jums parādīs . . .

Junge, kam tagad krīt iet pec

manuskriptiem? Ferdinandam
.. .

Paņem cepuri un noved šo kungu pie Leitāna.

Bet neaizmirsti palūgt arī manuskriptus priekš «Mājas Viesa»
.. . Tātad, ja

gribat, draugs, tad puika jūs pie viņa novedīs
..

.» Viņš beidzot sniedza roku uz

atvadīšanos
.
. .
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Pēteris sniedza roku pretim, jo viņam jau nekas cits neatlika kā atvadīties un

iet puikam līdzi . . .Bet mazliet aizskarts viņš gan jutās, jo izmanīja it labi cauri,

ka Plates kungs no viņa tikai grib tikt vaļā un dziļāku valodās neielaižas.

ledams viņš nedomāja sekošo: «Ja jau tu patiesi tā jūti mums līdzi un gādā
mums par garīgo barību, tad jau tu varētu mums pilnīgi strēbt to zupi līdz un pa-

līdzēt bēdas ciest. Gredzens jau vis nenokristu, ja atnāktu tu arī uz sapulci un

parunātu par to lietu: tas ir tā un tā
...

un arī padotu savu padomu. Bet viņš
tikai kratās nost

..
. Laikam par prastu ..

. domā, kas tur liels no tiem latvie-

šiem! . . . Aha, brālīt, būtu atnācis uz sapulci, redzētu, ka mums arī gudri, mācīti

vīri . . . Runā it visās mēlēs un iebāzīs tevi vēl maisā . . . Bet, ka jau nu cilvēks

negrib, ko nu plīsies viņam virsū . . .»

Viņi gāja diezgan stingriem soļiem, bet, tiklīdz bija nogājuši līdz tai mājai, kur

Leitāns dzīvoja, puika uzreiz grozīja savu taktiku. Viņš negāja vis droši cauri,
bet piepeši pie durvīm apstājās .. . vēroja, tā sakot, kāds namā valda gaiss

.. .
Pēteris drīzi vien dabūja pārliecināties, kādēļ puikas ne labprāt nāca pēc

manuskriptiem, lai gan tas savā ziņā gods — būt ar redaktoru darīšanās. So pie-
nākumu viņi jau gan būtu izpildījuši ar lielāko prieku, bet vārds te vēl bija sakāms

Leitāna laulātai draudzenei, un viss tas varēja notikt tikai tai mērā, cik viņa tam

ļāva notikt . . .

Viņa zināja, ka vīrs ir manta, un prata arī šo mantu cienīt. Viņam bija ļoti

vārga veselība, un viņa ar smalku novērotājas aci sekoja tam, kad tas drīkstēja
strādāt un kad viņam vajadzēja atdusas. Ansis Leitāns, citādi-Joti darbīgs un

kārtīgs cilvēks, tikai dažu labu reizi piemirsa, ka nav nodevis manuskriptus pie-
tiekoši, bet to atgādināt viņam nekādi nebija iespējams. Jo viņa gaspaža, ja tā

reiz atzina, ka viņš nav traucējams, ne par kādu naudu pie viņa nepielaida, ne

arī viņam pati ko sacīja. Viņa vienkārši sūtīja puikas uz mājām. Turpretim Rinks

tur drukātavā, tas stūrgalvīgi palika pie tā, ka manuskriptus vajag dot, it sevišķi
vēl, ja burtličiem nebija ko darīt. Ik stundas tas sūtīja puikas pie Leitāna appra-

sīties, vai tie tiks doti, vai pat vēl puikas pilnvaroja prasīt tādus uz pēdām.
Bet Leitāna kundze to ieskatīja par ielaušanos savā māju dzīvē, puikas strupi

noraidīja un, ja tie vēl nepratās, tad ķēra it vienkārši pēc ieroča — šrubes vai

pavārnīcas, kas nu kuru reizi pie rokas — un piespieda puikas it vienkārši bēgt.
Te vēl jāatzīmē, ka puikas pie redaktora varēja pietikt vienīgi caur ķēķi, kur tiem

katrā gadījumā bija jāiet garām viņa kundzei, un tādēļ tiem būtu bijis iespējams

pie viņa pietikt tikai pār viņas līķi . . .
Zem šādiem apstākļiem bieži vien izcēlās manuskriptu krize, kura nobeidzās

tikai tad, kad Ansis Leitāns pats no sevis atminējās, lika manuskriptus piesūtīt
vai aiznesa tos pats uz drukātavu

.. .
Bet ne arvien Leitāna kundze bija tik nepieklājīga. Ja vien, pēc viņas ieskata,

viņas vīriņa veselības stāvoklis bija tāds, ka no tā varēja ko prasīt, vai arī viņš

pats jau manuskriptus bija nolicis un pieteicis, lai puikām iedod, tad tiem ar viņu
bija ļoti patīkami darīšanās būt. Tad viņa iznesa manuskriptus bez vārdiem: «kas

jādod, jādod!» noglaudīja puikas, sauca tos par bērniņiem un, ja tā vēl bija

pie sevišķi laba prāta, tad pacienāja tos ar pankokiem un citiem gārdumiem. Tikai

iepriekš bija grūti pasacīt, kāds būs iznākums.

Tādēļ tad arī Ferdinands tagad mēģināja izdibināt, pie kāda prāta gan re-

daktora kundze varētu būt. No ķēķa nāca pretim patīkama pankoku smarža, ko

viņš ieskatīja par
labu zīmi, jo kalkulēja, ka redaktoram ir ēstgriba un tādēļ viņa

veselības stāvoklim vajag būt apmierinošam. Bet droši neko nevarēja sacīt, jo ar

pavārnīcu tas bija dabūjis arī tādās reizēs
..

.
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Nu kad jau, tad jau! Dūšu saņēmis, tas drāza iekšā
.. .

Leitāna kundze, rīkodamās gar pannu, atskatījās atpakaļ un it kā sabijusies

nospļāvās... «Tpvh, tpvh, tu pagāns... ko tu te meklē?! Nāksi atkal manu

vīriņu mocīt . . . Arā!»

Te jau viņai bija arī pavārnīca rokā, un puika būtu dabūjis arī, ja nebūtu

pratis pašauties sāņis . . . Tomēr viņš nebūt nelaida ļekas vaļā, kā tas tādās reizēs

bija parasts, bet pārliecināts un drošu seju nekustēja ne no vietas kā jau tāds,

kam ir neapgāžama taisnība un pārāk dibināts iemeslis
.. .

«Nē, nē, tas nav pēc manuskriptiem! Plates kungs man lika atvest šurp te

šo kungu ...»

Kundze to tagad tikai vēl ievēroja, un Pēteris jau arī tikko vēl tagad nāca

pa durvīm. Viņa nosarka
.. . paguva tikai iegrūst puikam mazu duņķīti ribās;

«Rakari, kādēļ tad tūdaļ neteici
..

.» tad pārgāja tūdaļ citā tonartā, laipnā un

saldā: «Ko, ko, bērniņ?!»
«Tas kungs nāk tādās ļoti svarīgās avīzes darīšanās,» puika apzinīgu vaigu

skaidroja tālāk. «Pats Plates kungs viņu te šurpu sūtīja. Neviens tai lietā nevarot

neko teikt, tikai vienīgi jūsu kungs ...»

«Ak tā, tad jūs gribat ar manu vīriņu runāt?» Leitāna kundze griezās pret
Pēteri tik laipni, cik vien iespējams. «Jā, jā

..
. visi jau pie viņa nāk svarīgās

darīšanās
..

. Mazu lietiņu lūgšu jūs uzgaidīt .. . lūdzu tepat blakus istabā
.. .

Mazlietiņ . . . lūdzu, piesēžiet ...»

Pēteris apsēdās, un durvis uz ķēķi palika vaļā. Kādēļ jāuzgaida, to viņš
drīzi vien noprata. Aiz dibins istabas durvīm, kuras bija cieti, viņš dzirdēja har-

moniku pavadījumā dziedam dziesmu: «Es tevi teicu, žēlīgs tēvs
..

.» Dziedātājs
cits nevarēja būt kā Ansis Leitāns, un tādos brīžos viņa gaspaža to negribēja
traucēt, lai tur būtu ari cik svarīgas darīšanas

.. .
«Apsēdies tu ar, puisīt,» kundze sacīja uz skrejpuiku, kurš nezin kādēļ vēl

ķēķī stāvēja. «Apsēdies un atpūties, mīļais bērns!»

Viņa pat to noglaudīja. īsi sakot, viņas laipnības saulīte jo bagātīgā mērā

izlējās pa visu namu, un nezinātājam būtu jādomā, ka viņa citāda nemaz neva-

rētu būt . . .

Bet Ferdinands arī nebija uz galvu kritis, viņš zināja, ka dzelzs jākaļ, kamēi

tā karsta. «Bet manuskriptu gan arī mums vajag,» tas tagad nāca klajā ar savu

īsto nolūku. «Burtliči stāv un gaida
..
. Rinka kungs ļoti dusmīgs

..
.»

«Jā jau, jā, mīļais bērns, dabūsim. . . pagaidi tikai . . . Parunāšu kungam ..
.

Nu, vai tev jau tāda note
...

še, še . . . uzkod.»

Viņa zināja drošu līdzekli, kā puikam muti aiztaisīt, un iespieda tam saujā

lielu, gārdu pankoku .. .
Tā jau cita lieta!

..
. Tad arī zin, par

ko gaida ...

Un tagad nu gaidīja
divi . . . Pēteris istabiņā gaidīja ar nepacietību, kaut jel dziesma drīzi beigtos un

viņš tiktu pie slavenā redaktora — Ferdinands ķēķī gaidīja, omulīgi tiesādams

savu pankoku, un no vaiga tam varēja lasīt apziņu, ka ir pareizi darījis!
Beidzot dziesma apklusa

..
. tikai sekoja svēta, sirsnīga nopūta .. . Tagad

kundze atvēra durvis: «Ansīt, te viens svešs kungs grib ar tevi runāt ...»

«Lūgtu, lūgtu,» tas atsaucās
..

. «Lai viņš ienāk ...»

Nākamā acumirklī Pēteris stāvēja ar viņu aci pret aci
..

.
Tad tas bija tas slavenais Ansis Leitāns! Cik daudz tas par viņu ļau dzir-

dējis, cik daudz jau no viņa lasījis! «Puķu kurvītis», «Genoveva», «Sveidleru

Marija», «Kara lielskungs Eistaķius», «Priežu kalna roze» —
tos visus viņš

zināja no galvas, un tie visi bija no Ansa Leitāna. . . Tulkots vai sarakstīts, tas
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toreiz netika izšķirts. Tagad viņš to redzēja vaigu vaigā, bet cik maz tur bija
ko redzēt! . . . Mazs, sakaltis vīriņš, kuprītis, pusaugu bērna lielumā

. . .

Pats tas

apzinājās savu miesīgo niecību
un, negribēdams izrādīties tik maziņš, Pēterim

ienākot, apsēdās krēslā un māja viņam tāpat apsēsties . . .

«Kādu pakalpošanu varu jums izdarīt, ka mani ar savu apciemošanu godi-
nāt?» tas iesāka, —

samērā ar to laiku diezgan veiklā stilā.

Pēterim bija jāsaņemas, lai viņam tikpat ātri un īsi atbildētu. «Redziet, mēs,

latvieši, esam nodomājuši dibināt tādu biedrību un lūgtum jūs ar savu avīzi mums

palīgā nākt ...»

«Latvieši savu biedrību?!» viņš izbrīnējies pacēla acis . . . «Vai tas ir brīv?

Es negribu to, kas nav atļauts . . . negribu no aizliegta koka augļfem baudīt ...»

Sī pārāk tiešā atbilde Pēteri mazliet sajauca. «Tas ir, tāda īsta biedrība tā

nemaz nebūs .
. .

tikai tāda komiteja priekš dāvanu lasīšanas
...

Ar augstās val-

dīšanas atļauju! . . .»

«Tikai ar tās . . . neko mums nebūs darīt bez viņas,» Leitāns piebalsoja. «Arī

mūsu avīze iznāk ar paša augstā kunga un ķeizara vēlēšanu
.. .

Tikai ar viņa

ziņu mums būs strādāt dievam patīkamus darbus, viņam par godu un cilvēkiem

par
svētību ...»

«Un tas darbs, ko mēs gribam darīt, ir pilnīgi tāds!» Pēteris ātri iemeta
.. .

«Redziet, mūsu brāļiem igauņiem un somiem ir bads. Bet mums, latviešiem, nav

nevienas kumisiones, kas dāvanas priekš viņiem lasa . . . Vai tad mūsu pienākums
tāpat nav — žāvēt to bada cietēju asaras . . . palīdzēt saviem tuvākiem bēdās?

..
.»

«Jums taisnība, jaunais draugs,» Leitāns domīgi piebilda. «Par to arī tas

Veirich mācītājs no Jāņa draudzes runājis ar manu mīļo gaspažu . . .
Tas uz-

aicinājis arī citas godīgas un kristīgas sievas, lai tās zem viņa uzraudzības un

vadības tādu komiteju sastādītu .
.
. Vai arī pie jūsu nodoma ir klāt kāds

mācītājs?»
«Mācītājs —

?!» Pēteris gari vilka un mazcienīgi nogrozīja galvu... «Nav

tur nekas liels no tādiem mācītājiem
..

.»

Ansis Leitāns palika šaubīgs un viņu neuzticīgi uzlūkoja. «Kad tikai jūsu
pulkā nav kas pret kungiem un mācītājiem? .

.
. Tad diezin vai varēšu!

..
. Man

savā laikā jau diezgan nācies stāties priekš augstām tiesām un dot atbildēšanu
par

to, ko mani palīgi bija ierakstījuši pilnīgi bez manas ziņas . . . Bet nevienu reizi

neesmu ticis sodīts . . . nevienu reizi
.
. .»

Tumšas asinis saskrēja Pēterim vaigos. «Bet, ja tas mācītājs nenovīd mūs'

tautai nekādas tiesības un kavē latviešus pie gaismas nākt? Vai tad arī mums

būs tā viņam pilnīgi padoties un sacīt visās lietās: jā un amen! Mums taču vajag

apzināties arī savu pienākumu pret savu tautu. Ja mēs paši, latvieši, savas tiesības

neaizstāvēsim, kas tad tās aizstāvēs?»

Ansis Leitāns atkal drusku pārdomāja. «Es esmu latvietis, nevis skunstīgs, bet

īsts latvietis visā savā dzīvē un būšanā. Es esmu latvietis bez kādas tautiskas

māžošanās, bez kumeļa trakuma. Un tādēļ es negribu nekādu ķildu ar mūsu kun-

giem un līdziedzīvotājiem vāciešiem . .
.

Miers baro, nemiers posta! Un es negribu,
kas ir pret dieva iestādītu kārtību un viņa kalpiem. Un, tā kā pie jūsu biedroša-

nās nav klāt neviena mācītāja, tas man liek domāt
— —»

«Bet mums ir klāt viens augsts tiesas kungs no pils, kas pats to lietu uz-

ņēmies», Pēteris iesilis viņu pārtrauca. «Mums būs klāt arī pats birģermeistars .. .
Nedomājiet, ka tas notiek bez kādas sazināšanās no augstās valdīšanas puses ..

.»

«Koo?!» Leitāns pārsteigts ieplēta acis .. .
«Tad birģermeistars arī būs pie

jums . . .»
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«Vismaz viens rātskungs kā delegāts no augstās rātes,» Pēteris svarīgi noteica.

«Tas mums ir apsolīts. Augstā rāte tam piekrīt un ir ar mums vienis prātis, ka

tāda komisione dibināta tiek ...»

«Nu, redziet!» Leitāns aizkustināts iesaucās, un asaras viņam tīri spiedās
acīs

.. . «Redziet, āre! Nebrāķēsim savus kungus, nekliegsim vis katram neapdo-
mim līdzi, ka viņi slikti .

.
. Vai tā vaina nav pie mums pašiem? Daudz es arī

savā avīzē esmu pret viņiem uzņēmis . . . Varbūt ka man arī misējies
. . .

mēs visi

esam cilvēki .
.
. Esmu cīnījies, kur mūsu tautas labums un gods to prasīja . . .

bet

tagad es gribu dzīvot mierā . . . Nē, nē, jaunais draugs, tie Rīgas kungi nav vien

smādējami kungi . .
.»

«Mēs nesmādējam nevienu, kas nav smādējams,» Pēteris attrauca. «Tas kungs,
kas to lietu apņēmies, ir viens goda kungs! Viņš mani pie jums ir sūtījis, un viņa
vārdā jums lūdzu: ko būs man viņam atbildēt? Vai būsiet starp mums 19. feb-

ruārī, pulksten 8 vakarā Klenerta restoracijā?»
Leitāns vēl tomēr nevarēja apņemties un bungoja ar pirkstiem pa galdu: šāda

tieša atbildes noprasīšana viņu tīri vai uztrauca
. . . «Es par to lietu vēl neesmu

runājis ar savu avīzes driķētāju, kas gudris kungs visās lietās ir — —»

«Jūs domājat Plates kungu?!» Pēteris iesaucās. «Viņš taču pats mani pie

jums sūtīja. Ko Ansis Leitāns teiks, tas būs! Bet arī viņš pats jūtot mums līdzi

un gādāšot joprojām latviešiem par derīgu gara
barību

. .
.»

«Nu tad ——» redaktors apņemdamies cīnījās it kā pēc elpas, «— —nu

tad
. . . galīgu atbildi jums vēl nevaru dot

,
bet tam tiesas kungam un birģer-

meistaram jau droši varat sacīt: kur labi un dievam patīkami darbi tiek strādāti

priekš tiem mīļiem latviešiem, tur arī Ansis Leitāns grib arvienu klātu būt . . .

Lai notiek dieva vārdā!
.. .

Un lai dievs pašķir jūsu ceļu, jaunais draugs .. .

Man jāiet pie maniem grūtiem dienas darbiem .
.

.»

Ar to audience bija nobeigta . . . Pēteris atvadījās un smaidīdams un apmie-

rināts devās uz mājām . . .

Hīmillers nebija par tukšu runājis, viņš attīstīja ļoti dzīvu darbību. 19. februārī

notika šaurāka sapulce, kura ievēlēja pagaidu priekšniecību: par priekšnieku —

enkurnieku aldermani J. Rozi, par kasieri meseru amata grāmatvedi P. Tīdemani,

par sekretāru pašu lietas aizkustinātāju Ivanu Hīmilleru. Bet dienu pēc tam jau

notika plašāka sapulce, kurā bez tiem četriem amatiem, kuri jau minēti un par

latviešiem apzīmēti, proti, enkurnieki, fūrmaņi, meseri un liģeri, bez šo amatu re-

prezentantiem un preses aizstāvja Ansa Leitāna piedalījās vēl citi, kas par
lat-

viešiem skaitījās un par lietu interesējās. Šinī sapulcē bija arī klāt rātes delegāts
— rātskungs Augusts Hollanders, vēlākā birģermeistara Eduarda Hollandera

brālis.

Viņam ienākot, visi piecēlās kājās. «Sēžiet, bērni, sēžiet!» tas māja un nelikās

mierā, kamēr visi atkal apsēdās.

Sapulcē bija klāt arī malēnieši Mārcis un Krustiņš ...
tie tādu rātskungu re-

dzēja tikai pirmo reizi un tādēļ nevarēja beigt uz viņu skatīties. Mikums, kam

reizi bija bijusi darīšana rātūzī, bija tur redzējis kādu rātskungu, bet tam bija

ap kaklu liela, resna ķēde ar medali. Bet tas tāds pat kā visi cilvēki.

Paklusu viņš Kreilim jautāja: «Kā tas tā?» «Viņam arī sava ķēde ar medali

kabatā, nebaidies,» Kreilis atbildēja, «bet katrā vietā viņš tev neies to radīt. Ja,

pie tiesas galda, tas ir citādi, bet te vienā vīnūzī — tas viņam nepas . . .»
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Bet pats viņš zināja, ka šis rātskungs ir īsts, cik īsts var būt, un ar tādu

sēdēt pie viena galda — — pie tāda goda ne ikkatris tiek . . . Un tādēļ Kreiļa

pašapziņa lieliski auga . . . cienības pilns tas braucīja savu kuplo bārzdu
...

Rātskungs izskatījās cauri sanākušo sapulces dalībnieku sarakstu, prasīja par

šo paskaidrojumus priekšniekam un sekretāram Hīmilleram, sarunājās arī pa

vāciskam ar architektu Baumani un Richardu Tomsonu, un tiem jau iet pa

vāciski kā skaldīt skalda
...

un tā, atradis visu kārtībā, tas gribēja atkal aiziet.
.
.

Rīkotāji viņu tomēr tā neatlaida un lūdza, lai tas ar kādiem vārdiem griežas

pie visas sapulces un paskaidro viņai to pašu, ko tiem teicis. Viņa magnificence

Augusts Hollanders to tad arī darīja un pie tam vēl latviešu valodā.

«Mīļie bērni! No tās augstās valdīšanas ir izgājusi uzaicināšana lasīt žēlsir-

dīgas dāvanas priekš tiem bada cietējiem tās zemes to igauņu un piņņu. Visi

piederīgi to tautu, kas še Rīgā dzīvo, "tad nu ir cēlušas sev komisiones priekš
lasīšanas to dāvanu. . . Tādēļ tad arī tā augstā rāte ir ieskatījusi par derīgu, ka

ari tā latviešu tauta, kas cēlusēs no tās arāju kārtas, bet še Rīgā bez tiem kalpo-

tājiem lielā skaitā ieņem tos amatus to enkurnieku, fūrmaņu, meseru un liģeru, arī

celtu savu komisioņi, kas tās mīlestības dāvanas no saviem tautas brāļiem pretim

ņem un no sava vidus vīrus izlasa, kas
par to lietu pārrunāšanas un apspriešanas

notura. Tāpat tai augstai rātei nav pretim, ka notiktu tādas izrīkošanas, par kurām

nauda ņemta tiek, un to atlikumu, kas palicis pāri, atskaitot tās izdošanas, nodotu

tiem trūkuma cietējiem. Uz to visu tā augstā rāte, ja augstā valdīšana viņai to

prasītu, gatava izdot savu atesti, ka augsti tā pate ar to visu uz miera iraid

un no savas puses tai padarīšanai nekādus šķēršļus neliek. Tāpat tā augstā rāte

gatava to lietu pabalstīt, ciktāl tā izrādītos no augsti tās pašas atkarīga . . . Tas,

bērni, jums par zināšanu no tās augstās rātes puses, un lai dievs jūsu ceļus pa-

šķir jums pašiem par prieku un mūsu trūkumu ciezdamiem zemes līdzbrāļiem par

iepriecēšanu ...»

Sapulcējušies šos vārdus noklausījās, kājās stāvēdami, un dziļo klusumu, kas

pēc tam iestājās, Ansis Leitāns pārtrauca: «Mīļie draugi! Tai augstai Rīgas rātei

par viņas labprātību un žēlastību pret mums, latviešu kārtas cilvēkiem, izsauksim

trīsreiz: urā, urā
..
. urrā ...»

Un viss koris pakaļ
...

tā kā pērkona grāviens atskanēja trīsreiz: «urā,

urā . . . urrā ...»

Pēc tam enkurnieku aldermanis un arī šīs komitejas priekšnieks J. Roze pazi-

ņoja, ka enkurnieku amats atļauj komisionei priekš savām sēdēm savas telpas
Dāna mājā pie tirgus plača, kur tad notiks sanākšanas ikkatru vakaru un varēs

jauni biedri pieteikties . . . Sī ziņa tika saņemta ne mazāk ar gavilēm, tad šodien

izšķīrās .
.
.

Oficieli un ārēji sapulces darbība priekš šīs dienas bija nobeigusēs, bet

iekšēji dalībnieku krūtīs tā darbojās vēl arvien tālāk. . . Visi apzinājās, ka pie-
dzīvojuši ko lielisku, līdz šim vēl nebijušu, kas viņus visus kopēji cēla, lai

gan
atsevišķi katram par sevi viņiem tur nebija nekāda labuma. Un tādēļ, uz mājām
ejot, visi notikušo dzīvi pārrunāja, it sevišķi rātskunga vārdus.

«Skaties, kādā činā nu latvieši tikuši!» Kreilis sacīja Mikumam, ar kuru tam

bija jāiet pa vienu ceļu. «Paši rātseri nāk pie mums un saka, lai tikai dibinām

biedrības un turam sapulces. Kad tas ir bijis?! . . . Redz, tas tādēļ, ka mēs tai

zemē esam visvairāk . ..»

«Jā, jā, jauni laiki!» Mikums ne mazāk vairs jaudāja savu prieku un aizkus-

tinājumu slēpt. «Pats redzēju, kad šis gāja projām, citi šim taisās pie rokas
.. .

Sis nekā! Spiež tāpat roku, atsveicinājās, bet bučot neļauj ...»
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«Jā, jā, skaties, kādi laiki,» Kreilis piebilda, «pat kungi vairs nedod roku

bučot! Un kā lai arī?! Lai nu mēs kā, bet mūsu priekšnieki, kas mums šodien

bija. . . vai tie nav tādi pat kungi?! Pirkti svārki mugurā, gredzenu pilni pirksti
un pa

vāciskam runā, ka skan vien! Kā tev, jāteic, kungs kungam roku bučos
. . .»

Mikums tomēr ne labprāt gribēja nostāties zemāki. «Nu, kas, vai tad mēs

neesam cilvēki?! Savu maizīti paēdam . . . iztikšana mums ir! . . . Tikai tās skrīvēs

mums trūkst un tās vācu mēles, tad mēs esam tādi pat kungi kā viņi . . . Vai tu

domā, kam tā baltā krāga un spožie zābaki, ka tam jau kas tai kabatā ir? Parādu

pilna kule!
..

. Nekā, brāl, es tev dažu labu vācieti atpērku ar visām viņa

panckām.»
«Nu tu brīnums!» Kreilis piebalsoja. «Lai tikai katram vācietim būtu tā iz-

tikšana, kas mums . . . Skolas mums vajag, mācīt savus bērnus! . . . Bet tā, ka tie

izmācīti paliek mums pašiem un nepāriet vāciešos . . . Āre, mans Edelberts?! Kad

tas uzvelk savus samta svārkus, kas to var sacīt, ka tas nav liela kunga dēls
. . .

Bet latviski neprot ne vārda . . . Viņš tev tik svešs, ar pusvārdiem vien vari saru-

nāties, ar zīmēm
...

It kā viņam nēbūtu nekas no manis . . . atnācis būtu pavisam

no citurienes, un es taču varu pazvērēt, ka tas ir mans miesīgs bērns! . . . Vadzi,

ir tā savādi
ap

sirdi ...» un Mikumam likās, it kā viņa acis būtu mitras . . . «un

par to man ar savu Grietu ir bijusi tā lielā plēšanās. Viņa saka, ka latvietis nevar

kungs būt . . . tikai vācietis var ...»

«Kā nu nevar, vai manu!?» Mikums iesaucās. «Latvieši tagad arvien iet uz

augšu, gan redzēsi
...

un kungi ies atpakaļ ... Ja tikai mums nauda
...

lai mēs

paši arī neesam smalki, mūsu bērni būs smalki! . . . Un tādēļ maniem puikiem. . .
lai tikai es, to Mari vajag izlaist pie vīra

.. . študieri viņiem būs dabūt
...

Ja

viņam tā študiere un tad vēl nauda, nāc tad tu viņam klāt . . .»

«Jā, jā, tagad es redzu, ka latvieši arī var būt kungi,» Kreilis domīgi pie-
bilda . . . «Agrāk to gan neredzēju . . .»

Un, tāpat kā viņiem, tā arī par šo lietu daudz ko runāt bija citiem sapulces
dalībniekiem . . . Tie tāpat dzīvi atstāstīja savām sievām un paziņām to, kas noticis

Klenerta restoracijā . . . Jauni laiki pienākuši . . . latvieši cēlušies . . .
Bet tie piedzīvoja vēl ko negaidītu .. . Pēc divām dienām, 22. februāra sa-

pulcē, Hīmillers paziņoja, ka ģenerālgubernators — ģeneraladjutants Albe-

dinskis caur civilgubernatoru fon Lizanderu un tas atkal caur Rīgas policijmeis-
taru Kozlovu piesūtījis oficiālu atļauju «Palīdzības biedrībai priekš
trūkumu ciezdamiem igauņie m»° 2

noturēt savas sēdes, lasīt dāvanas

un sarīkot visādus koncertus, rīkojumus, kā arī noturēt visādus priekšlasījumus, no

kuriem ieņēmumi nāk bada cietējiem par labu, . . «Latviešiem nu ir tikpat kā sava

biedrība, lai gan tikai uz laiku, kamēr bads būs, jo biedrības mērķis ir šo badu

remdināt ...»

Tie, kas jau agrāk bija cīnījušies pēc biedrības un zināja, cik grūti tās lietas

iet, nemaz negribēja savām ausīm ticēt, cik patīkama arī viņiem šī ziņa nebija.

«Patiešām
..

. melns uz balta!» Pēteris, aiz prieka drebēdams, sauca
.. . «Se

stempels, datums un paraksts . . . Hīmillera kungs, paldies jums, paldies . ..»

Aizkustināts viņš tam spieda roku un būtu tam vai ap
kaklu kritis, ja tie

būtu tuvāki pazīstami
.. .

«Ko nu ar «paldies» vien, tas nav nekas!» Mikums piemetināja. «Es lieku

priekšā Hīmillera kungam par viņa pūlēm izmaksāt trīs simti ...»

Viņš pats ar labu priekšzīmi gāja pa priekšu un nolika uz galda divdesmit-

piecnieku. - Citi, vairāk vai mazāk liķdami, sekoja viņa priekšzīmei, un drīzi vien

uz galda sakrājās liela naudas čupa.
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Bet Hīmillers smaidīdams nogrozīja galvu un piedāvājumu atraidīja. «Tās

naudas nevajag man, tās naudas vajag tiem bada cietējiem. Un vēl daudz vairāk,
nekā te ir! Mums tādēļ vajadzēs izlaist drukātus uzsaukumus, izplatīt tos ne vien

te Rīgā pa baznīcām, bet piesūtīt arī lauku draudzēm un pagastu vecākiem. Lat-

viešu laikraksti būs tik laipni tos pārdrukāt ...»

«Tās arī manas domas,» Spunde piebilda, «un tādēļ mums no sava vidus ir

jāizvēl komisija, kas to sastāda
. . .»

«Pie tam jāskatās uz to, kas prot veikli ar spalvu rīkoties,» Hīmillers turpi-

nāja. «Jāpieaicina arī vēl citi klāt, kas latviešu valodu labi pārvalda un var

tā jūtīgi un īsti no sirds rakstīt ...»

Ar dzīvām gavilēm šo priekšlikumu pieņēma. Komitejā ievēlēja Hīmilleru,

Andreju Spundi, Ansu Leitānu, architektu Jāni Baumani, Richardu Tomsonu

un Bernhardu Dīriķi, kura paša gan nebija klāt, bet kuru nolēma pieaicināt,
tādēļ ka tas sevišķi labi pārvaldot latviešu gramatikas likumus .

.
.

«Kā, vai tad mums citiem tur vairs nekāda teikšana un darīšana nebūs?»

Mārcis tā kā aizskarts iejautājās. Uz tirgus ār gaļu andelēdamies, viņš jau labi

bija iedzīvojies un tādēļ nekur negribēja palikt otram aiz muguras.

«Būs mums katram sava darīšana, draugi!» priekšnieks Roze paskaidroja.
«Mūsu pienākums dot naudu un pievest jaunus biedrus, kuri mūsu sēdēšanās, kas

notiks ik vakarus, tiks uzņemti mūsu pulkā par pilntiesīgiem . . . Mēs, Mārc, esam

tie saimniecības vīri, viņi tie zinātnieki . . . Katris mēs esam savā vietā ...»

Maza piezīme. Šī šķirošana nebija Rozes paša izgudrojums, bet patapināta no

vāciešiem. Rīgas vācu patricieši savā starpā nošķīrās saimniecības vīros resp. tir-

goņos un literātos. Abas grupas pēc iespējas centās iedabūt savus reprezentantus

rātē, tā ka tur drīzi vieniem, drīzi otriem bija pārsvars . .
.

Bet Mārcis jau tikai tā ierunājās, jo te nekādu plaismu vēl nebija
.
. . Labāku

vienprātību kā to, kas valdīja starp viņiem, pat Ansis Leitāns vairs nevarēja vēlē-

ties. Un «zinātnieki» arī spoži izpildīja savu pienākumu. Drīzi vien iznāca drukā

viņu sastādītais uzsaukums, kas dzīvi tika pārspriests un pārrunāts un, starp citu,

skanēja tā:

«Kas ar gārdu muti maizi ēd un ar prieku to rokā tur, — tas lai ari ap-

domā, kā tam tas maizes kumosiņš smēķētu, kas to jau vairāk dienas nav

baudījis; lai tas tās mātes sirdi izdibina, kuras bērniņi, līdz atmostas, sauc:

«memiņ, dod ēst — dod mums maizi!» Bet viņa, savu vaigu ar priekšautu
noslaucījusi, asaru pilnās acis uz debesīm paceldama, saka: «bērniņi, gaidiet
vēl — gan dieviņš par to gādās!» Tādēļ, brāļi, palīdziet, cik spējat, lai caur

jūsu roku paša dieva bagātā žēlastība pie tādiem apbēdinātiem notiek. Ar šā-

diem vārdiem lūdz, pie jūsu sirds durvīm pieklauvē tā Latviskā palīdzības
biedrība priekš trūkumu ciezdamiem igauņiem ...»

Sis uzsaukums tika izlaists 30.000 eksemplāros un atstāja lielu iespaidu uz

plašām ļaužu masām. Vīri, to lasot, skuma un sievas raudāja. Apraudājās Miku-

miete, apraudājās Māris, un pat Kreiļa sieva, kura no dabas bija ciets cilvēks,
raudāja tikpat kā izkults bērns

.. .
Jaunajai biedrībai ienāca naudas dāvanas

bagātīgā mērā, ienāca arī drēbju gabali .. .
Caur šo dāvanu vākšanu latviešu dzīvē bija radusēs tik dzīva kustība un jaunā

biedrība bija tai mērā visu mutē, ka Rīgas mācītāji, kuri līdz tam bija ieska-

tījuši sevi par vienīgiem latviešu vadoņiem, jau sāka bīstīties, ka nezaudē

savu iespaidu. Tādēļ tad arī Jāņa baznīcas mācītājs Veirichs pasteidzās organizēt
nodomāto dāmu komiteju, kura lai strādātu zem viņa vadības un uzraudzības.

Šīs komitejas pirmā priekšniece bija Ansa Leitāna gaspaža Katrina un locekles:
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A. Sēnberg, A. Martinson, Pakalniek, Dītrich, Narring, Ratminder, Ozoling un

Zilberfeil kundzes un Emilija Lak jaunkundze. Sī komiteja diezgan lielā mērā

apvienoja toreiz latviešu mātes un meitas, arī Mikumiete ar savu Mari tur pie-

stāja, bet viņai nebija ne tuvu tā nozīme, kas Hīmillera dibinātai palīdzības
biedrībai bada cietējiem. Jāpiemin, ka no pirmās izauga Rīgas Latviešu Labdarī-

bas biedrība53
un no otrās Rīgas Latviešu biedrība.

Tātad jaunā palīdzības biedrība, lai gan viņas nodibinātājs neprata ne vārda

pa latviski, izvērtās par īstu latviešu vidus punktu un vienotāju. Pieslējās tai arī

tie, kas agrāk bija norāti un nedrīkstēja kustēt, piemēram, Bernhards Dīriķis un

Kaspars Biezbārdis. Un arī citādi cilvēki, dabūjuši par to zināt un aizkustināti no

viņas jūsmīgā uzaicinājuma, stājās iekšā bariem.

Kādu vakaru, starp citu, ieradās arī kāda pusmūža sieva, pie gala noraudāju-

sies, un veda līdzi savu vīru, brūni sarkanu vaigu un darba vīra sastrādātām

rokām.

«Vai te ir tie kungi, kas tās dāvanas pretim ņem?» viņš jautāja . . . «Pie-

rakstiet mūs arī tai biedrībā! . . .» «Ak tu nabaga cilvēciņi, tie igaunīši,» viņa pie-
bilda. «Ne viņiem maizītes, ko ēst, ne putriņas, ko strēbt.

.
.

Tik žēl nabadziņu,
tik žēl. . . Dosim jau, Jēkab, veselu simtu .. .

mums dievs ir līdzējis .
.
. Koo?

Lai paliek vēl tas mašins un dampe, griezīsim vēl tāpat ar pilčikiem .
.

.»

«Jā, jā, mīļo Katrin, dot jau var,» Jēkabs atbildēja, «bet cik tev pilčiki ne-

izmaksā? ledomājies, četrdesmit pāru katru dienu! Bet, kad tev mašins un dampe,
tas viss krīt nost . . . Varēsi tad daudz labāk iedot to simtu . . .»

«Nu, dosim jau, Jēkab, priecīgu devēju dievs mīļo!» Katrina pastāvēja. . .

«Tad jau es labāk no savas mutes atrauju, bet redz, viņiem nav ne sausas garo-

ziņas, ko grauzt ... Kā tur drukāts stāv: bērni brēc: «Mcm, dod mums mai-

zes
.. . mums gribas ēst ...» Ak tu kungs, ak tu kungs .

.
. cik tas ir bries-

mīgi ...» Viņa sāka šņukstēt un slaucīja ar jakas stilbu asaras no acīm.

Jēkabs turpretim neuztraucās un apsveicinājās pa tam ar savu draugu Kreili

un citiem paziņām.
Kad Katrina bija drusku apmierinājušās, viņa jautājošām acīm to uzlūkoja:

«Skaitīsim to simtu?»

«Skaiti ar!» Jēkabs atmeta ar roku. «Atliks jau arī vēl priekš to mašinu un

dampi ...»
Katrina, kura turēja to maku, noskaitīja uz galda simts rubļus, un viņi abi

aizgāja . . .
«Kas tad tie abi bija?» citi iejautājās Kreilim, kas viņus pazina.

«Jēzus draudzes pērminderis Jēkabs Dombrovskis ar savu sievu Katrinu,»54

Kreilis atbildēja. «Agrāk bija enkurnieks . . . strādāja ar ķeksi uz Daugavas, bet

ej nu tu viņam klāt! Tagad viņam koku placis no desmit pūrvietu, strādā kādi

desmit pāri pilčiku . . . Viņa pate jau tam lielais piepalīgs tai šeptē ...

it visur

priekšā un pakaļā! . . . Tad jau arī var
...

tie ir labi iedzīvojušies ...»

«Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz,» Mikums piebilda. «let jau mums

visiem uz roku, brāl... Es pat .
. .

esmu iesācis tīri no nenieka. Bet tagad ari

pašam sava māja, un atnāc paskaties, kā man bode piekrauta . . . Līdz griestiem!
Un tev pašam, brāl! Vai tu vari kliegt? Cik tad

sen,
kad brauci pats ar to

vienu raspusku, bet cik zirgu tev tagad?!»
«Cik tad nu ir?!» Kreilis ar labpatiku nosmīnēja. «Dividesmit zirdziņi... Ir

jau vēl lielāki ekspeditori
.
.

.
Kazaks

.
. . Bārts ...»

Katrā ziņā viņš ar savu stāvokli bija mierā. . . Tāpat varēja apmierināties

jaunā palīdzības biedrība, jo tādu ļaužu viņai pienāca lielā daudzumā.
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Bet vēl jo vairāk visa Rīga bija kā uzkurta, kad tika izlaisti drukāti uzaici-

nājumi, ka tā Latviskā palīdzības biedrība priekš trūkumu ciezdamiem igauņiem

«gādās par priekšlasīšanu. koncertiem un teātra izrādīšanu».

«Priekšlasīšana būs:

1. 10. mercī no guberņas lopu ārstes J. B. Rozenberg «par mēnesi».

2. 17. mercī no fabrikas direktora R. Tomsona «par dabu un dabas zināšanu».

3. 24. mercī no Dr. Bosse «par veselības kopšanu».
4. 7. aprilī no K. Štālberg «par jūru un viņas iedzīvotājiem».
5. 5. maijā no skolotāja Matvin

«par
bērnu audzināšanu vecāku mājās».

Koncertēs tiks noturētas:

1. Garīga koncertē pirmā lieldienā Jāņa baznīcā zem J. Purrat vadīšanas un

2. Laicīga koncertē 9. maijā, debess braukšanas dienā, Turnhallē.

Teatera izrādīšana latviešu valodā būs 2. jūnijā. Izrādīs Stendera lustes spēli

«Žūpu Bērtulis», kas drukāta 1790. gadā.» 53

Tas viss bija «zinātnieku» darbs, to pašu, kas sastādīja uzsaukumu dāvanu

sniegšanai bada cietējiem . . . Kā redzam, tad tie kooptējuši klāt vēl citus locek-

ļus un sprauduši sistemātisku programu latviešu izglītošanas laukā. Protams, ka

notika vēl dzīvas domu izmaiņas viņu starpā, iekāms šī programa tika sastādīta.

Pret priekšlasījumiem nevienam nebija ko iebilst, tādēļ ka tie «prātam var būt

par pamācīšanu un pacilāšanu». Arī koncerts baznīcā nekas, «jauks un patīkams
darbs, kas pušķo dievkalpošanu!» Bet, tā kā arī pārējos rīkojumus gribēja sarīkot

saziņā ar to Veirich mācītāja dibināto dāmu komiteju, tad no šīs puses cēlās

stipras ierunas pret laicīgo koncertu un teātra izrādīšanu. Starp šīm dāmām bija

stipris hernhutiešu elements, kas laicīgas dziesmas nosodīja par blēņu dziesmām

un teātri ieskatīja vienkārši
par velna skolu, ar kuru kristīgiem dieva bērniem

neklājas pīties! Ar to vajadzēja rēķināt. Bez tam arī Ansis Leitāns personīgi
bija pretim teātra izrādīšanām, kas pēc viņa ieskatiem bija tikai tāda māžošanās.

«Vai tikai tas tiem mīļiem latviešiem kādu labumu nesīs?!» tas pret to kādā sēdē

uzstājās. «Esmu par to lietu runājis ar Veirich mācītāju, kas arī par to ļoti
šaubās ...»

Bet Richards Tomsons, kas bija uzņēmies teātra vadīšanu, bija ne vien dzi-

mis diplomāts, bet arī lielisks runātājs, kas prata pārliecināt. Dāmu komitejai,
kuras priekšniece bija Katrina Leitān, viņš bija tik patīkams, pakalpīgs un pade-
vīgs, ka tās ne vien beidzot piekrita šai izrādīšanai, bet deva pat savu biedreni

Emiliļu Lak56 jaunkundzi viņam priekš Bērtuļa sievas Annas lomas. Un, kad

jau Katrina bija piekritusi, tad arī Ansim vajadzēja padoties .. .

Tātad uzstādītā rīkojumu programa tika izvesta pilnā apmērā, neraugot, ka

laiks priekš tam, ko mēs saucam par «sezonu», bija sen garām. Pirmie latvieši

Rīgā uzsāka savus rīkojumus vēlu pavasarī un vilka cauri gandrīz līdz siena lai-

kam. Kas tad viņus no tam kavēja? Villas jūrmalā tiem vēl nebija, uz savām

muižām tiem ar' nebija jābrauc, un cik tās «prišās luptes» vajadzēja, tās tepat

Rīgā bija diezgan. Līdz tam viņu vienmuļīgā dzīvē neizšķīrās neko daudz ne

ziema, ne vasara, un tādēļ tad arī pirmos saviesīgos baudījumus tie ņēma pretim

pilniem malkiem. Tādēļ tad arī panākumi bija necerēti, ļaužu kā melna nakts,

piekrišana liela. Neraugot uz visām mazām ieejas cenām, sanāca vēl diezgan
prāvs atlikums. Par priekšlasījumiem nu gan, samērā ar mūsu laikiem, bija jā-
maksā diezgan daudz, 15 kap. no personas.

Bet teātris bija ļoti lēts, pirmā vietā

maksāja 60 kap., otrā 40 kap. un trešā 20 kap.

Kādēļ ļaudis gāja uz priekšlasīšanām, tur bija vairāk iemeslu. Viena daļa
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nāca paša priekšmeta dēļ, gribēdama mācīties, bet tā bija pate mazākā daļa. Lie-

lais pulks ieradās tādēļ, ka tas bija kas jauns. Nekad vēl tie nebija dzirdējuši
citu priekšā lasām kā mācītāju no kanceles un nekad par citu kā par dieva vār-

diem. Te gan arī visi klusi sasēduši, tikpat kā baznīcā, bet runāts tiek pavisam

par citām lietām. Tad vēl viena liela daļa — pate apzinīgākā — gāja tādēļ, ka

tas brīv. Kur citreiz tas latviešiem bijis dzirdēts?! Un, kad jau ķeizars tādu

brīvību devis, tad to vajag arī izlietot . . .
Vēl viena daļa — jaunie ļaudis — gāja

tikai izskatīšanās dēļ. Jaunas meitas krīt puišiem acīs, un, ja ir patīkamas, tie

taujā tūdaļ pakaļ, kas tā tāda un kas tā tāda?! .
. .

Un atkal, ja viņām kāds patī-
kams, gan viņas izzin to, kas tas tāds un kā viņu sauc!

. . .

Ļoti daudz jau bija pazīstami. Piemēram: Mikumi bija ar visu familiju, un,

kur jau Māris, tur Pēteris arī! Starpingks gan arī gribēja, bet tas netika klāt
.. .

viņš tad gan sacenzdamies noveda veci uz bufeti un pacienāja to ar konjakiem un

krietniem cigāriem, bet ar meitu amizierējās Pēteris.

Mārim bez tam bija savas draudzenes un pazīstamas . . . Kreilene bija paņē-
musi līdzi savu meitu Grieteli, kura saucās par Gretchenu, un savu māsas meitu

Lavizi alias Louvizi, no laukiem, kāda gruntnieka meitu. Edelberts nebija nācis,

tādēļ ka viņš nekā laba pa latviski neprata. Grietele bija baltvaidze, sārtlūpe,
gluži mātes dabā, sprigace, dūšīga uz valodām, kā skaldīt skaldīja. Arī māsīca

no laukiem meita tikpat kā brūklene. Vai tad nu brīnums, ka tādām puiši drīz

vien piesitās! . . .
Turpat jau bija ieradušies arī Pētera draugi, Mārcis, kurš uz

tirgus andelējās, Andrejs, kurš arī patlaban kā dabūjis podračika vietu, un

Didžis, kurš mazākus kuģus lādē uz sava rēķina kā īsts «štauers» un tādēļ nebija
bez ienākumiem. Tie nāca gan runāt un apsveicināties ar Pēteri, bet drīzi vien

iepinās valodās ar viņa daiļajām kaimiņietēm, un starpbrīdī Mārcis ar Didži,

sarunājušies jau, lika atnest peperkokus un kvasu sieviešiem par atspirdzināšanu.
Arī Starpingks no otras puses bija piesūtījis sarkano vīnu. Sūti vēl, kad tev ir!

Pēteris tātad tika cauri bez visiem liekiem upuriem, bet Mari uz mājām tomēr

pavadīja viņš . . .

Te tad nu noritēja dzīvas valodas starp jauniešiem, tikai ne par priekšlasījuma
tematu. Ne arī viņi bija kādi uzmanīgie klausītāji. Pēteris gribēja gan,

bet Māris

tam nedeva miera. Beigu beigās izrādījās, kad visi pulciņā gāja uz mājām —

kavalieri ieskatīja par savu pienākumu dāmas pavadīt — un lietu pārrunāja, ka

tad no Mikuma un Kreiļa familijas un viņu piekritēju bara tikai vienīgi mātes un

mazākie bērni bija ko mantojuši. Lielām meitām un puišiem viss pa vienu ausi

iekšā, pa otru ārā . . .
Tēvi atkal pa bufeti vien nodzīvojuši. Viņi tagad nu visu

lekciju klausījās savu sievu atstāstījumā kā jaunu patiesību.

Nevarēja sacīt, ka arī viņas būtu pilnīgi apmierinātas. Mikumiete nepavisam
negribēja ticēt, ka uz mēneša patiešām tā varēja būt, kā tas kungs stāstīja. Kalen-

dāri viņš taču riktīgi nobildēts
. . . cilvēka vaigs resnu degunu un apaļām acīm.

Labi ieskatoties pašā mēnesī, gan likās, ka nebija gluži tā, jo likās, ka tur stāvētu

vīrs ar nēšiem, un tā arī veci ļaudis stāstīja. «Bet tas kungs, tu dzirdi,» viņa

stāstīja savam vīram, «saka, ka tas esot tik tālu, ka vajadzētu braukt 300 dienas

ar dampratiem, kamēr tur notiktu. Un tad tur esot kalni un lejas tāpat kā uz

zemes un tādas dziļas dziļas bedres, un iekš tām bedrēm atkal bedres, un iekš tām

atkal . . . Vai tas varētu būt?!»

Kārlēns gan raudzīja viņas šaubas izgaisināt, jo skolā tā taisni mācot. Bet

Mikumiete vēl arvien uz to lietu skatījās šaubīgi.
«Un gaisa tur nemaz neesot un skaņu nemaz nedzirdot,» tā stāstīja taļak.

«Ja suns rej, tad redzot tikai muti plātām, bet balsa nemaz ...»
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«Blēņas!» Kreiliene attrauca. «Kas tad tur uz mēneša ir bijis un to apraudzī-

jis? Kāpēc tad pie mums, kad suns rej mēnestiņā, var dzirdēt ...»

Tā caur šiem apstākļiem arī abi vīri tika iemaisīti lietā un sāka prātot. «Es

jau gan domāju, ka mēnesis būs lielāks daudz, nekā izskatās,» Kreilis ieminējās.
«Pie tā lielā tāluma

...
es domāju, ka viņš būs vismaz tik liels kā siena

vezmis ...»

«Vai nu prāts
...

tik vien!» Mikums iesaucās. «ledomājies tās tūkstošām un

tūkstošām jūdžu, cik viņš no mums nost
. . .Pus tik liels kā Rīga tas jau nu gan

būs droši ...»

Kārlēns zināja pamācīt, ka mēnesis esot tāda pate zeme kā mūsējā . . . tikai

apmēram 50 reiz mazāka . . . Skolā tā mācot
. . .

Vecie neviens tam lāgā negribēja ticēt, tomēr pretoties arī nevarēja . . . «Jā,

jā, var jau būt, bet kas var zināt . .
.»

Turpretim meitenes uzķēra visu no jocīgās puses un ņēma tikai ņirgāties.

Viņas tikai bija paturējušas galvā to vietu: kas iemīlējies, tas skatās mēnesī un

nopūšas ...
Tā ķā bija patlaban ļoti jauks mēnestiņš, tad Mārcis izgrūda ļoti

smagu nopūtu.
Uz to smiekli! Bet viņš patiešām bija ieķēries tai Kreiļa Grietelē

. . . viņa to

manīja no tam, ka viņš cieti jo cieti spieda viņas roku
. . . Un Didžis atkal aiz

kautrības nopūtās pret Lavizi un Pēteris pret Mari
.. .

amizieris un smiekli bez

gala .. .
Vecenes smaidīdamas piemetināja: «Vai dieviņ, kā nu pūš! . . .

Vai tad

nu tik smagi iet!»

Nu beidzot jau bija jāšķiras un katram jāiet uz savu malu.
.
. Bet pēc

izšķiršanās jaunie bija tādi klusi, laikam viens par otru domāja
. .

.
Nākošā priekšlasījumā atkal it visi bija kopā. Richards Tomsons lasīja

«par dabu un dabas zināšanu». Tagad, uz mājām ejot, bija daudz

vairāk ko runāt. Par to mēnesi viņi negribēja daudz strīdēties
.
.

.
bijis tur neesi,

varbūt ka arī taisnība, bet par tādām lietām, kuras tu, cilvēks, pats ar savu aci

redzi, te jau tu nu gan, draugs, neiestāstīsi! Viņš saka, ka pasaulē nekas no

jauna neronoties klāt un nekas nezūdot, tikai pārvēršoties .
.
. Joki vien! Kreilis

it labi zināja, ka siens un auzas, ko tas saviem zirgiem deva, izauga katru gadu
no jauna un tātad rodas gan .. .

Un, kad zirgi tās bija apēduši, tad nebija vairs

nekā
...

Ja nu mēsli
...

to tikai maza čupiņa, bet kur tas cits palicis? Taču

gājis pazušanā
....

«Tad jau gan būtu labi, kad cukurs, milti un siļķes, kuras es pārdodu, man

nezustu!» Mikums nosmējās. «Tad jau būtu dzīve tikpat kā Lejputrijā. Bet, tik-

līdz preci esmu pārdevis, tā projām ir, jāpērk atkal jauna
.. .

Un kur tad nu

paliek malka, ko iebāz krāsnī? Kas tev tur paliek? Laba sauja pelnu. Un izlej
ūdeni smiltīs un raugi tad to sasmelt!

.. . Redzēsi, kas tev paliek pāri! Ko nu,

tās tikai tādas kungu gudrības un vairāk nekas ...»

Krustiņš, Mārča rada gabals, kas tagad arī bija līdz, ņēma tomēr priekš-
lasījumu aizstāvēt ..

.

«Tas ir gudris kungs! Stendera «Augstās gudrības grā-
matā» tu arī neatradīsi to, ko viņš tev izstāsta

.. .
Redz, to lietu vajag ņemt

otrādi! . . . Viņš, rau, saka, ka tas pārvēršas iekš citu, bet tā matērija — tā

paliek
...

I tas ūdens, ko tu izlej, tas tad pāriet iekš tvaikiem un iekš gaisa . ..»

Mārcis, kuram arvien bija neomulīgi, kad Krustiņš gribēja būt par viņu gud-
rāks, stājās viņam pretim... «Ej, ko nu stāsti?! Materijs, materijs, tev jau nav

apķeršanas, kas tas materijs ir . . . Ja es ķeru ūdeni rokā, tad es taču tur ko

saķeru, jā? . . . Bet ķer_ gaisu un tvaiku, ko tu tur saķersi? . . . Tad jau tu vēju
varētu sist ar dūri

. . . Are nu . . . Kur nekā
nav, tur nekā nesaķersi

.
. .»
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Tā ka tas bija ļoti sarežģīts jautājums, ko arī Kārlēns nevarēja labi izskaid-

rot, un tādēļ tas palika neizšķirts un katris pie sava
..

.
Tātad, neraugot, ka viņi, tāpat kā visi citi, no priekšlasījumiem rādījās būt

sajūsmināti, sita plaukstas un sauca «bravo», viņiem tomēr ar visu to atlika vēl

daudz pret tiem ko iebilst . . . Viss tas tomēr nekavēja viņus cītīgi apmeklēt nāko-

šos, «jo brīvību, ka tādas lietas var, vajag izlietot kungiem par spīti», kā Kreiļa
sieva izsacījās

.
.

.

Vēl mazāk viņus tieši apmierināja «garīgā koncertē» Jāņa baznīcā. Balsis gan

bija labas, bet katrs dzied
savu, un tas izklausījās tīri kā leišu ļēļošana. Kreiļa

Grieta sacīja: «Atminu vēl tīri labi no savām jaunām dienām, kad biju uz lau-

kiem. Tad arī mēs, meitas un puiši, sanācām lielāks pulks kopā un uzdziedā-

jām . . . Bet visi riktīgi vienu balsi un bija vairāk, ko dzirdēt
. .

.»

Jau vairāk piekrišanu atrada «laicīgā koncertē» 9. maijā, debessbraukšanas

dienā, Vingrotāju zālē, tādēļ ka dziesmas bija jautrāka satura un citas viņiem pazīs-

tamas. Bet, kad 2. jūnijā turpat notika «latviskā teatera izrādīšana», pie tam pirmo
reizi Rīgā, un izrādīja «Žūpu Bērtuli», tad tas pēc viņu ieskatiem bija kas lielisks.

Joki bez gala! Iznāk Žūpu Bērtulis vien, nopinkojies, savēlies, tev jāsmejas, vai

gribi vai negribi. Un tāpat arī par citiem . . . Uz gada tirgiem arī dažreiz dabūja
noskatīties kumēdiņus, bet tik jocīgus nudien ne! Un kur tad apmeklēts! Lai tagad
kāds pamēģina Rīgā 2. jūnijā cietās telpās sarīkot teātra izrādi, un nezinu, kādus

tam vajadzētu līdzekļus, lai tas varētu ievilkt iekšā kādu cilvēku
.. . Bet toreiz

ļaužu kā melnā nakts! Un pašam Ansim Leitānam, kurš ar savu Katrinu pirmās
rindās sēdēja piesarcis, vajadzēja liecināt, ka viss izgājis jauki un pa godam un,

paldies dievam, ienākums arī it labs! . . . Tikai viens cilvēks ar šo izrādi bija pa-

visam nemierā, tas bija pats teātra vadonis Richards Tomsons. Fuchsingam, ku-

ram tas bija draugs, viņš bija izteicies, ka tūdaļ ķeršoties pie spalvas un pārcelšot
vai sarakstīšot latviešiem kādu piemērotāku lugu. Šo jau esot kauns izrādīt, cik

zemu tā latviešus vērtējot
.. . tos nostādot

par
tādiem «s — bambuļiem».

Saprotams, ka caur šādiem latviešu rīkojumiem nevienam nekādi zaudējumi
necēlās, un neviens cilvēks to arī ļaunā neņēma, ja vien tas pret latviešiem bija
daudzmaz bezpartejisks. Vācu patricieši gan

sirdī sajuta slepenu nemieru, bet

bija par lepnu to izrādīt. Viņu avīze «Rig. Zeitg.» 57 bija ļoti apmierināta, it

sevišķi par
Tomsona priekšlasījumu, kurš bijis «izteikts viegli saprotamiem vār-

diem un tomēr dziļš»
..

. Viņa pat izteica vēlēšanos, lai no jaunās palīdzības
biedrības attīstītos Latviešu mācības biedrība, piezīmēdama, ka latviešiem taču tik

daudz esot jāmācās . .
.

Bet birģeri un cunftīgie amatnieki, tie gan jau sāka pacelt
savas balsis

.
.

.

Un Krampfs, tas bija ne dzīvs, ne miris . . . Tad tādas lietas viņam vajadzēja
piedzīvot! Kā policijas delegātam viņam bija jāieronas uz viņu «priekšlasīša-
nām» un pašam ar savām ausīm jānoklausās, ka tie runā par tādām augstām

lietām, par mēnesi, dabas zināšanām un tamlīdz, ka tur vai galva jātura cieti! Un

priekš kam tādas augstas gudrības?! Kalpiem, dienderiem, arājiem? Vai tiem nav

diezgan, ka zin: trph, še vaga! ka maiss pareizi uz muguras guļ vai atkal zirgs

pareizi aizjūgts
...

un vairāk neko. Un tad viņi vēl tos vārdus grozīja tā savādi,

pavisam citādi, nekā latvieši līdz šim runājuši. Sirds viņam tīri žņaudzās cieti par

tādu nekaunību
.. . Bālām, sakniebtām lūpām viņš visu to noklausījās un reizēm

pat uzšāvās kājās, jo bija aizmirsis īstenību un gribēja teju teju jau visus šos

«jaunlatviešus» no vienas vietas stiept uz «sēžu» .. .
Bet tad atcerējās .. . kabatā jau viņam bija prikazs, ka viss tas atļauts un

likumīgi .
.
.
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Nebija vairs viņa priekšstāvis palkavnieks fon Grīns, ar kuru varēja izrunā-

ties, savus uzskatus izsacīt un arī tos aizstāvēt. Tagadējais policijmeistars Koz-

lovs ar viņu nekādās valodās neielaidās
. . .

Reizi, saņēmis tādu prikazu, ka tam

jāiet uz latviešu priekšlasījumu, tas devās taisni pie policijmeistara, viņam to

brīnumu parādīja un iejautājās: «Pa3Be sto bo3MO>kho?» — Bet policijmeistars

viņu uzlūkoja kā vēl lielāku brīnumu. «KaK hcbo3mo>kho? Ecah pa3pemeHO

reHepaAry6epHaTopoM, TaK HenpeMeHHO.. .»

Neatrazdams pie savas priekšniecības saviem ieskatiem vairs pabalstu,

Krampfs zaudēja gluži savu agrāko griezīgumu. Viņš bija sevī noslēdzies, īdzīgs,
nervozs, īsi sakot, neprata vairs, kā pasaulē dzīvot

. .
.

Reiz tas nāca mājā no tādas «priekšlasīšanas». K. Stālberģis bija runājis

«par jūru un viņas iedzīvotājiem» un piestāstījis tam galvu ar tik gudrām lietām,
ka tam pašam tā dūca vien, kur nu vēl tiem nabaga ļautiņiem! Viņš tādēļ iegrie-
zās Pētera baznīcas krogū uz kādu «štēzeideli», lai daudzmaz noskalotu dus-

mas un nāktu pie «štimmunga»
..

.
Tiklīdz tas piestājis pie letes, viņam sauc aiz muguras. «Ssst, sst, Krampf!

Komm doch zu uns ...»

Paskatījies atpakaļ, tas ieraudzīja vienā stūrī piesēdušu pilnu galdu. Andreass

Cipfelbrinks, Simeons Orkelbeins, Jochems Stemeizens un sīktirgotājs Holcen-

bergs, visi ar savām gaspažām. Pie jauka laika tie labi izstaigājušies pa pilsētu un

izskatījušies, kā tagad Rīga stāv, un iegriezušies še
. . .

«Krampf, vvas ist da mit die Letten 1os?!» Andreass viņam uzprasīja, iekāms

tas vēl nebija apsēdies. «Vai tad viņiem valdīšanas nemaz nav?
..

.»

Ko viņš tur varēja sacīt? Ja jau viņa priekšniecība to atzina, tad jau viņam
šāda rīcība bija jāaizstāv. «Nu, kas? Pret likumu taču tur nekas nav? ...»

«Nav nekas pret likumu?» Cipfelbrinka kundze, par tādu Krampfa atbildi

pārsteigta, iesaucās. «Jā, kam gan tādas lietas vajadzīgas?! Mana kalpone tur

bijusi: kādas gudrības tur nav stāstītas par mēnesi un dabu, un visu .
. .

Ko mācī-

tājs sakot, to nevarot katrreiz par pilnu ņemt .. .
Ko viņi sakot, tas esot tikai

tas . . .

Un lai šie nekaunoties nemaz, ka esot latvieši
...

šie esot tādi pat cilvēki

kā vācieši . . .
ledomājieties tik . . . un kādēļ tas viss vajadzīgs? . . .»

Nevarēdams neko pie tam grozīt, Krampfs izgudrēm uzstājās viņiem opozi-
cijā. «Nu taču tiem ļaudīm arī vajag ko mācīties,» viņš iebilda.

Traudchena Cipfelbrink, tāpat Stemeizen gaspaža un Jūla Orkelbein
par šā-

diem uzskatiem nevarēja valdīt savu sašutumu. «Aber wozu denn!
.. .

Wie die

Obrigkeit das Ailes zulāsst?! (Bet kādēļ tad! Kā valdība to visu pielaiž?) Kam

šiem dumjiem bauriem un kužām kādas priekšlasīšanas, teātrus un balles? Lai

tie tiek pavedināti uz slinkumu un lepnību . . .
Are, kā Holcenberg madāma saka:

Mikentāliete pastellējusi savai meitai baltu mulles kleiti
. . .

Baltu mulles kleiti! . .
.

Ko tad būs vilkt mugurā rātskungu cienīgmātēm un freilenēm, kad jau tādas sāk

baltā mullē staigāt?! . . .
Vai tad tur nav nekāda likuma, kas to aprobežo? . . .»

«Kā ne?!» Andreass Cipfelbrinks attrauca. «Rīgas likumi nosaka it skaidri,

ko drīkst vilkt mugurā pilsoņu sievas un cik dārgu rotu drīkst nēsāt amatnieka

sieva. Un
par to pāri nav brīv iet kalpam un nevācim ..

. Bet veci likumi jau
tagad vairs netiek ievēroti.» viņš rūgti piebilda. «Tagad jauni likumi un jaunas
tiesības . . . Visiem latviešiem tagad brīv visādi «tejateri» un forlezungas ...»

«Bet vāciešiem taču tāpat savi teātri un forlezungas,» Krampfs atļāvās šādu

piezīmi ...»
Meistaru gaspažas gribēja viņu vai ar acīm saēst... «Ko?! mūs pielīdzina

prastiem mužikiem?! Wir, Deutsche, wir sind gebildet
..

. wir haben es notig,



wir brauchen es
.. . Aber wozu das dem dummen Volk?» (Mēs, vācieši, mēs

esam izglītoti .. .
mums tas vajadzīgs, mēs varam to lietot .. . Bet kādēļ to tai

muļķa tautai?)
«Kā tu, Krampf, tā pavisam vari runāt?» Cipfelbrinks aizskarts iesaucās

..
.

«Ja jūs tā gribat rīkoties, tad mums no Rīgas jābēg projām . . . Dzīvojiet tad vien

ar saviem latviešiem ...»

«Ja tas ilgāk tā vēl iet uz priekšu,» Holcenbergs viņam piebalsoja, «tad

godīgam vācu cilvēkam arī nav ilgāk dzīvot Rīgā iespējams . . .Ejiet tagad pa-

skatieties mana kaimiņa Mikentāla skatu logā!
. . .

Agrāk nevāciem nemaz nebija
brīv ar tirdzniecību nodarboties, bet viņš lepni ar zelta burtiem uzmālē uz glā-
zes: «Pie tautieša!» Viņš atklāti atzīstas, ka ir latvietis, un danco mums

uz deguna
. . .

«Pie tautieša»
...

—
lieliski

.. .

Un tad vēl mūsu ļaudis iet tur

un pērk tā nieka kapeika dēļ, kas tur lētāk ...»

«Tagad jau pavisam nesamana, kā dzīvot!» Jochems Stemeizens savukārt

iebilda. «To dumpinieku Lauri
gan izdzina no Rīgas, bet patentmeistari tagad

kaļ un teš pa visām malām
. . . Pie cunftes tie nepieder ...

un paprasi, kas tie

ir? Tie ir latvieši .
.

.»

Un Orkelbeins piebilda: «Mūsu arodā jau cunftīgus strādniekus tu vari ar

uguni meklēt. Tagad ne tikvien zeltinieši, bet visi bauri pasākuši tā: atstāj arklu

un ecēšu un nāk uz Rīgu pindzelēt
...

Un «spaû, kādēļ tad arī ne, kad jau

pate valdīšana tos pabalsta .
.
. atļauj tiem visādas priekšlasīšanas un diezin ko

vēl ne . . . Tad jau iznāk, ka viņi par to Rīgu kungi, ne mēs!
... Jā, jā, draugi,

mums pie laika jātaisās, ka tiekam no Rīgas projām
.
. .»

«Nu, ko jūs tik daudz runājat!» Krapfs ilgāki vairs nevarēja noturēt savu

izlikšanos un mieru. «Vai tad es to neredzu?! Bet vai es te esmu tas kungs un

noteicējs? Ko man pavēl, tas man jāklausa .
. .

Bet ilgi tas tā nevar iet
. . .

ilgi
tas tā neies ... Ja jau viņiem tādas biedrības uzļauj, tad pasaulei jāapgriežas
uz otriem sāniem ...»

Brīdi klusums
..

.
viņa draugi to lielu laiku mēmi uzlūkoja. «Runā tu tā,»

Cipfelbrinks beidzot ieminējās
. . . «tad mēs tevi saprotam ..

.»

«Pagaidiet tikai,» Krampfs vēl atņēmās. «Paies tikai Igaunijā un Somijā
bads — un tas taču neilgs mūžīgi — un visas rektes būs viņiem atkal nost!

.. .
Es tad neredzu vairs ne mazāko iemeslu, kādēļ tad viņiem to visu vajadzētu
uzvēlēt. Mēs atgriezīsimies atkal pie vecās kārtības, jūs redzēsiet

. . .»

«Tas būtu arī pats beidzamais brīdis!» Cipfelbrinka gaspaža Traudchena

sacīja
.. .

«Es nezinu, kā ari augstā rāte varēja būt tik vieglprātīga un viņus

pati uzvedināt uz tādu biedrošanos bada cietējiem par labu. Ja nu bija tāda

vajadzība, tad jau drīzāk varēja tiem uzlikt tādu nodokli*priekš tam...»

«Aber, Traudchen, tas bads taču nevilksies mūžīgi, tu taču dzirdi, ko

Krampfs saka,» Cipfelbrinks viņu mierināja. «Tā ir tikai pārejoša parādība ..
.»

«Jā, jā, kas tur var zināt, kas viss nenotiek?» Traudchena tomēr vēl šau-

bījās. «ledod tu velnam vienu pirkstu, un viņš tev paņem visu roku. . . Pret

tādām lietām vajaga uzstāties pie laika
. . . Tā ka tu ej eltermanim uz kakla,

lai tas viņiem viņu priekšlasīšanas vairs neļautu Sv. Jāņa ģildē noturēt
...

Ja

viņi grib, lai iet uz Lielo ģildi . . .»

«Nedabūs arī vairs, par to vari būt droša!» Andreass attrauca. «Bet ko mēs

te tik daudz runājam par tiem latviešiem?!
.. .

Dzersim labāk savu glāzīti un

būsim omulīgi! . . . Vēl taču mēs paši esam Rīgā tie saimnieki!
...

Jo, ja labi

apskatāmies, draugi, ar mums salīdzinot, latvieši ir vēl tālu aiz kalniem ..
.»

Viņi nerunāja par to vairs, bet nodzīvoja kopā jautru, omulīgu vakaru.
. .
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OTRA DAĻA

Trīspadsmitā nodaļa

Latvieši paši zināja, ka tie atronas vēl tālu «aiz kalniem», bet viņi tur aiz

kalniem negribēja palikt. Tie noprata it labi, ka «palīdzības biedrība priekš
trūkumu ciezdamiem igauņiem» varēs rīkoties tikai tik ilgi, kamēr Igaunijā būs

bads, un tas tur nebūs mūžīgi. Bet biedrība viņiem tā patika, ka viņi to sev

gribēja nodrošināties uz visiem laikiem.

Ivans Hīmillers bija ļoti noderīgs spēks, kurš prata ļoti labi juridisko pusi, —

sastādīt noderīgus statūtus
..

. Toreiz vēl nebija normalstatutu vai kādu citu

paraugu, kur pieturēties . . . Lietas īstais kustinātājs un virzītājs bija atkal archi-

tekts J. Baumanis, kurš saziņā ar nelielu pulciņu, to starpā arī Pēteri, strādāja

pie jaunās biedrības lielā slepenībā. Viņa dzīvoklī lekšrīgā, Peldu ielā, bija noti-

kušas vairāk šaurākas sapulces, līdz 4. jūnijā, t. i., divas dienas pēc «Žūpu

Bērtuļa» izrādes, statūti bija jau tiktāl, ka tos varēja iesniegt Vidzemes guber-

natoram, lai tas viņus stāda priekšā augstākām iestādēm dēļ apstiprināšanas.
Liktens viņiem bija labvēlīgs, ka toreiz gubernators bija fon Lizanders, kurš

neieskatīja par savu uzdevumu aizstāvēt vācu muižniecības intereses kā viņa
priekšgājējs fon Etingens. Lizanderu dzimta agrāk bija kalpojusi par mazākiem

ierēdņiem un bija velti pieklauvējusi pie Vidzemes muižniecības dēļ indignata58.
Pats toreizējais gubernators, agrāk par

zemāku ierēdni būdams, bija izbaudījis

diezgan baltiešu brīvkungu, grafu un baronu augstprātību, tā ka iespaidus no tās

viņš nespēja aizmirst arī vēlāk, par gubernatoru būdams. Tagad viņi nu gan

labprāt to būtu uzņēmuši savā sabiedrībā, bet viņam tās vairs nevajadzēja. Un

viņš tiem to lika ja arī ne taisni sajust, tad tomēr vismaz manīt. Viens šāds pie-

rādījums bija tas, ka viņš latviešu biedrības izcelšanos drīzāk paveicināia nekā

aizkavēja, lai gan, blakus minot, par vicegubernatoru vēl arvien bija Jūlijs fon

Kube.

Pirmais statūtu projekts bija izrādījies pārāk trūcīgs un nepilnīgs, kādēļ guber-

nators ar savu padomu nāca palīgā. Viņš projektu ar savām piezīmēm atsūtīja

atpakaļ un aizrādīja, kas būtu pārstrādājams, pirms to iesniedz no jauna. Tas

tika izdarīts un jau 20. jūnijā iesniegts pārlabotais statūtu projekts ar šādu

pavadrakstu:

Augsti cienītam Vidzemes gubernatora kungam.

Apakšā parakstījušies iedrošinājās Jūsu augstai Ekselencei šādu lūgšanas
rakstu par laipnu ievērošanu priekšā celt.

Kas jau līdz šim par nepieciešamu vajadzību šejienes Latviešiem izrādījās,

tas jo skaidrāk parādījās, kamēr Latviešu palīdzības biedrība darīšanās stā-

jās, īpaši vēl pie tām trūkumu ciezdamiem par labu noturētām priekšlasīša-

nām, ka šejienes Latviešu iedzīvotāju pieaugušiem locekļiem, kas visai maz

mācības baudījuši, atronas uz jo zema izglītības stāvokļa, trūkst tā palīdzība,
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ka varētu pie pilnīgākas izglītības piekļūt un tālāki attīstīties, jo, Krievu un

Vācu valodu nemācēdami, viņi nevar iemantot tos labumus, kas Krievu un

Vācu biedrībās tiek gara attīstīšanai pasniegti, tāpēc apakšā parakstījušies,
līdz ar mācītiem Latviešiem atzīdami, ka tikai tad šādam trūkumam varētu

izlīdzēt, kad biedrību dibinātu, kas līdz ar savu pastāvīgu nolūku trūkuma

laikā trūkuma ciezdamiem palīdzēt arī gādātu par prāta cilāšanu, tiklības

izkopšanu un glītākas viesīgas saiešanas tiem uz zema stāvokļa būdamiem,
iesniedz Jūsu Ekselencei šo statūtu projektu par

šādu biedrību, lūgdami, lai

Jūs, augsti cienītais gubernatora kungs, būtu no tam pārliecināti, ka tāda tai

statūtu projektā pieminētās biedrības dibināšana to no šejienes Latviešiem līdz

šim tik sāpīgi sajustu trūkumu izpildītu visiem par labumu un svētību.

Mēs lūdzam Jūs, augstā Ekselence, it pazemīgi, ka Jūsu augstā Ekselence

laipni palīdzētut šo statūtu apstiprināšanu izgādāt un mums par to savā laikā

paziņotut.
Jūsu Ekselences visu padevīgākie kalpi J. Roze, J. Bauman, P. Tīdeman,

Ivan Hīmiller.

Rīgā, 20. jūnijā 1868.

Statūtus pavisam bija parakstījuši kādi trīsdesmit seši, visi pazīstamākie dar-

binieki igauņu palīdzības biedrībā . . . Izdarījuši savu, viņi nelikās ne zinis, kas

tiem padomā, bet pukstošu sirdi gaidīja, ko nākamās dienas nesīs . . .

Vasara, ļoti sausa un karsta, patecēja, pienāca velgais rudens, un Rīgas lat-

viešus kā zibens pie skaidras debess pārsteidza šāds priecīgs notikums. 25. oktobrī

tanī pašā gadā iznāca «Baltijas Vēstneša» parauga numurs.
59 Kāds mazs pul-

ciņš gan zināja, ka tādam vajadzēja iznākt, jo Bernhards Dīriķis par to vienam

otram bija sacījis, bet nezināja neviens ko noteiktu, kad tas iznāks, tādēļ ka

redaktors-izdevējs, bīdamies, ka vācu muižniecība un garīdzniecība viņa nodomu

neizjauc, bija lietu turējis ļoti lielā noslēptībā. Turpretim lielais pulks, tas nezi-

nāja ne rīta, ne vakara, bet
parauga numurs nāca rokā it visiem, jo, kā jau tādās

reizēs parasts, tas tika izlaists ļoti lielā skaitā un izplatīts par
brīvu. Bet vēl jo

vairāk visus pārsteidza pati pirmā ziņa, ko avīze nesa.

Pašā priekšā no iekšzemēm stāvēja:

«Jaunā Latviešu biedrība. Tā ziņa nupat ir atnākusi, ka

12. Oktoberī Pēterburgā ir apstiprināti tikuši Rīgas Latviešu biedrības likumi.

Sī biedrība ir nodomājusi gādāt par apgaismošanu caur dažādām darīšanām,
kā: zinātnības kopšanu, lētu grāmatu apgādāšanu, skatu spēlēm, dziedāšanu,

viesīgu saiešanu v. t. j. pr. Par viņas darbošanos «Baltijas Vēstnesī» būs

arvien tās tuvākās ziņas atronamas.»

Sī vēsts tika saņemta ar skaļām gavilēm. Kur vien divi latvieši sastapās, tur

viens otram stāstīja: «Vai zināt ko no jauna! Mums, latviešiem, ir atvēlēta Rīgā
sava biedrība. Līdz šim mums bija viena tāda, bet tā bija tikai priekš igauņiem,

bija dota mums tikai uz īsu laiku. Bet nu mums atvēlēta biedrība priekš pašiem

latviešiem, uz bērnu bērniem
.. . strādās tikai priekš pašiem latviešiem un dos

viņiem lielus labumus . ..»

Un, ja kas vēl par to nebija dzirdējis un gribēja šaubīties, tam tas tika uzrā-

dīts avīzē melns uz balta
...

Un palūk, kas vēl še rakstīts: «no valdības šovasar

ir apstiprināts Ainažciemā, jūrmalā, pie Salaces latvisku jūras skolu celt . .
.»

60

Domā, latvisku... nevis priekš kungiem un vāciešiem, bet priekš latviešiem!
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Pieci simti kronis ik gadus došot, un priekš pirmo ieriktēšanu divi simti jau atsū-

tīti
.

. .

Mācība tikšot dota bez maksas visiem par
brīvu .

. .

«Vai redzi, kā ķeizars mūs, latviešus, atminējis! Dod mums biedrību, dod

mums skolas
. . .

visu tāpat kā vāciešiem. Jauni laiki pienākuši. Latviešiem būs

visas tās pašas rektes, kas vāciešiem, un vēl vairāk. Kungi jau nu gan kārpīsies
pretim, bet nelīdz niķis! Ja jau viņš pats to vārdu teicis, viņam tu acis neaiz-

bāzīsi ...»

«Nē, nu vairs ne,» otrs ar labpatiku piebalsoja. «Viens tur runājis ar to pašu
kungu, kas to «Balto Vēstnesi» drukā, ar Bernhardu Dīriķi. Tur Pēterburgā
mums esot kāds tautas brālis Valdemārs

— āre, agrāk viņš no Pēterburgas lat-

viešiem sūtījis ceitungas — — tas mums visas tās rektes gādājot . .. Nemitīgi
tas gājis augstai valdīšanai virsū, ka latviešiem vajag tādas kuģu skolas dot, lai

viņi brauc
pa jūru, un, skaties, beidzot iznācis arī. ..»

«Jā, jā, man ar' viens paziņa stāstīja, kas
par to lietu labi zin,» trešais

iebilda. «Valdemārs par vari krītot par mums, latviešiem, un mums tās tiesības

gādājot . . . Bet par to kungi viņu bezmaz gribējuši nogremdēt. Vienreiz jau nekas

vairs nav trūcis
. . .

Uz sinatu jau viss bijis notaisīts gatavs .
. . Valdemāru vajag

izsūtīt uz Ledus zemi. Pastellēti jau melnie rati, ar ko viņu sūtīt projām, vēl tikai

vajag pašam parakstīt. Valdemāram nu visu to kāds no kambarsulaiņiem, kas

sarunu dzirdējis, pasvilpis
.. .

Sim arī drusciņ pazīšanās ar paša vecā brāli

Konstantinu, kam visa tā darīšana par jūru.61 Tas pietiek šim un izstāsta visu,
kā ir un ka slikti jau nu būs. «Vai zini,» lielfirsts attrauc, «varbūt, ka vēl var

līdzēt. Parunāšu ar brāli. Un gaidi mani tai dienā, kad izkāpšu pie Sinata pils
no ratiem, uz sēdi iedams

... Ja es tevi vienaldzīgi vai nemaz neuzskatu, tad

taisies kā pazūdi, tad labi nav .
. .

Bet, ja es tevi tā labi cieti un bargi uzlūkoju,
tad vari būt drošs, ka tev netiks aizskarts ne mats.»

Valdemārs pie trepēm gaida
. .

. izkāp Konstantins no ratiem un viņu tik

bargi uzlūko, ka gribētu vai ar acīm saēst
.. . Gaida ■ augšā arī viss sinats

.. .
trūkst tikai vēl ķeizara un viņa brāļa. Kad tie ieronas, visi pieceļas ...

šis pamāj,
lai nosēžas, un, apsēdies krēslā, ņem to rakstu lasīt, bet tā nopietni, ka jau šie

brauka ūsas un apakš sevis nosmīn vien . . . Nu jau pagalam ir! Ķeizars izlasījis

ķers jau pēc spalvas un parakstīs, bet ko šie redz —? Cīp —! skrīp —! pār-
velk pār papīri krustu un noliek to nost! Nolaiž nu visi degunus ...

ko tu darīsi

Valdemāram?!»

«Jā, jā, jauni laiki, brīvības laiki!» visi priecājās
.
.

.

«Krievu ērglis mūs tagad

ņēmis zem saviem spārniem
. . .»

Ne mazāk prieka vēsts sajūsmināja pašus interesentus, jaunās biedrības dibi-

nātājus un jau esošās palīdzības biedrības biedrus. 28. oktobrī tie saņēma oficiālu

paziņojumu. 10. novembrīVingrotāju zālē tika iesaukta pirmā pilna sapulce, kurai

«vispirms tika zināms darīts, ka tā senkārotā vēlēšanās vienu īstu Latviešu bied-

rību celt nu ir piepildīta» . . . Tad stājās pie runas vīru un priekšniecības vēlē-

šanas. Par priekšnieku izvēlēja Bernhardu Dīriķi, par
1. priekšnieka vietnieku

—

Richardu Tomsonu, par 2. priekšnieka vietnieku — Jāni Baumani, par mantzini

Pēteri Tīdemani, par
rakstvedi ģimnāzijas skolotāju J. P. Kraukli

.. . Hīmil-

lers tika ievēlēts runas vīros, tāpat arī Pēteris, Mikums, Kreilis, Spunde, Dom-

brovskis, Zilberfeils, Fuchsings un citi.

Latvieši paši par saviem ieguviem grūti varēja savu prieku valdīt. «Nu ir labi,

nu ir jauki!» tā vien viņi runāja
. . .

Vācu amatnieki un sīkpilsoņi ar Cipfelbrinku

priekšgalā ieplēta acis: «Koo?!
.. .

Vai tas var būt?!» Patricieši neko nesacīja,
bet pie sevis nodomāja: «Kad tikai nu viss izietu par labu?! ...» Un Krampfs?
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Tas nemaz nevarēja parunāt. Pirmie vārdi, ko viņš izgrūda, bija: «Tā ir intriga!
Dievs sodi, tā ir intriga! ...»

Biedrība noīrēja sev pastāvīgas telpas Ārrīgas Kaļķu (tagad Tērbatas) ielā

Nr. 9, Blosfelda namā, par
400 rubļiem gadā. Tā kā tur atradās restoracija, kas

bija katram pieietama, un vēsts, ka še apmetusies jaundibinātā biedrība, izplatīju-
sies pa visu pilsētu, tad te arvien valdīja liela ļaužu drūzma, jo daudzi nāca

izzināt, kas ir, un daudzi nāca pierakstīties. Pašā pirmā sapulces dienā 103 kan-

didāti pieteicās par
biedriem. Kas vēl bija palicis atstatu, noskatījies un bijājies,

ka tikai latvieši visi par tādu pārdrošību nedabū nostaigāt uz «cibuku zemi»,

tagad redzēdami, ka tādas bailes nedibinātas, nāca stājās pulciņā .. .
Nāca un

pieteicās par
latviešiem ļaudis, par

kuriem nevienam nebija ne prātā nācis, ka tie

varētu būt latvieši. Izrādījās, ka ir tik daudz latviešu, kas ir tikpat kungi kas

kungi. Bet arī visi no likteņa norātie un smagi piemeklētie nāca prasīt no jaunās
biedrības kādu padomu vai palīdzību.

Sēdes sākumā notika ik vakarus, jo arī pašiem biedrības darbiniekiem šī lieta

bija jauna un patīkama, tomēr darba bija tik daudz, ka to nevarēja ne veikt. Tā

kā biedrības telpas nebija diezin cik plašas, tad dažu labu reizi ne vien tās bija

pārpildītas, bet arī ārā uz ielas ļaužu stāvēja kā «melna nakts». Viens otram

prasīja padomu, kā pie tiem biedrības kungiem iekšā pietikt un kā izdabūt no

viņiem kādu palīdzību, vai atkal sprieda un prātoja, vai iestāties tanī biedrībā

par biedri vai ne
.. .

Lielais pulks jau nu pastāvīgi par to bija neziņā, bet, kas

bija apņēmies, tas lauzās ļaužu drūzmai cauri iekšā pie kungiem un likās

pierakstīties.
Tā, Pēterim ejot kādu vakaru uz biedrību, tur atkal pie durvīm stāvēja šāda

liela ļaužu drūzma. Kāds vecs vecis, līks un kalsens, sirms kā seskis, velti mēģi-

nāja tikt iekšā
.. .

«Ļautiņi, te taču ir tā jaunā latviešu biedrība? ...»

«Ko nu spiedies?!» citi viņu noraidīja. «Ko tu tur, tāds vecs nabags, darīsi?

Tur jau nekādas palīdzības nedabū. . .»

«Tā ir mana darīšana, ko es tur darīšu!» vecis strupi atcirta. «Vai te ir tā

vieta?»

«Jā, jā, vecais draugs,» Pēteris sacīja, «nāciet tikai man līdzi ...»

Viņš iztaisīja ļaužu drūzmā ceļu un ieveda veci iekšā . . .Bet, apskatot to pie

uguns, viņam palika tīri neomulīgi no tā spīdīgām nolāpītām mančestera biksēm

un noļēpušās lāčausainās cepures. Kur viņš šo noslēpumaino seju jau kādreiz

redzējis
...

šo spico smakri? Ā, tas jau vecais «Trīs Rozes» Mārtiņš
.. . tas

pats, kas viņam sniedzis pirmās ziņas par krusttēvu, «rātseri» Rabemani, ar kuru

tas pats reizi slaucījis kopā ielu . .
.

Bet viņš Pēteri vairs nepazina
...

ne iedomāties nevarēja
.. . Acis gluži

izdzisušas
...

arī pārsmejošais smīns vaigā caur to vairs nevar izteikties . . . «Cik

tad' maksā, kad pierakstās pie to biedrību?» viņš noslēpumaini, gandrīz čukstoši

jautāja . ..
«Pusrubulis iestāšanās nauda un rubli biedru nauda,» Pēteris atbildēja.

Vecis izvilka no savas bikšu kabatas lupatu ar sīku naudu, pa
lielākai daļai

vara pieckapeikām, kuras saņēmis kā dzeramu naudu, un sāka tās skaitīt
. . .

Bet

viņam lāgā neveicās, un tādēļ tas griezās pie Pētera: «Lūgtu, kungs, atskaitiet

man no tās naudas rubli piecdesmit kapeiķas! .. . Man pašam tās acis tādas

patumšas . . .»

Sī lupatā ietītā nauda nu gan nebija visai pievilcīga, bet nauda tā tomēr bija,

un Pēterim jau pa lielākai daļai ar šādu nosmulētu naudu bija darīšana
...
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Noskaitīt priekš viņa bija nieks. «Te ir rublis piecdesmit kapeiku,» viņš iebēra

vecim saujā un atdeva otrā rokā lupatu
.. .

«Viss cits ir pāri ...»

«Nu tagad lūgtu mani pierakstīt pie to Latviešu biedrību!» tas saka
... «Viņa

dos mums lielus labumus ...»

Tā kā viņš nekādus paskaidrojumus neprasa,
tad viņam tādi ar netiek doti.

Viņa vārds tiek pierakstīts, karte izdota, un viņš aiziet.

Ceļā pie durvīm viņam atkal daži mēģināja aizstāties ceļā, gribēdami no viņa
tuvāk izzināt, kā tas ir bijis un kā tad tā biedrība sastāv. Bet viņš neko daudz

neielaižas . . . «Viņa mums, latviešiem, dos lielus labumus! . . . Vairāk es nezinu
...

vairāk es nekā nezinu ...»

No viņa vairāk.ko izdabūt bija velti...

Bet iekšā priekšnieki, tie arī ar katru atsevišķi neko nenododas, tiem daudz

darba, jo nāk citi, kas tāpat grib pierakstīties. Pēc vecā nabaga nāk stalts

kungs .. . noņem hūti, krāga priekšā. Palokās:

«Ist hier der lettische Verein, meine Herren?! Ich mochte
gerne

ihrem

Vereine beitreten. Was kostet der Jahresbeitrag?» (Vai še ir tā latviešu biedrība,
mani kungi?! Es labprāt gribētu jūsu biedrībā iestāties

.. . Cik maksā gada
maksa?)

Dīriķis kā priekšsēdētājs viņu caur savām kuplajām uzacīm uzlūko un atbild

pa
latviski: «Se ir Latviešu biedrība, kuras darīšanu valoda ir latviska

..
.»

«Nun ja, ich bin ja auch ein Lette,» svešais atbild .
. .

«Deshalb mochte ich

gerne ihrem Verein beitreten
.. . Oder wāre es nicht moglich?» (Nu jā, es jau

arī esmu latvietis. Tādēļ gribētu labprāt jūsu biedrībā iestāties. Jeb vai tas nebūtu

iespējams?)
«Tādā gadījumā jums būtu jārunā pa latviski,» Dīriķis atbild. «Ja jūs gribat

izlikties par vācieti, tad jums labāki piestāt pie kādas vācu biedrības
..

.»

Pēterim sirds deg, viņš nevar nociesties un iemet: «Se pie mums var iestāties

tikai apzinīgi latvieši un nevis kādi puskoka lēcēji .. .
Kas pa vāciski grib bul-

durēt, tas lai iet pie vāciešiem . . .»

Svešais piesarkst, bet jūtas drusciņ aizskarts
..

. «Es jau var latviski runāt,

bet es domā, ka latvietis arī vāciski var runāt, ja tas prot ..
. Āre, te jau tie

biedrības kungi tāpat runā pa vāciski . ..»

Un patiešām, priekšnieku kungu lielum lielā daļa trieca savā starpā pa vāciski,

nerunājot jau nemaz par Hīmilleru, kurš
pa

latviski neprata ..
. Bija daži, kuri

vāciski nemaz labi neprata, bet tomēr trieca
.
.

.

«Bet tas nav labi, ka viņi tā dara!» Pēteris, iededzies svētās dusmās, šo svešā

ierunu atraidīja .. .
«Kungi, neaizmirstiet, ka še ir Latviešu biedrība un kādēļ

šī biedrība no augstās valdīšanas mums dota! Ja gribat buldurēt
pa vāciski, tad

varat iet uz «Mussi» vai citām vācu biedrībām. Priekšnieka kungs, es lieku šo

lietu uz dienas kārtību nākamā runas vīru sapulcē . . .»

«Tiks ievērots!» Dīriķis atbildēja. Lai gan viņš to neizrādīja, tad taču varēja

manīt, ka Pētera skarbā uzstāšanās viņam ļoti patika
. . .

Visi uzreiz apklusa, tikai Hīmillers vēl iejautājās, ap ko lieta grozās. Kad

viņam to paskaidroja, tas reižu reizēm uz Pēteri noskatījās un, ja tam ko vaja-

dzēja, tad tikai vēl čukstoši to pa vāciski izsacīja ...

Bet lielais vairums ļautiņu, kuri griezās pie biedrības kungiem, jau nu pa

vāciski ne runāja, ne arī prata, tomēr ar tiem atkal sava nelaime. No biedrības

kungu lepnā, cienīgā izskata apstulboti, tie sauca tos par «lieliem kungiem» un

krita tiem pie rokas tāpat kā pie komitejas nodibināšanas rātskungam Hollan-

deram. Dīriķis un Tomsons, kuri izskatījās tie cienīgākie un pie kuriem tad
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ļautiņi arī griezās, dažreiz tikko tik paguva rokas atraut, un dažreiz tās pat tika

noskūpstītas . . .

Tad Tomsons, kas bija starp viņiem tas lielākais runātājs, ņēmās šādus ļau-
tiņus pārmācīt. «Tā neklājas, tautas brāļi, tas ir cilvēka necienīgi! Roku laizīšana

ir verdzības palieka. Mēs, latvieši, esam tagad brīvi cilvēki. Aleksandrs 1. mums

devis brīva cilvēka tiesības, un Aleksandrs 2. mums devis tiesību uz šo biedrību.

Mums tādēļ vajag būt apzinīgiem .. . Mēs arī esam tādi pat latvieši kā jūs .. .

mēs visi esam viens ...»

«Kur nu viens?!» dažs labais vēl šaubījās
..

. «Jūs esat kungi, bet mēs lat-

viešu cilvēki
..

.»

«Latvietis tāpat var būt kungs,» Tomsons attrauca. «Mūsu laikos vairs ne-

prasa:
kā dēls tu esi, kalpa vai saimnieka? Kādas tautības: vācietis, krievs vai

latvietis? Tagad prasa: ko tu proti, un kādi ir tavi darbi?»

«Mēs jau tai biedrībā gribētu tādēļ ierakstīties, lai varētu dabūt no viņas

kādu palīdzību,» vēl citi ieminējās.
«Mēs sniedzam tikai tādu palīdzību, kas noder priekš gara pacilāšanas,»

Tomsons atbildēja. «Mēs gribam vest tautu pie gaismas un attīstības, lai tā va-

rētu stāvēt uz savām kājām un pati par sevi gādāt . . . kļūt arī tamlīdz pie laicīgās

labklājības. Bet, kas neprot pats stāvēt uz savām kājām, tam neviens nevar

līdzēt . . . Un, kas to grib mācīties, to mēs labprāt gribam uzņemt par biedri savā

biedrībā ...»

Bet lielais vairums tad palika šaubīgi un domīgi. «Ko mums līdz tāda gaisma

un attīstība, kad mums ir šaura pārtikšana? Mēs labāk gribētu kādu žēlastību

un kādu piepalīdzību.»
Un, galvu kasīdami, tie aizgāja

.. .

Tomsons tad tādās reizēs ļoti uzbudinājās un ļoti skuma. «Nesaprot mūs,»

viņš sacīja, «nesaprot tauta vēl mūsu biedrības mērķus un nozīmi . . . Mums nepie-
ciešami vajadzēs dibināt blakus palīdzības biedrību priekš šiem daudziem, tādu,
kā ir Cerības biedrība . . .»

Bet bija arī liels daudzums ļaužu, kuri domāja pavisam citādi un taisni tāpat
kā viņi. «Jā gan, mums vajaga stāvēt pašiem uz savām kājām, jā gan, mums

pašiem par sevi vajag atsvabināties no saviem vācu kungiem un aizbildņiem
..

.

Septiņi simti gadus latviešu tauta to nav redzējusi un gulējusi dziļā tumsības

miegā
..

. bet tagad mums acis ir atdarītas
..

. mēs esam pamodušies .. .
Mēs

gribam būt īsti apzinīgi latvieši un gribam tādēļ ierakstīties
par

biedriem tanī

latviešu biedrībā
.. . Mēs liekam labprāt savu rublēnu vai pusotra rublēna uz

tautas altāra ...»

Sādi ļaudis mūsu biedrības vīriem ļoti patika . . . Tie visi arī bija taisni tādi

cilvēki, kuriem jau diezgan laba pārtikšana.

Pienāca nākamā runas vīru sapulce. Vēl ir kāda stunda pirms noliktā laika,

bet liela daļa jau sanākuši. Tie, gaidīdami uz pārējiem, savā starpā dzīvi sarunā-

jas par laiku un tamlīdz, un arī par dārgām pārtikas cenām. Tas tagad Rīgā bija

sevišķi sajūtams, un tādēļ viņi prātoja, vai tās uz priekšu vēl celsies vai kritīs . . .
«Es domāju, ka celsies,» Mikums sacīja. «Te «Baltijas Vēstnesī» stāv no Cēsu

kreizes, ka jau tagad tur vietām stipris labības trūkums sajūtams.» Lasa: «Dažas

draudzes jau pa
tūkstošiem pūru labības pērkot, spriezdamas, ka cena jo ilgāk,

jo lielāka tikšot.» Nogroza galvu: «Kad tikai nepienāk vēl lielāki bada gadi!
. . .»
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«Nav vairs tik bailīgi, kad mums tagad nāk klāt tas eizenbānis,» Kreilis at-

trauca. «Are, Jelgavas dzelzceļš, tā tur stāv, kā Kurzemes gubernijas avīze

rakstot, tikšot vests tālāk līdz Ventai . . . Un tad atkal aiz Dinaburgas — — nu

palasi, palasi . .
.»

Mikums lasīja: «Kad vēl tas atlikušais gabals no Rosļavas līdz Orlai tiks

gatavs, tad varēs vienā iesēdumā no Rīgas aizlaisties līdz pat Melnai jūrai.. .»

«Nu redz!» Kreilis attrauca. «Kur tev tad bads vairs var būt? Nebūs mums

noaudzis, atvedīs no Krievu zemes un Melnās jūras
.

. . Tādi eizenbāni ir liela

lieta! ...»

«Jā, jā!» Fuchsings piebalsoja. «Priekš Rīgas tiem liela nozīme. Necerēsim

jau nu uz badu vien. Būs arī reiz labi noaudzis, un visa tā bagātā raža tad tiks

sūtīta šurpu uz Rīgu . . . Mēs to sūtīsim tālāk uz ārzemēm un nopelnīsim ...»

«Un tai «Baltijas Vēstnesī» viss stāv iekšā?» kāds no runas vīriem iesaucās.

«Vai traks! Būs vēl gudrāka avīze nekā tas «Mājas Viesis» . .
.»

«Prasi!» kāds cits iemeta. «Bet tādēļ jau tas «Mājas Viesis» saviem lasītājiem
nemaz negribot izsludināt, ka tāds «Baltijas Vēstnesis» pavisam iznācis.»

«Tāpēc jau arī «Baltijas Vēstnesī» ielikta tāda mīkla,» kāds cits iemeta.

«Kāpēc pirmodienas avīze nav uzņēmusi tās viņai piesūtītās sludināšanas par piekt-
dienas avīzes iznākšanu? Atbilde: tāpēc, ka viņai katrai sava smaka

..
. Redz,

tā pirmdienas avīze, tas ir tas «Mājas Viesis», un tā piektdienas avīze, tas ir

tas «Baltijas Vēstnesis» ...»

«Tur jau tas «Baltijas Vēstnesis» to «Mājas Viesi» neganti uzvilcis,» kāds

cits uzsāka tīri sūroties. «Rakstījis, ka Engelantē viens suns apodis savam kun-

gam
divas avīzes un pienesis to īsto .

.
. Bet zīmēts tas uz «Mājas Viesi» .

.
.»

«Ak, kas mums tur daļas gar viņu strīdiem,» Pēteris iejaucās lietā. «Mums

tik jāievēro tas, kas vienā un otrā laikrakstā labs atronams. Man ļoti patīk tas

raksts no Richarda Tomsona: «Zemnieks».»

«Ak tā, tas te,» Mikums ieskatījās avīzē un sāka lasīt, ne visai tekoši, allaž

pieturēdams:
«Patlaban klauvē aiz durvīm un kļaus' — balss atskan: «Esiet sveicināti, cienī-

jamie lasītāji!» — Vīrs, kas līdz šim pie galda, avīzi lasīdams, sēdēja, paceļas

un,
durvis atvēris, lūkojas, kas gan šo tā nepazīstami sveicina. Bet kļaus', ko

tas ierauga, te stāv pelēkos svārkos tērpies vīrs, kas gan ne stalti lielīdamies, bet

droši kā celms uz zemes stāv. Lasītājs, to redzēdams, izsauc: «Ak tā, zemnieks,»

un grib atkal durvis aiztaisīt
...

Te uzreiz atskan atkal it savādā balsī un tik

skaņi, ka vispār sētā dzirdams: Lasītājs, lasītājs, neaizdari savas durvis! Neaiz-

dari, pirms tu šo vīru esi labi aplūkojis. Neskaties uz viņa paša austiem svār-

kiem, bet uz tām rētainām rokām. Tās
gan neir tik mīkstas un baltas kā dažam

pilsētniekam, bet par to nekas, šo roku vari droši vien spiest. Sī ir tā, caur kuras

spēku un kustēšanu daudzi ir atspirdzināti. Maz gan ir atronami, kas pie apklāta

galda, maizes riecienu rokā turēdami, apdomā, cik daudz sviedri ir pilējuši, cik

daudz rūpes ir pavadītas, kamēr tas maizes gabaliņš ir mūsu rokā ticis un, no

zemes un pīšļiem pārvērsts, par
tik saldu kumosu palicis, ka nu ar gardu muti

varam maltīti turēt ...»

«Vai nav tiesa?» viņš apstājās. «Vai viņam nav taisnība?»

Patlaban ieradās Tomsons ar Dīriķi.

«Pārspriežam patlaban tavu rakstu par tiem zemniekiem,» Pēteris to uzrunāja,

jo viņam bija tagad tas gods ar Tomsonu, Dīriķi un visiem citiem lieliem tautas

vīriem saukties
par «tu» . . .

«Aha,» Tomsons pasmaidīja, «varu jums tuvāk paskaidrot. Mūsu politikai
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vajag iziet uz to, lai mazgruntnieki, latviešu zemnieki tiek pie turības un izglītības.
Viņi ari tie, caur ko latvieši celsies. Pilsētās mēs, latvieši, neraugot visus mūsu

panākumus, esam tomēr ļoti vāji saimnieciskā ziņā. Kas tad, piemēram, Rīgā mēs,

latvieši, esam? Lielais bars strādnieki, lielāki vai mazāki kalpotāji, saimnieciskā

ziņā no vācu principāliem atkarīgi. Man šodien mans kungs var pasacīt: Tomson,

man tevis vairs nevajag, un es varu iet akmeņus skaldīt.»

«Taisnība gan!» Pēteris domīgi piebilda. «Mans Brikmanis man ar' jau

sacīja: «Kas par biedrībām, kas
par

skriešanām? Uzpasējat labāk šefti . . .»»

«No tirgotājiem un mājas īpašniekiem tikai retie skaitās par mūsējiem,» Tom-

sons turpināja. «Gan liels pulks no viņiem ir latvieši, bet tie par tādiem nekad

neatzīsies, iekāms mums nebūs saimniecisks un izglītības spēks . . . Bet uz laukiem,

tur latvieši ir kompakta masa, vesela zemkopju šķira. Ja tā nāk pie turības un

izglītības, tad mēs esam spēks .
.
.»

«Jā, jā!» Mikums piekrizdams palocīja galvu. Viņam glaimoja, ka arī viņš
reiz bijis uz laukiem zemkopis.

«Lauku saimnieki iepērk savas mājas par dzimtu,» Tomsons iesilis turpināja,

'«kroņa zemnieki jau tagad tikpat kā gruntnieki! Ja viņi tad pareizi savu zemi

kopj, kā pienākas pēc dabas likumiem, kā to prasa ķimija un agrarzinātne, ja

viņiem pie savas enerģijas vēl klāt lietpratība, tad viņi var pārspēt pat liel-

gruntniekus ..
. Tad viņiem pašiem nemaz nevajag strādāt, bet tie var braukt ar

pāris zirgu kā lielikungi. Un šādas latviešu muižniecības mums arī vajadzīgs, ja

gribam kultūras cīņā pārspēt vāciešus. Viņiem ir muižnieki, arī mums vajag

organizēt savus spēkus
...

un mūsu muižniecība būs latviešu zemkopji ...»

Arī Kreilis piekrizdams palocīja galvu. «Gudrs cilvēks . . . skat, kā viņam tas

viss izrēķināts ...»

«Tādēļ mums viņi jālūko saistīt pie savas biedrības, jācenšas pacelt viņu
izglītības līmenis,» Tomsons dedzīgi turpināja. «Mums jāatron mērķis, uz kuru

iziet mūsu visu kopējie centieni. Es domāju, ka savas biedrības gada svētkus

mums vajadzēs nolikt uz 19. februāri, t. i., to dienu, kad Krievijas zemnieki tika

atsvabināti no dzimtbūšanas . . .62 Sī diena mums dod iemeslu izteikties
par mūsu

laucenieku likteni un iegūt viņu simpātijas
..

. Mums sava darbība jāizplata arī

uz viņiem ...»

«Mums arī jau tā krīt svinēt gada svētkus 19. februārī,» Dīriķis paskaidroja.
«Tai dienā pirmoreiz sanākusi palīdzības komiteja priekš trūkumu ciezdamiem

igauņiem.»
«Vēl jo labāki!» Tomsons attrauca. «Tad šī diena mums kā izredzēta arī

priekš mūsu plašākiem mērķiem. Mēs, pilsētas latvieši, kā tādi esam atkarīgi no

mūsu laucenieku brāļu labklājības. Jo labāki tiem ies, jo lielākas būs mūsu ienāk-

šanas. Mēs varēsim dzīvot no viņu vajadzībām .. . Viņiem vajag zemkopības
rīku un mākslas mēslu, mums vajag ar tiem tirgoties vai tos ražot . . . Ar Fuch-

singa kungu mēs jau esam to lietu pārdomājuši un gribam nodibināt kaulu miltu

fabriku uz akcijām.»
«Atvainojiet!» J. Baumanis mazliet smaidīdams iebilda. «Es nepretojos tam,

ka tiek organizēti laucenieki, gruntnieki, bet arī mēs, pilsētnieki, varam vairāk ko

darīt. Tas ir nepareizi, ka, pilsētās ienākuši, meklējam tikai kungus, kalpojam

apakš cita . . .Bet mums vajag censties pēc patstāvības, pašiem uzņemt veikalus,

pašiem būvēt mājas, pašiem ko uzsākt! Tad mēs būsim arvien par sevi noteicēji.

Mums, latviešiem, vajag vairāk uzņēmības gara. Tagad grunti var pirkt vēl par

smiekla naudu, bet, pilsētai pieaugot, grunts cena pacelsies līdz 25 rubļiem par

asi. Redz, ko tur var vinnēt naudas! Un, ja mēs ko darām, būvējam vai ceļam,
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tad mums ir izdevība nodarbināt savus tautas brāļus
.. . Tādēļ es domāju, ka

mūsu biedrībai vajadzētu iet ar labu priekšzīmi pa priekšu un būvēt pašai savu

māju ...»

«Birks mums piedāvā kādu gruntsgabalu pie Vērmaņa parka, Pauluči ielā,»

Dīriķis paskaidroja. «Tas mums šīs dienas sēdē uz dienas kārtības
..

.»

«Par to, ko latviešiem vajag, atļaujiet arī man sacīt kādu vārdu,» vēl kāds no

toreizējiem ievērojamākiem vadoņiem, K. Stālberģis 6 , piemetināja. «Ja labi
ņem-

sim, tad ir jau latviešu diezgan, kuriem nauda un rocība. Saprast viņi arī saprot

ko. Bet viņiem trūkst ārēja un iekšēja smalkuma, trūkst uzstāšanās. Mugura tik

lunkana pret vācu kungiem, tādēļ ka tiem nav iekšēja satura. Mums tādēļ vajaga

gādāt ne vien par literatūru, bet par labu un klasisku literatūru . . .»

«Kā tā!» Pēteris iebilda. «Mums taču ir jau savi dziesminieki, Dinsberģis,
Mālberģis, Sēnberģis

.
. .»

64

«Ir mums tie,» Stālberģis turpināja, «bet viņu dziesma nav brīva dziesma. Tur

ļoti daudz klāt kalpīga un šaura. Mums vajag darīt pieietamus lielos vācu

dziesminiekus Silleru un Gēti, tālāk angļus Bairenu un Sekspiru, frančus Mol-

jeru un Rasinu, spāniešus Kalderonu un Lopi, itāliešus Danti un Petrarku. Es

pats jau no angļu rakstnieka Bairena esmu tulkojis kādu gabalu, ko par
«Man-

fred»
sauc, un gribu ar to latviešus iepazīstināt caur kādu izrādīšanas mākslu, ko

par «deklamacioni» sauc . . . To kādreiz mūsu biedrībā gribu priekšā celt . .
.»

«Jā, jā, bet kad jūs sakāt, ka viņi vācieši?» Pēteris domīgi iebilda . . . «Mēs

taču esam pret vācietību ...»

«Dziesminieki, kā Sillers un Gēte, ir gara firsti, kuri pieder ne tik kā vācie-

šiem, bet visai cilvēcei,» Stālberģis paskaidroja. «Bez tam vācieši ir tikai šie divi,

bet es esmu nodomājis izdot arī cittautu rakstniekus un esmu jau uzsācis parak-

stīšanu, ko par «subskripcioni» sauc. Tas ir tā: ikkatra vārds, kas to grāmatu

gribētu, tiek pierakstīts, tā nauda tam iepriekš jāiemaksā, un,
kad tā grāmata

iznāk, tad viņš to dabū
...

Bet, lai šo plānu sekmīgi varētu izvest, tad mums

vajadzīgs pašiem savas drukātavas, pēc kādas radusēs vajadzība arī «Baltijas
Vēstneša» drukāšanai. Mēs par to lietu ar Dīriķa kungu jau esam runājuši: tāda

drukātava būtu dibināma uz galvām, t. i., katrs priekš tās iemaksā tik lielu naudu,

cik grib, un no tās peļņas tad dabū to samēru, cik liela viņa dalības nauda. No

augstās valdīšanas man ir jau tā atļaušana dota no jauna gada tādu grāmatu
drukātavu ierīkot. Kas pie tās grib piedalīties, tos te tūdaļ var šinī listē

uzzīmēt ...»

Viņš izvilka papīri un nolika to uz galda, un palika nogaidošā poziturā . . .
Pēteris neteica ne vārda, ierakstīja savu vārdu, pievilka klāt simtu un nolika

tad uz galda. Arī citi sāka raudzīt makus
...

Kreilis ieklepojās. «Bet vai tad mums par to naudu kāda procente arī būs?»

«Visa skaidra peļņa, kas iznāks gada galā, tiks uz to iemaksātu naudu izda-

līta,» Stālberģis paskaidroja. «Jo vairāk jūs iemaksājat, jo lielāka būs jusu

peļņa.»
«Un vai tur kāda pierādīšana par to arī tiek dota?» Mikums noprasīja.

«Jā. Tiek izrakstīts tāds papīrs, ko par «akciju» sauc. Tajā tiek ierakstīta tā

suma,
kuru jūs esat uz to drukātavu iemaksājuši, ar manu parakstu, tā ka, ja

jums pircējs ronas, jūs to papīru varat pārdot tikpat kā skaidru naudu. Bet ari

pie sevis paturot, jums tam papīrim arvien naudas vērtība ...»

«Nu, ja tā, tad cita lieta,» Mikums sacīja. «Tad es arī piedalos ...»

«Es arī,» Kreilis sacīja un Fuchsings, un Mārcis, un Andrejs, un Didzis, un
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citi
...

īsa laika sanāca liela čupa naudas, gandrīz tik daudz, cik priekš drukā-

tavas atklāšanas bija vajadzīgs
..

.

Stālberģis pēc sava aroda bija burtlicis, bet jau agri bija iemīlējies klasiskā

literatūrā un aiz kaislīgas mīlestības uz to atnāca uz Rīgu, nodomādams nodibināt

priekš sava mērķa drukātavu. Viņam tas arī izdevās, un viņa drukātavā arī vienu

gadu tika drukāts «Baltijas Vēstnesis»
. . .

Citi šaubīgākie vēl jautāja, ko tad Dīriķis par to lietu domā. Viņam gan

nebija nekādu lielu runas dāvanu, bet bija izpelnījies nosaukumu: «Mūsu Mozus».

Turpretim Richards Tomsons, kas lietu prata izlikt jaukos vārdos un bildēs, tika

dēvēts par «Aronu».

«Pret visiem šiem projektiem kā tādiem,» viņš sacīja, «man nav ko pretim
bilst. Mums tikai no svara, cik tie varēs tikt izvesti patiesībā un dzīvē noturēties.

Un to varēs tikai tādas lietas, kas gulsies uz mūsu patiesām vajadzībām un

apstākļiem, kam nebūs klāt nekā piedomāta, bet kas patiesībā tā ir. Mēs nekā ar

joni neuzpūtīsim, mūsu būšanām jāattīstās lēnām un pamazām. No mazuma

mums jāizaug lielumā, no šauruma plašumā, no sekluma dziļumā .. .
Stāsimies

pie mūsu dienas kārtības .
.
. sēde ir atklāta . . .»

«Krauklīša priekšlikums, lai biedri nerunātu pa vāciski
...

Ko jūs te vēl

gribat piebilst, Krauklīt kungs?»
«Es gribu piebilst to: nav pielaižams nekādā ziņā, ka mēs buldurējam pa

vāciski!» Pēteris iesilis iesaucās. «Kā te dažreiz iet, tad nevienam, kas to nezin,

nevar ienākt prātā, ka še ir latviešu biedrība ...»

«Kas vēlas vēl šinī lietā vārdu?» Dīriķis pēc brīža klusuma jautāja.

«Lūdzu!» Richards Tomsons sacīja. «Man tikai Krauklīša kungam jāpiebalso.
Mums ir jānoņemas tā: kur var iztikt bez vācu valodas, tur citādi nerunāt kā vien

pa latviski. Kādēļ mums biedrība tad pavisam vajadzīga, ja latvieši caur viņu

pa vāciski vairāk runā nekā agrāk? Man jāliecina, ka mums te citam no cita šī

valoda pielīp
.
. . Un, kas neprot tekoši runāt, tas vismaz iepin dažus vārdus pa

v āciski, cik tas prot . . .»

Tā bija taisnība. Liels daudzums tādu cilvēku kā, piemēram, Mikums un

Kreilis, par
kuriem taču nebūtu ko bīties, ka tie pārvācosies, sāka ākstīties un

pīt savā runā iekšā vācu vārdus: «unt», «also» un vēl citādi . . .

«Grad' manas domas,» Mikums arī tagad piebalsoja.
«Tātad es uzstādu par principu,» Tomsons turpināja, «ka biedrības telpās

pielaižams runāt pa vāciski tikai ar tādiem ļaudīm, kuri neprot citādi . . . Manis

paša ir ievesti daudz biedri, kuri
gan jūt mums līdz, bet latviski tie neprot .

. .»

«Es tam pretojos,» J. Baumanis oponēja. «To nekādi nevar pielaist. Tā kā

mūsu biedrība saucas «Latviešu biedrība», tad šis vārds vien jau norāda, kādā

valodā še jārunā un ka tiem, kas nav latvieši, še nav vietas .
. .

Savā mājas dzīvē,

savā familijā, savās privatdarīšanās mēs varam darīt, kā mums tīk, runāt šādā vai

tādā valodā, bet biedrībā mums šos privātos svārkus vajag novilkt. Te mums

vajag iedomāties, ka esam latvieši, un runāt tikai pa latviski.»

«Bet kur tad lai paliek mūsu Hīmillera kungs?» citi iejautājās. «Viņš pa

latviski neprot . . .»

«Biedrībā viņš arī savu lomu izpildījis un mums neko vairs nevar līdzēt,»

Baumanis atbildēja. «Viņš mums citādi var būt noderīgs, kā tur «Baltijas Vēst-

nesī» sludināts.»

Tur bija sludināts:
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«Še daru zināmu, ka esmu kantori ierīkojis, kur zemes ļaudīm pases un

arī pārrakstīšanu no zemēm uz pilsētu apgādā, tāpat arī no vienas drau-

dzes pie otras, un priekš tādām darīšanām var manā kortelī pienākt:

darba dienās:

no rīta pīkst. B—lo,

pēc pusdienas pīkst. 5—7;
svētd. un svētku dienās

tikai pusdienas laikā, pēc beigtas dieva kalpošanas, līdz pīkst. 2.

Tie, kas ārpus pilsētas dzīvo, savas apstellēšanas un jautāšanas lai grāmatā
raksta un zem manas adreses uz Rīgu man piesūta.

Sekretārs Ivari Hīm i 11 c r.»

«Tagad uz dienas kārtības punktē par biedrības namu,» Dīriķis risināja tālāk

dienas kārtību. «Te biedris Birks piedāvā biedrībai savu grunstgabalu, ko tas

pircis no Rīgas pilsētas pie Vērmaņa dārza65. 320 kvadratasu lielu zemes gabalu

viņš nopircis par 8000 rubļiem, tātad
par

25 rubļiem asi. Pēc kontrakta viņam

10%, t. i., 800 rbļ., jāiemaksā un pārējā nauda ik gadus 6°/o, no pirkšanas kapi-
tāla 28 gados jānolīdzina. Savu kontraktu viņš gatavs atstāt biedrībai

.
. . Kas te

vēlas izteikties?»

Brīdi klusums, jo ikviens šo lietu pārdomāja . . . «Liela nauda!» Mikums bei-

dzot sūkstīdamies iesāka. «Divdesmit pieci rubļi par asi . . . Uz laukiem jau par to

var nopirkt puspūrvietas ...»

«Tā jau, jāteic, to zemi var ar naudu apklāt,» Kreilis viņam piebalsoja.
«Tā kā viņš pilsētai pats tik daudz maksā, tad lētāk dabūt nav iespējams,»

Dīriķis paskaidroja. «Varam tikai piedāvājumu pieņemt vai atraidīt
..

.»

«Es domāju, mums vajag to pieņemt!» Fuchsings uzstājās. «Vieta ļoti node-

rīga, pašā latviešu centrā .
.
. Mūsu biedrībai tikai tad būs iespējams īsti uzzelt,

ja viņa būs patstāvīga un tai būs pašai sava māja ...»

«Taisni manas domas!» architekts Baumanis dedzīgi iesaucās. «Uz šī zemes

gabala varam jo plašu māju celt un, lai būve iznāktu lētāki, tad vienu stāvu

pagrabā ierakt. Restoracijai tas nekait, un mums Latviešu biedrībā būtu tāds pat

pagrabs kā zem Lielās ģildes Klostera pagrabs ...»

«Jā, bet tāda būve jau maksās ļoti daudz naudas!» Kreilis iebilda. «Kur mēs

iO ņemsim?»

«Ja mēs esam vienprātīgi, tad viss ir iespējams!» Baumanis attrauca. «Cik

esmu pārrēķinājis, tad būves izdevumi sniegsies uz 33.000 rubļiem. Pie labas

gribas mēs, biedri, tos paši varam samest. Dombrovskis un Ošs jau piesolījuši lie-

lākas
sumas, viņu priekšzīmei sekos citi. Atdošanu varam iekārtot tā: katru gadu,

cik biedrība var atmaksāt, šī suma starp dalības zīmēm tiek izlozēta. Kuriem

vinnests krīt, dabū atmaksu, citi gaida tālāk, kamēr pēc gadiem dabū visi
...

Es

lieku priekšā šādu kārtību pieņemt un iecelt būvkomisiju ...»

«Pirms mums jātiek skaidrībā par pašu pricipu: vai gruntsgabalu pirksim un

māju celsim vai ne,» Dīriķis paskaidroja. «Par visu citu tad varam spriest
vēlāk . . . Vai piekrīt mājas celšanai? ...»

«Jā, jā, jā!» pārliecinātas balsis atskanēja no visām malām un stūriem.

«Mums vajag pašiem savas mājas, sava biedrības nama. Tikai tad biedrībai būs

iespējams izpildīt sprausto mērķi.» Pat Mikums un Kreilis savus uzskatus vairs

neuzturēja
..

. Tātad piekrišana bija vienbalsīga ... «Ja tikai mēs esam vien-

prātīgi, mums viss ir iespējams!» Tā visi vienā korī sauca.
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Ja tikai esam vienprātīgi! Un vēl tanī pašā dienā tie taisīja nolēmumu, kurš

uz visiem laikiem izslēdza biedrības ķelnerus no biedru skaita. Jo atrada, ka nav

iespējams, ka sulaiņi skaitās
par tās pašas biedrības locekļiem kā kungi, kurus tie

apkalpo . . .

Tā latvieši Rīgā visrožainākām cerībām sagaidīja 1869. gadu. «Baltijas Vēst-

nesis», kura redakcija bija ievietojusēs Dzirnavu ielā Nr. 69, iznāca kārtīgi div-

reiz nedēļā un tika drukāts K. Stālberģa drukātavā, kas arī atradās turpat Dzir-

navu ielā
...

Tā kā šī laikraksta redaktors bija arī tamlīdz Latviešu biedrības

priekšnieks, tad abi gāja tik cieši roku rokās, ka otrs vecākais laikraksts «Mājas
Viesis»

par to bija tīri vai greizsirdīgs un izturējās pret biedrību pavēsi. Abi

laikraksti, lai gan konkurenti, tomēr vēl nekādu naidu necēla. «Baltijas Vēst-

nesis» rakstīja vairāk par tautiskām lietām, bet «Mājas Viesis» to mēģināja
atsvērt ar kuplām ārzemes un iekšzemes ziņām.

Latviešu biedrība arvien vairāk attīstījās un pieauga, lasīja vēl arvien dāva-

nas priekš trūkumu ciezdamiem, kuri bija pienākuši klāt arī tepat Augškurzemē,
Subatē un Leišos. Jau 1868. gadā bija salasīti 1606 rbļ. 18 kap., no kuriem

priekš izdalīšanas nodots 1300 rubļi. Tam blakus biedrība, cik vien spēdama,

tīkoja veicināt latviešu kultūras dzīvi. Vispirms dziedāšanu. Tā kā biedrībai pašai

sava kora nebija (pirmais koris nesaskaņu dēļ starp kora vadoni I. Puratu un

biedrības priekšniecību bija iznīcis), tad viņi uzaicināja laucinieku korus iebraukt

Rīgā un uzstāties biedrības koncertos. Kā pirmais to ceļu parādīja «Līgo koris iz

Kurzemes vidienas», Brambergiem, skolotāja J. Fogelmaņa vadībā. 40 dziedātāju

stiprs, tas uzstājās 6. janvārī 1869. gadā Vingrotāju zālē un mantoja lielu pie-

krišanu. Arī teātris tika piekopts, par ko sevišķi rūpējās Richards Tomsons, vadī-

dams izrādes un gādādams par lugām, lai latviešiem netiktu celtas priekšā tādas

prastas lugas kā «Žūpu Bērtulis». Viņš bija pārtulkojis kādu Holteja tautas

lugu, kurai devis latviešu nosaukumu «Mika». Kopā ar otru tamlīdzīgu lugu
«Vecais Jurka» tā tika izrādīta pa biedrības gada svētkiem, ne mazāk sajūsmināja

kā «Žūpu Bērtulis» un ne mazāk par to bija ko smieties66
.

Tajā gadā notika arī kāds ievērojams notikums latviešu valodas zirtā. Ģim-

nāzijas skolotājs Sproģis Viļņā izdeva latviešu tautas dziesmas latviešu un krievu

burtiem, arī krievu tulkojumā6': pavisam kādos 2000 pantos. Tie bija tikpat tīri

un skaidri kā jau tagad tautu dziesmu panti, tīrāki vēl nekā tā valoda, ko tauta

toreiz runāja. No tās toreiz stipri atšķīrās rakstu un laikrakstu valoda, kura bija

ļoti neveikla, stūrainām formām, ģermānismu pilna. Toreiz vārda pilnā ziņā lat-

viešiem bija divas rakstības: vienā tauta runāja, otrā rakstīja. Bet rakstītāji caur

šo izdevumu nāca pie ieskata, ka viņiem vēl ļoti daudz trūkst, un tādi tika iero-

sināta latviešu valodas kopšana. Kaspars Biezbārzdis bija mācīts valodnieks, bet

savos paņēmienos pārāk ekstrēms. Latviešu tagadējās rakstu valodas nodibinātājs

un pārradītājs Kronvalda Atis 68, kura toreiz jaunradītie vārdi un galotnes tagad

kļuvuši par latvju tautas neatņemamu sastāvdaļu, gan
sāka darboties resp. parādī-

ties atklātībā vēl tikai kādu gadu vēlāk, tādēļ pirmais latviešu ortogrāfijas iekus-

tinātājs Latviešu biedrībā bija Aleksandrs Vēbers jeb Varaidošu Zanderis6
.

Vēl ģimnāzists būdams, tas lika pirmos pamatus jaunajai, vēlāk tā sauktai Zinību

komisijas ortogrāfijai. Turpretim laikraksti, neizņemot pat toreiz moderno «Bal-

tijas Vēstnesis», lietoja dubultniekus un tos vēl tikai atmeta nākošā gada, bet
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Ansis Leitāns «Mājas Viesī» arī tad vēl nepiekāpās, izskaidrodams dubultniekus

par
«latviešu tautas neatņemamu īpašumu» .

. .
Mostoties šādai interesei pret valodu, pie jaunās biedrības tika nodibināta

zinātnības komisij a
7O

.
Tai Bernhards Dīriķis nodeva 150 rubļus lai tos

izdala godalgās «Baltijas Vēstneša» līdzstrādniekiem, vienu 70, otru 50, trešo

20 rubļus lielu. Citādi honorāri netika maksāti, un tas bija' viss, ko latviešu

rakstnieki un publicisti ārpus avīzes redakcijām dabūja. Pirmo godalgu ņēma

Richards Tomsons. Vēlākos gados izmaksājamā suma. tika paaugstināta uz 200

un pat 300 rubļiem, bet atsevišķu godalgu lielums samazināts, lai būtu vairākiem,

ko dot
... Jo bieži vien šinī «laupījumā» dalījās arī kārtējie redakcijas locekļi .. .

Sī zinātnības komisija tad arī sāka rūpēties par seno ierašu un tautas gara

mantu krāšanu, izlaizdama uzaicinājumu, ka tautiešiem

«pieder uzrakstīt tautas augumu, apģērbu, mājas būšanu, ko ļaudis mēdz ēst,

kā dzīvo svētdienās, kā darba dienās, kā ar familiju dzīvo, kā tur viesības, tas

ir: kristības, kāzas, bēres un citas dzīrās, kādas tautas pasakas, kādi sakāmi

vārdi, kādas tautas ziņģes un kas vēl pie tautas būšanas, īpašībām un ieradumiem

pieder. Tad vēl kādas ēkas tie būvē, kādas drēbes tie valkā un kāda tiem mode

katrā apgabalā. Vai tauta mudīga vai kūtra pēc atzīšanas un mācības dzīties, un

vai tā labprāt saderas ar citām tautām jeb tās ienīst
. . .

Latviešu biedrība caur šiem rakstiem klaudzina (uzaicina) pie latviešu pašu
sirds durvīm ...»

Par visu to vadošās vācu aprindas un muižniecība vēl neko nesacīja, jo tas

jau nerunāja pretim viņas interesēm. Gan viņai uzkrita sekošais. No Maskavas

bija ieradies Rīgā kāds jauns advokāts Fridrichs Veinberģis 71
, par kuru tika

sacīts, ka tas rakstot «Baltijas Vēstnesī» un ņemot dalību Latviešu biedrībā.

ledams un nākdams uz augsto rātes tiesu, tas apsveicinoties deva roku arī lat-

viešu ministerijaļiem. Vācu patricieši par to pirms ļoti uztraucās, jo tas bija
kas neparasts, bet beidzot apmierinājās, taisīdami slēdzienu, ka pat studēts

latvietis —■ un šinī gadījumā pat izveicīgs jurists — atronas vēl tomēr uz tā

paša līmeņa, kur tiesas sulainis. Latvieši ir kalpotāju tauta, un tādēļ nav brī-

nums, ka tie, kas vairāk mācījušies, ziedojas priekš saviem tautas brāļiem un

gādā par viņu redzes aploka paplašināšanu. Tā vācu vadošās aprindas iz-

skaidroja sev demokrātismu, kas izgāja no toreizējās Latviešu biedrības, un,

kamēr vien viņas darbība attiecās uz pašiem Rīgas latviešiem, tie ieskatīja to

par visai vēlējamu parādību. Viņiem varēja būt tikai patīkama tāda pamācīta

un saprātīga kalpotāju šķira.
To liecināja arī sekošais piemērs. Sopenhauera idejas par lopu ciešanām

bija nonākušas arī Baltijā, un it visos lielākos un mazākos punktos tika dibinātas

lopu aizsargu biedrības. Rīgā tādu nodibināja Vidzemes muižniecība kopā ar še-

jienes patriciešiem. Un, kad tie nu gribēja iepazīstināt arī savus kalpotājus ar šīm

idejām, tad domāja, ka Latviešu biedrība priekš tam ir tā īstā adrese. Kungi grie-

zās pie Latviešu biedrības priekšniekiem, lai tie notura viņu kučieriem un govu

meitām priekšlasījumus un izdala nodotās godalgas par ticīgu lopu kopšanu.
Tiktāl gāja viss jauki, bet, tiklīdz kungi manīja, ka Latviešu biedrība cenšas

vilkt latviešus uz augšu tādēļ, lai tie ar vāciešiem varētu dalīties zemes priekš-
rocībās un labumos, tad uzskati tūdaļ grozījās. It sevišķi viņiem nepatika tas, ka

biedrība mēģināja pulcēt ap sevi lauceniekus gruntniekus, kā tas notika viņas pir-

mos gada svētkos, 19. februārī, kur bija ieradies arī kā goda viesis gubernators
fon Lizanders, kurš pacēla glāzi: «Lai dzīvo Latviešu biedrība!» Te pie goda
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mielasta piedalījās ļoti daudzi lauku delegāti, bet arī Richards Tomsons, kurš

toreiz atrādās savas popularitātes un slavas augstumos, turēja spīdošu runu, cil-

dināja latvju zemkopjus kā tautas kodolu, cildināja Krievijas valdnieku liberā-

lismu, kuri devuši latviešiem brīvību. Brīvlaišanas dienu, 19. februāri, kurā arī

visa Krievija atsvabināta no verdzības jūga, viņš lika priekšā iezīmēt un godināt

ar to, ka tai par piemiņu tiek dibināta kāda augstāka skola ar nosaukumu A 1 c k-

sandera skola, kura lai sevišķi latviešu zemkopju šķirai sniegtu lielāku

izglītību, kas tai pienākas.
No vācu stāvokļa raugoties, šāds priekšlikums bija lielā mērā aizdomīgs, vēl

jo vairāk, kur priekš šī mērķa sāka lasīt naudu. Kāds palkavnieks fon Sreifelds,

Tomsona mātes brālis, kā teic, pirmais nodeva šim mērķim piecdesmit rubļu. Tam

sekoja citi ziedojumi un dāvājumi kā pirmie sākumi no Latviešu biedrībai uzti-

cētā, bet līdz šim vēl neizlietotā Aleksandera skolas kapitāla.
Uz šādiem soļiem Baltijas muižniecība un viņai pakalpīgā luterāņu garīdznie-

cība nevarēja noskatīties vienaldzīgi. Pirms viņas noliedza Latviešu biedrības

nozīmi, tās gribēja sacensties ar to pozitivā ziņā, sarīkot arī no savas puses

zemnieku brīvlaišanas godināšanu, bet tad, kad tā notikuse Vidzemē, proti,
26. martā. Tā kā toreiz bija patecējuši taisni 50 gadi no dzimtbūšanas atcelšanas

Vidzemē, tad varēja svinēt viņas 50 gadu jubileju. Tā kā Baltijā dzimtbūšanas

atcelšana bija notikuse daudz agrāk nekā Krievijā, tad varēja lietu nostādīt tā, it

kā Baltijas lielkungi paši to būtu gribējuši un valdībai tikmēr plijušies virsū, ka-

mēr tā viņu lūgumu arī ievērojuse. Te ļaudīm pie šī gadījuma varēja it labi aiz-

rādīt, ka tiem par savu atsvabināšanu jāpateicas ir ķeizaram, bet jāpateicas bez

tam vēl saviem lielkungiem, kuri ķeizaram nav devuši ne peles alā mieru, kamēr

tas tad arī šo brīvestību devis.

Baroni tad arī patiešām ar mācītājiem noturēja brīvlaišanas svētkus it visās

draudzēs, pirms ar dievkalpošanu baznīcās, tad ar ļaužu un nabagu ēdināšanu

muižās. «Mājas Viesim» visu gadu bija ko drukāt šo svētku aprakstus. Kungi pie

tam tika slavēti uz nebēdu. Tā baroni ar šādiem aplinkiem ceļiem sev cītīgi vien

«bravo» sauca. Dažam labam vajadzēja atmost, ka tas nemaz nebija zinājis, ka

viņam tik labi kungi!
Bet kas tas lielākais, muižnieki ar šo dienu gribēja demonstrēt pret 19. februāri.

Tie tādēļ gribēja iezīmēt 26. martu uz visiem laikiem ar kādu piemiņu. Dikļu
barons fon Volfs lika priekšā dibināt pie Tērbatas universitātes stipendiju priekš
latviešiem, kas studē teoloģiju. Citi runāja par

kāda pieminekļa celšanu. Ja nu

viņiem izdevās dabūt zemnieku piekrišanu, tad lieta dabūja tādu izskatu, ka visa

zeme ar to mierā, un Rīgas Latviešu biedrība ar savu 19. februāri paliktu kaunā.

Uz kāda tirgotāja K. Grinberga ierosinājumu 13. martā sanāca Valmieras

mācītāja muižā tāda delegātu sapulce, kura gribēja izteikt visas zemes domas. Bija
ieradušies bruģukungi, draudzeskungi, rātskungi, birģeri, bet zemnieku maz. Aiz-

kustināja jautājumu par pieminekļa celšanu, bet ne pie kāda gala panākuma ne-

tika
. . .

Grinbergs tādēļ dabūja atļauju sasaukt vēl otru tādu sapulci un šoreiz

pagasta aizstāvjus, pagasta vecākos, lai gan tikai vienīgi no Valmieras apriņķa.
Sī sapulce sanāca 29. jūnijā Valmierā. Bija ieaicināti arī biedrību delegāti, lai tie

dotu kādus padomus (priekšlikumus). Pie sapulces piedalījās arī visi trīs Rīgas
Latviešu biedrības priekšnieki, B. Dīriķis, Richards Tomsons un J. Baumanis.

Kā varēja noprast, tad viņiem bija mazliet sazināšanās ar sapulces sasaucēju, un

Richards Tomsons ar savām spožām runas dāvanām panāca to, ka muižnieku uz-

stādītais priekšlikums izgāzās galīgi cauri. Par brīvlaišanas piemiņas dienu pieņēma
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19. februāri, kuru nolēma godināt ar to, ka piebiedrojās Rīgas Latviešu biedrībai

pie Aleksandera skolas celšanas.

Tas briesmīgi sakarsēja asinis baltu patriotiem. Polemikā starp «Baltijas
Vēstnesi» un «Mājas Viesi», kurš viesmīlīgi atļāva savas telpas muižniecības

interešu aizstāvim, notika tad pirmais denuncējums pret Rīgas Latviešu biedrību

no tās puses.
Pēc statūtiem tai neesot brīv tādas sapulces sasaukt un tādus

pa-
domus dot. Viņas statūti nosakot, ka tā grib gādāt par derīgu laika kavēkli un

pamācīšanu Rīgas latviešiem, bet kāda daļa tai gar lauceniekiem un skolu cel-

šanu tiem?

Slepus muižniecības aģenti izplatīja baumas, ka ar 19. februāra svētīšanu

un 26. marta noliegšanu ir vērsts uzbrukums ne vien pret Vidzemes muižniecību,
bet arī vispār pret luterānismu

. . . Latviešu biedrības vīru nodoms esot luterāņu
svētdienu vietā ievest krievu svētdienas.

Bet drīz vien parādījās arī atklāti šāds uzbrukums, kas tika dots no ārzemēm,

bet kuru tad ar labpatiku pārdrukāja Baltijas un Pēterburgas vācu avīzes. Aiz-

bēgušais baltu patriots Jūlijs Ekhards žurnālā «Grenzboten» bija ievietojis šādu

notici, kuru «Baltijas Vēstnesis» pasniedza saviem lasītājiem sekošā tulkojumā:

«Rīgā ir iestājusēs viena no jaunlatviešu nemieru cēlējiem vadīta Latviešu

biedrība, kura iekš savas darbošanās tīko iet pret to no Vāciešiem un Luteriešiem

celtu Latviešu Draugu biedrību un gādāt Latviešu tautu jaunajai Krievijai pie-

vest. Tā seklākā brīvprātība turas še kopā ar nemācību, par kuru vēl tik šo

dumpja cēlēju bezkaunība pārāka ir. Bez tās jaunās latviešu avīzes, kas no viena

pie šīs biedrības piederēdama locekļa tiek izdota, iznāk Rīgā arī viena Krievu

avīze, kuras vadītājs ir tas, kas Maskavas avīzēm pastāvīgi no Rīgas ziņas

piesūta, kā saprotams, savu vārdu pie tam neteikdams ...»

Ar šo signālu pietika, un it visa vācu sabiedrība tagad vienā balsī sāka kliegt,
ka «no tiem jaunlatviešiem dibinātā biedrība ir vācietības un luterānisma ēdēja»,
īsā laikā Rīgas Latviešu biedrība bija vācu acīs riebeklis

.
. . Pie tam arī atse-

višķo locekļu izturēšanās par sevi bija diezgan izaicinoša, it kā latvieši piepeši
lauztu ar savu pagātni un apzinātos kādu lielu spēku un varenību. Uz priekšu,

brāļi, naigi, naigi, mums pieder nākamajie laiki! . . . Bet vācieši arī nejutās tādi,

kas nestu uz pieres nīkšanas zieģeli. Taisni tajos gados vācietība spēji izplauka
saimnieciskā ziņā. Dinaburgas dzelzceļam pienāca klāt vēl otrs uz Jelgavu, uz

kura arī daždien bija saskaitīti vairāk par 1100' pasažieru. 1868. gadā Rīgas
izvedumi pār jūru ar visu neražu pārsniedza 27 miljonu rubļu un ievedumi pāri

par 10 miljonu un bija lielāki nekā gadu agrāk. Tādēļ Rīgas tirgoņu šķira, kura ar

maziem izņēmumiem bija vāciska, pie šādiem apgrozījumiem lielā mērā uzplauka.

Angļi un retie krievi starp viņiem pieslējās vāciešiem. Arī cunftes meistariem

galu galā negāja nemaz tik slikti un varbūt vēl labāki nekā agrāk. Tāpat arī lauku

muižnieki, kuri agrāk klaušu laikos bija tik nabagi kā baznīcas žurkas, tagad caur

augstām zemnieku nomām un pārdošanas maksām uz reizi bija tapuši par
liel-

kapitālistiem un, pat izšķērdīgi dzīvojot, nespēja savu lielo mantu notērēt. Tātad

uz visas līnijas uzplaukstošais vācu elements ne mazākā ziņā nebija spējīgs sa-

prast latviešu vajadzības un prasības, bet bija lielā mērā pārgalvīgs un netaisns,

īsi sakot, pie savām īkstīm tas vēl nesajuta, ka uz priekšu vajadzētu būt citādi

nekā līdz šim, un tādēļ bija ikvienas pārgrozības pretinieks.
Ar vārdu sakot, vācu prese nostādīja Latviešu biedrību

par
vācietības un

luterānisma ēdēju, par tādu elementu, kas necienī ne kungus, ne mācītājus. Bet

biedrības vadītāji bija veikli politiķi un pierādīja, ka cienī gan kungus un mācī-
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iājus, ja tie viņiem ko labu darījuši. Protams, ka tādus viņi atrada tikai vēsturē,
piemēram, Garlibu Merķeli. Lai pierādītu, ka latviešu tauta ir pateicīga tauta,
Latviešu biedrība sarīkoja izbraukumus pie Mērķēja kapa uz Katlakalnu.

Pirms notika tikai vienkāršs apciemojums 17. augustā, bet 31. oktobrī tanī

pašā gadā latviešu Rīga izbrauca otrreiz turpu un uzcēla uz viņa kapa pieminekli.
Vienkāršu lauku akmeni ar dzelžu krustiņu galā. Izdevumus sedza, izdodot Mer-

ķeļa ģīmetnes, kuras pārdeva kādas 25.000. Oktobrī, atpakaļ braucot, viesi varēja
iegriezties jau jaunā Latviešu biedrības nama apakšējās telpās. Agrāk runas vīru

sapulcē aizkustinātais projekts bija jau tiktāl izvests patiesībā, lai
gan augšējās

telpas varēja pagatavot vēl tikai līdz nākamiem gada svētkiem.

Bet varēja jau arī pa apakšu dzīvot diezgan. Laužu bija uzkrītoši daudz;
biedrībai vien līdzi uz Katlakalnu bija nobraukuši 1400 bez tiem, kas paši savās

laivās brauca un bija jau tur priekšā uz vietas. Tāpat pirmajos gada svētkos bez

tiem 200 dalībniekiem, kas piedalījās pie mielasta, Vingrotāju zālē bija sapulcē-

jušies 500 cilvēki un uz galerijām atkal 500
.. . Vāciešiem bija jāatzīst, ka te

sagatavojas kāds spēks, ar kuru tiem nākas rēķināt ...
It visur un it visur viņu

mērķiem un nodomiem stājās ceļā šī jaunā biedrība. Un pie tam tās runas,
kas

tika turētas! Richards Tomsons atkal sajūsmināja tautu, ka tā vai asarām acīs

gavilēja
..

. Norādīdams, ka svētku dalībnieki uz Katlakalnu visi braukuši pret

straumi, tas sacīja, ka arī Latviešu biedrībai esot jābrauc pret straumi, pastāvīgi

pret straumi .. . Bet savu mērķi viņa tomēr sasniegšot! .. .

Savu runu viņš
nobeidza ar sekošiem vārdiem:

«Lai katram ir latviešu brīvība dārga,
Tad nepostīs biedrību auka tik bārga!»

Tiem laikiem neparasti strauja skaņa, kuru pastāvošās kārtības piekritējs,

- Mājas Viesis», lūkoja apsegt ar sekošiem samierināšanās vārdiem:

«Miers un saticīb' kur valda,
Tur ir visiem dzīve salda ...»

Četrpadsmitā nodaļa

Pēteris visus šos notikumus, tā sakot, bija dzīvojis līdzi un Māris līdz ar viņu,

un Kreiļu Grietele līdz ar Mari, un Mārcis līdz ar Grieteli. Kopā vien viņi visi

bija turējušies visus tos izrīkojumus, teātra izrādes, gada svētkus, izbraukumus.

Pie tam Pēteris ar Mari kopā vien, kopā vien, ne viens lāgā ar citu grib dancot,

ne otrs
..

. runājās, galvas kopā sabāzuši, un tomēr — — ar to precību viņiem
ne naga melnumu arī nebija gājis uz priekšu.

Taisni otrādi! Viņi pavisam aizmirsuši par tādām lietām runāt, ir domāt
.. .

Pēterim bija tik daudz ko interesēties par tām biedrības lietām, ka viņam patie-
šām priekš cita neatlika vairs laika. Māris atkal no savas puses to ieskatīja kā

pašu par sevi saprotamu, ka Pēteris pieder viņai, un, kad viņa to dabūs, tas ir

vēl tikai laika jautājums. Par sevi jau viņi būtu bijuši pilnīgi mierā. Bet tur jau
vēl viens interesējās līdzi, tā bija māte, un tā par visu to vēl ļoti šaubījās, kamēr

tie nebija riktīgi salaulāti
. . .Viņai vienkārši šķita tā, ka Pēteris ir vai nu garās

iesmas drāzējs, tāds, kas nekad neapprecēsies, vai arī tas tikai Mari tura par

nerru. Tā gan veca varēs palikt, uz viņu gaidīdama!
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Otram pārim, tam veicās pavisam citādi, un tas bija tas, kas Mikumieti dziļi
ievainoja. Māris bija jau stipri pāri par divdesmit un vēl arvienu sēdēja bešā

turpretim Kreiļu Grietele, ne pilnu astoņpadsmit, aizgāja viņai priekšā.
Līdz 24. jūnijam, kad lika jaunajam Latviešu biedrības namam pamatu, vēl

nekas nebija. Bet tur pie tām ceremonijām viņi atkal visi bija kopā. Roku
pa

rokai arī pie viņiem nonāca piemiņas medalis, kas, grunti rokot, bija atrasts līdz

ar trim cilvēku galvas kausiem, smalki izstrādātām šķērēm un dunci ar raga

spalu. Uz medaļas vienas puses bija redzama saule pilnā spožumā un no viņas
stariem radīta varavīksne. Drusciņ zemāku — abās pusēs vīna dārzi, vidū -—

tīrumi un pļavas. Pašā apakšā vārdi «Apo 14., 17», augšā — «Gott giebt Sonne

und Regen». Un medaļa otrā pusē:

1772

Das 3 VIRTEL

JA H R

Der Segensreiche
Und angenehme
Sommer und Erndte

In Feldfrūchten

Und gesunde Lufft.

Das: f Brod kos 6. KR.

In Saxen. 8. Pfen.

Joh. Ehr. Reich. F.

Fein. Zinn.

Par to bija visiem daudz ko prātot. Burti tādi ērmoti, stils savāds, tā ka

mūsu jaunieši būtu grūti ko izpratuši, ja Fuchsings, kas labi saprata vāciski, tiem

visu nebūtu paskaidrojis tuvāk. Tas esot piemiņas medalis 1772. gada audzelībai.

Tad bijuse bagātīga pļauja un veselīgs gaiss. Maize maksājuse 6 kreicerus,

sakšos 8 feniņi, kas vēl arvien mūsu naudā iztaisa ap 372 kapeikas.

Grietelei sevišķi interesēja tā medaļa . . . «Svētīgais un patīkamais
. . . lauku

augļos un veselīgs gaiss
.
. .» Kad viņa tur burtoja, sārtās lūpas kustēja un viņa

svētā nopietnībā tur stāvēja, tad Mārcim uz reizi it kā sirdī būtu aizdedzies,

palika tāds modīgs
. .

. Neko vairs todien daudz nerunāja, tikai pret Pēteri izmeta

tādus aizdomīgus vārdus: «Ak, tā nav nekāda dzīve
. . . labāk jāprecas . .

.» Un,

kad nu vēl nāca tie izbraukumi uz Katlakalnu, viņš bija tā saskatījies, ka nezin

vairs, kur likties! Atnāk tāds piesarcis pie Pētera, liek ietīt pudeli nullšnapska
baltā zīda papīri un saka: «Nāc, brālīt, līdz man uz Kreiļiem! .. . Izved tu man

to lietu kārtībā ...»

Pēterim jau nu tur nekas nebija pretim, bet viņam tā kā nebūtu īsti vaļas, un

ieminas: «Are, vai tad nu jau deg?! Pagaidi līdz svētdienai! .
.

.»

«Nē, nē, ilgāk ne stundu, ne acumirkli!» Mārcis enerģiski iesaucās. «Kamēr

neesmu skaidrībā, man nav nekur miera .
.

.»

Pie tam viņš Pēteri uzlūkoja tik nepacietīgi, viņa acis tik drudžaini mirdzēja,
ka Pēteris nodomāja: «Ko lai dara? Draugam jāizpalīdz

. .
.»

Viņi devās turp . . . Mārcis vēl nav padevis labi dievapalīgu, jau mātei klāt

pie rokas
.

. . «Ko tur melot, ko tur slēpt
.
.

.
vienas lietas dēļ jau esam nākuši . .

.

Vai laidīsiet pie manis Grietu?»

Kreilene jau pēc savas dabas nemaz nebija tik laipna, bet, vai zināt, šāds
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nejaušs pagodinājums un pārsteigums! «Vai manu dieniņu, vai manu!» viņa
atbild . . . «Grietele jau vēl tīrais bērns

. .
.»

«Citu neņemšu,» Mārcis pastāvēja. «Grieteli vai nevienu. . .»

«Ak tu manu, ak tu manu!» māte brīnējās un priecājās .
.
. «Ko tad tēvs

saka? Vai Grietele jums jau to «antvorti» devuse?»

Jā, kas tad šai to prasīja? Viņi gan bija runājuši daudz ko, balamutējušies
un bijuši, jo viņai mute un viņu arī lai neviens nedomā aizrunāt. Bet runāt par

to, tur viņš it kā uz mutes sists
. . . Taču tik muļķis tas nebija, lai neredzētu, ka

Grietele pēc viņa griezās diezgan . . .

Tas jau arī izrādījās, kad māte šai noprasīja, ko šī domā. Piesarkst, aizliek

roku priekš acīm, izbēg ārā, un tu no viņas neko nevari izdabūt. Var jau redzēt,

ka tai nepatīkami nav, bet nevar apņemties .. .
Lai atnākot Māris

.. . gribot
dzirdēt šīs padomu.

«Nu jā, jā,» māte saprazdama gudri nosaka. «Kliņģeris jau nav, ko uz reizi

var apēst. .
. Viss mūžs kopā jādzīvo ...»

Kamēr māte aizsūta pēc Māris, brūtgāns ar precenieku apsveicinājās nu ar

pašu Kreili un sāk lietu virzīt uz priekšu.

«Nu, Kreili, ko domā par Mārci?» Pēteris uzsāka, tīdams laukā no papīra

savu nullšnapšķi. «Cilvēks viņš labs un kur tad patriots?! Vai esi dzirdējis viņu
kādreiz pa vāciski runājam?»

«To jau nevar vis teikt!» Kreilis atrūca. Mārcis gan daudz par to vāciski

neprata .. .
bet bija jau daudz tādu, kas vēl mazāk prata un tomēr runāja! Kā

kuram tas prāts . . .

«Un iztikšana sava ir!» Pēteris turpināja. «Te Rīgā iepircis grunti
...

uz

laukiem sava māja .
.

.
Un ar jēriem uz tirgus viņš arī taisa labu šefti

..
.»

«Ar jēriem, vēršiem, cūkām, kā tik tīk!» Mārcis arī pats drusciņ piepalīdzēja.

«Cilvēks, kas jau dzīvs, nav kritis .
.

.»

Kreilis tomēr klusēja un it kā ko gaidīja. Vai nesacīs, cik tās naudas grib?
Ka nekā nesacīja, viņš pats iebilda: «Zirgu un krietnus ratus jau varu iedot

līdzi
... pie andeles ļoti vajadzīgi

...

Un arī viss cits, kas pie dzīves vaja-

dzīgs ...»

Mārcis nu tikai vēl dabūja just, ko viņš domā. «Vai dieviņ, Kreili, par to

tu nemaz galvu nelauzi . . . Manis dēļ dod viņu man tā, kā ir . . . ja tīk, bez

lindraku
.. .

Pats es savu sievu ieģērbšu zīdā un iekalšu zeltā
.. .

Man, paldies

dievam, ir
. . .

Es jau neprecu tavu mantu, es precu tavu meitu. . .»

«Nu, ko tad tur vairāk runāt, tad jau tā lieta pilnīgi skaidrībā,» Kreilis

attrauca. «Ja tikai tas meitēns vēl. ..»

Viņi pildīja glāzes un iedzēra uz labu izdošanos. Pa tam bija atnācis Māris,

kas atkal lūkoja Grieteli izdibināt. Pieņēmuse tādu īstu vecas, padzīvojušas

sievas_ vaigu, viņa sacīja:
«Āre, kā bērns, Grietiņ! Nu saki taču, vai viņš tev patīk vai ne?

..
.»

Grietele, vēl arvien kaunēdamās, negribēja acu rādīt un kautrējās atzīties
.. .

«Patikt jau viņš man patīk, bet, ja tas Krauklīšu Pēteris mani ņemtu — ■—»

Mārim nogāja «švīks» pār kauliem, viņa kodīja lūpas . . . «Ko tas garlaicīgais
cilvēks!

... Ja tas būtu precētājies, viņš jau sen būtu apprecējies ...
Uz to ir

gaidīt velti ...»

Kad Grietele to dzirdēja, viņa sacīja: «Nu, labi ar
..
. tad es iemu pie

Mārča.»

Un līdz ar to viņai novēlās tikpat kā smags akmens no krūtīm .
.
. Nu var
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runāt un jokot atkal, but pārgalvīga . . . Deva Mārcim roku . . . trieca, un abi it

kā atdabūjuši valodu, un katru acumirkli tas viņai patīk labāki.

Tā gan ir
..

.
tā izšķiršanās tikai tā grūtā . . . Bet, kad tas ir noticis, tad

savs patīk arvien labāk
. . .

Sekas nu bija tās, ka tūlīt pie mācītāja un pēc četrām nedēļām kāzas! Bet

nu kādas, kā reti redzētas. Bija lūgti ne vien radi un pazīstamie, bet arī ievēro-

jamākie biedrības vīri. Kreilis pat gribēja ielūgt arī savu bijušo kungu, konsulu

Rabemani. Bet tur cēlās grūtības, jo, vienkārt, asumi starp latviešiem un vācie-

šiem bija ievērojami lieli
un, otrkārt, Kreilene nekādi nebūtu varējuse saprasties

ar konsula cienmāti, vēl jo vairāk tagad, kur viņa vairs nebija kučiera sieva, bet

pate cienmāte. Un galu galā jau viņiem tādu draudzēšanos ar vāciešiem varēja
iztulkot tā, ka tie nav nekādi īsti tautieši, bet tikai tādi «kārklu vācieši». To

tādi ļaudis kā Pēteris un Mārcis nekad nebūtu pielaiduši
...

Bet nu iznāca ir tad vēl liels traucējums viņu tautiskā apziņā . . .Kreiļi pie-

derēja pie Doma draudzes, un tātad laulībām jānotiek pa vāciski
.. .

Pēteris nu

savam draugam sacīja: «To tu, Mārc, nekad nepielaid! Ja jau paši apzinīgie

tautieši tā darīs, tad ko lai
par citiem saka?! ...» Mārcis arī no ; sākuma ne

dzirdēt, bei: nu, — kur tā mīlestība liela, tā pāspēj visu! . . . Edelberts neprotot

ne vārda
pa latviski, tā māte paskaidroja, tādēļ jau nevarot citādi kā

pa

vāciski . .
.

«Jā, jā,» Mārcis pastāvēja, «bet vai Edelbertu laulās? Grieteli laulās ...»

Galu galā, ko taču darīsi?! Vai nu tādēļ šķirsies?... Bet Pēteris tomēr

sarīkoja pretdemonstraciju
..

. Pie kāzu galda viņš nolasīja kādu dzejojumu no

nezināma autora par īstu latvieti. Rindiņas toreiz cirkulēja tāpat rokrakstā, bet

vēlāk parādījās «Baltijas Vēstnesī» un skanēja sekoši:

Kas īstens latvietis?

Kam spēks un dūša sirdī mīt,

Nav bail no pretnieka,
Kam zobens labā rokā spīd,
Pie sirds kam tēvija,

Kas samanīgs
Un uzticīgs

Pret ienaidnieku dodas,
Vai gods vai nāve rodas,

Tas īstens latvietis!

Kas droši brīvu dziesmu dzied

Ar
garu priecīgu,

Prot svētas liesmas sirdī liet

Pret mūsu naidnieku,

Kas nebaidās

Un nekaunas,
Kur vajag aizstāt tautu,

Kad to ar zemē rautu,

Tas īstens latvietis!

Kas bārgu gaisu nebaidās,
Kaut šaudās zibeņi,
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Caur bangām iet bez bailības,
jā, pat caur uguni,

Kas naidniekam

Jo niknākam

Griež krūti taisni pretī
Un nepadodas lēti,

Tas īstens latvietis!

Kas mūsu tēvu dievam tic

Un pie tā turas ciet,
Un verdzību kas apspiest līdz,
Kamēr tas kapā iet,

Kas patiesīgs
Un nešaubīgs

Sniedz roku saviem biedriem

Un rūpējas ar sviedriem,
Tas īstens latvietis!

Kas attiecas uz pēdējā pantā minēto «tēvu dievu», tad, ievērojot dziesmas

garu, jādomā, ka te būs domāti «tēvu dievi», bet pārvērsti vienskaitlī atsevišķo
apstākļu dēļ, lai nesodītu varētu to izteikt.

Pēteris to visu nesa priekšā ar sajūsmu un uzsvaru, tā ka sajūsmināja visus

līdz asarām un gavilēm.

«Izvedīgs cilvēks tas Krauklīšu Pēteris,» tā vien visi par viņu izteicās, it

sevišķi meitu mātes. Slavēts jau nu gan arī tika Mārcis. «Riktīgs ņēmējs .. .
viņš tev cieti nodomājis un neatlaižas

...

To Kreiļu Grieteli viņš nu gan gan-

drīz par jaunu nokampa . . . pāris mēnešus vien pie Tīdemaņa madāmas pabija . . .

Redz, Mikumietes Māris, tas jau iet otru gadu. ..»

Se jāpiemin, ka Tīdemaņa kundze bija toreiz tā pirmā un vienīgā, kas Rīgā
turīgo latviešu meitas dresēja drusciņ smalkumā

.. .

Tātad Mārcis
gan arī tika apbrīnots, bet Pēteris vēl vairāk. Tikai Mikumiete

šinī vispārējā priekā nepiedalījās. Un, kad viņai vēl ieminas: «Nu, kā tad ar to

jūsu Mari?
..

. Kad tad tai tā goda diena būs?
..

.» tad viņa atmet tikai ar

roku . . .

«Ko
nu, mīļie, runāt,» viņa tā kā aizskarta atbildēja. «Vienam cilvēkam man

par to visu jāpateicas . . . Sen jau mans bērns būtu nokampts, ja viņš tam priekšā

nestāvētu ...»

Kas šis cilvēks bija, tas jau visiem zināms
. . . Arī tagad Pēteris bija piedots

Mārim par brūtgāna brāli... Viņi abi viens pie otra, joķo, smej, sabāž galvas.
Kas to var teikt, ka tie nav brūte un brūtgāns?! Un patiešām jau arī Pēteris

nevarēja iedomāties, ka tas varētu precēt arī kādu citu sievieti un ne Mari
.. .

Un to jau visi cilvēki runā sen
. . . Kurš tad viņai lai tuvojas? Bet mātei viņš

vēl arvienu nav bildis ne pušu plēstu vārdu
..

.

Kad viņš tad nu ieklīda starp tām meitu mātēm, tās viņu ņēma patincināt .. .
«Ko tad nu jūs, Krauklīša jaunskungs, gaidāt? Vai tad jūs savu īsto vēl neesat

izraudzījušies? ...»

Bet viņš tikai slauka sviedrus un smejas. «Ne tik ātri!
.. .

Kas man nekait

tā . . . apaļam puiša cilyēkam?»

Viena otra gan lūkoja viņam attēlot laulības lielos labumus, bet viņam nekā
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iestāstīt . . . «Viena galva, viena beda ...» Viņš tikai atmet ar roku un atkal

projām pie citiem
...

«Viņam jau ar to tautas lietu liela darīšana,» citi mēģināja to atvainot. «Vai
nu tas mazuma laika prasa . . .»

«Lai nu kā,» Mikumiete pie sevis nodomāja, «kad laika nav,
bet laiku jau var

arī ņemt . . .
Un, ja viņš arī vēl tagad pa kāzām Mārim nekā nebūs teicis, tad ir

beigas ...»

Kad nu goda diena bija pavadīta un viņas abas atgriezušās mājā, Māris jau
izģērbies un likās gulēt, māte vēl ienāca pie viņas istabiņā

..
. Viņa saldi iekle-

pojās «ehem. . .», tad ieminējās: «Vai Pēteris ko runāja?»
«Nē,» viņa atbildēja, «nav neko teicis

.
. .»

«Smuki gan!» māte pēc brīža skundēdama iesāka. «Gadiņš paiet pēc
gadiņa . . . pienāks tev divdesmit pieci . . .»

Māris izjāņojies žāvājās un nesacīja nekā. Kā rādījās, tad viņai tas vēl nemaz

sirdi
negrauza .

.
.

«Jā, jāapskatās
.
. . mums jāapskatās pēc cita!» māte atņēmās. «Es domāju,

būs jādod ziņa tam otram ...»

Māris atbildēja ar klusēšanu
.. .

«Ar viņu nieki vien būs,» māte turpināja, «kur tas laiks, ka nav pie mums

nemaz rādījies ...»

Māris jau atradās miega mātes klēpī un šņāca . . . Mātei nekas neatlika kā

doties ārā
.
.

.

lespaidu tomēr uz meitu viņa bija darījusi
.
. . Tik māte, kā meita uz priekšu

bija pret viņu kā atsalušas un pie tā nemaz vairs nenāca. . .Matildei nāsis bija

jo smalkākas to pirmai novērot . . . Viņa kļuva arvien drošāka un uzbāzīgāka .. .

Bija jau pagājušas atkal vairāk nedēļas, kad kādā dienā pie Pētera vīnūzī

ieradās Fuchsings. Stāvus aiz letes iedzēris savu parasto šņabi un iekodis, viņš

paklusu teica: «Pērsi, vai zini, mūsu vecais grib ar tevi satikt?
. .

.»

«Konsuls?!» Pēteris pārsteigts iesaucās. «Nu, nu,
ko tad viņam no manis

vajag?»
«Laikam gribēs tev sacīt ko tai biedrības lietā,» Fuchsings atbildēja

.. .
«Kamēr vācu avīzēs parādījies tas Ekarda raksts par mums un milzīgā publika
Katlakalnā rādījusi, ka mums piekrišana, ir mūs' vecis, ir dažs labs cits sēž tik-

pat kā uz adatām. Tev nevajag aizmirst, ka starp jaunlatviešu vadoņiem tiek

daudzināts arī tavs vārds
.
. .»

«Vai tad viņš man domā to aizliegt?» Pēteris iejautājās
...

«Priekš tam viņš ir par smalku! Tieši viņš tev nekā nesacīs, bet aplinkus gan

dos kādus mājienus. Rīgas patricieši un augstā rāte, redzēdami, kādu lielu un

dziļu iespaidu Latviešu biedrība atstāj uz ļaudīm, sāk palikt nemierīgi. Viņi lab-

prāt gribētu to kustību uzdabūt uz savām sliedēm, un tādēļ uzmani
...

tie meklē

sakarus ar vadoņiem ...»

«Svaki tas viņiem izdosies! Mans Brikmanis jau arī šodien pūta vien
..

.
Vai, kā tas cilvēks uzbudināts . . . Vai jūs no tās jaunās Latviešu biedrības ne-

varat atteikties, vai nevarat atteikties?!
. . . ledomājieties, ja nāk zināms, ka jūs

esat mans komijs?! Es tad esmu nostājies frontē pret augsto rāti... Es tad ar

jums kontraktu neparko neatjaunoju . . . neparko ...»
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«Un ko tu viņam uz to atbildēji?» Fuchsings jautāja.
«Nav vajadzīgs, es sacīju! Vai jūs domājat, ka jūsu vietas dēļ ļaušos

saistīties.»

«Itin pareizi, ja Brikmanim nav tevis vajadzīgs, tad tev jau vēl mazāk viņa.
Bet še nu ir citādi

. . . Mūs' vecais tev nekad tā neuzmāksies, dari, kā atrodi
par

labu!
...

Te būs tā vēstule, ko viņš man lika tev nodot
.
. .»

Pēteris to ātri atplēsa. Tur vācu valodā bija rakstīts:

«Mīļo Pēter!

Ja Tu būtu tik laipns atnākt pie mums svētdien uz pusdienu,
tad es Tevi iepazīstinātu ar savu familiju.

Tev labu vēlēdams,

Georgs Rabemans.»

Viņš parādīja Fuchsingam, kurš priecīgi iebilda: «Ak tad svētdien! Tad es

arī tur būšu. Viss veikala personāls esam ielūgts pie vecā uz pusdienu . . . Tas

mums katru gadu vienreiz tā
. . .»

«Nu tad jau labi,» Pēteris smiedamies sacīja, «būs man arī jāaiziet .. .»

«Atnāc, jā!» Fuchsings piekrita. «Būs ļoti interesanti! .
.

.»

«Nu, redzēs, galīgi apsolīt nevaru,»
Pēteris sacīja. «Galu galā jau tā lieta

ļoti vienaldzīga un mazsvarīga ...» .

Fuchsings aizgāja, bet nebija vis tik vienaldzīga un mazsvarīga lieta! Reižu

reizēm viņš pārlasīja sava krusttēva Vēstuli. Ka viņš tam krusttēvs, to viņš Fuch-

singam vēl nebija teicis, bet tas laikam to tagad manīja un klusu saprata. Par

vārīgo lietu viņš negribēja runāt. Ar krusttēvu viņš ilgi nebija redzējies . . . Kāds

gan viņš tagad izskatās? Bet, ja viņš gribēja būt godīgs un atzīties, tad viņam

par pašu krusttēvu interesēja vēl vairāk viņa «familija» . . . Un no šīs «familijas»
atkal visvairāk Ortrude . . .

Tā skuķe, kuru tas citkārt bija vāļājis pa sienaugšieni
un skūpstījis un kura, ko tas pat vēl tagad ar lielu gandarījumu iegādājās, bija

nāvīgi iekš viņa iemīlējusies
.. .

Kāda viņa gan tagad? Katrā ziņā liela izaugusi

un skaista . . . Kā viņi tagad viens uz otru skatīsies, ko viens otram sacīs?
.. .

Šādas domas viņam sagādāja dažu labu nemierīgu stundu
.. .

Un, lai gan viņš
atmeta ar roku un negribēja nemaz par to domāt, tad taču šīs domas zagās arvien

atpakaļ un tinās vairāk
ap

Ortrudi nekā
ap pašu krusttēvu

..
.

Un vēl jo vairāk viņam pukstēja sirds, kad pienāca svētdiena un viņš devās

turpu. Tik lielu rūpību viņš vēl nekad nebija piegriezis savam apģērbam kā

tagad
.. .

nekad tik augstu savus kuplos matus atķemmējis .. .
Glīti ietērpies kā

kavalieris, drošu skatienu kā pasaules uzvarētājs, viņš sasniedza Lielās un Lielās

Kalēju ielas stūri .. . pie sevis tikai pasmiedamies par tādiem vāciešiem ...
tā

viņam gluži vienaldzīga būšana
.. .

Un tomēr sirds zem puķainās vestes puk-

stēja .
.
. pavisam nelabi pukstēja ..

.

Pa tam stūra mājā konsula ģimene posās uz viesu saņemšanu, šoreiz, labāki

sakot, uz «plebeju pabarošanu», kā viņi klusībā šādus godus pie sevis dēvēja . . .
Tie «viesi», kas šodien tik laipni un sirsnīgi tiks saņemti, ļoti maldīsies, domā-

dami, ka nama māte patiešām arī savā sirdī sajūt šos siltos laipnības starus, ko

viņa pār tiem izlej bagātīgi. Labprātīgi viņa tikai uzņēmusies tādu pienākumu,
ko tā ieskata kā upuri tradīcijām un sava vīra interesēm

...
Un viņa prot to
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izvest tik smalki, ka viņi to ne manīt nemana,
cik augsti tā pār viņiem ir nostā-

jusies un cik zemu tie zem viņas .. .

Hildegardis kundze prata viesības dot. Viņas princips bija: «katram savu!»

un «katram par sevi!» . . . Viņa savus viesus -iedalīja trijās kategorijās
.. .

Pirmā

kategorija sastāvēja no augstās rātes kungiem, valdības ierēdņiem un pat guber-
natora vai ģenerālgubernatora, ja tiem labpatika ar savu klātbūtni viņus pago-
dināt. Tādās reizēs tad tika pieņemts mācīts pavārs un algoti sulaiņi prieks ap-

kalpošanas. Visam vajadzēja būt uz to smalkāko un akurātāko. Tad viņa pati

sēdēja goda vietā un reprezentēja namu, kā tas jau bija redzams viesībās priekš

gadiem jūrmalā. Arī Ortrude, kamēr tā bija pilngadīga, atradās tādās reizēs

starp viesiem. Turpretim Kuniberts bija vēl bērns un tikai retos gadījumos tika

viesiem priekšā stādīts. Tādas viesības bez tam notika reti.

Otras šķiras viesi viņiem bija tie vistuvākie . . . draugi un pazīstami, kas stā-

vēja ar viņiem uz vienāda mantas stāvokļa un izglītības līmeņa. Tādas viesības

tad bija ļoti sirsnīgas un dzīvas, un pie tām piedalījās arī nepilngadīgais Kuni-

berts. Te varēja svabadi iztriekties kā līdzīgs ar līdzīgu un gara stāvoklis dažreiz

bija ļoti «animēts». Šāda jautra sabiedrība nekad nebūtu saderējusi kopā ar pir-
mās šķiras parādes maltītes viesiem, un tādēļ tos abus vajadzēja šķirt

.. .
Trešās šķiras viesi, kas atkal tika ielūgti par sevi, bija ievērojamākie no vei-

kala personāla, tāpat mājenieki, piemēram, Faustine Svīchelbein, kura reizēm

piedalījās arī pie otrās šķiras viesiem, bet tas tādēļ neizslēdza viņas tiesības būt

arī šinī sabiedrībā . . . Tālāk vēl mazāki un pazīstami no amatnieku un sīkpilsoņu
aprindām, ļaudis, kuriem

gan uzsmaidīja konsula Rabemaņa laipnā draudzības

saulīte, bet kurus viņi tomēr neskaitīja par sevis līdzīgiem. Tādās reizēs tad gan

pats konsuls sēdēja līdzi pie galda un «spēlēja laipno nama tēvu», bet māte un

meita tad «neļāvās ņemt sev to tiesību» savus viesus pašrocīgi apkalpot. To viņas

izdarīja ar sevišķu grāciju, un priekš tam viņām bija sevišķi daiļi kostimi un

priekšauti. Un pie šādas cēlas un sirsnīgas apkalpošanas mielastot patiešām bija

baudījums . . . Vismaz viesiem tas nevarēja ienākt prātā, ka viņas tikai tādēļ tos

apkalpoja, ka negribēja ar viņiem sēdēt pie viena galda . . .

Hildegardis kundze tad arī uzlika katrreiz tādu vaigu, kāds bija vajadzīgs .. .
Pie pirmās šķiras mielastiem tā bija reprezentabla nama kundze, no galvas līdz

kājām nopietna un cienīga. Pie otrās šķiras viesību galda tā bija asprātīga joko-

tāja un izveicīga tērzētāja, kas neļāva jautrībai ne uz mirkli rimt. Pie trešās

šķiras tā bija rūpīga un gādīga nama māte, kas skatās, ka it visi būtu paēduši

un padzēruši.
Tā arī tagad māte un meita jau agri pirms mielasta rīkojās un palīdzēja

Līschenai ķēķī pie ēdienu sagatavošanas. Ķēkša vēl arvienu te dzīvoja un pa

tiem gadiem bija gan zaudējusi daudz no sava vaigu sārtuma, bet toties manto-

jusi atkal pie miesas apmēra. Arī Faustine mēģināja piedalīties pie šiem sagata-

vošanās darbiem, jo domāja, ka, cienīgai pie sāniem vienu un to pašu darbu

strādādama, būs aizsargāta pret Līschenas varmācībām. Bet kas to deva! Līs-

chena meklēja tikai pēc iemesla un viņu grauza,
kā jau grauzusi, tā kā iemeslu

nebija grūti atrast, jo mamzelei Faustinei toreiz, tāpat kā tagad nebija ne ma-

zākā sajēga no ēdiena sagatavošanas. Viņa no savas ienaidnieces dabūja dzirdēt

tādas piezīmes, ka tai bija jābēg . .
.

Daudz labāki neklājās Ortrudei, kurai tāpat nebija nekādas prašanas un tā

darīja visu tik vārīgi, kā bez roku. Ķēķī Līschena bija tas «šefs» un valdīja ar

daudz stingrāku roku nekā pati cienīgā pār visu namu. Tiklīdz Ortrude bija
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izdarījusi ko aplamu, tai bija jādzird nesaudzīgas piezīmes, kā «duma jēra» utt.

Un dievs lai nedod, ja Ortrude Līschenu vēl gribēja mācīt ar savām pansijas

ķēķa teorijām, kuras pēc ķēkšas ieskatiem nekam nederēja
.. .

Tad viņa to no-

sauca pat par
«dumu zosi», kura gribot viņu mācīt

.
. . Lai ejot vien projām, šī

viņai tikai «maisot» vien! Ortrude jau aizskarta griezās pie mātes pēc palīdzības:
«Mamma, Lieschen wird grob! . . .» Bet cienīgā likās, ka visu to nemaz nebūtu

dzirdējusi, un saldā padevībā panesa ķēkšas despotismu
..

.
Lai Līschena nesaprastu, viņas uzsāka runāt pa franciski, sagaidīdamas šīs

dienas notikumus
..

. Arī Kuniberts, tagad gadus divpadsmit, slaids puisēns un

kādas zemākās klases ģimnāzists, iznācis ķēķī, glaudās gar māti un māsu
.. .

«Maman, kā
papa nācis uz tādu jocīgu iedomu ielūgt šo nepazīstamo rade-

nieku?» Ortrude iejautājās. «Viņš teica, ka man vajagot ar to iepazīties, tas esot

ļoti interesants cilvēks ...»

Viņa patiešām bija iztaisījusies par skaistuli, sārtu seju, palīku ērgļa degunu,

gaišām cirtām, neizsakāmas krāsas, vai sarkans vai dzeltens, un stāvām, spēcīgām
krūtīm.

«Papam tur būs savs dibināts iemeslis, mans bērns,» māte sonorā balsī

atbildēja. «Dzīvē ar daudz ko nesaprotamu jāaprod
.
. .»

«Ja tas tik interesants cilvēks, kādēļ tad papa viņu neuzlūdz tad, kad te visi

viņa mīļie un tuvie viesi?» Ortrude turpināja. «Ja viņš to lūdz kopā ar savu

veikala personālu, tad taču viņš nevar būt mums līdzīgs?»

«Viņš turas kopā ar latviešiem, šis jaunais cilvēks,» māte paskaidroja. «Viņš
pat viens no tās jaunās biedrības vadoņiem, kas tagad nodibināta

...

Ar mūsu

vācu paziņām tas tādēļ nekādi nesaderētu kopā . . .»

«Es nesaprotu,» Ortrude pētīja tālāk. — «Kā tad tas papa «nefis» nokļuvis
starp latviešiem? Papa taču še ieceļojis no ārzemēm ...»

«Redzi, bērns, tā ir tāda ļoti sarežģīta būšana
. . . Kāds no papa brāļiem jau

agrāk atceļojis uz Kurzemi, bijis tur par muižas pārvaldnieku un apprecējis lat-

vietēm
...

Tā kā viņš miris, tad atraitne palikusi viena un uzaudzinājusi savu

dēlu
par

latvieti. Caur to mēs ar šo jauno radenieku esam nonākuši dīvainās

attiecībās . . . Pēc asins radniecības viņš stāv mums ļoti tuvu, pēc tautības tur-

pretim ar mums pat naidīgā stāvoklī...»

«Tas bija ļoti negudri no onkuļa darīts, ka viņš precēja latvieteni!» Kuni-

berts saslējās . . . «Es ienīstu latviešus, un visi mani biedri viņus ienīst ...»

«Bet, Kunibert!» Ortrude iesmējās. «Ko tad viņi tev darījuši?! .
.
.»

«Ad olet! Viņi ir lempīgi un neizglītoti,» Kuniberts atņēmās. «Pie tam mūsu

patriots Ekards par jauno latviešu biedrību liecina, ka tā seklākā brīvprātība tur

turas kopā ar nemācību, par kuru vēl tikai šo dumpja cēlāju bezkaunība pārāka
ir

. .
.»

«Mans bērns,» viņa noglaudīja tam vaigus. Tu te vēl nevari līdzi spriest!
..

.
Kā papa saka, tad nav neviena absolūta latvieša, vācieša, zviedra vai krieva

.. .
Neraugot jau to, ka it visas indoģermaņu tautas cēlušās no vienas vienīgas saknes,

arī tie latvieši, kas agrāk bija mežoņi, pa
lielākai daļai izmiruši .. . Astoņ-

padsmitā gadusimteņa sākumā ziemeļu karam, kā zināms, Baltijā sekoja mēris . . .
Pēc tam ļaudis ieceļojuši no poļiem, sakšiem un zviedriem. Sakši, kā zināms, ir

vācieši, un poļi un zviedri nav latvieši
.. . Starp latviešiem dzīvodami, viņi tikai

par tādiem pārvērtušies . . . ledomājies, ja tev būtu jādzīvo uz zemēm vienīgi starp

latviešu zemniekiem, tu itin viegli varētu izvērsties par latviešu zemnieku ...»

Kā redzams, tad konsuls savai cienīgai par Pētera radniecību bija ko sacījis,
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varbūt arī tikai puspatiesības, un šī atkal sacīja puspatiesību tālāk saviem bēr-

niem. Bet, ka viņš par to vispār drīkstēja paust, tas vien jau lika nojaust, ka

uzskati vācu aprindās stipri grozījušies. Līdz ar latviešu tautiskās apziņas mo-

šanos liels procents vairāk vai mazāk izglītotu cilvēku bija pārgājuši atpakaļ
latviešos, vēl jo vairāk, kur agrāk, kā mēs jau redzējām, vācu dzimums tika

rūpīgi «pīķēts» un mesti ārā no īstām vācu aprindām visi šaubīgie elementi, par
kuriem varēja domāt, ka tie ir cēlušies no latviešu bauriem. Bet drīzi vien vācu

politiķi apķērās, ka viņu ir ļoti maz un ka tiem steidzīgi vajadzīgs vairot vācu

aprindas, ja arī uz priekšu zemē grib paturēt vadošo lomu. Kamēr agrāk centieni

izgāja uz to, pie šaubīgiem nostrīdēt, ka viņi ir pavisam vācieši, tur tagad ar

visādiem līdzeķļiem un izskaidrojumiem lūkoja pierādīt, ka viņi ir tādi. Vispār

teorijā vācieši vēlējās, ka latviešu tautas celms lai būtu tuvu rada ģermāņiem.
Kad Kaspars Biezbārdis, piemēram, mēģināja pierādīt, ka latvieši stāv tuvāku

slāviem nekā ģermāņiem, tas sacēla lielu opoziciju pie vācu ideologiem, Sirēna

un citiem
.
.

.

Jaunākā tautas sakušanas vēsturē tika piegriezta sevišķa vērība ieceļošanai
Baltijā pēc ziemeļa kara un mēra. Varbūt ka tāda gan ir notikusi, ievērojot, ka

vēl tagad veci ļaudis uz laukiem zin stāstīt, ka viņu vectēvs stāstījis, tā tēvs vai

māte cēlušies no sakšiem, zviedriem vai poļiem. Lūk, ar to bija pierādīts, ka nevar

droši zināt, vai ir latvietis
.. . Vai tad ir brīnums, ka asins tiecas atpakaļ pie

savējiem un pie pirmās izdevības tāds cilvēks pāriet atpakaļ vāciešos. Un tad

jau arī nav tik daudz no svara, kas cilvēks dzimis, bet kā tas audzināts un kādi

viņa uzskati. Ja cilvēks ir tiktāl izglītojies, ka viņš vairs nevar iztikt bez vācu

kultūras, tad kas viņam to var liegt? Valdošās vācu aprindas tādēļ par katru

cenu ikvienu izglītotu cilvēku centās saistīt pie vācietības . . . Kur lai viņš citur

paliek, kam lai pieslienas? Jo, ka izglītots un turīgs var būt arī latviets, tas lāgā

nesagājās ar tā laika ieskatiem, pie kam taču turīgiem un izglītotākiem saimnie-

ciskās intereses bija vienas un tās pašas
. . . Tikai demagogi, kas spekulēja uz

popularitāti pie masām, vai atkal naivi teoriju vergi — no kādiem pēc vāciešu

ieskatiem sastāvēja biedrības vadoņi, — varēja domāt citādi.

Tā konsuls to bija izskaidrojis savai cienīgai, tā viņa to skaidroja tālāk

saviem bērniem
.. . «Var būt, ka jauno cilvēku ar mīlu un labu var atdabūt

atpakaļ uz pareiza ceļa . . .»

Ortrude neticīgi nogrozīja galvu. «Jā, kā lai to izdara? Ko mēs lai iesākam

ar tādu neizveicīgu, stūrainu zemnieku lempi
..

. varbūt no kultūras drusciņ

aplaizītu, bet tādēļ vēl jo iedomīgāku?! . .
.»

«Es viņam roku nedošu!» Kuniberts iesaucās. «Es ar latvieti nekādās darī-

šanās negribu ielaisties.»

«Tu darīsi tā, kā papa vēlas, mans mīļais Kunibert,» māte paskaidroja gan

mīkstā tonī, bet stingri un noteikti . . . «Ej uz savu istabu, mans mīļais, tu mūs

še traucē darbā ...»

Kuniberts aizgāja. Viņas naski rīkojās tālāk, šad tad griezdamās pie Līsche-

nas pēc aizrādījumiem un padoma, pilnīgi padodamās viņas rīcībai
. .

.
Kad viss bija gatavs, sāka jau ierasties pirmie viesi: Fuchsings, pirmais grā-

matvedis Hartmanis un citi
. . .

Pats konsuls ar kundzi gāja tiem pretim un sagai-
dīja tos kā jau «mīļus viesus». Un beidzot uz mata noteiktā laikā ieradās arī

Pēteris
.
.

.

_

Sirsnīgi konsuls satvēra viņam abas rokas, uzlūkodams viņu no galvas līdz
kajam. «Tas ir labi, jaunais cilvēks, tas ir labi, ka tu atnāci

..
.»
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Arī Pēteris rūpīgu sirsnību uzlūkoja viņu. Bārzdā daudz vairāk sirmu pave-
dienu, ap acīm daudz vairāk krunku, vaigs daudz plānāks un bālāks nekā agrāk.
«Nevarēju šadu mīļu lūgumu atraidīt,» tas atbildēja. «Pateicos par parādīto
laipnību ...»

«Tev taču reiz jāiepazīstas tuvāk ar manējiem,» konsuls turpināja .
.

.
«Hilde-

gardis, še ir tas nefis, par kuru tev stāstīju, tas lielais latviešu nacionālists
..

.

Tev vajag parunāt ar viņu labu vārdu, lai viņš mums, vāciem, arī vēl drusciņ
atstāj no tās Rīgas un Baltijas ...»

Vaļsirdīgu skatienu Pēteris palocījās pret cienīgo un noskūpstīja tai rātni roku.
Arī viņas acis laipni staroja, tomēr neraidīja to siltumu Pētera sirdī. . . likās kā
kaut kas mākslots

.. .

«Tik lielas taču tās nacionālās starpības nebūs, ka mēs

nepavisam nevarēsim saprasties
...

Jūs taču mums, vāciešiem, arī dosiet kādas

tiesības, jo galu galā esam taču no viena un tā paša Ādama. . .»

To viņa žēlīgi sacīja, mazliet ar ironisku piegaršu
.. .

«No mums, latviešiem, tik daudz nebīstieties, cienīgā kundze,» Pēteris smai-

dīdams sacīja. «Mēs esam kultūras cilvēki .
.

.»

«Nu, vai redzi, Hildegardis,» konsuls ar labpatiku piebalsoja. «Vai es nesa-

cīju! . . . Kultūras cilvēki gan, manu zēn, bet šo kultūru jūs esat mantojuši no

vāciešiem
...

Kunibert, mans dēls, nāc
... še tevi stādīšu priekšā tavam brā-

lēnam ...»

Kuniberts paklausīja, godbijīgi pakniksēja, bet stīvi un atturīgi, itin kā viņam
tas būtu uzspiests. Neuzticīgi viņš saVu brālēnu uzlūkoja

...
nē, tas nekad nebūs

viņa brālēns!

Ne Pēteris, ne arī krusttēvs šī mazā kavaliera spītību neievēroja .. .
«Kur

Ortrude?» konsuls sauca... «Ā, tu jau nāc... mūsu gaidītais viesis ir te...»

Ortrude patlaban nāca no otras istabas. Viņa uz šo satikšanos bija jau saga-

tavojusies, cerēdama, ka viņai būs darīšana ar kādu ērmu putnu, uz kura tā no-

skatīsies no augšienes . .
.

Un arī Pēterim sirds strauji pukstēja un vaigi sāka silt,

it sevišķi manot viņas jovialo, zobgalīgo smaidu
. . .

Bet tad viņa piepeši apjuka

un līdz ausīm piesarka — — tas jau bija tas pats Pērsi, ar kuru viņa, maza

meitene
— —

«Tas ir, Ortrud, mans nefis, kas pārgrozījis savu vārdu pēc latviešu skaņas,»
konsuls skaidroja. «Viņš tāpat dzimis vācietis, —

Rabemanis —» kad Pēteris

piesarka un gribēja pretoties, viņš tam meta ar acīm, lai pieņem to, —
«bet no

Rabemaņa tas iztaisījis Krauklīti, kas, pa vāciski tulkots, būtu tik daudz kā

«der kleine Rabe» . . .»

«Kleiner Rabe,» Ortrude, pārspējusi savu apjukumu, pārgalvīgi smējās un

sniedza viņam roku . . . «Esmu patiešām pārsteigta, ar jums satiekoties
. .

.»

Krusttēvs pasmaidīja, ka starp viņiem abiem attīstās tāds sirsnīgs tonis un

viņi apsveicinās tīri kā veci pazīstami. Bet viņam ir ne prātā nevarēja ienākt,

ka starp tiem abiem jau reizi noritējis romāns un ka viņi patiešām nav viens

otram tik sveši. .
.

«Ortrud, izrunājies ar viņu, šo jaunlatviešu šovinistu!» konsuls sacīja. «Izprasi

viņam visu . . . zem kādiem apstākļiem viņa jaunlatvieši ar mums, vāciešiem, gri-

bētu turēt mieru
. . .

Var būt, ka varam iztikt bez cīņas . . .»

Viņš pagriezās pats pie citiem viesiem un atstāja viņus vienus

«Mēs, latvieši, gribam dzīvot saticīgi ar citām tautībām,» Pēteris, pārvarēdams

savu nospiestību, māsīcu smiedamies uzlūkoja, pie kam viņa balss no dreboša
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uztraukuma ievirzījās arvien vairāk dabiskās sliedēs. «Mēs atzīstam ikvienas tau-

tas īpatnības, bet prasām arī savai tautībai vienlīdzīgas tiesības . ..»

«Hahaha!» viņa kautrīgi iesmējās, un tas, ko viņš sacīja, tai pagāja garām

nepamanīts . . . «Man patiešām toreiz nevarēja ienākt prātā, ka jūs man būtu

brālēns . . . Un atkal, ka jūs tagad tik nejauši sastapšu ...»

«Jā, jā, atceros, mums reizi jau bijušas darīšanas,» viņš atvieglots pavīpsnāja,
ka viņa pati uz tam nākusi. «Kā būtu, Ortrudes jaunkundze, ja es jūs tagad
ņemtu pie vārda?»

«Ak, muļķības!» viņa piesarka, bet atkal pati it kā par to dusmojās, jo tas

taču bija ļoti nesvarīgs. «Kas bērnībā viss nenāk priekšā! jūs bijāt ļoti var-

mācīgs, Pērsi ...»

«Jūs man devāt uz tam spīdošu paraugu, Ortrudes jaunkundze . . . Jūs mani,

ar vārdu sakot, spīdzinājāt . . . Tas jums, vāciešiem, guļ dabā
...

Es tikai sacēlos

un nokratīju jūsu jūgu, pēc kam mēs itin labi sapratāmies. Un tā tas ar mums,

latviešiem un vāciešiem, vispār,» — viņa acis piepeši uzliesmoja. — «Jūs mūs

spīdzināt un apspiežat, kā vien mācēdami. Un mēs tāpat sacelsimies, nokratīsim

savu jūgu un jūs pārspēsim . . . Pēc tam jūs mūs sapratīsiet ...»

Pie šīm atmiņām Ortrude likās ļoti aizskarta un iekšēji saslējās. Bālām lūpām

viņa smagi elpoja. «Tikai jau nelieciet nekādu svaru uz tādām muļķībām! Es

nevaru iedomāties, ka es pilnīgi varētu saprast vīrieti, kurš nav īsts vācietis,

nav —» Pie sevis viņa vēl paturēja: «nav manis līdzīgs, bez stāvokļa un

izglītības — —»

Pēteris sajuta it labi šo dzeloņu. «Apmierinājieties, jaunkundze, es patiešām

uz to nelieku nekādu svaru. Jo arī es nevaru iedomāties, ka es varētu saprast

sievieti, kura nav īsta latvju zeltene, kurai sirds nepukst priekš tautas un tēvijas,

kurai sveši mani centieni un ideāli ...»

Atkal Ortrudes vaigu krāsa mainījās. «Tātad vēl arvienu tā meitene, kas

toreiz...?» viņa gandrīz zaimojoši un ļauni iesaucās... «Viņa ir jūsu sirds

valdiniece ...»

«Arvien vēl tā!» viņš, drusku piesarcis, godīgi atzinās. «Un es nezinu, kāda

pasaules vara gan varētu tai viņas priekšrocību ņemt ...»

«Tad jūs esat iemīlējušies? ...»

«Ja drīkstu atzīties, jā ...»

«O, tas ir interesanti, ļoti interesanti ...»

Viņa pavisam apjuka, jo bija noticis citādi, kā domāja. Kā izglītota patri-

ciete tā bija domājusi augstu pār viņu nostāties . . . pār šo bauri, kurš neprata ne

pa vāciski runāt bez kļūdām. Un tomēr — viņai bija jāsajūt, ka tas par viņu

pārsvarā .. .
Kas tad deva viņam tādu morālisku spēku? Vai viņa nesaudzīgā

dzīšanās pēc mērķa? . . .
Māte manīja, ka viņai šī saruna neomulīga, un arī Kuniberts redzēja, ka

viņa sarka un bāla vien
.. . Māte viņu smalkā kārtā ataicināja nost un lūdza

viesus pie galda. Kuniberts pa tam piesteidzās māsai un viņai glaudās klāt. «Vai

viņš tevi apvainoja, mās
..

. tevi pazemoja? Es to nepieļaušu
...

es viņu pār-

mācīšu ...»

Viņa skaņi iesmējās. «Ej nu, bērns! Viņš stāv zem manis pārāk zemu, lai

varētu mani apvainot vai pazemot ...»

Brālis apmierināts ieņēma savu vietu pie galda .. .
Vietas bija nodalītas tā,

ka konsulam, kas ieņēma goda vietu, pa vienu roku sēdēja Kuniberts, pa otru —

grāmatvedis Hartmanis
.. . Citas vietas bija izdalītas puslīdz vienaldzīgi, bet vai
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nu tas bija likteņa nodoms, vai ironija: Fuchsingam nācās sēdēt atkal pretim
Faustinei Svīchelbein jaunkundzei. Tā

pa to laiku bija zaudējusi dažu labu

zobu un kā sieviete vairs nekrita svarā, bija, tā sakot, galīgi savītusi . . . Bet

griezt viņa grieza vēl arvienu savas šaudīgās acis uz Fuchsingu . . . gan sodoši,

gan lūdzoši
..

. mēģināja viņu, tā sakot, valdzināt ar savu acu valodu
.. .

Māte

un meita, kā jau zināms, vietas neieņēma, bet palika viesiem kā apkalpotājas aiz

muguras . . .

No sākuma visi naski rīkojās ar savām karotēm, nažiem un dakšiņām un va-

lodu vēl nekādu nebija. Tikai konsuls jautājoši uzlūkoja savu kundzi, kas nozī-

mēja tik daudz: «Kā tev patīk mans viesis?» Atbilde bija lēna lūpu pašķiebšana,

ar ko bija izteikts tik daudz kā: «ne visai!»

Faustine, redzēdama, ka ar acīm Fuchsingam neko nevar padarīt, iesāka ar

muti. «Ach jūs ļaunais cilvēks, jūs
.. . Jūs taču esat ar «bildungu», kā jūs

varējāt tiktāl aizmirsties un iestāties šinī bauru biedrībā
..

.»

«Ļurbu biedrībā,» Hartmanis itin vienkārši noteica. Fuchsingam saskrēja
asinis vaigos, bet viņš likās to nedzirdam. Arī pats konsuls, kurš pats nekad

nesacīja rupjības, bet dažu labu reizi priecājās, ja Hartmanis izteica to, ko

pats domāja, šoreiz sarāvās un sēdēja tikpat kā uz oglēm. Būtu nepatīkami, ja

izceltos konflikts.

«Sakiet, kas tur ir par
biedriem!» Faustine iesaucās un līdzēja tā Fuchsin-

gam tikt garām nepatīkamai piezīmei
.. .

«Pačuki vien, maisu nesēji, strādnieki,

kučieri
.. .

Atvainojiet, Fuchsing kungs, agrāk jums par latviešiem bija pavisam
citi ieskati

...
Ne ar striķi jūs nebijāt piedabonami tur, kur latvieši

..
.»

«Kā tā?» konsuls iesaucās .
.
. «Ilgus gadus manā kantorī strādādams, Fuch-

sing kungs bijis darīšanās tikai ar leišiem un latviešiem.»

«Jā veikala dēļ. . . jūs jau arī, konsula kungs, ar viņiem tirgojaties,» Faustine

attrauca. «Bet viņš tos tādēļ necēla vis par saviem tautas brāļiem, ar tiem nefra-

ternizēja . . .»

Konsulam acis zobgalīgi iemirdzējās. «Jūs patiešām būtu viņus apskaudusi,

ja būtu bijusi par liecinieci, cik reizes Fuchsing kungs ar viņiem skūpstījies . ..»

«Bet, konsul kungs!» Faustine aizskarta iesaucās
.. .

«Kāda man tur daļa un

tiesība? ...»

«Tiesības tiek iekarotas ...» konsuls pavīpsnāja. «Bez tam, mamzel Svī-

chelbein, es konstatēju tikai faktus. Ja jūs to varat noskatīties aukstām asinīm,

tad lūdzu pavadīt kādu dienu pie mums kantorī
..

. Gan skūpstīšanās, kas man

jāpiezīmē, mūsu dienās notiek arvien retāki .
.
.»

«Ak jūs ļaunais!» Faustine piesarkusi uzlūkoja konsulu un apklusa.

Fuchsinga piere bija tumši samākusies, «Veikala labā mēs esam raduši izlie-

tot visus savus spēkus un neskūpstāmies sava prieka pēc, konsula kungs,» viņš

it kā aizskarts attrauca
..

. «Bet man ir jāatbild Svīchelbein jaunkundzei. Es

patiešām uz latviešiem agrāk esmu skatījies citādi . . . tāpat kā daudzi simti un

tūkstoši citi no maniem tautiešiem
..

. Mēs esam snauduši ilgā miegā! Bet nu

esam pamodušies un uzsākam jaunu laikmetu kā tauta. Kas man par to var taisīt

kādus pārmetumus? Tas lai pārmet arī krievam, ka viņš krievs, un vācietim, ka

tas vācietis ...»

«Bet es jums saku, ka tā Latviešu biedrība nekādas šeftes netaisīs!» Hart-

manis iejaucās .
.
. «To māju viņi gan sākuši būvēt, bet prasiet, vai viņi to dabūs

gatavu? Kā viņa izskatās
...

kā ērms zemē ierakta.»

«Katrs sedzas tā, kā viņš var,» Fuchsings atbildēja. Bija jau taisnība, ka



234

līdzekļu trūkuma dēļ jaunā māja bija ierakta zemē un virs tās pacēlās tikai

neaugstu . . .

«Ja nav kabatā, tad nevajag bramēties un taisīt līdzi tam, kam ir!» Hart-

manis attrauca. «Kas jums naudu dos? Ne Biržas banka, ne Diskonto banka, ne

pilsētas krājkase, ne Komercbanka. Hipotēku biedrība ari ne! Bankrots jums

tā kā tā .
.

.»

«Mēs biedrības namu ar saviem grašiem esam iesākuši būvēt, un ar saviem

grašiem mēs viņu arī nobeigsim,» Fuchsings izskaidroja
.. .

«Ja jūs no vācu kungiem labi nopelnāt, tad jums tie graši ir,» Hartmanis

turpināja. «Bet vai domājat, ka arī uz priekšu vācu kungi jums tos grašus dos?!

Lika drusku pasvilpot! — Tad būsiet paši kungi, bet vai zināt, ar tukšu kabatu

kungam būt ir mokas . .
.»

«Vai tad jūs tiešām vēlaties, lai mūs no vietām atlaistu?!» Fuchsings piezī-

mēja. «Var būt, ka mēs tādā gadījumā prastu citādi izlīdzēties ...»

«Vēlētos, vēlētos,» —• Hartmanis it kā pieķerts taisnojās. «Es nekā nevēlos
.. .

Bet, ja es būtu principāls, es gan tā ne! Joki tik! Tu būsi manā dienastā un

taisīsi pret mani biedrības
.. . Bet, ja es tev pakārtu to maizes kurvi augstāku,

tad tu gan
nāktu pie atzīšanas ...»

«Hartman kungs, es dzirdēju no jums vienu prātīgu vārdu,» Faustine

Svīchelbein sacīja.

Protams, ka Fuchsingam šāds sarunu virziens bija nepatīkams un Pēterim arī.

Bet te konsuls pats viņiem izlīdzēja no klizmas. «Var jau būt, ka daži principāli
domā tāpat kā jūs, mīļo Hartman, bet tas nav pareizi,» viņš iejaucās valodā.

«Saimnieciskie likumi ir tādi, ka mums jāskatās ne uz to, vai kāds vācietis vai

latvietis, bet vai tas savam uzdevumam derīgs. Var jau būt labs patriots, bet

slikts muzikants un ekspedients. Pie darba tautība nekrīt svarā . . .»

Hartmanis noraustīja kamiešus . . . «Labi latviešiem, ja ir vēl tādi kungi, kas

tik labi domā! . . .»

«Tas nav pēc laba domāšanas, to lietu regulē pieprasījumi un piedāvājumi,»
konsuls paskaidroja. «Ārzemēs pat vēl tā: ja darba gribētāju mazāk nekā darba

devēju, tad pirmie pavisam atturas no darba pieņemšanas, ko par «streiki»

sauc . .
.

Tik ilgi nestrādā, kamēr tiem lielāku algu un īsāku darba laiku dod
.. .

Protams, pie mums par tādām lietām vēl .nav dzirdēts. Te ļaudis par īsto laimi

ieskata, ja tie pavisam kādu darbu dabū.
.

.»

«Pie mums tas arī nav vajadzīgs,» Faustine piebilda . . . «Tā maize, ko vācu

kungi dod, ir mīksta un balta. Latviešiem vajadzētu pateikties dievam, ka tas

viņiem devis tādus labus kungus, bet tie ir nepateicīgi un griež krūtis pretim
saviem labdariem ...»

Pēteris to ilgāk nespēja mierīgi noklausīties. «Pardon, jaunkundze, man šādam

latviešu apvainojumam ir jāpretojas. Ko tad liecina Rīgas Latviešu biedrības

izbraukums uz Katlakalnu pie Garliba Merķeļa kapa? Tas liecina, ka latvieši ir

arī pateicīgi vāciešiem, ja tie viņiem ko laba darījuši. Latvieši tātad ir gan patei-

cīgi, tikai ne pret saviem žņaudzējiem, sūcējiem, vārmākām . ..»

Aizskartā Faustine mēmi uzlūkoja konsulu, it kā gribēdama sacīt: «Kas tie

par izteicieniem!» Arī pati cienīgā, Kuniberts un Ortrude juta viņai līdzi
..

.
«Kam tad latviešiem jāpateicas par to, ka viņi tiktāl tikuši?» Faustine griezās

pret Pēteri. «Kas viņus vedis pie izglītības? Vācu kungi gādājuši par
latviešiem

tikpat kā par saviem bērniem, bet tā ir tā pateicība par saviem aizgādņiem ..
.»

«Mums nevajag aizgādņu,» Pēteris attrauca, «mēs paši par sevi protam
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gādāt. Tagad mums ir ta brīvība no pašas augstās valdīšanas dota, un šo tiesību
mes gribam izmantot

.. . Diezgan mus musu vācu aizgādņi barojuši ar pie-
niņu . . . mes tagad varam sagremot spēcīgu gaļas barību ...»

«Tā ir nekaunība!» kāda sīka balsīte sašutusi iesaucās. «Ja vācieši nebūtu
še zemē ieradušies, tad latvieši būtu vēl arvien joprojām dumji pagāni . ..»

Klusais Kuniberts! Bet pret savu latviešu brālēnu tas nesa naidu un rūgtumu
sirdī. . . Viņa uzstāšanās, tā sakot, visus pārsteidza. Savilcis uzacis, konsuls

viņu uzlūkoja. «Bērni atbild tikai tad, kad viņiem ko prasa . . .»

Kuniberts saprata un piesarka kā biete. Bet māte piegājusi glaudīja viņa
matus. «Kuniberts, man šķiet, savā bērna vientiesībā izsacījis lielu patiesību,»
viņa piebilda, it kā pati būtu nosodīta.

«Se mums ir gaišs piemērs, ka bērni un vientieši ne ikreiz runā patiesību,
mana mīļā,» konsuls iebilda. «Bez tam Kunibertam vajadzētu interesēties

par

citām lietām. Esmu naidīgs, naidīgs ikvienam fanātismam.»

«Kunibertam uz tādām lietām bieži nāksies savā mūžā atbildēt,» viņa at-

trauca. «Kādēļ tad liekulīgi ciest klusu . . . Mēs ejam pretim patiešām «jaunam»
laikmetam . . .»

Viņa bija līdz tam mēram piesarkusi, ka tai grūti nācās valdīties. Konsuls

viņu uzlūkoja pa pusei lūdzoši, pa pusei pavēloši .. . Viņa atjēdzās un atkal

uzsmaidīja. Pēdējā laikā viņa bija radusi padoties sava vīra gudram prātam un

vadībai un zināja, ka, ja viņš liek tai klusu ciest, tad tas ir nepieciešami vaja-
dzīgs

.
.

.

Veikli viņa uzveda valodas uz citām lietām:

«Sis temats ir loti neizdevīgs, mīļie radiņi! Runājiet taču par citām lietām.

Manis dēļ par saulgozi, rozēm un deju; tikai ne par šo nejauko tautības jau-

tājumu ...»

«Mamzel Svīchelbein,» konsuls risināja tālāk uzsākto pavedienu, «kā tad pa-

liek ar neizšķirto jautājumu, kurš ir lielāks dzejnieks: Heine, Sillers vai Gēte?

Es domāju, ka to lietu beidzot vajadzētu izšķirt . .
.»

«Kurš no šiem trim lielākais un debešķīgākais, tas man vēl arvien grūti

pasacīt,» mamzele Svīchelbein atzinās
..

.

«Mēs, vācietes, pašas neesam pilnīgi bezpartejiskas,» Ortrude arī no savas

puses iejaucās valodās. «To var izšķirt tikai neitrāls cittautiets, latvietis
.. .

Krauklīt kungs, esiet jūs tas Pariss un izšķiriet to lietu!»

Viņa sacīja to izaicinoši un ar zināmu ļaunu prieku, pieņemdama, ka Pēteris

no tādām lietām neprot ne «bū», ne «bē» .
.
.

Patiesībā arī Pēterim nebija ne mazākās jēgas,_ kas tas tāds Pariss, bet par

Silleri, Heini un Gēti viņš gan bija dzirdējis no Stālberģa. Tomēr ar to

viņam bija tāda sajūta, ka Ortrude viņu grib uzvest uz gluma ledus, un tadeļ

tas viņu apjucis uzlūkoja.
«Ka jus to domājat?!»

«Nu, jums jāizšķir, kurš no šiem trim vācu dzejas karaļiem tas lielākais?»

Ortrude attrauca glūnēdama, ko viens bauris tomēr uz to varētu atbildēt. Ari

konsuls manīja, ka viņa krustdēlam izliek cilpas, un it kā bez elpas gaidīja uz

vina atbildi
..

.

«Tik
svarīga

lieta taču nevar taisīt kadu pārsteigtu spriedumu,» Pēteris mēģi-

nāja izvairīties.

«Bet jus sacījāt, ka latvieši esot kultūras cilvēki,» Ortrude aizrādīja. «Kultū-

ras cilvēkam taču par šo lietu vajag būt arvien gatavam spriedumam.»
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Pēteris piesarka un sapīka. «Man jāsaka, ka es par vislabāko dzejnieku
atronu nevis vācieti, bet angli Baironu un par viņa slavenāko darbu «Manfrēdu».»

Ortrude atsista saknieba lūpas. Tātad viņš zināja gan. . «Jūs tomēr esat

partejisks,» viņa norūca. Bet Svīchelbein mamzele uzstājās Pēterim asā opozi-

cijā. «Tā ir garšas lieta! Lai nu arī par Gēti un Heini varbūt varētu ko sacīt,

tādēļ ka tiem trūkst tās svētās nopietnības un tikumiska nerva. Bet
par Silleru —

nē, tur es nekā neļauju sacīt ...»

«Jā, bet arī citām tautām ir savi lieli gari,» Pēteris atbildēja. «Frančiem ir

Rasins un Moljers, itāliešiem Dante un Petrarks, spāniešiem Kalderons un Lope
dc Vega un angļiem bez Bairona vēl Šekspīrs . . . Tos visus mūs' tautietis Stāl-

berģis grib drukāt
pa

latviski ...»

Vācietes ieplēta acis! Bet atkal nelaime: ko tie bauri gan iedomājušies?!
«Sakiet

man,
ko tāds latviešu mužiks zin no klasiķiem!» Hartmanis noliedzoši

iesaucās. «Izglītotie? Tie jau tos var lasīt vācu valodā. Izglītotu latviešu nepa-

visam nav. Tikai tādi, kas nespēj pacelties līdz īstai izglītībai, paliek atpakaļ
latviešos

.. .
Bet ko tādiem klasiķi? Nu lai drukā, lai drukā, bet šeftes ar to

nekādas netaisīs .
.

.»

«Ka, vai tad jus domājat, ka vāciešiem vienīgi priekšrocība klasiķus saprast?»
Fuchsings iejautājās.

«Zināms! Kā jūs, latvieši, gribat pielīdzināties mums,
vāciešiem? Starp

mums še Rīgā dzīvojis un nosirmojis tāds gars kā Herders. 72 Rīgā iznācis lielā

Imanuela Kanta slavenais darbs «Tīrā prāta kritika». 73 Rīgas mūros mituši tādi

mākslinieki kā Konradins Kreicers un Richards Vāgners. 74 Kā jūs gribat mums

pielīdzināties? . . .
Pie mums ikviens no tautas lasījis Silleru un Gēti

. . .»

Un lai pievestu piemēru sacītam, tas griezās pie spīķera zeļļa ar jautājumu:

«Gewiß, Herr Schmerl, Sie kennen doch Gothes «Faust»?» (Zināms, Smerļa

kungs, Jūs taču pazīstat Gētes «Faustu»?)

Smerlis agrāk bija bijis miesnieks, daudz un ar daudziem kāvies, tā ka viņš
no piedzīvojumiem varēja teikt, kuram laba dūre. Un, tā kā viņš bija vairāk

nodarbojies ar ēšanu un dzeršanu, nekā sekojis sarunām un tās sapratis, tad

viņš lietu uzķēra tā, ka «Faust» ir dūre un «Gēte» tāds, kam pieder šī

slavenā dūre.

So vīru viņam nebija gods pazīt. «Nee,» viņš nogrozīja galvu .. . «Aber

kennen Sie Janson aus Lemsal? Das ist ein Aas auf Hauen
..

.» (Nē, bet vai

pazīstat Jansonu no Limbažiem? Tas ir maita uz kaušanos.)
Visi sāka pilnā kaklā smiet, un Hartmaņa teorijas par vāciešu pārākumu sa-

bruka acīm redzot
. . . Ortrude bija kā ar ūdeni aplieta, un Pēteris smīnēdams

viņu uzlūkoja, it kā sacīdams: «Palūk nu! Jūs, vācieši, visi tomēr neesat to

gudrību ar karoti strēbuši
.. .» Bet Hildegardis kundze lūkoja izgāšanos apsegt

ar to, ka aizrādīja: «Bet arvien viss iznāk uz šo nejauko tautības jautājumu.

Runājiet taču par neitrālām lietām, manis dēļ par deju
.
. .»

Pa tam mielasts bija jau nobeidzies, viesi piecēlās, pateicās laipnām devē-

jām un apkalpotājām un tad vēl pulciņos drusciņ sarunājās. Faustine arvienu

joprojām turējās Fuchsinga tuvumā, un, tā kā konsula kundze bija aizrādījusi uz

deju, tā šķelmīgi sacīja:

«Fuchsing kungs, ja es ierastos uz Latviešu biedrības balli, vai jus mani

aicinātu uz deju? . . .»

Fuchsingam še nebija iespējams viņas lielo interesi pret sevi noraidīt, ka tas

citkārt bija parasts. «Jūsu piedāvājums mani ļoti pagodina, mamzel Svīchel-
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bein, bet mes, tirgoņi, labprāt neslēdzam iepriekšējus līgumus, ja nepazīstam savas

varbūtīgās konjunktūras ...»

«Ar citiem vārdiem, ja jums nebūtu citas labākas, tad jus dancosiet ar mani,»

Faustine jokoja, tomēr viņas balsī izskanēja tā kā rūgtums
..

.
«Ne labāka, bet kurai lielāka priekšroka,» Fuchsings dzestri atteica. «Lat-

viešu biedrībā tāda ir latviešu dāmām.»

Pēteris smaidīja, sajuzdams gandarījumu par šadu veiklu noraidījumu. Arī

Ortrude smaidīja .. . Faustinei pie Fuchsinga taču nekad nebija sekmju .. .
«Bet jūs, brālēn, vai jūs mani aicinātu uz pirmo deju, ja es ierastos Latviešu

biedrībā?» viņa jautāja Pēterim. «Man ļoti tiktos iepazīties ar latviešiem en

gros ...»

«Ar lielāko prieku!» Pēteris vaļsirdīgi sacīja. «Se mana roka uz to!
..

.»

«Nu, nu,» viņa palika mazliet atturīgāka, «un ja kādai uz jums priekš-
rocības?»

«Tad lai viņa paciešas, kamēr izpildu savu goda pienākumu . . .»

«Bet ja viņa top nepacietīga?» Ortrude drusciņ ar acīm koķetēja .. . «Var

but, ka es viņai caur to daru sirdssāpes?
.
. .»

«Neticu! Tā zin, ka viņa caur to neko nezaudē. Sievietēm vajag mācīties

padoties ...»

«Jūs esat varmācīgs .. . Man gandrīz jāatkāpjas no sava priekšlikuma, lai

neapbēdinātu jūsu latviešu skaistuli . . .»

«Jūsu vaļa . ..» viņš galanti palocījās. «Mēs, latvieši, neuzliekam spaidus
..

.»

Tas tīri izklausījās pēc smalka atraidījuma. Viņa iesila. «Nē, nē, es turu jūs

pie vārda
..

.
Kad ieradīšos Latviešu biedrība, jus vedīsiet mani uz pirmo

deju ...»

«Ludzu, labprāt!» viņš atkal palocījās.
Tad viņa skaļi iesmejas. «Tas taču nav iespējams. Ka tad es lai naktu uz

tam —
ierasties tādā biedrībā, kura ■— —» Pārējo viņa paturēja pie sevis

..
.

«Kā patīkami!» Pēteris atbildēja. Viņa pret to palocījās un devās pie sava

pienākuma ...
Un drīz vien Kuniberts bija viņai klāt un sāpīgi saviebtu vaigu

un spulgām acīm sacīja: «Es negribu, māsa, ka tu ar viņu runājies ...

Es ne-

ciešu to
. .

.»

«Viņš taču nav musu līdzīgs!» viņa to apmierināja. «Domājas but kads

ģēnijs, bet ir tikai zemnieks
.. .»

Šodien māju ļaužu viesībās negāja tik omulīgi, kā tas citām reizēm bija pa-

rasts. Sarunas atgādināja ieplīsušu zvanu, kura skaņas arvien aizķeras. Agrāk
visi vieni un tie paši vācieši, tagad divas tautības viena pret otru! Valodas lai

tika uzsāktas kā, arvien beidzot iznāca berzēšanās starp vāciešiem un latviešiem.

Un īsti patīkami tas nebija ne vienai, ne otrai pusei.

It sevišķi Pēterim likās, ka Ortrude katrā gadījumā zem pārāk lielas laipnības
un gādības maskas

par viņu cenšas viņu pazemot. Tā kā viņš to izmanīja cauri,

tad tas viņu gan tikai pajautrināja, bet īsti sirsnīgs tas pret viņu vairs nevarēja

būt . . . izturējās auksti un atturīgi .. .
Ar nodomu tas atlūdzās uz mājām . . . laika vairāk neesot . . . Tikai konsuls

viņa ātro aiziešanu patiesīgi nožēloja, cienīgā un Ortrude, lai nu viņas ko

teica, — Pēteris izmanīja cauri, ka viņām tur nav nekāds zaudējums. Pie atvadī-

šanās mīļiem viesiem mēdz prasīt: «kad atkal atnāksiet?» bet šoreiz viņš to

nesadzirdēja
...

Bet lai! Viņam tas itin patīkami! Tas tagad skaidrība ar savu sirdi, kura,
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šurp nākot, tik stipri pukstēja. Tā bija iekšēji skaldījusies: skaistā vāciete tur

parādījās kā kāda burvīga sapņu parādība, un Māris ar savām vilstošām acīm

to pārmetoši uzlūkoja . . . Bet nu viņš, atdabūjis iekšējo līdzsvaru, var godīgi
atzīties, ka mīl tikai savu Mari

.. .
Ortrude? jā, skaista viņa ir, pat ienaidnieks

to nevar liegt. . . bet tomēr starp viņu un šo bezsirdīgo skaistuli tik daudz sveša,

neradnieciska, pretīga, nesaplūstoša . . .
Nav tā kā pie Māris, kur viņš sajūt klusu

prieku par to vien, ka ir viņas tuvumā. . . Nē, nē . . . var būt droši
...

šīs vācietes

dēļ tas savu Mari neatstās . . . pat ja tā viņu gribētu .. .

Kad ari pārējie viesi bija aizgājuši, konsuls lūdza Fuchsingu uz savu kabi-

netu un pavēlēja arī viņiem kafeju nest turpu.

«Vai nevēlaties kadu cigāru?» viņš jautajā savam viesim. «Kuba? Mazo

Havana? Vai varbūt Virdžiniju? . . .»

«Pateicos
.. . vienalga

.. . visi tie baudāmi,» Fuchsings atbildēja un paņēma

vienu .
.
.

«Tāds dūmiņš pēc maltītes pie kafejas patiešām baudījums,» konsuls iepīpojis

sacīja. «Tā!
.. . Gribētu ar jums parunāties tā kādu vārdiņu no sirds . . .»

«Jūs mani ļoti pagodināt, konsula kungs . ..»

«Lūdzu, lūdzu, bez liekām ceremonijām,» konsuls vilka tālāk smaržīgo

dūmu
.. . «Vispirms tā zēna dēļ. Man jāpateicas, ka esat paķēruši viņam zem

padusēm, kad tas taisījās grimt! Caur to no viņa iznācis cilvēks
.
. . Jūs zināt,

kas viņš man ir? . . . Tikpat kā miesīgs bērns! . . .»

«Es zinu, konsula kungs.»

«Pateicos, ka no savas puses esat bijuši diskrēts un paglabājis to kā delikātu

noslēpumu. Viņš, kā man rādās, atradis iekš jums vecāko brāli. Pateicos jums,
Fuchsing kungs! . . .»

Aizkustināts viņš tam spieda roku.

«Ne par ko, ne par ko, konsula kungs!» Fuchsings godināts attrauca. «Pērsi

ir man labs biedris .
. .»

«Vai tā nav likteņa ironija, ka esmu nonācis ar viņu tādās attiecībās?! Vai

tas nepierāda, ka apstākļi daždien stiprāki nekā personas? Ja būtu noticis tā, kā

es gribēju, no viņa varēja iznākt vācietis kā mēs katrs. Bet nekā. Kā no neredza-

mas rokas viņš man atņemts, ievilkts latviešu lēģerī un ir viens no tiem vis-

niknākiem . . .»

«Jā, Pērsi
par savu tautību ir gatavs atdod visu, ko jūs gribat

..

. savu

mantu, savu dzīvību,» Fuchsings piebilda. «Priekš savas tautas viņš trīc un

dreb ...»

«Tas jau ir tas muļķīgais! . . . Un kādēļ tad viņš tā . . . Vai jūs redzējāt viņu
šodien ar Ortrudi?

.. .

Vai nav viena un tā pati rasa?! Tikpat kā viens priekš
otra radīti

.. .
Kā veci pazīstami

.. . tikai, kur tas muļķīgais tautību jautājums,

tur tūlīt matos. Ja viņš būtu vācietis, Ortrude viņā- būtu iemīlējusies jau līdz

ausīm
.. .

atdotos viņam pilnīgi ar savu ceturtdaļmiljonu. Sakiet, vai tam zēnam

nevarētu to laimi novēlēt?! Ko ar tādu kapitālu nevarētu iesākt!
.
. .»

«Patiešam daudz!» Fuchsings domīgi piebilda.
«Mīļais Fuchsing, vai tad jus nesaprotat, ko es domāju? Jums taču ari uz

viņu kāds iespaids un svars
.. . Pie joda, vai tad mēs nevarētu tur piepalīdzēt!
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ja mēs liktu Pērsim pie sirds: «tev ir jātop par vācieti!» lespējams tas taču

viņam ir
.. .

Ja mēs viņam liktu tā priekšā
. . .Ko?»

«Neticu!» Fuchsings nogrozīja galvu. «Cik es Pērsi pazīstu, tad viņš nāktu

ar kontrā priekšlikumu: «palieciet par latvieti!»»

Kā no laivas izsviests, konsuls viņu pārsteigts uzlūkoja. «Muļķības! Tas pil-
nīgi izslēgts. Ko jūs gan domājat? . . . Nē, nē ...» Un tad atkal pats kā domīgi
pētīja iekš sevis . . . «Mans dievs, man jau arī uznāk dažreiz tā ķā liegas jūtas,
kad iegādājos savu jaunību un savu dzimteni

.. .

Kā mēs gājām pie darba un

dziedājām ...

kā sieviņas vērpa pie ratiņa un stāstīja pasakas. Tu mans dievs,

kā tas viss ir aiztecējis! . . Bet šādai jūtelībai vairs nav vietas mūsu praktiskos
laikos . . . Mana dzīve jau tiktāl saistīta ar vietējo vācietību, ka atsacīties no tās

būtu pašnāvība...» Kādu brīdi viņš Fuchsingu uzlūkoja. «Nu, tad jau man

būtu jāatsakās no sava stāvokļa, no maniem iegūtiem sakariem? Un kam tad lai

es piebiedrotos? Vācu lieltirgoņu vietā varbūt tiem pāris latviešu siļķu tirgotā-

jiem
.
. . vai savam agrākam kučierim Kreilim? . . . Nē jau! . . . Palikšu tas, kas

esmu . . .Esmu bijis tālāk pasaulē un zinu to: «Übi bene, ibi patria!»» (Kur man

labi, tur mana tēvija!)
Fuchsings viņu domīgi uzlūkoja. «Tikpat neatraujami un cieti Pērsi turas

atkal pie latvietības ...»

«Tad neko darīt. Nevar taču no mums prasīt neiespējamo. Ja mani grib pār-

vilkt jūsu pusē, tad ieskatu, ka man nav tiesība prasīt viņu pie mums
.. . Lai

liktenis šo lietu rīko, kā viņš grib . . .
Bet jūs, Fuchsing, jūs es gan gribētu ari

uz priekšu saistīt pie sava veikala
...

Es ļoti nožēlotu, ka mums būtu

jāšķiras ...»

Fuchsings mainīja vaigu krāsu un ieklepojās . . . «Vai tas ir tas, ko Hart-

manis piezīmēja?»
«Hartmanis pie manim nekrīt svarā, tas cilvēks ir ēzelis!» konsuls attrauca . . .

«Un tomēr jūsu biedrība un kustība, kas ar to sakarā, man dara rūpes. Man

arvien vairāk zūd pārliecība, ka tā būtu sekla modes lieta
...

tas ir kaut kas

dziļāks, kas radīs mūsu pilsētā un provincē pavisam citādas attiecības nekā tās

līdz šim ...»

«Aizspriedumi, konsula kungs,» Fuchsings iesmējās. «Mūsu biedrībai patie-
šām ļoti miermīlīgi kultūras mērķi ...»

«Jums tie var būt kādi būdami, bet tie ir jau apzīmēti
.. . Jūs esat vācu

muižniecībai un luterāņu garīdzniecībai bīstami tādēļ, ka, uzstādamies par tautas

vadoņiem, jūs konkurējat ar viņas līdzšinējiem vadoņiem. Cik man zināms, tad

cīņa pret jums jau sākusies
.. . Muižniecība lūkos nostādīt jūsu biedrību par

pastāvošās kārtības pretinieci un centīsies par to, lai viņu slēdz. Cik jūs spēsiet

šos uzbrukumus atsist un attaisnoties, ir jautājums, bet var jau būt, ka krievu

ierēdniecība jums neļaus grimt. Tomēr cīņa tādēļ nemitēsies, un arī mēs, Rīgas
pilsoņi, tiksim tajā negribot ierauti .

. .»

«Jūs mani padarāt nemierīgu, konsula kungs! . . .»

«Neko darīt! Sinī procesā lai neviens nedomā, ka tas varēs palikt bezparte-
jisks un pacelties pār visiem . . . Vajadzēs atzīt krāsu, nostāties stingri vienā vai

otrā pusē
...

Un tādēļ arī jums no svara pārlikt, vai gribat peldēt labāk pa

straumi nekā pret straumi! Jūs sava mūža lielo daļu esat bijis noteikts vācie-

tis
.. . jums atteikties no Latviešu biedrības nenāktos grūti . .

.»

Fuchsinga vaigā parādījās atraidošs žests .
.
. «To es nevaru savienot ar savu

sirdsapziņu
...

ar saviem ideāliem. ..»
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«Fuchsing kungs!» konsuls pārmetoši iesaucās . . . «jūs taču esat tirgonis!
..

.
Kā nu tā zilu acu dēļ var skriet ugunī par nezin kādiem ideāliem?

..
. Tur

vajag citu motivu ...»

«Arī tādi man ir!» Fuchsings, ne drusku nedomājis, atbildēja. «Es paredzu,
ka latvieši nākotnē ņems saimnieciskā ziņā pārsvaru. Rīgā pieaugs katrā ziņā, un

katrs viņas turpmākais pieaugums nāks latviešiem par labu ...»

«No kam jūs to spriežat?» konsuls viņu pētījoši uzlūkoja.
«No tam, ka latvieši vēl nu tikai tagad sāk parādīties uz skatuves un sāk

runāt līdzi kā saimniecisks faktors
.
. .»

«Jā, jā, tikai vēl sāk, bet tiem jāiekaro tas, kas vāciešiem jau ir . ..»

«Bet pašlaik notiek liela saimnieciska pārvērtība. Sīknomnieki top par grunt-

niekiem un tiek pie turības un izglītības. Sī kompaktā masa, kas jau verdzības

laikos spējusi septiņsimts gadus uzturēt latvietību, ja tā nāk vēl drusciņ pie

elpas — pret viņu pazūd vācu lielgruntniecība. Tirdzniecībai būs jānostājas pa-

visam uz citiem pamatiem . . . Jūs redzat, ka jau tagad vairs nevaram tā rīkoties

ar mēru un cenu ...»

«Zināms, nav mums tas vairs, kas mums bijis ...»

«Turpmāk konkurenci vislabāk izturēs tas, kas apmierinās vislabāk majoritātes

vajadzības un iegūs arī viņas simpātijas. Tur patriotisms un tautības atzīšana

nešaubāmi no svara
.. .

Tirdzniecība un rūpniecība pastāvīgi meklē jaunus

tirgus ...
Te mums tāds ir. Ja mēs piemērojamies šai uzplaukstošai zemkopju

šķirai, tad katrs pieaugums, cik paceļas viņas dzīves mērs un turība, nāk mums

par labu. So jautājumu ar Richardu Tomsonu esam smalki pārrunājuši
..

. Jūs
taču viņu pazīstat ...»

«Richardu? Kā nē. Mēs tagad esam labi draugi,» konsuls atbildēja. «Bet pie-

dodiet, pēc sava satvara viņš tikpat maz latvietis kā jūs . . . Grūti pasakāms, cik

ilgi jūs ar tiem latviešiem varēsiet iet kopā ...»

«Mēs iesim, jo vairāk mūs vienos abpusējas saimnieciskas intereses,» Fuch-

sings attrauca. «Mums jāpatur acīs latviešu gruntnieku šķira kā producētāja un

piegādātāja un kā patērētāja un noņēmēja ...
It sevišķi mums jāievēro techniskais

progress zemkopībā
.
. . Nepieciešami mums vajadzīgs kādu mākslas mēslu vai

lauksaimniecības rīku fabriku. Ja mēs šo konjunktūru neizmantosim, to izmantos

ārzemju kapitālisti . . .»

Konsuls viņu lielām acīm uzlūkoja. «Jums ir skatiens, nevar liegt! Cienījams

ikviens, kas prot likt vērā sava laika apstākļus. Es zinu: Richards seko šim jau-

tājumam. Viņš ir gan
liels teorētiķis, bet bīstos, ka ne tāds praktiķis. Par zem-

kopjiem viņš sajūsminājies tīri kā pārspīlēts fiziokrāts. Vecā parole: «Kad zem-

niekam nauda, tad ir visiem!» Pie tam viņš, man šķiet, ne visai labs saimnie-

kotājs.»

«Viņš ir jau iesniedzis koncesiju uz kaulu miltu fabriku, un es būšu viņa
klusais biedris .

. .»

«Aha, nu tad novēlu laimes!» konsuls tam sniedza roku. «Ģeniāls ķēriens, bet

arī bīstams
. . . Kā tad jūs savu pasākumu finansēsat?»

«Ar mūsu maziem ietaupījumiem ...»

«Tas ir maz! Tāds pasākums nevar pastāvēt bez plaša kredita, vēl jo vairāk,
kur jums būs jādod daudz uz kredita

.
. . Neaizmirstiet, ka it visas vietējās kredīt-

iestādes atronas vāciešu un pie tam vēl ultrā vāciešu rokās .
. .

Tātad jūs domājat
braukt zem latviešu flāgas? ...»
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«Mūsu kalkulācija ir tik droša, ka, ja veikals cik necik iet, mēs pilnīgi tie-

kam cauri ar saviem līdzekļiem ...»

«Bet var rasties neparedzēti apstākļi. Pieņemsim, jums labi iet. Bet tas taisni

pamudina konkurenci ko blakus dibināt un ar jums tirgū dalīties. To visu vajag
paredzēt. levērojot visus šos apstākļus, man lieta negrib labi izklausīties. Ka jūsu

pasākumam nākotne, to es nenoliedzu, bet jums vajag izturēt un pie tam vēl ilgu
laiku ...»

«Vai tas kādreiz bijis citādi, konsula kungs! Kas cīnās par nākamību, nav mēro-

jams ar tagadnes mērauklu. Viņam jāiet pa jauniem ceļiem. Ja tas tiek cauri, tad

vēlāk saka: tas bija gudri! Ja ne — laižas dibenā . . . Vai tad pirmā reiza
.. .»

«Ja tā skatās, tā ir cita lieta!» konsuls piebilda. «Jā, taisnība: kas neriskē, tas

nevinnē
... Ja ar to rēķina un pats zin, ko grib, tad jau pret to nav ko teikt ne

vārda .
.
. Jūs tātad nu zināt savas konjunktūras, ja paliekat latviešu pusē .. .

Bet arī es ko biju nodomājis
..

. var būt, ka lieki vēl jums to teikt, taču jums
būs to zināt. levērojot jūsu spējas un nopelnus, esmu ar mieru uzņemt jūs par

biedri savā veikalā
...

ar tik lielu dalību, cik paši vēlaties. Jūs mana veikala

stāvokli pārzināt, tas, ko jums piedāvāju, nav tāda laimes loterija kā jūsu otrā

konjunktūra, bet toties atkal kas solids un pilnīgi nodrošināts . . .»

Fuchsingu tas tā pārsteidza un aizkustināja, ka viņš labu laiku bija kā

mēms. «Šāds piedāvājums mani ļoti pagodina, konsula kungs! .. . Nebiju pat

iedrošinājies uz to domāt ...»

«Bet tikai ar minēto nosacījumu!» konsuls attrauca. «Man vajag garantijas,

ka es ar savu veikalu nenostājos pretim augstai rātei un turīgām vācu aprindām.
Bet tas nav izbēgams, tiklīdz mans veikala biedris piekops latviešu centienus. Un

nostāties naidīgi pret tiem, kuri man dāvājuši savu uzticību, to es nevaru un

negribu . . .»

«Kādu garantiju jūs domājat?» Fuchsings nedroši iejautājās.

«Jums jāatsakās pilnīgi no Latviešu biedrības un jāapsolās būt stingram vācu

lietas veicinātājam. Ar latviešiem jums nekā nedrīkst būt kopēja . ..»

Ilgu laiku iestājās dziļš klusums. «Pateicos, konsula kungs,» Fuchsings to

beidzot pārtrauca, «ka jūs tik labi ar mani domājat, bet tas nekad nevarēs no-

tikt
...

Jo grūti paredzams, ka es saviem tagadējiem uzskatiem palikšu neuz-

ticīgs ...»

«Tad varu to tikai nožēlot,» konsuls piebilda. «Mūsu attiecības tad paliek
tās pašas

..
. bet var būt arī tā vēl lieta top zem apstākļiem par karstu ...»

«Es saprotu,» Fuchsings atbildēja. «Tādā gadījumā mums cits nekas neatliktu

kā šķirties, cik grūti arī man tas nāktos . ..»

«Man arī tāpat, Fuchsing kungs . . . No manis tas neatkarāsies, par to varat

būt droši. Bez tam jau acumirklī mums tādas briesmas vēl nedraud
...

Un ja

jau, tad šķirsimies kā personīgi draugi. Cik jums pie jūsu pasākuma notēs brīdī

ar kredītu varēšu izpalīdzēt, to labprāt darīšu . . . Mans dievs, ja pasaulē notiktu

vienīgi tā, kā mēs vēlamies ...»

Pēc tam viņu pārtrauca vēl dažas acumirklīgas veikala lietas, tad Fuchsings

atvadījās . . .

Uz mājam ejot, viņš vel pārdomāja to lietu
.. . Viņš šaubījās, vai konsuls

viens ar savu ziņu viņam stādījis šādu priekšlikumu jeb vai aiz tā stāv citi
.. .

Jeb vai viņš pavisam tā domāja vai tikai izgudrēm —? Bet Pērsi vietā
.. .

viņš

par sevi negalvotu ...
tā traka laime! . . . Un tad uz biedrību viņi tā nozvērē-

jušies?! . . . Nu tikai vajadzētu rīkoties tā, ka nav iemeslu . . . rīkoties tikai ta
.. .
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Piecpadsmita nodaļa

Jaunais biedrības nams bija dabūts zem jumta jau 1869. gada rudenī, un

apakšējās telpās jau varēja iegriezties viesi, braucot atpakaļ no G. Merķeļa kapa.
Bet māja bija vēl tikai pusgatavā stāvoklī, viss, tā sakot, vēl vēja vaļā . . . Runas

vīri un priekšniecība tādēļ lauzīja galvas, kā dabūt viņu gatavu. Rocība starp

viņiem un vispār latviešiem bija ļoti maza un kreditu nekur nevarēja dabūt. Par

savām kredītiestādēm latvieši toreiz vēl tikai sapņoja, un vācieši viņiem no savām

neuzticēja ne kapeikas .. . Atlika vienīgi tas, ko paši biedri varēja aizdot. Arī

tie nebija nekādi turīgie, daži skolotāji ar nelielām algām, pāris advokātu, kuriem

vēl nebija nekādas prakses, architekts, kuram nebija ko darīt, un liels pulks kal-

potāju un darba cilvēku, kuri dzīvoja no rokas mutē. No visiem materiāli stiprākie
bija ierēdņi, kas stāvēja pie vācu kungiem cietās algās, tad vēl vīnūžnieki un

materialtirgotāji, bet tie ne katrreiz bija tie devīgākie. Bija jau arī vīri ar lielāku

rocību, piemēram, Jēkabs Dombrovskis, bet tie bija ļoti reti, un viņu bagātība

ļaužu mutē lieliski tika pārspīlēta ..
. Tātad gan varēja runāt par ideālismu, ja

toreizējā latviešu sabiedrība Rīgā priekš sava nama varēja sadzīt 40.000 rbļ.,

jo tik daudz tas bija izmaksājis, kad nāca gatavs ..
.

Protams, ka nevarēja domāt
par

kādiem izgreznojumiem. Fasāde pastāvēja
nepucēta veselus divdesmit trīs gadus un ar savu apaļo, vaļējo lodziņu ģēvelē
atstāja visai nabadzīgu iespaidu. Nabaga vīrs sedzas, kā viņš var! Tikai pie
divdesmit piecu gadu jubilejas tā tika nepucēta un vēl drusciņ vēlāk, izpildot dro-

šības prasījumus par rezerves trepēm, dabūja priekšā nelielu balkonu. Sī vecā

māja, kas 1908. gadā aizgāja ar uguni, nebija vis tāda jau no paša sākuma

uzbūvēta, bet bija, tā sakot, empiriski attīstījusēs
.. .

viņas iekšiene daudzkārt

grozīta un pārbūvēta. Pašā sākumā zāle bija īsa un nedabīgi plata, ar skatuvi

vienos sānos, Aleksandera ģimnāzijas (kuras vēl nebija) pusē, un galeriju otros

sānos, taisni tai pretim. Skatuves galā apakšā bija šauras durvtiņas, pa
kurām

knapi varēja iesprausties apakšējās telpās, un otras lielas durvis tur, kur pēdējā
laikā bija vārti . . . Lai nu gan ar sāpēm, tomēr gatavu biedrība savu mājas iekš-

pusi dabūja, tā ka 19. februārī 1870. gadā tā varēja nosvinēt gada svētkus pate

savā miteklī.

So nama atklāšanu tad nu gribēja pēc iespējas spoži svinēt, teātri un balli,

pa priekšu ar goda mielastu. To viņas vadoņi gribēja izlietot politiski. Mēs jau

zinām, ka caur jauno Aleksandera skolu (kura gan vēl līdz šai dienai nav no-

dibināta) un caur demonstratīviem izbraukumiem uz Katlakalnu Latviešu biedrība

bija lielā mērā uzbudinājuse baltiešu priviliģētās aprindas. Tās šos savā ziņā
vienkāršos faktus iztulkoja politiski. Latviešu vadoņiem nu attiecās uz to — rādīt,
ka Latviešu biedrībai nav nekāda naida, ko viņi gaiši pierāda ar to, ka ielūdz

vāciešus un muižniekus pie sevis viesos. Gadījiens te bija ļoti izdevīgs. Fridrichs

Veinbergs jau toreiz bija liels politiķis un viņam pie runas vīriem liels iespaids.
Nolēma bez Vidzemes gubernatora, muižnieku priekšnieka un superintendentes
ielūgt arī Kurzemes gubernatoru fon Lilienfeldu un Kurzemes muižnieku maršalu

f. d. Reki. To tādēļ, ka Rīgas Latviešu biedrība stāvēja un gribēja stāties vēl

dzīvākā sakarā ar Kurzemes latviešiem, un tad arī, lai šie lielikungi redz, ka

biedrība nemaz tik ļauna nav. So priekšlikumu sirsnīgi aizstāvēja Fuchsings un

arī Pēteris, kuram draugs bija atstāstījis savu sarunu ar konsulu. Latviešiem va-

jadzētu būt smalkiem un saticīgiem, lai atņemtu vāciem ikkatru iemeslu viņiem
uzbrukt...
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Svētki ļoti spoži. Kungi bija ne vien lūgti, bet arī nākuši. Vai aiz

draudzīgas piekrišanas vai ziņkārības, vai pat lai ieskatītos ienaidnieku lēģerī,
kas to lai zin?! Bija ieradušies arī visu Rīgas vācu biedrību delegāti, bija ieradies
Latviešu Draugu biedrības priekšnieks Augusts Bīlenšteins. 75 Sevišķi šī biedrība
slēpa savā sirdī pret jauno latviešu biedrību slepenu naidu un skaudību. Līdz
tam viņa šķitās būt latviešu kulturelās attīstības vadons, — te nāca kāda cita un

draudēja viņu pie maļas nobīdīt. Jau tagad, uz šiem nama atklāšanas svētkiem,
daži kurzemnieki ar Svitenes Kukšu krodzenieku Kari Sprinku priekšgalā bija
pagājuši garām savai draugu biedrībai, salasījuši kādus 140 rubļus naudas un

piesūtīja tos Rīgas Latviešu biedrībai kā «mīlestības dāvanu». S. savā vēstulē,

starp citu, rakstīja: «īpaši arī atzīstu es to par lielu labumu, ka priekš mums,

latviešiem, tāda biedrība ir cēlusies, kas mūžam augstā vērtē un cienīšanā priekš
mums un mūsu pēcnākamiem pastāvēs

.
. .»

Draugu biedrība paredzēja, ka te viņai būs bīstama konkurente, un sīksti viņa
turējās savās pozīcijās. Vēl tanī pašā gadā tā sarīkoja Dobelē dziedāšanas svēt-

kus, kas tomēr nevarēja aizsniegt to apmēru, ko vēlāk latviešu centrā no Rīgas
Latviešu biedrības sarīkotie dziedamie svētki. Bez tam arī Draugu biedrība no-

pietni vien sprieda par pagastu banku dibināšanu, bet tauta jau dziedāja no

Lapas Mārtiņa 76
sacerētās asās parodijas par «baznīckungiem» un «melnsvār-

čiem», kuri kāri uz «rubuļiem» un «cāļiem», grib, lai tos viņiem pienes muižā un

tiem vēl roku bučo, bez tam vēl brauc apkārt māju no mājas linodami . . . Tādēļ
nekas no mācītāju biedrības projektiem vairs nevarēja iznākt. Lai viņa arī būtu

labi domājuse, tautas progresivākā un radikālākā daļa lūkojās uz viņu ar neuz-

ticību, un konservatīvai daļai, kuri ara ar veciem tēvu arkliem, tiem arī tādu

banku nevajadzēja. Varēja sacīt, ka, ja Draugu biedrībai nebūtu stājusēs ceļā
latviešu tautiskā atmoda un Rīgas Latviešu biedrība, tā droši vien latviešu garīgā

un saimnieciskā dzīvē būtu spēlējuse svarīgu lomu. Ir tādēļ viegli saprotams, ka

A. Bīlenšteinam, kad Kaspars Biezbārzdis svētkos turēja uz viņu runu un viņu

cildināja, nebija nekāds lāga prāts uz Latviešu biedrību. Viņš neuzsauca vis tai

laimes, kā to varēja sagaidīt, bet «pacēla savu glāzi» uz tiem trim latviešu laik-

rakstiem, kas toreiz pastāvēja, proti: «Latviešu Avīzēm», «Mājas Viesim» un

«Baltijas Vēstnesim» . . .

Turpretim Kurzemes gubernators novēlēja laimes latviešu tautai un pie tam

vēl latviešu valodā. Kurzemes muižnieku priekšnieks f. d. Reke turēja pat ga-

rāku runu latviešu valodā, cildinādams pašu Rīgas Latviešu biedrību, «kura,

viņu ielūgdama, gribot ar to pierādīt, ka tā ar citām aprindām zemē grib miera

dzīvot».

Latviešu biedrības politiķi nebija maldījušies. lespaids, kādu nama iesvētīšana

atstāja uz vācu aprindām un muižniecību, bija ļoti labs, vismaz tā likās
.. .

Lieliski biedrība pie viņiem bija atjaunojuse savu kreditu un būtu varējuse tīri

gozēties miera saulītē, ja nebūtu radušies atkal jauni nemiera gari .
.
. Gudram

gudra nelaime! Par šo brāļošanos ar vāciešiem jutās savā sirdī ievainots pareiz-

ticīgo latviešu elements pašā biedrībā. Biedrības sekretārs tobrīd bija pareizti-

cīgais ģimnāzijas skolotājs Krauklis un runas vīros pat garīgā semināra inspektors
Drekslers. Tie atrāvās ne vien no darbības biedrībā, bet drīzi vien arī galvas
pilsētas presē, toreiz vislielākā un izplatītākā krievu avīzē kToaoc» parādījās

naidīgas atsauksmes pret Latviešu biedrību, kura piekopjot separātismu. 77 Varēja
redzēt, ka tie raksti bija cēlušies no pašu ļaudīm. Viņi vainoja biedrību, ka pie

iesvētīšanas bijuse reprezentēta gan luterāņu, bet nevis augstākā pareizticīgo



244

garīdzniecība. «Baltijas Vēstnesis», polemizēdams ar šiem rakstiem, gan pārmeta,
kādēļ tad viņu darinātāji neesot savu balsi pacēluši par to iepriekš, biedrības sēdēs,
kad

par to ticis spriests. Viņi tad lēmumu mierīgi pieņēmuši. Viss tas pareizticīgo
opozīciju neveda pie citas pārliecības. Nākošā gadā Krauklis un Drekslers gluži
atrāvās no biedrības, un arī Biezbārzdis lielu laiku palika nost. Ši bija pirmā
plaisa starp Rīgas Latviešu biedrību un latviešu pareizticīgo elementu (Debes-
braukšanas draudzi), kurš tad allaž pret viņu nostājās opozīcijā un grupējās ap

vēlāko Rīgas Latviešu Amatnieku palīdzības biedrību.78

Nu, protams, ka Pēteris gan arī dzīvi interesējās par visu, kas tika runāts

svētku aktā un goda mielastā, lielā mērā iesila par Dinsberga Ernsta un Kau-1
dzītes Matīsa' 9 dzejoļiem, kuri tika nolasīti, un arī teātra izrādē80 viņam bija ko

izsmieties. Bet vēl jo daudz lielākā mērā viņa interese, kā jau visiem citiem jau-

najiem, bija saistīta pie balles un dejas. Un Pēterim jo sevišķi.
Pirmkārt, viņš bija ievēlēts par dejas priekšnieku un tātad pirmais vīrs visā

ballē. Kādas dejas viņš izrauga, tādas vajag diet, kad viņš liek, muzikantiem

vajag sākt un beigt
.. .

Padod tikai zīmi un: «trach, trach» iet vaļā .. .
Simtiem

pāru dejotāju kust un mudž kā uz kāda ģenerāļa pavēli . .
.

Nobeidzas kāda tūre,

dod viņš atkal zīmi un: «miers!» Muziķa apklust acumirklī... skaņas noraustās

vien. Un jaunavas viena ar otru sačukstas: «kas tad ir tas jaunais cilvēks ar

melnām ūsiņām un zilo lentu pie krūtīm?
..

.» «Tas ir tas «tancforštēeris»,
Krauklīšu Pēteris ...» Daža laba acs šķelmīgi, daža ar ilgām uz viņu nolūkojās,
aizmirsdama pat savu kavalieri, kas tai pie sāniem

.
. . Apzinīgi viņš izgāž savas

baltās krūtis un iespiež roku frakai sānos
...

no daudziem apskausts, bet no

daudzām apbrīnots un iekārots
.. .

Un otrkārt, balle viņam vēl jo patīkamāka viņa Māris dēļ. Viņa jau ilgi
iepriekš uz to bija rīkojusēs, un, kad tā ieradās un Pēteris to tad viņas «štātē»

ieraudzīja, viņš palika mēms! Dzeltena zīda kleita ar lielu šlepi uz turnira (kri-
nolines bija jau atmestas), kad gāja, čaukstēja vien, ausīs mirdzoši auskari, uz

rokas zelta aproce un pirksti pilni riņķu, mati augstā cekulā, vilstošas acis un

burvīgs smaids!
.. .

Pēterim sirds kaita vien! .
.
. Viņa vairs nebija kņīpa, bet

pilnīgi izbrieduse meita, no ziedoņa lēnā mīlīguma pārgājuse karstās vasaras

tveicē
.. .

Un cik eleganta un cēla viņas izvešanās — jo vai tad nu velti bija

mācījusēs tos gadus pie Tīdemaņa kundzes!
.. . Smalka, pastāvīgi kautri smai-

dīdama . . . atturīga, bet sievietes kairumu dvesdama iz ikkatras drēbju vīlītes
.. .

Jo vairāk viņš uz to skatās, jo vairāk sirds viņam uz tās iedegas .. . Viņš tajā

iemīlējies — — līdz ausīm, tas būtu sacīts par maz —
aiz mīlestības viņš to

varētu vai apēst ...

Viņa mīlestība tik liela, ka viņš nevar pat paciest, ka arī cits kāds tai pie-
duras

.. . Viņš vienīgais gribētu turēt viņu savās rokās, ar viņu dejot un šūpot
visu mūžu

.. . Bet šodien viņam maz tas lemts. Amata pienākums viņu no tam

lielā mērā kavēja, un arī viņa pate, lai gan pret viņu maiga, tomēr tāda

pavēsa . . .

Vai tad māte viņai mazum kaluse galvā: «Tu pret viņu pārāk mīksta un

padevīga, tādēļ viņš tev liek gaidīt un gaidīt! Bet vienreiz vajag noņemt īsi. Ja
viņš netaisa beigas, tad taisi tu beigas ar viņu . . . Ak tu mūžs, ir jau citi cilvēki

arī vēl ...»

Tas viens. Bet viņa bija arī lasījuse kādu romānu, ļoti saistošu, un tur iepa-
zinušās drusciņ ar tiem koķetēšanas mākslas likumiem

.. .
Vīrietim nebūs izrādīt,

ka esi viņā iemīlējusēs. Taisni otrādi. Jārāda, ka viņš tev gan nav vienaldzīgs,
ir patīkams, bet nevari viņu mīlēt

..
. Tad viņš ir uguns un liesmas, un nekādi
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šķērsli viņu vairs nevar aizkavēt iemīļoto sievieti, cik atri vien iespējams, iegūt
par savu . . .

So eksperimentu viņa nu izmēģināja pie sava Pētera. Kad dejojot viņš tai

lūkoja mīļi ieskatīties acīs, tad viņa tās nodūra un slēpa . . . kad gribēja viņu pie
tam vēl jo ciešāki piespiest pie savām krūtīm, tā turējās it kā pretim un ar savām
rokām izdarīja it ķā pretspiedienu. Ar vārdu sakot, Pētera vienkāršais, vaļsirdī-
gais Māris bija pārvērties par noslēpumu. Un, kad viņš uztraucās savā laimes

apziņā tiktāl, ka viņu pievilka cieti pie sevis, tad viņa apstājās dejot un no viņa
atsvabinājās. «Pateicos ļoti!» viņa maigā balsī sacīja . . . «Esmu nokususe

..
.»

Viņš tad, kā no laivas izmests, to rūpīgi uzlūkoja. «Tik ātri?!
.. . Vai ne-

jūties vesela? . . . Vai nevēlies kādu atspirdzinājumu? ...»

Māris vēlīgi pasmaidīja. «Pateicos
...

ne
.. . Kādēļ tad tu par mani tā

rūpējies? ...»

Sis jautājums viņam izlikās tāds svešāds
..
. «Kādēļ? Nu, tāpat ..

. Mēs

taču
— — jeb vai tu varbūt kādā ziņā uz mani ļaunojies? . . .»

«Nē, nepavisam!» viņa uztaisīja atkal citādas acis . . . «Kāda tiesība tad man

uz tevi ļaunoties? ...»

«Kāda tiesība?» viņš to kaislīgi uzlūkoja . . . Mari ■—?» Cieti viņš
spieda tās roku

..
.

«Au!» tā izsaucās, imitēdama sāpes un roku no viņa atraudama. Viņi bija

nogājuši jau pie citiem. Tur bija Mikumu un Kreiļu familijas: Mikumu Kārlis

spožās ģimnāzistu kņopēs, Grietele ar savu vīru Mārci, Edelberts ar zeltainiem,

krūzotiem matiem, zilām acīm un melniem samta svārkiem, visi pazīstami. Bet, kas

viņam nepatika, bija tas, ka tas Starpingks te atkal plātījās, ņēmās ar Mikumieti

un Kreilieni, ka skan vien. Vajagot apakšā ieņemt kādu galdu, kur visiem pie-

sēst. «Strunt! kur to naudu liks,» tas činkstināja pa savu bikšu kabatu
.. .

«Cū-

kas viņu neēd, un radiem pašiem diezgan.»
Pēterim tas nu būtu bijis vienaldzīgi, tikai viņam sāpīgi sirdī iedūrās tas, ka

arī Māris smaidīdams klausījās uz šīm muļķībām kā uz kādu svētu nopietnību,
bet, ko viņš sacīja, to nemaz nedzirdēja . . .

Viņš sapīka, bet smiedamies griezās turpat blakus pie Mārča sievas Grieteles:

«Vai neizlaidīsim kādu riksi? . . .»

«Un ka vel?!» ta pārgalvīgi attrauca, uz visu ko gatava. «Vel jau kājas
nebūs aizmirsušas ...»

Visi sirsnīgi noskatījās, kā viņi aizlidoja, it sevišķi Mārcis. Tas nepavisam

nebija greizsirdīgs, bet priecājās, ka draugs tā ievēro viņa sievu, un viņa tik ļoti

gribēja dejot . . .
Grietele jau atkal gribēja izgriezt pēc visiem likumiem un, tikpat kā uz drā-

tīm vērta, rūpīgi uzmanīja takti, un skaitīja soļus . .
.

Tomēr viņai vēl atlika laika

viņam uzprasīt: «Kas tad ir, Krauklīt kungs, ka jūs liekat tam Mārim tik ilgi

gaidīt? Jūs tikai krājat to naudu un par sievu nemaz nedomājat
..

.»

Viņš dziļi piesarka, dzirdot Māris vārdu . . .Bet kā lai nu viņš tai teic tais-

nību, atsmējās tik: «Uja, jauna meitene
..

. nevar drusku pagaidīt . .
.»

«Zināms, izbēgt jau viņai neizbēgsat,» Grietele gudri noteica
.. . Bet savu

sarunu tā vēlāk uz siltām pēdām steidzās atstāstīt Mārim, kas Pētera lietu vis

nelaboja. Ja Māris būtu zinājuse, ka viņš pavisam citādi domāja . . . sevis

viņš nu cieti noņēmies, ka nu nevienu stundu vairs ilgāk negaidīs .. . Viņš pat

nesaprata, ka bija varējis tik ilgi gaidīt... Sāka jau mocīt greizsirdība un ne-

miers, ka tikai kāds Mari viņam nenokampj ..
. Lai tikai paiet tie biedrības

svētki un atkrīt ta lielā krāmē no kakla
..

. tad, mana Marīt, mes citādi paru-
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nāsim
. . . Bet šodien jau pie gadījuma viņš tai ausīs iečukstēs, ka viņu mīl tik

ļoti . . . nevar ilgāk vairs
...

un laupīs viņai skūpstus, karstus skūpstus
.. .

Tikai

tas Starpingks, tas tur maisījās kā tāds ērms!
. . .

Atlaidis savu dejotāju, viņš steidzās izpildīt savus dienesta pienākumus un

skaļā balsī nosauca: «Lūdzu kungus un dāmas piedalīties uz vienu vispārēju
foršpīli!» (franksezi). Tas radīja dzīvu kustību jauno ļaužu barā

.. .
Kavalieri

sarunāja viens otru par savu «visa vis» un angažēja savas dāmas.

Viņš pats steidzas uzaicināt savu Mari, bet viņa tam par lielu pārsteigumu
atbildēja, ka šoreiz nedejošot .. .

«Kadeļ ne?! Man pretinieks jau sarunāts...» Tas viņam patiešam ķeras pie
dūšas . . .

«Nu, tāpat
.. . gribu noskatīties

.. . Dabūsi jau citu dejotāju
..

.»

«Vai tu to vēlies?!» viņš izaicinoši iesaucās, viņu cieši uzlūkodams . . .
Bet viņa atkal nerādīja acu un koķeti iesmējās. «Kā bērns?!

.. .
Kas man

tur ko velēties vai nevelēties
..

.»

Tas viņu patiešām ievainoja
.. . Viņš kodīja lūpas un valdījās apslēpt savu

iekšējo nemieru . . . Uz viņa zīmi orķestris nospēlēja priekšspēli, un pāri steidzīgi

ieņēma norunātās vietas. Bet vēl viens otru meklējās un sarunājās . . . Viņš to visu

noskatījās nedzīvi, kā bez kādas intereses
...

Tā nebija laba atbilde no Māris

puses . . . Likās, bija jau nostājušies visi. Citi jau sāka nepacietīgi plaukšķināt,
un viņš deva zīmi iesākt

...
Uz viņa mājienu arī muziķa gāja vaļā, un, viņas

skaņām atskanot, pāri vijās vieni caur otriem tikpat kā skudru pūznī.
Ar gandarījumu viņš pārskatīja dejas zāli kā dažkārt ģenerālis kaujas lauku.

Vai visi ietura kārtību un pieturas pie jau pieņemtiem dejas likumiem. Protams,

ka viņš pie tam ieraudzīja arī ļoti daudzus pazīstamus vaigus.
Tur Andrejs, tagad padrečiks koku fabrikā, dejoja ar Līschenu. Krūtis iz-

gāzuse un turniru atstiepuse, viņa milzīgi amizējās . . . Smaidīja vienā smaidīšanā,

kad Andrejs šai ko teica, un reizēm pat viņam iesita ar savu milzīgo vēdekli.

Pēteris pie sevis pavīpsnāja. Ko viņš tur runāja, to viņš it labi varēja iedomāties.

No tās reizes, kamēr Mārcim bija gājis tik labi ar sievu, arī Andrejs par pre-

cēšanos vien runāja un taisni sacīja, ka šis nākšot uz balli, lai varētu sev iz-

raudzīt līgavu. Un viņš jau droši zināja, ka kāda viņu tur gaidīs. Ar Līschenu

viņš tātad jau bija uzsācis agrāki, zinādams smalki, ka, pie konsuliem dzīvodama

un pie tam vēl visu uz tirgu iepirkdama, tā iekrājuse labu grasi. Viņš pat bija

redzējis tās «spārkases» grāmatiņu .. .
Un tas nenāk mīlestībai par sliktu, drīzāk

to vairo un paveicina drīzu apprecēšanos ..
. Tālāk Pēteris manīja arī Matildi,

kura dejoja ar Didži, tagad štaueru. Tiem gan, cik varēja redzēt, nebija vienam

pret otru tuvākas intereses, tos vienkārši nejaušs gadījiens savedis kopā. Viņam

vajadzēja dejotājas, un viņa arī negribēja palikt sēžot. Bez tam arī Didžis ar

dāmām maz ko mācēja runāt
...

tur Andrejam pavisam cits akots! . . . Bet likās,

ka viņš sarakstās ar Kreiļu radenieci Lavizi uz laukiem. Tādēļ Matildei acis

gāja uz visām pusēm tikpat kā dzirksteles, un pāris karstu un kvēlojošu staru

ķēra arī Pēteri, it sevišķi tad, kad tas skatījās uz citu pusi
...

Kā rādījās, tad

priekš viņas te nebija nekas . .
Daži nokavējušies pāri meklē savus pretiniekus, daži atsevišķi dejotāji vēl

mēģina sarunāties un stāties rindās . . . Bet vēl trūkst vienam otra . . . Kad pirmā
tūre nobeigta un iestājas starpbrīdis, kāds jauns cilvēks piesteidzās Pēterim un

viņu lauzītā valodā uzrunāja:

«Tancforštēera kungs, ā, vai man nevarat man dot kādu, kas pretim

danco? ...»
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«Nezinu neviena! . . . Man pašam nav dejotajās.»
«Skāde! . . . Tik feina muziķa .

.
.»

Pēteris ciešāki ieskatījās viņa seja. «Ar ko man tas gods?
..
. Vai mēs

neesam kur jau redzējušies?»
Svešais bija ģērbies pēc jaunākās modes, glīti un gludi frizēts un iznesās pa

pusei ka gigerlis .. . Žigli izvilcis glītu, zeltītu etviju, tas no tās izņēma vizīt-
karti un pasniedza to Pēterim. Uz tās stāvēja: «Jozef Brozunoffski».

Pēteris viņam ieskatījās vēl ciešāki sejā. «Jozi
.. . vai tu — jūs mani

vairs neatceraties ...»

Svešais cilvēks sāka sarkt
.. . varēja redzēt, ka viņš atminas gan, bet negrib

atzīties .
.

.

«Pēteris! Pirmoreiz uz Rīgu nākdams, iebraucu ar jums, leišiem, kopā. La-
bību, atceraties, kur izbērām pie Baltā Auna . . . kungu kāpostus vēl strēbām . . .»

«Ach jā, jā!» jaunais cilvēks, kas nebija nekas cits kā Jozis, atcerējās
..

.
«Tad jūs, kungs, tas Pēteris, kas toreiz . ..»

«Jā
. . . redz, kāda nejauša sastapšanās . . . Jūs Rīgā tagad dzīvojat?

.
. .»

«Jā, ašmu fotogrāfs . . . Sauļos izmācījos, tad atnācu uz Rīgu . . . Man ir laba

vieta ...»

«Paldies dievam! Bet kā tad citādi sviežas?
...

Kā jums, leišiem, vis-

pār iet? . . .»

Jozis piesarka līdz ausīm un palika pavisam tāds ērmots. «Es neešmu vairs

leitis
.. .

esmu polis . . . Mani vairs nešauc Brožunas, bet Brozunoffski.»

«Kā?!» Pēteris viņu neizprazdams uzlūkoja... «Agrāk jūs taču bijāt
leitis . . .»

«Agrāk jā . . . bet leiši prasti un glupi, man viņi netīk!»

«Bet viņiem ir pagātne, jums, leišiem
..

. kāda dižena pagātne, Brozunofski

kungs!» Pēteris iesaucās. «lerunājieties ar mūs' Biezbārzdi, Veinberģi vai Varai-

došu Zanderu. Kādi jums, leišiem, bijuši vadoņi un kunigaikšti! Mintauts,

Jagails, Vitauts, Oļģerts, Ķeistuts . . . Kas tie par kareivjiem! . . .»

Jozis klausījās, bet, kā rādījās, no visa tā nekā nesaprata. Viņa iekšējā izglī-
tība nebija nekādā samērā ar ārieni

.. .
«Man jāsaka, ka es par leišiem esmu bijis ļoti maldīgās domās,» Pēteris tur-

pināja. «Spriežot pēc tā, kādi viņi tagad, nevar domāt, ka tie agrāk bijuse tāda

varonīga tauta
.. . Visi dievi, visi vēsturiskie varoņi, visa mūsu mitoloģija, tā

mums no leišiem
..

. Romnove atradusēs Prūšos, kas arī bijuse tādi pat leiši.

Krīvs un vaidelaiši, Līgo un Kaunis un visi citi
...

Jo mums pašiem nav ne-

kādas slavenas vēstures. Septiņsimts gadus esam smakuši verdzībā
.. . Priekš

tam mums gan bijuši savi varoņi, kā Viesturis, Indulis un vēl kādi, bet teiksmaini

un mīklaini, ka droši
par viņiem nekā nevaram sacīt. Bet jums, leišiem, visi droši

vēsturiski senči
..

. Parunājiet ar Biezbārzdi, dzirdēsat! Tikai tas ir, ka leiši un

mēs, latvieši, esam viens
.. .

Jūs, leiši, tas vecākais zars, mēs, latvieši, tas

jaunākais . . .»
81

Publika atkal izrādīja nepacietību, ka netiek dota zīme uzsākt, kādēļ Pēte-

rim bija tas jādara. Un arī Jozefam Brožunofskim, poļu panam, nepatika ne

šīs atmiņas, ne radniecība, ne arī viņam patika par
leiti būt! . . . Kaut ko stomī-

damies, tas atvainojās un piesarcis aizgāja, laikam ar iemeslu, ka grib pieda-
līties vēl pie dejas

.. .

Pēteris tātad palika atkal viens un domīgi nolūkojās ļaudīs .. .

«Tātad ir

ne vien kaunīgi latvieši, bet arī kaunīgi leiši,» viņš nodomāja
.. . Bet kas tas?

Vai tā nebija Māris, kas tur zāles otrā galā —? Māris, jā ...

Un ar Star-
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pingku
..

. Kurmingku visa vis .. . «Zvīks!» viņam pārskrēja pār kauliem. Kā

viņa tā?! Un cik laipna un lipīga .. .
Nevar būt, viņa tikai ar to jokojas ..

.
melo . . . Starpingks griežas, ka vai zelta križuļi uz baltā vēdera

pa gaisu iet
.. .

nē, nē
.. . viņa to muļķo .. . Bet triec abi, tīri kā viņiem būtu kāds tuvāks sa-

kars
.. .

sačukstas
..
. tad sirsnīgi nosmejas

...
it kā tas būtu no dieva

tiesas!
..

. Pēterim vaigi sāka kaist
...

it kā pienaglots viņš lūkojas uz turieni

un kodī lūpas . . . Bet viņa uz to pusi nepaskatās . . . Nē, tas taču par
traku!

Kad deja bija nobeigusēs, viņa dodas sava kavaliera vadībā lejā restora-

cijas telpās, kur Starpingks jau piesaucis pilnu galdu un citi jau uz viņu

gaida
..
. Pēteris gan negrib ierādīt, bet viņam tomēr rūp redzēt, kas tad tur

īsti ir, un tādēļ arī viņš nokāpj lejā
.. .

Kā kārtībniekam viņam vispār jālūko

uz kārtību, tas skatās vispārīgi un neliekas viņu galdu redzam, bet tomēr redz

smalki visu, kas tur notiek. Te Mikums viņu jau notālēm pamanīja un iesaucās:

«Ē Krauklīt Pēter, ē znot, panāc šurp! Mums ir alus, mums ir šņabis, mums

ir vīns . . .»

Bet viņa pate tam piegrūž pie sāniem, un tas arī apklust, bet platu muti

neizprazdams uzlūko savu sievu un pārējo apkārtni
...

Nu arī viņam ataust

gaismiņa, kādēļ Starpingks tik dūšīgi sauc.

Pēteris, kā jau teikts, to visu neliekas ne redzam, bet sirds iekšā viņam
dauzās kā traka! Labi!

.. . Labi!
... Ja viņa tā, viņš arī var citādi!

..
.

Kā virpulis viņš apgriezās uz papēdi riņķī un devās no šejienes prom, pa

trepēm augšā .. .
Te nejauši viņam kāda sieviete aizskāra roku. «Brālēn

..
. jums vajag man

palīdzēt, mani aizsargāt
..

.» tā drebēja
.. .

«Ortrude!» viņš pārsteigts iesaucās. «Kā jūs še — attikāt?! Tas pavisam
dīvaini ...»

Balss viņam tāda skarba un cieta, it kā viņš būtu ļoti ļauns
.. . Ortrude

jau nevarēja iedomāties, kādēļ viņam tā tāda
...

un ka viņš nāvīgi sirdī ķerts
kādas citas dēļ

..
.

«Atvainojiet, papa un mamma nav mājās,» viņa piesarkuse iesāka
..

. «es

gribēju mazus piedzīvojumus .. . atnācu Līschenai līdzi
..
. Tas bija gaužām

muļķīgi no manis, vai ne?
. . . Bet es gribēju redzēt, kādi tie latvieši ir

.. . Ļoti

pieklājīgi cilvēki, ha, ha, vāciski vien vairāk runā
.. . Tikai viens kungs, tas ir

ļoti uzmācīgs un nepieklājīgs, tas man staigā pakaļ un mani vajā
.. .

Viņš

pastāv uz to, ka man vajag dzert ar viņu šampanieti . . .»

«Tas nebija labi, Ortrudes jaunkundze . . . Pavisam bez papa un mammas

ziņas! .. .
Tas jūsu šķirai nepieklājas.»

īstenībā jau viņš viņas nostāstu pa ausu galiem vien dzirdēja, jo viņam

priekš acīm vienmēr stāvēja Māris, uz kuru bija zīmēti šie skarbie vārdi
.. .

«Jā, jā, es jau atronu, ka tas bija muļķīgi,» viņa notriekta sacīja, un lūpas
vēlās uz raudām. «Bet, brālēn, jūs taču neko nesacīsat manam papum un mam-

mai?» viņa glaimi lūdzās
.. . «Lūdzu, lūdzu

..
.»

Pēteris beidzot atjēdzās. Jā, par ko tad viņš uz tās izrādīja tik lielu skar-

bumu?
.. . Viņam var būt tikai patīkami, ka viņa te, jo Mārim tagad būs

redzēt, ka arī viņš nav zemē metams
.
. . Fuchsings viņam nebija slēpis savu

sarunu ar konsulu un lielo laimi, kas viņam būtu varējusi uzsmaidīt
.. . Toreiz

viņš par to tikai pasmējās, tik ļoti viņš bija priekš Māris
—

bet viņa — tagad

viņa . .
.

«Piedodiet man tikai šo reizinu
.. .

nekad vairs tādu muļķību nedarīšu,»
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Ortrude lūdzas, kad viņš klusēja .. . «Nenododiet mani, bralen, es labošos .
Vai jūs dusmojaties uz mani ...»

«O, it nebūt!» viņš beidzot smiedamies iesaucās... «Nav jau galu galā ne-

maz tik briesmīgi . . . Mēs taču norunājām, ka jūs ieradīsaties Latviešu biedrībā
un es jūs vedīšu uz pirmo deju ...»

Viņa gan atvieglota uzelpoja, bet saduga par šo morālisko pliķi .. . Viņa
jau nebija nākuse atklāti un tieši, bet gribējuse iešmugulēties pa sāņu durvti-

ņām . . . Atklāti viņa kaunētos to darīt . .
.

«Pateicos jums, brālēn
...

es vairāk tādas muļķības nedarīšu,» viņa spieda
tam roku.

«Tur nav nekādas muļķības, mēs, latvieši, jūtamies pagodināti, ka esat pie
mums ieradušies,» Pēteris attrauca

.. . «Tagad lūdzu jūs uz nākošo deju ..
«Labprāt, bet esmu jau pieteikuse šim uzmācīgam cilvēkam,» Ortrude

attrauca. «Viņa uzvešanās tomēr nav panesama ...»

«Lūdzu, par to nebīstieties
...

Se mēs esam tie noteicēji
.. . Patlaban pēc

rindu kārtības ir valsis
..

. Lūdzu.»

Tas deva muzikantiem zīmi, un drīzi vien zālē atskanēja līgojošas valša

skaņas . . . Pirmais pāris, kas lidoja, bija Pēteris un Ortrude, aiz viņiem citi
.. .

arvien vairāk un vairāk . . . Un viena daļa ļaužu ar labpatiku uz viņiem norau-

dzījās ..
. Arī Māris un draudzenes no sava stūra viņiem vērīgi sekoja un

Māris arvien ar pieaugošu interesi
..

.

Vēl jo nemierīgāka Māris palika, kad viņš pēc dejas ar svešo skaistuli

zem rokas promenēja pa zāli un, ja viņa nemaldījās, tad runāja pat pa vāciski.

Nē, nē, viņai vajadzēja to lietu tuvāk izzināt . . . Arī viņa ar savām draudze-

nēm un Kreiļa Edelbertu, un savu brāli Kārli promenēja tiem pakaļ un lūkoja
kādu vārdu no viņu sarunas noķert. Se viņai arī bija izdevība, garām aizstei-

dzoties vai iesānis ejot, svešo drusciņ tuvāk aplūkot, lai gan viņa to nelikās ne

redzam
.. . Viņa zīmēja un zīmēja, kur šo sievieti jau agrāk redzējusi, bet

pateikt to nevarēja . . .

Pēteris to visu manīja, bet nelikās ne zinot. Viņš sajuta gandarījumu un

prieku, ka varēja viņu tagad paķircināt. Viņš dzirdēja it skaidri, ka abi zēni

Kārlis un Edelberts debatēja par tautisko jautājumu. Kārlis dedzīgi klāstīja,
cik tas liels tikums, ka cilvēks nenoliedz savu tautību un runā tikai latviski

..
.

Ikvienam latvietim ir jāturas kopā ar saviem tautas brāļiem
...

To arī Edelberts

sajūsmināts atzina un, tā kā pa
latviski prata pateikt labi ja «jā» un «nē», tad

sacīja pa vāciski: «Lettisch versteh' ich nicht, aber wo es drauf ankommt, halte

ich mich auf Seite der Letten.» (Latviski es neprotu, bet, kur uz tam attiecas,

es stāvu par latviešiem . . .)
Arī Ortrude ļoti interesējās par vienu otru parādību un prasīja Pēterim, kas

tas tāds blondais jauneklis ar to samta vamzi. Kad viņa dabūja zināt, ka tas

viņu agrākā kučiera dēls, viņa saviebās
...

Ar to bija aizskartas viņas estētiskās

jūtas
. . .

Pēteris to manīja un pasmaidīja. «Neko darīt, jaunkundze! Kādos vilkos

iegājis, tādos jākauc .. . Tagad dejosim franksezi, un, ja jums nav nekas pre-

tim, es uzaicināšu Kreiļu Edelbertu mums par visa vis . ..»

«Nē, nē, ir nepatīkami ar «emporkemlingu» ..
.» viņa vairījās .. .

«Tādi «emporkemlingi» jau mēs, latvieši, it visi esam!» Pēteris paskaidroja.

«Neviens mēs negribam palikt, kas esam bijuši, bet visi cenšamies uz augšu .. .
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Arī tāpat papa — —» te viņš apķērās — «lai gan viņš vācietis, tomēr cenšas

uz augšu ...

Tā arī Edelberts
...

tas vispār tā cilvēka dabā
..

.»

«Lai arī,» viņa savieba vaigu . . . «bet, kad to zin, es nevaru ...»

«Savu draugu Andreju arī es nevaru aicināt, jo tad jums jādejo pretim ar

Līschenu ...»

«Es lūdzu! ...» Ortrude izbijusēs iesaucās.

Pēterim šī vairuīība patiešām izsauca smīnu. «Cilvēks vien jau nu ir,» viņš
nodomāja . . . «vai tev jau nu tādēļ kas pielips! .. .» «Es zinu vienu,» tas bei-

dzot iesaucās, «Pans Brožunofskis
.. . Tas nemaz nav latvietis, tas ir polis .. .»

Ar to Ortrude bija mierā
..

. poļi katrā ziņā vāciešiem līdzīgi ..
. Pēteris

tādēļ viņu iepazīstināja ar šo «grandu», kas bija ļoti ar to mierā. Viņš gan esot

jau runājis ar kādu vācieti, bet kad pats «tancforštēeris» —
— nē, nē, viņš

dancošot tagad ar viņiem .. .

Viņi sastājās rindās, un frankseze gāja savu gaitu. Brožunofska dejotāja

nebija nekas cits kā Matilde, bet tā bija viena no elegantākām parādībām visā

zālē. ledomājoties Ortrudes un viņas aprindu stāvokli, Pēterim gan metās karsti

ap sirdi, ka viņai jāstājas tik ciešos sakaros ar šo ielas meitu
.. .

Bet labāk,
lai viņa nezin to, aiztaupa sev sirds pārmetumus un morāliskas paģiras

...

Un

patiešām, Ortrude sajuta pret Matildi tādu cienību kā pret pilnīgi sev līdzīgu

augstas kārtas dāmu un, kā saka, amizējās debešķīgi .. .

Arī Pēteris neizrādīja, kā viņam patiesībā ap sirdi, bet izlikās pie Ortrudes

sāniem ļoti jautrs, tik laimīgs kā cilvēks, kuram, tā sakot, vairāk viss nevar būt

pēc prāta. Tikai viņa pretim dejotājai Matildei bija smalkākas nāsis. Tā manīja
it labi, ka Pēterim velk acis turp, kur Māris, kura dejoja ar Starpingku un

likās tik jautra un izlaista, tomēr nemaz tāda nebija, jo, tiklīdz Pēteris piegrieza
savu uzmanību kam citam, tā slepus it kā bez elpas lūkojās šurpu

..
. Matilde

tādēļ noprata, ka viņu starpā vairs nav tā, kā vajag būt, un uzmācās viņam

arvien vairāk ar kaisliem, pētošiem skatieniem
..

.

Bet drīzi vien visa viņu omulība tika pārtraukta no kāda neparedzēta starp-

gadījuma. Brožunofska sarunātais pretim dejotājs nebija nekas cits kā

Kleins
.. . viņš arī bija tas pats, kas bija uzmācies Ortrudei, lai tā dzer šam-

panieti, un kuram tā bija pieteikusi šo deju. Viņš ar šo nepazīstamo blondini,
kura liedzās sacīt savu vārdu, bija nodomājis diezin kādus piedzīvojumus, bet

nu uzreiz viņa tam nozuda
.. . iekrita .tikpat kā ūdenī

.. . Kad muziķa sāka

spēlēt, arī viņa pretim dancotājs nerādījās norunātā vietā . . .

Beidzot viņš uzgāja

tik vienu, kā otru pavisam citā sabiedrībā
. . .

Savās tiesībās aizskarts, tas griezās pie kārtībniekiem, bet tie atbildēja: «Nav

mūsu darīšana
. . . Griezieties pie dejas priekšnieka! . . .»

Frankseze bija jau pāri pusei, kad pēc kādas beigtas tūres Kleins nostājās

piepeši Pēterim priekšā
..

. «Tancforštēera kungs, man ir jāieliek protests .. .

Tā dāma, kas ar jums dejo, ir man šo deju pieteikusi — —» Viņš aprāvās,

jo tikai tagad manīja, ar ko tam darīšana
.. . Viņam smīnēja pretim Pēteris,

kuru tas reiz piemuļķojis . .
.

«Mon Dieu . . .
Nun gibt's Skandal!» Ortrude nelaimīgi iesaucās...

Pēteris stingri uzlūkoja savu pretinieku. «Tā dāma pienesusi sūdzību pret

jums, mans kungs! Jūs esat atļāvušies pret viņu nepieklājības
...

Se Latviešu

biedrībā mēs tādas lietas nepielaižam
..

.»

«Oho!» Kleins saslejas .. .
«Es esmu kavalieris un zināšu gan,

ka pret
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dāmām jāuzvedas
...

Ja tā dāma mani kaut kādā ziņā apvaino, tad lai viņa
uzdod savu vārdu! . . . Kāpēc viņa neuzdod savu vārdu...»

«Mon Dieu!» Ortrude izbijusies viņu uzlūkoja un slēpās aiz Pētera

«Nav vajadzīgs!» Pēteris stingri attrauca . . . «Es pazīstu šo jaunkundzi un

zinu, ka viņa runā tikai patiesību ... Ja viņa saka, ka esat viņu nepieklājīgi ap-
vainojuši, tad jūs esat arī to darījuši ...

Es lūdzu mūs tālāk vairs neapgrūtināt,
jeb vai jums vajadzēs atstāt biedrības telpas ...»

«Lūdzu!» Kleins uztaisīja acis lielas kā ripas .. . «Es savu antreju esmu

samaksājis ...
Ak jūs domājat, ka, ja esat tancforštēeris, tad jums it viss

ir atļauts! ? . . .»

Viņiem tā dzīvi vārdus izmainot, tuvākās dejotāju rindas bija gluži izju-
kušas. Publika visapkārt bija sastājusi riņķī un gaidīja, kāds būs gala iznā-
kums . . .

«Es jūs vēl reizi lūdzu, kungs, netraucēt še kārtību,» Pēteris stingri
noteica

..
. «Citādi būšu spiests jūs izraidīt . . .»

«Godātā publika, lūdzu aizstāvēt publikas tiesības!» Kleins griezās pie ma-

sas, gribēdams iegūt viņas simpātijas . . . «Sī blondā dāma bija tik laipna pieņemt
pie mana galda manu viesmīlību un piesacīt man šo deju. Bet viņa iepatikusi
tancforštēera kungam, un, ja es ko saku, tad mani draud izraidīt laukā

...
Es

lūdzu mani aizstāvēt . . .»

«Oh, oh!» Ortrude sakampa galvu .. . Kāda sievietes balss griezīgi iesmē-

jās ...
tā bija Māris

...
Un Starpingks ieminējās

.. . «Strunt! Tancforštēers

arī nav nekāds liels vīrs . ..»

«Godātā publika!» Pēteris no savas puses griezās pie masas. «Cik šim cil-

vēkam var ticēt, liecina sekošais gadījums. Viņš biedrībai izkrāpa par statūtiem

trīssimts rubļus, bet nozuda kā ūdenī... Ja viņam būtu cik necik goda jūtas,

tas neuzdrošinātos spert savu kāju pār šīs mājas sliegsni . . . Bet
nu, — viņš jau

ir vācietis . . . viņam viss ir iespējams ...»

Bet Ortrudei, kura jau tik daudz amizējusies, tas bija vēl lielāks trieciens pa

galvu ...»

«Ā, vācietis!» daļa no publikas sakustējās .
. . «Ko viņš še meklē? . . , Arā,

vāciet!» citi draudoši iesaucās. Citi atkal: «Ko nāci, vācieti, latviešu kā-

zās?
..

.» Citi atkal to ņēmās «gruntīgi» aplūkot .. . «Vai esi riktīgs vācietis,

vai tikai tāds spaļu vācietis!
.. .» Citi vēl: «Ko nu, vācu plukata .. . taisies,

kā tiec ...»

Ar vārdu sakot, Kleinam lieta tapa par
karstu. «Labi!» viņš sacīja

..
.

«Redzēsim! Es tagad griezīšos pie policijas, lai viņa sastāda protokolu
..

. Tai

jaunkundzei būs jāuzdod savs vārds un adrese ...»

«Vai uz upes policiju?!» citi, viņu pārsmiedami, iesaucās . . . «Ej labāk, brāl,

uz savu fāterlandi . . .»

«Es jums to parādīšu!» Kleins draudēja .. . «Par šādu naidīgu izturēšanos

pret vāciešiem biedrība var tikt pavisam slēgta .
.
. Ardievu, jaunkundze, mēs vēl

redzēsimies ...»

«Ko nu pļurkšķi!» citi tam vēl nosauca pakaļ. «Pats gubernators nāk pie

mums viesos ...
ko tu biedrībai vairs padarīsi ...» Bet dažas balsis atskanēja

arī: «viņam taisnība, jā, viņam taisnība
..

.» Pēterim likās, ka viņš starp tiem

bija sadzirdējis arī Māris balsi
..

.
Ortrude bija ne dzīva, ne mirusi . . . tikai atbalstīdamās uz Pēteri, tā varēja
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vēl uz kājām noturēties . . . «Glābiet mani. . . palīdziet man!» viņa čukstēja. «Ja

man savs vārds jāuzdod, tas nāk zināms visā pilsētā ...»

«Apmierinājieties, Ortrudes jaunkundze, tas nenāks zināms,» Pēteris cieti no-

sacīja. Publika nepacietīgi turpināja, lai pārtrauktā deja tiek atkal uzsākta. Bet

Ortrude bija uztraukta tādā mērā, ka viņai no tālākās piedalīšanās nevarēja būt

runa. Nodevis savu amatu savam palīgam un atvainojies saviem pretim dancotā-

jiem, Pēteris ar viņu izstājās no rindas. «Jums jāpazūd no šejienes, Ortrudes

jaunkundze,» viņš sacīja
...

«Ja Kleins atnāk še atpakaļ ar policiju, viņš
nedrīkst jūs še atrast ...»

«Tad novediet mani pie Līschenas, mēs dosimies uz mājām,» viņa sacīja.
Bet Līschena zāles otrā galā ar savu Andreju amizējās tik debešķīgi un bija

nogrimusi tik dziļās sarunās, ka viņai nebija ne jausmas no visas šīs drāmas, kas

še notika. Viņu traucēt būtu tas pats, kas sacelt vēl reizi pie publikas ievērību.

«Mums jāiztiek bez viņas,» tas atbildēja. «Ja esat ar mieru, tad pavadīšu

jūs uz mājām drošībā . . .»

«Es jūs lūdzu, brālēn, esiet tik laipns . ..»

Viņš to aizveda pirms uz garderobi, tad viņi pazuda aiz mazajām durvtiņām
zem skatuves un iztika ārā uz ielas pavisam otrā galā, kur ne uguns dedza, ne arī

bija kādi ļaudis .. . Palēni viņš uzsvilpa fūrmanim, kurš pieslīdēja ar savām

kamanām. Viņi tajās iekāpa un laida pilniem rikšiem uz Lielās un Lielās Fūr-

maņu ielas stūri.

Uz ceļa viņi maz ko runāja, tikai Ortrude šad un tad smagi nopūtās . . . Sīs

meičas krūtīs un asinīs cīnījās pastāvīgi divas dabas, viņas elementārā straujība
un uzņēmība ar ieaudzēto vācu šaurpilsonisko vairulību: «das schickt sich nicht!»

(Tas nepieklājas.) «Ja mama to dabūtu zināt, es aiz kauniem mirtu!» viņa vēl

reizi atņēmās . . . «Nekad un nekad vairs es neapmeklēšu Latviešu biedrību
..

.»

«Ko tad Latviešu biedrība tur ir vainīga?» viņš atbildēja. «Es zinu, jaun-

kundze, jūs nicināt mūs, latviešus —» šinīs vārdos izskanēja it kā rūgtums -— —

«bet mēs, latvieši, nekā ļauna jums neesam darījuši. Un tāpēc es sajutu ganda-

rījumu, ka neģēlis, kas jūs apvainoja un gribēja, varbūt, novilkt dubļos, bija
vācietis. Pret dievināto vācieti jums bija jāmeklē nicinātā latvieša aizsardzība

.
..»

«Ak brālēn!» viņa, satvērusi tā roku, mēģināja taisnoties vai lūgt piedošanu...
Tā jau bija taisnība. Viņa sajutās gan vainīga, ka nicinoši noskatījusies uz

latviešiem kā no augšienes, un bija arī tajā pārliecībā — — tādēļ ka viņš tik

dzestrs un atturīgs — ka viņam šī nicināšana dziļi ķērusi sirdī. Bet šovakar viņa

savus grēkus patiesīgi nožēloja. Viņa būtu darījusi visu, lai savu vainu izla-

botu
.. . Viņš būtu varējis laupīt viņai skūpstus, cik grib, un pat, ja viņš būtu

atklājis tai mīlestību, viņa būtu to pieņēmusi. Ja viņš daudzmaz būtu papūlējies,
tad viņa krusttēva sapnis patiešām būtu varējis pārvērsties par patiesību . . . Bet

viņš? Lai gan smalks un uzmanīgs, tad tomēr tik dzestrs un atturīgs, it kā viņam
nemaz nesēdētu blakus sieviete, bet malkas pagale. Viņš jau arī nemaz ar savām

domām nebija klāt pie lietas
... jo likteņa ironija sirds viņam bija palikusi

karājoties tur pie tās otras
...

Tā viņam prātā vien, prātā vien
...

tur tagad

stājies starpā cits
. . . Tas sāpīgi dzeļ sirdī, kura pārmetoši pukst: «Kādēļ viņa

tā
.. .

kādēļ viņa ...»

Māja sasniegta . . . Vēl reizi Ortrude atvadoties tam spieda silti roku, silti un

stomīdamās izsacīja savu pateicību
...

«Ir jau labi, ir jau labi!» tas attrauca
.. .

«Dusiet saldi, Ortrudes jaunkundz . .
.» Tad kamanas jau šļūc atpakaļ .. . Tas

viņu jau aizmirsis un domā jau pavisam ko citu. Atkal par tām pašām vilstošām
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acīm
... Ja viņš par kādu cilvēku domā tikai labu un tas cilvēks tā — — dievs

lai tad žēlo! Viņš sev glaimo, ka it viegli būtu varējis dabūt šo bagātnieci, bet

Māris dēļ viņš ne
.. . Bet viņa -— —ko viņa —?

Viņš paredz, ka vēl šovakar būs liela vētra, un nezin, kā tas beigsies! Viņš
grib ar to izrunāties skaidri un gaiši . . . visu, kas uz sirds. Un, lai tur nāktu kas

nākdams, muļķa puika tas nebūs un sevi aiz deguna vazāt ari neļaus ...
Ja viņa

tā domā ar tādu joku vēl, kas nav viņa vērts viņam arī nevajag! . . .
Hahaha!» viņš savā sirdī nosmējās . . . «Itin kā man būtu kāda note

.. .»

Bet viņš pats sevi pieķēra pie meliem, jo trīsēja un baiļojās, kad tikai ar viņu

patiešām neiznāk beigas... Ko tur sievieŠus var zināt?! Tie ir neizdibināmi...

Dažreiz viņām patīk tāds, kur nav ne virsū uzspļaut, bet, kas ir cilvēks, tas viņām

nepatīk .
. .

Viņš ieradās atpakaļ pietvīkušā rasojošā zālē, kur kaislīgās mūzikas skaņas

tricināja gaisu un visiem acis priekā mirdzēja. Pukstošu sirdi viņš lūkojās pēc
Māris

...
Ā tur

— —
atkal kopā ar šo Starpingku . . . valsēja viņa rokās, pie

tam izlikās tik jautra un laimīga .. . Viņš paliek kā mēms
.. .

sirds sāp un

dusmas .
.

.

Kad viņi bija nobeiguši, Pēteris pārspēja sevi, devās Mārim klāt un, itin kā

nekas nebūtu, lūdza viņu uz deju .. . Viņa spītīgi atmeta galvu un itin kā

negribēja paklausīt.
«Man ar jums, jaunkundze, jārunā!» tas stingri sacīja. Un viņa, drusku

apdomājusies, piesliecās pie viņa, lai viņš liek roku
ap viņas viduci, un atbalstījās

ar savu uz viņa kamiesi
.
. . Viņi aizlīgoja

...

Viņš turēja atkal savās rokās viņas stāvu
..

. centās to pievilkt arvien tuvāk

un tuvāk pie sevis
.. .

Ne
par

kādu naudu tas to vairs nelaidīs ārā no savām

rokām
...

bet tad viņa kā ar varu spieda viņu atpakaļ, un beidzot pretspēks

bija tik liels, ka viņa tam bija vaļā jāatlaiž .. . «Pateicos,» viņa beidzot

apstājās . . .

Starp svešiem cilvēkiem viņi te nu bija vieni aci pret aci
. .

.
«Mikentāl jaunkundze!» viņš beidzot iesāka. «Man jūsu uzvešanās ir neiz-

protama! . . .»

Viņai pietvīkušai acis dzirkstījās . . . «Kādā ziņā, Krauklīt kungs?! . . . Lūdzu

man to paskaidrot . . .»

«Kādēļ jūs vienādi un vienādi dejojat ar šo man nepatīkamo cilvēku? . . .»

Brīdi klusums . . . «Es domāju, ka esmu pilngadīga un man nevienam atbildē-

šana nav jādod
...

Ar kādu tiesību jūs man tā jautājat?» viņa beidzot atkal

pietvīka . . .
«Ar kādu tiesību?!

.. . Bet, mīļais Mari, apdomā —
mēs taču viens

otram ——» viņš iesāka gluži citā balsī, bet apjuka .. .

«Viss, kas starp mums ir bijis, ir izbijis,» viņa cieti noteica
.. . "Es daru

to, kas man patīk, un dejoju ar to, kas man patīk .
.

.»

Viņa acis iezibējās par jaunu. «Tā! . . .Un tu domā, ka es tev to atļaušu . . .

Tu ar viņu nedejosi
...

es to negribu
..

.»

«Oho, ar kādu tiesību tad, mans kungs, ja drīkstu zināt?!» viņa sacirtās.

«Ar tādu tiesību, ka es tev to aizliedzu.»

«Man aizliedzat?!» viņa uztaisīja platas acis. «Jūs esat patiešām jocīgs
cilvēks ...»

Redzēdams, ka viņš ir par karstu un caur to viņa gūst pārsvaru, tas iesāka

citādā balsī: «Es neesmu tas cilvēks, kas ļaujas pienerroties .. . Kad es jūs
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aicināju uz franksēzi, jūs man atteicāt, ka nedejosiet, bet tanī pašā reizē dejojāt
ar citu

...

Es
prasu izskaidrojumu, kādēļ jūs to darījāt —?

.. .»

«Izskaidrojumu jūs prasāt, mans kungs!?» viņai acis velnišķīgi iemirdzējās.
«Es lūdzu man paskaidrot, kas tā bija par dāmu, kuras dēļ jums izcēlās ķilda
ar kādu citu?

..
.» Viņa to uzlūkoja tik caururbjoši, ka viņas acis tam spiedās

sirdī kā nazis
.. .

«Nu!?»

Viņš jutās mazliet pieķerts . . . nebija nemaz iedomājies, ka lietu var uzskatīt

no viņas stāvokļa
..

.

«ja nemaldos, tad jūs pat lielu laiku bijāt ar viņu nozuduši, mans kungs?»

viņa nežēlīgi jautāja tālāk . . . «Lūdzu man to izskaidrot . . .»

«Nav tā lieta nemaz tik traka!» viņš beidzot uzstājās, un patiesībā jau arī

viņam sirds skaidra
.. .

«Viņas vārdu es vēlāk pateikšu . .
.»

«Vēlāk?!» viņa pietvīkusi iesaucās. «Kādēļ ne tūdaļ? ... A, es zinu, tur ir

kas slēpjams ...»

«Tādēļ, ka viņa iepīta skandālā
..
. Viņa it viegli var nākt ļaužu mutē, ja

es izdodu viņas vārdu
. . .»

«Bet par ko tad tas škandals?!» viņa pārgāja arvien vairāk uzbrukumā...

«Tur taču vajag būt savam iemeslam
..

. Nedomā jau, mans Pēčiņ, ka es tev

ticu
...

Ak tāds tu esi tautiets un patriots
...

ar vācietēm
.. .

Visu vakaru ar

viņu runāji pa
vāciski vien . ..»

«Tādēļ, ka viņa neprot latviski
.. . Bet arī jūs visu vakaru triecāt pa

vāciski . . . Vai tā pieklājas tautiešiem? ...»

«Kreiļu Edelberts neprot citādi, to tu it labi zini
. . . Bet, kamēr tu man nesaki

viņas vārdu, es ar tevi nerunāju vairs ne vārda.»

«Nu labi, — tā ir konsula Rabemaņa jaunkundze, ja tu gribi zināt
..

.»

«Ortrude!» viņa uzreiz nobāla.

«Jaā
. .

. Tu viņu it labi atcerēsies
. .

.»

«Tad tu ar viņu satiecies?»

«Nu, bieži!
...

Es pie konsuliem esmu mīļi redzēts viesis
...

es viņu varu

dabūt katru stundu
.. . Vecais ir jau licis pieprasīt

...

Es vēl galīgu atbildi

neesmu devis
...

Ja tu nu mani nolūdzies, atzīsti, ka esi nepareizi darījusi, par

visām lietām nedejo vairs šovakar ar to resno ākstu
...

es esmu tad mierīgs ar

tevi izlīgt
.

.".»

Viņš bija jau tai drošā pārliecībā, ka Mārim nu vairs nekas cits neatliek kā

tikai padoties, bet viņa izpaudumam bija pavisam citādas sekas.

«Tad tāda ir tā lieta, hahaha,» viņa pietvīkusi iesmējās
..

. «Tad tādēļ tu

visus tos gadus esi vazājis mani aiz deguna un aiz manas muguras mīlinājies

ar citām . . . Tā ir falšība! . . . falšība! . . . fui, kauns!»

Viņa tikko spēja valdīties un sāka jau ar kājām spārdīt grīdu
. . . «Apmie-

rinies. Mari, tur nav nekāda falšība
. . .

Es tev to tad nemaz nebūtu teicis
.. .

Bet tā kā es tevi mīlēju un arī uz priekšu mīlētu, ja tu — -—»

«Bet es jūs nemīlu!» viņa uzreiz spītīgi sacirtās. «Nekad jūs neesmu mīlē-

jusi, nevienu acumirkli .
.
. No paša sāktā gala es pazinu jūsu falšo sirdi un ar

jums tikai spēlējos ...»

Tas viņam atkal savukārt ķērās pie goda
.. .

«To es redzu
...

to es redzu!»

viņš iesaucās. «No jūsu šī vakara izturēšanās jau to pilnīgi var spriest ...»

«Un tādēļ es savu sirdi esmu pārspējusi un, lai gan tā asiņoja, — atdāvināju
to citam,» viņa atzinās un bija tuyu pie raudām . ..»

«Kam tad?! Sim resnajam stropam? Ak, neesi jel bērns! .
.
.»
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«Es lūdzu neizsacīties tik necienīgi pret viņu, mans kungs!» viņa pietvīkusi
uzstājās. «Nenopūlieties vairs velti

— — mēs esam saderinājušies . ..»

Neizprazdams viņš to uzlūkoja, tad skaļi iesmējās
.. . «Ko vēl ne .

. .
Jūs

protat gan jokot ...»

«Lūdzu, te man uz pirksta viņa saderināšanās gredzens .
. .»

Patiešām! Uzreiz viņam it kā karstas tirpas pārskrēja pār muguru . . . Viņš
nošļuka, kādu brīdi palika kā no laivas izsviests

.. . Tātad neticamais noticis
..

.
jā, jā, no viņas izturēšanās jau to varēja spriest . . . Bet savas sāpes un pārstei-

gumu tas negrib izrādīt
...

lai tur kā
..

. «Tad novēlu jums daudz laimes,
Mikentāla jaunkundze!» viņš beidzot tai sniedza roku

.. .

«Pateicos!» viņa bez asiņu lāses vaigā to uzlūkoja .. . «Bet no manis tas

neatkarājas . . . patiešām nē .
.
.»

«Lūdzu, lūdzu, netaisiet sev pārmetumus,» viņš to ātri pārtrauca, negribēdams
rādīt, kas tam sirdī kremt

..
. «Tā ir pavisam labi

..
. Mūsu karaktri nesader

kopā.»
«Tad jau labāki ir,» viņa uzvilka pavisam citu stīgu ..

. «Jūs taču neļauno-
jaties, Krauklīt kungs ...»

«Nē, pavisam ne! . . . Man nav ne mazākā iemesla . . . Apdomājiet, kur man

smaida tāda partija — — jūs taču paši sapratīsat . . . Pateicos jums par skaid-

rību
...

tā ir itin labi
..

.»

«Tad jau ir labi,» viņa vēl sērīgi piebilda
..

. Kādu brīdi tie stāvēja kā

mēmi, jo tiem vairs nebija vienam otram ko teikt . . .

«Atļaujiet, ka jūs aizvedu atpakaļ uz jūsu vietu,» viņš beidzot pārtrauca

neomulīgo klusumu.

«Lūdzu!»

Pilnīgi savaldīdamies, kā kavalieris, viņš to zem rokas aizveda atpakaļ, un arī

viņa bija mierīgā elegantā dāma, lai gan sirds iekšā draudēja vai pušu sprāgt.
Zem rokas tiem agrāk arvien bija skrējušas pāri karstas elektriskas dzirksteles . . .

tagad viens pret otru bija kā sastindzis un sargājās tuvāk piedurties
.. .

Mēmi viņš vēl pret to palocījās, tad devās taisnā līnijā uz bufeti!
.. .

Viņš te sameta veselu rindu konjaku no vietas, bet netop labāki! . . . Acīs

zogas asara,
bet netop labāki!

...
It kā kāds sirdī būtu iegrūdis nodedzinātu

dzelzi, tik karsti tā sūrst un sāp ..
. Viņš nevar aprast ar domām, ka Māris

vairs nav viņa, ka tam nav tiesības uz viņu dusmoties
.. . Viņš jau labprāt to

mestu ārā no sirds un prāta, bet nevar
.. . Vienīgais, ko tas var, ir: iemest

.. .
slīcināt savas skumjas un sirdssāpes . . . Un brīnums, pie tam viņš izliekas tik

jautrs, tik omulīgs, aizķer ar savām asprātībām vienu, otru, ka grūti iedomāties,

ka šinīs krūtīs verd tāds izmisuma un žēlabu ugunskurs .. .

Pienāk pāris runas vīri un stāsta viņam, ka nu būs slikti
.. . Kleins atnācis

atpakaļ ar Krampfu, kurš prasījis šo un prasījis to un sacījis, ka biedrību it

viegli varot slēgt . . . Par to traci augšā
.. .

«Tur nekas nebūs!» Pēteris bezbēdīgi attrauca . . . «Tagad vāciešiem jāskatās

uz likuma, un, kas attiecas uz likumu, tad mūsu Veinberģis viņus visus baž

maisā ...»

Un viņam turpat aiz muguras Starpingks sauc vīnus un ko neko, lai nes uz

viņa galda. «Strunt, Katrina šurp vai turp .. .» Viņš par visu to var tikai

pasmieties, un tomēr kaklis viņam žņaudzas cieti
.. .

Un, kad viņš liek spēlēt atkal mūzikai, Starpingks ar Mari atkal savā vietā
.. .

it kā salipuši! Viņa izrādās tik jautra, tik laimīga ...
ek, kas viņam par daļu! . . .
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Bet alkohols arvien vairāk kāp viņam galvā un padara viņu nevaldāmu

Kādēļ tāda likteņa ironija . . . kādēļ viņa mīl šo ķēmu un ne viņu?! Nevaldāmas
dusmas viņu sagrāba pret šo ākstu . . . Viņu nosist, zemē iedzīt! Smīnēdams viņš
lūkojas turpu un lūkojas zemi, nicinoši. Cik zemu tas stāv zem viņa .. . Kad

viņš to varētu ķert! . . .

lemesls drīz vien ronas
.. . Starpingks, nevarēdams valdīt savu prieku, tūres

beigās plaukšķina un aptura muziķu.

Kā lauva sirdī ķerts un savā godībā ievainots, Pēteris drāzās viņam virsū.

«Mans kungs! .. . jūs iedrošināties?! Ar kādu tiesību? Ar kādu tiesību jūs

apsaucat muziķu?»

Starpingks tīri nobaidījās
.. . «Bet tas taču strunt!» viņš mēģināja attais-

noties . . .

«Jūs nedrīkstiet, vai saprotat! Jūs esat dumjš cilvēks
...

Es jūs uz pēdām
likšu izsviest laukā par kārtības traucēšanu ...»

«Par to strunt
...

tas ir nieks!» Starpingks apjucis attrauca
..

.
«Jūs nedrīkstiet, vai saprotat!» Pēteris vēl reizi atkārtoja. «Ko jūs gan domā-

jat?! Un ja ne, — tad uz pēdām laukā
..

.»

Māris pietvīcis stāvēja turpat blakām, bet Pēteris uz viņu nemaz neskatījās . . .

« Tad jā, jau jā!» viņa sacīja .. . «Ja jau mums neļauj, mēs jau varam palikt
arī nost ...»

«Tas nav pēc neļaušanas,» Pēteris atcirta. «Bet ikvienam vajag ievērot

kārtību.»

Viņa turpretim, paķērusi Starpingkam zem rokas, vilka to laukā. Uz Pēteri

vēl pagriezusies, viņa pārmetoši un griezīgi sacīja: «Smalki gan!
..

.»

«Smalki vai nesmalki!» viņš atcirta
...

«It visus izraidīšu, kas neievēros

kārtību.»

Kreilis, kas arī turpat uz skandāla trāpījās un bija visu noklausījies, iemi-

nējās: «Ej nu ej, Krauklīt, tu jau tīri par niekiem kasies! Tāpat kā pirmīt
..

.
Ja tagad mums to biedrību aizslēdz, tava vaina vien ir .

.
.»

Viņš arī aizgāja viņiem līdzi, un beidzot visa Mikumu-Kreiļu familija it kā

sazvērējusies demonstrativi atstāja ne vien dejas zāli, bet galīgi biedrības telpas.
Māris uzmeties visiem par to vadoni un tikai skubina: «lesim uz mājām ..

.

uz mājām . ..» Un Starpingks viņai tas tuvākais
. .

. garderobē aplika tai kažoku

un šalli un visādi jokoja
..

. Mute viņam ne acumirkli nestāvēja mierā, un par

to tika apbrīnots ne vien no Māris, bet arī no viņas draudzenēm. Viņš bija tagad,

ar vārdu sakot, «gailis kurvī». Jokodami un skaļi tērzēdami, viņi aizgāja...

Pusnakts bija jau pāri, un balle tuvojās savām beigām. Lielais pulks bija jau

noklīdis
..

. rindas palika it retas .
.

. Pēteris nezināja citādi remdēties, kā allaž

uzmezdams uz lampas . . . Bet galu galā sanāca tomēr par
daudz. Acis viņam

glāžaini lūkojās, un uz kājām tas nebija vairs drošs
.. .

Atvilcies atpakaļ kādā stūrī, tas viens pats notrulis pie sevim prātoja un allaž

iesmējās ar dzērājiem parasto žestu
.. .

Te kāda mīksta roka aizskāra viņa kamiesi. Matilde
. . .

«Ai, ai,» viņa koķeti iesmējās
.
. . «melnā paņa aizgrieza panam sirdi . . .Par

velti ceļos meties, citas neredzēji ..
.»

«Ko tu?! . . . Kas tev?!» viņš bargi iesaucās, nejauks, ka tam atgādina noti-

kušo . . . «Taisies, kā tiec
.
. .»

Par šo skarbo atraidījumu viņa saslējās. «Paņa tev to darīja, ne es! . . . Kur

domāja plūkt rozes, tur saplūca dadžus
..

.»
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Viņš ievēroja viņas acīs asaras, un tam metās tās žēl . . . «Tas taisnība, Ma-

tilde,» viņš iesāka pavisam citā balsī. . . «tu neesi sliktāka kā viņas visas
.. .

Sievietes ir viltīgas . . . viltīgas kā čūskas
.
. .»

«Es vēl no paņa neesmu dzirdējuse labu vārdu,» viņa pārmetoši sacīja
.. .

«Ko es viņam esmu darījuse ļaunu?»
«Nekā ļauna . . . cita gan . . . Tev taisnība .

.
. esmu bijis pret tevi netaisns . .

.

Ved mani uz mājām, Matilde
..

. esmu apdzēries, pavisam apdzēries .. .»

«lesim,» viņa saņēma to zem rokas
...

«Ir laiks ...»

Ja viņa to nebūtu veduse, viņš nebūtu varējis noiet taisni pa dēli
..

. Garde-

robē viņa tam palīdzēja apģērbties, un, uz viņas atbalstīdamies, tas devās laukā,

dzestrajā ziemas gaisā
.. .

Tas viņu vēl vairāk apreibināja .. . Viņiem vajadzēja paņemt fūrmani
.. .

Viņa to tur iesēdināja, apkampa, lai neizkrīt . . . Uz viņas atbalstīdamies, tas arī

uztika augšā savā istabiņā. Tur viņa to izģērba un apguldīja .
.
. visās lietās viņš

tai paklausīja kā mazs bērns
.. .

Kā pāršauta sirds strauji pukst, galva dun un asins durstās pa
dzīslām

.. .
Un tā līdzjūtībā skauj savas rokas

ap viņa kaklu.

Viņam ir tik labi, tik labi
..

. piepeši it kā jauna dzīvība ielejas viņa kau-

los
.. .

Enerģija un dzīves prieks viņam ronas no viņas .. .
Viņš ierauts trakā virpulī

..
.

Sešpadsmitā nodaļa

Kad viņas vairs nebija, Pēteris, pārņemts no salda
noguruma, iegrima miega

mātes klēpī. Miegs viņam bez kādu
sapņu,

bet tīksmains apmierinājums jaucās

apslēptām sāpēm, kuras mostas arvien vairāk un vairāk un no rīta, viņam ceļoties,

tikpat kā nazis duras sirdī
.. . Viņš visu aizmirsis, nevar pat notikušo atcerēties,

bet sirdī dzeļ kā dzeļ un galvā dun. .
.

Viņš saņem visus atmiņas spēkus: jā, kas tad ir īsti noticies? Turpat blakus

tik skaista trallināšana, tik sidrabtīrā, laimīgā balsī, ka viņš to visu uzklausījās
kā apburts un bez elpas .. . Matilde

..
. nomazgājusēs šodien balta un spodra,

ķemmē savus kuplos matus. «Tas zirgs ir gan ķeizara, tas jātnieks ir mans
..

.»

Tad viņš atjēdzas visu un kā iznīcināts saķer galvu. «Pagalam ir!» tā pirmā

doma, kas viņam nāk prātā . . . Noticis kaut kas pret viņa gribu . . . viņš aizsviests

tur, kur nekad nav domājis būt
..

. Viņš sajūtas kā grēcinieks, tik maziņš, tik

maziņš . . .Sirds sāp pēc Māris, kura tam zuduse . . . bet, ka tas ieguvis Matildi,

par to tas vēl vairāk nobijās .. .
Pārsējis karsto pieri ar baltu drēbi, viņš gāja pie saviem dienas darbiem. Bet

mekaniski, bez kaut kādas dzīvības
...

Ne droša, apzinīga skatiena vairs, ne

dzīves prieka, ne cerības uz nākotni, vienmēr tik ausīs zvana: «pagalam ir,

pagalam ir
..

.»

Koška viņam paklusu stāstīja, ka kaimiņu saimnieks piedāvājis savas telpas,
vai Pēteris neierīkošot pats savu vīnūzi . . .Gribot gan viņš deviņi simti, bet, var-

būt, nolaidīšot . . . Tas šodien gaidot uz atbildi . . . Pēteris gan pēdējā laikā bija

stipri par to domājis — atvērt pats savu restoraciju, jo viņš zināja, vienkārt, ko

tāda lieta ienes, un, otrkārt, kamēr tas sāka darboties biedrībā un vācu avīzes par

jaunlatviešu vadoņiem sāka lamāties, viņa principāls Brikmanis sāka arī arvien
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vairāk un vairāk rūkt un dažreiz pat nebija panesams. Bet tagad viņam vairs

nekāda prieka! .. .
«Ek,» viņš nospļāvās, «nav vērts

..
.» Koška lielām acīm uz

viņa noskatījās, un arī Matilde, kas slepus viņu ļoti smalki novēroja, bija tikpat
kā nopliķēta

..
.

Pēterim nezin kāpēc tā: viņam izlikās, ka Māris tikai izgudrēm tā —
—

skaidrā prātā lietu apsverot, viņam tā vien likās —
— un viņš pats ir nolauzis

to tiltu aiz sevis un zaudējis viņu uz visiem laikiem
. . .

Viņa aizdomas izrādījās patiešām par dibinātām, jo ap pusdienas laiku

ieradās Māris jaunais brālis, mazais Albertiņš, un gribēja runāt ar pašu Pēteri

Krauklīti.

Ko šis laba pateikšot?

Vērīgi tas apskatījās apkārt, vai cits kāds nedzird, un tad noslēpumainu seju
iesāka: «Mana māsa liek jūs lūgt, lai jūs tūdaļ pie viņas atnākot . . . Viņai jums
kas ļoti svarīgs jāsakot ...»

«Tava māsa — paldies, paldies!» Pēteris atbildēja. «Ko tad viņa laba dara?»

«Bimbā!» tas atbildēja un zīmīgi nosmējās .. . Viņa tam arī jau šo to bija

darījuse, ka viņš to tai no visas sirds novēlēja . . .
Bimbā? Te tev nu bija! . . . Viņš Albertiņam iebēra veselu riekšavu citronu

bombonu, cēla viņam priekšā pudeli saldas kvasas, uzņēma viņu, jāteic, kā lielo

radu, bet citādi viņa nākums par velti
..

.
«Pasaki māsai, ka es lieku viņu svei-

cināt, bet pie viņas noiet vis nevaru. Man pulka darba un arī citi iemesli
.. .

viņa jau to zinās . . . Vai tu viņai pateiksi to?»

«Jā, jā,» tas atteica slepenu smaidu, jo, lai gan bija mazs puisis, tad tomēr

daudzmaz nojauta tam bija, ap ko še lieta grozās .. .
Savu atbildi tas nodeva pareizi, kur bija uzdevumu saņēmis . . .Mārim pašam

zem četrām acīm
.
.

.
Bet sekas bija tās, ka pie vakara ieradās lielākais brālis un

atnesa Pēterim no māsas rakstītu vēstuli
..

. Viņam esot tūdaļ jāgaida uz

atbildi .
.

.

Tam bonboni un kvasa nekas, tam bairīšalus un papirosi
..

. Tas vairs ne-

bija ar pirkstu zīdāms! Tas zināja smalki izšķirību starp «Bafra», «Kartuzova»

un Millera tabaku, un putojošu kausu «miesta» tas prata tukšot līdz dibenam.

«Arī mūsu senči dzēruši miestu,» viņš mēdza sacīt, «un mums būs cienīt senču

tikumus
.
. .» Tai ziņā viņš bija karsts patriots un liels tautietis

. . . «Mums, lat-

viešiem, ir jācīnās ar tumsoņiem un varmākiem . . . mūsu tautas ienaidniekiem
..

.»

Cīņa pastāvēja iekš tam, ka, knaši kausus tukšojot un «bafra» pīpojot, tika lamāti

un smieti šie tumsoņi un tautas ienaidnieki
.. .

Tātad Kārlis arī tagad kā liels tērmanis nosēdās pie sava galda, lēja puto-

jošu miestu glāzē un vilka kuplus dūmus, kamēr Pēteris atplēsa un lasīja Māris

vēstuli
.
. .

«Mīļais, dārgais Pēter! Piedod man, jo es Tevi gauži lūdzos
... jo es Tevi

esmu ļoti apbēdinājuse
..

. bet es nevaru bez Tevis dzīvot
...

un es aizsūtīju

viņam to gredzenu atpakaļ
...

jo es tikai Tevi mīlu
...

ak, piedodi man, piedod,
ka es esmu Tevi apkaitinājuse, jo es mirkstu vienās asarās

...
un pie viņa es

neiešu
...

jo esmu viņam atteikuse . . . un, mīļais, dārgais zelta Pēterīt, vai tu vari

man piedot ...
šo reizinu, tikai šo vienu vienīgu reizinu, jo nekad vairs tā neda-

rīšu
...

un es mirkstu vienās asarās, ak, nāc un žāvē manas asaras . . . sirds mīļo
Pēter, piedod man, piedod šo reizinu un atnāc pie manis šovakar

.. . Mīļais,

dārgais Pēter
... jo esmu ļoti nelaimīga — —»

Tas tā gāja vienā elpā veselu loksni pastpapīra cauri
...

tik raudulīgi un
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sentimentāli, ka tur tīri jāsmejas, bet Pēterim tas gāja tikpat kā nazis caur

sirdi
. . .

Cik traģiski! Nu viņam būtu manta rokā . . . viņš varētu paņemt ... bet

nevar vairs, jo ir kritis un nav vairs viņas cienīgs
.. . Vai, vai, kā tas grieza

sirdī! .
.

.

Viņš piesēdās un sāka rakstīt atbildi.

«Augsti cienītā Mikentāl jkdze! ...» nē, viņš to pārsvītroja un rakstīja
no jauna:

«Dārgā Mare! Es Tev piedodu un uz Tevi vairs nedusmojos. Bet mūsu

starpā ir stājies kaut kas, ka iet pie Tevis vairs nevaru . . . Nejūtos vairs Tevis

cienīgs . . . mums ir jāšķiras, — jāšķiras uz visu mūžu . . . Tu jau pate tā gribēji
un arī labāk tā

..
. Liktens tā gribējis, ka mēs vairs nevaram viens otram pie-

derēt
.. . Apmierinies un padodies viņa prātam .. . Paliec vesela, uz nekad

redzēšanos
Tavs Pēteris.»

Viņš izlasīja uzrakstīto, bet arī tas viņam nepatika, un, saplēsis vēstuli

druskās, viņš uzsāka atkal
par jaunu:

«Cienītā jkdze! Esmu to lietu pārlicis un pie sevis nolēmis, ka ir labāk, ja
mēs šķiramies. Jūs jau paši tā gribējāt, un mūsu raksturi nesader kopā

..
. Man

gan ļoti žēl, bet mūsu starpā ir stājies kaut kas, ka mēs viens otram vairs neva-

ram piederēt . . . Tādēļ labāk padoties likteņa lēmumam. Novēlu Jums spēku pār-
ciest savas sirds sāpes, tāpat kā es tās esmu jau pārspējis. Uz nekad redzēšanos

Jūsu padevīgais Pēteris Krauklīt.»

Nekad vēl viņam nebija nācies tik sāpīgi rakstīt kā šīs rindiņas .. . Pārlasījis
tās, viņš apmierinājās ..

.
jāsūta vien tās pašas .. .

«Vai tu arī kādreiz raksti, Kārli?» viņš, sāpīgi smaidīdams, lika vēstuli kuvērā

un rakstīja adresi
. . .

«Aja,» ģimnāzists attrauca, «rakstu avīzēm
.. .

lesūtīju «Mājas Viesim»

vienu tulkojumu par
tādu milzu kleņģeri un milzu desu, bet vēl nav parādījies.

Citi zēni teic, ka tas esot bijis jau agrāk «Latviešu Avīzēs».»

«Nu, tad jau vareni . . . tad tu esi rakstnieks!» Pēteris piebilda.

«Es gribu strādāt priekš tautas,» Kārlis apzinīgi sacīja. «Mēs, latviešu zēni.

ģimnāzijā norunājām turēties kopā pulciņā . . .Pie mums bija no Jelgavas Varai-

došu Zanderis, Kundziņu Kārlis un Zariņu Kārlis. Tie saka, ka īstā tautas

lapa ir «Baltijas Vēstnesis» un tikai tajā mums, īstiem pariotiem, būs rakstīt . . .»

«Man ar tā liekas!» Pēteris apstiprināja. «Un rakstīt vajag par tautas

dzīvi
.
. .»

«Tā arī viņi saka. Mums vajag izpētīt savas tautas ierašas, teikas un pasakas

un tautu dziesmas. Mums vajag izpētīt savus senču dievus. Es rakstīšu vienu

rakstu par Pērkonu Rāmavā, par krīvu un vaidelaišiem
...

Es gribu to iesūtīt

«Baltijas Vēstnesim», un ja man tad vēl tiek piespriesta godalga — —»

«Bet, ja arī ne, tu tomēr raksti . ..»

«Katrā ziņā! Latviešu jauneklim vajag būt patriotam
..

.»

«Tā ir pareizi, Kārli, paliec tikai uzticīgs saviem uzskatiem!» Pēteris apstip-

rināja .. . «Se nu ir tā vēstule, nodod to savai māsai un saki, ka es to lieku

sveicināt .
.

.»

«Mērci!» Kārlis palocījās un iebāza to savā kabatā. «Bet par
Pērkonu es

rakstīšu katrā ziņā .. . Zariņu Kārlis, tas rakstīs par Līgo un par Kauni .. .»
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«Rakstiet, rakstiet,» Pēteris vēl viņam, pie atvadīšanās roku sniedzot, sacīja .. .

«Strādājiet un cīnieties tautas druvā.»

Matildei bija smalkas nāsis, viņa manīja it labi, kas te notiek
..

. skrēja
iekšā, skrēja ārā . . . likās, it kā viņai te būtu kas ko slaucīt

.. . Viņa labprāt
būtu izzinājuse, ko viņš tur raksta, tikai, diemžēl, neprata lasīt

...
Un viņš tai

nevarēja vis vairs uzbrēkt: «ko tu te meklē?!
..

.» Viņai tagad pilnas tiesības uz

viņu, un, to iedomājoties, viņš nedrīkstēja ne acu pacelt
. .

.
Kad Kārlis bija aizgājis, viņa nostājās pētoši viņa priekšā. «Vai no paņas

bija? . . .»

«jā
..

. viņa nožēlo
..

. lūdz piedošanu, pavisam neesot tā domājusi
..

.»

Viņa savādi iesmējās, kas viņam griezās līdz kaulam. «Netici paņai .. . viņa
ir viltīga ...»

«Un es . . . kas es esmu?! . .
.

Starp mums viss ir pagalam! . . . Izlietu ūdeni

vairs nevar sasmelt ...»

«Ak tu muļķa pani, hahahaha!» viņa skaļi un sidrabtīri iesmējās... Tad

viņa kaislām acīm uzlūkoja Pēteri, tikpat kā kaķe spēlēdamās ar pelīti . . . Un,

tā kā viņus tur kabinetā neviens neredzēja, tā piepeši viņu apkampa un spieda
uz viņa lūpām tik kaislīgu skūpstu, ka viņam sāka prāti reibt. Atlaiduse vaļā,

to vēl spīguļojošām acīm uzlūkoja
..

. «Pans mīļš, bet muļķis . . .

hahaha!
..

.»

Tad aizskrēja projām
...

Vakarā gulēt ejot, tas rūpīgi noslēdza savas durvis un tomēr it kā bez elpas

klausījās un gaidīja viņas soļus . . . Viss tumšs un kluss . . . Tie arī beidzot tuvo-

jās. Lēni viņa pagrabinājās, tad paliek klusu, it kā maldināta, atrazdama durvis

noslēgtas ..
. Tad sāka grabināties par jaunu, arvien diktāt un diktāk, līdz bei-

dzot sāka durvis dauzīt
.
.

.

«Kas tur?!» aiz sienas iesaucās kāda balss. . .

«Ko tu te?! . . . Tpvh, tpvh,
tpvh . ..» Tas bija Koška.

Otrā rītā viņa netrallināja vairs, nemazgājās arī vairs balta un neķemmējās
spoža . . . staigāja savēlusēs un viņam acīs vairs nerādījās . . . Bet to tiesu viņam

drusciņ vieglāki metās ap sirdi, jo, kā rādījās, tad viņa pate jau atzina, ka
nepa-

nesamā saite, kas viņu ar to vienoja, tagad saraustīta
..

. Tātad
—■—

lai
gan

no Māris viņš uz mūžu šķirts, tad taču ne ar viņu uz mūžu saistīts . . .
Šodien viņu apciemoja atkal negaidīts viesis, pate vecā Mikumiete . . . Pēteris

centās būt ļoti laipnis, sniedza tai krēslu un lūdza sacīt, ar ko viņai varētu

pakalpot?
No sākuma viņa gan tā drusciņ stomījās un meklējās, bet tad ķēra lietai tieši

aiz cekula. «Ko nu slēpšu, ko būšu! Tā jau meitu mātēm iet
. .

. jāatmet kauni

un jānāk znoti lūgties
.
. . Atnesu jums no Māris daudz labas dienas, Krauklīt

kungs ...»

«Paldievs, paldievs,» viņš nosarcis atbildēja. «Kā tad viņai iet?»

«Kā tad nu iet, vai tad nu labās dienās nācu? Mirkst vienās asarās
.

. . Raud

un brēc, ka nevar ne aizklausīties. Jūs jau zināt gan, pēc kam
. .

.»

Pēteris piesarcis klusēja, un viņa kā uz ugunīm gaidīja atbildi. «Kā tad nu

domājat, Krauklīša kungs?»
«Žēl jau man ļoti,» viņš beidzot vilcinādamies iesaucās. «Bet varbūt, ka

Mārim taisnība
. . . mūsu raksturi nesader kopā .. .»

«Ko nu klausāt!» viņa attrauca. «Tur ne vārdiņa nav taisnības . . . Nu, jāsaka
jau tā patiesība . . . mēs jūs tikai tā izgudrēm krāpām . . . Domājām, viņš tā vil-

cinājās, pagrasīsimies arī uz citu pusi ... Bet vai tad nu domāja, ka tas ar tevi
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tik dziļu sakni ņems .. . Are, kož nu pirkstus nost! Ko lai nu dara, es jau arī

tur pa
labai tiesai esmu vainīga .

.
.».

Karstas asinis saskrēja Pēterim vaigos. «Tas nebija no jums labi, Mikentāl

kundze!» viņš pārmetoši iesaucās
.. . «To jums nekad nevajadzēja darīt

..
.

Izlietu ūdeni nekad vairs nevar sasmelt
..

. nekad vairs!
.. .»

«Nu, nebija jau labi, es jau neliedzos
. . . Bet Māris jau jums tai grāmatā

rakstījis un liek arī man jums to pašu teikt
.. . Starpiņam mēs jau atteicām,»

viņa noslēpumaini un paklusu iebilda . . . «Nav jau nemaz tā
..

. Kāds cilvēks

mums tur pasvilpa
..

. tikai tā tukšā lielība
..

. Māris ņem atpakaļ it visu, ko

uz jums teikuse, un jūs no visas sirds nolūdzas ...»

«Tas jau viss labi, bet ir tomēr stājies kaut kas starp mums
...

Ir ...ir
...

kā lai jums to izteicu, Mikentāl kundze
.. . kas vienā acumirklī padarīts, to

gadiem vairs nevar izlabot
.. . Lai nu Mārītei dievs palīdz! .. . bet ko lai

dara .
.
.»

Arī viņa palika pavisam elēģiska. «Nu, vai tad jums nav ne dzirkstelītes

mīlestības pret viņu .. .
Nu, tu mīļais debesu tēvs!

...
Es taču zinu, kā esmu

viņu audzinājuse. Zinu, kāds viņai tikums . . . rokas darbi , . . Godīga taču viņa
arī ir

.. .

vienmēr zem manām acīm . . . Neizlaižam jau arī viņu kā tukšenieci . . .
kādēļ man tas jāredz . .

.
jānoskatās viņas asaras?!» Viņa pate sāka slaucīt asaras

no acs un kādu brīdi apklusa . . . «Nu, tu mīļais dievs un tēvs
...

lai nu gan

viņa nav nekāda bilde, vai tad viņa nu ir tik nepatīkama .. . Nu, abi kā bērni

kopā vien esat bijuši ..
. vai tad nu viņa ir jums tik pretīga un nemīlama?

..
.

To es nevaru saprast ...»

«Pretīga un nemīlama?!» viņš aizskarts sāpīgi iesmējās... «Dievs ir mans

liecinieks, ka es viņu mīlu vairāk nekā savu dzīvību! Visu, kas man pasaulē, es

atdotu par viņas mazo pirkstiņu... Bet ko jūs man esat darījušas?! Ko jūs,
mani krāpdamas, esat pastrādājušas? . . .»

Ziņkārīgi pētīdama un it kā minēdamās viņa to uzlūkoja . . . «Nu, kas taču

tur varētu būt?! •— Kas tas taču varētu būt?
..

. Nieki, blēņas ...
ja tu vēl

viņu mīli ...»

«Es jau jums to nemaz nevaru izteikt!» viņš, iedzīts šaurumā, tiepās
...

Es

to tikai viņai pašai varētu sacīt. Mēs visi esam grēcīgi cilvēki . . . mums katram

reiz kāja klūp ...»

Viņa vēl arvien nevarēja iedomāties, kas tas varētu būt, un domīgi nogrozīja
galvu. «Ja jau tu viņu mīli, tad jau tik traki nevar būt . . . Nu, atnāc pie viņas,
Pēterīt, izrunājieties abi, gan jau salabsiet . . .»

Pēteris domāja un domāja, un cīnījās ar sevi, bet nevarēja apņemties
.. .

«Labi,» viņš beidzot nospiests izdvesa
..

. «es aiziešu vēl reizi pie viņas .. .
Izrunāšos . . . atvadīšos, un tad mēs šķirsimies uz visiem laikiem . ..»

Mikumiete ar to bija jau gluži apmierināta . . . Lai tikai viņš atnāk vien, viņa
gādās par to, ka tas vairs neaiziet . . .

Ar ilgām viņa tika gaidīta mājās no Māris, kura staigāja apkārt tikpat kā

mēnešsērdzīga, bija saraudājuse slapjus jau vairākus mutautus, tā ka acis viņai

bija pavisam sarkanas. Un, kad nu māte pārnesa viņai to ziņu, ka Pēteris viņu

riktīgi vien vēl mīlot, un izteica visu, ko tā ar viņu runājuse, tad viņa sāka no

jauna vaimanāt: «Man dievs, mans dievs, ko es esmu izdarījuse! Kur bija mans

prāts, kur bija mans prāts . . .»

Bet, kad viņa tad par daudz sāka kliegt, māte to mierināja ar to, ka viņš tomēr
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atnākšot
..

. Tad jau varēšot visu izrunāties
..

. vai tad viņam nu īsti to sirdi

neatmīkstināšot
...

Tas līdzēja . . .
viņa atplauka, bet nu nevarēja to vakaru sagaidīt . . . Un, kad

nu tas vakars atnāca un viņa vēl nebija, tad sāka šaubīties.

Tēvam, kurš bija atnācis no veikala, tas apriebās, un viņš īdzīgi iesaucās:

«Ko nu pinkšķi tik daudz!
..

. Vai es neteicu? Nedzen dievu kokā, pēc ne lūg-
dama nenolūgsi zemē . . . Tas ir par to lielo meklēšanos

.. . Tad tas nav labs,

tad tas nav labs . . . Kož nu pirkstus nost! . . .»

Beidzot Māris uzgavilēja: «Viņš nāk, viņš nāk!» jo pazina jau no tālienes

viņa soļus. Viņa steidzās tam pretim un sagaidīja viņu uz savas istabiņas

sliekšņa . . . Krīt viņam ap kaklu:

«Pēter, es tikai tevi mīlu,» bija pirmie vārdi, ko viņa varēja izdabūt . . . «Es

šo Starpinu negribu, negribu, negribu! . . . Ne acu galā . ..»

Viņa to noteica tik enerģiski, ka Pēteris sēdēja tikpat kā uz karstām oglēm

un nesamanīja, ko atbildēt. Vai lai viņu atkal par jaunu raudina?

«Ak tu tēvs!» māte pie sevis nodomāja. «Kur tāda mīlestība, kas tos vairs

var šķirt . . . Lai nu viņi izrunājas . . . netraucēsim tos,» viņa sacīja citiem māje-

niekiem, kuri tad vēl runāja tikai pusbalsī un Māris istabiņai nemaz negāja

tuvumā . . . Bet pate viņa tad un šad nostājās durvju tuvumā un klausījās, kā

sarunu gaita iet uz priekšu .. .

Tā nekur negāja. Pēteris gatavojās un gatavojās uz lielo atklājumu, pēc kam

tad viņam vajadzēja ņemt ardievas uz visiem laikiem . . .Bet sirds tik pilna, ka

viņš vairāk nevar izdabūt: «Redzi, Mari, no mums nekas nevar iznākt
..

.
Redzi — — kā lai to saka . . . neesmu tevis cienīgs ..

.»

Kā viņš tā, tā viņa tūdaļ sāk pūst vaļā .. . Viņš nevar to apmierināt vien.

Māte nogrozīja galvu . . . Tiem jauniem tas prāts svaidās, ka viņi paši nezin,

kur un kā? Viņa atcerējās pate no savām jaunām dienām. Viņa arī pate nezināja,

vai iet pie Mikumu dēla vai ne? Tad viņus ieslēdza klētiņā
..

. viņš nomauca

tai gredzentiņu, noņēma vainadziņu un viņu ieguva. Viņa to nenožēloja. Un tāpat

viņa tagad domāja piepalīdzēt . .
.

Viņi ne manīt nemanīja, ka tā aizgrieza dur-

vīm atslēgu priekšā un viņi bija savaņģoti .. .

Un viņi abi dudināja, dudināja, galvas kopā sabāzuši. Viņa dziedāja vienu

un to pašu dziesmu: «Pēterīt, es tikai tevi mīlu.» Un, kā viņš nāk ar savu: «Es

nevaru, Mari, es nevaru
.. . neesmu tevis cienīgs .. .» tā viņa atkal pūst .. .

Kamēr tad viņu apmierina . . . Savā nevainībā viņa ne sapnī nevarēja iedomāties,

kas nospieda Pētera sirdi un kas bija viņa noziegums. Viņa domāja, ka tai draud

briesmas pavisam no citas puses. «Ja tu mani atstāj, tad man jānoslīcinās vai

jāpakaras .. .» Pavisam traki!

Bet beidzot jau viņa pa gabaliņam lūkoja izvilināt viņa noslēpumu. Ortrude

jau diezin vai viņu tā mīlēšot un neesot jau arī tautiete . . . Bet viņa pate, —
šī

jau nu. gan vairs citādi nerunāšot kā
pa latviski, to šī varot pazvērēt.

Viņu šīs bažas gandrīz vai pajautrināja. «Vai tad tu tik ļoti no tās Ortrudes

bīsties?!
.. . Nu, tad man tev jāatzīstas atklāti: lai viņa skaista, lai bagāta, bet

precēt es viņu nekad neprecētu! Ko tu ar tādu vācieti lai iesāc? Viņai tad vajag
meitu priekšā un meitu pakaļā, un saprasties tu arī lāgā ar viņu nevari. Tai cit:

mērķi, citi ideāli
.
.

.

tur nav nekāda dzīve
..

.»

Bet nu Māris viņam pilnīgi šinī ziņā piebalsoja
. .

. teica, ka dzirdot no viņa

prātīgu vārdu. Vācietes vēl pie tam ļoti ķildīgas un niķīgas. Esi tu precējis viņas
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naudu, esi tu arī pilnīgi viņas vergs
..

. Viņa tad tev to katru dienu met

priekšā . . .
Tā viņš pamazām aizmirsās, neatminēja vairs to, kas viņus šķir, bet sāka ar

viņu tērzēt un pārrunāt vecus laikus . . .Viņi aizņēma arī savu pirmo satikšanos

ar Ortrudi, viņas cīņu ar to un sāka pat vilkt par viņu vajā tai mērā, ka sadūrās

tīri ar astoto bausli . . . Un Māris
pa tam smēja, tā sakot, no visas sirds

.

.
.

Pēterim patiktu vēl joprojām ar viņu tērzēt un kopā būt, bet nu jāprotas taču
ari un jāiet uz mājām, lai cilvēki var tikt pie miera. . .Bet, kad viņš gribēja iet,
tad atrada, ka durvis cieti un tas nevar tikt ārā

.
.

.

Nevar sacīt, ka šāds atradums viņu būtu nepatīkami pārsteidzis . . . Un Mari

tāpat . . . «Tā kā es ārā nevaru tikt,» viņš lika priekšā, «tad man jāpaliek tepat

pie tevis pa
nakti ...»

Viņa gan par šādu iedomu satrūkās . . . «Nē, nē, mans draugs, to nevar!
. . .»

Bet pate apskatās, citas izejas nav. Dauzīties un taisīt troksni vēlā vakara laikā,
kur visi jau nomiguši, arī nevar

...

Nu labi, viņa to pieņem arī. . .

lerīkojās nu abi, cik labi nu var
.. . viņš tāpat piesēdās uz viņas gultas

malu
...

Un kā to laiku lai citādi aizpilda, ja ne ar glāstiem un skūpstiem?

ja jau viņai jānodod liecība par savu mīlu, tad lai notiek arī. .
.

Otrā rītā, kad Pēteris pamodās savas mīļās apkampienos, viņam nenāca ne

prātā vairs tai atzīties, ka nav viņas cienīgs.

Tagad viņa nodevusi savu likteni viņa rokās un viņš jūt spēku priekš di-

viem
.. . Viņa saldi un cieti nomigusi . . . viņš negrib to modināt un traucēt

.. .
Lēni uz pirkstu galiem tas pieceļas un apģērbjas . . . Viņam jāaizšaujas uz mā-

jām, jāapskatās, kā ar veikalu iet, pēc tam viņš nāks atkal šurpu .
. .

Viņš paraudzīja tagad durvis tās bija vaļā . .
.

Kāda nezināma roka to

visu gudri iekārīcjuse ..
. Ārā viņš sastapa māti, kura zīmīgu smaidu ar viņu

apsveicinājās .. . Viņš nobučoja tai trīsreiz roku, viņa tam mīļi noglaudīja

vaigus .. . Bez vārda teikšanas viņi sapratās, redzēja viens otra sirdī. . .
«Vēlāk atnākšu,» viņš sacīja. «Tagad jāredz, kā pa mājām iet . ..»

«Nu jā!» viņa piebalsoja. «Svešās rokās jau veikalu nevar ilgi atstāt
.. .

Kuram
gan mūsu laikos var uzticēties ...»

«Es gribu arī apskatīties jaunās telpas, kuras man turpat blakus piedāvā,»

viņš vēl turpināja. «Ja cena būs pa rokai, tad ņemšu nost un uzsākšu tirgoties

patstāvīgi. Noiešana man nebūs mazāka kā tagad, un kādēļ tad lai Brikmanis

vien būtu tas gudrais ...»

«Zināms, ko tur priekš cita plēsties, paša dzīve paliek paša dzīve,» viņa pie-

balsoja. «Mēs jau nu piepalīdzēsim, cik varēsim... Tec, tec, dēls... uz pus-

dienu gaidīšu . .
.»

«Būšu
...

Es domāju, ka tad man ar telpām būs jau kārtībā . . . Ar Brik-

mani pēdējā laikā grūti sadzīvot .
.
. Kamēr mums tā biedrība, tas rūc katru

dienu kā nelabais ...»

Viņš aizgāja
.. . Ārā maza atsala un svaigs gaiss, kā jau tas mēdz būt

februāra mēneša otrā pusē. Tagad viņa dzīvē sākās jauns laikmets, un viņš

mana, ka netop vairs tik ļoti svaidīts no nejaušībām kā agrāk, bet viņš pats savu

dzīvi darina. «Tas liela lieta, ja cilvēkam drusciņ naudas,» viņš pie sevis

nodomāja
...

Pusdienas laikā viņš patiešām bija atkal klāt
...

Uz galda jau kupeja cāļu

zupa un vēl citi gardumi, kas sita pretim nāsīs spēcīgu un dabīgu smaržu. Tie
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gaidīja uz viņu. Jo, lai lieta ietu vēl gludāki un glumāki, tad māte gādāja par
labu cieņu .. .

Citi mājenieki to nemaz nevarēja īsti saprast, jo nebija taču ne-

kāda svētku diena. Bet drīzi vien tas izskaidrojās. Tiklīdz Pēteris ieradās, Māris

tam pretim, ne noskumuse vairs, nekā, laimīga kā saulīte, sniedza viņam skūpstu
pretim un bučojās ar viņu, visiem redzot, kā jau tāda, kurai uz to pilnīga tiesība.

Tagad arī Kārlis un mazais Albertiņš nojauš daudzmaz, kas par lietu . . . Bet lai

nu kā . . . Pēteris viņiem patīk ļoti, it sevišķi Albertiņam .. .

Tiklīdz tēvs ieradās, visi sēžas klāt pie galda un ēd
..

. Arī Mārim, kura

visas tās dienas nav ne ēduse, ne bijuse, tagad apetite laba un Pēterim ne

mazāk
.

. .

Mikums iesāka valodas par pavadītiem biedrības svētkiem un tad par veikala

darīšanām. «Teic, ka tam Stālberģim ar to drukātavu vairs nekā neejot,» viņš
beidzot ieminējās . . .

«Tas «Baltijas Vēstnesis» tur vairs nemaz netiekot drukāts
.. . Vai lops! Ja

nu viņš izkrīt cauri, tad man tie trīssimti pagalam . ..»

«Nu, būs jau viņam atkal cits kas, ko drukāt,» Pēteris viņu mierināja. «Uz

grāmatām jau arī pelna. Un pie viņa tiek drukātas ļoti labas un vērtīgas grā-
matas ...»

«Kad jau nu tās tikai pērk,» Mikums iebilda. «Maize vajadzīga katram, bei

grāmata — — dažs domā, ko es to pirkšu, izdzeršu labāk glāzi alus
..

.» Patie-

sībā arī viņš pats tā domāja
.. .

«Bet Stālberģis jau par
traku dzīvojot,» viņš

vēl atņēmās
.. .

«Tāds cigārs, kurš maksājot 5 kapeikas, tas priekš viņa par

prastu, viņš sviežot kaktā, tam vajagot tādu cigāru, kurš maksājot desmit kapeikas

gabalā . . .
Cik ilgi tas tā var iet?! Jau tagad caur avīzēm naudu meklējot . .

.»

Varēja redzēt, ka Mikumam daudz citas lietas pieaugušas vairāk pie sirds

nekā Māris laime
..

.

Pate sarauca pieri. «Lai nu paliek Stālberģis ..
. runāsim, kas jārunā

..
. par

saviem bērniem. Cik tad dosi Mārim līdzi tās naudas?»

Vecis ieplēta acis un palika tāds jocīgs . . . «Nu, Starpiņš jau man runāja . . .»

«Ej nu ar savu Starpinu!» pate atcirta . . . «Note mums spiest pie viņa savu

bērnu, kad viņam patīk Krauklīts ...»

«Tā, tā, tā,» vecis norūca
.. . «Nu, labi

..
. kādi tūkstoši trīs jau nu būs

jādod
. .

.»

Vecā piesarka un vairākkārt ieklepojās. «Nu, dod jau visus piecus, kā

runāts! . . . Vai tad svešam, savam bērnam . . . Māris taču ir tava mīļā meita, un

Pēteris mums tikpat kā miesīgs bērns.»

«Nezinu!» vecais domīgi sūkstījās . .
.

«citi bērni arī aug ...»

«Lai nu aug, lai, būs arī tiem citiem!» māte attrauca. «Kamēr esi sācis tir-

goties ar labību un liniem, tev jau šepte nu tā iet, ka tu nu nepavisam nevari

brēkt . . . Ja. jau Kreilis savai meitai varēja iedot tik daudz, tad tu nevarēsi iedot

nieka piecus tūkstošus ...»

«Kārlim študieres arī drīzi vajadzēs .. . mazais Albertiņš tāpat prasīs skolas,»
Mikums iebilda

..
. «Ar liniem un labību nemaz neiet, kā tu domā

.. .
mužiki

paliek ar katru dienu gudrāki ...»

«Ko nu stāsti?! Kamēr esi izlicis izkārtni «Pie tautieša», laucenieku rindas

tik lielas, ka nevar vairs mūsu sētā satilpt, un nauda tev nāk pa logiem un pa
durvīm

...
Ja jau bērniem dod, tad ir jādod tā, ka var ko iesākt ...»

Arī Māris sarka vien un teju, teju gribēja jaukties pulkā un aizstāvēt savas

intereses
.. . Bet Pēterim šāda līgšana bija neomulīga. «Lūdzu, kam šādas valo-
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das?!» viņš beidzot iesaucās. «Es nekādas naudas
neprasu, es ņemu Mari tādu,

kāda viņa ir . . .»

«Kuš nu, kuš,» māte viņam meta ar acīm. «Te jau nav runa par tavu prasī-
šanu, bet par mūs' došanu. Tāpat jau tev vajadzēs priekš vīnūža ierīkošanas

.. .

Vai saņēmi gan telpas? . . .»

«Saņēmu. Dārgas gan. . . deviņi simti gadā .
.
. Bet maksāt var . . .»

«Deviņi simti?!» Mikums iesaucās. «Kur nu vēl papīri un cits viss
..

. Kur

to visu var ieņemt? ...»

«Maksā citur vēl vairāk
.. . līdz_ tūkstoš un pat tūkstoš trīssimti,» Pēteris

paskaidroja. «Nekas, es tikšu cauri! īre man jāmaksā pusgadu uz priekšu, tas ir

četri simti piecdesmit rubļu, kronim un pilsētai piecsimts rubļu, iznāk deviņsimt

piecdesmit . . . Un tūkstoš rubļu, tas man ir . . .»

«Jā, jā, priekš ierīkošanas arī vajadzīgs,» māte pastāvēja. «Istabas lietas,

ķēķa trauki, mēbeles . . . viss . . . Nauda jau tā iziet, tā iziet, viņas nekad nevar

būt par daudz. Nu, veci, ko tik daudz tielējies, teic vārdu . . .Pieci tūkstoš rubļu

un skaidra lieta ...»

«Nu jā, jā. kad jau nu tu saki, lai iet arī!
..

.» Mikums beidzot padevās.
«Citam jau nu gan es to naudu nedotu, bet Pēterim katrā laikā . . .»

«Nu, zināms,» māte teica, «pieci tūkstoš rubļu un kāzas, tās arī tev jāsa-

rīko
..

. Kad tad nu tās turēsim? . . .»

Tas bija atkal tāds kutelīgs jautājums .. . Mikums domāja un domāja. «Savi

simti pieci, tas iziet atkal, ka ne redzēt
..

.»

Kad valodas vairs negribēja iet uz priekšu, Pēteris iebilda: «Kādu lielu kāzu

tad mums vajadzīgs? Tuvākie radi un draugi ...»

«Nē, nē, es bez kāzu gan ne,» Māris pretojās
.. . «Tad es labāk nemaz

neprecos . . »

«Ir jau pareizi,» māte viņai piebalsoja. «Kad Kreilis savai meitai varēja

iztaisīt kāzas, vai tad mēs apakšā paliksim... Tikai, ja mēs visus savus radus

un draugus lūdzam, tad mūsu dzīvoklis par mazu . . .»

«Varētu noīrēt biedrības māju,» Māris ieteica
..

. «Nule pat vēl turpat sarī-

kotas kādas kāzas . . . Tur jau atkal telpas, lai danco simtiem pāru .
.
.»

«Nu, izīrēs biedrību,» māte piebalsoja . . . «Nu, veci, saki, kad būs kāzas? . . .»

«Āre, vai tad nu deg?!» Mikums errīgi attrauca, jo redzēja, ka ir iekritis.
. .

Kāzas biedrībā izmaksās vismaz 500 rubļu, un tos 5000 arī kāzu dienā jāno-
skaita. «Māris jauna un Pēteris jauns . . . Ko tur steigt pa galvu, pa kaklu . . . vai

tad nevar drusciņ pagaidīt . . .»

lestājās brīdi klusums. Māris par tādu tēva ierunu palika tīri nopliķēta, tāpat
ari Pēteris nezināja, ko sacīt. Pate domīgi un zīmīgi ieklepojās . . . «Nu, ar to

gaidīšanu tā ir . . . Bet kādēļ tad tu gribi lietu vilcināt? . . . Māris lai pirms par

vecu meitu paliek, tad laidīsi viņu pie vīra? Kas vajadzīgs, tas vajadzīgs .. .
Pēteris

uzņem pats savu saimniecību, kā tad lai viņš bez sievas iztiek? Un kāzas

tev viņam tā kā tā jātaisa, vaļā jau nu netiec . . .»

«Nu, labi, jau labi,» viņš, šaurumā iedzīts, atmeta ar roku. «Nolieciet jūs, es

jau būšu uz miera. Manis dēļ, lai iet arī biedrībā
.. . Bet, ja man priekš šeptes

būs sīkas naudas vajadzīgs, tad Pēterim jāņem tas Stālberģa papīris. Tas taču

vienalga, vai ne?
..

.»

Viņš pakārstīja mēli, lai domā, ka tas pa jokam, bet tur tie joki un tur tā

patiesība arī bija. Protams, ka Pēteris jau nu atkal visādi bija uz miera. . .
No-

runāja kāzas pēc mēneša. Bet saderināšanās kartes jāizlaiž, tā Māris pastāvēja,
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vai jau rit pie dienas. Savas tiesības uz Pēteri viņa ne acumirkli ilgāk negri-

bēja slēpt.
Bet, ko kāzās lūgt, tas bija ļoti sarežģīts jautājums, par ko vēl izcēlās domu

starpības. Jo, kad kāzas taisa, tad, pēc Pētera uzskatiem, jāielūdz arī konsuls un

ģimene. Visi ieplēta acis, kad dabūja zināt, ka tas viņam tik tuvējs radenieks.

Ortrudei tātad iznāca Pētera kāzās dancot. Māris to īsti vēl nevarēja sagremot,

tādēļ lieta netika vēl galīgi izšķirta, bet vēl atlikta pārdomāšanai.
Beidzot vēl māte cēla galdā pudeli vīna, ar ko mielasts noslēdzās, uzdzerot

uz Māris un Pētera derībām. .
.

Tad viņi izšķīrās. Nestāvēja jau viņiem priekšā nekādas svētku dienas, jo

kāzas vajadzēja steigt un jauno mājturību ierīkot. Tamlīdz visu apgādāt; arī par

brūtes kleiti Mārim jāzin, kur un kā.

Pārnācis mājās, Pēteris atrada priekšā Fuchsingu. Matildes māte viņam asa-

rām acīs stāstīja, ka meita viņu atstājuse un aizbraukuse kādam tēviņam līdz uz

Pēterburgu. Tur viņa būšot uzstāties tādos tejateros, tas ir, par
naudu dziedāt.

Viņa gan gribējuse norunāt, bet nekā. Sai Rīga esot līdz kaklam apnikuse.
Nu viņa paliekot viena kā koks, jo grūti ticams, ka meita vairs pie viņas

atgriezīšoties.
«Lai iet,» Pēteris viņu mierināja. «Varbūt, ka viņai vēl kādi panākumi. Uz

ko cilvēkam luste, to viņam nekad nebūs liegt.»

Un, kad Fuchsings viņu aicināja: «Pērsi, machst dv mit einen Kleinen?»

(Pērsi, vai tu dzersi līdzi maziņo?) viņš uz vārdiem piekrita: «Javvohl!»
«Kas tev tik priecīgs atgadījies?» Fuchsings, viņu vērīgi uzlūkodams, sacīja.

«No tavām acīm jau staro pate laimība?»

«Tā
gan var būt!» Pēteris ātri attrauca. «Vari man novēlēt laimes

.. . esmu

līgavainis.»
«Sen jau?»
«Patlaban

...
Tu esi pirmais, kuram to izpaužu.»

«Tad arī tu, mans dēls Pērsi!» Fuchsings pa pusei pārsteigts, pa pusei sā-

pīgi iesaucās. «Nu jā, no tās nelaimes jau mēs neesam pasargāti. Sieva agri vai

vēlu mums pakaras kaklā.»

«Bet es savu tik ļoti mīlu!» Pēteris apgalvoja.
«To visi pirms kāzām saka,» Fuchsings atbildēja. «Pēc kāzām tikai reti

.. .
Tad tiešām tev, zēn, ar to Ortrudi tik ātri veicies? Es jau paredzēju, ka lieta

citādu galu neņems. Velti viņa nebija Latviešu biedrības ballē.»

«Netrāpīji, draugs! Nevis ar Ortrudi
..

.»

«Ko, tu nemēģināji?! So partiju. . . Pērsi, tu esi «šāfskopfs». Būtu man gadu
divdesmit mazāk uz muguras, tad tev parādītu

..
. Bet kura tad ir šī Ortrude?

laimīgā sāncense?»

«Mikentāla Marija ...»

«Pērsi, tu esi «šāfskopfs» . . .»

«Nekādā ziņā .. . Esmu gudrākais un laimīgākais cilvēks pasaulē. Mēs, lat-

viešu patrioti, drīkstam precēt tikai latvietes. Un īsti mīlēt un aplaimot mūs spēj
tikai latvietes.»

«Var jau būt! Novēlu sirsnīgas laimes. Tavās kāzās neiztrūkstoši ieradī-

šos
. .

. Ardievu . . .»

«Ardievu!» Pēteris, viņam aizejot, nosauca pakaļ.
Viņš sajuta sevī lielu pārākumu pret šo vecpuisi, kuru «neizbēgamā laime»

vēl nebija ķērusi un kurš vēl līdz šo baltu dienu nebija spējis sievu izmeklēties.
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Septiņpadsmitā nodaļa

Kam bija jānāk — tās bija kāzas
.. .

Smuki viņas tika nosvinētas — Latviešu biedrības namā. Mikentāls naudu

nežēloja, un, ja tas gribēja skopoties, pate piegrūda viņam pie sāniem: «Vai gribi,
lai ļaudis runā, ka Kreiļi savai meitai pārākas kāzas iztaisa nekā Mikumi?»

Tas līdzēja. To nevienam nebūs sacīt. Ne vien ēdienam un dzērienam nebija
trūkt, bet viss lai būtu tas labākais! Lai

gan no kāzu nama — biedrības mājas —

nebija necik tāļu līdz Jāņa baznīcai, tad tomēr visi brauca ar ekipāžām. Tāpat
Jāņa baznīca, kur notika laulāšana, bija skaisti pušķota. Sievas tēvs gribēja Pētera,

baznīcu, bet turienes mācītājus neparko nevarēja piedabūt, lai ceremoniju izda-

rītu latviešu valodā. Un brūtgāns atkal neparko nepielaidās . . . tai būšanai vaja-
dzēja notikt skaidrā latviešu valodā un nevis tā kā pie Kreiļiem, par «deutsch».

Tādēļ jau labāk viņi palika pie to pašu veco «Jāni».

Tur tādi glauni kāzenieki nekad vēl nebija redzēti
.. . Brūtgāna brāļi fra-

kās, baltām pītām lentām pār kamiešiem, brūtes māsas kružuļainos svārkos ar

turnirēm un šlepēm. Un ļaudis, kas bija nākuši skatīties, nevarēja nolaist ne acu

no skaistā, pasīgā brūtes pāra. «Kas tie tādi?!» viens otru jautāja. «Kam tad

šī meita ir, un kas tad šis tāds ir, kas viņu apņem?» — «Sī jau esot kopmaņa
Mikentāla meita

..
. tēvs brangi iedzīvojies. Un brūtgānam pašam vīnūzis pie

tirgus plača
..

. esot viņš tur tanī Latviešu biedrībā tāds priekšnieks
...

Jā, jā,

bagāti cilvēki, tie jau to var.»

Ko baznīckungs teica, uz to, protams, viņi negrieza lielu vērību. Bet runas

biedrībā tika turētas jaukas un skaistas. Tik daudz patriotu un mācītu tautas dēlu

kā Pētera kāzās reti kad bija kopā. Bez Pētera tuvākiem draugiem un paziņām
Bernharda Dīriķa, Richarda Tomsona, Jāņa Baumaņa, Kaspara Biezbārža un

Andreja Spundes bija vēl iegadījušies Rīgā un pie godībām klāt Krišjānis Val-

demārs un Kronvalda Atis. Pēdējais neliels miesās, bet augstu, platu pieri, dzi-

ļām, tumšām acīm, dzīvs kā dzirkstele, turēja jūsmīgu runu par
latviešu «ozola

dēlu» un «liepas meitu», par «kumeliņu» un «bālēliņu» un «tautu meitu vaina-

dziņu»
.
. . Bez tam viņš runāja vēl ļoti daudz ar saviem biedriem, it sevišķi ar

Kasparu Biezbārdi, par latviešu valodas jautājumiem un lietoja tādus vārdus, kas

izklausījās pavisam tādi svešādi, piemēram: «stāvoklis», «burtnīca», «zīmulis». 62

Tās bija gudras valodas! Valdemārs atkal runāja, ka «latvju dēliem būs braukt

jūriņā un zeltu krāt pūriņā»
..

. Viņš runāja diezgan mierīgi un nemāksloti, bet

viņa vārdi bija tik pārliecinoši, ka neviens par tiem nešaubījās. Bija ieradušies arī

jaunie advokāti Einberģis un Veinberģis, bet tie daudz nerunāja, bet vairāk noņē-

mās ar kāršu spēli, pie kuras arī piedalījās Spunde, Fuchsings un Mārcis. Un

Mārcis pārāk dzīvi spēlēja, kad vinnēja, tad priecājās abi ar sievu, kad zaudēia,

tad sūkstījās. Bet citi
— —

auksti un lepni, vienalga, vai vinnē vai paspēlē.

Veinberģis noņēma Spundēm astoņi simti.

leradies bija vēl kāds reti cienīts viesis, konsuls Rabemanis ar jaunkundzi.
Māte ar dēlu nekādi nebija piedabūjami līst pie latviešu bauriem. Ortrude tur-

pretim joku pēc gribēja visu šo joku noskatīties; interese viņai nebija nekāda, jo

viņa, kā runāja, bija saderinājusēs ar kādu augstāka ierēdņa dēlu, kādu «fon».

Tādēļ viņa ar it mierīgu sirdi nāca papriecāties par Pētera laimi, bet jau tā kā

no augšienes. Arī brūtei viņa sacīja kādus laipnus vārdus, bet tā nebija diezgan
veikla tos saņemt, tādēļ viņām abām lāgā nevedās. Turpretim konsuls drīzi vien

ar latviešu patriotiem iestiga dziļās valodās. •
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«Es piekrīt Valdemār kungam, tas ir riktīg, ko viņš sak,» tas visiem par

brīnumu, lai gan lauzīti, tad tomēr diezgan labi, iesāka
pa

latviski. «Lai tokš tie

latvieš būvē tās kuģes, jo ar to iten fein var pelnīt. Mēs ļoti daudz aizdod naud

projem engliš, holendiš un noris rēderiem. Bet, ja latvēš ņem to frakt, tad tok

tā naud' paliek tepat iekš Inland. Aber tas nevaid lab, kad tie latvieš iekš sav

ceitung tais vien rīdīšan uz tiem vācu kungiem. Mēs tok vis ir vien s zemes

bērn .
.

tie vācieš un tie latvieš tok ir viens ...»

Richardam Tomsonam un Jānim Baumanim bija tas gods viņam sniegt šinī

ziņā kādus paskaidrojumus. «Nav gluži tā, konsula kungs,» Tomsons sacīja,
«vācu prese

iztulko aplam latviešu dibinātos aizrādījumus. Ja runā par rīdīšanu,

tad
par to drīzāk var vainot vācu presi. Pēdējā laikā gan attiecības drusciņ labo-

jušās . . . Šinī pašā namā pie tā iesvētīšanas mums bija tas gods redzēt par saviem

viesiem Kurzemes un Vidzemes muižnieku vecākos.»

«Jā, jā, es lasī to iekš ceitung un gaužām priecājos,» Rabemanis attrauca.

«Vai tie nebij prātīg vārd', ko viņ sacī?»

«Ko tad mēs gribam?!» Tomsons turpināja. «Mūsu nolūks ir vest tautu pie

izglītības un turības. Mēs latviešu gruntniekiem gribam rādīt, ka, racioneli zemi

kopjot ar jaunlaiku zemkopības rīkiem un skunstmēsliem, tie var tikt pie turības

un izglītības, tā ka pat muižniekiem nebūs negods ar viņiem sēdēt pie viena

galda.»
«Jā, jā, kas jau ir vien kulturel darb , tas jau ir gaužām lab',» konsuls pie-

krita.

«Un Rīgas latviešiem mēs atkal skubinām iegūt nekustamu īpašumu, celt

mājas un kļūt par īstiem Rīgas pilsoņiem,» Baumanis no savas puses papildināja.
«Latviešiem vajag vairāk uzņēmības gara,

vairāk patstāvības. Saimniecība ir tas

pamats, uz kura var uzplaukt tautība. Tauta, kurai trūkst saimnieciskas turības,

tā nav nekāda tauta, tā ir tikai pūlis.»
«Ganz richtig, ja, ja!» konsuls piebalsoja.
«Kas vāciešiem tur var būt pretim, ja mēs ceļam mājas un vairojam pilsētas

bagātības?» Baumanis turpināja. «Tas viņiem tikai
par

labu var nākt.»

«Richtig, richtig!» Rabemanis. galvu kustinādams, piekrita.
«Jā, jā, kungs,» Kreilis, kas visu laiku bija noklausījies, iebilda, «mēs tagad

gribam visi vienādas rektes un brīvības.»

«Jā, mīļo Kreil, saprotu, saprotu,» konsuls attrauca, «Bet mūsu rektes un

brīvības atronas iekš mūsu naudas maka. Ja mums tas klausa, tad mums brīvības

un rektes netrūkst.»

Kāzās bija ieradies arī Pētera principāls Brikmanis. Tas arī izņēmās tiku

tikām ar latviešu tautas pīlāriem, bet palika pie savām atsevišķām domām. «Visa

tā Latviešu biedrība ir tikai tāda muļķīga būšana. Ne tur kas labs var būt, ne

prātīgs notikt! Vācietis tomēr paliek vācietis . . . viņš citādā štandē un citādi tiek

ieskatīts.»

Viņš tādēļ sviedās klāt konsulam, ar kuru satikties tuvāki tas ieskatīja par

sevišķi lielu godu. Viņš domāja tam īsti darot pa prātam, ja runāja pa vāciski.

Sinī mēlē viņš tam klusu pačukstēja: «Vai dzirdat, kā tie latvieši tagad savu

valodu izķēmojuši? Veco, godīgo «bleifederi» tie nokrustījuši par «zīmuli», grā-
matu, ko sūta pa pastu labiem draugiem, par «vēstuli». Kas to lai vairs saprot?
Nu, muļķības tur vien ar to Latviešu biedrību ir.»

Viesi devās visi uz lielo zāli, kur patlaban vajadzēja sākties kādas ludziņas
izrādei, kura tika uzvesta jaunam pārim par godu. Bez tam vēl Stālberģis bija
apsolījies nodeklamēt savu tulkoto Manfrēdu. Ortrude kā literatūras pazinēja
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par to sevišķi interesējās. Diemžēl, viņa tikai nesaprata to valodu. Bet, kas attie-

cas uz to «deklamāciju», tad viesu lielākā daļa, kura zem šāda sveša vārda bija
diezin ko sagaidījusi, likās būt ļoti maldījusies: «Nostājas pie loga un norunā

..
.

nieks vien no tādas deklamācijas .. .» Itin vienkārši, viņi nesaprata tekstu un

nezināja arī, ka tas viņam tā priekšā rakstīts.

Bet nevarēja sacīt, ka viesi tādēļ nebūtu amizējušies un viss noritējis tajā
labākā kārtībā. Ar vārdu sakot, Mikumu meitas kāzas bija ne vien ārēji greznas

un lieliskas, bet arī iekšēji daudz dziļākas un vairāk izjustas nekā Mārča un

Grieteles kāzas.

Un, kad visa tā godība bija nobeigusies, tad Pēteris ar savu līgaviņu nedevās

vis kāzu ceļojumā uz Itāliju, bet veda to uz savu jauno maizes vietu, jaun-

pieņemto vīnūzi necik tālu no Brikmaņa.

Pēdējais, kad gāja garām viņa veikalam, arvien žēli nodomāja: «Skaties, ko

viņš man apēdis!» Un katru pazīstamu, ko tas satika, tas apvaicāja: «Vai jūs

pazināt Krauklīti?! Likās itin godīgs cilvēks, bet kur viņš to visu varēja ņemt?!»

«Nu, sievas tēvs Mikentāls jau turīgs vīrs,» viņam parasti atbildēja. «Un

pats arī bija vienmēr taupīgs zēns . . . nebija jau nekāds laidējs . . .»

«Jā, jā, var jau būt,» Brikmanis aizdomīgi piebalsoja . . . «var jau būt!
.. .

Lai dievs palīdz katram . . . būs mums visiem diezgan . . . Lai jau nu dievs viņam

palīdz ...»

Krauklītim dievs palīdzēja arī!
.. . Viņš Brikmanim stipri sāka konkurēt.

Pētera agrākais vīnūzis bija slavens tikai ar saviem dzērieniem, tagadējais sla-

vens arī ar ēdieniem. Tas bija Māris nopelns. Vai, kas viņa par saimnieci?! To

iepriekš nemaz nevarēja domāt! . . . Lai varētu ar Pēteri pastāvīgi kopā būt, viņa

pate vadīja maizes galdu un neļāva to iznomāt. Viņas tumšās, dzirkstošās acis

redzēja visu, kur kas nekārtībā, uzgāja meitām par katru nolaidību. Pret dienest-

niekiem barga, bet toties pret viesiem laipna un uzmanīga. Ēdienu viņa prata pa-

gatavot skaidru un garšīgu, deva tā, ka paēst, un pie tam vēl par lētu cenu
.. .

Cilvēks jau tā tika vilkšus iekšā vilkts
.. . Nu, protams, netrūka jau arī mātes

padoma. Vecā Mikumiete bija gandrīz arvien sastopama pie Krauklīšiem, ka pate

savu mājturību gandrīz palaida. Bet Pētera saimniecība caur to cēlās
.. .

Telpas te bija apmēram tādas pašas kā agrāk Brikmaņa vīnūzī. Priekšā lielā

istaba ar leti, blakus biļarda istaba līdz ar ēdamo istabu un ķēķi un tāpat letes

dibinā, aiz biezām draperijām, mazs kabinets priekš tādiem viesiem, kuri tā pa-

slepus uz ātru roku pieskrēja un negribēja būt no lielā pūļa redzami. īsi sakot,

piedzīvojumi jau mācīja, kā vajag un kā ir labāki . . . Te tad nu Fuchsings bija

ļoti bieži redzēts viesis un atvilka sev līdz vienu vai otru biedri. Pienāca arī

Kreilis aiz vecas draudzības un citi biedrības vīri. Bet vēl jo vairāk interesējās par

veikalu Mikums un nāca ar visiem saviem paziņām. Viņš tagad savu glāzi iedzēra

ar pavisam citādu sajūtu, jo nauda, ko viņš patērēja, palika taču paša znotam.

Tad jau arī nav par grēku iemest vienu otru glāzi vairāk . . .
Tā Pēterim ar savu Mari pēc kāzām nebija nekādas svētku dienas un at-

pūta ...
tik ciets darbs, ka cauru dienu steigšus vien vajadzēja steigties. Tikai

šad un tad savā steidzībā tie sastapās . . . bija viens otram ceļā . . . Viņa tad cieti

jo cieti spieda viņa roku un viņš pretim
..

.
Vai atkal pazagšus viens otru uzlū-

koja .. . Viņi bija laimīgi, ļoti laimīgi . . .

Pēterim patiešām dažkārt likās tā, it kā nu it viss būtu jau sasniegts. Viņam

savs Māris, tautai sava Latviešu biedrība, ja viņam vēl būtu kāda vēlēšanas,

tad, varbūt, tikt šinī biedrībā
par

ekonomu. Viņam likās, it kā nu pasaule visas

pretības un nesaskaņas būtu izbeigušās.
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i c kādu vakaru
— jau gaiša pavasara — bija saradušies atkal pie Pētera

viņa draugi un tuvinieki
.
. . Fuchsings, Kreilis un sievas tēvs pa kabinetu trieca

un prātoja par kādu jaunu teātra spēlētāju trupu, kura gribot nākt uz Latviešu

biedrību teātri spēlēt . . . Viens no viņiem esot viņu pašu runas vīra Pētera Alu-

nāna83 dēls, vēl gluži jauns cilvēks, bet smalks teātra spēlētājs. Citi viņu redzē-

juši Jelgavā ..
. tiklīdz uznākot uz skatuves vien, jāsmejoties, vai gribi vai

negribi. Varen jocīgs. Arī māte viņu valodām
pa vidu, bet Pēterim pašam ar

Mari ko skriet, lai tiktu ar daudzajiem viesiem galā .. .
Tas varēja būt kādu

mēnesi pēc kāzām. Tā viņiem naski rīkojoties, nejauši ieradās kāds viesis, kas te

nekad nebija redzēts. Prāvs vīrs, plecīgu stāvu, ugunīgi mirdzošām acīm, kuplu
melnu bārzdu un.matiem, pa kuriem vijās jau daudz sudraba pavedieni. Smai-

dīdams viņš saimnieku uzlūkoja un līdz ar viņu kāds veselīgs astoņus līdz devi-

ņus gadus vecs puika, kuram tāpat zobi vaļā un ziņkārīgi pašapzinīgs smaids ap

lūpām: «Vai tu. mūs pazīsi arī?! ...»

Pēteris acumirklī aiz pārsteiguma bija sastindzis par sālsstabu. Nu, pazīstams

vaigs, bet tik lielā mērā izmainījies — — grumba uz grumbas — un sirms!

Viņam labi vajadzēja atcerēties. «Ā, Lauri, tu vecais draugs!» viņš beidzot, prieka

pārņemts, iesaucās. «Tu?!
...

Un tas ir Ernestelis?
..

.»

Puika vaļējiem zobiem smaidīdams piebalsoja, un Lauris apstiprināja: «Jā, jā,
mēs abi

.

. .»

Līgsmi uztrauktais Pēteris nesamanīja, ko darīt. Apkampās viņš ar Lauri un

skūpstījās vairāk reizes ..
. spieda Ernestelim roku

..
. Māris pienākuse izbrīnē-

damās to visu noskatījās un māte vēl jo vairāk.

«Tu, tu... tik ilgi neesam redzējušies?!» Pēteris sauca uzsaukdams. «Ne-

dzīvības zīmītes no viņa ...
ne rakstu galiņa .. . Nu, saki, cilvēks: kā tad tev

gājis?! Kā tev nu iet?»

«Labi, iet labi!» Lauris, tāpat priekā aizelsies, atbildēja. «Visus tos gadus

pa Krievu zemi nodzīvojām
...

uz Pleskavas šosejas stabiņus mālējām
..

.»

«Labi nopelnījāt?!»
«Pa krietnam!»

«Un Anna?»

Lauris palika uz reizi kluss. «To pabāzām apakš zemes,» viņš pēc brīža

dobji sacīja. «Tagad mēs divi vien
..

.»

Rūpīgām acīm viņš uzlūkoja savu Ernesteli. lestājās brīdi klusums, jo arī

Pēteris pēc šāda paziņojuma nesamanīja, ko tālāk sacīt.

«Āre, vai tad tas nav Lauris Sutums, ko izsūtīja?» Mikumiete beidzot iemi-

nējās, gribēdama uzsākt valodu.

Lauris cieta klusu, bet Pēteris par viņu atbildēja: «Nu jā, Lauris! Visus šos

gadus nodzīvojis pa Krievu zemi .
.
. labi gājis

.
. .»

«Tāā! Nu, tad jau varēja dzīvot vēl, kad tik labi gājis,» Mikumiete ieminē-

jās tādā tonī, kas lika noprast, ka Laura atgriešanās tai nav patīkama. Noklepo-
jusēs tā aizgāja. Māris uzlūkoja savu vīru vēl jo pētošāki.

«Se, Lauri, mana sieviņa,» Pēteris ieminējās, «Mikentālu Marija.»

«Jā, jā, dzirdēju, ka tu apsievojies,» Lauris it kā
pa garu

laiku sniedza

Mārim roku. Viņa acis tikai ar labpatiku uz Pētera vien. «Cik viņš liels izau-

dzis . .
.

izbriedis . . .»

«Un vai viņa mazāk?» Pēteris norādīja uz Mari. «Abi kopā esam uzauguši.»
«Jā, jā,» Lauris vienaldzīgi uz Mari paskatījās, tad iepīpoja savu īso ļuļķīti

un izlaida kuplus dūmus. Māris vēl arvien gaidīdama stāvēja, tad beidzot sapī-
kuse aizgriezās projām. Ek, tas cilvēks viņai nemaz nepatika!
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«Nu, kā tad citādi iet?!» Lauris beidzot atkal uzsāka. «Kā tad
pa Rīgu

dzīvojāt?»
«Vai, paldievs par vaicāšanu,» Pēteris attrauca, «mums, latviešiem, tagad iet

augstu. Mums ir tagad sava Latviešu biedrība
. . .

Visas rektes mēs esam sasnie-

guši, visu izkarojuši.»
Bet Lauris par to nebūt nepriecājās. Pēteri domīgi uzlūkodams, viņš šaubīgi

nogrozīja galvu. «Nekā jūs neesat izkarojuši un sasnieguši! Tā biedrība jums no

kungiem dota, lai jums miglu ielaistu acīs. Ai brālīt, tu pasauli vēl nepazīsti.»
Pēteris pavisam samulsa. «Kā?! . . . Tu domā, ne?! . . . Ak, nu. . .Bet vienu

lietu! Uz to priecīgu satikšanos mums taču vajag iedzert kādu glāzīti.»

Žigli viņš nolika divas glāzes un lūkoja pēc nulsnapšķa pudeles.
«Nē, nē!» Lauris ātri iesaucās. «Tās ģipts mums vis nevajag .. . Labuma tur

mums nekāda. . . tikai kungiem resnas kabatas taisa.»

«Nu, ko tad?!» Pēteris nepavisam nesamanīja. «Nu, tad glāzi vīna?»

«Arī ne! Visa viena ģipts, vairāk nekas
.. . Kauns tiem, kas ar šo ģipti

tirgojas — —»

Viņš atjēdzās, ka nemanot draugu aizskāris leti vārīgā vietā, un to taču viņš

negribēja.
Pēteris tīri noraustīja kamiešus. «Jā, ar ko tad lai jūs pacienāju? Ciemiņus

taču nevar turēt sausā?»

«Vai tev nav laba čaja?» Lauris ieminējās. «Zini, mēs tā pa «ruski». Krievu

zemē, tur tev traktierī neko citu kā tikai čaju un čaju.»
«Bet ar «vodku» maisītu, kā man teic,» Pēteris atbildēja. «Dabūsim arī čaju,

ja tīk
.. . Maritiņ, tibiņ, vienu porciju tējas. Bet nāc taču te iekšā

...

te jau ir

tavi citi veci draugi ...»

Viņš ieveda ciemiņu kabinetā pie citreiz tik tuviem biedriem, bet nu viņi

uzlūkoja viens otru kā svešinieki
...

Ne vien Lauris bija lielā mērā pārvērties,
bet arī Mikums ar Kreili izmainījušies pavisam citādi. Bukskina drēbēs, kuplām,

šķeltām bārzdām, tukliem vaigiem un vēderiem
.. .

kūpina smaržojošus cigā-

rus
.. . pavisam citādi nekā toreiz, kad bija ar Lauri viena kompānija. Jā, Fuch-

sings, tas arī toreiz tāpat glauns bija, bet šie abi jau toreiz nekādi kungi nebija.
Bet tagad viņi Lauri ne pazīt un Lauris atkal viņus ne.

Tikai, kad Pēteris pateica, ka tas ir Lauris, tiem acis it kā atvērās. «Paskat,

paskat!» Mikums iesaucās. «Lai man kāds būtu teicis, ka tas ir viņš! . . . Bet uz

tam dzersim vienu šņabi . . . iemetīsim vienu .
.

.»

«Viņš jau nedzer
...

ne šņabi, ne vīnu, neko nedzer!» Pēteris traucās

paskaidrot . . .

«Vajakis, tad jau tu tai Krievu zemē pavisam esi aizradis!» Kreilis iemeta.

«Nu, vienu jau var. Es arī neesmu priekš tam, kad plencējas, bet savu glāzīti

ar sātu, ar mēru, to jau var . ..»

«Nē, nē, nevienu!» Laurim acis ugunīgi iemirdzējās. «Tā ir mana svēta pār-
liecība . . . Vai zini, tas padara mūs visus par muļķiem, un to tikai kungi grib,
hahaha!»

Tie paši neomulīgie, mežonīgie smiekli, kas agrāk. Mikumiete jutās tīri aiz-

skarta. «Āre, ja neviens nedzers, kur tad kronis ņems tos ienākumus?» viņa pie-

tvīkuse iebilda.

Viņa nevarēja ar šo cilvēku samierināties, bet draugi viņas ierunu nedzirdēja.

«Vajakis, tad tu esi izmalis
gan to Krievu zemi!» Mikums atkal uzsāka. «Ar ko

tad tur nodarbojies? Kā tad labi gāja? ...»

Lauris atkārtoja to pašu, ko Pēterim. Stabiņus uz Pleskavas šosejas krāsojis.
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Un, kad Kreilis piebilda, ka tad jau gan labu grasi nopelnījis, un vai tas viņa

paša puika, un vai tik liels jau, tad Laura ugunīgās acis pieskrēja it kā asaru

pilnas. «Mana paša ...

tik vien jau man ir — —■ viņa slimoja un aizgāja

kapā —■— —» Viņš apklusa, bet tad uzreiz nospieda savu jūsmelību
.. . «Jā,

jā, labi nopelnīju, brangu grasi
.. . paldievs, itin labi

..
.»

«Tā, tā, tad jau var tikai priecāties!» Mikums piebilda. «Bet kā tad tur vis-

pār pa to Krievu zemi iet! Ko tad tur laba dzird?»

Laurim uzreiz acis ugunīgi iemirdzējās. «Ko nu par Krievu zemi runāt
..

.

tur labi iet! Katram tur ir savs zemes stūris un dzimtbūšana kā atcelta, tā paliek
atcelta! . . . Bet pie jums, Baltijā ... ai, ai, te būs atkal sūri

. . .»

«A nē, ir jau mums arī tagad savas rektes!» Mikums attrauca. «Nav vairs

tā kā pa vecam
..

. Mums tagad pašiem sava biedrība
..

. Varam turēt teātrus

un sanākšanas tāpat kā kungi
.
. .»

Lauris gudri iesmējās . . . «Tā jau gan teic, bet cik tad ilgi? . . . Nekā jums
tā biedrība vēl nav devusi, it neko

.
. .» Un uzreiz viņš noslēpumaini ieplēta acis.

«Vai zināt, ko Baltijas muižnieki iesnieguši ķeizaram? . . . Vienu rakstu, lai tiek

ievesta atpakaļ dzimtbūšana. Viņi samaksāšot par to zemi tik un tik miljonus,
lai tikai to dodot pilnīgi viņu varā. Kā tas tev patīk, ko?! Ak, tad nu griezīsies

atpakaļ vecie pēršanas laiki
...

ak, tad nu plītēs atkal mūs . ..»

Acis viņam ugunīgi mirdzēja, itin kā par kādu uzvaru. Kreilis aiz pārstei-

guma tīri vai saduga. «Nu, nu, vai tas varētu būt?!»

«Jā, jā, var gan būt
.. . nāks atkal atpakaļ vecie klaušu laiki,» Lauris ap-

stiprināja. «Ņem tad atkal spriguli pār pleciem un ej uz muižas riju kult! No

savām pagasta robežām arī nedomā kustēt! Un, ja esi atnācis uz Rīgu, tad tikai

ņem savas panckas kopā un taisies atpakaļ uz zemēm zem kunga pātagas .. . Tur

tev tavu muguru kārsīs
. . . hahaha

...
tur tu redzēsi savu pestītāju!»

Viņš nobeidza ar mežonīgu smieklu un sāka dzert savu čaju. Mikums
pa-

visam iztrūkās, un viņa sievai vaigi kaita vien. «Vai tad nu ķeizars viņiem to

uzvēlēs?!» viņa spilgti iesaucās. «Lai dievs pas! Tad jau mums visiem, kas Rīgā,

sava iedzīve pilnīgi jāizputina?!»
«Kas to izmeklē, Mikumiet, kas to izmeklē?» Lauris, strēbdams savu tēju,

debatēja.
Mikums pavisam nolaidies. Arī Fuchsings kļuva uz to lietu vērīgs. «Kur jūs

tādas ziņas ņēmāt, mīļais draugs? Tās jau ir gluži nepareizas . ..»

Viņš ar savu agrāko biedru nevarēja tik ātri iedraudzēties kā citi un tādēļ

to sauca par «mīļo draugu».
«Tā ir taisnība, tikpat kā «amen» baznīcā!» Lauris pastāvēja uz savu. «To

man teica vīrs, kas ar savu lielkungu jau astoto gadu prāvojas. No tā laika, ka-

mēr ķeizars bija Siguldā .. . Viņam ir stāstīts, ka Baltijas muižnieki nosūtījuši
uz Pēterburgu deputaciju pie ķeizara ...»

«Tas gan!» Fuchsings attrauca. «Par to jau rakstīts arī avīzēs. Bet deputa-

cija lūdz tikai, lai Baltijā tiktu arī uz priekšu uzturēta vecā tiesa un admini-

strativā kārtība un vācu valoda. Vairāk avīzēs nekas nestāv ...»

«Meklējiet nu avīzes,» Lauris gudri nosmējās. «Tās jums teiks to taisnību?!

Pasaka gan, kungi tādēļ un tādēļ brauc uz Pēterburgu, bet viņiem galvā pavisam
cits niķis

..
. viņi tīko tikai mūs pie valdīšanas nomelot! Kas tev par

mužiku ko

labu teiks?! Siļķes asti tu sūkā, bet viņš iepūš ausīs: tie ēd cepešus! «Tiem iet

pārāk augsti, tiem nav nekādas bailības . . . Vajag ievest atpakaļ pēršanas laikus,
dzimtbūšanu ...» Ko tev, mužikam, biedrība var līdzēt . . . muguru tev kārsīs tā

kā tā . . . Jā, jā, draugi, mužiki mēs esam, un mužikam mužika tiesa . ..»
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«Nu, nu, to vis nesaki!» Mikums uzstājās. «Nav tagad latvieši mužiki vien.

Ir mums ari savi študierēti vīri
...

arī mans Kārlis iet uz Tērbatu
...

Un ir

mums dažam labam savs kapeiks arī kabatā ...»

«Viss vienalga, Mikum,» Lauris viņa ierunas atraidīja, «viss vienalga . . . Lai

ar tev būtu nauda
. .

. mužiks tu esi arvien, latvietis. Ne tev kādas rektes ir bi-

jušas, ne būs
.
. . Bet vācietis un kungs — —

lai viņam arī ne sarkana graša
nebūtu kabatā, viņam arvien paliek sava «štande» un savas rektes

..
. Viņam

ticēs, tev nē. Viņš teiks: tas ir tā un tā, un — tā arī paliks ..
. Redz, viņš

neguļ .
.
. viņš pie augstas valdīšanas šiverējas par savu štandi. Bet mēs, latvieši,

ko mēs darām?. . . Jums ir biedrība, jā? Bet ko šī biedrība dara? Viņa guļ! ...»

Fuchsings vēl arvienu ar neticīgu smaidu to visu noklausījās, bet Kreilis do-

mīgi ieminējās: «Nu, kas tad mums liek gulēt! Vai tad mēs nevaram nosūtīt pie
ķeizara kādus vīrus ar lūgumu, lai viņiem tādas lietas neuzvēl

.. .
Nu, vai tad

mēs no biedrības puses tur nekā nevaram darīt?!»

«Nu, saprotams, ka varam!» Lauris tikai uz to vien bija gaidījis. «Vācietis

par tevi labu neteiks, nežēlo tu arī viņu. Dod kungiem pretim. Notaisi vienu

rakstu; tie vācieši mums, latviešiem, grib ādu pa acīm noraut. Mēs gaidām no

augstās valdīšanas kādu žēlastību, ja augstā valdīšana netic, viņa var izsūtīt

augstus krievu kungus par to pārliecināties. Bet tā, ja mēs, latvieši, gulēsim, —

kāds labums mums no tādas biedrības?! Kāds labums?!»

Viņš runāja ar tādu pārliecību, ar tādu aizrautību, ka arī Mikums piepeši
sāka spļaudīties un iesaucās: «Nu, traks, tad jau būs jāsasauc runas vīru sapulce!

ja jau grib ko darīt, tad jādara arī. . .»

«Varētu arī,» Pēteris no savas puses piebilda, vairāk Laurim
par patikšanu*

nekā no lietas pārliecināts, «ja lieta svarīga, var pat sasaukt pilnu sapulci .. .
Bet tev, Lauri, tad katrā ziņā jāiestājas mūsu biedrībā ...»

Mikumietei šāds uzaicinājums nepatika, viņa uzmina slepus Pēterim uz kāju...
Bet Lauris arī pret viņa priekšlikumu izturējās gluži vienaldzīgi . . . domāja tikai

par savu.

«Tā lieta ir svēta patiesība!» viņš ugunīgi atkal uzsāka. «Es jums atvedīšu

to vīru . . . astoņus gadus viņš jau ar savu kungu prāvojies . . . reižu reizēm bijis
līdz Pēterburgai

...

Ne vārdiņš tur nav melots, es saku! Tik un tik miljonus
vācietis noskaita

par mūsu ādām: «dod mums dzimtbūšanu, dod mums klaušas,

dod mums to tiesību, ka mēs ar tiem ļaudīm varam rīkoties, kā mums patik-
šana

...
Es savu mužiku varu nosist, varu gaļā sakapāt, ja man tīk!

. . . Un, ja

tu mums ne ar labu, tad mēs turamies ar prūsi, tas nāk ar karaspēku un ņem

tev to zemi nost!
.
.

.

Redzi, tāds ir vācietis. Un mēs uz kādu labumu gaidām?!
Kamēr vācietis par to zemi valdīs, ne mūžam! Kamēr ar saviem baroniem ne-

būsim galā, mēs labuma nesagaidīsim
...

Uz degošiem ķieģeļiem dancināt,

hahaha. .
.

!»

Acīm ugunīgi uzliesmojot, viņš mežonīgi iesmējās, tā ka viņa biedri iztrūkās

un uz brīdi iestājās šausmīgs klusums. «Trakais!» Mikumiete spilgti iesaucās.

Gan arī citi ieskatīja vācu baronu
par savu dabisko ienaidnieku, tad tomēr tiktāl

neviens tam negribēja līdzi turēt. Pēteris domīgs uzlūkoja Fuchsingu. «Kā tev

šķiet, Aleksander?»

Fuchsings noraustīja kamiešus. «Pārspīlējumi! jūs esat pavisam maldīgos uz-

skatos, mīļais draugs! Savā sirdī jau gan
varbūt viņi ilgojas pēc dzimtbūšanas,

bet atklātībā to kautrēsies izsacīt
.. .

Viņi taču grib būt humāni. Un, ja mēs uz

šādu baumu pamata griežamies pie augstās valdības, ko tai par latviešiem tad

būs domāt? Dumjš, neizglītots pūlis
..

.»
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Lauris, Fuchsingam protestēdams, kratīja galvu. «Kungu gudrības, jā, jā! .
. .

Kungs ar zemnieku vienā maisā nesader
..

. Kas vienam par labu, tas otram par

kaiti
.. .

Bet, kā zināt, tā dariet, man vienalga .. . Guliet arī, ja jums patīk, es

jūs nemodināšu. . .»

«Nē, nē, to lietu mums vajag biedrībā pārrunāt,» Pēteris iesaucās, gribē-
dams Lauri atkal samierināt. «Apskatīsim lietu vienādi, otrādi un tad darīsim

.
.

.

Bet par
biedri tev nu jāiestājas katrā ziņā

...
Ē, tev jau karsta ūdeņa vairs

nav
..

. Meitas, padodiet
..

. Tu, Ernestel
.. . vai gribi vēl konfektes?

...
Se

būs ...»

Viņš iebēra puikam veselu riekšavu kabatā. Ernestelis
par to skaļi iesmējās.

Lauris it kā aizskarts strēba viens savu tēju. Uz kādu brīdi iestājās pavisam
tāds neomulīgs klusums.

Valodām vairs nebija kur tālāk ritēt. Beidzot Kreilis ieminējās: «Kas tad,

Lauri, tas ir par vīru, par kuru tu mums stāsti?»

«Bravoi vīrs, visus tos gadus ar viņu kopā šosejas stabiņus esmu mālējis,»
Lauris steidzās paskaidrot. «Viņam bija tā padrede. Veselauskas Staidu saimnieks

Jānis Prūss. Gudrs cilvēks .
.
. agrāk bijis pagasta skrīveris Veselauskā, sākot no

1845. gada. Cik toreiz nu skrīverim tās algas lielas, piecpadsmit rubļu gadā pa-

šam ar savu papīri un spalvām. Tagad tas pie Cēsu Valkas kreistiesas «bei-

ziters» (piesēdētājs) un Raunas baznīcas pērminderis. Tas saķēries ar savu liel-

kungu, Veselauskas Kampen(h)auzi. Astoņus gadus jau prāvojas, bet nekā kungs
viņam nevar padarīt.»

«Jā, jā,» Mikums domīgi piemetināja. «Bet kā tad šie tā saķērušies?»

«Āre, tas bijis 1862. gadā, kad Aleksanders Iī apciemoja Baltiju... pats

atceros
...

es viņu redzēju toreiz Jelgavā . . . Viņi pie tā pietikuši Siguldā. Pie

Gūtmaņa alas Prūss vēl līdz ar citiem septiņiem nodevis lūgumrakstu, ka kungi
zemniekus spiež un lai ķeizars par tiem apžēlojas. Raksts tiek pieņemts un viņiem

pateikts, ka lieta tiks izmeklēta . ..»

«Nu, nu, nu,»
Kreilis ar labpatiku iesaucās. «Tas jau gan kungiem nebija

patīkami ...»

«Bet nu pavisam bija ķēries pie dūšas!» Lauris turpināja. «Paiet kādi

mēneši trīs, sauc šos priekšā pie bruģu tiesas. Bruģu kungs ar kājām rokām

virsū: «Jūs mērkaķi, tagad jūs redzēsiet! Nu jūs tikai redzēsiet! Ko jūs lienat

augstai valdīšanai acīs?! Ja jums grūti iet, tad ejiet pie dieva žēloties, ne pie

cara
..

. Sakiet, vai jūs esat šo rakstu parakstījuši? Atbildiet ātri un īsi: jā
vai nē?!»

Mans Prūss apķeras un stājas pretim: «jā, jā, cienīgs lielskungs, mēs esam

gan
kādu rakstu parakstījuši ķeizaram. Bet uz to taču vajag būt kādai atbildei.

Es lūdzu tad mums pasacīt to atbildi .. .»

«Tas raksts ir atsūtīts bruģu tiesai izmeklēt, vai jūs esat patiesību sacījuši!»

bruģu kungs atbrēc. «Un, ja jūs būsiet melojuši, tad bruģu tiesai uzdots jūs
sodīt

.. . Tagad brauciet mājās . . .»»

«Nu, un kas tad iznāca?» Kreilis nepacietīgi ieminējās.

«Nu, kas iznāca?! Pēc kāda laika sauc atkal visus pie bruģu tiesas. Ņem

ģunēt šos uz nebēdu. Lai ejot pie zemes tiesas, tur dzirdēšot spriedumu. leronas

pie zemes tiesas, tur pasaka: viņi tādu sodu pelnījuši, ka dzīvi vairs nevar palikt.
Bet spriedumu viņiem nav brīv sludināt, lai iet pie ģenerālgubernatora, tur to

dzirdēs . . . Kāds spriedums, to šie nezinot, varot tikai tik daudz pateikt, ka ķeizars

tos atzinis par lieliem dumpeniekiem. Viens jau nu būšot: vai pakārs, vai nošaus,
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vai visu mūžu aizsūtīs uz Sibīriju. Lai ejot tik pie ģenerālgubernatora, tur saņem-
šot savu algu . . .

Prūss redz, ka slikti ir
. . . raksts nav nācis riktīgās rokās un tur pierakstīts

kas klāt, kas tur nemaz nav . . . Lūdz tagad kungiem padomu.
«Tagad pats karstais darba laiks

... ja nu mēs nevarētu ierasties pie tā

ģenerālgubernatora?» «Ja neiesat ar labu, tiksat ieslēgti dzelžos un aizdzīti
par

arestantiem!» tiem uzbrēc . . . Māki nu!
..

.

Prūss nu domā tā: ja slims, tad tik un tā nevar piespiest . . . noiet pie apriņķa
daktera Briknera un prasa zāles. Sis uzbrēc: «kas tev, tādam dumpeniekam, var

zāles dot?!
... Ej uz zemes tiesu, tur dabūsi zāles ...»

Ko nu darīt?! Nu būtu ar noti jālaiž jauns lūgumraksts pie ķeizara, kas
par

viņiem tā samelots, ka viņus grib tik bargi sodīt? Bet kā rakstu aizdabūt uz

Pēterburgu? Likt Rīgā uz pastu — tur var to attaisīt vaļā un viņus nogremdēt
pavisam

.. . Domā nu visi: kas nu ir, tas ir
.. . Tagad vai nu uz dzīvību, vai

nāvi! Liek orei trīs zirgus priekšā, Jānis Prūss, Pēteris Prūss un Jānis Zarīts,
katrs pa vienam, un liek vaļā pa šoseju uz Pleskavu . . . iekāpj tur dzelzceļā, ka

neviens to ne manīt nemana. Blanko pases ir, tādēļ ka Pleskavā uz šosejas tiem

jau bieži darīšana
.. . neviens nezin viņu ceļus. Dod viņi uz Pēterburgu, jo, ja

viņu raksts netiek pašam ķeizaram rokās, tad viņi ir zuduši
.. .

Un norunā tā:

braucot atpakaļ, lai citi gaida pie Raunas baznīcas kroga. Ja pārbraucēji izliksies

piedzēruši un drāzīs krogum taisni garām, tad labi nav! Citi tad lai dodas pie
laika katrs uz savu malu un pazūd

..
. Bet, ja tie pieturēs, liksies noskumuši un

sacīs: slikti mums, brāļi, ies, —
tad ir labi, tad visi var būt mierīgi.

Pēterburgā Valdemārs tiem palīdz pietikt pie ķeizara brāļa Konstantina

Nikolajeviča, tas saka: parunāšu par to lietu ar savu brāli. Kad nu šis pašam

ķeizaram par to lietu izstāsta, tas par kungiem nosmejas vien. «Hohoho! Tad

mani pavalstnieki man neko nedrīkstēs zināmu darīt?! Es to lietu pats izmeklēšu.

Lai brauc vien mājā un ir gluži mierīgi . ..»

Laiž nu šie mājā .. .
svētdienas diena. Citi jau pie baznīcas krogus gaida

..
.

Paceļ jau no tālienes baltu karodziņu. Liek zirgus pilniem rikšiem vaļā, it kā

gribētu krogam braukt garām, tad piepeši notura pie krogus ļcvenēm. «Plāni

mums ies, brāļi
..

. plāni.» Bet visiem vaigi priecīgi .. . zin, ka nu ir labi
.. .

Saoduši arī kungi, kā lieta ir. Vai tad nu trūkst tādu, kas to pienes. Nākošu

svētdienu jāiet Prūsim baznīcā apkārt ar upura
maku. leaicina šo drēckambarī

mācītājs Sokolovskis. «Vai, vai, Prūs, tu arī tādus slidenus ceļus sāc staigāt
. . .»

«Vai jums, cienīgs mācītājs, man iekš manas amata darīšanas kāda teik-

šana?» Prūss noprasa.

«Tas attiecas ir uz tavu amata darīšanu . . . Prūs, ko tu Pēterburgā esi izda-

rījis? Tu domā, ka tas viens augsts valdības kungs, kas ar tevi runājis. Tas

arī it labi varēja būt kāds poļu buntavnieks . .
.» Toreiz patlaban bija poļu bunte,

un cienīgais ar to Prūsi gribēja iebaidīt. Bet šis nav vakarējais .. . Noprasa:

vai jūs, cienīgs mācītājs, to patiešām zināt, ka tas bija poļu buntavnieks? «Ja,

es to zinu! Un viss, ko viņš tev sacījis, nav nekas. Kungiem rekte paliks arvien

joprojām, Prūs ...» «Tad jūs riktīgi zināt
..

. Labi
...

jūs tagad esat mani lie-

cinieki,» Prūss pagriežas uz citiem pērminderiem, «cienīgs mācītājs teica, ka tas,

ar ko es Pēterburgā runājis, bijis poļu buntavnieks. Viņam tātad ir sazināšanas

ar poļu buntavniekiem ...»

Cienīgais nobāl kā krīts, mute vaļā . . . uzšaujas kājās .. . palecas tikpat ka

uz ugunīm... «Vai es tev teicu tā?!... Vai tu vari teikt, ka es to ar siem

vārdiem sacīju? ...»
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«Nu tad jūs ņemiet atpakaļ savus vārdus. Citādi man jāgriežas pie augstas
valdīšanas, ka jūs zināties kopā ar poļu buntavniekiem

. .
.»

Sokolovskim uzreiz mute cieti
.
. . Tagad dzīvo visi klusu, ne čiku, ne grabu.

Liek pilnīgi mieru. Vēlāk pienāk no ķeizara vēstule: «Bērni, esiet mierīgi, par

jums tiks gādāts . . . Pie ģenerālgubernatora jums nav vajadzīgs iet un pie zemes

tiesas arī ne
..

.» Redzi, tā vajag izstrādāt! . . . Gribēja cilvēkus nogremdēt, bet

nekā
.. .

neiznāca
.
. .»

84

Ugunīgi viņa acis iemirdzējās, spilgti tas iesmējās, tad apklusa
..

.
Pa to laiku bija ieradies Mārcis; tas Lauri nekad vēl nebija redzējis un viņu

personīgi nepazina, bet bija ļoti sajūsmināts no viņa nostāstiem un dūšīgās valo-

das. Viņš arī bija tais uzskatos, ka vajag ko darīt, un iemeta šad un tad pa vār-

dam pulkā: «Jā, jā, ir taisnība. Ja mēs, latvieši, paši gulēsim, vai tad vācietis

par mums ko labu stāstīs.» Bet Mikumiete viņam meta ar acīm un purināja galvu,
tā ka Mārcim gribot negribot bija jāapklust un ar saviem ieskatiem jāpaliek
rezervā.

Pagājis sānis, viņš no Mikumietes gribēja dabūt tuvākas ziņas. «Kas tad tas

ir par vīru?»

«Vai, tas jau ir Lauris Sutums, kuru izsūtīja,» Mikumiete brīdinoši sacīja,

«no tā tikai piesargieties . . . Tāds pravietis un buntavnieks .
.
. ievedīs mūsu visus

nelaimē ...»

Pēterim tas tikpat kā nazis iedūrās sirdī. «Ko nu, māt, jūs runājat!» viņš
sāpīgi iesaucās. «Jūs nemaz nezināt, cik šis cilvēks augsti un cēli domā

. .
.»

«Nu, skaties, viens cilvēks!» māte viņu neizprazdama uzlūkoja. «Viņš taču ir

bijis cietumā
. . .»

«Ko, cietumā?!» Mārcis ieplēta acis, pa pusei izbrīnējies, pa pusei izbijies.
Arī Māris saskatījās ar māti un mēmi noraustīja kamiešus

.. .
«Ko nu, māt, jūs runājat!» Pēteris atkārtoja, un viņa balss lēni drebēja.

«Labi, labi,» māte no savas puses pārmetoši sacīja. «Nakts mājas gan arī

laikam dosi . . .»

«Nu pats par sevi saprotams!» Viņš aizgriezās un sargājās ar viņām saska-

tīties . . . Abas puses viņam tik mīļas, un tādēļ viņam bija tā, it kā sirds viņam uz

divām daļām tiktu šķelta pušu.
Par laimi Lauris nemaz nedomāja palikt pa nakti, teica, ka tam jāejot uz

savu iebraucamu vietu. Pēteris viņu nemaz nemēģināja atrunāt . . . Lauris nekā-

roja arī pēc Mikumietes un Māris piekrišanas. Tādēļ arī pie atvadīšanās tas

negāja viņas nemaz meklēt. Bet savam draugam Pēterim viņš sirsnīgi spieda roku,

nosolījās, ka būs biedrībā un iestāsies par biedri .
. .

Arī citi draugi aizgāja, un paši ģimenes piederīgie palika vieni. «Neklausa

viņš,» Mikumiete vēl arvien guģojās, «saki nu, kā cilvēks neklausa
.. . Bet paska-

ties, kur «Latviešu Avīzēs» stāv:

«Priekš necik dienām Aizputē kāds Dubenalkas saimnieks, kas pērn pie tam

tapa pieķerts, ka bija grēka rakstus ļaudīs laidis un uz to uzvedinājis, lai bez-

dievīgus darbus pret muižas valdīšanu dara, ir notiesāts. Trīs dienas tas

tapa caur pilsētu ar kauna tāpeli vadāts un tad ķēdēs uz Sibiriju nodzīts
..

.»

Se, palasies ...»

Viņa pasniedza znotam lapu. Tas, tajā ieskatījies, to īgni aizsvieda projām:
«Ko tā piena lapa . .

.»

«Jā, bet «Baltijas Vēstnesī» jau arī tas stāv pārdrukāts,» Māris piebilda.
Pēteris paņēma avīzi. Patiešām, tur tas pats bija pārdrukāts.
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Neraugoties uz Mikumietes pretaģitaciju, Mārcis sajuta tomēr lielu interesi,

var sacīt, pat cienību pret Lauri, kura priekšlikumi viņam bija runāti taisni iz

sirds. Viņš pastāvēja uz to, ka tos vajag apspriest nākamā runas vīru sapulcē.
Tā kā Latviešu biedrībā pirmos gados bija parasts, ka arī biedri varēja būt klāt

pie runas vīru sēdēm, tad pēc Mārča domām arī vajadzēja Lauri turpu noaicināt,

lai tas biedrības vadoņiem savu lietu ieskaidro.

Fuchsings turpretim bija tam cieši pretim. Tas tikai traucēšot labo saticību,
kura patlaban sākot nodibināties starp latviešiem un vāciešiem. Viņš norādīja uz

vācu delegātu draudzīgo izturēšanos biedrības nama atklāšanas svētkos.

Tādas pārspīlētas muļķības, ko Lauris liekot priekšā, nākšot tikai latviešiem

par ļaunu.
Pēteris atkal iekšēji bija pilnīgi skaldījies, tā sakot, tika raustīts uz vienu pusi

un uz otru pusi. Ar sirdi viņš nostājās pilnīgi Laura pusē, bet prāts tam sacīja,
ka viņa draugs tomēr stipri pārspīlē. Viņš izdomājās šā un izdomājās tā, un at-

rada, ka viņam tagadējā stāvoklī
— un arī Kreilim un Mikumam, un citiem viņa

paziņām — nebūtu ne mazākā labuma, ja latvieši diezin kā sāktu ar vāciešiem

kasīties.

Viņš tādēļ par šo lietu gribēja aprunāties ar gudrākiem. Pirmais, ko viņš
biedrībā satika, bija Richards Tomsons.

Tas domāja tāpat kā Fuchsings. Ko Lauris stāstīja par delegāciju, tas nebija
nekas jauns, to arī še zināja, ka muižniecība tādu nosūtījusi uz Pēterburgu. Bet,

lai ievestu atpakaļ dzimtbūšanu
—

tās ir muļķīgas tenkas. «Baltu patrioti,» viņš
izteicās, «zina it labi, ka atgriezt laika ratu atpakaļ ir veltas pūles, ja daudz, tad

tie laika straumē lūkos glābt, kas palicis vēl pāri no viņu sadrupušām tiesībām

un iekārtas. levest atpakaļ dzimtbūšanu — kas tā par bērnišķīgu iedomu! Pēc

tam kad tā jau patlaban atcelta Krievijā un Ziemeļamerikā verdzības piekritēji
karā zaudējuši? Nē, nē, tādas lietas nav domājamas! Var jau gan būt, ka daža

laba augstdzimtīga mamzele un dažs labs zilasinīgs junkurs slepeni savā sirdī

piekopj šādu vēlēšanos, bet atklāti to nekad neizsacīs. Jā, uzturēt atsevišķo Bal-

tijas tiesu un administrācijas kārtību ar vācu darīšanu valodu, to tie gan centīsies

aizstāvēt visiem spēkiem. Tas taču sniedz viņiem zināmas priekšrocības. Uz to

balti bijuši arvien manīgi, jo citādi nav iedomājams, ka tie vēl tagad, modernos

laikos, būtu spējuši uzturēt dažas viduslaiku ar sūnu apaugušas privilēģijas. Viņi

atsaucas, ka Baltijā radījuši kultūru, kura pelna pastāvēt. Savas privilēģijas tie

nokristī par kultūru.»

«Nu, tāpēc!» Pēteris iesaucās. «Bet tad taču mūsu pienākums ir pret to

uzstāties.»

«Nav tagad apstākļi arī pie valdīšanas īsti izdevīgi,» Tomsons attrauca. «Brīv-

prātīgais režims, kas nāca pēc nesekmēm Krimas karā, manāmi gājis atpakaļ.
Daudz no tā, kas priekš gadiem desmit bija svēti nodomāts, gan

laikam vēl ne

tik drīzi tiks izvests patiesībā. Jaunā pilsētu kārtība
.. . zemstes

... Jā, Baltijas
vāciešiem tas ir citādi. Viņi prot būt reakcionāri. Par to tik šejienes muižniecība,

kā garīdzniecība ir nodevusi apmierinošas proves Pēterburgā. Mums tādēļ jālūko

tikt pie mērķa citādā ceļā . ..»

«Un tas būtu?»

«Mums jālūko saprasties ar vāciešiem, t. i., ar viņu liberālo daļu. Piemēram,

Rīgas rāte uz Gustava Daniela Hernmarka ierosinājumu ieskatījusi pati par
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vajadzīgu nākt ar priekšlikumu par rātes organizēšanu. Tāpat muižnieku landtāgā*'
ir sava liberālā partija, kura prasa pēc reformām. Pašlaik presē iekustināts jau-
tājums, ka arī pilsētām būtu dodama tiesība sūtīt savus delegātus landtāgā. Citi

iet vēl tālāk un prasa pēc tādas tiesības arī lauku pagastiem. To ir uzsvēris «Bal-

tijas Vēstnesis». «Zeitung fūr Stadt un Land» gan aizstāv tagadējo sastāvu

landtāga tiesības, bet «Rigasche Zeitung» aizstāv reformas
... Ja tas izpildās, tad

te patiešām notiek auglīga saprašanās.»
Pēterim no Tomsona mutes tas izklausījās tik svešādi, ka viņš to nekādi ne-

varēja saprast. «Kā tad tas var būt?!» viņš iesaucās. «Mēs lai übagojam pēc vācu

žēlastības? Vai atceries toreiz rautu pie konsula Rabemaņa Dubultos
..

. toreiz

jūs tur abi ar Dīriķi bijāt. Kāds kungs ieteica dot reformas pēc angļu manieres,

atceries. Ja viņas dodot, tad varot iedot, kādas tīk, bet, ja tiekot ņemtas, tad

iznākot tādas, kā ņēmēji grib . . . Kas mums, latviešiem, tās varētu būt par refor-

mām, ko vācieši mums no laba prāta dod?
... Jo viņu «reformas» jau būs aprē-

ķinātas vienīgi uz to, lai vecais un nosirmējušais paliek.»
Richards no tādas neparedzētas ierunas tīri vai piesarka. «Tomēr, tomēr

.. .
Tev, mīļais, nevajag aizmirst, ka mēs tās reformas nevaram ņemt tik vispārīgi.

Reformas, kuras plašam, tumšam pūlim būs piemērotas, nesīs tikpat maz laba tev

kā man. Mums, latviešiem, vajag attīstīt savu tautisku muižniecību, t. i., no

tautas vajag izkristalizēties turīgiem un izglītoties spēkiem. Reformām tādēļ vajag
būt tādām, kas to veicina un nevis kas to kavē. Ja mēs būsim tikpat turīgi un

izglītoti kā vācieši, tad mēs pilnīgi sapratīsimies . . . varēsim iet arī kopā
..

.»

«Kā? Vai tad mēs neesam visi vieni un tie paši tautas brāļi?!» Pēteris, vēl jo
vairāk aizskarts, iesaucās. «Vai tad starp mums notiek arī kāda šķirošana?»

«Protams, ka esam visi vienas tautas brāļi,» Tomsons atbildēja, «bet tur vēl

kas jāizšķir. Latviešu lauku kalps nav tas, kas latviešu gruntnieks. Un, lai paceltu

zemkopību, tad latviešu lauku gruntniekam vajadzēs vienoties ar vācu lielgrunt-
niekiem. Jo vairāk tie vieni otriem tuvojas, jo labāk ...»

«Tad tā tā lieta!» Pēteris piesarcis pārtrauca valodu. Vairāk viņš neko nesa-

cīja, bet uz sirds viņam bija vēl sekojošais: «Kamēr viņš sācis būvēt to kaulu

miltu fabriku, tas dzied pavisam citu meldiju . . . Tiesa, tiesa! . . . Savus kaulu

miltus tas pārdos tikpat labi kungiem kā zemniekiem.»

Un tomēr viņš nevarēja atkratīties no domām, ka Richardam savā ziņā tais-

nība, bet šīs domas viņu uztrauca, padarīja nelaimīgu.

Viņš tādēļ gribēja parunāt ar citiem, Bernhardu Dīriķi. Se jāpiemin, ka

pēdējais vairs īsti labi nesatika ar Tomsonu, Biezbārdi un K. Stālberģi, kura dru-

kātavā «Baltijas Vēstnesis» vairs netika drukāts.
t

Dīriķis sacīja, ka arī viņš ko dzirdējis, ka tautā izpaudušās baumas: muižnieki

aizsūtījuši delegāciju uz Pēterburgu, kura centīšoties, lai valdība ieved atpakaļ
dzimtbūšanu. Tas, protams, pārspīlējums. «Bet,» viņš vēl piebilda, «ja viņi prasītu

dzimtbūšanas atjaunošanu, tad viņu adrese mums, latviešiem, nebūtu tik bīstama

kā pēc sava tagadējā satura. Ko tad viņi lūdz? Atsaukdamies uz 1710. gada

padošanas aktu, kas no Pētera Lielā apstiprināts, tie grib: 1) lai Vidzemes evan-

ģeliski-lutera ticībai būtu vienādas tiesības ar pareizticību; 2) darīšanu valoda

tiesās un iestādēs joprojām paliktu vācu un 3) lai landtāgam atļautu tiesību ņemt

dalību pie valsts likumu došanas.»

«Tad tik vien!» Pēteris atvieglots uzelpoja.
«Ne vairāk! Prasības tiešām mērenas un no ārējā izskata niecīgas, bet sastā-

dītas tik izmanīgi, ka, ja adrese tiktu ievērota, muižniecībai pietiktu,» Dīriķis
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paskaidroja. «Esmu šo lietu pārrunājis ar Veinberģi, kuram politiskās lietās dziļš
skatiens; «Baltijas Vēstnesī» politikas raksti ir pa lielākai daļai no viņa. Pirmais

punkts būtu nodrošinājis uz visiem laikiem Baltijā luterāņu garīdzniecības vadību,
kas muižniecībai var būt ļoti patīkami, jo tā vēl nekad nav sanākusi konfliktā ar

muižniecības interesēm. Itin vienkārši tādēļ, ka luterāņu garīdzniecība no muiž-

niecības atkarīga. Turpretim pareizticīgā garīdzniecība ar muižniecību ir pastā-

vīgā cīņā un ir sacēlusi Baltijā agrarjautājumu.»

«Vai tas taisnība, ka 1848. gadā bezzemniekiem, pārejot pareizticībā, pieso-
līta zeme?»86 Pēteris viņu pārtrauca. «Tāds solījums taču nav izpildāms, un tādēļ
vai tas maz domāts nopietni?»

«Pavisam otrādi!» Dīriķis attrauca. «Raugoties pēc lekškrievijas apstākļiem,
kur vēl ir tagad neviens nevar stādīties priekšā zemnieku bez zemes, tas nav ne-

kāds aplams un pārspīlēts solījums. Tikai tas aizskāra muižnieku priekštiesības.
Kas nu attiecas uz adreses otru punktu, tad tas uz visiem laikiem nodrošinātu

vietējai muižniecībai vietējās iestādes un tiesas, jo, ja darīšanām jānotiek vācu

valodā, ierēdņi var būt tikai vācieši. Trešais punkts gan no redzes nedzirdēti

pārdrošs, jo aizskar valdnieka prerogativas. Pie mums Krievijā vienīgi ķeizaram
un patvaldniekam tiesība dot likumus, un šāds prasījums iziet acīm redzot uz

patvaldības aprobežošanu, citiem vārdiem, tiecas pēc parlamentariskās kārtības

tāpat kā Rietumeiropas valstīs. Bet, ja labi apskatām, tad Baltijas muižniecībai

tādēļ vēl nebūt nevajag būt radikālai un liberālai. Vienkārt, tā nav viņas inicia-

tīva, jo šādu prasību jau izsacījušas Krievijas zemstes, un,
ievedot zemstes, jau

laikam arī tā ir domāts, ka no tām vajag izaugt vispārējam valsts parlamentam.

Baltijas muižniecība nu ar to būtu tikai izsacījusi savu solidaritāti ar Krievijas
zemstēm. Un, otrkārt, ja šis priekšlikums tiktu pieņemts, tad kas gan Baltijas
muižniecībai varētu būt patīkamāk?! Pie likumdošanas no Baltijas puses pieda-
lītos vienīgi muižnieki, jo landtāgs sastāv vienīgi no muižniekiem. Mums būtu

«konstitucionāla» kārtība, pie kam tautas vairumam, latviešiem un igauņiem, ne-

būtu nekas līdzi runājams. īstā konstitucionālā kārtība, kurai, bez šaubām, reiz

vajag nākt, uz nepārredzamu laiku tiktu atbīdīta atpakaļ. Vietējā vācu muižnie-

cība liktu latviešu dabiskai attīstībai ceļā nepārvaramus šķēršļus, apliecinātu pie

tam nemitīgi tronim savu padevību tāpat kā prūšu iunkuri: «Unser Konig ab-

solut, wenn er unser n Willen thut . . .»» (Mūsu karalis patvaldnieks, ja tas dara

mūsu gribu.)
«Tātad manam draugam Laurim nav nemaz netaisnība!» Pēteris iesaucās.

«Mums tātad draud briesmas ...»

«Nenoliedzami. Un tādēļ mums gan ko pretim vajadzētu darīt. Mums vaja-
dzētu valdīšanai dot pierādījumus, ka esam politiski domājoša tauta un protam

nostāties patstāvīgi. Līdz šim vācu muižniecība, nostādīdama mūs par
zemākiem

radījumiem, ir uzstājusies par mūsu tā saucamo aizgādni ...»

«Tomsons liek cerības uz kādu liberāļu partiju muižnieku landtāgā?» Pēteris

ievaicājās. «Vai tāda liberāla partija tur patiešām ir?»

«Liberāla partija!» Dīriķis pavīpsnāja. «Jā, jā! Pasaulē jau viss ir tikai rela-

tivs, attiecoties arī uz politiskiem uzskatiem. Nevar būt tik kreisas partijas un prin-

cipu, par kuru nevarētu būt vēl kas kreisāks. Tāpat nevar būt tik liela konservatī-

visma un atpakaļrāpulības, ka par to nevarētu iet vēl pāri. Landtāgā par kon-

servatīvo principu ķatrā ziņā vēl kāds otris ultrareakcionars un pat atpakaļrapu-

līgāks virziens, ar kuru salīdzinot pirmējais ir liberāls. Reformas? Nu, labi,

pielaidīs arī pilsētu aizstāvjus landtāgā, kāds labums mums, latviešiem, tur, ja,
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piemēram, Rīgas vācu patricieši iegūst kādas tiesības? Delegātus sūtīs rāte, pie
kuras tiem 40.000 latviešiem, kuri tagad Rīgā dzīvo, nav ne mazākā teikšana.

Vācieši izdarās paši savā starpā. Un, ka landtāgs labprātīgi uzņems savā sa-

stāvā zemnieku delegātus, uz to ir velti cerēt. Tāds priekšlikums nekad nedabūs

landtāga vairākuma piekrišanu.»
«Bet kā tad lai tiekam pie savām tiesībām?!» Pēteris it nelaimīgs iesaucās

.. .
«Vienīgi caur Krievijas ērgli, ja uz mums tiek attiecināti vispārējie valsts

likumi,» Dīriķis atbildēja. «Man šķiet, ka minētais biedrs ir tumši izjutis pareizo...
tāda delegācija pie valdības katrā ziņā sūtāma. Ja vācieši lūdz, lai Baltijā tiek

uzturēta vecā tiesu kārtība un vācu valoda, tad latviešu pienākums ir lūgt taisni

pretējo, t. i., lai jo drīzā laikā tiktu ievestas 1864. gada tiesu reformas87
...

Jo,
kad nāks zemstes un jaunā pilsētu kārtība, tad vācieši nebūs vienīgie zemes

kungi, bet arī mēs, latvieši, runāsim līdzi
..

.»

Sī lieta tad nu tika pārrunāta kādā sevišķi sasauktā sapulcītē, kura notika uz

runas vīru rēķina . . . Bet vienprātība še nebūt vairs nebija tik liela kā agrāk.
Runas vīri jau bija paguvuši saskaldīties divās partijās, «zinātniekos» jeb, kā

mēs viņus tagad sauktum, «literātos» un «saimniecības vīros». Pēdējo centieni

izgāja uz to, pieņemt pilnīgi savās rokās biedrības saimniecību, bet zinātniekiem

atstāt vienīgi teorētiskās darīšanas, kā zinātnības komisiju, jautājumu izskaidro-

šanas vakarus utt. Bet praksē bija taisni otrādi, jo taisni «zinātnieku» rokās

atradās arī tā biedrības saimniecība. Tā kā revidenti «saimniecības vīri» tos bieži

gribēja revidēt, tad cēlās visādas berzēšanās
.. .

Zinātnieku galva bija pats

priekšnieks Bernhards Dīriķis un viņu galvenākie piekritēji: advokāti Fr. Vein-

berģis un J. Einberģis, skolotājs Gailis, brāļi Alunāni: Pēteris un Indriķis,

Andrejs Spunde un pat P. Tīdemanis, meseru amata grāmatvedis. Turpretim
«saimniecības vīru» priekšgalā stāvēja architekts J. Baumanis, vēlākais kasieris

Ramberģis, arī Richards Tomsons svērās uz šo pusi, un pat Kaspars Biezbārdis,

caur un cauri zinātnieks, nostājās šinī pusē, tādēļ ka ar Dīriķi bija sanācis ragos.

Kaut kādas mazas personības bija radušās arī starp Dīriķi un Tomsonu, jo

agrākie karstie draugi un cīņas biedri bija jau lielā mērā viens pret otru atsaluši.

Trumpot gan visi vēl trumpoja kopā, bet «Baltijas Vēstnesī» parādījās diezgan
vēsa kritika par Tomsona sarakstīto «Mika nāk mājā» 88

un «Mājas Viesī» atkal

vairāki rakstieni no Tomsona, ar ko tas pierādīja šim laikrakstam savu piekri-
šanu. Pats niknākais no saimniecības vīriem bija Dinaburgas (tagad Suvorova)
viesnīcas īpašnieks, dzelzceļa bodenmeistars un agrākais «revolucionārs» Pēteris

Šiliņš. Tas bija sevišķi karsts Dīriķa un «Baltijas Vēstneša» apkarotājs un

ienaidnieks, vēl ilgi pēc tam, līdz pat savam mūža vakaram, kad Dīriķis bija sen

jau miris.

No otras puses, atkal Dīriķis nenoliedzami vēsi izturējās pret jauno nama

būvi, var sacīt, skeptiski pret Baumaņa būves mākslu
..

.
Baumanis, apzināda-

mies, ka bija uzcēlis biedrības namu, tā sakot, ar trūkumu un sāpēm, bija ļoti
lepns uz savu darbu un bija ļoti vārīgs, ja to kāds mēģināja kritizēt un aizskart.

Tad arī pirmajiem vadoņiem piemita labi daudz godkārības, ka ikviens gribēja

spēlēt to pirmo vijoli. Bet, tā kā nevienam nebija lielāku piedzīvojumu un no-

pelnu kā otram, tad arī nevienam nebija tik liela autoritāte, ka visi citi tam

padotos. Nevienam, izņemot Richardu Tomsonu, nebija tik lielas piekrišanas, ka

visi citi tam bez ierunas būtu padevušies, bet tam bija atkal savas citas vājības. . .

Tad vēl bija notikusi sadursme starp Dīriķi un K. Stālberģi, pie kura «Bal-

tijas Vēstnesis» vairs netika drukāts. Lai uzturētu savu veikala kreditu, Stālberģis
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dzīvoja joprojām ļoti bramanīgi, bet aizņēmās naudu un izdeva latviski tulkotos

sveštautu rakstniekus un Biezbārža rakstus. Ja jau tagad vēl ar tādu grāmatu
izdošanu neviens nepaliek bagāts, tad toreiz tāds sevi taisni izpostīja, un tā arī

Stālberģis pēc sava laika biedru atziņas strādāja droši uz savu postu.

Pēdīgi vēl pie šķelšanās spēlēja lomu rivalitate starp abiem laikrakstiem:

«Mājas Viesi» un «Baltijas Vēstnesi». Pirmējais prata visiem izpatikt, runāja
jaukus vārdus

par
tautību un jauniem laikiem, bet slavēja arī Baltijas kungus.

Pret pēdējiem atkal bija «Baltijas Vēstnesis», lai gan ne tik spilgti kā agrāk
«Pēterburgas Avīzes». Tas izteicās vietām diezgan tumši un sausi. Bet viņa
mērķi un centieni katrā ziņā bija tautiski, un tādēļ tas arī sagaidīja panākumus.
Bet tie nebija tādi, kā cerēti. «Baltijas Vēstnesis» bija ticis uz 1500 abonentiem,
bet «Mājas Viesim» to bija kādi seši līdz septiņi tūkstoši . . . Tātad viņam bija

pilnīgs iemesls «Mājas Viesi» apskaust un pēdējam atkal ar saviem lasītājiem

lepoties un uz viņu skaitu atsaukties. Augstsirdīgi un lepni tas atļāva savā kan-

torī pieņemt arī «Baltijas Vēstnesim» abonentus. Tomēr bija noticis, ka Zariņu
Kārlim (vēlākam Kronvalda pēcnācim Piebalgā) apstellētā «Baltijas Vēstneša»

vietā bija ticis piesūtīts «Mājas Viesis»
.. .

Tas par to tūdaļ laida klajā «Bal-

tijas Vēstnesī», kā «Mājas Viesa» kantorī rīkojas. «Mājas Viesa» driķētājs
Ernsts Plates

par to jutās ļoti apvainots un bruka pretim, ka «Baltijas Vēst-

nesis» viņam godu laupot
.
. . «Mājas Viesis» neesot tā avīze, kurai tik ļoti jā-

cenšoties pēc viena otra abonenta. Par to iznāca polemikas, kas darīja plaismu
arvien dziļāku

..
.

Otrs cīņas gadījums grozījās ap mirušo Juri Alunānu. Agrāk tas par «Mājas
Viesi» bija dziedājis:

«Čuči, mīļais «Mājas Viesi», čuči
..

.

Sūru, grūtu mūžiņu,
Uzgūlušies smagi kluči

Spiež tev ārā dzīvību.»

«Mājas Viesis» to bija pārrīmējis uz pašu dzejnieku:

«Čuči, mīļais G. Alunān, čuči

Sūru, grūtu mūžiņu,

Uzgūlušies smagi kluči

Spiež tev ārā dzīvību.»89

Tas sacēla sašutumu un troksni. «Baltijas Vēstnesis» pret šādu nelaiķa nozā-

kāšanu cauru gadu rakstīja protestus. Kronvalda Atis lietu ievadīja, un viņam

sekoja visi pēc kārtas tā laika patrioti: Kundziņu Kārlis, Zariņu Kārlis, Varai-

došu Zanderis un visi citi. Ikviens no tiem izteica pret «Mājas Viesi» savu

īgnumu. «Mājas Viesim» grūti nācās klusu ciest un arī grūti atvainoties . .

«Baltijas Vēstnesis» atkal no savas puses bija nācis uz ļoti asprātīgu domu —

salīdzināt sevi ar «Mājas Viesi» caur zīmējumu. Augšup gaismas brīvestības

kalns, kur plivinās karogs ar šādu uzrakstu
.. .

«Mājas Viesis» zīmēts kā vēzis,

kurš atrodas kalna galā, bet atpakaļrāpdamies velkas zemē, bet «Baltijas Vēst-

nesis» otrā pusē kā saniknots traks vērsis drāžas augšup, karogam taisni virsu.

Caur šo simbolu rādīta «Mājas Viesa» atpakaļrāpulība, kura te skaidri

bet, attiecoties uz «Baltijas Vēstnesi», varēja rasties arī pārpratumi. Vērsis, kurš

izskrien taisni uz drēbi, nav derīgs simbols brīvības cīnītājiem, jo vērsis tādas

lietas mīl badīt .
.
. «Baltijas Vēstneša» pretiniekiem bija tādēļ izdevīga viela, kur
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pieķerties un par viņa «asprātību» zoboties, un šī bilde viņam ienesa palamu

«Baltijas Vērsis». 90

Tātad, kā redzams, «Baltijas Vēstnesis» savu konkurentu grauza, cik vien

mācēja, bet maz ko viņam jaudāja padarīt .. . «Mājas Viesis», kā jau aizrādīts,

nekur nerunāja tautai pretim, bet apsveica viņu vēl jo skaļākiem vārdiem nekā

«Baltijas Vēstnesis»
.. . Viņa redaktori Ansis Leitāns un Indriķis Laube91 bija

arī runas vīri biedrībā. Bez tam arī pats Ernsts Plates, cilvēks ar ļoti patīkamām
sadzīves formām, apmeklēja jo bieži Latviešu biedrību, sagājās ar latviešu pīlā-
riem personīgi, sadzēra un satrumpoja ar tiem kopā un iztika ar šo pusi tikpat
labi kā ar pilsētas tēviem un vācu birģeļiem. Viņš prata pie sava orgāna saistīt

arī labākos latviešu rakstniekus un darbiniekus, tādēļ ka spēja dot tiem atlīdzību,

kādu iesācējs «Baltijas Vēstnesis» dot nespēja. Tādēļ tad arī visi tie paši tautas

darbinieki strādāja arī tur. Viena no «Mājas Viesa» stiprākām stutēm bija mas-

kavnieks Treilands-Brīvzemnieks, 92 Laubes Indriķa sirdsdraugs un dzimtenes

biedrs. Uz Bernhardu Dīriķi tas nesa sirdī slepenu naidu par to, ka Dīriķis uz

savu galvu Rīgā bija izdevis «Baltijas Vēstnesi», lai
gan

latviešu patrioti kādā

sapulcē Pēterburgā, pie kuras bijis klāt arī Dīriķis, nolēmuši «Pēterburgas Avīžu»

vietā kādu citu orgānu turpat galvas pilsētā zem Treilanda redakcijas . . .

Tādēļ tad arī «Baltijas Vēstnesis» pie labākās gribas «Mājas Viesim» neko

lielu nevarēja padarīt. Un, kad vēl biedrībā Dīriķim radās stipra pretpartija,

saimniecības vīri, tad itin dabiski, ka preses
atbalstu tā meklēja pie «Mājas

Viesa»
.. .

Kad «saimniecības vīri» biedrībā ņēma pārsvaru, tad «Mājas Viesis»

kļuva pilnīgi par
Latviešu biedrības

orgānu,
kamēr «Baltijas Vēstnesis» tika

iebīdīts opozicijā, kurā tas bija vairākus gadus un, kā viņa pretinieki sacīja:

biedrību «pēla» un «ķengāja». Ja «Mājas Viesis» būtu patiešām pratis no-

stāties uz tautiskiem pamatiem, nebūtu tik cieši saistījies ar vācietību, tas arī pil-

nīgi būtu paturējis savu pirmdzimtības lomu latviešu kulturālā vadībā, kuru tas

pamazām vien pazaudēja
. .

.93

Tādā pietvīkušā gaisā tad arī notika vēlamās delegācijas apspriešana. Arī

Lauris bija iestājies par biedru un atnāca noklausīties.

Tā kā Pēteris stāvēja neitrāls starp abām partijām, tad par lietas iekusti-

nātāju uzstājās viņš.
«Te mums viens biedrs stāsta par

kādu muižnieku delegāciju Pēterburgā, lai
valdība ievestu Baltijā atpakaļ dzimtbūšanu. Tas

nu, Lauri, ir pārspīlējums,» viņš

pagriezās uz savu biedru, «tā nav, kā tu stāsti .
. .

Taču
par ierosinājumu mums

tev vēl arvien jāpateicas, jo delegāciju viņi tomēr sūta un tas, ko viņi lūdz,

mums ne mazāk bīstams . . .
Mums tur ir kas pretim jādara . . . Sakiet, kam tad

ir lielāka tiesība runāt zemes vārdā, vai vāciešiem, kuru ir tikai maza saujiņa, vai

latviešiem, kuru ir miljons?! . . .

Mēs negribam, ka citi runā mūsu vārdā, mums

nevajaga nekādu aizgādņu. . . Mums pašiem vajag stāties augstās valdīšanas

priekšā un sacīt: lūk, te mēs, latvieši, esam! .
.
. Un tādēļ es lieku priekšā ievēlēt

vīrus, kas tādas mūsu vēlēšanas sastāda un tās nones augstai valdīšanai Pē-

terburgā ...»

Dziļš klusums. Tomsons, salicis rokas krustiem, mēmi lūkojās gaisā, Fuch-

sings kodīja lūpas. «Es vēlētos zināt, kādi panākumi būs tādai delegācijai?! Es

domāju, ka tā ir paagra ...»

«Lūdzu izsacīt šinī lietā savas domas!» priekšnieks aicināja.

Pie vārda pieteicās Fr. Veinbergs . . . «Es domāju, ka tādas delegācijas panā-
kumi atkarāsies no tam, ko mēs lūdzam

.
. . Nevar būt šaubu, ka mums jālūdz
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taisni pretējais tam, ko vēlas muižnieki, proti, lai jo drīzi tiktu ievestas 1864. gada
reformas. Valdībai tas var būt tikai patīkami, un mēs caur to nostājamies par

daudz lojālākiem pavalstniekiem nekā vācieši
...

Es tādēļ domāju, ka delegācija
nebūt nav paagra, bet īstā laikā ...»

«Itin pareizi!» pacēlās dažas balsis . . . «Ilgi esam gulējuši diezgan . . . Mums

ir par agru, bet vāciešiem nav vis par agru ..
.»

Starp runātājiem bija Mārcis, Mikums, Kreilis v. c. «Tas ir taisni politiski,
ja mēs to darām,» Veinbergs, pamudināts no tādas piekrišanas, vēl papildināja...
«Mēs jau neviena neaiztiekam, mēs prasām tikai pēc reformām. . .»

«Itin pareizi!» Mārcis apstiprināja
.. .

«Savus rublēnus desmit mēs katrs uz

miera esam priekš tam upurēt...»
Tomsons braucīja bārzdu un nesamanīja, ko sacīt. «Būtu jāievēro, vai caur to

neciestu labā saticība, kas starp vietējām tautībām nodibinājusies kopš biedrības

nama atklāšanas . . .» Ansis Leitāns klusi paķēra cepuri un aizšmauca projām . . .

Vārdu lūdza architekts Baumanis.

«Es esmu pret šādu soli! Valdība ievedīs reformas bez mums, kā viņa to

par labu atzīs. Ja mēs tur gribam iekšā jaukties, tad tas var izlikties tīri kā ne-

pieklājība un dumpība . . .Krievu ērglis pats zinās, kas mums vajadzīgs, un pats

par mums gādās . . .»

«Itin pareizi!» no sapulces atskanēja balsis.

«Valdība mums tikai tad var līdzēt, ja viņa zin, kas mums kait!» Veinbergs
raudzīja atspēkot

...
«Ja mēs ar kādiem simtstūkstoš parakstiem celsim viņai

priekšā tautas vēlēšanos, tad valdība to arī ieskatīs ...»

«Bet līdz ar to var izrādīties, ka mēs nostājamies kā demokrāti un dema-

gogi!» Baumanis ātri attrauca. «Tas var izskatīties, ka mēs uzkūdām pūli un gri-
bam valdību un muižniecību piespiest pie tā, ko viņi mums dod no laba prāta!
Caur to mūsu biedrība pie valdības var nākt sliktā slavā . . . Mūsu lūgums vai,

labāk sakot, uzbāzība var tikt atraidīta!»

«Vissliktākā gadījumā, — lai gan loģiskā vajadzība nemaz neprasa tādas lietas

pieņemt!» Veinberģis stājās viņam pretim . . .«Un pat ja tas notiktu, kas nemaz

nav ticams, tad ko tad mēs riskējam?»
«Mēs varam pazaudēt savus veikala sakarus ar saviem vācu klientiem!» kāds

no zinātnības vīriem kodīgi ieminējās . . .

Tas bija zīmēts uz architektu Baumani
..

. Tumšs sārtums pārklāja viņa
vaigu. Bet viņš nelikās šo aizrādījumu saprotam un turpināja agrākā balsī, ikkatru

vārdu uzsvērdams.

«Mēs riskējam ļoti daudz! Mūsu biedrība var tikt slēgta . . . Biedrība, pēc ku-

ras ar tik lielām pūlēm esam centušies, mums atkal var tikt atrauta
.. .

Un

tad ■ četrdesmit tūkstošus esam šinī mājā iebūvējuši —
tie mums visi tad

pagalam — —.»

Uzreiz kapa klusums
..

. Smaidi nozuda no lūpām .. .
Visu sejās dziļa no-

pietnība .
.
. «Četrdesmit tūkstošus mēs esam sanesuši,» runātājs turpināja, «viens

upurējis savus darba spēkus, otrais laiku un kapitālu, un viss tas lai būtu velti?!

Mēs visu to lai liktu uz spēli, piekopdami diezin kādu politiku? . . . Mēs visu to

tad varam pazaudēt! . . . Zināms, «zinātnības vīriem» tas nāksies vieglāk paciest,

viņi maz ko devuši . . . viņiem tādēļ labāk runāt, —
bet mēs citi, mēs no saviem

iemaksājumiem varam zaudēt pēdējo kapeiku.»
«Āha!» ilgs pārsteiguma vilnis pavisam citā balsī pārskrēja pa visu sapulci un

pārtrauca runātāju. Arī Mārcim, Mikumam un Kreilim acis it ka uzreiz atda-
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rijušās
.. . «Tad tā tā lieta!» viens sauca caur otru. «Tas neiet, tas neiet!

.. .

Metiet tad tādus niekus pie malas! ...» «Jau tas, kas pie Stālberģa, tikpat kā

zudis, — te atkal būs jāzaudē?!
. . . Nē, nē, lai Lauris mans draugs, lai kā, bet

tādus niekus vajag mest pie malas ...»

«Mēs, saimniecības vīri, esam to naudu devuši,» Šiliņš iesaucās, «mums vienīgi
tiesība

par to lietu runāt! Ja nāks un prasīs, mums vēl būs jādod, tādēļ te

zinātniekiem nav nekāda līdzrunāšana ...»

«Taisnība, taisnība!» Kreilis piebalsoja. «Vienam skolmeisteram un avīžu

skrīvelim ko, jāteic, no tā paņems, kam vairāk nav kā tas, kas mugurā?! .. .
Bet man var paņemt zirgus, raspuskas, uzlikt uz māju «šlaku» . . .»

«Un man var pieķerties pie manām precēm!» Mikums papildināja. «Nē, nē,

tādus niekus! Es nemaz nezinu pat, kas tev tur par labumu? ...Un tu arī,

Lauri, ko tu tā erbijies?! Pieņem labāk kādu šefti un dzīvo...»

Lauris griezīgu, nožēlojošu smīnu uz viņiem nolūkojās. Galvu kratīdams, viņš
sāpīgi iesaucās: «Ak jūs cilvēciņi!

.. . Jūs cilvēciņi ..
.»

Bāls un notriekts Pēteris stāvēja kā bez elpas
.. . noklausījās to visu it kā

kādu ļaunu sapni . . . Viņš negribēja savām ausīm ticēt . . .Viņam tauta līdz šim

bija kas viens un kas vesels, viena sirds un pukstēšana, viena griba uz lielu, viens

elpas vilciens. Viens neizsīkstošs, neaizturams spēks uz gaismu un laimi. Nekas ne-

bija cienīgs viņam līdzās stāties. Bet nu iz dziļiem, neizdibināmiem atvariem līda

ārā kāda tumša vara, plēsa un plaisoja šo ideālu, skaldīja nost gabalu pēc gabala,
atraudama pie tam pa gabalam no viņa sirds, no viņa iekšējās pārliecības, viņam
čukstēdama, ka citādi nevar būt . . . Ideāls triecās pret patieso dzīvi un šķīda, bet

viņš kā izmisis to turēja ciet, viņš negribēja to iz savām krūtīm izlaist ——.

Viņi nebeidz guģoties par saviem varbūtīgiem zaudējumiem . . . viņu sagrābj
dusmu vilnis . . . «Stājieties!» viņš beidzot trīcēdams iesaucās, bet balss tam ķērās.

«Apkaunieties jel
...

ko jūs runājat
. .

.» Un pieliek visus spēkus, lai izliktos mie-

rīgs un neuztraukts. «Vai tad patiešām tie graši jums tā pie sirds pieauguši, ka

viņu dēļ ir ne kustēt nedrīkstat?! Vai tad jums nevienas citas domas kā tikai

par savu vēderu? Tikpat kā lopiņiem pie siles
. . .

nekā augstāka un cēlāka! Kad

es iegādājos pārdzīvotos laikus, tad man, brāļi, kauns par jums! Nu, redziet

Lauri
—

vai viņš tāpat nedzīvo? Viņam ne uz pusi tik daudz nav pie rokas kā

mums dažam labam; bet viņš tādēļ nenoskumst. Ja vispārējais labums prasa,

viņš ir ar mieru atdot pēdējo kreklu no muguras. Bet jūs?! Kā tārpi jūs lienat

pie zemes
...

kā vergi labāk rāpjaties uz vēdera priekš kungiem un vāciešiem un

tikai
par to drebat: ka tikai man kāds kapeiks nav jāzaudē! . . .Fui, kauns man

par jums: jūs patiešām pelnāt, ka ieved atpakaļ pēršanas laikus un ģērē jums

jūsu muguras ...»

«Hahahaha!» Lauris, acīm ugunīgi mirdzot, mežonīgi nosmējās.
Lielie skumdētāji aprāvās un apklusa. Tikai vēl viens otrs ieminējās: «Jā, jā,

kam par sievu un bērniem nav jāgādā, tas tā var runāt ...»

«Desmitreiz!» Pēteris, kā Pērkona dēls dusmās aizdedzis, stāvēja, un viņa acis

šaudīja zibeņus. «Ja man nebūs, es pakāršu kaklā tarbu un iešu übagot, bet nieka

grašu dēļ es neļaušu mīdīt dubļos savas tautas tiesības. Ne vārda vairāk nē! Es

jums saku: mums visiem būs rūpēties par to, ka lai tautas vārdā tiek sastādīta
adrese un nodota augstai valdīšanai. Kāda tiesība viņiem vēl joprojām uzstāties

mums par aizgādņiem? Mēs, latvieši, paši runāsim savā valodā! To
prasa mūsu

tautas gods ...»

Viņš apklusa, bet vēl arvien no iekšējā uztraukuma lēni drebēja. Uzskati atkal



285

lielā mērā svērās viņa pusē . . . visi bija sirdī trāpīti, lai
gan negribēja to atzīties.

Mārcis pat klaji apliecināja: «Tas nu atkal, Krauklīt, ko tu tagad saki, ir viens
patiess vārds! Tiem velna vāciešiem mēs nedrīkstam palaisties

..
.» To apstipri-

nāja arī citas balsis: «Pareizi! Itin pareizi!»
Bet Baumanis arī nebija tas vīrs, kas tik viegli būtu piekāpies. «Es lūdzu

vārdu!» viņš dega aiz dziņas Pēteri atspēkot. «Ko te Krauklīt kungs mums liek

priekšā, tā ir politika. Mums nu jāizšķiras: vai savā biedrībā turpmāk gribam
nodoties politikai vai paturēt acīs tikai latviešu saimniecisko labumu? Vai palī-
dzam tautai tikt pie izglītības un turības, vai ejam slidenus ceļus, pa

kuriem

staigājot varam novest it viegli pie mūsu biedrības slēgšanas. Reiz jau esam

bijuši tik tālu
..

. ikviens mēs atceramies Valmieras braukšanas sekas . . .94 Bet,

ja mēs no savām kļūdām negribam mācīties, tad es jautāju: kas cietīs tos zaudē-

jumus, ja mūsu biedrību slēgs? -— —»

«Zinātnības vīrus mēs par to sauksim pie atbildības!» Šiliņš viņu pārtrauca.

«Tos, kuri ienesuši mūsu biedrībā politiku ...»

«Pārdomājiet, biedri, labi, tā ir nopietna lieta!» Baumanis turpināja. «Biedrībai

vajag izšķirties, vai tā grib pa kreisi vai labi, stūrēt uz politiku vai mierīgu

saimniecisku darbību? Vidus ceļa še nav.»

«Es esmu priekš mierīgas saimnieciskas darbības,» Richards Tomsons iebilda.

«Jo drīzā laikā mums tādēļ vajadzētu iesaukt latviešu zemkopju sapulci.»

«Pareizi, itin pareizi!» atskanēja atkal balsis. «Kam mums tādas politikas?
Gan valdība mums pate dos reformas. Nav vajadzīgs politikas.» Kā rādījās, tad

tādos uzskatos bija nospiedošs vairums.

«Labi!» Baumanis nobeidza. «Tad es lieku priekšā uz visiem laikiem izslēgt

no mūsu biedrības politiku!»
Viss lielais vairums viņa pusē. «Nost ar politiku! Tikai saimniecisko labumu

un nekādu politiku!
..

.» Pēteris gan liekas pārgudri smejam, bet viņš ir galīgi

apjucis un nezin neko uz to atbildēt . . . Tā viņa pārliecība nav, bet viņa biedri

visi traucas uz to pusi
.
. . «Nost ar politiku

..
.»

«Nost ar zinātnības vīriem!» Šiliņš iet soli tālāku. «Mums zaudējumus darīt...

ienest biedrībā politiku .. . Nost viņus no saimnieciskas vadīšanas! Es lieku

priekšā atņemt biedrības kasi un rēķinumus un turpmāk nospriest tā: par saimnie-

ciskām lietām biedrībā darīšana tikai saimniecības vīriem. Zinātnības vīri lai

paliek pie savām grāmatām ...»

«Jā, jā, pareizi, itin pareizi ... tā vajag nospriest,» lielākais pulks sauca uz-

saukdams
..
. «Saimniecības vīriem lai biedrības saimniecība

.. .
zinātnieki lai

paliek pie savām grāmatām . . .»

«Tā taču nevar!» Fuchsings, lai gan skaitījās pie saimniecības vīriem, tam

iesaucās pretim. «Lai ieved tikai dubultu grāmatvešanu, tad biedrībā nebūs nekāda

jukšana.»
Zinātnieki gan likās ārēji mierīgi, bet varēja redzēt, ka iekšēji tie nelabi uz-

traukti. Spunde allaž ieklepojās, bungoja ar pirkstiem pa galdu, un Veinberģis
pastāvīgi slaucīja savu degunkniebi, tiklīdz to uzsprauda, ņēma atkal nost, itin

kā tas lāgā nerādītu. Dīriķis ar zīmuli skribināja uz papīra, pats nezinādams, ko.

«Es tam protestēju!» viņš gan mierīgā gaitā iesaucās, bet balss tam manāmi trī-

cēja. «Es esmu pret šādu biedru šķirošanu .
.
. Zinātnības vīri maksā tāpat savu

biedru naudu kā saimniecības vīri, un tāpat arī tiem tiesība spriest un runāt līdzi

par biedrības izdevumiem. Cik katrs biedrībai aizdevis, tā ir viņa privāta lieta,

cik viņš ir turīgs un cik katram nauda svabada. Tāpat grāmatu lietās ir ikvienam
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tiesība līdzi runāt, kuram tā lietas saprašana, vai nu tas būtu studierēts vai vie-

nīgi pats uz savu roku ko derīgu mācījies. Bet, ja mēs tos atstumtu no biedrības

saimniecības, tad mēs ņemtu viņiem tiesības par to, ka tie vairāk ko mācījušies.
Tas pasaulē vēl nekur nav piedzīvots!»

«Aha
..

.» Pēteris piekrizdams gari atvilka elpu, sirdī līgsms, ka atradis

savām taisnības jūtām atkal pamatu. 1 as viņam bija runāts no sirds
.. .

«Zinātnības vīri tāpat nesper neviena soļa, kas nav labi pārdomāts,» Vein-

berģis no savas puses
iebilda. «Apstākļi mums spiež būt apdomīgākiem. Es pie-

krītu priekšrunātājam, ka mēs nedrīkstam biedrībā piekopt aplamu politiku, t. i.,

tādu politiku, kura ir pret valdīšanu. Mēs nedrīkstam tā rīkoties, ka valdībai

varētu par mums celties kādas šaubas, un nedrīkstam prasīt, kas viņu varētu aiz-

kaitināt. Bet te ir taisni otrādi. Mēs prasām reformas, kas mūs jo ciešāk vieno

ar valsti, un tas valdīšanai var būt tikai patīkami. Pie tam jau arī mums nemaz

nav vajadzīgs pasniedzamo adresi saistīt ar biedrību. Tā jau arī nemaz nav

biedrības oficiāla sēde, kurā mēs to pārspriežam
..

. esam tikai tāpat sanākuši

un izsakām savas domas. Viss tas notiek privāti. Bet mūsu tautas labums un

gods prasa, ka mums ir kaut kas jādara.»
«Tā ir privāta sēde, kurā atronamies,» Dīriķis apstiprināja. «Mūsu tautas in-

tereses un mūsu vīra gods prasa,
ka mums ir kas jādara. Bet neviens netiek

spiests, kas atron to par nevajadzīgu vai šaubās. Neviens netiek spiests to darīt

pret savu pārliecību. Bet ikviens, kas grib ko darīt, mūs pabalstīt un strādāt ar

mums, lai pieteicas. Kā biedrības priekšnieks esmu nost, bet kā persona arī es

esmu pie šīs lietas klāt,»

Bet bija visi it kā sastinguši un nekustējās. Pat muti saimniecības vīri vairs

netaisīja vaļā, jo Dīriķis tiem bija izņēmis ieročus no rokām.

Pēteri šie vārdi bija pārvērtuši par uguni un liesmu. Acis viņam mirdzēja vēl

ugunīgāk nekā Laurim. «Cik ir iekš Izraēla, kas ir ar mums?!» tas iesaucās.

«Kad Ģideons izgāja pret midianiešiem, tad viņš izmeklēja tikai 300 drošsirdīgus
vīrus. Nu, kam vēl no jums sirds bailīgi pukst?! Griezieties atpakaļ, noliedziet

savu tautu, kamēr vēl laiks.»

«Pieraksti mani, Pēter!» Lauris iesaucās. «Ņemsim palīgā sievas un bērnus,
ja vīriem dūšas trūkst . . . Hahahaha! ...»

«Mani ar!» jaunais advokāts Einberģis sacīja. «Esmu ar mieru šai tautai

ziedot savus spēkus . . .»

Pēteris uzlūkoja Veinberģi
.. . Tas palocīja galvu par zīmi, ka piekrīt .. .

Uzlūkoja Spundi . . . «Jā, jā,» tas pamāja ar roku. Un vēl viens otrs . .
.

«Tā ir zinātnības vīru lieta,» kāds no pulka ieminējās . . . «Mēs, saimniecības

vīri, tādas gudrības neprotam . . . Ko mēs no tādiem rakstiem zinām?!»

«Par tiem rakstiem — — tur jau būs vīri, kas to darīs!» Pēteris paskaidroja.
«Bet tādēļ mēs viens otrs varam līdzi strādāt, kam tikai zināma sirds to atļauj...

Jāvāc paraksti, jānodibina sakari ar lauku draudzēm un pagastiem. Izdošanu arī

būs diezgan. Kas rakstu vedīs uz Pēterburgu, tam arī vajadzēs . . .Kas to visu

samaksās?! ...»

«Ikurāt mani desmit rublēni jau arī nav sapuvuši!» Mārcis beidzot iesaucās...

«Ja tas riktīgi nāk tautai par labu, kā tu saki?! . . .»

«Vai tad nu par ļaunu!» Pēteris viņu drošināja . . . «Nu, sievastēv, Kreili? Ko

tad jūs abi? Ja esat saimniecības vīri, tad
par

naudas līdzekļiem jums jāgādā...»

«Nu jā, — var jau arī!» Kreilis beidzot apņēmās . . . «Par to desmit rublēnu

jau nabags nepaliks ..
.» Un Mikums, sevi pārspējis, piebalsoja: «Kas nu viens

cēneris
...

vai nu tas šurp vai turp .
. .»
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«Se ir liste!» Pēteris pasniedza. «Kas zīmē, tas paraksta vārdu un cik tas

dod. Tā!
.. . Lieta būtu kārtībā

...
Ja katrs darīs savu ties', tad mājās visai

labi ies ...»

Spalva čīpstēja vien, kā saimniecības vīri grieza savus ciparus . . . Tikai retais

palika nost . . . Vadoņi gan
izlikās it mierīgi, itin kā nekas nebūtu, bet zinātnieki

nevarēja noslēpt savu iekšējo gandarījumu un saimniecības vīri savu uzbudinā-

jumu .. . Tomsons gan bija salicis rokas krustiem pār krūtīm, bet nevarēja no-

stāvēt uz vietas . . . Arī Baumanim cigārs dzisa, lai gan viņš to arvien no jauna
iededzināja. Un Šiliņš nevarēja valdīties, neiesaucies: «lepiņķēsies biedrība, iepiņ-
ķēsies! ...»

«Nekas, Šiliņ,» Pēteris to mierināja. «Kad iepiņķēsies, būs vīri, kas palīdzēs

izpiņķēties! . . . Tie, kam tās galvas ..
.»

«Viņš jau, vīrs, grib uzticēt tam Kubem,*» kāds ieminējās. «Bail, ka neatlaiž

no vietas. Tas jau sacījis: «Vai tad šim nekāda iespaida tanī biedrībā ne-

esot?! . . .»»

«Ko lai nu cilvēks dara!» kāds otrs nopūtās. «Katrs jau savu maizīti grib ēst.»

«Viņam tikai grauž sirdī, ka tik daudz pretojies un nav pats bijis tās lietas

aizkustinātājs,» kāds trešais vēl piezīmēja . . . «Tomsons un Baumanis tāpat . ..»

īsi sakot, adreses lieta ne vien principā tika pieņemta, bet arī priekš viņas
sazīmēti jau prāvi naudas līdzekli . . . Tas nozīmēja zinības vīru stāvokļa nostipri-

nāšanos biedrībā uz ilgiem laikiem.

Astoņpadsmitā nodaļa

Kad Rīgas Latviešu biedrība bija savu namu uzcēluse, viņai bija tāds biedru

pieplūdums, kāds vēl neredzēts. Un ne tikvien vienkārši latviešu cilvēki iestājās

biedrībā, ļautiņi, kuri cerēja no viņas kādu palīdzību, bet arī tādi, kuriem pilni

pirksti zelta riņķu un par
kuriem neviens nebūtu domājis, ka tie latvieši. Rīko-

jumi bija. pārpildīti, bet kā te valoda tika lauzīta un bojāta! Tā kā patlaban

bija modē latviski runāt, tad jau arī ikviens to labprāt darīja, bet viens vārds

gāja pa latviski, otrs pa vāciski. Un kur tad vēl vācu konstrukcijas! Līdz tam

latviski runāja tikai tie, kas patiešām latviski saprata, bet nu runāja arī tādi, kas

latviski neprata. Tādēļ tad arī nu tagad notika tā pirmā latviešu valodas bojā-

šana . . .

Vajadzēja tad noklausīties, kā toreiz «jaunikungi» un «freilenes» «amizie.

rējās». Par «kungiem» saukties bija tiesība vienīgi precētiem, un nosaukuma

«jaunkundze» vēl nemaz nebija. Konversācija apmēram tika «vesta» šādi: «Man

vajadzētu vienam dumjam cilvēkam bijušam būt, ja es no jums vienu cukerzīsu

(zuckersūß) kusiņu izlūdzies nebūtu.» «Kusiņas» toreiz, tāpat kā tagad, tika

ne vien lūgtas, bet arī zagtas, un, ja tas izdevās, tad freilenes sacīja: «Jūs pa-

tiešām esat viens meistars
.
. .» Un tā tālāk

..
.

Patlaban latviešu kultūras dzīvē bija parādījies tas vīrs, kas tautiskā mīlestības

dzīvē radīja jaunu virzienu — pārvērta «freilenes» par «jaunkundzēm» un «kusi-

ņas» par viņām tik nepieciešamām «bučiņām» . . . Vēlāk vēl nāca «skūpsts». Tas

bija jaunais dzejnieks jeb, kā toreiz viņu sauca, «dziesminieks» Lapas Mār-

* Vicegubernators Kube, ka jau zināms, bija reize ari Dvinskas dzelzceļa
direktors un Šiliņš dzelzceļa bodenmeistars zem viņa. (Aut.)
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tiņš .. .
Tāds latviešiem vēl nekad nebija bijis, kupliem, gariem matiem kā

sievišķai, melniem samta svārkiem
.. .

Tā kā viņš izpildīja līdz tam tik spiedīgi sajustu trūkumu, nāca ar jaunām

bagātībām tautiskā mīlestības druvā, «lauztām sirdīm», «liegām nopūtām» utt., tad

arī jo drīzi kļuva populārs pie tiem, kam ar to darīšanas — pie jauniem ļaudīm.

Viņa mīlestības un gaudu ziņģes savā laikā tika cienītas vairāk nekā dieva vārds.

Viņa dzejotie apsveikumi uz «līgaviņas» vārd- un dzimumdienām, viņa nopūtas

un sapņi par «zeltenītes rožu sārtām lūpiņām», viņa rotaļas un jautrības, var

sacīt, radīja gluži jaunu laikmetu. Pat avju ganes rotaļa: «Viens muižnieks jāj

uz ganibam» mums ir no viņa, lai gan ne pats oriģināls, tad tomēr tulkojums.
Še jāpiemin, ka Lapa, kas citus mācīja mīlēt, pats šinī mākslā nebūt nebija

tik liels meistars, un daudz tam iznāca stāstu par savām nelaimīgām mīlestībām,
līdz beidzot tika pie savas Līziņas . . .

Bet viņa sacerētie oriģinalstāsti «Tautas

meitiņa», «Kristīne un Jūle» un citi bija tik pilni sulīga, naiva erotisma, tik

viegla, vijīga romantisma un atšķīrās tik spilgti no tā laika smagās, mazielocītās

rakstu valodas, ka nevarēja teikt citu: — tos rakstījis mīlestības pravietis
.. . Tie

radīja tik daudz sajūsmas un liegu nopūtu, sniedza tik bagātu materiālu fantā-

zijai, jaunavu un puisiešu bezmiega naktīm. īsi sakot, Lapas Mārtiņš rāva sev

līdzi visu tā laika jauno paaudzi un bija tādēļ viens no toreizējiem populārākiem

darbiniekiem, iecienīts un sevišķi pielūgts no tiem, kas viņu personīgi nepazina
..

.

Turpretim personīgi tas dažreiz nebija visai patīkams. No savas dabas diez-

gan pabailīgs un neuzticīgs — vismaz tā izlikās, tādēļ ka viņš drusciņ šķie-

lēja — tas no sākuma bija ļoti atturīgs un ne ar vienu labprāt neielaidās
.. . Bet,

kas viņu bija dabūjis jau tiktāl: sadzert kopā kādu glāzīti un viņš nāca mazā

žvingulītī —
blakus minot, nāca tādā jau pēc otras trešās glāzītes — tad viņš

izvērtās pavisam cits cilvēks! Uz vietas viņš bija gatavs nodzert «tu» brālību ar

katru vienu tautieti un atklāja ikvienam savu sirdi tikpat kā vaļēju grāmatu .. .

Vai, kas viņš bija par tautieti un varmāku! Un kādas viņam bija dziesmas pret

kungiem un mācītājiem! Pie toreizējiem iepriekšējas cenzūras apstākļiem tās

nemaz nebija brīv dziedāt un drukāt
.. .

Bet, sameties vairāk uz lampu, tas biedrībā tās klaji nodziedāja . . . Par lat-

viešu «sviedru rijējiem» un «asins sūcējiem», par «baznīckungu cāļiem» un «za-

ķiem», par «ķeseļu makiem» un «linošanu»
. . . «par

melniem poģiem» ar «baltiem

kakliem, kas tautu rej . .
.» Un no otras puses

atkal
par

roku laizīšanu un kū-

kumu mešanu lieliem kungiem! Līdējiem, lišķiem un spaļu vāciešiem tas bija ne-

pielūdzams soģis . . . Ai, kā viņš tos graizīja un smēja, un nicināja! Sava labuma

dēļ tie noliedz savu tautību un vācu ādā pārdod savus brāļus .. . Viņa nicinošie

smiekli par šiem nožēlojamiem spilgti atskanēja Latviešu biedrības telpās, un

acis viņam liesmoja gandrīz tāpat kā Laurim un grieza uz sevi vispārējo vērību. . .
Un kas tas dīvainais, viņa sirdsdraudzību bija izpelnījies Kleins, vācietis, bet

tagad nu lauzījās pa latviski tikpat kā pa celmiem. Tas tagad bija katru dienu

biedrībā un Lapas Mārtiņa sabiedrībā. Viņus vienoja tas, ka Kleinam bija pa-

stāvīgi nauda, ko izmaksāt, kura Mārtiņam reti kad bija, un, otrkārt, viņš bija

Mārtiņa piekritējs un apbrīnotājs. «To Lappas Mārtiņ ir taisnīb
. . .

kādēļ mums,

latvieš, būs to rok bučot to muižniek' un mācītāj'?! . . .

Mums genau vajag būt

to paš recht, kas viņiem . . . laid' viņi nāk un bučo rok to latvieš
. . .»

Tas Mārtiņam ļoti patika . .
.

«Uz to tukšosim vienu kausu miesta, senču dzē-

rienu.
.

.» Nebija jau nekas cits kā tas pats bairīšalus, bet iedzert tā pa
krietnam

bija patriotiski un tautiski
.. . Bet, ja viņš bija sametis pārāk uz lampu, tas
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varēja būt arī ļoti nepatīkams. Viņa rokas tad bija pastāvīgi glumas un slapjas,
tāpat krūtis notraipītas .. . Viņš tad bija ļoti jūtelīgs un viegli aizskarams un

ceļa dumpi uz līdzenas vietas . . . Tad viņš tūdaļ no iedomātā pretinieka atbēdza

pa gabalu atpakaļ, mēdīdams iekliedzās
. . . šķielēja un rādīja ar pirkstiem: «desu

puika, desu puika!» Dažreiz tāds sods ķēra tīri nevainīgu cilvēķu, kas viņu ne

domāt nebija domājis apvainot . . . Dažreiz tas saplēsās pats ar saviem labākiem
draugiem un ar Kleinu vai cik reizām. Ja viņš bija jau nonācis līdz tādai sta-

dijai, tad tai dienā ar draudzību bija beigas .. . Otrā dienā, kad reibulis bija
izgulēts, tad tie bija atkal tie labākie draugi un meta atkal no jauna uz lampu . .

.

Kleins, tas te pa biedrību dzīvoja tikpat kā pa savām mājām. Nevienā izrī-

kojumā tas netrūka un arī pa dienām un vakaros ieradās biedrībā, un, kuru vien

satiek, ar to dzer kopā tikpat kā īstais «tautas brālis». Viņam tik daudz draugu:
Lapa, Mārcis, Didžis, Andrejs un pat lielie biedrības pīlāri ...

Ar visiem tas

draugs, visu tas grib zināt un redzēt, katrai lietai sekot, iezagties citu sirds no-

slēpumos. Arī Pēterim, ar kuru tam bija veci norēķini, tas tuvojās no jauna un

gribēja visam vecam aizvilkt strīpu priekšā. Viņam bijis «štrichs», un tad tādas

lietas iznāk, bet Pēteri viņš ļoti cienot kā krietnu, «anštendīgu» tautieti .. .
Pēteris viņa labdienu gan saņēma, bet dziļāk ar viņu nekādā draudzībā ne-

ielaidās. «Kāda velna dēļ tad viņš te velkas?!» tas vienam otram paklusi aiz-

rādīja. «Tam cilvēkam ir kas aiz ādas, sakiet, ko gribat!»
Bet citi uz to negrieza nekādu vērību. Kad Kleins pieteicās par biedru, tad

balsu lielākā daļa bija par viņa uzņemšanu, nelūkojoties uz Pētera protestu .. .

«Ko viņš mums var darīt?» Baumanis, aizstāvēdams Kleina uzņemšanu, paskaid-
roja. «Mums nav jābaidās no dienas gaismas. Ja tikai mēs izsargāmies no poli-

tikas, tad pie mums nekādas tādas lietas nevar notikt, kas būtu aizliegtas . . .»

«Skaidra lieta!» Kreilis piebalsoja. «Un tas rublēns, ko viņš maksā, ari

labs
. .

.»

«Viņš mums ļoti noderīgs spēks pie teātra,» Richards Tomsons, kurš vēl

arvien skaitījās par teātra vadoni, papildināja. «Izglītotu aktieru mums tik ļoti
trūkst ...»

Visi šie apstākļi krita svara kausā, ka Kleins tika uzņemts par biedru gan-
drīz vienbalsīgi. Tas nu vēl jo vairāk iespiedās biedrības dzīvē un vēl jo lielākā

skaitā centās iegūt sev draugus un «tu» brāļus.

Viņa kompānijai drīz vien piebiedrojās klāt vēl kāda spoža zvaigzne pie

latviešu kultūras dzīves debesīm, kāds jauns aktieris Ādolfs Alunān s.
95

Pirmoreiz tas uzstājās jūnija vidū 1870. gadā. Bija sataisījusies kopā kāda

aktieru trupa, kura Latviešu biedrībā deva izrādes. Vadību par viņu bija uzņē-

mies kāds Gutars no Rēveles, bet visu uzmanību saistīja pie sevis un visiem pāri

pacēlās — Ādolfs Alunāns.

Pirms izrādēm bija parasts nolasīt prologu, it sevišķi pa gada svētkiem un

ķeizara dienās. Un tā bija Ādolfa darīšana. Pirms izrādes viņš tad iznāca uz

skatuves melnā frakā, baltām, izgrieztām krūtīm, rozā baltu vaigu, kupliem,
krūzotiem matiem, sārts un daiļš līdz pat deguna galam. Visas meitas viņā iemī-

lējās, un mātes kā sastingušas nevarēja beigt skatīties. «Vai, cik smuks cilvēks!»

cita pat dzirdami iesaucās. Un kad viņš vēl sāka runāt! Turēdams rokās skaistā

vākā iesieto prologu, kaklu mazliet iecirzdams un krūtis izgāzdams, tas ar patosu

cildināja krievu ērgli un Aleksanderu I.

Un tad, kad nāca teātra spēle, viņš atkal pavisam citāds
..

.
Nemaz vairs

pazīt, gan vecs un nesmuks, bet tik jocīgs, ka jāsmejas, vai gribi vai negribi.
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Valoda un izrunāšana tāda braša un droša, citi pavisam pazūd, salīdzinot

ar viņu. Par viņu jau arī tādēļ bija vairāk ko smiet, ka viņa lomas
par visiem

citiem bija tās jocīgākās
.. . Vai nu tur bija kāda krākšana vai ministeriaļa bar-

dzība un pārgudrība, vai piedzeršanās, vai atkal «Kurlais Krišus», 96 viss tas ik

uz soļa kutināt kutināja uz smiekliem. Un, kad viņš vēl pa starpām uzdziedāja

kuplejas, kuras tas pats sacerēja un vajadzības gadījumā pat improvizēja, tad

aiz publikas gaviļu vētras vai visa māja draudēja sagrūt! Par ķēkšu mīlestību

ar zaldātiem, par krinoliniem, falšiem zobiem un matiem viņš dziedāja, bet neaiz-

mirsa sadot arī bizmaņiem, ķesteriem un cienīgtēviem par linošanu un ķeselēšanu,

papurināja arī kārklu vāciešus un roku laizīšanu. To visi saprata, un,
kad vēl

viņam bija laba «temīga» balss, tad visi kliedza uzkliegdami: «Vēlreiz, vēl-

reiz .
.
. Ādolf, vēlreiz! . . .»

īsi sakot, Ādolfs Alunāns ar joni iekaroja it visu sirdis. Ir viegli saprotams,

ka pēc notikušās izrādes ikviens labs tautietis viņu uzmeklēja, lai ar to tuvāk

iepazītos un izsacītu viņam savu atzīšanu. It sevišķi tie jaunākie, kuri daudzmaz

no pasaules ko prata, kā Pēteris, Mārcis, Didzis, Andrejs. Arī Lapa sajuta

nepieciešamu iekšēju vajadzību uzmeklēt jauno mākslinieku un izsacīt viņam savu

komplimentu. Protams, ka Kleins bija viens no pirmajiem. Te tātad bija saradušies

cilvēki, kas to spēja un turēja par godu izsaukt un izmaksāt, lai tikai lielais ska-

tuves mākslinieks būtu ar viņiem kādu stundiņu kopā. Lepns viņš nemaz nebija.

Ai, kas
par

cilvēku! Sadzīvē tikpat patīkams kā uz skatuves. Granafifkas met

tikpat kā lodes un alu ■— —to senču dzērienu: «tver, bāliņ, kausu
.. .

tukšo

viegli sausu! . . .»

Gan viņš labprāt negribēja, kur visi redz
..

.
vajadzēja izmeklēt kādu klusu

kaktiņu, kādu blakus istabu, zem skatuves vai citur kur. Bet tad arī par to ņēma
trīs dienas no vietas! Un, ja vēl gadījās tāda kompānija, kas līdzi tur

..
. Tie

karstie cienītāji, kuriem tā laika mazāk, nevarēdami sagaidīt beigu, gan nozuda

viens pēc otra, un palika tikai tie, kuriem vienalga, kad tie no rīta ceļas, kā

Kleins, Lapa un vēl citi. Mārcis, turēdams reiz cauri visu nakti, bija sanācis

lielajā ar savu sievu. Tā viņam noprasīja, kur nakti bijis, un kā nu viņu pārlie-
cināt, ka dzēris kopā ar Ādolfu Alunānu? Kad nu izrādījās, ka tā gan bijis,
tad šī gan lielu vairs neko neteica . . . Un Pēteris bija iemanījies tā: vakarā turēja

līdzi, cik nu ilgi varēja, tad pārgāja uz mājām, izgulējās, izdarīja savas veikala

darīšanas un nākošā dienā tad atkal uz kādu stundiņu atskrēja apskatīties, ko

viņa mīļie dara
.. . Visi vēl turpat .. .

nekur kustējuši ...
un tā tas gāja

dienām
.
. .

Starp izturīgiem kumpaniem parasti mēdza atrasties arī Bertramu

Kārli s.
97 Tas bija mācījies skolotājs, bet gars viņam nesās uz ziniskām un

sabiedriskām lietām, sevišķi uz rakstīšanu avīzēs un runu turēšanu. Viņš izlietoja
katru izdevību, kur varēja turēt runu, un lai tur būtu kopā tikai trīs četri cilvēki.

Te viņam bija ļoti jauka izdevība cildināt latviešu lielāko skatuves mākslinieku,

pie kam, protams, varēja aizņemt ari citas lietas. Un atkal, ja tikai kur vien par

kādu priekšmetu varēja rakstīt, tad viņš to labprāt darīja, vienalga, kurā laik-

rakstā un kalendārā, ja tikai bija telpas. Tik «Mājas Viesis», kā «Latviešu

Avīze», tik «Baltijas Vēstnesis», kā «Tautas Biedrs», 98
neraugot uz tendenci un

virzienu, it visi bija ar viņa rakstiem bagātīgi apgādāti.
Nu būtu jādomā, ka tas viņam ienesa lielu piekrišanu, bet tā nebija vis! No

paša sākta gala jau tas bija nesaprasts ģēnijs. Kur viņš rakstīja korespondences
un aptēloja apstākļus, tur viņam tūdaļ rakstīja pretim, ka tā nav patiesība. Pirmie
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bija Ķīpsalas vējķipari, kuru lielo peļņu viņš bija salielījis, un tā visi citi. Attie-

coties uz zinātniskiem rakstiem, atkal viņa pētījošais gars urbās dziļāk iekšā,
nekā viņa laika biedri tam spēja sekot un nekā arī tas pats spēja skaidri stādīties

priekšā. Jau toreiz viņš pie katra gadījuma labprāt runāja un rakstīja par spektra
analizi, bet maz bija tādu, kas par to tuvāk gribēja zināt. Ar vārdu sakot, viņa
runas un raksti nesasniedza savu mērķi un tikai garlaikoja.

Avīžu redaktori un kalendāru izdevēji drīzi vien atsacījās no honorāru mak-

sāšanas vai pazemināja to uz minimumu. Caur to viņš iestiga grūtos, spaidīgos

apstākļos, jo katrs vienkāršs darba strādnieks nopelnīja daudz vairāk nekā viņš.
Bet viņš tādēļ neatsacījās no rakstīšanas

un, tā kā bija saražojis daudz vairāk,

nekā redaktori gribēja vai spēja no viņa pretim ņemt, tad bija nodomājis izdot

pats savu laikrakstu: «Latviešu Draugs». Koncesija viņam bija jau rokā, bet

kur līdzekļus priekš tam ņemt? Velti viņš bija izmeklējies pēc apgādātāja un

drukātavas priekš savas avīzes. Tautas un lietas labā viņš būtu nesis tos vislie-

lākos
upurus,

kādi vien domājami, būtu precējis bagātu sievu un ar to naudu

izdevis laikrakstu, bet arī tāda negadījās. Un pēdējā laikā viņa gara bērni viens

pēc otra noslīka papīru kurvī.

Kad nu arī tagad tas sāka izklāstīt pie alus galda savas dziļās idejas, tad

citiem tapa neomulīgi un tie drīzi vien viņu sāka zobot. Bet Pēteris, kas bija

mēģinājis viņam uzmanīgāk sekot, stāvēja arvien viņa pusē. «Par Bertramu nesme-

jieties!» viņš uzstājās. «Viņš ir pacēlies augstu pār mums visiem. Viņš ņem to

lietu dziļāk, nekreņķējas tik daudz uz kungiem un mācītājiem, bet ir lietišķs.
Mēs tikai viņu labi nesaprotam, tādēļ ka neesam tiktāl tikuši. Bet reiz mēs būsim

tiktāl, un tad mēs arī viņu sapratīsim.»

Citi nosmējās vien par zīmi, ka tie tam nepiekrīt, bet aiz cienības pret Pēteri

cieta klusu . . .

Lapa viņam tikai nevarēja piedot, ka tas raksta arī vācu avīzēs, jo tas pa-

visam nebija patriotiski. «Mani hungi!» tas iesaucās
—

kā dzimušam igaunim"

viņam zināmās reizēs nācās grūti izsacīt «k», kas viņam žokļos pārvērtās par

«h».
—

«Tā nav nekāda darīšana! Ja esi latvietis, tad latvietis, ja ne, tad ej

pie vāciešiem.»

Pēteris arī atzina, ka tas nav labi, Mārcis ar viņu par to bija gatavs pat

lauzt savu draudzību, un pat Kleins spļaudījās. Bertramu Kārlis tad pieķerts
nosarka tikpat kā nopliķēta jaunava. Viņš apsolījās to vairs nedarīt un tomēr

darīja. Vienkārt, aiz savas nevaldāmās rakstīšanas dziņas, salkuma rakstīt, un,

otrkārt, honorāra dēļ, jo vācu laikraksti, ja tur ko iedabūja, maksāja 5 kapeikas

par rindu, kurpretim latviešu labi ja to kapeiku .. . Viņš tātad bija spiests to

darīt tās mīļās eksistences dēļ, jo, pie latviešiem vien rakstīdams, tas desmitreiz

būtu jau varējis nomirt badā. Bet toreiz rakstniekiem nebija tā mode sūdzēties

par savu drūmo likteni, tādēļ ka tāds pat bija arī avīžu izdevējiem un redaktoriem.

Ādolfs Alunāns viegli panāca savu mērķi, bez vārda runas tika pieņemts par

teātra direktoru un viņa rokās nodota visa tālākā latviešu teātra rīcība. Viņu pat

lūgšus lūdza, lai viņš šo vietu pieņem. Labi, viņš ir ar mieru! Nespēlēs vairs

priekš vāciešiem, bet ziedosies priekš tautas. Protams, ka daudziem runas vīriem

nebija ne jausmas no tā ērkšķu pilnā ceļa, kāds arī aiz nabaga vācu aktieru

kulisēm, un ka daudz labāk būt par latviešu direktoru nekā par vācu aktieri.

Viņiem imponēja Ādolfa Alunāna uzstāšanās, kura bija pilnīgi pēc kunga, un

tādēļ viņiem šķita, ka, nolaizdamies pie latviešiem, kas prastāki cdveki, tas

uzupurējās priekš tautas.
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Turpretim Bertramu Kārlim vis tik viegli nenācās tikt pie savu centienu

mērķa. Vēl arvien negadījās ne bagāta sieva, ne akcionāri, ne arī kāda drukā-

tava uzņēmās viņa avīzi izdot un drukāt. Tā kā Pēteris viņu arvien aizstāvēja,
tad viņš runāja Pēterim. Tas nu labprāt būtu līdzējis, bet pats jauns iesācējs,

jāparunā būtu ar tiem vīriem, kam tā nauda. Kad nu reiz Kreilis un viņa sievas-

tēvs arī bija jautrā pulciņa sabiedrībā, tad Pēteris tos stādīja priekšā Bertramam.

Tas esot viens gudrs kungs un varētu daudz vairāk darīt priekš tautas, ja tam

būtu pašam sava avīze. Vai priekš tādas izdošanas nevarētu viņam piepalīdzēt
ar naudu?

Nekā! Pretim visi Kreiļi un Mikumi! Ja vēl tas Stālberģis tā nebūtu izmuļ-

ķojies, tad vēl! Un ar to ekspeditora šepti arī iet pavisam plāni. Vācu kungi sāk

jau prasīt, kas tu esi?! Viņiem pašiem savi cilvēki. Kazaks apņēmis visas

preces, kas pienāk un tiek vestas uz Dvinskas dzelzceļa staciju. Uz trīs

verstes attālumu ved pa
3A kap. pudā. Māki nu tu strādāt.

«Bet vai nevarētu uz mazākām akcijām?» Bertrams kautrīgi aizrādīja. «Vai

varbūt biedrība pate savā mājā nevarētu atvērt drukātavu?»

«Biedrība pate, jā, vot lieta!» tam arī Mikums piekrita. «Jo viņa tad to

vadību patur pate un naudu nedod nevienam rokā . . .»

Pēteris arī tam piekrita un solīja iekustināt lietu nākošā runas vīru sapulcē.
Bertramam tātad arvienu bija cerības, bet visgrūtāk saimnieciskā ziņā klājās

Lapas Mārtiņam. Tas, lūk, bija tik lepns, ka nerakstīja vācu avīzēs vai neprata

pa vāciski rakstīt. Lai gan populārs un slavens, tas savu pārtiku sūri grūti no-

pelnīja, rakstīdams un tulkodams stāstus un dzejoļus par tiem visniecīgākiem
honorāriem. Un tādēļ viņam trūka visnepieciešamākā. Kas attiecas uz iedzeršanu,

tad labi tautieši gan allaž izmaksāja, turpretim ar ēšanu dažreiz bija, kā bija.
Priekš viņa tas bija svarīgs jautājums, kā tikt pie jaunām biksēm un zābakiem.

Bet viņi par to nebēdāja
.. .

nezūdījās par
rītdienu: ko mēs ēdīsim un dzer-

sim, ar ko mēs ģērbsimies? Viņi nekrāja arī «šķūņos», bet skatījās «uz tiem

putniem un puķēm laukā». Dažreiz, kreklos izvilkušies, tie nodzīvoja vairāk

dienu no vietas. Turpat sēžot drusciņ nosnaudās to putna miegu un ņēma tad

atkal tālāk, kamēr vien bija kāds kapeiks kabatā, kamēr pumpis klausīja un

kamēr labi draugi, kas
pa to laiku izmainījās desmitkārt, izmaksāja. It sevišķi

Ādolfs gribēja aizmirst pilnīgi visu, kas atgādina rūpju pilno, pelēko ikdienas

dzīvi. Pēc notikušām izrādēm viņa gars uztraukts, it kā pēc kā nebijuša un nezi-

nāma meklēja, ilgas pēc kā nesaprasta mocīja — pastāvīgs iekšējs nemiers, kā

tas jau pie mākslinieku dabām — — viņš gribēja sevi apklusināt ar konjakiem
un vieglām asprātībām. Omulību uzturēja savstarpējas piezobošanās un uzvilk-

šanās, arī visādi piedzīvojumi un nostāsti un sacīkste jokos savā starpā. Dažreiz

tie dzina jokus, kuriem bija ļoti vispārīga nozīme. Ja kāds ko izteicis vai iero-

sinājis, kam paliekama vērtība, Ādolfs tad, tikpat kā bites dzelts, iesaucās: «Vai,
vai, vai, tas bija labs, tas bija labs! Pēter, Mārc, dodiet zīmuli . . . man vajag
to uzrakstīt. Vai, kur tas labs, kur tas smalks.»

Ātri viņš to piezīmēja savā kabatas grāmatiņā ...

Un nākošu reizi, kad tas

uznāca uz skatuves, tas no šīs vielas uzrāva kupleju, ka vai sargies tik!
..

.
Pašu starpā visvairāk tika jokots Bertrams. Lai būtu viela ziņojumiem avīzēs,

tas pa reizām izdarīja mazus ceļojumus pa
Vidzemi un Kurzemi. Tad nu Ādolfs

stāstīja par kādu augstu kungu un tautas darbinieku, kas braucis uz Dobeles

dziedāšanas svētkiem. Svētku rīkotāji tam cēluši goda vārtus un sagaidījuši to ar

maršu. Bet ļaudis, nezinādami, kas tas par augstu kungu, viņam piebraucot, aiz
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bailēm drebējuši: «Ber
.
. . ber

...
ber . ..» — un muzikanti situši bungas: «tram,

tram, tram . . .» Kopā iznāk «Bertram». . . «Vai tikai tu tas neesi bijis, Kārli? . ..»
Bertrams pretim nezobojās, smējās arī pats līdzi. Vārdu cīņās viņš nekad

neielaidās, tādēļ ka pašu labāko tas arvien paturēja pie sevis un taupīja kā uz-

svaru. Bet iznāca tā, ka vēlāk viņš to vai nu piemirsa, vai arī saruna bija ņēmusi

pie tam tādu virzienu, ka viņa rezerve vairs pie tās nederēja klāt. Gandarījumu

viņš labāk ņēma ar to, ka uzsāka savas neizdibināmās, dziļās runas par tautas

labumu un spektra analizi
...

pie tam vārdus bērdams tikpat kā zirņus.

Ādolfs ne no kā tā. nebaidījās, pat ne no tiem visasākiem zobojumiem, kā no

šīm dziļajām runām. «Se, še, uz tam vienu glāzi!» tas viņam tīri spiešus uzspieda

glāzi konjaka vai alus. «Uz tautas veselību
...

lai dzīvo .. .»

Bertrams vēl jo ātrāk sāka bērt vārdus, šķetinādams sarežģītu domu gājienu,

steidzās cik varēdams, lai izsistu cenu. Bet citi nāca palīgā Ādolfam, piesita

glāzes: «Lai dzīvo . . . urā, slava runātājam! . . .»

Viņam tātad domu gājiens galīgi sajuka, un smaidot tas apstājās... «Kad

jau jādzer, jādzer ...»

Kad bija iedzēruši un apklusuši, Mārcis sāka lielīt Bertramu. «Tāds ma-

lacis!
.. .

Ko viņš visu nav izdarījis ..
.»

Lapa sāka skatīties sāņus .. . viņam šāda Bertrama slava mazliet skauda.

«Mani hungi!» viņš spēji iesaucās. «Vai zināt, ka esmu bijis Dobeles mācītāja

Bīlenšteina dārzā rutkus zaert?! ...»

«Ko?!» visi sāka pilnā kaklā smieties. «Tas tikai joks... Tu joko,

Mārtiņ ...»

«Patiesība . . . dieva vārds!» Mārtiņš apgalvoja. «Es jums izstāstīšu
..

.»

Kleinam acis pavisam pilēja, kā tas gribēja zināt. «Stāsti tok, Mārtiņ
..

.

pastāsti mums! Nē, tam vajag būt feini
..

.»

«Hahahaha!» Mārtiņš jau iepriekš iesmējās .. . Un, kad arī Mārcis, kam

tādas lietas aplam patika, mācās virsū, viņš notikumu izstāstīja. Tas bija apmē-

ram šāds:

Arī viņš apceļoja Latviju, kura modusies uz jaunu, jauku dzīvi. Kā latvju
dzejnieku viņu visur uzņēma ar gavilēm, tautisku mielastu un atzīšanu. Tā arī

Dobeles miestā vietējie tautieši, jaunie saimnieku dēli
..

. Viņi dzēra trīs četras

dienas no vietas tāpat ka te. Dzerot visiem piepeši iegribas rutku. Ir zināms, ka

Bīlenšteina dārzā ļoti labi rutki, bet kā pie tiem tikt?!
. . . Piepeši viens iesaucas:

«Ko viņš līdz šim darījis mūsu cāļiem, to mēs tagad darīsim viņa rutkiem!»

Apspriežas, ka diviem vīriem tūdaļ jādodas turpu un rutki, cik vajadzīgs, no

Bīlenšteina dārza jāsarauj .. .
Izmet žerbus, kam tas krīt darīt: iznāk Lapām un vietējam veterinārārstam,

kurš gan liels dzērājs, bet, kad lopam dod zāles, tad slimība atņemta tikpat kā

ar roku
.. .

Kara plāns tiek sastādīts šāds: Lapa tuvojas pa lielceļu mācītāja
muižai no frontes, kaitina mācītāju un vērš uzmanību uz sevi, bet veterinārs iet

pa krūmiem un sasniedz mācītāja muižu no otras puses, kur tiek pie rutkiem

dārzā
.. . Lapām jāsaista pie sevis tik ilgi mācītāja muižas iemītnieki, kamēr

veterinārs ar rutkiem atpakaļ krūmos. Tad viņš ir savu pienākumu izpildījis.
Tas tiek uz mata izpildīts

.. .
Bīlenšteina ģimene patlaban dārzā dzer pa-

launaga kafeju, kad Lapa pienāk, atgulstas viņiem pretim uz dārza vaļņa un

sāk viņus «kreņķēt» .. .
Dzied uz mācītājiem rīmētas dziesmas garīgā meldija,

plātās ar rokām, mēdās, tā ka mācītāja dzimta nevar ne saprast, ko tas nozīmē. . .
Grib viņam tuvoties, kas tas ir par cilvēku, bet viņš tev rokā nelaižas

.. . Bet
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vāciešus un mācītājus nebeidz mēdīt un smiet
.
.

.

Beidzot tas redz, ka veterinārs

ar rutku bunti padusē jau atpakaļ krūmos, mežonīgi iesmejas, griež saviem pre-

tiniekiem muguru un skriešus liek atpakaļ pa ceļu uz miestu. Ko tas viss nozīmēja,
tas Bīlenšteinam bija palicis noslēpums ..

.
«Hahaha!» visi par šo joku smējās, vēderus turēdami, un nevarēja beigt ap-

brīnot Lapas Mārtiņu .. . «Aber tas tok ir tik feini, tik feini
..

.» Kleins viņu
slavēja . . . «Un ko tad tas Bīlenštein mācītājs? . . .»

«Šodien vēl viņš par to nekā nezin!» Lapa, skaļi smiedamies, iesaucās. «Ko

viņš un viņa tēvu tēvi darīja mūsu cāļiem, to mēs atdarījām viņa rutkiem,
hahaha!»

«Tā mums ar viņiem visiem vajadzētu izdarīt, šiem linotājiem!» Mārcis

iesaucās. «No kam viņi dzīvo?! No ļaužu muļķībām viņi dzīvo ...»

«Taisnība, gaužām taisnība!» Kleins viņu piebikstīja.
«Nolokāmie melnsvārči!» Mārcis sadusmots atņēmās, imitēdams Laura ma-

nieres. «Velti viņi mums to maizi ēd, velti mēs viņus barojam! Paklausies, kādu

sprediķi viņš tev saka . .
.

Vai tīru dievavārdu? Nē . . . Maksā tikai kungam renti

riktīgi, un tu tiksi debesīs
..

. Nemaksā
—

tu esi grēcinieks
..

.»

«Taisnība, jā, jā .. .» Kleins piebalsoja.
«Un liec tu priekš sevis dievu aizlūgt un nebūsi viņam aizstiepis uz muižu

pa sviesta spānim, cāļu pārim, vilnas un linu, nebūsi devis
pa

rublim naudas ■— —

ne pāra vārdus viņš par tevi nepasaka. Par to mēs viņiem tos cāļus un tās olas

dodam?! Mūsu maizi tie ēd, bet kunga dziesmu dzied!
.
. . Dieva kalpi, vai tu

redzēji. Kas man nekaiš dievam kalpot, ja man tāda muiža! Beigts! Nevajag
mums tādu! . . . Lai iet pie joda!

.
. .»

Piepeši Lapas Mārtiņš uzsāka un citi piepalīdzēja uz mācītājiem zīmēto-

parodiju:

«Kad mācītājs uz elli brauks,
Tad latvieši tam pakaļ sauks:

Tur aizbrauc lielais blēdis.

Mūsu cāļus, mūsu olas,
Mūsu rubļus,

Šķiņķus, sviestu rijis, ēdis,
Sviedrus dzēris,
Mūsu teļus, aunus ķēris

..
.»

Pēc tam visi nāca pie pārliecības, ka kungi un mācītāji pelnījuši to, ka tos

sabāž maisā un iesviež Daugavā . . . «Ak, ka še būtu klāt Lauris
...

ka še būtu

Lauris!»

«Kas tas tāds Lauris?!» Kleins piepeši ziņkārīgi iesaucās.

«Tas tik ir bravoi vīrs!» Mārcis attrauca. «Ja viņš tos vāciešus nepavalkās,
tad neviens viņus nepavalkās . ..»

«Kur viņš ir, kur viņš ir?» Kleins tikpat kā elektrizēts iesaucās.

Pēteris uzmina Mārcim uz kājas par zīmi, lai tas paliek klusu. «Nezin, kur

viņš tagad ir,» tas attrauca pavisam citā balsā. «Tas uz vienas vietas ilgi nestāv.

Ek, loi gloze stoigā! ...»

Valodas novirzījās uz citu pusi, tā ka Kleins
par

Lauri neko nedabūja zināt.

Tā viņi dzīvoja, ja vien Ādolfs nebija aizņemts no izrādēm un mēģināju-
miem, īstenībā jau arī viņš bija tas viduspunkts, ap kuru viss grozījās ... jo
vairāk uzstājās, jo vairāk kļuva populārs. Katrs viens, kam sirds priekš tautas
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karsti pukstēja, turēja par lielu godu viņam stādīties priekšā un sadzert ar vinu

kādu glāzīti. Lapa, Bertrams, tie nāca tikai otrā pakāpē. Pat pretpartijas vīri,

kā Starpingks un Kurmingks, jutās laimīgi un pagodināti, ja tikai, ar lielo teātra

mākslinieku kopā sadzerot, varēja samaksāt tēriņu. Kas tur, štrunt, Katriņa šurp
vai turp! Tikai vēl pašas tās biedrības spices izturējās tā pavēsi un atturīgi. Arī

Fuchsings, — bet tas bija nevaļas cilvēks, kas pietika ar īsu apsveicināšanos
..

.

Vienīgais Lauris vēl nekad nebija šinī kompānijā redzēts. Viņam galvā pavisam
citas lietas, ne zinis viņš neliekas, ka tāds Ādolfs Alunāns, tāds Lapas Mār-

tiņš un tāds Bertramu Kārlis arī būtu pasaulē.
Bet drīzi vien viņš bija spiests nākt laukā no šīs vienaldzības un ņemt

stāvokli.

Mūsu tautu dēlu kompānija bija beidzot apnikusi pa biedrības māju vien un

gribēja apskatīties arī, kā citur iet . . . Tad viņi devās no vienas vietas uz otru,

Klostera pagrabu, Jāņa pagrabu, un,
kad nauda sāka visiem sīkt uz beigām,

tad Pēteris lika priekšā pārcelties pie viņa .. .
Protams, Kleins līdzi, jo tas jau

turēja līdz beidzamam. . .

Te jau kabinetā bija īsti omulīgi, pie kam vēl vecā Mikumiete, kura arī bija
viena no Ādolfa cienītājām, jutās ļoti pagodināta. Arī Mārim tas bija pa prā-

tam. Lai gan viņa tā kā Mārča Grietele klaji neizsacīja savu nemieru par to,

ka vīrs paliek naktis nost un iet ar Ādolfu cauri, tad tomēr tas viņai rieba sirdī.

Tagad, kur tas viss notiek priekš viņas acīm, viņa gluži mierīga
.. .

Viņa redz,

ka te nekas slikts nevar notikt . . . Un tādēļ, kas attiecas uz uzkožamiem, tad viņa

par šiem tautiešiem gādāja tāpat kā par saviem mīļiem viesiem, un par dzērieniem

atkal gādāja Pēteris . . .
Tā kā nu Lauris arī bieži pienāca pie Pētera, tad nu itin dabiski tie visi te

satikās
..

. Pēteris tad nu arī mēģināja abus elementus tuvināt
.. .

Viņš stādīja
Lauri Ādolfam priekšā, bet jau no paša sākta gala tie sajuta viens pret otru

apslēptu pretību.

Ādolfam tas izlikās nepiedodami, ka cilvēks, kas piesēžas pie viņa galda,

nejūtas par to pagodināts un nesajūt par vajadzīgu viņam pateikties par to, ka

viņš tam no skatuves sagādājis patīkamu stundiņu. Viņš taču to radis. Jeb vai

tad šis tēviņš viņu nemaz nepazina? Pielējis alus glāzi ar konjaku, viņš izaicinoši

to piedāvāja jaunajam viesim: «ledzer, tēvaini! ...»

Lauris griezīgu smīnu nogrozīja mazcienīgi galvu. «Ķer vien pats, draugs,

ja sirds ņem pretim
...

Es ar ģiptīm ne
..

.»

«Pardon, Lauris jau garīgus dzērienus nedzer,» Pēteris iejaucās. «Mari!
.. .

Glāzi tējas šurp! . .

.»

«Jā, jā,» tā atsaucās, bet Ādolfs it kā meklēdamies Lauri vēl arvienu šķībi

uzlūkoja. «Ko, vai viņš baptists? Kādēļ viņš nedzer?
.. . Tas nav nekāds tau-

tietis, kas nedzer . ..»

«Jā, jā, draugs,» arī Mārcis no savas puses piebilda. «To dzeršanu mēs tā

nevaram vis palaist . . .»

Laurim acis piepeši uzliesmoja. «Kādu labumu tas tev dos, pasaki man?!
..

.

Dzer, cik gribi, nodzer bikses, ja patīk, bet labuma tur tev nekāda
..

.»

Mūsu draugiem šāda valoda izklausījās tīri kā svētuma un ideālu aizskar-

šana
.. . Ādolfs uztraukts spaidīja lūpas, un Lapa jau sāka šķielēt . . . «Par ko

mums, latviešiem, ķeizars brīvestību devis, hahahaha?!» viņš spilgti iesmējās.

«Laikam tādēļ, lai krietni piesūcamies!» Lauris attrauca. «Ej nu, biedri, ko

runā. Ja ķeizars mums devis to brīvestību, tad strādāsim priekš tautas
. . .»
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«Vai tad nestrādā arī?!» Pēteris stājās par samierinātāju. «Viņi tāpat strādā

priekš tautas un cīnās
— —»

«Ar alus pudelēm cīnās,» Lauris viņu īsi pārtrauca. «Ko nu man stāsti ...»

Šāda vaļsirdība viņus pārsteidza vēl vairāk nekā zibens spēriens skaidrā sau-

les laikā. Ādolfs uzlēca no galda un drebošām lūpām sacīja: «Ko tas tēviņš
tur muld?! Vai viņš grib mani izzobot?

...

Es viņam liešu to glāzi taisni

acīs ...»

Pēteris viņam aizstājās priekšā, lai viņš savu nodomu nevarētu izpildīt
..

.
Arī Mārtiņš atlēcās nost no galda un, ar pirkstiem gaisu badīdams, uz Lauri

rādīja: «Desu puika
..

. desu puika
.. .

hahahaha!
..

.»

«Es viņam šaušu pa fresi!» Ādolfs kārpījās un gribēja Pēterim tikt garām . . .
«Ko šis tēviņš īsti domā. . . mani izcūkot . ..»

Lauris viņam uzmeta tik vienaldzīgu skatienu kā no Olimpa augstumiem.
Negriezdams ne mazāko vērību uz šiem draudiem, viņš paņēma savu tēju, atgrieza

viņiem muguru un, izgājis ārā, nosēdās pie letes. Tur viņš iebaudīja savu «Čaju»

ar tik mierīgu gara līdzsvaru, itin kā it nekas nebūtu noticis .. .
Pēteris pa tam pūlējās nomierināt uztraukto Ādolfu . . . «Apmierinies, draugs,

tur ir pārpratums ..
. Viņš to lietu saprot drusciņ citādi. Tā, kā viņš strādā, tā

nevar katrs
..

. vai, kāds viņam galvā plāns —» viņš rūpīgi paskatījās sānis, ka

Kleins spicēja ausis, un aprāvās . . . «Viņam lieli nopelni, vēlāk tev izstāstīšu . . .»

«Kas tas tēviņš tāds ir?» Ādolfs, jau drusciņ apmierinājies, jautāja ar zināmu

interesi. «Man viņš pavisam nepatīk . . . Tāds noslēpumains . . . viņam vajag būt

kas aiz ādas ...»

«Nepavisam ne!» Pēteris apgalvoja. «Viņš ir godīgs tautietis, es saku. Viņam
tikai viena vaina: viņš nedzer . . . Nu, kurš cilvēks ir bez savas vainas

.
. .»

Taisnību sakot, Ādolfam iekšā uzdīga trakiska cienība pret šo svešo, jo juta,
ka tas viņam līdzīgs karakters, kas neļauj sev pa muguru dancot un apspiest

savus uzskatus. Tikai tas viņam sāpēja, ka šis cilvēks izturējās tik vēsi pret viņu
kā pret mākslinieku

..
. Visi krīt priekš viņa ceļos un to pielūdz, kaisa viņam

puķes ceļā un sauc «Ozianna!», un te gadās cilvēks, kas to nedara
. . . «Vai tikai

viņam nav pret mani kāda intriga?» tas beidzot vēl neuzticīgi Pēterim jautāja .. .
«Pavisam nav domājams!» Pēteris apgalvoja. «Tā jau tad būtu intriga pret

visu latviešu teātra mākslu, un priekš tam Lauris ir pārāk apzinīgs tautietis . ..»

«Nu, tad iedzersim!» Ādolfs beidzot taisījās noskalot savas errastības
.. .

«ledzersim
.. .

viss cits nāks no sevis
. .

. Lai glāze stoigā, Mārc . . .»

«Loi stoigā!»
Kamēr viņi tā ar miestiņu noskaloja nepatīkamo starpgadījumu, Kleins bija

izmanījies ārā pie Laura un gribēja no tā izzināt tuvākas ziņas.

«Jums ir Recht, draugs . . . priekš taut vajag strādāt, to nevajag atlaist. Un,

ja jums vienam par švēr, mēs iet jums palīgā
.. .

Pasāk tikai sav plān, un

mēs jūs tūlīt unteršticē. O, es var strādāt priekš taut
.. . vajag tikai vien plān,

un es liek sav rok klāt. Un tikai priekš taut! Mēs strādā priekš taut un vairāk

neko!»

Viņš izrunājās gari un plati, bet Lauris likās to nemaz nedzirdam. Beidzot

viņš tam uzgrieza griezīgu smīnu, ka viņa kuplā bārzda nokustējās vien. «Ko nu,

vāciet, šļebi!
. .

. Ko tu domā, to es sen jau esmu aizmirsis.»

Kleins mazliet sadrauvējās un palika kā ar ūdeni apliets.
«Pēter, panāc!» Lauris sauca. «Man tev kas jāsaka.»
Kad Pēteris iznāca, viņš tam ko pačukstēja pie auss, samaksāja savu tējas

glāzi un aizgāja.
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Dienām un nedēļām Lauris pazuda, bet, kad atkal ieradās, tad dienām nodzī-

voja Pētera kabinetā. Tad viņi tur klusu čukstēja un prātoja . . . runāja daudz

par Cēsīm, Drustiem, Raunu un Veselausku, pie kam Lauris nodeva Pēterim

tādas aprakstītas papīra loksnes. Māris
gan neko nesacīja, tikai savu vīru mēmi

un pārmetoši uzlūkoja.

Viņš gan to saprata it labi, bet ko tur varēja darīt! Tā nebija tāda lieta,
kuru varēja izkliegt pasaulē, un — ja nevarēja droši cerēt uz sievas piekrišanu,
tad labāk viņai neko nesacīt. Un Māris atkal viņu ar to gribēja sodīt, ka par

visu to lietu nekā negribēja zināt. Reiz gan viņa meklēja pakaļ un uzgāja arī

Pētera noglabātās loksnes. Tomēr gudra viņa no tām netika! Vairāk tur nebija
kā paraksti, līki un šķībi, greizi un kropli, visādi krusti un ķeksīši. Domīgi viņa

nogrozīja galvu: patiešām tu, cilvēks, te netiec gudrs! Toreiz jau arī vispār vīri

sievām tā visu neizstāstīja un sievas arī tā visu nemaz negribēja zināt.

Bet sievasmāte, kad tā te ieradās un atrada atkal Lauri priekšā, tā to vis tik

viegli nevarēja par savu sirdi nest. «Ko tad tas Lauris te?!» viņa, pavedusi znotu

sānis, tam uzgāja. «Cauras dienas noguļ vīnūzī... ne ko tērē, ne ir
. . .»

«Āre nu!» Pēteris atspēkoja. «Vīnūzī taču katram brīv pienākt. Lauris jau,

zināt, šņabi un alu nedzer
..

.»

«Bet tikai ar savu ļuļķi piekvēpina tavu gastcimeri,» māte papildināja. «Ja
tev visi tā — — kur tu ņemtu to renti un papīrus?»

Māris šim jautājumam pievienoja savu mēmo, pārmetošo skatienu.

Tomēr bez kāda panākuma, jo Pēteris tikai noraustīja kamiešus un nobeidza

valodas.

Mikumiete tādēļ mēģināja izdarīties ar pašu Lauri. Noklepojās, ievaicājās:

«Vai tad tev nekādas šeptes nav?»

«Man!?» viņš gaiši attrauca. «Vai tad tu domā, ka man kāda muiža ir...

es no savām naudām dzīvoju?! . . . Tāpat vien darba cilvēks esmu
...

no darba

nebīstos ...»

«Bet kādēļ tad neej pie kāda meistara?» viņa tā šķērsiski ievaicājās.
«Lai meistari pagaida drusciņ

...

lai pagaida
..

.»

«Nopelnītu ko . . .»

«Vai, Mikumiet, vai tad nu priekš tā vēdera vien!» Lauris beziūpīgi attrauca

ar roku. «Ir taču pasaulē arī daudz svarīgākas lietas nekā koku krimst. Mums

jāstrādā priekš tautas ...»

«Kas tev nu tur par tautu!» viņa mazcienīgi noraustīja kamiešus.

Laurim acis ugunīgi iemirdzējās. «Redzi, tas ir tas, ko* jūs, sievišķi, nesa-

protat! Jā, putru vārīt, to jūs zināt, zeķes lāpīt, mājas uzpasēt, bet vairāk neko.

Gari mati jums, bet īss padoms . . . galvā ne tik daudz smadzeņu kā vistas kājā

gaļas »

«Kur tad Ernestelis?!» Mikumiete viņu pārtrauca gluži citādā tonartā. Viņai

no šādas kritikas tapa gluži neomulīgi.

«Ernestelis?!» Lauris it kā atcerēdamies iesaucās. «Ernesteli nodevu amatā. . .

pie grāmatu sējēja.»

«Vai vācu meistara?»

«Vācu, jā!» Lauris gudri nosmējās. «Tas pats latviešu Pakūlis jau vien ir,

bet nu ir liels kungs, saucas Hēde — — — jūs, sievišķi, esat neapķērīgi un

dumji — —»
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Tas gribēja turpināt atkal pārtraukto, nelabvēlīgo kritiku, bet viņa steidzīgi
to pārtrauca atkal par jaunu:

«Labi, labi, ka nodevi amatā! Bērnus jau agri vajag radināt pie darba. Citādi

tikai sliņķi un dienas zagļi vien iznāk — —»

«Ak jūs sievišķi, jūs sievišķi!» Lauris sūkstīdamies iesaucās un atņēma viņai

no jauna vārdu. «Jums nav tās apķeršanas .. . kārpāties uz vietas tikpat kā vis-

tas un neko neredzat
— — — Ko tas palīdz tai pasaulē tik daudz ēsties, nu?!

Tikpat reizi nomirsim, un līdzi tu neko nepaņemsi. Bet jūs tikpat kā govis,
arvien piekampušas pilnu muti siena

—
— ak, ko

par jums tur runāt
— —»

Viņš uzreiz sarunu nobeidza, it kā pats uz savu gribu, lai gan Pēteris tam

slepus meta ar acīm, lai met mieru. Ir galu galā sievasmāti jau gluži par joku

noņemt arī nevarēja.

Mikumiete pietvīkusi aizgriezās un otrreiz sargājās ielaisties ar Lauri vārdu

cīņā. Viņš pārāk pastāvēja uz savu un apzinājās arī sava darba vērtību, lai gan

ne kapeikas algas par to nedabūja un tas viņam nekādus laicīgus labumus neie-

nesa. Bet viņš strādāja priekš tautas!

Patiešām, kā apzinīgs aģitators tautas labā tas bija nesamaksājams. Viņš ne-

taisīja nekādu lielu troksni, bet viņa vārdam bija pamats. Tas bija sacēlis kājās
visu Cēsu apkārtni, Veselausku, Raunu, Dzērbeni, Drustus, Ērgļus, Piebalgu,
tālāk Smilteni un beidzot Valmieras apgabalu līdz pat jūrmalai. Laucinieks, kas

nav visai grāmatnieks, ne labprāt liek savu vārda parakstu apakšā, bet Laura izdo-

tais lozungs bija tik burvīgs, ka darīja brīnumus . . . «Vai gribi, lai ieved atpakaļ
dzimtbūšanu? Vai gribi atkal kungu rijas kult?... Vai gribi, lai maizes pātaga

atkal danco pa tavu muguru?!
...

Ja tu to gribi labi— neraksti tad arī!»

Nē, nē, to neviens negribēja. Vecākie tos laikus atcerējās pārāk labi, vēl

vienam otram mugura sūrkstēja no dabūtiem cirtieniem. Un jaunie, kas paši tos

laikus nebija līdzi dzīvojuši, tie tos pazina no nostāstiem. Par to gādāja tautiskie

laikraksti, apklususē «Pēterburgas Avīze» un «Baltijas Vēstnesis». Nē, nē, tā

būtu kauna reiza, ja tādus laikus var novērst, bet ļautu tiem pienākt atpakaļ! Un

tādēļ arī katrs viens, kas cik necik bija galvu pacēlis un zināja ko no pasaules,

un pie tam bija vēl patriots, tas arī neliedzās, parakstīja savu vārdu un pierunāja

to darīt arī savām paziņām. Kuri mazāk mācīti, tiem tas bija licis parakstīties

tūdaļ uz vietas viņa vadībā un parakstus tūdaļ paņēmis līdzi.

Vairāk mācītos, skolotājus, skrīverus un mācītus zemkopjus, tas bija piedabū-

jis, lai tie no sava apgabala lasa parakstus un parakstītās loksnes tad sūta pa

pastu uz Rīgu «Baltijas Vēstnesim»
resp.

Bernhardam Dīriķim. Sīs parakstu
loksnes tad bija nodomāts pielikt klāt lūguma rakstam, kuru lūdzēji nemaz nebija

redzējuši.
Lieta sekmējās. Paraksti,,, tā sakot, plūstin plūda no visām Vidzemes malām

uz Rīgu, gan
tika personīgi ievesti, gan iesūtīti pa pastu. Viss tas notika tai

lielākā slepenībā. Kleins
gan oda, oda, bet ko šis izzinās, kad Pēteris jau pat

savai sievai neko nestāstīja.

Un tomēr pēdīgi nāca viss kungiem zināms līdz beidzamam sīkumam . . . Mār-

cis izpļāpāja Kleinam. Vai tad nu skaidrā prātā, caur to velna brandavīnu!
..

.
Pēc kādas izrādes tie atkal bija ņēmuši trīs dienas no vietas pa ekonoma

ķēķi. Ādolfs bija uz krēsla piesnaudies, Lapa aizgājis uz mājām, un Bertrams

pavisam aizceļojis. Tikai Kleins un Mārcis vien bija atlikuši kā tie divi var-

mākas, dzēra, lielījās un lamājās par vāciešiem. Kleins, novērodams Mārča gara-

stāvokli, tagad lūkoja no viņa izdabūt drusciņ ko tuvāk, jo, ka latviešiem kaut
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kas liels ir nodomā, to viņš it labi manīja, ias arī no citas puses bija izjusts un

viņam prasītas tuvākas ziņas, un viņš nekā nemācēja sacīt.

Viņš pazina Mārča Achila papēdi, proti, runāt arvien otram pretim: kad viens

sacīja tā, tad viņš apgalvoja taisni pretējo. Izņēmums bija tikai ar Pēteri, no

kura tas arvien ļāvās pārliecināties, kamēr visiem citiem tas bija nāvīgs oponents.
«Tā latvieš to vācieš nekā nepadarīs, saproties,» tas ķēra Mārča vārīgo vietu.

«Vācieš ir tie kung, saproties, kad vien viņ kād recht grib, tie aizrakst tik uz

Pēterburgch, un to recht viņiem rokā
..

.»

«Tu domā?!» Mārcis pārgudru smīnu viņu uzlūkoja. «Ak tev šķiet, ka mēs

tiem velna vāciešiem padosimies?! Ai, ai, tavs bērna prātiņš! . . . Viņi skrīvē uz

Pēterburgu savu prošeniju — nu labi, ja nu mēs arī skrīvējam savu, kas tad

ir? . . . Gik viņi var salasīt parakstus un palikt tos apakšā? Pieci simti, seši simti,

nu labi, tūkstoš viņi var salasīt, mēs — —»

«Nu mēs? Cik nu mēs arī. ..» Kleins mazcienīgi noraustīja plecus .. . «Sav

tūkstoš div, trīs . . . vairāk arī ne . . .»

«Tff!» Mārcis, nožēlodams viņa lietas nesaprašanu, to mazcienīgi uzlūkoja.
«Tad tu, brāl, nezini, kā Lauris strādā? Simttūkstoš parakstu mums jau te bied-

rības skapī drošībā! Un vēl mēs dabūsim droši pāra simttūkstošus. Katrs bei-

dzamais latvietis liks savu parakstu apakšā, lai kronis vācietim vairs nekādu rēkti

nedod. Kuram rakstam, tu domā, valdīšana vairāk klausīs: vai tam, kuru parak-

stījuši kādi pieci seši simti, vai tam, kam parakstu klāt savu trīssimttūkstošu? . . .»

«Jā, jā,» Kleins tielējās, «bet kas iekš to rakstu iekšā?! Vāciešiem ir «kopf-

chenas», saproties!»
«Un mums nav?!» Mārcis pašapzinīgi attrauca. «Pašu gudrāko, Veinberģi,

nemaz priekšā vēl nelaidīsim, mēs iztiksim ar Einberģi, un tas vien mums jau to

rakstu iztaisīs uz «ff». Un, ja viņam pietrūks padoma, tad tikai mēs vēl laidīsim

priekšā Veinberģi, un tas viņus visus bāž maisā. Nebēdā, draugs: mēs tos vācie-

šus apņemsim no visām pusēm tikpat kā ar roku un saspiedīsim tos kā cimdu

saujā. Jau sen viņus vajadzēja aiztriekt no Rīgas . . . sadzīt Daugavā ...»

Tad viņi pamazām iestiga dziļās valodās, un Kleins izpētīja smalki visus

sīkumus. Kad Ādolfs pamodies ķēra pēc konjaka pudeles: «Lai dzīvo Latvija
.. .

uz tam vienu granafifku!», Kleins zināja jau vairāk, nekā viņam vajadzīgs, un

tādēļ ar prieku turēja līdzi.

Savas ziņas pēc nobeigtas žūpošanas Kleins prata likt lietā.

Pa tam bija notikusi ārkārtēja pilna sapulce 19. jūlijā, 1870. gadā, kurā bija
noritējušas atkal sīvas cīņas starp saimniecības vīriem un zinātniekiem. Šiliņš bija
uzbrucis zinātnības vīriem, ka tie nav nekādi patrioti, jo sazinās slepeni ar vācie-

šiem un strādā pretim tautai. Un, kad viņam prasīja pierādījumus šādam bries-

mīgam apvainojumam, tad tas bija pamatots uz to: «Kādēļ «Baltijas Vēstnesis»

netiek drukāts pie tautieša Stālberģa, bet pie vācieša Veides uz Herdera

laukuma?»

«Kādēļ?» citi iesaucās. «Tur taču būs bijis kāds iemels ...»

Dīriķis arī paskaidroja. Viņš negribot tiekot spiests nākt klajā ar paskaidro-
šanu, lai

gan tā esot gluži privāta lieta. Stālberģis nepavisam neesot riktīgi izda-

rījis to drukāšanu un izsūtīšanu. Ja tas tā būtu gājis uz priekšu, tad «Baltijas
Vēstnesim» būtu atkrituši visi ņēmāji.

Stālberģis, salicis rokas krustis uz krūtīm, smīnēja. «Daudz viņam to nav

bijis, tikai 1500.»

«Bet tie paši nav pienācīgi apkalpoti,» Dīriķis turpināja. «Negribot mums
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bija jāiet pie vācieša. Ernst Plates savā driķu namā «Baltijas Vēstnesi» vis

iekšā nelaidis, un citas latviešu driķētavas mums nav
.
. .»

«Bet kādēļ mums nav?!» Fuchsings, kas nebija nekāds vācu ēdējs, bet prak-
tisks rēķinātājs, iebilda. «Vai tad vācieši par velti taisa? Latviešiem ir tāds

pastāvīgs darbs kā avīze un nav savas drukātavas!
...

Ir gan kauna reiza.»

Pēteris tagadējo acumirkli atrada
par derīgu nākt klajā ar savu priekš-

likumu. «Kas mums vēl nav, tas mums var būt!» tas, dabūjis vārdu, iesaucās.

«Daudz kas mums nav bijis, nekas mums nav bijis! Biedrības mums arī nebija,
bet tā mums tagad ir. Mums ir biedrības nams: ierīkosim tajā drukātavu! Bied-

rība to var izdarīt uz sava rēķina. Kādēļ biedrībai ar drukāšanu jādod nopelnīt
vāciešiem? Viņa pati to grasi var paturēt. Un tādēļ es lieku priekšā: ierīkosim

mūsu biedrībā drukātavu!»

Dziļš klusums. Ne viena, ne otra puse nebija tādu priekšlikumu gaidījusi, ne

viena, ne otra nezināja, ar kādu nolūku tas stādīts un kam tas par labu. «Sis

priekšlikums, man šķiet, nāk īstā laikā,» Dīriķis pirmais piebalsoja. «Biedrībai

pašai arī jādrukā savas sludināšanas priekš ballēm un teātriem.» Un Veinberģis

piebilda: «Vācieši mums brūk virsū no visām pusēm. Lai ar viņiem pienācīgi
varētu atkarot, «Baltijas Vēstnesim» būtu jāiznāk daudz biežāki, vismaz trīsreiz

nedēļā. Tas tagad, ja biedrībai sava drukātava, būtu iespējams .
. .»

Sis jautājums izsauca dzīvas debates. Tā kā jau pašu saimniecības vīru

lozungs bija: kādēļ mums dot vāciešiem nopelnīt
...

un viņi pie tam vēl nemaz

neatskārta, ka priekšlikums nāk zinātniekiem par labu, tad arī ar lielu balsu

vairākumu tika nospriests ierīkot Latviešu biedrībā drukātavu, kurā lai «Baltijas
Vēstnesis» tiktu drukāts trīsreiz nedēļā. Pēteris gribēja priekšlikumu papildināt
vēl ar to: «un drukāt arī Bertrama Kārļa «Latviešu Draugu».» Bet tam atkal paši
zinātnieki bija pretim. Viņi pastāvēja uz to, ka to nevajagot cieti nosacīt. Vēl

jau nemaz neesot zināms, cik šis «Latviešu Draugs» patiešām liels latviešu draugs

būšot, tas tikai vēlāk izrādīšoties. Tad jau arī varēšot to drukāt. Turpretim par

«Baltijas Vēstnesi» jau ikvienam zināms, kas viņš ir, u.n ikviens varot droši

balsot: «jā» vai «nē».

Nu labi, Pēteris arī tā uz miera. Galvenais, ka nu atkal miers un vienprātība

mājā ~ . Vismaz tā likās. Jo viena puse bija pilnīgi apmierināta un otra vairs

nemaz nerunāja. Pēteris tik līgsms, tik laimīgs. It kā pasaulē it viss būtu piepil-

dījies. It kā latviešiem vairs nekā neatliktu, ko vēlēties.

Un tomēr no šī nodoma nekas neiznāca, jo drīzi vien pār Latviešu biedrības

jumtu savilkās tumši mākoņi. Fuchsings atnāca kādu vakaru uz biedrību pavisam

nobālējis. Pie viņa «vecā» bijusi liela apspriešanās. Bijuši kopā daudz eltesteru,

rātskungu un muižnieku. Tie galvas vien kratījuši.

Vai, vai, kas tā par biedrību! Tad tādu nelabu garu tā piekopjot! Sējot pret

kungiem un mācītājiem nicināšanas sēklu! Sējot naidu vietējo tautību starpā.
Gānot ticības svētumus un pulgojot dieva vārdus. Ar vārdu sakot, tiem zināms

pats pēdējais vārds, kas biedrībā runāts! . . . Nē, nē, to šie nevarot ilgāki pielaist.
Uz visu zemes kulturelo attīstību tas varētu atstāt ļoti kaitīgas sekas .

.
. Esot

tādēļ jādara iespaids uz valdības iestādēm, lai tās būtu
par to nomodā un pie

pirmā izdevīgā gadījuma šo kaitīgo biedrību slēgtu.
Un pati cienīga, — ta pec tam bijusi reižu reizēm uz ģībšanu. Vaimanājusi:

«Und Herr Fuchsing ist Mitglied m so einem Verein . . . dein Angestellter ist da

Mitglied!» (Un Fuchsing kungs ir biedrs tādā biedrībā
.
. tavs ierēdnis tur

biedrs.) Un vecais viņu apmierinājis ar to: «Fuchsings vai nu izstāšoties no tādas

biedrības, vai arī tie būšot šķirti ļaudis.»
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Fuchsings nekā laba neparedzēja. Lai gan vecais viņam vēl neko nebija teicis,

tad tomēr viņam jau pie laika jāapskatoties pēc citas vietas. «Pie Richarda

Tomsona man būtu iznācis,» viņš Pēterim sacīja, «bet tagad ir izcēlies karš starp
frančiem un vāciešiem un viņš savai jaunajai fabrikai nevar dabūt mašinas

..
.

Prūšiem jāskapē kara piederumi, tie mašinas nevar dot ...»

«Nu, varbūt, ka varēsi palikt vēl turpat,» Pēteris viņu mierināja. «Vecais jau

nemaz nav tik slikts.»

«Jā, jā, bet tagad tas neatkarājas vairs no viņa vien,» Fuchsings domīgi at-

trauca. «To tagad tie citi kungi arī zin, kas es par vīru. Pret augsto rāti mūsu

vecais sargāsies nostāties opozicijā. Un man atkal tur diezin kā taisnoties, pie-
dāvāties pašam izstāties no biedrības, tas būtu pārāk smieklīgi ...»

«Nē, to nevar!» Pēteris cieti noteica.

Pienāca arī dažas Ijaba vēstis no laukiem. Bruģukungi jau šur tur bija izda-

rījuši kratīšanas un atņēmuši pierakstītās parakstu loksnes. No dažām vēstulēm

spriežot, varēja slēgt, ka daži sūtījumi nemaz nebija pienākuši un varbūt jau

pastā konfiscēti. Tad kādu dienu biedrībā policija jau bija meklējusi pēc

J. Einberga, un, kad pēdējam to pateica, tas atrada par labāku pazust. Šīs ziņas

izpaudās vēja ātrumā pa visu biedrību un viņas aprindām, arī Ādolfa kompānijas
vakariem, Teica, ka biedrībai atņēmšot tiesību teātri spēlēt un diezin ko!

Ādolfs un citi aktieri bija par to ļoti sabijušies un nobēdājušies. Diezin, kas

tur varēja būt?! Kam par visu to jāpateicas? Tikai tagad viņiem uzkrita, ka

Kleina vairs nebija starp tiem. Tas bija nozudis tikpat kā žīds pa Miķeļiem.
Kādu dienu izgadījās, ka biedrības pagraba zālē (restoracijā) bija saradies

labs pulciņš biedru, starp tiem arī Veinberģis. Ēda, dzēra, sarunājās par pēdējo
dienu notikumiem: kas nu būs, kas ne. Te piepeši uz garderobes trepēm parādās

Krampfs, pilnā uniformā, ķiveri galvā, mapi padusē. Nicinošu smīnu tas pārlaiž
skatienu caur vaļējām durvīm uz restoracijas zāli . . . tikpat kā citreiz Porzena pie

Romas vārtiem. Tas neko labu nenozīmēja.
Tas ar to vien neapmierinās, lepni galvu pacēlis, ar visu cepuri drāž iekšā

biedrības restoracijā un sapulcējušamies jau pa gabalu noprasīja: «Kur ir šīs

biedrības priekšnieks? ...»

Citi jau nobāl, padevīgi pieceļas no krēsliem un gaida, ko «kungs» tālāk

teiks. Tikai Veinberģis viens paliek sēžot, neliekas ne zinis, bet tad, ko ievērojis,
kā zibens uzšaujas kājās un pilnu krūti dodas policistam pretim: «LLlainKV

Aoaoh!» (Cepuri nost!)
«Vai jūs še priekšnieks?!» Krampfs viņam noprasīja, neievērodams viņa

aizrādījumu. «Te jau jūsu biedrībā notiekot trakas lietas.»

«LLlanKv aoaoh!» Veinberģis atkārto kategoriski, neielaizdamies nekādos pa-

skaidrojumos. Krampfam lūpas nodrebas, acīs pamirdz zaļas ugunis. Tas nezin,

ko darīt, bet pēdīgi tomēr noņem galvas segu un aizbildinās: «Atvainojiet! Man

vajaga biedrības priekšnieku. Vai varbūt man tas gods?»
«Es neesmu priekšnieks!» Veinberģis atbild. «Lūdzu, ejiet biedrības kanc-

lejā
...

tur būs intendants vai sulainis —»

«Priekšnieks tiek aicināts pie vicegubernatora,» Krampfs, apspiezdams savu

uzbudinājumu, svarīgā balsī ieminējās. «Viņam būs jādod atbildēšana. Jā, jā!
Nav labi, ka jūs, latvieši, nododaties ar politiku ...

es to jau sen esmu sacījis!
Par tādu dumpja būšanu un ļaužu kūdīšanu pret kungiem mēs, valdīšana, varam

biedrību slēgt. Jā, jā! To jums vajadzētu saprast. Jo katram tak vajag palikt
savā vietā . . . nebūs kungu, kas tad būs — —»
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«Sshh, sulain!» Veinbergs, neievērodams Krampfa pamācības, piesauca ķel-
neri. «Aizvediet šo kungu uz biedrības kancleju un pasauciet tur intendantu vai

biedrības sulaini.»

«Lūdzu, kungs!» sulainis pienācis pret Krampfu palocījās. Krampfam vārdi

palika tīri vēl mutē spraucoties, bet viņam nekas neatlika kā savukārt palocīties
un iet

..
. Tos tēviņus nemaz iedrauvēt . . . briesmīgi cietiem pakaušiem. Viņam

pat pašam bija jālokās, jo to viņš nebija cerējis te sagaidīt un tādēļ sajutās tik

maziņš. Ak, kā viņš to šiem dumjiem latviešu ķerļiem nevarēja piedot!
Kantorī viņš lika kvitēt, ka raksts saņemts, un, ne vārdu neteicis, aizgāja.

Viņam arī grūti būtu nācies kādu vārdu, sacīt, cik sirds tam bija pilna.

Izgājis uz ielas, tas skaudīgi atskatījās atpakaļ uz šo māju . . . nospļāvās vēl-

reiz un vēlreiz. Ko šie dumjie bauru ķerļi gan domā?! Ak, kad viņam būtu tā

vara, viņš diezinko.
— Bet šoreiz būs . . .

šoreiz būs beigas . . . Ne velti vice-

gubernators tos aicina pie sevis. ledomājoties, ka viņš uz šīm durvīm liks

pečapti virsū, tik cieti, tik cieti, ka nekustēt vairs, viņš sajuta tik saldu, skaudīgu

prieku, it kā karsta laka gar viņa sirdi tecētu . . .
Bet ievainots un pazemots pie sava goda tas jutās lieliski. Viņš jau nevarēja

iedomāties, kā tiem tur iekšā ap dūšu. Ne visai! Tas drusciņ pa «šerpu» ...
tā

nevar! Citi pat atklāti sirdījās uz Veinbergu, kurš darot tikai dumjības! Policija

un valdīšana jau. tā uz biedrību netura labu prātu, viņš ņem to vēl vairāk kaitināt.

Tu viņam liec cepuri noņemt, bet viņš tev aizslēdz biedrību. Tāds tev to vis

nepiemirsīs . . . raudzīs tev parādīt: arē, tas ir par to.

Pulkstenis bija nositis vienpadsmit priekš pusdienas. Varenais vicegubernators
jūlijs fon Kube jau sen bija savā kabinetā un strādāja pie Latviešu biedrības

slēgšanas lietas, kura viņam ļoti interesēja.

Patlaban Kleins viņa ekselencei nodeva savu papildu ziņojumu par visu to

kaitīgo garu, kādu tas sastapis Rīgas Latviešu biedrībā. «Visiem viņas centie-

niem, jūsu ekselence, velkas cauri tikpat kā sarkans pavediens: autoritāšu necienī-

šana, visa pastāvošā noārdīšana, svētumu apsļaudīšana un ļaužu kūdīšana pret

muižniecību un garīdzniecību. Ja šādiem kaitīgiem centieniem netiek likti šķēršļi

ceļā, tad es neredzu, kādas tam visam var būt sekas. Un tad šī velnišķā latviešu

politika: atbīdīt pie malas vietējās muižniecības iestāžu reprezentāciju un stāties

tieši sakarā, ar valsts centrālām iestādēm.»

«Latviešu politika?!» ekselence perfidi pavēla lūpas. «Priekš politikas šie

neveiklie latviešu kluči ir par smagiem. Tā nav nekas cits kā ķēmošanās.
Tepat» — viņš norādīja uz konfiscētām parakstu loksnēm — «jau būs tā cilpiņa,
pie kuras mēs viņus pakārsim . . .»

«Protams!» Kleins padevīgi piebalsoja. «Šie visi izvilināti uz Latviešu bied-

rības iniciativu. Priekš tam mums ir neskaitāmi liecinieki.»

«Nav vajadzīgs,» Kube atmeta ar roku, «tāpat iztiksim! Ar labu un laipnību
vien, ja kādu grib kārt, tad vislabāk to izdarīt ar zīda cimdiem. Bet nu, draugs,

ejiet blakus istabā un uzgaidiet, kamēr man jūsu vajadzēs. Gribu tūdaļ uzsākt

nopratināšanu.»
Kleins palocījās un nozuda aiz biezajām draperijām. Ekselence paķēra uz

galda atronošo zvaniņu un to pārreiz pakratīja. Noskanēja dažas spilgti dobjas
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skaņas. «Es lūdzu ienākt hofratu Bernhardu Dīriķi!» tas sacīja, kad sulainis

parādījās un gaidīja uz viņa pavēli.
«Kā pavēlat!» tas atkal izgāja. Ekselence vērīgi lūkojās uz durvju pusi, bet,

tiklīdz tās vērās vaļā, tad nolaida atkal acis uz leju, it kā būtu iegrimis papīros
un ienācēju nemaz neredzētu.

lenāca Bernhards Dīriķis vienkāršos, melnos svārkos, panāca kādus solus uz

priekšu un, kad ekselence to vēl nemanīja, tad pārreiz lēni ieklepojās.
«A, jūs, hcfrāta kungs,» Kube, pacēlis acis, laipni uz priekšu palocījās.

«Lūdzu piesēst,» viņš norādīja tam krēslu aiz galda un sniedza roku uz apsveici-
nāšanos. «Atvainojiet, ka biju spiests jūs mazliet traucēt dažu paskaidrojumu
dēļ. Es domāju, mēs taču esam personīgi pazīstami, hofrāta kungs!»

«Man gan tā liekas, ekselence!» Dīriķis, lēni smaidīdams, palocījās.
«Lūdzu, piesēdiet. Ja nemaldos, tad mēs bijām reiz kopā pie konsula Rabe-

maņa. . .» Viņš paņēma cigāru un sniedza arī krāsaino ārzemju cigāru kastīti

Dīriķim. «Vai patīkami, hcfrāta kungs!»
«Pateicos ļoti, ekselence, bet esmu spiests atsacīties no šīs baudas. Esmu

drusciņ saslimis ar kakla iekaisumu.»

«Nožēloju!» Kube sacīja, aizpīpodams savu. «Redziet, tur ir tāda dumja
lieta. Atvainojiet, ka kavēju jūsu laiku, jūs aicinādams pie sevis. Man, kā jau

sacīju, vajag no' jums dažus paskaidrojumus .
.

.»

«Esmu gatavs jums pakalpot, ekselence,» Dīriķis krēslā palocījās.
«Kas tā tur ir par Rīgas Latviešu biedrību? No kam sastāv viņas biedri? Es

domāju, ka tie ir pavisam neizglītoti cilvēki, maisu nesēji, kučieri, domestiki . ..»

«īr arī tādi . . . bet ir ļoti daudz tirgoņu un literātu. Šīs biedrības locekļi nav

grupējušies pēc šķiru kārtām un sadzīves stāvokļa, bet pēc tautības . . »

«Tas, lūk, man uzkrīt! Kas vienam ierēdnim, dakterim vai turīgam tirgotā-

jam var būt kopējs ar prastu, nemācītu zirgu puisi vai kučieri?» ekselence turpi-

nāja, vilkdams savu cigāru, lai to uzdabūtu uz labu «cuku».

«Latviešu valoda un kultūra, ekselence.»

Kube atkal perfidi pavēla lūpu, bet nopratināmo vēl arvien draudzīgi un

laipni uzlūkoja. «lekš kam tad pastāvētu šī latviešu kultūra? Man ir

sacīts, ka latviešu valodai priekš kultūras jēdzienu apzīmējuma nemaz neesot

vārda.»

«Atļaujiet man par to būt citādos uzskatos, ekselence.»

Pār Kubes pieri pārlaidās mazs mākonītis. «Kā patīkami! Jūs esat priekš-
nieks šinī biedrībā?»

«Ja, ekselence.»

«Tad es saprotu, ka jūs savu biedrību aizstāvat! Bet es tomēr nesaprotu, kas

jums kā mācītam cilvēkam un valsts ierēdnim var būt kopējs ar šādu neizglītotu
baru? Kas jūs kairina būt viņiem par priekšnieku?»

Dīriķis piesarcis klusēja, it kā nogaidīdams, kas vēl tālāk nāks.

«Es pieņemu,» Kube turpināja, «ka jūs šo amatu esat pieņēmuši, lai uzlabotu

savu saimniecisko stāvokli. Mans dievs, nav taču mūsu ierēdņiem nekāds ideāls

atalgojums, katrs cenšas, kur viņš var ko nopelnīt. Bet, kas attiecas uz biedrības

centieniem, tad jūs tos visos sīkumos nepazīstat, tos nesaprotat un tiem ne visai

simpatizējat. Es jūs, augstdzimtība, daru uzmanīgu: tas ir jūsu pašu interesē,

lai lietu nostādītu tā . . .»

Dīriķis vēl arvien it kā nogaidīdams klusēja.
«Ko jūs uz tam atbildat?» Kube trešo reizi ņēma vārdu.
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«Nevaru citu atbildēt kā to, kas ir!» Dīriķis beidzot nāca klajā. «Esmu lat-

vietis un tādēļ biedrs Latviešu biedrībā, kurā man tas gods būt ievēlētam
par

priekšnieku.»
«Tātad jūs pilnīgi esat solidāri ar savu biedrību?»,
«Nav citādi iespējams ...»

Manāmi pārsteigts, bet perfidu smīnu ekselence Dīriķi brīdi uzlūkoja. «Vaļ-

sirdīga atzīšanās — — nu, tā, protams, katra personīga lieta
.. .

Tikai ierēdņa
fraternizēšana ar latviešiem, tas ir, bodes puišiem un maisu nesējiem, nedara godu

pārējai ierēdņu šķirai.»

Dīriķis krēslā sakustējās. «Ir arī izglītoti un mācīti latvieši, ekselence!» Viņš

to sacīja diezgan stingrā balsī.

«Izglītoti latvieši?! Tas ir kas jauns! Es domāju, ka «izglītots latvietis» ir

neesoša lieta. Jo, tiklīdz tas ir izglītots, viņš ir tas, kādu izglītību un kultūru tas

sevī uzņēmis ...
ir vācietis . ..»

«Mēs dzīvojam Krievijā, ekselence, ja atļaujat piezīmēt.»
Kube viņu asi un ilgi uzlūkoja

.. . «Itin pareizi!» viņš beidzot atbildēja

pavisam citā balsī. «Kā jau sacīts, esmu jūs izsaucis, lai man dotu kādus pa-

skaidrojumus, kas pie lietas izmeklēšanas tik ļoti vajadzīgi. Pret jūsu biedrību

celti smagi apvainojumi, un, tā kā jūs kā priekšnieks ar viņas centieniem izsakā-

ties pilnīgi solidāri, tad jūs man ar ko varēsiet sacīt.»

«Un kādi ir šie apvainojumi?»
«Ka jūsu biedrība piekopj valsti un pastāvošo kārtību apdraudošus mēr-

ķus! . . . Viņa sarīko teātra izrādes, lai ar kuplejām noķengātu un apmētātu dub-

ļiem mācītājus un viņiem pienācīgos siekus . . . lieluskungus un viņiem maksājamo
nomu

.. . noķengā autoritātes, mācītāju un kungu cienību un tamlīdz tikumību.

Viņa dibinājusi kādu zinātnības komisiju, kura cenšas atvasināt atkal vecos

pagānu dievus, lai ļaudis atkristu no kristīgas ticības un piegrieztos kādam speciā-
lam latviešu veļu kultam. Viņa beidzot vēl izsūta aģitatorus pa visām zemes

malām, lai tie sarīda ļaudis pret kungiem, ņem no zemniekiem parakstus, ar

kuriem tad ir nodomāts iesniegt valdībai melu ziņas par šejienes apstākļiem. īsi

sakot, jūsu biedrība katrā savā rīcībā slēpj noziedzīgu nolūku ...»

Dīriķim grūti nācās paturēt savu mierību. «Un uz ko pamatoti šie smagie

apvainojumi?» viņš iejautājās manāmi aizskartā balsī...

«Varu jums sacīt tikai to: mēs zinām it visu! Mums ir nešaubāmi pierādī-

jumi. Bez tam jūsu statūtos no visa tā nav ne vēsts. Tomēr negribu ticēt, ka jūs

kā valsts ierēdnis tik zemu varētu nolaisties! Tādēļ jau jūs gribu glābt un izsar-

gāt no personīgām nepatikšanām, ja jūs man atklāti atzīstaties un dodat jo tuvus

paskaidrojumus par šo rīcību
...

un kas ir tie galvenie vaininieki, kas aiz visa

tā slēpjas.»

Dīriķis drusciņ saduga
...

no iekšēja uztraukuma viņš lēni drebēja. «Ja bied-

rība patiešām ko noziedzīgu būtu darījuse, tad jau es kā viņas priekšnieks būtu

sodu pelnījis. Bet man šāds apvainojums ir kategoriski jānoraida, it sevišķi: ka

biedrība piekoptu valstij kādu naidīgu politiku.»
«Tā!!» Kube viņu asi uzlūkoja. «Bet kā jūs man izskaidrosiet visu šo lielo

vēstuļu gubu, kas adresētas uz jūsu vārda? Ko nozīmē visi šie sagrozītie fakti:

dzimtskungu un mācītāju apmelojumi par augstām nomām, par nepareizi bera-

miem siekiem, par cāļu nodokli? Jūs taču nevarat noliegt, ka tas viss izgājis no

Latviešu biedrības, kura vada sazvērestību?»

Dīriķis neatbildēja. «Jūs taču nevarat noliegt, ka šīs korespondences adresētas
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uz jūsu vārda?» ekselence palika arvien stingrāks. «Jūs taču nevarat noliegt, ka

esat šīs biedrības priekšnieks?»

Dīriķis vēl arvien klusēja, jo te viņam tika stādīti patiešām kutelīgi jautājumi.

Viņš novilcināja laiku, lai rastu uz tiem kādu daudzmaz motivētu atbildi. Te

beidzot viņam piepeši kā zibens ieskrēja galvā kāda doma. «Itin pareizi, ekse-

lence, tās adresētas man
..

.

bet kā avīžu redaktoram un ne kā biedrības priekš-
niekam. Jums nebūs nezināms, ka es izdodu un rediģēju avīzi «Baltijas Vēst-

nesis». Biedrībai
gar visiem šiem rakstiem nav nekāda daļa

.
. .»

Kube, kā rādījās, par to nemaz nebija domājis un tādēļ tagad tīri vai

apmulsis smaidīja. «Tad jūs to visu nodrukāsiet savā laikrakstā?»

«Tas atkarājas no redakcijas uzskata!» Dīriķis smaidīdams paskaidroja. «Ne

viss jau drukājams, ko iesūta
..

. tikai tas, ko redakcija atron par derīgu. Tad

vēl mums ir iepriekšēja cenzūra un nekas nevar parādīties atklātībā, kas pēc viņas
ieskatiem ir kaitīgs . . .»

«Es zinu!» Kube atmeta ar roku. Kā varēja redzēt, viņam bija pārtrūcis

izmeklēšanas pavediens, par
ko viņš nevarēja apslēpt savu uzbudinājumu. Piecē-

lies tas soļoja šurpu turpu kādus soļus pa istabu. «Mēs zinām it labi
..

. mēs it

visu zinām, kāds gars valda jūsu biedrībā,» tas, nervozi smiedamies, sacīja, lai

būtu ko teikt. «Jūs gribat sūtīt melu rakstus valdībai, iztēlot nepareizi zemes

apstākļus. Jūsu biedrība grib uzurpēties muižniecības un administrācijas lomā

kā vidutāja starp zemi un valdīšanu. Tā ir sodāma rīcība
..

. noziedzība.»

«Mēs tikai uzstājamies pret zemes ģermanizēšanu!» Dīriķis atļāvās piezīmēt.
«Un izsacīt valdībai savas vēlēšanās un pie tam vēl padevīga lūguma veidā taču

nav nekas noziedzīgs.»
«Zemes ģermanizēšanu — —» tas Kubem trāpīja pašā sirdī. Kā no odzes

dzelts tas palēcās un bargi iesaucās:

«Atļaujiet man jums aizrādīt pretējo, augstdzimtība! Zemes vārdā runāt

tiesība vienīgi muižniecībai un administrācijai! Ja kāds cits mēģina piesavināties
šīs tiesības, tad tā ir noziedzīga rīcība

.. .
sacelšanās pret pastāvošo kārtību! Bet

mēs to nepielaidīsim, jums vajag zināt! Vēl mums ir zaldāti, štiki, policija, cie-

tumi. Vēl mums ir dzelzis un ķēdes, ar ko dumpīgo pūli savaldīt
..

. mēs viņu
izklīdināsim un dzīsim pa pārim! Vēl mums ir flintes un lodes, un arī karāta-

vas jā, karātavas, ja tas vajadzīgs ■—»

Beidzamie vārdi iznāca spilgtā, griezošā kliedzienā. Ekselencei acis bija

izspiedušās uz āru, siekalas šļakstēja no mutes, ko it sevišķi sajuta Dīriķis, kuram

viņš bija piebāzis vaigu jo tuvu. Nāvīgs naids un nicināšana pret latviešiem spī-

guļoja no viņa acīm, un nervoza atriebības kāre raustījās viņa sejā. Uz brīdi

viņš bija aizmirsis savu augsto stāvokli, savu slīpēto politiku, redzēja tikai sev

priekšā ienīsto ienaidnieku un ļāva savām jūtām vaļu. Ja viņa varā tas būtu stā-

vējis, tas visu latviešu tautu būtu —

Dīriķis itin labi pārskatīja bīstamo, kritisko stāvokli, kurā atradās biedrība

un atradās arī viņš pats. Viņš jau no paša sākuma bija šaubījies par ekselences

draudzīgo prātu, kad tas lika priekšā viņam atklāt savu sirdi, bet tagad karstas

tirpas vien viņam pārskrēja pār kauliem. Tomēr tas paturēja savu ārējo mierību

un cienību un it kā neizprazdams uzlūkoja ekselenci
par viņa uzbudināšanos .. .

Tas arī drīz vien atjēdzās . . . aizdedzināja no jauna savu cigāru, kurš uzbu-

dinājumā bija izdzisis, un iesāka atkal citādā, pēc iespējas mierīgā balsī:

«Kā jau sacīju, tāda rīcība ir nepielaižama un sodāma. Tā kā jūsu biedrības

mērķis drīkst būt tikai izglītība un pamācība starp Rīgas latviešiem, tad viņa ir
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pārkāpuse savus statūtus, jeb vai jūs to gribat noliegt? Kā tad jūs izskaidrosiet

šīs parakstu loksnes, kuras tāpat adresētas uz jūsu vārda?»

Tas bija atkal kutelīgs jautājums Dīriķim. Lielas gubas konfiscēto parakstu
atradās viņiem priekšā uz galda, un viss atkarājās no tam, ko uz tam ticamu

atbildēt. Viņš piespieda visus savus gara spēkus, tad piepeši iesaucās:

«To es jums varu izskaidrot, ekselence! Tie paraksti ir no cilvēkiem, kas

vēlas abonēt manu avīzi.»

Kube viņu ilgi un cieti uzlūkoja . . . viņa vārdi šoreiz nebūt neizklausījās tik

pārliecinoši. Tad ekselence beidzot, perfidi smaidot, ieminējās: «Vajag, augst-

dzimtība, pārāk lielas fantāzijas, lai jūsu apgalvojumam spētu ticēt. Mani drau-

dzīgie mēģinājumi lietu izlabot tiek izjaukti caur jūsu stūrgalvīgo simulāciju. Ja

jūs pret mani būtu bijis atklāts, tad tur varbūt vēl ko būtum varējuši līdzēt .
. .

tagad esmu spiests likt priekšā: jūsu biedrību slēgt! Man taču cits

nekas neatliek! Protams, lietas galīga izšķiršana atkarājas no gubernatora un vis-

pēdīgi no ģenerālgubernatora, tomēr
— ■—» viņš vēla pār lūpām ironisko smaidu,

«— grūti cerams, ka viņi šinī lietā varēs taisīt citādu rezolūciju nekā to, uz ko

spiež loģiskā vajadzība. Tātad jau iepriekš varat paredzēt, kāds būs jūsu biedrī-

bas liktenis. Žēl man patiešām, ļoti žēl! Arī priekš jums personīgi tur var būt

ļoti nepatīkamas sekas. Bet tā ir jūsu pašu neapdomība. Kas jums, valsts ierēd-

nim, liek būt
par biedru un vēl

par priekšnieku privatbiedrībā? Tas ir pret

likumu
... un vēl tādā?! ...»

Dīriķis vērodams pacēla acis, it kā viņam ko jautādams. «Kāpēc tad jūs,
valsts ierēdnis būdams, esat biedrs un direktors Dvinskas dzelzceļa sabiedrībā?»

viņam iešāvās prātā. Bet viņš to neizteica, jo bija ļoti apdomīgs. Labāk vārdu

mazāk nekā vairāk
..

.

«Atvainojiet, augstdzimtība, ka jūs traucēju,» Kube beidzot atkal laipnā un

smalkā kārtā nobeidza izmeklēšanu. «Par lietas tālāko virzienu jums tiks ziņots . . .

tagad pateicos ...» '

Laipnais rokas spiediens gan vairs tam nesekoja, ekselence tāpat palocījās . . .

Dīriķis bija atlaists.

Biedrībā viņu gaidīja atpakaļ tikpat kā uz ugunīm. Bija sasaukta ārkārtēja
runas vīru sapulce, kura tad pēc saņemtas atbildes no gubernatora spriestu tālāk,
ko darīt. Bet vispārējais garastāvoklis bija visai nospiests. Vai tad nu gubernators

par
velti pie sevis sauca? Neviens nekā laba nesagaidīja, vēl jo vairāk, kur pil-

sētā bija izplatījušās baumas, ka biedrību slēgs. Saimniecības vīri bija gluži

nobaidījušies un, dūšu stiprinādami, iedzēra
pa šņabim. «Te nu aizies atkal mūsu

naudiņa, mūsu darbs, mūsu pūles. Nevedas un nevedas mums . . . nav vēlēts . .
.»

Viņu vadoņi nebūt nemēģināja viņu šaubas un bažas izklīdināt. Tomsons un

Baumanis bija tagad mēmi klusētāji: nesacīja ne vārda, un Šiliņš drīzāk citus

sakurināja, nekā apmierināja. «Par to mums ir jāpateicas zinātnības vīriem!» viņš
sūkstījās. «Viņi ir tie, kas ienesuši biedrībā politiku, prasiet nu viņiem padomu.
Mēs padomu devām, mūs neklausīja ...»

Pat Veinberģis rādījās būt uztraukts, kas vēl nekad nebija redzēts. Bet

dūšu gan viņš nenolaida un reižu reizām izskaidroja, ka tas nav pēc likuma. «Te

tak ir jānošķir trīs lietas: privāta persona, avīze un biedrība. Nevienu par otra

darbiem nevar darīt atbildīgu, kas notiktu šinī gadījumā, ja par to, kas rakstīts

privātai personai un avīzei, prasītu atbildību no biedrības. Tas būtu pavisam pret

Krievijas likumiem . .

.» Viņš pieveda arī tos paragrāfus.
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Bet šaubas un mazdūšību viņš pie biedru lielās daļas nebūt neizgaisināja. «Ko

tev tur likums līdz?» Mikums atmeta ar roku. «Ej ieskaidro tu viņam likumu.

Viņam ir tā vara, tas liek roku virsū, un beigts ir.»

«Ko nu blēņas!» arī Kreilis piebalsoja. «Kam tad tu sūdzēsi, ja nav likuma?

Likums skan tā, bet atgriez viņu otrādi, un likums skan atkal tā . . .»

Beidzot ieradās Dīriķis. Lai gan viņš tāpat kā arvienu, tā arī tagad prata

noslēpt savu iekšējo nemieru un uztraukumu, tad tomēr viņam no vaiga vien jau

varēja nolasīt, ka tas nenes labas vēstis.

Viņš tika apbērts ar jautājumiem no visām pusēm. «Nu, kā ir?!» «Kā lietas

stāv?» «Vai biedrību tiešām slēgs?» «Ko tad gubernators teica?»

«Uz to pusi gan stāv . . . bet ir cerības,» Dīriķis atbildēja. «Es par to ziņošu
oficiālā sēdē. Kungi, lūdzu, iesim uz priekšniecības istabu

..
.»

Nekad vēl runas vīri tik ātri un labprātīgi nebija šķīrušies no bufetes un devu-

šies uz sēdi kā tagad. Krēsli brakšķēja vien, vieta tika ieņemta pēc vietas, un

istaba uz rāvienu bija pilna. Pēc tam iestājās dziļš klusums.

Dīriķis kā priekšnieks atklāja sēdi. «Kā runas vīriem zināms, tad biedrības

lietā esmu ticis izsaukts pie viņa ekselences vicegubernatora, ar kuru mums

cēlušās domu starpības — — —»

Viņš noslaucīja sviedrus. Varēja dzirdēt adatu nekrītam
— — «Viņa ekse-

lence ir tajos uzskatos, ka biedrība atkāpusēs no saviem statūtos nospraustiem
mērķiem

...
un ka viņu par korespondencēm un vēstulēm, kas rakstītas viņa

priekšniekam privāti un kā avīzes redaktoram, varētu slēgt. Stāvoklis ir kritisks,

un mums jāskatās patiesībai droši acīs, jo vicegubernatora kunga atzinums krīt

lielā mērā svarā — —»

Viņš bija iekšēji uztraukts tādā mērā, ka apstājās un kārtoja savas domas, kā

ziņojumu labāk nobeigt . . . Un atkal dziļš klusums
...

«Tātad tas ir piepildīts!» Baumanim mute beidzot atdarījās. «Ir panākts tas,

kas gribēts.»
Iz viņa balss izskanēja dziļš pārmetums, un,

lai
gan viņš neko skaidri neiz-

teica, tad tomēr visiem bija zināms, pret ko tas vērsts
.. .

«Viss, ko mēs darām, tiek aplam saprasts un iztulkots,» Dīriķis turpināja.

Viņš atstāstīja viņa ekselences uzskatus par zinātnības komisiju, teātri utt. «Tie ir

patiešām dīvaini uzskati, bet tādēļ mums ne mazāk bīstami . .
.»

«Tas jau bija iepriekš paredzams!» Šiliņš, kurš ilgāk nevarēja valdīties,

iesaucās. «Mūsu biedrība tiek slēgta, bet caur kā vainu, es prasu? Kas ieveda

biedrībā politiku, es prasu? Kas ir rīkojies tā, ka mēs esam izpelnījušies augstās

ekselences neuzticību, es prasu? Kas uzsāka negudru parakstu lasīšanu, caur ko

mēs tiekam uzskatīti par dumpeniekiem? Kas bija tie, es prasu? Tie bija zinātnī-

bas vīri! Tie bija augsti skolotie redaktori un konsulenti, kas mūsu biedrību ieveda

dimbā! Un kas mūs no šīs dimbas tagad izvedīs, es prasu? Kas pasargās mūsu

biedrību no slēgšanas, es prasu? Kas atdabūs viņa augstās ekselences uzticību, es

prasu ?»

«Muļķīgs jautājums!» Pēteris pietvīcis pārtrauca patētisko runātāju. «Ko te

vairs palīdz tukšu salmu kulšana un savstarpēja pārmešanās. Vai tā ir vien-

prātība? Mums visiem kā brāļiem vajadzētu tagad stāvēt plecu pie pleca ..
.»

«Ko mums darīt ar šiem vīriem, es prasu?!» Šiliņš, neievērodams ierunu,

patētiski turpināja. «Es
prasu to tiem, kam biedrība bija mīļa!»

«Ak jums vienam tā mīļa!» Pēteris viņam pretim. «Ja to biedrību aizslēdz,
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tad man tikpat kā sirdi izņem no krūtīm. Bet vai ar savstarpējām ķildām un pār-
metumiem mēs viņu glābsim? Prasiet labāk: ko tagad darīsim?»

«Ir taisnība,» Dīriķis ņēma vārdu, «es runātājam piekrītu. Mums tagad kopēji

jāapsver, kas darāms. Es domāju, ka mums ir jāatņem katrs pamats dibinātam

iemeslam biedrību slēgt. Visu, ko te cenšas uzkraut zinātniekiem, es ņemu uz

sevi, bet es ņemu to uz sevi kā privātpersona un kā avīzes redaktors. Lai biedrī-

bai ar visu to lietu nebūtu ne mazākā sakara, tad es atsakos no biedrī-

bas priekšnieka amata. Lūdzu manā vietā ievēlēt citu!»

Ilgs klusums. Viņš izspēlēja šo trumpu, vienkārt: lietas labā, jo biedrību tādi

varēja glābt, bet, otrām kārtām, tas bija aplinkus cirtiens viņa pretiniekiem. Jo

viņš ar to pierādīja, ka lietas labā ir gatavs upurēt savu personu, bet viņa preti-

nieki tikai' pastāv uz savu
...

Un runas vīru nopietnās sejas liecināja, ka viņi
pienācīgi prot apsvērt šo soli.

Tikai Baumanis viņam aizejot negribēja novēlēt šos laurus. «Ir pats par sevi

saprotams un agrākam runātājam taisnība,» viņš uzsāka, «ka tie vīri, kas biedrību

caur savu nepareizo rīcību ievadījuši purvā, atstājas no viņas stūres un atdod

savu vietu citiem. Tikai tā mēs varam atdabūt administrācijas iestāžu uzticību,

bez kuras biedrība nevar elpot. Nevienas dienas negribu būt ilgāk viņas biedrs,

ja tai nav pilna valdīšanas uzticība. Un tādēļ mums, vienkārt, ir jāvēlē jauns

priekšnieks, — mēs citādi nevaram, — un, otrkārt, es sagaidu, ka priekšniecība

jaunā sastāvā griezīsies savukārt pie viņa ekselences vicegubernatora un vēlreiz

cieti uzsvērs, ka ne viņai, ne arī biedrībai ar agrākā priekšnieka kaitīgiem centie-

niem nav ne tā mazākā sakara. Tas nepieciešami ir vajadzīgs
.
. .»

Atkal klusums. Dīriķis saduga un lēni ietrīcējās. Skatiens, ko tas uzmeta

runātājam, liecināja, ka viņš aizsķarts dziļā un vārīgā vietā.

Arī Pēteris ne mazāk bija aizskarts un sašutis pārtrauca klusumu: «Tā ir

neģēlība! Nodevība pret saviem brāļiem!»
«Es izlūdzos!» Baumanis stingri iesaucās. «Es lūdzu, priekšnieku saukt runā-

tāju pie kārtības! Biedrībai ir jāatkratās no visiem tādiem elementiem, kas uzbrūk

tiem, kuri aizstāv kārtību. Un es saku vēlreiz: pie kārtības mēs ātrāk netiksim,
kamēr mums būs jauna priekšniecība. Tā lai tad nekavējas spert soļus, lai atda-

būtu zaudēto uzticību. Es lieku priekšā ievēlēt jaunu priekšnieku!»
«Runātājs nāk

par
vēlu ar savu priekšlikumu!» Dīriķis rūgti sacīja. «Tāds

bija jau stādīts no manis. Es lūdzu uzstādīt kandidātus .
..»

«Veinbergs! Tomsons!» daži iesaucās. Citi vēl: «Šiliņš!» Bet pēdējais ņēma
vardu un ar pilnu krūti uzsāka:

«Biedri! Kam mums ir jāpateicas, ka biedrība vēl nav galīgi noklīduse purvā,
es prasu? Ka sauc to vīru, ķas ir mums to labu un derīgu padomu devis, mūs

vadījis un mums to pareizo ceļu rādījis? Kas mums ir cēlis šo stalto biedrības

maju un visu tik labi ierīkojis, es prasu? Sis vīrs ir architekts Bauman kungs.
Viņu. mes velēsim

par priekšnieku »

«Bravo, bravo!» daļa runas vīru viņu ironiski pārtrauca, bet otra daļa atkal

piebalsoja: «Pareizi, itin pareizi!»
Baumanis izlikās mierīgs un atmeta ar roku. «Es nekāroju pēc šāda goda!

Ir cienījamāki un nopelnu bagātāki vīri ...»

Zīmītes tika izdalītas un atkal saņemtas. Tās saskaitot, tomēr izrādījās, ka

balsu vairumu dabūjis Richards Tomsons. 100

Kad tas amatu pieņēma, Dīriķis sajuta tā kā mazu gandarījumu. «Tā kā

Tomsona kungs līdz šim bija priekšnieka vietnieks, tad mums viņa vietā jāvēlē
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cits. Bet, tā kā par biedrības pirmo priekšnieku, nāk tas, kuram visvairāk balsu,
tad arī otram priekšnieka vietniekam Bauman kungam jāļaujas pārvēlēties. Balsis

tad izšķirs, kurš paliek pirmais priekšnieka vietnieks . . .»

«Pieņemts! Pareizi!» atskanēja dažas balsis
. . . Baumanis kodīja lūpas, bet

neko nesacīja.
Pēc tam kad zīmītes tika atkal saņemtas un izskaitītas, izrādījās, ka balsu vai-

rums ir Fr. Veinberģim un tādēļ tas nāk par pirmo priekšnieka vietnieku.

Baumanis ilgi skribināja ar savu zīmuli uz papīra, līdz beidzot palika mierā.

Tad viņš paskatījās uz Dīriķi, un viņu skatieni nejauši sastapās. Dzeltenas gun-

tiņas, kas uzliesmoja viņu acīs, liecināja, ka tie stāv viens pret otru ne vairs kā

biedri, bet kā naidnieks pret naidnieku. Naids bija uzdīdzis viņu krūtīs, pašiem

negribot
..

. nezinot. Mazcienīgi beidzot viņu skatieni paslīdēja viens otram

garām.
Dīriķis beidzot piecēlās. «Man liekas, ka biedrības priekšgalā tagad nu atro-

nas īstie vīri,» viņš sacīja. «Novēlu tiem labas sekmes biedrības glābšanas darbā.

Kas tagad tiks darīts tautas labā, tas tiks darīts ārpus biedrības. Ardievu,
biedri

...
uz redzēšanos labākos laikos!»

Palocījies pret sapulci, tas atstāja istabu. Ilgu laiku visi tam noskatījās pakaļ
kā sastinguši. Stālberģis beidzot, sānis caur zobiem izspļaudams, ieminējās:

«Izmocīja gan to Dīriķi laukā no priekšnieka amata!» Kā rādījās, tad viņam tas

patika.
«Viņu pavisam no biedrības vajadzēja izšķūtēt laukā!» Šiliņš viņam pie-

balsoja. «Labuma te biedrībā nebūs, kamēr tiks izskaloti laukā visi zinātnieki ar

savu politiku. Tad ies citādi »

«Ko jūs runājat!» Pēteris atkal pilnu krūti metās viņiem pretim. «Kauns,

kauns! . . . Cilvēki, ko jūs runājat?! Tā jau ir nodevība pret saviem brāļiem ...
nodevība »

Un Lauris, kas arī visam šim skatam bija bijis par mēmu liecinieku, izgrūda

mežonīgus smieklus: «Hahahaha!»

Izcēlās liela kņada, debatēja viens caur otru, tā ka uz brīdi bija gatavais

Bābeles tornis. Jaunais priekšnieks sagrāba zvaniņu un vairākkārt sauca pie kār-

tības, līdz beidzot panāca mieru. Tad stājās pie turpmākās dienas kārtības. No-

lēma sūtīt deputaciju pie vicegubernatora ar biedrības padevības apliecinājumiem
un paziņojumu, ka bijušais priekšnieks, ar kura centieniem biedrībai nav nekā

kopēja, neatronas vairs amatā. —

Deviņpadsmitā nodaļa

Kas attiecas uz biedrības cīņām starp saimniecības vīriem un zinātniekiem, tad

Pēterim bija. vieni tādi brāļi kā otri. Visi vieni un tie paši tautieši.

Gan zināms, savā ziņā viņš sajuta lielāku
gara

radniecību ar zinātniekiem.

Arī viņa krūtīs snauda tā pate drosme uz lieliem darbiem, dega ilgas priekš
tautas nākotnes, un viss tas pie zinātniekiem atrada atbalstu. Gan viņam trūka

noteikta jēdziena par to, kādai tad īsti vajadzētu būt tai tautas laimīgai

nākotnei. Tā viņam izlikās kaut kas pasakoti teiksmains, kā kas neskaidrs,

saplūdis ... it kā piecēlušies visi tie senču virsaiši, krīvi, vaidelaiši un līgusoņi
lielām, baltām bārzdām viņš redz zaļas noras un pļavas, kur puķes zied un

kuplos kokos dzied putni visi kopā ar tautu dēliem pūš kārklu stabules, un
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tautu meitas dej, un lakstīgalas pogo. Laimīgā tautas nākotne! Ar zinātniekiem

kopēji šīs nākotnes dēļ viņš gribēja cīnīties.

Bet jau no seniem laikiem viņā bija nodibinājusēs pārliecība, ka viss tas

sasniedzams, kad latviešiem sava biedrība, un tādēļ biedrība viņam bija dārga, un

tādēļ tas vēlējās novērst it visu, kas apdraudētu šīs biedrības eksistenci. Šinī jau-

tājumā tādēļ viņš arī it labi varēja saprast saimniecības vīrus. Bez tam tie arī

viņu tā saimnieciskā stāvokļa dēļ turēja par savēju. «Tu, Krauklīt,» Šiliņš sacīja,
«arī neesi viens no tiem, kas tās kungu gudrības karotēm strēbis! Pats ar saviem

spēkiem esi ticis par to, kas tu esi . . .
vīrs uz kājām. Mums, tādiem ļaudīm, kam

kas ir un kas savu maizes kumosu varam zaudēt, jāturas kopā pret tiem zināt-

nieku karstas putras strēbējiem. Viņiem nav ko zaudēt, un tādēļ tie gatavi skriet

ar galvu caur mūri. Turies ar mums kopā, un glābsim biedrību.»

To pašu sacīja arī Rambergs, kas vēlāk bija biedrības kasieris un, kad bied-

rībai gāja grūti naudas ziņā, tad darīja it visu, lai to glābtu.
«Jā, jā,» Pēteris jau bija ar mieru biedrību glābt, lai

gan īsti nevarēja saprast,
kā to darīt un kādā virzienā turēties. Ko īstenībā zinātnieki bija sliktu nodarījuši,
un kas būtu bijis tas, ko viņš atstātu nedarītu? Citādi jau viņš grib darīt visu

un upurēt, kas viņam ir, lai novērstu no biedrības draudošās briesmas.

Vispār saimniecības vīri bija lielā neskaidrībā par to biedrības glābšanu. Viņi
atbīdījuši zinātniekus nost un līdz ar to uzkrāvuši sev visu atbildību

par
biedrības

darbiem. Vicegubernators noskaities un grib biedrību slēgt, bet ko tad viņi sev

par attaisnošanu varēja sacīt? Viņi taču tāpat latvieši — to taču nekādi nevar

noliegt — un grib tāpat to, kas latviešiem par labu. lekš kam tad pastāvēja tā

zinātnieku vaina? Uz viņiem jau pukoties varēja, bet kad nu pašiem jādara: tik

garš, tik plats! Viņiem tagad bija liela galvas lauzīšana, ko iesākt, ko darīt?!

Pie kā tagad griezties un žēloties? Pie ģenerālgubernatora? Toreiz tas bija

kņazs Bagrations-Muchranskis. Tas bija viens krievu kungs un skatīsies uz lietu

taisni — itin labi! Bet viņš maz stāvēja Rīgā, un viņa darīšanas izpildīja civil-

gubernators. Ja nu grieztos pie pēdējā, tad diezin kādu tiesu tas arī spriestu, un

vicegubernators par to būtu tā nokaitināts, ka viņš latviešiem vēl jo vairāk

iegrieztu. «Ach, jūs iesat par mani sūdzēt, tagad es jums parādīšu» —un bied-

rība cieti būtu!
..

.

Bet kā tad būtu ar to pašu vicegubernatoru? Ka tā noietu pie viņa mājās pa
aklo pusi un labi tā sirsnīgi izrunātos, tad redzētu tūlīt, kādi tie vēji pūš! Bet kas

to lai izdara? Lepnus ļaudis viņa ekselence negrib, it sevišķi latviešus, kas iet

pār savu kārtu. Architekts Baumanis un Richards Tomsons lai tādēļ jau nemaz

nerādās! Pārāk mācīti latvieši, kā jau sacīts, viņa ekselencei riebeklis. Un pie

tam, ja jau grib pietikt pa aklo pusi, tad jau vajag būt labam pazīstamam. Pēc

Ramberģa domām tādēļ te Šiliņš bija vīrs īstā vietā, jo viņš kalpoja uz Dinabur-

gas dzelzceļa kā bodenmeistars un Kube kā šī dzelzceļa direktors viņu smalki

pazina.

Šiliņš bija arī uz mieru, ja Rambergs un Krauklītis iet viņam līdzi. Pēteris

no sākuma ne labprāt gribēja apņemties. Vēl nebija izdzisis atmiņā nepatīkamais

iespaids citreiz Rabemaņu ķēķī, un konsuls taču vēl bija viņa krusttēvs., Viņš
negāja pie tā kā pie kunga, bet kā pie rada. Bet ej te svešu cilvēku ķēķī! .. .
«Ja cilvēks neiet taisnus ceļus,» viņš pie sevis nodomāja, «tad tas atņem viņam
visu cilvēka cienību

.. .» Bet īsto iemeslu
gan viņš neteica, aizrādīja tikai, ka

neprotot labi pa vāciski un nevarēs ar augsto kungu neko izrunāties . . .
Bet Šiliņš viņam apgalvoja: «Vicegubernators prot pa latviski tikpat labi kā
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mēs
...

Ja negribi, nesaki ne vārda, es visu izdarīšu. Bet klāt tev vajag būt, jo,
kad sūta deputaciju pie lieliem vīriem, tad vismaz vajag triju, lai gan tikai viens

ir tas runātājs ...»

«Mēs visi esam vienkārši cilvēki,» Rambergs piebilda, «mums tur nav ko kau-

nēties! Kad jāiet, jāiet .. . gredzens nenokritīs
..

. esmu uz miera
..

. biedrība

taču jāglābj ...»

Jā, jā, biedrība jāglābj, Pēteris to arī ieskatīja un tādēļ neko darīt! . . . Bet

runāt jau nu gan viņš nerunās, lūkos iztikt bez muguras locīšanas un tikai

noskatīsies . . .

Tā noliktā dienā jau no paša rīta viņi devās uz Jaunielu, kur dzīvoja vice-

gubernators, un lūkoja dabūt pie augstā kunga pietikšanu pa sētas pusi.
Viņi taisīja zemu paklanu mājas kalpam, taisīja zemu paklanu ķēkšai un

kambarsulainim. Viņi gribot runāt ar augsto ekselenci vicegubernatora lielkungu.

«Jā, jā, bet ejiet tak uz pili, kad ir viņa runas stundas,» viņam atbildēja.

«Lielskungs nemīl, ka viņu mājās traucē ...»

«Mēs nākam kādā ļoti steidzīgā un svarīgā darīšanā,» Šiliņš paskaidroja.
«Mēs gribam ar viņa augsto ekselenci izrunāties zem četrām acīm.

Kambarsulainis noraustīja kamiešus. «Ka jūs gribat, to es ticu, bet vai viņš
grib?»

«Ja viņš zinātu, ko mēs viņam gribam teikt, tas liktu mūs tūdaļ priekšā
saukt!» Šiliņš lūkoja iegalvot. Un, gribēdams saviem vārdiem piedot vairāk tica-

mību, tas iespieda kambarsulainim ko čaukstošu saujā.

Sulainis, nemaz nepaskatījies, zināja, ka tas ir papīra rublis. Vēl vairāk izbrī-

nējies, viņš uzskatīja šos vīrus. īstie mužiki, nāk locīdamies caur ķēķi, bet dod tik

bagātīgu dzeramnaudu. Nu, kas, — viņš jau tos var arī piesacīt.

Sulainis iegāja iekšā, un delegāti dzirdēja, ka starp viņu un augsto ekselenci

notiek vārdu maiņa. Vicegubernators nelika vis tos aicināt iekšā pie sevis, bet

iznāca pats pie viņiem ķēķī.
«Kas jums par

darīšanu ar mani?! Kas jums ko teikt, kad gribat ar mani

runāt?!» Stingri un caururbjoši viņš tos uzlūkoja.

Viņiem dūša pavisam saplaka . . . viņš nepavisam negrib laisties runāt. Šiliņš

pataisīja dziļu jo dziļu paklanu un teju, teju krist pie rokas. «Augstā ekse-

lence ■— — mēs nākam pie jums ar lielu lūgumu dēļ mūsu biedrības — — dēļ

Rīgas Latviešu biedrības -— ■—»

Kube vēl jo bargāk sarauca pieri, «jūs no Latviešu biedrības?! Ah, so, so!

Nu, — nevajag latviešiem nekādu biedrību! Jūsu biedrība ir atkāpusies no sta-

tiem un tiks slēgta. Esmu jau izgatavojis par to' attiecīgo priekšlikumu. Vai jūs

saprotat! Vai jūs mani saprotat?!»

Viņus ar acīm vai saēst
... tie ilgu laiku it kā sastinguši. «Bet, jūsu augstā

ekselence, — lūdzu —» Šiliņš pirmais, atdabūjis valodu, iesaucās.

«Nekādu «lūdzu», vai saprotat!» Kube piecirta ar kāju pie zemes. «Jūs,
latvieši, esat dumpinieki, vai saprotat! Ah

..
.» viņš tiem naidīgi skatījās ģīmī,

«zemniekus musināt pret kungiem un mācītājiem .. . Parakstus lasīt, melu

rakstus sūtīt uz Pēterburgu! Mēs zinām it visu
..

. smalki katru nieku. Bet

neizdosies jums! Izmācīsim!
..

. Parādīsim jums, ka ir vēl valdīšana! Mēs jums

neļausim strādāt nelikumības. Un jūs arī, bodenmeister, jūs piedalāties tādā

biedrībā, kurā strādā tādas lietas . . .Fui, kauns! To es no jums nebūtu domājis!»
Visu cilvēku priekšā

...
tur jau cilvēkam tīri nelabi paliek ap

sirdi. Ir ķēkša
nicinoši saviebās

.. . sulainis nicinoši pār plecu noraudzījās. «Ar savu biedrību
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jūs man nenāciet,» ekselence vēl piebilda mazliet apmierinājies. «Tur es nekā

nevaru darīt
. . . viņa tiks slēgta . . .»

«Bet, jūsu augstā ekselence, taču nesodīsiet mūs tik bargi!» Šiliņš beidzot,

saņēmis dūšu, saslējās. «Mēs taču esam nākuši jums atnest to ziņu, ka biedrībā

tagad pavisam cits virziens un mums ir jauna priekšniecība. Mēs negribam vairs

nekādu politiku.»

«Jūs, jā,» Kube rūgti iesmējās, «bet biedrībā, es domāju, ir teikšana tam

Dīriķa kungam.»
«Nu vairs nē!» Šiliņš attrauca. «Mēs, kas citādi domājam, sataisījāmies kopā

un atcēlām viņu no amata. Viņš nav vairs mūsu priekšnieks ...»

Sī vēsts viņa ekselenci manāmi apmierināja. «So, so
. . . Vai tas taisnība, ko

jūs man sakāt, bodenmeister?»

«Svēta patiesība, jūsu augstā ekselence! Par liecību tam šī izvēlētā deputacija,
kura nākuse jums atnest to ziņu, ka mēs strādāsim citādā garā. Mēs esam sūtīti

tamlīdz jūsu augsto ekselenci lūgt mūsu biedrību žēlot, tādēļ ka viņa mums,

latviešiem, daudz svētības var nest.»

«So, so
..

.» ekselence it apmierināts sacīja, tomēr vēl pētoši uz delegātiem

noraudzījās. Padevīgie un nevainīgie vaigi tomēr atstāja uz viņu labu iespaidu.

«Mēs, latvieši,» Šiliņš turpināja, «esam nākuši pie pārliecības: kādēļ mums

plēsties ar vāciešiem? Mēs visi esam godīgi cilvēki, viena ķeizara pavalstnieki .. .

vai mēs nevaram dzīvot visi saticībā? Un tādēļ nākam jums apliecināt savu

padevību un uzticību.»

«So, so,» ekselence saņēma ŠO' vēsti tik draudzīgi, it kā viņu starpā nebūtu

nekas bijis. «Bet, mīļie draugi, ienāciet taču iekšā pie manis.»

Nākošā acumirklī viņi atradās ekselences kabinetā, glīti ierīkotā. Pie sienām

karājās eļļas krāsās dažu baltu patriotu ģīmetnes — augstiem krāgiem un resniem

kaklautiem, lūpas sakniebuši, tie dzestri uz viņiem noraudzījās. Un arī pats Kube

tiem vēl pārlaida cietu pētošu skatienu. «Piesēstiet!» bija rezultāts un tik gādīgā

balsī, kā tēvs kad runā par saviem bērniem.

Gan kautrēdamies, viņi tomēr paklausīja un it kā negribēdami atslīga polstē-

tos, ar ādu pārvilktos sēdekļos. Tiktāl jau lieta gāja uz labo pusi.
«Tātad jūs man sakāt, ka Dīriķa kungs nav vairs priekšnieks jūsu biedrībā?»

viņa ekselence turpināja. «Tas nozīmētu, ka biedrība atsacījusies no līdzšinējā
kaitīgā virziena?»

Šiliņš apgalvoja, ka tā ir.

«Vai zināt, bija arī pats pēdējais brīdis!» Kube sacīja tēvišķā, pamācošā
balsī. «Es ar jums tagad nerunāšu kā gubernators, runāšu kā cilvēks ar cil-

vēku
..

. Vai mēs neesam vienas dzimtenes bērni? Visus mūs saista kopējais
zemes stūrītis! Visiem mums viena kopēja garīga manta: mūsu lutera ticība!

Kādēļ mums savā starpā naidoties
..

. griezt pašiem savstarpēji savā miesā? Ja

jūs, latvieši, esat kur uz priekšu tikuši, kam jums par to jāpateicas, mīļo boden-

meister? Jūsu vācu kungiem un luteru mācītājiem
..

.»

«Tiesa
gan, tiesa, jūsu augstā ekselence!» Šiliņš pasteidzās piebalsot. «Par

saviem lieliemkungiem mūsu arāji jau nevar vis brēkt!»

«Nu redziet! Bet vai neiepīpēsiet kādu cigāru?» tas piepeši viņam sniedza

cigāru kastīti. «Jūs arī, mīļie draugi?
.. .

Kad krievu bajāri atlaida savus mu-

ziķus no dzimtbūšanas? Vēl tikai priekš desmit gadiem. Bet jūsu lielikungi jūs,
latviešus, atlaiduši no dzimtbūšanas jau vairāk nekā priekš piecdesmit gadiem.
Redziet, to dienu jūsu biedrībai vajag svinēt, 26-to mērci, bet nevis 19-to februāri,
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gar kuru mums, baltiešiem, nav nekādas daļas
.. . Bet lūdzu, draugi, iepī-

pojiet...»

Viņi turēja rokā katrs pa cigāram, apjoztam ar zelta jostiņu pa vidu, un

kautrējās to iededzināt
...

Tā kā ekselence viņus vēl mudināja un pats aizpīpoja
vienu tādu, tad viņi sekoja tā priekšzīmei. Šiliņš jau nu lieliski jutās pagodināts,
Rambergs ne mazāk. Tikai Pēteris, kuru katrs Kubes vārds ievainoja tikpat kā

naža dūriens sirdī, it kā negribēdams piesarcis vilka savu dūmu . . . bet labs gan,

tas viņam jāliecina.
«Jūs taču mīlat Baltiju, mūsu dārgo zemīti, vai ne?!» Kube aiz patriotisma

sajūsmināts iesaucās. «Kādus laikus viņa nav pieredzējusi? Cik daudz ārēji
ienaidnieki viņu nav apdraudējuši .. .

Un tomēr viņa nav nozudusi no zemes

virsus! Vecā kārtība, kas izturējuse pārbaudījumus, izturējuse tos gadu simteņiem,

nav vis kā nederīga atmetama. Jo, ja jums, bērni, te tik labi iet, tad taču tā nav

slikta kārtība, kas še zemē?! — —»

Viņš piepeši apklusa un iegrima it kā domās.

«Jāa!» Šiliņš turpināja uzsākto pavedienu tādā pat tonī. «Mūsu lielā tēvija
ir plašā Krievija, bet šaurākā dzimtene mums Baltija, mūsu maizes un dieva

zemīte. Latvieši un vācieši, kungi un arāji, tikpat kā abas rokas
...

ja viena otru

mazgā, abas paliek baltas . . .»

«Un tādēļ mūsu interesē, ka šī vecā, labā kārtība paliek arī uz priekšu, ka

vecais un īpatnējais, kas izrādījies par noderīgu, tiku uzturēts arvien joprojām!»
Kube piepeši iesaucās. «Un es jums varu apgalvot, ka šimbrīžam mums uz to

vislabākās cerības. Ir iecelta Rīta jūras provinču komisija, kura skata cauri mūsu

priekšlikumus par Baltijas autonomiju
.. .

Viņa augstā ekselence ģenerālguber-
nators firsts Bagrations šimbrīžam atronas Pēterburgā un personīgi ņem dalību

pie komisijas darbiem. Viņš sveras uz mūsu pusi . . .» Viņš to piebilda pusbalsī,

it kā kādu lielu noslēpumu. «Bērni!
... Ja mums tas būs rokā, mūsu autonomija,

tad jūs redzēsiet, kā tad jūs' vācu kungi par jums, latviešiem, gādās! Līdz šim

viņi nevarēja . . . rokas dažā labā lietā tiem bija saistītas . . . Bet, ja mums auto-

nomija, tad mēs zem Krievijas stipras varas būsim nodrošinājuši savu kultūru

šinī zemē uz mūžīgiem laikiem ...»

lestājās brīdi klusums, jo arī Šiliņš to lietu lāgā neizprata un nezināja, ko

atbildēt.

«Protams, ka mums netrūkst arī pretinieku, kuri gaida tikai uz iemeslu, lai

liktu mums šķēršļus ceļā,» Kube turpināja. «Lai
gan mēs par savu lietu esam

droši, tad tomēr katra mazākā ieruna un aģitācija pret Baltijas autonomiju mums

var būt bīstama
...

Šī parakstu vākšana no biedrības
puses pret mums bija ļoti

neapdomīgs solis, kas varēja bargi atriebties . . . Ko jūs kaucat tā pēc tām krievu

būšanām?! Vai jums tik pārlieku labi iet .
.
. gribat sliktāk? Gribat noslīdēt uz

zemāka kultūras līmeņa? Vai varat sacīt, ka jūsu kungi par jums nav gādājuši?

Protams, gan,» viņš uzreiz uzsāka citā balsī, «tiek celtas ierunas, ka mēs latvie-

šiem neesam ierādījuši vietas landtāgā .. . Saka: kas tā par autonomiju, kur ze-

mes iedzimtiem nav nekāda sacīšana! Bet, mīļie draugi, tā gluži nav. Visi mēs

nekad nevaram būt vienādi
.. .

Tikai tad valsts un valdīšana var pastāvēt, ja

katrs paliek savā vietā. Latvieši ir vairāk zemes arāji, zemes pārvaldībā, domu

darbos un politikā viņiem nevar būt sekmju. Un tie, kas mācīti mans dievs

un tēvs, — neviens jau tiem neliedz būt par vāciešiem un baudīt visas vācu tie-

sības!
...

Nē, nē, tikai tad tauta var būt laimīga, ja tā ir dievbijīga, saviem

valdniekiem padevīga un kungiem paklausīga »
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Piepeši viņš apklusa un atkal delegātus stingri un pētoši uzlūkoja, it kā tiem

vairs neuzticētos.

«Tie mēs ar esam, jūsu augstā ekselence!» Šiliņš traucās atbildēt. «Uzticami

pavalstnieki zem mūsu lielā ērgļa spārniem.»

Kube, ar savu aso skatienu mēģināja iespiesties viņa sirdī līdz pat īkstīm.

«Vai varat man apsolīt, ka jūsu biedrība nekad vairs necels naidu vietējo tautību

starpā?! Neaiztiks lieluskungus un mācītājus? Pamācīs un izglītos latviešu kalpus?
Īstā kristīgā un tikumiskā garā? Vai varat man uz to dot savu roku?!»

«Katrā laikā!» Šiliņš viņam droši un atklāti skatījās acīs, tikpat kā zaldāts

savam pavēlniekam. «Vai tad jūs, augstā ekselence, mani nepazīstat?»

«Es jūs pazīstu, bodenmeister!» Kube apmierināts viņam sniedza roku. «Man

nav iemesla jums neticēt, ka jūs domājat patiesi un godīgi! Ar jūsu biedrību
gan

stāv tā paslikti, bet es padomāšu. Raudzīšu tur vēl ko darīt — — nu. jā, lai tad

viņa arī dzīvo, jūsu biedrība! Bet ievērojiet,» tas atkal uzsāka citā balsī,
«tiklīdz es ko dzirdēšu, es runāšu ar jums atkal kā gubernators! Es

par jums
tad spriedīšu ātru un taisnu tiesu un jūsu biedrību uz pēdām slēgšu . . . To lieciet

vērā!»

Vēl it kā šaubīdamies, viņš uzlūkoja delegātus. Bet Šiliņš steidzās viņa aiz-

domas izgaisināt. «Par to jau nav ko domāt, jūsu augstā ekselence. Mēs zinātnie-

kiem biedrībā nekādu politiku neatļausim. Mums tagad ir tā teikšana un

darīšana ...»

«Nu tad labi,» Kube aizkustināts kratīja viņa roku, — «nu tad labi, boden-

meister! Mēs paliksim tad arvien labi draugi. Mans dievs un tēvs: mēs taču esam

vienas dzimtenes bērni. Vienalga, vai kungi vai kalpi ...
nu mīlējiet taču savu

dārgo dzimteni, mūsu Baltiju. Ka jūs zinātu, kā es viņu pielūdzu! Lolojiet taču

arī jūs viņu, gādājiet, ka viņa plauktu. Saticībā, saderībā. ledomājieties: it visas

lietas labi ies, ja katris darīs savu ties' . . . vācieši kā kungi, latvieši kā kalpi un

arāji. Mīlējiet savu tēviju — — ja nu — — tagad ejiet pie sava darba, man

jāiet pie sava — —»

Atvadīdamies vēl reizi viņš tiem sniedza roku kā saviem draugiem. Audience

bija nobeigusies un viņi žēlīgi atlaisti. Ekselence pazvanīja sulaini un pavēlēja

tam delegātus izlaist tāpat pa parādes durvīm uz ielas.

Sākumā viņi bija it kā bez valodas. . . knašiem soļiem tikai steidzās uz priekšu.
Instinktīvi uz biedrības pusi. Šiliņš dedza aiz nepacietības, ka varētu jo drīzāk

paziņot citiem necerētos panākumus. Viņš gluži no prieka piesarcis ...
to gan

varēja skaitīt par nopelnu. «Kas to būtu domājis!» tas beidzot iesaucās. «Lai nu

zinātnieki ieplēš acis! Bet vai es riktīgi neizrunāju?! «Jūsu augstā ekselence, tas

ir tā un tā», «mēs Krievijas pavalstnieki» un mūsu «mīļā Baltija . . . kopējā dzim-

tene». Ņem tu to lietu, kā gribi, iznāk arvien riktīgi. jā, to es saku, ja. ko runā,

tad vajag zināt arī, ko runā!»

Ramberģis tam piekrita, lai
gan

sirdī tam drusciņ skauda, ka pats nav bijis

tas vīrs, kas pratis tā izrunāt. Viņš beidza vilkt beidzamos dūmus no ekselences

gārdā cigāra. Turpretim Pēteris Krauklīts vairs nevarēja valdīt savu uzbudinā-

jumu. «Ko nu runā, Šiliņ, mums jau. pašiem no sevis jākaunas. Labāk es būtu

kur aizgājis, ne jums līdzi nācis
.
. .»

Silliņu viņa ierunas kā no gaisa pārsteidza. «Ko nu, ko nu?! Kas tev

vainas?!»

«Kas man vainas?!» Pēteris skumji attrauca. «Vai tu to nesaproti? Tava

sirds neko nesaka? Mēs paši esam vāciešiem pārdevušies! Mēs esam apņēmušies
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strādāt viņa garā, tā kā viņš mums to liks. Tu taču dzirdēji, ko viņš teica:

«Mēs, vācieši, tie kungi, jūs, latvieši, tie kalpi .
.
.»»

«Ak, par to tu uztraucies!» Šiliņš pārgudri iesaucās. «Nu lai viņš teic! Sirdī

viņš man nevar ielīst . . . viņš var teikt tā, — es savā sirdī domāju tā
.
. . Ko nu

niekus! Mēs latvieši esam bijuši un paliksim un strādāsim priekš savas tautas...»

«Strādāsim gan, bet kā!» Pēteris skundēdams attrauca. «Tu. taču esi ieķīlājis
savu vārdu, ka strādāsi tā, kā viņam tīk

.. .
Tas ir ik dumji, ka dumjāki vairs

nevar būt!
.. .

Vai nevarējām iet pie ģenerālgubernatora?! Varbūt, ka tur savu

taisnību būtum dabūjuši bez muguras locīšanas
..

. Un, ja biedrība būtu gājusi

dibenā, mēs būtu palikuši stāvot uz vietas kā vīri. Bet tagad, — ko mums biedrība

vairs līdz?!
...

Mēs esam locījušies... esam nolieguši savus centienus un ideā-

lus
..

. esam ļāvuši sevi iemīt pīšļos kā niecīgi zemes tārpi
...

Tu runā par

zinātniekiem! Man ir kauns viņiem acīs paskatīties! . . .»

«Nu, nu, Krauklīt, tā vis nesaki!» Rambergs viņu pārtrauca. «Ar galvu nevar

caur mūri izskriet, un tā kā zinātnieki, tā arī nevar strādāt
..
. Nu, ko tur tik

daudz runāt: latvieši mēs vēl arvien paliksim, tas lielākais: esam izglābuši biedrību

un mantojuši laiku. Laiks pats rādīs, kā mums jārīkojas.»
Vairāk viņi nerunāja. Pēteris no viņiem atvadījās un devās uz savām mājām.

Šiliņš un Rambergs aiznesa uz Latviešu biedribu to prieka vēsti, ka viņa ap-

žēlota un var atkal dzīvot. Starp saimniecības vīriem valdīja lielas gaviles, un,

protams, ka tad arī abi biedrības glābēji nāca lielā cienā. Turpretim trešais,
Pēteris Krauklīts, biedrībā nemaz vairs nerādījās. Reti kad viņu tur redzēja.

Tas pēdējā laikā pavisam pārvērties . . . grūtsirdīgs un domīgs, valodās attu-

rīgs un pavēss, — pavisam vairs nav Pēteris Krauklīts! Un, kad viņu vajadzēja
dabūt uz biedrību, uz kādu spriešanu, tad sūti viņam ziņu pēc ziņas, viņš nenāk.

Neesot vaļas, pašam daudz darba! Itin kā viņam tagad būtu vairāk ko kroģēt
nekā agrāk, it kā viņam nebūtu palīgu ...

it kā Māris nebūtu viņa mantas at-

slēga, visur priekšā un pakaļā, ka viņš, ja patīk, var palikt simts dienu, nost no

sava veikala un tomēr viss būs labā kārtībā.

Skaidri redzams, ka viņam pašam vairs nemaz nav «luste» uz to biedrību

noiet. Viss tas no pēdējās deputacijas pie gubernatora. Runā tu ar viņu par

tautas lietu, viņš atmet tikai ar roku. It kā viņš būtu ko netīru aizskāris, it kā

tautas lieta būtu sagānīta, dubļos iemīta puķīte, kuru vairs nav vērtē piecelt! Ka

viņš tam visam pieļāvis notikt bez kādas pretrunas, tas viņam visvairāk grauza

sirdi. Sevišķi tādās reizēs, kad viņam atlika drusciņ laika un bija vaļas paprātot

pakaļ
..

. tad dziļās grumbas uz viņa pieres liecināja, cik drūmas domas mīt

viņa sirdī.

Protams, ka visu pirmā, kas to novēroja, bija Māris. Kas viņam noticies?

«Kas tev noticies, mans draugs?»

«Ak,» viņš atmet ar roku, «pavisam atriebusies ta biedrības būšana. Neiet,

kā vajadzīgs, neiet.»

Vairāk viņš neizsacīja, bet viņa noprata diezgan. Viņam kaut kas nepatīkams
nācis priekšā un dzīvi biedrībā sarūgtinājis. Ka biedrības vadoņi savā starpā

plēsās, tas arī viņai vairs nebija noslēpums. Bet lai .
.

viņai it patīkami! Sievas

toreiz, tāpat kā tagad, skatījās ne visai labi uz biedrībām, tādēļ ka tās atņem

viņām vīrus. Visus vakarus un brīvo laiku viņi nodzīvo tur, un viņām nekas
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netiek. Un galu galā, vai tad no biedrības kāds ir paēdis? Dzīvo labāk mājā un

pats priekš sevis, un lai tevi liek mierā!

Un, kad viņš atkal reiz rūgti ieminējās par to biedrību, viņa tam glaudās
cieti jo cieti klāt, it kā gribēdama viņam ar sevi par visu atlīdzināt. «Kādēļ tad

tev vajaga tās biedrības, kad es tev esmu? Met viņu labāk pavisam pie malas,

to biedrību.»

Viņa taču pie sevis glabāja kādu saldu noslēpumu, un, iedomājoties nākošo

mātes laimi, sirds līgsmās trīcēja.
Bet viņš to neatjauta un neizprazdams viņu uzlūkoja. «Pie malas, tu saki?!

Pie malas — kur mums, latviešiem, vajag tik ļoti savas biedrības?! Tu jau ne-

zini, ko tu runā! Man tikai riebj, ka tur neiet, kā vajadzīgs. Ja tas tā paliek,
tad tas mums ir par kaunu uz paaudžu paaudzēm. Mēs saviem bērniem nevarē-

sim acīs paskatīties.»
Bet nu viņā pamodās arvien vairāk ziņkārīgā leva. «Bet kas tad tur ir, mīļais

mužiņ?! Ja tev kāds ko izdarījis, tad arī man to vajag zināt. Tam būs tad ar

mani darīšana!»

Un viņas vilstošās, tumšās acīs spulgoja tik nopietna cīņas kāre, kas liecina,

ka ar viņu nav ko jokot. Par savu vīru tā grib stāvēt līdz pēdējo, un, kas Pēteri

grib aiztikt, tas lai pielūko!
. . .

«Ar tevi darīšana?!» viņš sērīgi pavīpsnāja. «Nē, mana sirsniņ, ar tiem tev

nevar būt nekāda darīšana. Man jau arī neviens nekā nav darījis . . . tikai pats

es esmu mierīgi piebalsojis un ļāvis savas tautas centienus aprakt!
..

. Redzi,

Marīt »

Nu viņa dedza aiz ziņkārības zināt visu. Un, kad tas vēl kautrējās, viņa it kā

pārmetoši iesaucās: «Vai tu man to nevari teikt? Vīram taču no sievas nevaja-

dzētu būt nekādu noslēpumu.»
Viņš piesarka... pārmetums bija diezgan dibināts. Un tad arī: cilvēks taču

nevar dzīvot viens kā koks
.. . vajag arī kāda, kam savu sirdi izkratīt. «Mīļais

Marīt, tev taisnība . . . piedod man
...

tas no manis ļoti nepareizi . . . Bet tā ir

ļoti svarīga un nopietna lieta. Apsoli man,
ka tu nevienam neminēsi ne pušu

plēsta vārdiņa: ne tēvam, ne mātei, ne radiem, ne labākām draudzenēm. Apsoli,
ka noslēpums pie tevis būs aprakts tikpat kā kapā.»

Viņa to pārmetoši ar savām tumšām acīm uzlūkoja. «Vai daudz jau man esi

uzticējis noslēpumus, kurus esmu izpaudusi?!»
«Nekā tev neesmu uzticējis ...

tas nepareizi no manis! Bet atvaino
.. . tagad

būsim vairāk nekā vīrs un sieva, būsim divi draugi, cīņas biedri, kuriem nav

vienam pret otru noslēpumu.»

Viņš tai nu apstāstīja visu, kas noticis latviešu tautiskā kustībā, it visu to,

ko viņa vēl nezināja. Caur savu biedrību viņi lūkojuši panākt to, lai latvieši

paceltos tikpat augsti kā vācieši, viņiem būtu savi muižnieki un mācīti vīri. Uz

vienādu tiesību pamata, kā līdzīgs ar līdzīgu tie tad būtu nostājušies vācu kun,-

giem blakus un gādājuši par kopējās dzimtenes uzplaukšanu. Bet vācieši no tam

ir zināt negrib. Viņiem riebj vairāk nekā rūgtas nāves zāles, ja arī latviešiem kas

labs tiek! Tie it kā nozvērējušies Latviešu biedrību izputināt
. .

. Mums draudēja
lielas briesmas! Viņš tai izstāstīja cīņas starp zinātniekiem un saimniecības vī-

riem, apstāstīja audienci pie vicegubernatora un par cik dārgu cenu biedrības

dzīvība izpirkta, tā ka nu viņa nav vairs neko vērta! Latvietim nu mūžīgi jāpaliek

pret vācieti kalpa stāvoklī
.. . un, ja tas ir mācīts, tad jāzaudē sava tautība un

jāpāriet vāciešos . . . Viņa augstā ekselence to grib!
«Slimāki nekā velnam mēs esam parakstījuši savu dvēseli! Uz savas tautas
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krūtīm esam ļāvuši uzgulties vācu lietuvēnam. Tas gādās par to, lai mēs netiekam

pie elpas. Ja man tas būtu noticis nezinot, es varētu tad sacīt: «es to nezinu!»

Bet es esmu bijis klāt, esmu to visu pieņēmis! Un tādēļ es nevaru palikt mierā.

Tad jau es nebūtu vērts tās vietas, uz kuras es še stāvu. Nu tu taču saproti to!

Ja biedrība tur vairs nekā negrib un nevar darīt, tad man tas jādara personīgi.
Te mēs taisnību nekad nedabūsim

..
. mums jāpameklējas tālāk. Tur atvilktnē

noglabāti paraksti no tautiešiem, pāri par desmit tūkstoš to būs. Ja es tikai vēl

dabūtu kādus pāra dūšīgus vīrus, mēs sataisām lūgumrakstu, liekam parakstus
klāt un braucam uz Pēterburgu. Un, lai arī man tur vajadzētu aizdot beidzamo

kapeiku, beidzamo kreklu no muguras, mēs, latvieši, par kāju pameslu vācietim

nepaliksim. Lai iet līdz ministrim, lai iet līdz ķeizaram!»
Ja viņš pie Māris bija cerējis satikt pretestību, tas ļoti maldījās. Ar lepnumu

viņa noraudzījās uz savu vīru un bija pilnīgi ar viņu vienis prātis. Cieti jo cieti

tā spieda viņa roku, un acis tai spulgoja. «Lai iet līdz ministerim un ķeizaram!
Lai arī mēs nodotu savu pēdējo lupatu no muguras,

bet tā jau gan nenotiks, kā

gubernators domā! Tādi kungi mēs, latvieši, tādi vācieši. Ja tikai mēs cenšamies,

strādājam, mācāmies, krājam savas kapeikas, ja vācietim pietrūks naudas, gan

viņš nāks mūs lūgties.»
Pēteris sērīgi pasmaidīja. «Nelūgsies jau, nē! Cik nu mums tās naudas, tas

jau tikai zieds pret to, kas viņiem ir.»

«Nenotiks tā, kā vācietis grib, nē!» Māris arvien vairāk saslējās. Vaigi viņai

kaita, un acis viņai liesmoja kā
uguns. «Ao, mēs lai skolojam savus bērnus un

dodam tos viņiem stiprināt savas rindas!? Tad jūs, mūs, latviešu sievas, vēl ne-

pazīstat. Mēs savus dēlus audzināsim par īstiem tautiešiem, jā, Pēter, es audzi-

nāšu tavu dēlu
— —»

«Manu dēlu » Pēteris priecīgi satrūkās, un karstas asinis viņam saskrēja
vaigos. Viņš saprata .. . skūpstīja viņas acis, viņas vaigus, viņas ausis

.. .
ilgi,

ilgi
..

. «Nē, nē, mēs, latvieši, nebūsim zuduši,» viņš priekā elsa, «mēs nevaram

grimt! Pēc mums nāks jauna paaudze, kas pacels augstu tautības karogu.»

Lauris nebija ilgi redzēts. Kad tas atkal pie Pētera ieradās, tas zīmīgi uz

viņu nolūkojās un noslēpumaini ieminējās:
«Krauklīt! Tev būs jābrauc uz Pēterburgu!»
«Vai tās pašas lietas dēļ?!»

«Jā . . .»

Kā redzams, viņi sapratās pusvārdiem. Bet arī Māris bija klāt, un Lauris

par lietu, kura turama slepeni, negribēja vairāk klāstīt. Viņš domāja, ka Pētera

attiecības pret sievu tādas kā pa vecam. Un, kad Māris nedomāja kustēt projām,

viņš Pēteri neizprazdams uzlūkoja.
«Teic vien droši, viņa nav pretim!» Pēteris saprata, ko viņš gribēja sacīt.

«Mēs tagad esam viens un viens! ...»

Lauris savu draugu vēl arvien pētoši uzlūkoja .
.
.

«Jā, jā, mana sieva nav tāda kā citas!» Pēteris skaidroja tālāk. «Tautas lietā

viņa pilnīgi stāv mūsu pusē. Lai nāk kas nākdams, mana sieva man būs pie

sāniem ...»

Laurim acis ugunīgi iemirdzējās, it kā satrūcies tas saduga uz priekšu un

Mari savādi uzlūkoja. Nevarēja izprast, vai viņam šī vēsts patīkama vai ne
.. .

Tomēr varēja redzēt, ka sajūt pret viņas cienību
. . . «Tā, tā, tā!» tas norūca,

sniegdams viņai roku. «Nu, lai tad top! . .
.»
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«Tādām it visām vajadzētu būt mūsu tautas meitām un mātēm!» Pēteris savu

sievu lielīja. «Ja viņas mums strādātu līdzi tautas druvā, pavisam citādi panā-
kumi būtu . ..»

«Jā, jā,» Lauris piebalsodams norūca. «Mums, vīriem, sava zināšana, viņām
atkal sava

.. . Mums tur, kur vajag ar prātu, viņām bērni kopjami, māja po-

šama . . . Vīrs dodas cīņā priekš tautas, sieva sataisa viņam ceļa kuli
. . .»

«Bet vai tā nav liela lieta, ja viņas mums palīdz
..

. uzaudzina mūsu dēlus

par
labiem tautiešiem,» Pēteris vēl atņēmās.

«Lai dievs dod, lai dievs dod!» Lauris viņu pārtrauca. «Jā, jā, laba tava

sieva, laba!
.. . Lai tad tikai viņa nu sataisa ceļa kuli

..
. drīz vien tev ceļš

būs pa kājām ...»

«Patiesi!» Māris piekrizdama attrauca. «Vai tas būs biedrības lietā?
..

.

Aha, es zinu
...

lai viņu atsvabinātu no vācu kalpības? . . .»

Lauris piekrizdams palocīja galvu.
«Vai drīz tas būs?» Pēteris arī no savas puses piebilda. «Kad tad man būs

jābrauc?»
«Varbūt pēc nedēļas, mēneša vai ilgāk!» Lauris noslēpumaini atbildēja.

«Kad tas būs piepildījies un nogatavojies . . . Esi tikai katru acumirkli gatavs, kad

pienākums tevi sauc
..

.»

«Vai tu mums nevarētu ko tuvāk pastāstīt?!» Pēteris jautāja.
«Gaidi laiku! Kad tevi vajadzēs, es būšu klāt! Gaidi laiku un nepļāpā ..

.»

Pēdējie vārdi bija vairāk zīmēti uz Mari
..

.
Pēteris par to tīri saviebās. «Kādēļ tad tu mums negribi teikt! Uz viņu tu

vari palaisties, es tev jau sacīju. Mēs taču neesam mazi bērni! Ja jau ko gribam
darīt, tad taču mums tas iepriekš jāzin un jāpārrunā.»

«Es nešaubos par viņu
...

ne tamdēļ tas!» Lauris attrauca. «Es tikai ne-

saku, tādēļ ka lieta vēl top un attīstās. Mums runāt tikai
par to, kas piepildīts.

Kas vēl nav, tas nenāk ar runāšanu, tas prasa darbu. Tādēļ esi gatavs un gaidi!
Drīz tev būs biedri ...»

«Nu vismaz tad zinu, ka man tādi būs
..

.»

«Tie tev būs! Tik daudz jau varu sacīt, ka ir vēl vīri Latvijā, kas grib ko

darīt! Kauna pilnais stāvoklis biedrībā neilgs mūžīgi! . . . Latviešiem tagad visas

brīvības, hahaha: tiem atļauts dancot, tiem atļauts iedzert, tiem atļauts kumē-

diņus rādīt! Kam viņiem vairāk vajaga?! .. . Šiliņš lielās pa biedrību, ka tai

atļauts pastāvēt, un Kube domā: nu mums vairs labāku kalpu nevar būt!
..

.
Bet nebūs tas mūžīgi

..
. pāries

..
. nebūs mūžīgi

...
Jo tā pasaule jau ir ļauna,

pavisam ļauna, hahaha!
.. .»

Viņš bija atkal savā elementā
.. . liesmojošām acīm, augsti paceltu galvu,

grasošu seju, kā nākotnes pravietis. Velti bija Pētera un Māris pūles no viņa
izdabūt kc tuvāku, kas tie būs

par biedriem, kur viņi un tamlīdz.

«Es runāju par to, kas ir, es nerunāju par to, kas vēl top!» viņš izvai-

rījās
.. . nosmēja savu mežonīgo smieklu un aizgāja, — — — — — —

Vīrus, kas bija gatavi stāties latviešu centienu priekšgalā un izcīnīt tautai

tiesības, Lauris bija atradis Valmieras apgabalā un nodibinājis ar viņiem
sakarus.. .

Valmieras apgabals bija viens no pirmajiem Latvijā, kur zemnieki iepirka

mājas par
dzimtu. Tas notika sešdesmitos gados, īsi pēc tam, kad tika atmesti

klauši. Lielkungi vai nu bija spiesti mājas pārdot parādu dēļ, vai arī gribēja
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iedzīvoties naudā. Viņi ņēma par dālderi «nedzirdētu
cenu», tā ka dažam labam

saimniekam iznāca maksāt kādus 18 rubļus par pūra vietu! Lai iedomājamies, —

toreiz tūlīt īsi pēc klaušu laikiem, kur muižniekiem no saviem novārdzinātiem

un izsūktiem zemniekiem bija visai maz labuma, un te vēl par viņu noplicināto,
lieso zemīti dabūja tik lielu naudu, tā viņiem pavisam no lieka, it kā no debe-

sīm iekrita klēpī.

Ko šī zeme bija īsti vērta, tas tikai vēlāk nāca redzams, kad zemnieki nu

pilnīgi visus savus sviedrus dabūja pielikt paši savām druvām. Viņu darbs bez

tam bija daudz izdevīgāks nekā agrāk, jo atkrita nost visi tie liekie laika tēriņi,
braucot verstēm un jūdzēm uz muižu darbos un riežos, un velti netika deldēti

asis un riteņi. Agrāk saimnieki paši pie savu lauku apstrādāšanas varēja, tā

sakot, zagšus pietikt, tagad tie savu zemi varēja apstrādāt pamatīgi un racionāli,

apart ar zviedru arkliem, izecēt ar dzelžu ecēšām, kur agrāk apskrāpēja ar tiem

pašiem čaču arkliņiem — viena vaga arta, otra nearta —un pārvazāja ar šautru

ecēšām
...

Tā bija liela starpība, kura rādīja acīm redzamas sekas. Maz-

gruntnieki tikpat kā ar roku tika celti uz augšu, pieņēmās mantā un turībā
..

.
Sākumā lielkungu lielākā daļa viņus par to nemaz neapskauda, drīzāk prie-

cājās, ka tie nu iztiek ar savu. Klaušu laikos viņi bija dabūjuši baudīt, kas tas

ir, kad pavasaros saimniekiem jādod sēkla un maize un pašam tās trūkst! At-

svabināti no šiem «badakāšiem», viņi jutās tikpat kā no smagas nastas vaļā.
Bet, kad zemnieki sāka celt greznus ērbeģus dakstiņu jumtiem un braukt ar ādu

ratiem, divi zirgi priekšā, kučieris uz bukas, laiž vēl lielkungam garām: sak, ko tu

te ļurkājies, ka nebrauc!
—

tad muižnieki sāka atjaust: «Skaties vien, par lētu

esam pārdevuši! ...»

Gan jau viņi, kā jau aizrādīts, nemaz nebija samanījuši vairāk prasīt. Kādu

cenu bija iedomājušies, tādu zemnieki maksāja. Bija nodrošinājuši arī sev uz

viņu zemes zvejas un medību tiesības, bija aprobežojuši tos ar visādiem nosa-

cījumiem, ka tiem nav brīv būvēt sudmalas un fabrikas, bet viss tas tomēr vēl

ļoti maz iztaisīja.
101 Lielkungi, tā sakot, koda sev pirkstus nost, ka nebija pra-

tuši savus zemniekus pietiekoši izsūkt. Bet pārdots paliek pārdots ...
tur vairs

ne ko grozīt, ne ko būt. Toties tiem zemniekiem, kas iepirkās astoņdesmitos

gados, vajadzēja savu lielkungu mācības naudu, samaksāt ar pieckārtēju cenu

samērā ar pirmajiem zemes pircējiem.

Pateicoties šim labvēlīgam apstāklim, arī Valmieras apkārtnes mazgruntnieki

bija pirmie, kas pacēla savu galvu. Jo labāk viņiem gāja, jo mazāk tie par

saviem kungiem bēdāja! Arī jaunā pagastu pašvaldības reforma, kas tika ievesta,

sākot ar 1866. gadu, 102 darīja tanī ziņā lielu iespaidu. Zemniekiem nu pašiem

bija savas pagastu valdes, kas pārvaldīja viņu pagastu saimniecību, tā ka viņi
no muižu varas galīgi emancipējās. Jaunie grutnieki kā līdzīgi varēja nostāties

blakus vācu baroniem, bija tikai
par tiem mazāki, pelēki un bez «fon».

Valmierieši pirmie arī sekoja tautiskai kustībai, un, tā kā Valmiera bija iz-

devīgs centris, tad te attīstījās modrīga latviešu gara dzīve. Tolaik tur prakti-

zēja veterinārārsts Andersons, kas bija vietējās garīgās un sabiedriskās kustības

dvēsele. Viņš nodibināja tur dziedātāju kori «Dziesmu Rota»,103 kas bija priekš-

tece vēlākai Valmieras Latviešu biedrībai un toreiz gādāja par
visādiem rīkoju-

miem, teātra izrādēm un priekšlasījumiem. Tā kā pirmajā laikā teātra izrādēm

nevajadzēja uzrādīt nekādus cenzētus eksemplārus un kuplejām sevišķas atļaujas,
tad vācu bizmanība še tika apdziedāta tāpat kā Rīgā. Andersons bija apzinīgs

latvietis, kurš smalki izmanīja, kur latviešu mazgruntnieku attīstība sadūrās ar
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vācu muižniecības interesēm un priekštiesībām. Viņš pulcēja apkārtnes inteli-

ģentos latviešus un rūpīgi ar tiem šos jautājumus pārsprieda.
Viens no viņa tuvākiem draugiem un domu biedriem bija Kaugaru pagasta

vecākais, Druļu māju gruntnieks Kārlis Vītols. Tā kā viņš bija baudījis ģim-

nāzijas izglītību, tad muižnieki viņu turēja par savu cilvēku un tas dabūja pie
muižniekiem vietu kā pārvaldnieks. Arī viņš bija strādājis līdzi pie Valmier-

muižas zemnieku māju pārdošanas, pats par sevi protams, ne valmieriešiem
par

jaunu. Par savu izdevīgo pirkumu tiem pa daļai bija jāpateicas savam tautietim,

kurš iemērīja pilnīgi un taksēja cilvēcīgi. Tāpat pie mājām piederīgie meža

gabali netika vis kaili nocirsti, bet uz tiem augošie koki atstāti par ļoti mērenu

atlīdzību. Caur to tur vēl tagad valmieriešu un kaugariešu mazgruntniekiem pieder

lepni meža gabali.

Protams, ka neklājās slikti arī pašam Vītolam, kura ienākumi sniedzās uz

4000 rubļiem sudraba gadā. Jau 1867. gadā tas cēla Druļos tādu ērbeģi, kāds

tai apgabalā vēl nebija redzēts. Kungi par to it neko nesacīja, viņš mācīts cil-

vēks, viņam to var novēlēt. Bet neraugot, ka lielkungi viņam tā līdzi juta, tas

tomēr nebija lielkungu draugs. Grūtsirdība un nemiers, vienalga, kad arī pašam
labi iet. Tas Vītoliem bija jau asinīs. Bija taču viens no viņa priekštečiem ņēmis
dzīvu dalību 1819. gadā Kaugaru dumpī. . .

nošauts un aprakts turpat silā.
. .

104

Tālāk viņiem labs biedrs bija Kaugarmuižas arendators Smits. Parādu dēļ
šī muiža nāca zem kurateļa un bija Smitam iznomāta jau klaušu gados. Par

visu Kaugaru izplatījumu, muižu, pusmuižām, sudmalām, krogiem un zemnieku

mājām līdz ar klaušu pienākumu, tas, kā teic, esot maksājis apmēram 6000 rubļus

gadā. Tas neizklausās daudz. Kaugarmuižas īpašniekiem tātad tais laikos klājās
ne visai labi. Savā muižā tie dabūja dzīvot reti un savus saimniekus ne tuvu tā

izsūkt, kā tas citur notika. Protams, kaugariešiem jau šis apstāklis nāca tikai

par
labu.

Kā muižas reprezentantam tad nu arī Smitam draudzes konventā un citās

kopējās padarīšanās piekrita visas muižu tiesības, un arī pēc sava saimnieciskā

stāvokļa tas sēdēja starp muižniekiem. Tomēr ar sirdi tas bija latvietis un aiz-

stāvēja mazgruntnieku intereses.

Viņiem piebiedrojās vēl kroņa Priekuļmuižas rentes kungs Grosvalds,

Smita brālis students Gregors Šmits, tā draugs students Zīgvalds, kam bija
radu saites ar bagāto Rušmaņa dzimtu, mujānieši Drone un Krauze, un cieši

sakari tiem bija ar jauno hoftiesas konsulentu J. Einberģi,
100 kas bija cēlies

turpat blakus no trikatiešiem. Rīgas fabrikants un lieltirgonis, Brenguļu muižas

īpašnieks Krīgsmans viņu uz sava rēķina bija licis izskolot, un tā tas bija ticis

par advokātu. Ja mūsu pulciņam vajadzēja juridiska padoma, tie tad griezās

pie jviņa.
Šie latvieši bieži sanāca kopā pie Šmita Kaugarmuižā aprunāties par visām

lietām. Ar jauno pagasta kārtību bija radušās ļoti daudzas pārgrozības, un

zemnieki pret muižniekiem nostājās citādās attiecībās. Tā, piemēram, agrākie baz-

nīcas «pērminderi», kuri līdz tam izpildīja baznīcas dienderu vietu, tika pacelti

par pilntiesīgiem draudzes konventu locekļiem, kuriem nācās lemt par baznīcas

saimniecību un pat vēlēt mācītājus. Muižnieki ar to lāgā nevarēja aprast, un

bieži vien tiem iznāca ar zemnieku delegātiem sadursmes. Lai zinātu, kā katrā

gadīiumā izturēties, pēdējie bieži vien sanāca pie Šmita aprunāties.
Itin dabīgi, te arī tika pārrunāta muižnieku adreses lieta Pēterburgā. Kā jau

agrāk aizrādīts un kā arī Kube uzticēja savu noslēpumu padevīgiem delegātiem,
tad Baltijas vācieši tīkoja pēc autonomijas. Muižnieki ar mazām pārgrozibām
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gribēja uzturēt tos pašus landtāgusUb
un veco tiesu kārtību ar vācu darīšanu

valodu, un pilsētas gribēja uzturēt savus vecos maģistrātus. Piemēram, Rīgas

pilsēta bija iesnieguse, kā mēs jau zinām, Gustava Danieļa Hernmarka iz-

strādāto projektu, pēc kura, pievelkot klāt no jauna nelielas iedzīvotāju masas

pie pilsētas pārvaldības, vecā rāte būtu nodrošināta uz mūžīgiem laikiem. īsi

sakot, tik muižniecība, kā Rīgas pilsēta, aizrādīdamas, ka vecais un vēsturiskais,
kas te Baltijā nodibinājies, ir kaut kas īpatnējs, kas izaudzis no šīs zemes atse-

višķiem apstākļiem, pelna arī pastāvēt uz priekšu, centās izdabūt še atsevišķo
iekārtu, kura no pārējās valsts atšķiras ne mazāk kā Somijas iekārta. Ja tas

būtu noticis, tad Baltijas «individualitāte» būtu nodrošināta uz visiem laikiem.

Varbūt, ka tas arī būtu noticis, Baltijas autonomija arī būtu dabūjuse val-

dības apstiprinājumu, ja muižniecība būtu pielaiduse kaut kādas reformas,
vismaz būtu gribējuse iet tik tālu kā Rīgas rāte. Daudzmaz kad tā būtu piemē-

ro jusēs reformu garam lekškrievijā, devuse arī zemniekiem kaut tikai pāra vie-

tas landtāgā. «Liberālā» partija gan to gribēja, bet ultrareakcionarais vairā-

kums bija tik patmīlīgs un aizgūtnīgs, ka gribēja viens pats visu Baltiju iebāzt

savā kabatā
..

. Zemnieki resp. latvieši tika atstāti gluži bez ievērības.

Protams, ka latvieši, ja tie cik necik bija nākuši pie atmodas, šādai «auto-

nomijai» nevarēja piekrist. To pašu, ko rīdzinieki, novēroja arī valmierieši. An-

dersons aizrādīja, ka tā būtu latviešu tautas nelaime un tādēļ viņiem jāmēģina
kas pretim darīt. Latviešiem kaut kādā ceļā jāparādās kā politiskam faktoram

un jāizsaka, ka tie grib pavisam ko citu nekā vācieši. Vislabākais, ja tiktu sū-

tīta uz Pēterburgu delegācija, kas noliktu pie troņa pakāpēm latviešu padevības

apliecinājumu un lūgumu.
Kāds saturs būtu šādai adresei? Katrā ziņā latviešiem jālūdz pretējais tam,

ko gribēja vācieši, proti: reformas tāpat kā pārējā Krievijā, Baltijas pilnīgu

piesliešanos pārējai valstij un viņas iemītniekiem tādas pat tiesības kā visiem

citiem Krievijas pilsoņiem. Vācu valodas vietā krievu kā valsts valodu un

latviešu valodu kā to, kuru runā zemes lielais iedzīvotāju daudzums.

Bez tam, lai lietu labāki ievadītu, varēja pielikt klāt pateicību par Parizes

traktāta resp.
Melnjūras neitralizācijas atcelšanu. Pēc Krimas kara 1856. gadā

pie miera līguma Parizē, ko sauca par Parizes traktātu, lielvalstis, starp tām

abas miera derētājas, Turcija ar Krieviju, vienojās, ka Melnā jūrā nevienai

valstij nav brīv turēt karakuģus. Krievija spiesta šo noteikumu arī pieņēma, lai

gan tas viņu pazemoja un bija pret tās interesēm, jo visi Melnās jūras krasti,

neievērojot rosīgo tirdzniecību, tai bija jāatstāj bez apsardzības. Kad nu

1870. gadā izcēlās karš starp Prūsiju un Franciju, Krievija diplomātiski pa-

balstīja Prūsiju un varēja cerēt no pēdējās pretpakalpojumu. Tiklīdz Napo-
leons 111 —■ Parizes traktāta iniciators tika gāzts, Krievija ar apkārtrakstu liel-

valstīm paziņoja, ka turpmāk vairs neturēsies pie Parizes nolīguma. Vēl tanī

pašā gadā caur Dardaneļiem un Bosforu iebrauca Melnā jūrā divi krievu kara-

kuģi. Pašā zemē tas sacēla lieliskas gaviles. Valdībai tika izsacītas pateicības

no visām valsts malām, pat no nedrošās Polijas. Sai pateicībai tad nu arī lat-

vieši varēja pieslieties. Ar to viņi būtu pierādījuši, ka ir attīstīti ļaudis, kuri

izprot valsts intereses.

Tādā garā valmierieši uzdeva sastādīt J. Einbergam vajadzīgo adreses tekstu.

Visi stājās pie parakstu vākšanas arī apkārtējās draudzēs un pagastos, ta ka

cerēia savākt uz simts tūkstoš parakstu.
Jau kutelīgāks bija jautājums, kas lai būtu šīs adreses pasniedzēji? Kam

būtu tiesība runāt latviešu vārdā? Nebija vēl zemstes kā lekškrievijā, nebija
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latviešiem ari nekādas citas reprezentatīvas iestādes. Ari Rīgas Latviešu biedrība

jau bija tikai privāta korporācija, bez tam, kā jau redzam, viņai šāds eksperi-
ments varēja maksāt dzīvību. Atlika vienīgi jaunās pagastu valdes, kuras, ja ne

arī pilnīgi varēja runāt visas tautas, tad taču vismaz zemnieku vārdā. Nolēma

tādēļ, ka par delegātiem jāsūta pagasta vecākie, un šim uzdevumam izraudzīja
sekošos pagasta vecākos: Vītolu no Kaugariešiem, Zvirgzdiņu no Jaun-Brengu-
liešiern, Biķi (J. Einberga svaini) no Vec-Ates, Golveru no Vainižiem un

Brasliņu no Augst-Rozes.
1871. gada pirmās janvāra dienās lieta jau bija tiktāl paveikusēs, ka viņi

varēja doties ceļā.
10' Bet Rīgā tie nodomāja vēl apspriesties ar citiem tautie-

šiem, pārrunāt adreses tekstu un norunāt turpmāko taktiku. Viņi sagaidīja, ka

rīdzinieki arī no sevis sūtīs līdzi kādu delegātu un pievienos adresei arī savus

parakstus.
Tā kādā jaukā dienā Lauris piepeši, it kā no zemes izaudzis, ieradās pie

Pētera un noslēpumaini sacīja:
«Tā lieta ir tik tāļu! Paņem savus parakstus un nāc līdzi uz biedrību.

«Kad būs jābrauc?» Pēteris ieminējās.

«Ja nospriedīs, vēl šovakar
.. .»

«Umh!» Pēteris izlikās mierīgs, lai gan sirds iekšā tik traki pukstēja, it kā

kad kalējs sistu ar āmuru pa
laktu.

Viņš pačukstēja Mārim
...

tā arī zināja, kas jādara. Tie sapratās visi tik

labi, ka tiem nevajadzēja ne pāra vārdu mainīt. Neviens no lieka te nemanīja ne

mazāko nieku, ap ko še lieta grozās.
Pēteris noslēpa savas parakstu loksnes krūšu ķešā un devās Laurim līdzi uz

biedrību. — — — — ■— — — — — — — — — — -—

Augšām līdzās lielajai zālei kādā blakus istabiņā viņi bija sapulcējušies it kā

sazvērnieki. Dīriķis tur bija, J. Einbergs un Fr. Veinbergs, tad pieci vīri pelē-
kās laucenieku drēbēs, notinuši kaklus biezām šallēm un tauku zābakiem kājās.
Tas bija ar nodomu, lai viņi izskatītos īsti zemnieciski. Citi nu gan tādi izska-

tījās, bet citiem aiz maskotās ārienes lauzās cauri inteliģence. Un tad!
— —

Pēteris negribēja savām acīm ticēt: no saimniecības vīriem te bija klāt Tomsons,
Baumanis un Rambergs .. . Ai, cik viņam viegli palika ap sirdi! Viņš domāja,
ka ir vienīgais, kas atkāpjas no dotā solījuma Kubem, un, lai gan nekā ļauna
nebija darījis, tad tomēr apzinājās kā vārda lauzējs un blēdis. Bet nu viņi ar

..
.

Lauris viņu iepazīstināja ar Vītolu, slaidu, inteliģentu jaunekli, kuplu melnu

bārzdu līdz krūtīm. «Še ir tas vīrs, par
kuru jums stāstīju,» Lauris sacīja, zīmē-

damies uz Pēteri. «Viņam ir paraksti, un viņš arī uz miera jums līdzi braukt...»

«Ļoti jauki, patīkami!» Vītols attrauca, ar viņu apsveicinādamies. «Mums

taču tautas labā kas jādara
..

.»

«Nodošu jums savus parakstus,» Pēteris vilka ārā savas loksnes. «Būs te

apmēram kādu divpadsmit tūkstošu. Būtu daudz vairāk, bet policija daudz uz-

ķēruse un konfiscējuse ..
.»

«Mums gāja tāpat!» Vītols atbildēja. «Pašu biedru starpā radās nodevēji.
Viens pats Ķrauze no Mujāniem atdeva muižniekiem vairāk nekā piecpadsmit
tūkstoš. Tādēļ neviens vairs ar viņu negrib satikties, viss apgabals pret viņu it

kā atsalis . . . Bet esam vēl tomēr izglābuši ap 40.000, tā ka mums pa abiem

būs vairāk
par

50.000 parakstu . . .»

«levērojams skaits!» Pēteris sacīja. «Tā ir tautas balss, kuru vajag

ievērot...»

«Mums jāliek tai runāt,» Vītols attrauca. «Baltijas autonomija, kādu to
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muižnieki iesnieguši, mūs, latviešus, pamet gluži bez tiesību un nodod mūs pil-
nīgi vācu varā

...

Es zinu . . . liberālā landtāga partija to nav gribējusi. Kalna-

muižas Volfam, piemēram, neriebj, ka arī mums, latviešiem, kas labs tiek, Un-

gurmuižas Kampenhauženam tāpat, ari Pāles Samscns nav slikts, fon Krīde-

ners
.. . fon Menzenkampfs par to cieši uzstājies, lai arī zemniekiem landtāgā

tiktu dota aizstāvība
..

.»

«Zinu!» Veinbergs iebilda. «Savā avīzē «Zeitung fūr Stadt und Land

viņš dzīvi šo projektu aizstāvēja ...»

«Tikai diemžēl bez sekmēm,» Vītols turpināja. «Pārsvaru dabūja konser-

vatīvā partija ar Nolkenu priekšgalā. Sie kungi pazīstami caur saviem uzska-

tiem, ka cilvēks sākas tikai no barona
..

.»

«Mērkaķi!» J. Einbergs īgni nospļāvās. Tas bija zīmēts uz baroniem. Viņš
bija liels vīrs platiem pleciem un tādu seju, kas nevienam neuzticas.

«Vāciešu izredzes tikai tad labas, ja neviens pret viņu projektu nepaceļ
balsi,» Pēteris ieminējās. «To mums teica pats vicegubernators. Bet, ja mēs,

latvieši, pret to izteiksimies, viņu autonomijai radīsies arī vēl citi pretinieki
«Bez šaubām,» arī citi piebalsoja un stājās pie lietas tālākas apspriešanas.

Adreses tekstu, tā kā Einberģis to bija sastādījis, atzina par
labu un pieņe-

mamu. Bet adrese līdz ar atsevišķām parakstu loksnēm bija iesienama glītā vākā,

jo tādu taču viņu nevar visaugstākai varai rokā dot! Kā to izdarīt? Rīgā visi

grāmatsējēji vācieši, tā ka viņu noslēpums varētu, nākt gaismā .. . Policija taču

pēc parakstiem čakli medīja, un, ja vācietim tie būs rokā, tad tikpat kā vilkam

rīklē! Pašu darba nodevēju nogremdētu vēl galējā tumsībā
.. . lesiešana tādēļ

izdarāma Pēterburgā. Šimbrīžam Vītols sabāza visu drēbes kulītē un pašuva to

zem vestes. «Lai ņem manu dzīvību,» viņš sacīja, «bet papīrus no manis

nedabūs . . .»

Pārrunāja vēl jautājumu, cik pagasta vecākie būtu kompetenti šo adresi

nodot un vai arī rīdziniekiem nederētu pievienot viņiem savu delegātu. Lielākais

likuma pratējs starp viņiem izskaidroja, ka īsti likumīgi gan tas nebūtu, jo liku-

mos nav paredzēts, ka pagasta vecākiem būtu kāda tiesība griezties tieši pie

visaugstākās varas. Bet attiecas jau uz to, ko lūdz. Tā kā te lieta attiecas uz

pateicību un padevīgu lūgumu visas valsts interesē, tad jau varētu gan arī

drusciņ riskēt. Aiz šī iemesla ļoti labi būtu, ja arī kāds no rīdziniekiem ņemtos

tos upurus un brauktu līdzi kā neoficiāls delegāts. Ar padevīgu lūgumu griezties

pie valdības taču atļauts ikvienam uzticamam pavalstniekam. Vajadzības gadī-

jumā, ja tiktu prasīti kādi paskaidrojumi par pilsētu apstākļiem, tas būtu klāt

pie rokas
.. . Viss jau atkarājas no tam, kā uz šo lietu skatās augstākā admi-

nistrācija un kā uz to skatīsies krievu sabiedrība. Ir katrā ziņā jāizmēģina viss,

kas darāms.

Tā kā Pēteris Krauklītis jau labprātīgi bija sagatavojies līdzi braukt, tad
par

to vairs nebija nekāda spriešana un runāšana.

Tika aizrādīts, ka, Pēterburgā nobraukušiem, tiem jāgriežas pie latviešu stu-

dentiem, no kuriem Dīriķis zināja adreses. Tie tad viņus izvadās pa visu Pēter-

burgu, kur vien vajadzīgs. Bez tam vēl Vītolam bija kāds pazīstams Pēterburgā,

ģimnāzijas skolotājs Strunks, cēlies no burtniecieŠiem, Cimzes māsas dēls
.. .

Un beidzot par visu — delegātiem no Rīgas jāizbrauc tā, ka tas ne mazākā

ziņā nesaceltu kādu ievērību. Dzelzceļa stacijā tiem jāieronas vienam pēc

nav jāliekas, ka viens otru pazīstu. Vislabākais, ja tie kāpj katrs savā vagonā

un tikai Dvinskā pie pārsēšanās uz Pēterburgas dzelzceļa saiet visi kopa pa
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vieni vieti. Un, ja Rīgā sastop kāds pazīstams un prasa: «kurp laidīsi?»
— tad

jāsaka: «tepat mazu gabaliņu, jāpabrauc man līdz Skrīveriem vai Pļaviņām ...»

Beidzot vienojās, ka jāizbrauc vēl tanī pašā naktī, lai protestu nenovilcinātu

par ilgu un valdības iestādes jau nenāk pie kāda lēmuma bez latviešu ierunas.

Rīdzinieki tad nu aizbraucējiem spieda sirsnīgi rokas, novēlēja labu ceļa vēju,

pēc kam visi izšķīrās
.. . delegāti nopietniem vaigiem un pilnām sirdīm, pār-

pilnām saprazdami svarīgo uzdevumu
— —

Māris jau bija visu uz ceļa saga-

tavojuse, un Pēterim atlika tikai vēl no viņas atvadīties. Viņa gan
izlikās pār-

galvīga un jautra, bet sirds iekšā joņoja un traucās uz priekšu kā negudra. Cik

ērmoti un savādi tā pukst! Diezin, vai galu galā — —?
...

Kā vēl iziet?! Un,

ja viņš tiek iemests, kur saules neredz
.
. . viņi vairs nemaz neredzas?

— —

Savas bažas līdz ar lielo noslēpumu viņa tomēr noslēpa dziļu sirdī ar klusu

cienību. Viņš taču iet cīņā priekš tautas, un viņa ir varoņa līgava. Cīņā var uz-

varēt un arī var krist! Viņa tādēļ ne mazāk gribēja būt varonīga kā senā tautu

meita, kura pavadīja savu bāliņu, «karā aizjājot», appušķoja viņa cepurīti
.. .

Un tādēļ viņa neatkāpās no savām tiesībām, pavadīja savu bāliņu uz staciju un

atvadījās, kā pienākas . . . Sirsnīgais dziļi sajustas atvadīšanās skūpsts daudz ko

izteica . .
.

Viņus no tā uztraucēja pazīstama balss. «Ē, tu, Krauklīt, kur nu laidīsi?»

Pēteris atskatās atpakaļ, — aiz muguras Mārcis.

«Aha, nekur!» viņš piesarcis stomījās. «Jāaizbrauc tepat līdz Stopiņiem ..
.»

«Ko tur?!»

«Nu, tāpat —» Pēteris nesamanīja, ko teikt, «drusku sēklas iepirkties
..

.»

«Ko?! Tu ar sēklām sāksi tirgoties?»
«Jā, tāpat, — — jāaizbrauc pie kāda paziņas ..

.» Viņš redzēja jau citus

delegātus iekāpjam, bet nelikās ne zinis
.. .

Pašulaik deva trešo zvanu, un Pēteris devās iekšā vilcienā . . . Vēl no va-

gona loga tas vēdināja baltu mutautiņu un Māris tam pretim
.. . Mārcis galvu

vien nogrozīja. Līdz Stopiņiem vien brauc
— un tāda atvadīšanās?!

Lokomotive iekaucās
..

. vilciens nozuda tumsā un vada Pēteri pretim nezi-

nāmam liktenim
..

.

Māris bija tik pacelta, tik stipra, ka ne asaru nenolaida. Uz mājām ejot,

viņai sirdī skanēja pazīstamais tautu dziesmas pantiņš:

Mans bāliņis karā jāja

Nepušķotu cepurīti
.. .

Div-desmitā nodaļa

Pēc pusnakts. Vilciens, gari svilpdams, piestāj pie Dinaburgas stacijas. De-

legāti ar visām savām ceļa nastām izlēca no vagoniem un meklēja cits pēc cita.

Droši viņi sauca viens otru vārdā, droši salasījās vienā pulciņā un sēdās nu visi

kopā vienā vagonā. Viņiem krūtīs kas priecīgi saka, ka te vairs nesniedzas vācu

bruģu kungu rokas, kas viņus var likt trimdā. Te ir krievu ērglis pilnīgi tas

kungs, viņi līgsmi iedomājas tā varenību un kā naivi bērni paļāvīgi pieglaužas

pie viņa krūtīm.

Viņu braukuma mērķis jau arī bija savienoties galīgi ar šo vareno ērgli un

tikt zem viņa spārniem. Pie Varšavas vckzala atkal jāpārkāpj. Lūk, tur pa balto,

sniega apklāto klajumu, kurš salā dzirkstās un mirdz, dzelzceļa līnija aizstiepjas
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taisni pret ziemeļiem . . . Tur ir Pēterburga, tur izšķirsies viņu tautas liktenis un

nākotne. Pēterim tāda sajūta, it kā viņa jau tepat būtu aiz meža. Viņam uz to

sirds ilgās dedza tāpat kā citreiz uz Rīgu.
Kad vajadzīgie vilcieni aizlaisti, arī viņi kāpj iekšā savā un laiž nu pret zie-

meļiem. Viņi runā pilnā balsī, ir mundri un priecīgi un stāsta par saviem piedzī-
vojumiem un ceļa biedriem līdz Dinaburgai. Teic, ko nu katrs redzējis un dzir-

dējis. Pie Skrīveriem konduktors kādu noķēris pabeņķē
... pie Līksnas kāda

sieva vairs nevarējuse attapt savu vagonu.
Aiztiek viens otru ar jokiem un laiž

savai asprātībai vaļu. Runā un triec par it visu, tikai ne par savu braukuma

mērķi ... Jo aiz visas viņu pārgalvīgās jautrības slēpās kāda iekšēja neziņa, var

sacīt, gandrīz bailes. Rožainas cerības mainījās ar šaubām. Viņi gan tuvojās ar

tik draudzīgām un patiesām jūtām krievu ērglim, ka viņus nemaz citādi nevarēja

uzņemt kā draugus, un tomēr — — kas var zināt — —

Visapkārt pa krieviski vien tikai dzird runājam. Gan patīkami viņiem šīs

skaņas atskan ausīs, tikai žēl, ka daudz iet zudībā. Ar krievu valodas prašanu
toreiz Baltijā stāvēja ļoti plāni. Jā, pa

vāciskam gan viens, otrs tīri labi prata,

bet pa krieviskam pat ne skolmeistari, ne skrīveri. No mācītiem vīriem krieviski

saprata tikai tie, kas bija studējuši Krievijas augstskolās. Tādu nebija daudz, jo

vispār studētu latviešu bija maz. Un no plašākām aprindām, ja kāds varēja pa-

teikt, ka «kļieba» pa krieviskam ir maize un «lošaks» ir zirgs, tad tas jau daudz

zināja.
Bet no visiem delegācijas locekļiem nebija neviena, kas to būtu pratis. Pat

Vītols, kurš pa vāciski smalki mācēja, laid viņu priekšā, viņš tev izrunāsies ar

katru lielukungu, kā tīk, bet pa krieviski arī viņš vairāk nemāk pateikt, kā «/ia»

un «hct», un tas ir viss! Pie tam viņi bija jo lielā mērā modinājuši savu līdz-

braucēju interesi, kuri tā gribēja ar viņiem triekties un tuvāk iepazīties. Bet ko

nu ar zīmēm vien sarādīsi, kad mēle neklausa. Līdzbraucēji tikai nogroza galvas
un labsirdīgi pasmaida: «neMeij!» Jo krieviem visi, ko tie nesaprot, ir vācieši.

Delegātiem, to dzirdot, top pavisam modīgi ap dūšu, jo viņi taču taisni ir pret

vāciešiem. Bet kā to ieskaidrosi?!

Pleskava, Luga, Gačina . . . Pēterim garā Pēterburga pa baltajiem sniega kla-

jumiem skrien arvien tuvāk un tuvāk. Pie vakara, tā dzird runājam, būšot tur.

Bet vakars jau arī tepat ir. Visas zīmes liecina, ka slavētā ziemeļa Palmira

vairs nevar tālu būt. Beidzot — lai gan vēl gaiša diena — konduktors atkal

aizdeg sveces. Vilciens ieskrien kādā tumšā alā
...

tas ir Varšavas dzelzceļa

perons . . .

Drīz vien viņi atronas uz Pēterburgas ielām un viņu priekšā paceļas māju jūra

nosnigušiem jumtiem. lelas taisnas un platas, ļaužu pilnas, it kā tie no tirgus vai

baznīcas nāktu.

Vēl ir tikai maliene, bet Pēteris jau mana, ka te ir kas lielisks un neredzēts,

kam ar Rīgu nav nekāda samēra, jo tās pirmās pilis, kas te redzamas, esot tikai

kazarmes, kur dzīvo ķeizara zaldāti. Kādām
gan vajag būt tām pilīm, kur dzīvo

ķeizars pats?! Jo tālāk tie iet, jo lieliskākas atveras izredzes. Pēteris un Vītols

gan abi cenšas nebrīnēties, bet pārējiem delegātiem lauceniekiem mutes it negribot

paveras platas.
Bet nav vaļas brīnēties! Jāmanās nost no kājām, ka nesabrauc vai nesamin.

Viņiem tomēr jāpadomā, kur palikt. Jāpieņem kāds fūrmanis, lai noved tos uz

«Staraju Rīgu», kura viņiem ieteikta no pazīstamiem un kur var sarunāties arī pa

vāciski.

Fūrmanis zin. Tas esot tur Marijas pils tuvumā. Viņi brauc pa to vienu pašu
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platu un taisnu ielu, kurai, rādās, nemaz gala nav, tad beidzot pagriežas sānis un

pietura pie kādas divstāvu mājas. Uz glāžu durvīm stāv: «Grapa» Pnra» un arī

«Alt Riga». Viesnīca, par sevi ņemot, nav nemaz tik glauna, tomēr mūsu lau-

ceniekiem sirds tīri pukst .. .

Samaksā izvosčikam
— pēc Rīgas cenas jau pārpiinīgi, — bet tie plijas vēl

pēc kādiem griveņikiem . . . tāļš ceļš. Nu, dod viņiem vēl
.. .

nav jau žēl . . . Bet,
tikko tie tikuši ar tiem galā un grib ieiet viesnīcā, durvju sargs tiem stājas ceļā
un noprasa: «ko tie še gribot?!»

«Noņemt korteli un vēl uz ilgāku laiku!» Vītols atbild pa vāciski.

Portjēs ieplēš acis un apskata viņus no galvas līdz kājām. Tie, proti, bija
ģērbušies prastos mužiku uzvalkos un kaklus notinuši ar biezām šallēm.

«Se taču ir, es domāju, viesnīca!» Vītols nepacietīgs iesaucās.

«jā, bet tikai priekš pieklājīgas publikas,» portjēs sausi atbild. «Pameklējiet

naktsmājas priekšpilsētas iebraucamās vietās
.. .

Pienācis klāt arī viesnīcas pārzinis, kurš tāpat izbrīnējies viņus uzlūko. «Ko

domājat, Ivan Petrovič, šī publika grib pie mums apmesties!» portjēs viņam iro-

niski paziņo. Viesnīcnieks nu vēl vairāk ieplēš acis, smīn viņiem, tā sakot, taisni

Pēterim jau sirds aptekas. Kas tā par
cūcību! «Lūdzu nepārskatīties,» viņš

aizskarts iebilst . . . «mēs esam latviešu tautas delegāti . ..»

Ne viņi zin, kas ir latviešu tauta, ne kas viņas delegāti! Tādēļ šāds aizrādījums
tos atstāj gluži aukstus

.. . Pēteris tādēļ uzvelk citu stīgu. «Laikam gan domājat,
ka mēs bez naudas?!» Izvelk savu deņķelbuku un parāda tam simtnieku.

Tie uzlūko viņu vēl līdzcietīgāku smaidu. Kas
gan Pēterburgā simtnieks?!

«Der Bauer scheint Geld zu haben!» portjēs iesmejas, un viesnīcnieks viņu uzlūko

ar tādu vaigu, it kā gribētu sacīt: «Tā nieka dēļ mēs vēl aizdzītu visus savus

kundes ...»

«Nu, vai tad mums par savu naudu jālūdzas!» Pēteris sapīcis iesaucās
.. .

«Tepat blakus jau arī viesnīca ...»

«Jaā!» portjēs ironiski piebalso . . . «Pamēģiniet savu laimi
..

.»

Viņš aizrauj durvis, un līdz ar to saruna beigta.
Turpat blakus uz glāžu durvīm stāv «Hotel Leipzig». Viņi iet pa tām iekšā,

bet ne vairs tik droši un apzinīgi, un prasa: «Vai nevarētu te dabūt kādu

numuru?»

Te durvju sargs viņus tikpat kā ērmus uzlūko un strupi atbild: «Nav
.. .

Aizņemts ...»

Nu, tad jau nav ko runāt
... ies tālāk

..
.

Bet trešā ceturtā vietā tāda pat nelaime! Pat iekšā ieiet un uzkost neatvēl
.. .

«Vācieši!» Pēteris rūgti ieminas. «Viņi visi kopā norunājuši . .
.»

Bet Vītols noprot gan, kur tā vaina. «Mums nevajadzēja vis tā maskoties
par

tādiem mužikiem. Te, Pēterburgā, tas nevelk
.. . Viņi to neizprot un skatās uz

činu ...»

Tā viņi iet no vienas vietas uz otru un aizmaldās atpakaļ uz to pašu plašo
ielu. Uz mājas stūra stāv: «Bo3HeceHCKHH np.». It kā nokaunējušies par savām

nesekmēm un paklausīdami aizrādījumam, tie virzās arī atpakaļ uz priekšpilsētu.
Bet vilks viņu zin, kur te ir tā priekšpilsēta?

Beidzot uz Jekaterinhcfska prospekta stūra tie redz atkal kādu Chambre gārni.

Saņem dūšu un iet iekšā. Te nav vācieši . . . grūtāki saprasties, bet iztiek . . . Gan

arī skatās uz viņiem platām acīm, bet ne tik nicinoši kā vācieši . . . Tikai to grib
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pārliecināties, vai ir «pašporti» un nauda, — kas, protams, netrūkst, — un tad

dod viņiem labprāt pajumti un apkalpo tos uz to labāko
..

.
Tā beidzot viņi tiek pie vietas un tikai vēl vakarā nu dabū atlaist kaulus.

Ka Pēterburga varētu būt pret viņiem tik neviesmīlīga, to viņi nemaz nebija do-

mājuši. Bet viņi nepamet uz Pēterburgu cerības . . . Tie jau bija vācieši . . . Lai

tikai viņi dabū saprasties ar pašiem krieviem, tad būs pavisam citādi! Tagad tikai

labi izgulēties un atpūsties no lielās iešanas un braukšanas.

Otrā rītā Vītols ar Pēteri taisīja vaļā savas ceļa somas un apģērba līdzi
pa-

ņemtās pilsētnieku drēbes, lai neizietu atkal šā tā. Viņu pirmais ceļš bija uzmeklēt

savus tautiešus, latviešu studentus. To adreses viņiem bija uzdotas jau Rīgā. Viņi
iegādājās Pēterburgas plānu un meklēja, meklēja, kamēr sameklēja

..
.

Pieci vīri tie dzīvoja kopā kādā nelielā, dzīvoklī — ielu un numuru Pēteris

vairs lāgā nevarēja pateikt. Pa krievu modei tie bija paņēmuši kopēju ķēkšu, kura

tā kā artelī tiem vada kopēju saimniecību. Tā viņi vislabāk un lētāk tika cauri.

Studenti mūsu tautiešus nu gan saņēma tik sirsnīgi, ka vairāk nevar vēlēties.

Tie nemaz nedabūja savus vārdus minēt un sacīt, ka ir latvieši . . . studenti to jau

no viņu acīm noprata. Tie apkampās un skūpstījās, lika to labāko pudeli, kas

tiem bija, galdā un vēlāki tad nu tikai iepazinās. Pēterim tas gāja ļoti pie sirds.

Pēc nepatīkamā, ko tas vakar bija piedzīvojis, tas jutās tagad tā, ka arī viņam

Pēterburgā ir mājas.
Kad pirmais svinīgais apsveicināšanās brīdis bija pagājis, tad sākās sarunas,

iemešana pa «špukteram» un sīkāka iepazīšanās. Studentu seniors jeb vecākais

biedrs bija Jānis Kļaviņš, ar rakstnieka vārdu Ģedautis, vēlākais «Rotas» redak-

tors, prokurora biedrs Jelgavā un advokāts Rīgā.
108 Pirms saviem studiju gadiem

tas bija jau bijis tautskolotājs, bet, slāpdams pats pēc zinātniskas izglītības, kā

viņš sacīja, un «gribēdams vest savus tautiešus pie gaismas», devies uz augst-

skolu, lai iegūtu lielāku izglītību. Un nevar sacīt, ka tas būtu noticis, spriežot pēc
mūsu laikiem, vienīgi karjeras dēļ. Tautība vēl toreiz nebija slaucama govs, jo

nemaz vēl nezināja, vai no viņas pavisam ko var izslaukt. Tā prasīja vienīgi

upurus. Vai nu bija jāziedo savas artavas, vai arī morāliski jāzaudē: no tādas

familijas, kuru visi augsti cienī un godā par vāciešiem, jāpieskaitās pie bauriem

un latviešiem, jāsaņem kungu mazcienība, ka uz tevi skatās tā pār pleciem. Un

tādēļ tad arī gadījās censoņi iz pieaugušu cilvēku vidus, skrīveri vai skolotāji,
kuri tad devās uz augstskolu nolūkā ar iegūto izglītību strādāt priekš tautas. Lai

tikai iegādājamies Krišjāni Valdemāru. Kļaviņš-Ģedautis bija viens no tādiem

gariem. Vismaz viņš tai ziņā staigāja Valdemāra pēdās, ka biedroja biedrus-

studentus uz tautisku darbu. Pēc Valdemāra aiziešanas no Tērbatas turienes lat-

viešu studentu pulciņš bija iznīcis. 109 Kļaviņš to no jauna nodibināja. Un, pār-

cēlies uz Pēterburgu, nodibināja atkal tādu. pat studentu pulciņu te. Gādība par

saviem biedriem viņam bija ienesuse pievārdu «onkuls».

Otrs viņu pulkā bija jurisprudences students Tress, ļoti cītīgs un apdāvināts jau-

neklis, bet par viņu nav daudz ko stāstīt, tādēļ ka īsi pēc studiju beigām tas mira.

Tālāk, brašs zēns, jau diezgan gados, melnu, garu bārdu, bija nitaurietis

P. Gailīts, vēlāk valodas skolotājs Minskā, tad Maskavā. Arī viņš, tāpat ka

Kļaviņš-Ģedautis, tecināja čakli savu spalvu «Baltijas Vēstnesī», apgaismodams

skolu un valodas jautājumus.

Pārējie divi biedri bija par šiem ievērojami jaunāki. Pirmais no tiem, neliels,

sārts, strauju temperamentu, bija Aleksanders Vēbers, vēlākais «Balsa» redaktors-
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izdevējs un advokāts Rigā. !i0 Nelūkojot savu jaunumu, tas latviešu avīžniecības

druvā bija strādājis vairāk nekā viņa abi vecākie biedri kopā un zem pseidonima
«Varadoišu Zanderis» jau toreiz puslīdz pazīstama autoritāte. Pēteris ar viņu jau
reizi bija ticies Rīgā. Bet, nelūkojot uz to, tas bija padevīgs saviem vecākiem

biedriem un labprāt klausīja viņu aizrādījumus. Otrs jaunākais biedrs, patievs un

paslaids, pagaru
smakri un melnām pūciņām virs zoda, bija Fridrichs Grosvalds.

vēlāk advokāts Rīgā un Latviešu biedrības priekšnieks. 111

Pēterim likās, ka šie abi jaunekļi uzauguši samērā daudz labākos apstākļos,

nebija tādi īsti ziemcieši, kas paši panesuši visādu sutu un latviešu tautas grūtības,

tā sakot, līdzi dzīvojuši. Vēbers
gan,

kā jau aizrādīts, jauneklis ar temperamentu,

likās būt tautietis vēl lielāks nekā Kļaviņš. Viņš, tā sakot, ar krūti runāja par

latviešu senčiem un dieviem, par tautas radniecību ar leišiem un senprūšiem.

Runāja skaidri latviski, bet uzsvēra vārdus tā un lietoja kādu kļūdainu konstruk-

ciju, ka dzimuša latvieša ausij tas nevarēja palikt apslēpts. Turpretim pie viņa

jaunākā biedra varēja skaidri izmanīt, ka viņa audzināšana bijusi pilnīgi vāciska.

Pie tam tas bija tāds pabiklis un pavisam atturējās no sarunām, kad tās grozījās

ap tautas lietu. Daudz kas, par ko citi iesila, atstāja viņu pavisam aukstu. Dau-

dzus jēdzienus tas pa latviski nemaz nevarēja izteikt un brīžiem pat sāka valodu

lauzīt. Protams, ka vecākie biedri viņam to tā nepielaida, un daudz tas par saviem

«also» un «aber» tika āzēts. Par atgādinājumu, ka tas ir tautietis un tam tādam

būs palikt, tie bija tam devuši vārdu «Līgo» un tikai tā vien viņu sauca.

Pēterim jau nu gan ļoti patika Kļaviņš savas atklātās un vienkāršās dabas dēļ.
Viņš nemēģināja izlikties, kas ir, tas ir, latviešu cilvēks ir un paliek! Nebūtu

viņam studentu mundieriņa mugurā un viņa rokas tik mīkstas un labi koptas, tad

grūti pateikt būtu, vai tas students vai lielais puisis, kas pelna pusotra simts rubļu

gadā, bet kurš arvien lūkojas, kur ir bara gals. lesāc tu ar viņu runāt, viņš zin

visu! Gudrs cilvēks
...

pie tam pats diezgan piedzīvojis un sutu cietis.

Viņš nebija nekāds uzdzīvotājs, bet tādos svinīgos brīžos tas labprāt cienīja

labu konjaku un labu cigāru. Tad viņš sāka par sevi stāstīt, un tad viņa pašap-

ziņa auga, pie kam tas runājot vienu otru vārdu izgrūda daiļskanīgi caur nāsīm.

«Latviešu, studentam,» viņš sacīja, «vajag saņemt visus spēkus, tikai tad viņš kur

var tikt! Mūsu tauta ir nabaga, mūsu vecāki mazturīgi, no mājām mēs nekāda

pabalsta nevaram dabūt. Taisni otrādi, dažam labam no mums jāpabalsta mājās

tēvs un māte vai atkal kāds brālis un māsa! Bet mums vajag strādāt, strādāt un

strādāt! Te, Pēterburgā, var
...

Te var dabūt stundas un it labi nopelnīt. . .

Pro-

tams, lekcijas arī nevar nokavēt
...

tās vajag apmeklēt tikuši. Kas vienā semestrī

aplikts, to vajag izņemt cauri ..
.

nelīdz nekas . . .
ledzert pa reizai arī vajag .. .

nevaram dzīvot kā lūši. Jā, — latviešu studentam vajag panest visu, viņam vajag

iespēt visu. .
.

darbu un dzīrās
...

tas nevar atteikties
..

. vajag dzīvot —» uz viņa

vaiga varēja lasīt pašapzinīgu «tā kā es»
.. . «Un priekš tautas viņam vajag

strādāt, priekš savas tautas!»

«Krāt senču gara mantas,» Varaidošu Zanders piebilda, «izpētīt savas tautas

mitoloģiju, vecās parašas
.
. .»

«Itin pareizi, zēn!» Kļaviņš turpināja. «Strādāt arī pie sabiedriskās dzīves at-

tīstīšanās . . . pie latviešu kultūras uzplaukšanas . . . Vai zināt, kādu milzīgu, ne-

mirstīgu darbu mūsu tautieši tur Rīgā pastrādājuši? Viņi nodibinājuši mums tau-

tisku biedrību
. . .

kultūras centru
..

.» Un liela asara noritēja pār viņa vaigiem.

«Tam būs pulcēt it visus tautiešus ap sevi
.
. . Pēterburgā mēs, latvieši, kā tauta

nekad nekādu svaru neiegūsim, arī citās Krievijas pilsētās ne
..

.
savu maizi tur
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ēdīsim, tas ir viss! Bet mūsu dzimtene, Latvija, mūsu Rīga, tā reiz būs latviešu

Rīga. Un, kad mēs reiz būsim tūkstots studierētu latviešu vīru, kad mēs būsim

desmit tūkstots . . . tad Latvija būs liela . . . būs ziedu laiki . . . trari—tra—rī! . . .»

Ar katru jaunu špukteru viņa sajūsma auga un rāva arī citus līdzi. Pēterim

acis spulgoja vien! Te bija cilvēks, kas izteica skaidri to, kas neskaidri bija slē-

pies viņa krūtīs. Līdz šim viņi centās tikai pēc tā, lai latvieši Rīgā tiktu ciesti.

Bet te uzreiz kas vairāk —■ — Rīgai reiz būs būt latviešu Rīgai. . . Nē, uz to

var iespert vienu. . .

«Rīga ir mūsu kultūras pamats!» Kļaviņš turpināja. «Krievijas pilsētās, kur

būsim dzīvojuši, laiks drīzi vien noslaucīs mūsu pēdas .
.
. bet Rīgā, tur paliks

mūsu tradicijas. Kad es, piemēram, aizgāju uz Tērbatu! Ne vēsts tur vairs nebija,
ka tādi Valdemāra studentu pulciņi tur reizi bijuši, ne zīmes no tiem! Un tad,
kad dzirdēju, ka jūs tur Rīgā esat nodibinājuši biedrību un ceļat māju, tad, vai

jūs varat iedomāties, ko es tad viens svešumā jutu! Nē, es domāju, mums taču

Tērbatā te vajag būt arī latviešu studentiem. Vai, katrs par sevi dzīvodams, kā

kurmis savā alā ieracies, mēs šo gadījumu palaidīsim garām klusuciezdami? Gāju
un meklēju. Biedri, es sacīju, vai jūs zināt, kas tagad Rīgā notiek? Aizsūtīsim

saviem tautiešiem uz Rīgu apsveikšanas telegramu
...

arī mēs, Tērbatas latviešu

studenti, saprotam šī notikuma lielo nozīmi
.
. . Visi tik līgsmi uztraukti, sajūsmi-

nāti: «jā, jā, nosūtīsim apsveikšanas telegramu!» «Arī mans Līgo,» tas radīja ar

roku uz Grosvaldu, — «tik aizkustināts, tik līgsmis — —
ka latvieši jau tiktāl

tikuši, to šis nevarējis iedomāties, —
bet telegramu līdzi neparaksta, dari, ko zini,

bet neparaksta ...»

Viņš šos vārdus izsacīja aizskartā tonī, it kā pārmezdams. Līgo piesarka līdz

ausīm. Bet viņā slēpjas jau nākošais advokāts. Uzšāvies kājās, tas mēģināja sevi

attaisnot. «Aber es tok nevarēju zināt!
.
. . Kāds gala iznākums tur ir . . .

vai tādu

biedrību vēl pavisam atļauj — —»

«Jā, jā, es zinu,» Kļaviņš viņu pārtrauca. «Pēc vācu kungu ieskata tādas

biedrības latviešiem nav vajadzīgs ...
un viņi gandrīz dabū zināt, ka arī tu tur

esi klāt! Dažu labu reizi, no rīta pacēlies, mīļo zēn, tu nezini pats, kas tu īsti

esi, latvietis vai vācietis
.
. .»

«Aber, onkul, kad es neviena no viņiem nepazinu!» viņš vēl jo dedzīgāki sāka

sevi aizstāvēties. «Man taču vajag zināt, ar ko man darīšana — —»

«Ar latviešiem, manu mīļo zēn! Par tautieti tev tā kā tā jāpaliek, no tam tu

vaļā netiksi ...»

«Es varu arī būt latvietis! Abar man vajag zināt, kas tie par elementiem?

Kādu labumu tā biedrība var man dot?»

«Kas var zināt, Līgo!» onkuls viņu pārtrauca. «Kas var zināt, kam par labu

tāda biedrība? Varbūt reizi nometīsies Rīgā, dzīvosi tur un būsi šīs biedrības

priekšnieks. Tad varēsi arī apsvērt, cik viņa par labu vai ļaunu.»

Šinīs vārdos jau skaidri skanēja cauri ironija. Līgo sacirties vēl jo stūrgalvī-

gāki palika pie sava. «Bet kā es varu zināt, kāda mums harmonija?! Aber tu

gribi, lai es rīkojos pret saviem ieskatiem?! Cilvēkam tak vajag likt svaru arī uz

satiksmes formām.»

«Nenoliedzami,» onkuls turpināja, «glīta forma ir laba lieta! Katru rītu vajag

izpucēt aiz nagiem aizkrājušos melnumus. Jā, jā, Līgo, kad dienās būsi nometies

Rīgā, mēs tevi ievēlēsim par Latviešu biedrības priekšnieku. Tad varēsi sēdēt ar

gubernatoriem, reprezentēt tautu, reprezentēt biedrību. Uz to, man šķiet, tev ir

dāvanas.»



330

Varadoišu Zanderis saprazdams smīnēja, it kā par Līgo skādi priecādamies.
Bet pēdējais to neizrādīja, izlikās tā, it kā viņam būtu palikuse taisnība. «Na,

also, tad taču tu atzīsti, ka cilvēkam vajag uzstāšanās
.
. . also, vajag prast sevi

reprezentēt ...»

«Tā ir laba lieta!» Kļaviņš atteica. «Bet es tādēļ nenoliedzu arī iekšējo ko-

dolu, cilvēka saturu, sirds pukstienus un mīlestību uz tautu! Ja tautai iet grūti,

tad mums, cik vien iespējams, jāiet tai palīgā. Kādēļ mūsu tautieši ir še, Pēter-

burgā? Vācu lielkungi ne vien senatnē ņēmuši tautai tiesību, viņi arī nākotnē tai

negrib tās dot. Tautas tiesības ir apdraudētas. Arī biedrība atronas kritiskā stā-

voklī, kā man tautietis —» viņš rādīja uz Pētera, —
«saka. Katru acumirkli viņai

draudot slēgšana. Un tādēļ tev, mīļais Līgo» —■ viņš to sacīja ar neatlaidīgu

nopietnību, — «jāiet viņiem līdzi pie ministra. Tev jāpalīdz aizstāvēt tautas lieta.»

Līgo uzreiz it kā satrūkās un palika maziņš. «Es tomēr —
onkul

—
abar,

kā tas ir » viņš stomījās. «Lai labāk iet Aleksanders . . . viņš krieviski runā

labāk par mani
. . .»

«Jā, es to var . . . onkul, laid man to izdarīt!» Varaidošu Zanders smaidī-

dams pilnu krūti iesaucās. «Es neliekas atbaidīties ■— —»

«Neliekos, tev jāsaka,» Kļaviņš izlaboja.
«Neliekos atbaidīties,» jauneklis atkārtoja un, gribēdams pierādīt savu valodas

prašanu, vēl piebilda sekošu frāzi: «Ja es to darītu, man būtu aiz kaunuma

jānosarkst!»
«Aiz kauna, Varaidot!» Kļaviņš koriģēja. «Labs zēns tas Varaidošu Zande-

ris,» viņš pagriezās pret Pēteri, «mācās čakli Bīlenšteinu un ir starp mums labā-

kais latviešu valodnieks teorētiķis. Tikai praksē viņam bieži vien tie vārdi pārķeras.
Nu nekas, tu, zēn, man šķiet, būsi reiz labākais latviešu gramatiķis un orators . ..»

«Vienlīdz daudz!» Varaidošu Zanderis, kas nebija tik jūtīgs pret šo uzslavu,
smiedamies attrauca. «Bet atļauji man, ka es izvedu mūsu tautiešu lietu . ..»

«Jā jau, zinu, ka esi malacis,» Kļaviņš attrauca, «bet šoreiz, puiki, jūs
abi paliksiet mājās! Aiz stratēģiskiem iemesliem. Jo, kad jau tik zaļi zēni kā jūs

tur sāktu pa pulku maisīties, tad valdībai būtu jādomā, ka visa tā adrese tikai

tāds joks vien! Tā ir mūs
, veco, lieta! Mums taču vēl divi tautieši, kas te līdzi

runā. ģimnāzijas skolotāji Struņķis un Remiķis. Jūs, jaunie, ja atliek laiks, izrā-

diet tautiešiem Pēterburgas pieminekļus un ievērojamās vietas, mēs viņus izvadā-

sim pa visām iestādēm, kur vien vajadzīgs
..

. Jūs abi apmeklējiet tikai savas

lekcijas un sniedziet savas stundas. Bet vienu gan, Aleksander! Tu vari gan saga-

tavot «Golosam» kādu rakstiņu par Baltijas agrarjautājumu. Ko Andrejs Alek-

sandrovičs tev atbildēja?»

«Teica, ka labprāt visu ievēros,» Varaidošu Zanderis attrauca. «Bet ari

Michails Ņikiforovičs ļoti interesējoties par Baltijas būšanām un vēloties, lai

viņam ko aizsūta uz Maskavu . . .»

«Var arī! Sataisiet, zēni
. . .»

Andrejs Aleksandrovičs Krajevskis bija «Golosa», toreiz lielākā un visvairāk

lasītā krievu laikraksta, redaktors-izdevējs. Viņš bija, tā sakot, dzimis avīžnieks,

jau no jaunekļa gadiem nodarbojies ar šo arodu. No sākuma viņš nomāja zinātņu
akadēmijai piederīgās «rieTep6yprcKHH Kad tās pēdīgi viņam vairs

neiznomāja, bet V. F. Koršam, tas 1862. gadā dibināja pats savu avīzi «Foacc».

Visā savā pastāvēšanas laikā šis laikraksts stāvēja krievu avīžniecības priekšgalā,
bija gan stipri šovinistisks, bet arvien vēl kreisākā lapa un toreizējās krievu

inteliģences domu izteicēja. Vēlāk, Aleksandra 111 valdības laikā, «Golosu»
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slēdza un pie ši gadījuma noliedza latviešu presei kaut ko rakstīt
par Baltijas

agrarapstākļiem.
Michails Ņikiforovičs bija pazīstamais Katkovs, avīzes «Mockobckhh

mocth» redaktors.

Atnāca vēl kāds tautietis, minētais ģimnāzijas skolotājs Struņķis. Viņš bija
Gailīša viežu, tumšu bārdu. Ar Vītolu tas labi pazinās, jo bija no tās pašas puses,

matīšnieks, bija par latviešu adreses nodomiem dzirdējis, un tādēļ viņiem šī lieta

nebija sveša. «Ir labi,» viņš sacīja, «ka inteliģentā krievu sabiedrība ņēmuse tik

noteiktu stāvokli pret vāciešiem. Viņa atzīst, ka Krievija izdarījuse kļūdu, ļaudama

Vācijai sakaut Franciju. Vācu pārmērības nu tagad būs jāizbauda arī citām

tautībām. Tādēļ tad krievu sabiedrības naids pārgājis arī uz Baltijas vāciešiem,

un tas ir labi!»

Varaidošu Zanderis, kurš arvien labprāt mīlēja politizēt, arī tagad nepalaida

garām izdevību. «Francijas agrākā izturēšanās,» viņš sacīja, «ir bijusi tāda, ka

Krievija tai nevarēja būt draudzīga. Baltijas vācieši paši par sevi diezgan grēko-

juši, tā kā tiem nemaz nav jācieš par Vācijas vāciešu grēkiem ...»

«Jā, jā, zēn,» Struņķis attrauca, «bet bez šī izdevīgā gadījuma krievu sabied-

rība tik aplam nebūtu nākuse uz viņu grēkiem ...»

«Nestrīdēsimies tik daudz par teorijām,» Kļaviņš viņus pārtrauca. «Mums

tagad priekšā praktiskas lietas. Mēs visi esam uzticami Krievijas pavalstnieki, un

mūsu tautieši ir atbraukuši nolikt pie troņa pakāpēm mūsu tautas vēlēšanos un

pateicību . . .Kā viņi tur tiks, kas viņiem ceļu uz turieni izgādās? Redziet, no tam

viss atkarājas. Viņi Pēterburgā sveši un nekā nezin
...

ik uz soļa tiem vajag

vadoņa un paskaidrotāja .. . Viņiem palīdzēt, ka tie savu pienākumu var izvest

galā, tas tagad ir mūsu goda pienākums .
.

.»

«Pilnīgi manas domas, onkul!» Gailīts viņam piebalsoja. «Jo pie kā gan citi

tie lai griežas. Es esmu ar mieru mest visus citus darbus pie malas un savu dienu

pēc kārtas priekš viņiem dežurēt . . .»

«Labi, es arī uz miera!» Struņķis sacīja. «Apņemos pēc kārtas dežurēt savu

dienu.»

Ar mieru bija arī visi citi.

«Tātad pieņemts!» Kļaviņš apstiprināja. «Mēs, vecie, iesim līdzi pie tiesu

iestādēm, zēni lai viņiem izrāda Pēterburgu un ar to iepazīstina. Bet
par visām

lietām mums vajag uzstādīt noteiktu plānu. Kā to lietu iesākt? Tāda adrese un

delegācija ir tomēr oficiāla padarīšana, un tai jādod likumisks pamats. Vajag
zināt, kur griezties, lai lietai būtu panākumi. Ko tu domā, Tress?»

«Pareizi un likumiski būtu,» uzrunātais atbildēja, «ja delegācija grieztos pirms

pie Baltijas ģenerālgubernatora, kņaza Bagrationa. Viņš uzturas tagad Pēter-

burgā un apmeties Eiropas viesnīcā. Viņam varētu lūgt, lai tas lietu ceļ priekšā

viņa majestātei kungam un ķeizaram . . .»

«Pilnīgi manas domas!» Kļaviņš piekrita. «Viņš šādam goda pienākumam ne-

maz nevar pretoties. Vai viņam šinī gadījumā neuzsmaida laime, ka tas var tuvo-

ties troņa pakāpēm un sacīt: augstais kungs un ķeizar! Tie zemes ļaudis, kurus

es pārvaldu, ir nākuši, lai noliktu pie jūsu majestātes kājām savas dziļākās patei-

cības un padevības jūtas! Es lūdzu viņus uzklausīt, augstais kungs un ķeizar »

Un atkal liela asara noritēja pa viņa vaigu
...

«Bet ja nu ģenerālgubernators tomēr atsakās?!» Gailīts iebilda. «Mums jabut

gataviem uz visu ...»

«Tad mums ir iemesls un pamats griezties pie citam iestādēm,» Kļaviņš iesau-
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cas. «Bet kur ir adrese? Vai ca ir tada stavckh, ka to var augstai valdīšanai

rokās īdot?»

Vītols steidzās to parādīt .. . «Te ir ar visiem parakstiem
.. .

liekas, ka būs

pareizi . .
.

Tikai to gribam likt vēl glīti iesiet. Rīgā aiz viegli saprotamiem iemes-

liem to nevarēja izdarīt ...»

Kļaviņš skatīja vēl reizi cauri tekstu. «Nu tad zēni jūs aizvedīs pie tā labākā

Pēterburgas grāmatu sējēja . . . Līgo, Varaidot, tā tagad jūsu darīšana!»

Viņš atdeva atpakaļ papīrus. «Labi!» zēni jau tūdaļ ķēra pēc cepurēm.

«Nē, nē, pa vienam!» onkuls aizrādīja. «Pēterburgu mēs katrs viens pazīstam
loti labi, tā ka divu. vadoņu uz reizi nav vajadzīgs. Mums ar laiku jārīkojas eko-

nomiski
...

tā ka, izpildīdami savu goda pienākumu, neaizkavējam par
daudz

savu darbu. Pirms lai iet Varaidots savu kārtu
.. . pēc tam varēs iet Līgo .. .

Pagaid, pagaid, puiš, kamēr tautieši ies . . . Neesi tik nepacietīgs . . .»

Varaidots, proti, nemaz vairs nebija noturams.

«Es domāju, ka arī presei jāliek strādāt,» Gailīts ieminējās. «Tai vajaga

zemi sagatavot un ieinteresēt krievu sabiedrību ...»

«Itin pareizi!» Kļaviņš piekrita. «Jo vairāk Pēterburga par mums runās, jo

lielāki būs mūsu panākumi. Iztrāpās jau ari itin brangi, ka. mums ir jau iesūtīts

«Golosā» kāds raksts par Baltijas agrarapstākļiem .. . Varaidot, tu pieej vēl

katrā ziņā šodien pie Andreja Aleksandroviča un saki, ka mums ļoti attiecas no

tam, lai raksts parādītos šinīs dienās ...»

«Labi, onkul! Izdarīšu!
..

.»

Bija nu arī laiks šķirties un katram iet pie sava pienākuma. Bet pirms vēl

norunāja, ka ik vakarus pēc beigtiem dienas darbiem sapulcēsies un padzīvos kā

īsti tautieši. Zinās tad arvien, kā lieta stāv, un redzēs, kas darāms. Pēc tam tad

katrs devās uz savu malu . . .

Šodien Pēterim ar savu draugu bija Varaidošu Zanderis par čičeronu. Viņš
tos pirms noveda pie galma grāmatsējēja, kas apņēmās to darbu triju dienu laikā

pagatavot un tik glītu, cik vien iespējams. Izmaksāšot tas astoņpadsmit rubļu
sidrabā. Aizveda viņus arī uz «Golosa» redakciju. Andrejs Aleksandrovičs, lai

gan bija ļoti nevaļīgs, tomēr teicās ļoti priecīgs, viņus redzot, un spieda tiem tik

sirsnīgi roku kā saviem draugiem. «Raksts
par Baltijas savādiem apstākļiem,»

viņš sacīja, «tiks vēl nodrukāts šodien.» Saprast mūsu delegāti saprata visu, ko

viņš teica, tikai nemācēja atbildēt. Vārds tādēļ atlika Varaidošu Zanderim. Tas

redaktoram stāstīja pilnu galvu par latviešiem, un tas nevaļīgs, skatīdamies cauri

savas korektūras, pamāja tikai ar galvu: «/ļ,a, jļpl, Aa&Ho!» Un, kad tie

atvadījās, tad vēl sirsnīgi smējās un spieda viņiem roku
.
. . «KAanfliocb. . . Moe

noMTCHie. . .»

Pēc tam students delegātus vadāja apkārt pa Pēterburgu un izrādīja tiem

ievērojamākās vietas: Ņevska prospektu, Ziemas pili, lielo riņķveidīgo ģenerāl-
štāba ēku tai pretim ar lielo arķu, kas izveda uz Morskaju, ermitažu, admiralitāti,

Izaku, senātu un vēl citas svarīgas vietas. Pēteris staigāja kā pa kādu pasaku
valsti: platas ielas, augsti nami, plaši laukumi, lielas stabu rindas un grandiozi

pakāpeņi — — cik apspiesta un nabadzīga pret to viņa citkārt apbrīnotā Rīga.
Tur viss saspiests un šaurs, bet še kāds plašums!

«Kur tas viss te varējis rasties!» tas pie sevis nodomāja. «Vēsture taču rak-

stīts, ka te bijis kails
purvs. Un kādēļ te taisni cēlās Krievijas varenā pilsēta un

ne citur?!»

Uz reizi viņam pārvēlās pār lūpām skaļš «ā!» Kā sastindzis viņš uzlūko
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vara jātnieku tur augšā uz stāvās klints. Nesedlota zirga mugurā, liesmojošām
acīm tas drāžas uz priekšu, un čūska samīta lokās zem viņa zirga pakaviem ...

Viņi sasnieguši Pētera Lielā pieminekli, kuram neviens nevar paiet garām bez

estētiska pacildinājuma. «Petro Primo, Catharina Secunda», tur stāvēja iecirsts

akmenī (Pēterim Pirmajam Katrina Otrā).

Viņš, šis varenais, kas tur sēž zirga mugurā, tas šo brīnumu cēlis. Nelokāmu

gribu, neatlaidīgi sekodams mērķim uz Krievijas spēku un varenību. Ne ar

uguni un zobenu viņš to panācis, bet ar kultūras ģēniju, ne samīdams, bet uzcel-

dams! Nav neviena viņam līdzīga, ne Napoleons, ne Aleksanders, ne arī kāds

cits pasaules iekarotājs ..
. Tie tikai postījuši

.. . par viņiem stāsta tikai appu-

tējušas grāmatas, bet ne nemirstīgi, mūžam paliekami kultūras darbi. Nav bijis

viņam līdzīgu ne priekš, ne pēc . . .
Un Pēterim Mazajam sirds straujā priekā pukst

..
. viņš gribēja kliegt un

gavilēt. «Pētera Lielā
varoņa

darbs!» Lepni viņš skatās visapkārt, še kopā sa-

ņemta un nostādīta Krievijas varenība. Purvs pats par sevi neko nedod un neko

nav vērts. Pēteris Lielais lika šai pilsētai pamatu, un tādēļ viņa vārds dzīvo mū-

žīgi līdz ar šo pilsētu. Un divkārt viņš tagad ir lepns par to, ka arī viņš ir Krie-

vijas pavalstnieks.
Varaidošu Zanderis tiem dod daudz un dažādus paskaidrojumus, bet viņš tos

tikai pa ausu galam dzird. Vēlreiz un vēlreiz tas noskatās atpakaļ uz piemi-

nekļa, tad, citiem sekodams, iet atpakaļ uz savu korteli Vozņesenskas prospektā.
Jaunais vadonis iepazīstināja viņus vēl ar visu, kas tiem varbūt vēl varēja izlik-

ties nesaprotams ...
arī savstarpējās attiecības studentu pulciņā.

«Onkuls Ģedauts,» viņš liecināja, «ļoti rūpējas par mums visiem. Bet viņš
grib, lai mēs to arī atzīstam . ..»

Tad viņi atvadījās.

Pēc kādām dienām trim lieta bija tiktāl sagatavota, ka viņi varēja doties pie
Baltijas ģenerālgubernatora un izlūgties audienci. Noteiktā laikā Struņķis ieradās

Vozņesenskas prospektā un paņēma delegātus līdzi. Viņi devās uz Eiropas vies-

nīcu, kura atradās starp Michaiļa pili un Ņevska prospektu un viena pate aiz-

ņēma gandrīz visu šķērsielu. Saģērbušies atkal savos oficielos delegātu mundieros,

pelēkos kamzoļos un biezās šallēs, tie stāvēja atkal pie vienas no milzu viesnīcas

ieejām, kur viņiem stājās ceļā tresotie durvju sargi . . .

Ko viņi meklējot? Ar viņa gaišību kņazu Bagrationu gribot runāt . . . «Nav

mums tāda atļauja dota viņam priekšā laist.»

Bet Struņķis, kam krievu valoda tikpat kā tecēt tecēja, stājās priekšā un vi-

ņiem visu izskaidroja
. . . «Tie ir latviešu delegāti, tās zemes bajāri, kuru viņa

ekselence pārvalda. Viņi tikai tērpušies savas zemes nacionalkostimos .
.
. Viņiem

ir lielas runāšanas ar viņa ekselenci par to, kā būs turpmāk ar to zemes

valdīšanu ...»

Sulaiņi tagad uz viņiem sāka raudzīties ar pavisam citām acīm. Tātad tie

svešas zemes bariņi, tāpat kā kaukāzieši un kalnu kņazi. Un, kad vēl Pēteris ar

Vītolu tiem iespieda pa čaukstošam papīra rubļam saujā, tad tie jo zemu pret

viņiem paklanījās un sauca tos par augstdzimtībām. «Ko jūs domājat, IvanDaņi-

lovič, vajadzēs ziņot viņa ekselencei?» viens no tiem jautāja otram. «TaK tomho,

Ocnn GrenaHOBHM,» otrs viņam piebalsoja.
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«Paziņojiet viņa ekselencei, ka ir ieradusēs latviešu delegācija, proti, delegā-

cija no tās zemes, kuru viņš pārvalda,» Struņķis tos pamācīja. «Prasiet tikai, vai

viņš tos vēlas priekšā saukt . . . Tad jau lieta tūdaļ izšķirsies ...»

«CAvniaioeb, 6apnH,» sulainis pret viņu palocījās un uzsteidzās pa trepēm

uz augšu.. .

Pagāja labs brīdis, kamēr viņš visas tās formalitātes izpildīja, un beidzot

līdzi viņam nonāca viņa ekselences kambarsulainis. Paklanījies pret delegāciju,
tas māja: «Ero CBeTAOCTb npocHT ..

.»

Viņi visi devās tā vadībā
pa trepēm uz augšu, otrā un tad trešā stāvā. Lai

gan grīdas bija izklātas smagiem segiem, tomēr laucenieki spēra tik smagus soļus,
ka dimdēja vien. Kā zibens pa visu viesnīcu bija izplatījusēs vēsts, ka sabrau-

kuši latviešu bajāri, un visi ziņkārīgie, tiklab no viesnīcas personāla, kā arī viesu

pulka, nostājās kaut kur kādā izdevīgā vietā, lai labi varētu šos brīnuma zvērus

apskatīt.

Viņiem tādēļ bija jāiet garām veselām ļaužu rindām, līdz beidzot tika ielaisti

ģenerālgubernatora uzgaidāmā istabā.

Pēterim sirds pukstēja vien, bet viņš turējās. Viņam mazliet modās apziņa

krūtīs, kas viņi par vīriem, jo pate gaišība tos liek lūgt. Bet tas viss caur Struņķi.
Nebūtu viņš te viņiem līdzi, tos varbūt te stumdītu tāpat kā viņu vakaru pie

Staraja Rīgas». Tagad turpretim viss gāja kā smērēts. Tiem tikai drusciņ

jāuzgaidot . . .

Bez viņiem bija ieradušies vēl daži lūdzēji, kuri klusu un svinīgi sēdēja savos

krēslos un gaidīja. Tad iestājās vispār svinīgs klusums. Pēterim atlika mazliet

laika apskatīt savu apkārtni. Viņš gan jau arī bija pasaulē ko redzējis, bet tik

lielu greznību kā te vēl gan nekur nebija sastapis. Zīds, samts un zelts laistījās
vien! Spoguļi tādi, ka vari sevi apskatīt ar visām kājām, tiem līdzās lielas bildes

kā dzīvas, pie griestiem žuburaini kroņa lukturi, un pat grīda izklāta ar bieziem,

samtveidīgiem paklājiem. Tur cilvēkam, jāteic, pavisam bail sēsties piedāvātos

smagi polstētos krēslos, un laucenieki delegāti arī patiešām jutās pavisam

neomulīgi . . .

Pēdīgi aiz durvīm soļi, it kā kad tuvotos lielāks cilvēku pulks
.. . Piepeši

sulainis atver platās divspārnu durvis un uzsauc: «lūdzu piecelties!» Visi arī kā

sveces kājās. Ģenerālgubernators, neliels vīriņš, bet greznā ģenerāļa mundierā,

savu adjutantu un kambarkungu pavadībā, viņus cieti uzlūkodams, tiem tuvojās:

«Jūs tā latviešu delegācija? Ko jūs no manis vēlaties? . . .»

Viņš to saka diezgan paklusā balsī, pa krieviski, vārdus izbērdams diezgan
ātri, tā ka viņi to nebūtu sapratuši arī tad, ja tas būtu runājis pa

latviski. Viņi
tikai palokās, kā katris māk, un Vītols pasniedz viņam glīti iesieto adresi .

.
.

Ģenerālgubernators tajā ieskatās, mazliet kā uztraukts iepleš acis, ieskatās vēl

reizi un noliek adresi uz galda.
«Kas ir jūsu vēlēšanās?!» viņš beidzot paceļ galvu.
Visi it kā nobaidījušies, tikai Struņķis vien nezaudē apķērību. «Man ir tas

gods, augstā ekselence,» viņš stājas priekšā, «stādīt jums priekšā latviešu tautas

delegātus, kuri grib nolikt pie troņa pakāpes savas tautas vēlēšanos. Latvieši vairs

negrib palikt vācu muižniecības aizgādniecībā, bet grib tās pašas reformas un

tiesu kārtību, kāda ir pārējā valstī. . . Adresi parakstījuši vairāk nekā 50.000

cilvēki ...»

«Jā, jā, bet kas viņi ir?!» ģenerālgubernators uztraukts sāka skrullēt savas

ūsiņas. Varēja redzēt, ka viņam šī lieta nepatīk
...

Struņķis nelikās traucēties un nosauca tos visus pēc vārdiem
..

. «Te, jūsu
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augstā ekselence, ir Kaugaru pagasta vecākais Kārlis Vītols
...

te Kārlis Golvers,
Bike, Zvirgzdiņš, Brastiņš -»

«Bet jūs? Kas jūs?» ģenerālgubernators nepacietīgi ieminējās.
Struņķis minēja savu vārdu . . . «Ģimnāzijas skolotājs — —»

«Baltijā?»
«Nē, tepat Pēterburgā, jūsu augstā ekselence

. . .»

«Tātad jūs nemaz pie delegācijas neesat piederīgs, bet tikai labprātīgi uzņē-
mušies viņas reprezentāciju,» ģenerālgubernators kodīgi piebilda. «Kāda jums
loma šinī lietā, lūdzu man paskaidrot?! Tie kungi taču jūs nebūs izraudzījušies
par savu aizbildni, man šķiet ...»

Struņķis, kas, cilvēks, nekāda grēka neapzinājās, palika tikpat kā uz mutes

sists. Ģenerālgubernators atkal apskatīja adreses iesniedzēju parakstus.
«Vītola kungs,» viņš griezās pie pēdējā, «ja es pareizi saprotu, tad taču jūs

runājat delegācijas vārdā un ne Struņķa kungs ...

Es tāda vārda še neredzu . . .»

Vītols sabijies stomījās un cik varēdams lauzīja pa krieviski, lai dotu saprast,

ka Struņķa kungs viņiem izpalīdz ar savu valodas prašanu un nācis līdzi par

tulku . . .

«Ak tā!» kņazs Bagrations pietvīcis piebilda. «Mēs neesam spiesti viņa laip-
nību izlietot, man pašam ir tulki! Un bez tam, Vītola kungs, nebūšu maldījies,

pieņemdams, ka jūs runājat arī pa vāciski?» tas piepeši uzsāka šinī valodā
...

«Mēs varēsim personīgi sarunāties . . .Pat, ja visi striķi trūkst, tad te mans kam-

barkungs Silinskis saprot latviski
..

. mēs pilnīgi varēsim izrunāties jūsu zemes

valodā
..

. Tātad, Struņķa kungs, jūs mums nepieciešami neesat vajadzīgi! .. .
Ja jūs būtu tik laipni, tad mēs lūgtu.m mūs atstāt, lai mēs varam izdarīt savas

darīšanas ...»

Struņķis sarka un bāla, bet viņam nekas cits neatlika kā mēmi atvainoties un

aiziet. Bet nebūt viņš nejutās sadragāts, bet aizgāja ar lepni paceltu galvu.

Ģenerālgubernators pārskata vēl reizi adresi un liekas nu būt
par

lietu infor-

mēts. «Jūsu rakstu izlasījis, varu jums paziņot sekošo,» tas griežas tagad pie
Vītola vāciski. «Kas attiecas uz jūsu adreses pirmo pusi, pateicības izsacīšanu par

Melnjūras neitralizācijas atcelšanu, tad es tam pilnīgi piekrītu un katrā ziņā to

gribu nodot tālāk viņa ķeizara majestātei. Turpretim, kas attiecas uz jūsu adreses

otro pusi, nu, vai zināt, to, kas tur sarakstīts, to es nekādi nevaru augsti tai pašai

priekšā celt
.
.

.

Tas neiet! ...»

Delegātiem noiet švīks pār kauliem. No viņu iztrūcinātām sejām var lasīt

tik daudz kā: «kādēļ tad ne?! .
.
.»

«Bez tam, —■ jūs esat uz ļoti nepareiza ceļa,» Bagrations aizskartu smaidu

turpina. «Vai jūs esat pārdomājuši, ko jūs lūdzat? .
.
. Jūs prasāt to pašu, kas

lekškrievijā, kura par Baltiju stāv uz daudz zemāka līmeņa. Es pats tagad strā-

dāju līdzi Rītjūras guberņu komisijā, kas izstrādā Baltijai pavisam sevišķu tiesu

un administrācijas kārtību. Baltija pie tam domāta kā gluži atsevišķa un patstā-

vīga valsts daļa, tāpat kā Somija, un jūs nākat un lūdzat ko gluži pretēju . . .

Ar

citiem vārdiem, jūs tagad lūdzat, lai jums atņem to, kas jums ir vairāk nekā

pārējai Krievijai ...»

Siem vārdiem sekoja dziļš un neomulīgs klusums. Laucenieki, kuri nesaprata

vāciski, gan klausījās nopietni, bet izturējās mierīgi. Bet Pēteris ar Vītolu, tie

nevarēja savā ādā rimt. Gribēja ko teikt, bet rīkle žņaudzās cieti

Beidzot Vītols saņem dūšu. «Bet mēs negribam vairāk kā to, kas pārēja Krie-

vijā!» atskan viņa sažņaugtā un saspiestā balss — nevar izprast, vai šinīs vārdos
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izskanēja izbīls vai apspiestas dusmas, vai lepna pacelšanās pār ģenerālguber-
natoru

..
. «Mēs gribam tikai tās pašas tiesības, kas visiem citiem Krievijas

pavalstniekiem . . . Kas tad mums ir vairāk nekā pārējā Krievijā
..

.»

«Jums ir nolemta autonomija,» kņazs Bagrations iesaucās . . . «vai saprotat:

autonomija . . . Pašiem savs landtāgs, savi pārvaldes orgāni . .
.»

Nu arī Pēteris nevarēja ilgāk ciest un iejaucās valodā. «Kas tad mums no

visa tā būs par
labumu! Muižnieki taču nolēmuši landtāgā neviena zemnieka ne-

pielaist. Kā jūs, augstā ekselence, mums tā ko varat priekšā likt?! Vai tā būs

Baltijas autonomija? Vācu muižnieku autonomija tā būs!»

Vienalga, lai arī viņu dzen projām tāpat kā Struņķi, bet viņam tas ir jāsaka.
Bet kā par brīnumu ģenerālgubernators nebūt

par to neskaitās kā pirmīt, bet

pats jutās trāpīts. Jo pārmetums, tas viņam jāatzīst, dibināts. «Šāds muižnieku

lēmums nav pareizs, to arī es saku,» viņš it kā atvainodamies iebilst. «Es nezinu,

kā viņi varēja taisīt tik negudru un nepolitisku lēmumu. Tas vēl var būt tas pie-

dauzīšanās akmens, pār kuru visa Baltijas autonomija klūp. Bet man jau arī vēl

tur kāds vārdiņš līdzi runājams!» tas piepeši dzīvāki iesaucās: «Apsolu jums, ka

gribu gādāt par to, ka lai arī latviešu zemnieki tiek pielaisti landtāgā, bet jums
tad man jāapsola, ka ņemsiet savu adresi atpakaļ un brauksiet tūdaļ uz mājām. . .»

lestājās brīdi klusums, pēc kura Vītols iesaucās: «Nē, jūsu augstā ekselence!

Mēs esam braukuši uz Pēterburgu, lai adresi nodotu, un atpakaļ viņu neve-

dīsim ...»

Viņš nesajūt vairs nospiestību un bailes, bet runā kā līdzīgs ar līdzīgu. Lietas

kodols licis tiem piemirst, ka atronas ģenerālgubernatora priekšā un runā ar vienu

ļoti augstu kungu . . .
Kņazs atkal aizskarts skrullē savas ūsiņas un viņus savādi uzlūko. «Man jums

jāaizrāda, ka jūs ejat nelikumīgu ceļu! Jums nav nekāda tiesība iesniegt zemes

vārdā kādus prasījumus ...
tā ir mana tiesība kā ģenerālgubernatoram . . .»

«Tādēļ jau mēs arī griežamies pie jums, augstā ekselence,» Vītols attrauca.

«Kas tad te ir noziedzīgs? Mēs jau tikai izsakām tronim savu padevību un lū-

gumu . .
. Nebiju zinājis, ka

par to, ja lūdz, var tikt arī sodīts. Mums tikai atliek

atkārtot savu lūgumu, lai jūsu augstā ekselence celtu mūsu lietu priekšā augstam

kungam un ķeizaram ...»

«Nē, to es nevaru!» kņazs stingri noteica. «Ir gluži izslēgts, ka tas varētu

notikt ...»

lestājās atkal dziļš klusums
.. . «Nu, tad jau jārauga dabūt pietikšana pa

citu ceļu,» Vītols beidzot pusbalsī iesāka. «Varbūt, ka izdosies, varbūt arī ne
..

.
jāmēģina

.. . Mēs jau neesam nekādi augsti mācīti un neizprotam tā tos liku-

mus
...

bet tā pārliecība mums ir: par to, ko mēs lūdzam, mūs sodīt nevar . ..»

Ģenerālgubernators košļā savu virslūpu un pūlas izlikties mierīgs . . .
Skatiens,

ko viņš Vītolam uzmeta, liecināja, ka viņš diezko dotu, ja zinātu, kas tā ir par
autoritāti, kas slēpjas aiz šīs delegācijas muguras. «Prasiet tiem citiem delegācijas
locekļiem, vai tie ar Vītola kungu ir vienis prātis!» tas pavēl savam kambar-

kungam.
Tas nu pa latviski atstāsta citiem pagasta vecākiem sarunu saturu un prasa,

vai tad šie tāpat gribot kā Vītols
... Ja tie braucot atpakaļ uz mājām, tad ģene-

rālgubernators apņemoties izgādāt, ka latvieši arī līdzi spriedīšot landtāgā. «Nā,

nā, atpakaļ gan nebrauksim,» tie atbild. «Mēs jau, lielskungs, tāpat kā Vītols!
.. .

No savu lielkungu žēlastības mēs neko negribam, mēs gribam tikai to, ko mums

ķeizars dod
...

Un tādēļ mēs lūdzam, lai mūsu rakstu nodod augstam kungam
un ķeizaram ...»
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Kad kambarkungs to pārtulko atpakaļ kņazam Bagrationam, tas atbild īsi,

savas ūsiņas skrullēdams, gan ļoti pieklājīgi, bet noteikti, gandrīz spītīgi: «Nē!...

Tas pilnīgi izslēgts ...»

«Tādā gadījumā tad lūdzam mūsu adresi atpakaļ!» Vītols pēc brīža iebilst. . .
«Varbūt, ka mums izdodas citādā ceļā . . . mēs jau esam spiesti ...»

Ekselence kādu brīdi vēl it kā apjucis vilcinājās, tad paņēma adresi un iedeva

to atpakaļ Vītolam.

Delegāti pēc tam zemu palocījās un tad aizgāja .. . Atskanēja viņu sma-

gie soļi.
Viesnīcas iemītnieku interese pret viņiem nebija vis mazinājusēs, bet vēl jo

vairāk auguse. Koridoros un uz trepēm viņi sastapa daudz vairāk ļaužu nekā

pirmīt, no kuriem gan citi izlikās tā, ka tie būtu te tikai nejauši, bet citi nelie-

kuļoti un klaji izrādīja savu ziņkārību. «HcTHHiHbie AaTbimcKne 6onpe!» viens

otram čukstēja
.
. . «KHH3bH CBoero (īsti latviešu bajāri . . . sava veida

kņazi.)
« — MoAOAļībi — npoTHB HeMLjeß CTapaiOTCfl. ..» (Malači

..
. pret vāciešiem

cīnās
..

.) Un sulaiņi it visi lokās pret viņiem līdz pat zemei . . . Viņi atstāja

Eiropas viesnīcu kā uzvarētāji un tomēr slēpa sirdī rūgtumu.

Apakšā jau Struņķis uz ielas gaidīja . . . Ilgu laiku tie, ne vārda nesacīdami,
gāja uz priekšu, kamēr viņš, degdams aiz ziņkārības, kāds bijis iznākums, iemi-

nējās: «Nu?!»

«Izkritām cauri!» Pēteris rūgti iesmējās. «Ekselence mums ieteic ar savu adresi

braukt atpakaļ uz mājām
. .

.»

«Pēc tam, kur viņš izturējās tā pret mani, tas jau citādi nebija domājams,»

Struņķis piebilda. «Man šķiet, tur klāt ir vācu pirksts . . .»

«Bez šaubām!» arī Vītols piebalsoja. «Jo, kad tas runāja par Baltijas auto-

nomiju un sevišķiem labumiem, tas domāja vienīgi vāciešus ...»

«Bet ko tagad lai iesākam?» arī citi delegāti bažīgi jautāja. «Vai tad pa-

tiešām tā, kā lielskungs teica: lai ņemam savu rakstu un braucam uz mājām? . ..»
«To tikai vien nē!» Pēteris spītīgi atcirta. «Mēs neļausimies, ka mūs atstumj

no Krievijas!
. .

. Mēs tagad pameklēsim citur.»

Tie bija tukši, neapdomāti draudi, jo viņam patiešām nebija nekas prātā,
ko tie nu tagad varētu darīt . . . Tomēr Struņķis viņam piebalsoja:

«Protams, ka nu mums ir iemeslis iet viņam garām un pameklēties citur
.. .

Kur tagad tā īstā vieta, tas mums jāapspriež kopā ar saviem biedriem. Zināt to

vajag mūsu jaunajiem juristiem
.
.

.

Bet viena lieta ir, ko varam jau šodien darīt:

presei vajag likt strādāt! . . .»

«Vajag aiziet pie Andreja Aleksandroviča, lai viņš savā «Golosā» par šo

ģenerālgubernatoru sataisa labu supliķi!» Pēteris kļuva arvien straujāks. «Tur jau
sunim jāsmejas par tādu atbildi, ko viņš mums deva. «Jūs jau paši nezināt, ko

jūs lūdzat: jums Baltijā tik labi un tik labi, kur nu Krievijā, tā jau pavisam uz

zema kultūras līmeņa
. . .» Mēs zinām gan, brālīt, ko mēs lūdzam, krievu refor-

mas lūdzam
...

un dabūsim arī bez tevis! To jau akls ar roku var apraudzīt, ka

tu no vāciešiem esi nopirkts . . . Visu to vajag izrakstīt, lai tad krievu sabiedrība

redz .
.
.»

Daži no pagasta vecākiem bija ar Pēteri pilnīgi vienis prātis. Ģenerālguber-
natoram nu vajadzētu sadot krietnus piparus.

Struņķis pasmaidīja. «Tā nu gluži nevar! Ja viņš tik atklāti nokritizēs admi-

nistrācijas rīcību, tad otrā dienā viņa avīze būs cieti. Tas viņam jāizsaka vairāk

«caur puķi» . . . Tie, kas to lietu zin, tie sapratīs .
.
. Būtu ļoti labi, ja viņš pie-
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dotu, kur jūs Pēterburgā sastopami. Tad visi tie, kas par šo lietu interesējas, jūs

var apmeklēt, un jūs tad varat izteikt it visu, ko avīze ne mūžam nevar rakstīt
.. .

Galvenais, vajag griezt krievu sabiedrības uzmanību uz latviešu delegāciju
..

.»

Viņi izšķīrās. Delegāti devās atpakaļ uz Vozņesenskas prospektu savā māju

vietā, un Struņķis solīja vēl pieiet «Golosa» redakcijā.
Vēl tanī pašā vakarā «Golosā» parādījās īss ziņojums, ka kāda delegācija —

«6 latviešu cilvēki no Igaunijas ar vairāk nekā no septiņdesmit tūkstoš cilvēkiem

parakstītu adresi griezušies pie valdības iestādēm. Ko viņi lūdz, tas vislabākais

līdzeklis Igaunijas pārkrievošanai. Mērķis labs, bet viņš uzdūries uz pretestību.

Delegāti caur to atronas grūtā stāvoklī. Viņi apmetušies kādā viesnīcā Vozņe-
senskas un Jekaterinhofskas stūrī...»

Sis ziņojums tika pārdrukāts visos citos galvaspilsētas laikrakstos un ieinte-

resēja krievu sabiedrību vairāk, nekā to varēja domāt.

Divdesmit pirmā nodaļa

Audiences iznākums pie Baltijas ģenerālgubernatora notrieca ne mazāk mūsu

draugus studentus. Jo tie ne mazāk savās cerībās bija vīlušies. Un, kā jau ikreiz

tas pie tādas neizdevības vispārības lietās, kā, piem., pazaudētiem kariem, tā arī

te viņi meklēja pēc grēku āža. Kļaviņš ēdās uz Struņķi, kurš — pēc viņa ieska-

tiem lietu nemaz citādi nevarēja izskaidrot — pielaidis kādu kļūdu. Caur to tad

kņazs Bagrations būs apskaities un visa lieta tad ņēmusi nevēlamu virzienu. Un

tad, — kas tās par aplamībām, ko viņš pienesis «Golcsam»?! Latvieši esot

iebraukuši no Igaunijas!!!
.. .

Vai vēl lielāku muļķību var izdomāt?! Tas tikai

pretiniekiem dod iemeslu zoboties un lietu nostādīt jocīgā gaismā
..

.
Par to viņš Struņķi grauza, kur vien sastapa, tā ka tie tīri saplēsās un

Struņķis bez laika aizskrēja no kopējiem vakariem projām
...

Pretinieki, protams, vis nesnauda. Latviešiem tādu arī Pēterburgā netrūka.

Vāciešiem te bija savi laikraksti. Vecā vācu «St. Petersburger Zeitg.» gan apmie-

rinājās, īsi faktus atstāstīdama, un gar to lietu tālāk nerakājās. Citādi nostājās
otrs laikraksts, kurš toreiz iznāca Pēterburgā, «Nordische Presse», kuru izdeva

kāds Bērents un kāds Retgers un kuru rediģēja Vilhelms Lindess. Tā bija tīrs

veikalniecisks uzņēmums, bet aizstāvēja pārmērīgi vācu intereses aiz sekošiem

iemesliem. Zinādama, ka Baltijas turīgās šķiras un muižnieki ir vācieši, tā do-

māja viņus visus piedabūt par saviem lasītājiem, ja ies līdz ar viņiem, kā

vācietis saka: «durch dick und dūnn!» Lai neviens nedomātu pie baronu tiesībām

vai privilēģijām piedurties, kur «Nordische Presse» nesaceltu briesmīgu troksni.

Minēto lapu ļoti labi raksturo sekošais incidents, kas notika ap to pašu laiku.

«Nordische Presse», proti, sacēla lielu brēku, ka Ernst Plates firma Rīgā
izdevu.se kādu «Jauno kalendāru», kurā nozaimota kristīgā ticība. Kādā ziņā?

Tajā sacīts, ka no tā laika, kamēr latvieši piegriezušies īstai kristīgai ticībai (te
domāta latviešu pāriešana pareizticībā), pagājuši 26 gadi. «Ar to ir izteikts tik

daudz, ka evaņģēliskā luteru ticība nav īsta kristīga ticība,» avīze izskaidroja,
«ar to ir pēdējā nostādīta par pagānu ticību, ar to ir aizskarta konsistorija, kas

taču ir valsts iestāde.» Viņa denuncēja pie tam Rīgas cenzūras nodaļu, kura

laiduse cauri tādas lietas, ko galvas pilsētas preses orgāni, kuriem nav iepriek-

šējas cenzūras,
nebūtu iedrošinājušies drukāt.

Šis fakts nodod pietiekošu liecību
par šīs avīzes tendenci. Ernsts Plates, kas
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bija nostādīts par «ticības aizskārēju» un «vācu interešu pretinieku», arī nepa-

lika bez atbildes un vēla, tā sakot, vainu no sevis nost, neielaizdamies jautā-

jumā, vai še maz kāda vaina bija. «Kalendārs drukāts uz Kokneses priestera
Oknova pastellējumu, tātad Plates nav viņu izdevis. Drukātavai nav par viņu

jāatbild un jāatlaiž nost vietas, kad cenzurs pirms drukāšanas tās jau atļāvis...»
Viņš tika ar veselu ādu cauri, bet avīzei «Nordische Presse» piekrita tā

slava, ka tā modrīgi aizstāv Baltijas vācu un viņu rīcībā atronošās luterāņu
garīdzniecības intereses. Un tā arī tagad viņa «Golosa» ziņojumu neturēja zem

pūra, aizrādīja arī no savas puses uz Vozņesenskas un Jekaterinhofska pro-

spekta stūri. «Lieta te, protams, attiecas uz no dažām lapām jau sen signalizēto
un pabalstīto tā saucamo «latviešu zemnieku adresi»,» tā ar zināmu rūgtumu pie-
bilda. «Goloss» par viņu jau agrāk zinājis un stājies ar šo adresi tiešā sakarā.

Bet viņam vajadzējis likt sev no saviem uzticības vīriem pamācīt, ka latvieši

nedzīvo Igaunijā . . .
No tam varēja redzēt, ka viņa latviešu delegāciju labprāt būtu vēlējusies tur,

kur pipari aug. Tikai tas no viņas neatkarājās. Ziņojumu, kā jau sacīts, pār-

drukāja visas krievu galvas pilsētas avīzes un tikai interesi modinādamas, bez

kaut kādām kodīgām piezīmēm. Un notika tas, ko mūsu delegātu draugi bija jau

paredzējuši. Viņi vairs ne pēdas nevarēja izkustēt no sava dzīvokļa, jo apcie-

mojumi nāca cits pēc cita; viens nebija vēl labi aizgājis, kad divi trīs bija jau

atkal vietā.

Visa tā krievu publikas daļa, kura nacionalistiski domāja un juta un kurai

pie tam bija laiks un vaļa, gribēja šo delegāciju redzēt un ar viņu sarunāties.

Un pa lielākai daļai tā bija ļoti smalka publika, kas piebrauca ar ekipāžām.
Dāmas dārgos kažokos, kungi cilindros un frakās. Smaidi un līdzjūtība uz

lūpām
.. .

silti roku spiedieni. Viņi gan bija zinājuši par lapiem, samojediem,

ostjakiem un ģiljakiem, bet par latviešiem nekā nebija zinājuši
.. . nebija zinā-

juši, ka tie tik ļoti ciena krievu kultūru un ir pat zars no lielā slavu ciltskoka.

Pastarpām bija arī ļaudis, kuri ļoti interesējās par latviešiem etnogrāfiskā un

antropoloģiskā ziņā un solījās smalki izpētīt šīs tautiņas īpatnības.
Tikai žēl, ka viņi nekā labi nevarēja sarunāties. Gluži tas pats, kā šurpu

braucot dzelzceļa vilcienā. Ja kas no apciemotājiem neprata vāciski, tad tur ne-

kas labs neiznāca. Sevišķi dāmas tā gribēja ar viņiem triekties, ta triekties, tik

sirsnīgas un sajūsminātas līdz asarām, bet viņi nekā nemācēja viņām atbildēt .
. .

Krita pat tādi vārdi: «MnAbie roAy6HHKH, Hamn 6paTu )bi. . .», bet viņi nekā

tamlīdzīga nevarēja pretim dot. Bet interesanta viņiem tā lieta bija, ļoti inte-

resanta . . .

Bet vēl jo interesantāka tā bija šīs vietas apkalpotājiem, kuri visus nelaida

vis tā «latviešu delegācijai» priekšā, kā iedomājās, tikai pēc kārtas un ieņēma
tik daudz dzeramu naudu kā vēl nekad savā mūžā.

leradās arī pie viņiem uz pretviziti Andrejs Aleksandrovičs un līdz ar viņu
kāds stalts kungs kuplu, brūnu bārzdu. Tas bija akadēmijas profesors Vladimirs

fvanovičs Lamanskis, kas tobrīd tika skaitīts par slavofilu partijas galvu. Viņa

brālis, valsts bankas direktors Lamanskis, bija pazīstams ar savu parakstu uz

toreizējām kreditbiļetēm.
Tā kā profesors prata pa vāciski, tad jau ar viņu Vītols varēja izrunāties

par visu. Arī Pēteris paskaidroja, cik mācēja. Viņi apsvēra lietas tagadējo stā-

vokli. «Kādēļ Baltijas ģenerālgubernators liedzies jūsu adresi visaugstakai varai

priekšā celt,» profesors sacīja, «tam es no krievu valsts un tautas stāvokļa ne-

redzu nekāda prātīga iemesla
...

Ar to var būt pakalpots tikai Baltijas vācu
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šaursirdīgam separātismam. Caur jūsu adresi pierādīts fakts, ka latviešu tauta

nevēlas kādu Baltijas autonomiju
..

.»

«Latviešu tauta dara itin gudri, Kari Karlovič, ja tā pieslienas krievu tautai

un neļaujas izlietoties vācu baronu intrigām,» Andrejs Aleksandrovičs piebilda,
«No Krievijas jūs mantosiet reformas, bet vācu baroni jums nedod nevienas
vietas savā domē

..
.»

«Tas ir kuriozs, bet nožēlojams fakts,» Vītols atbildēja. «Bieži vien mums

nācies pārrunāt šo faktu ...»

«Jums nebūt nevajag atbaidīties no Baltijas ģenerālgubernatora atraidošās

atbildes,» Lamanskis turpināja. «Man šķiet, ka ir vēl citas iestādes kompeten-
tas jums izgādāt audienci

.. . Jūs, piemēram, varat griezties pie iekšlietu

ministra
~

.»

«Mēģināsim vēl, tikai gaidām, lai prese mums to zemi pienācīgi sagatavo,»
Vītols smaidīdams atbildēja.

«Krievu prese un sabiedrība būs arvien jūsu pusē, uz to varat rēķināt,»
Andrejs Aleksandrovičs piebilda. «A propos, atvainojiet mūsu misējumu, par ko

man bija jāsaņem tik daudz pārmetumu. Mēs patiešām maz esam informēti

par latviešu un igauņu zemi, ka var notikt tādas samainīšanas. Uz priekšu tas

būs citādi! It sevišķi, kur latvieši kā radu tauta mums, krieviem, grib stāvēt cieti

pie sāniem . . . No jūsu biedriem piesūtīto pārlabojumu un tuvāku paskaidrojumu

par
adreses mērķi lasīsiet vēl šodien mūsu avīzē.»

«Un, ja varat parādīt man to laipnību, tad lūgšu jūs ar savu biedri ierasties

pie manis parīt uz vakariņām,» profesors sacīja. «Michails Nikiforovičs Kat-

kovs Maskavā jau dzirdējis par jūsu delegācijas ierašanos. Viņš iebrauks un

grib ar jums personīgi tikties. Es taču drīkstu rēķināt uz jūsu laipnību?
..

.»

«Jūtamies ļoti pagodināti, Vladimir Ivanovič,» Vītols atbildēja, un Pēteris

palocījās līdzi
. . .

Viņi atvadījās, atstādami Vītolu un Pēteri ļoti rožainā pašapziņā. Pie tāda

vīra kļūt ielūgtam uz vakariņām, pie tāda goda gan ne ikkatrs tiek! Un ļoti

prātīgi tie darījuši, paņemdami līdzi savas goda drēbes, kas tiem darīja iespē-

jamu šādu uzaicinājumu pieņemt. «Drēbes taisa cilvēkus!» Pēteris gudri iemi-

nējās, jo bija pārliecināts, ka arī pārējie delegāti tāpat būtu uzlūgti, ja tie būtu

kungu drēbēs' ģērbušies. Bet, tā kā viņi pa vāciski nesaprata un par ielūgumu
neko nezināja, tad viņiem par to arī nesacīja. Jo galu galā jau tas maz krīt

svarā
..

.

Galvenais tas, ka šie vīri latviešu tautai labu vēl .
.

izsakās
par viņas

centieniem . . .

Savu prieku viņi nevarēja paturēt vienīgi priekš sevis, bet aizsteidzās tūdaļ

pie saviem tautiešiem studentiem.

Pēteris, tiklīdz nāca pa durvīm, arī trauca: «Mūsu lieta nav krituse, draugi!
Kur tādi vīri par mums stāv, tur vācieši mums nekā nepadarīs! . . .»

Tie atstāstīja savu sarunu ar Krajevsku un Lamansku .
. .

Kļaviņš un Va-

raidošu Zanderis smaidīdami nolasīja viņiem vārdus no lūpām un saprazdami

kustināja galvas. No Andreja Aleksandroviča un Vladimira Ivanoviča jau tas

pilnīgi sagaidāms .
.
.

Bet arī viņi no savas puses varēja ko priecīgu pavēstīt. «Golosa» šīs dienas

numurā bija atkal kaut kas par delegāciju. Bija izlabota agrākā kļūda un sniegts
tuvāks apraksts par latviešiem un igauņiem un viņu zemes robežām. Bija snieg-
tas arī tuvākas ziņas par adreses saturu: 1) pateicība par vispārēju karaklau-

sības likuma ievešanu un Melnjūras neitralizācijas atcelšanu un 2) lūgums ievest

Baltijā zemstes un zvērināto tiesas tāpat kā Krievijā. Tad vēl bija paskaidrots,
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ka delegācija pilnīgi kompetenta runāt latviešu tautas vārdā, jo adreses ir no

52 pagastiem un tamlīdz pagasta valžu zēģeli un paraksti, ka pagasta vecākiem

vēlēts adresi nodot
..

.

«Viss, kā iesūtīts!» Varaidošu Zanderis priecājās. «Nē vārdiņš tur nav

nostrīpots ...»

«Un vai zināt, ko Vladimirs Ivanovičs vēl teica?!» Pēteris trauca tālāk...

«Viņš teica, lai mēs griežamies pie iekšlietu ministra. Lai mēs nebaidoties un

nebaidoties un neļaujot savai lietai iegult! ...»

«To nekad ne!» Kļaviņš cieti noteica. «Mēs ar Trešu jau izpunktierējām,
ka citādi neiznāk kā pie iekšlietu ministra. Līgo, paskaties adrešu grāmatā, kur

ir iekšlietu ministrija! . .
.»

Līgo šķīra grāmatu un meklēja pakaļ. «Ministrija ir uz Fontankas pie Cer-

niševa tilta, bet paša ministra kanceleja uz Morskajas . .
.»

«Labi
.. . mums jāiet tur!» onkuls turpināja. «Nu tad, biedri tautieši, satai-

sieties uz rītdien pēcpusdien . . . Šoreiz es iešu jums līdzi un būšu jūsu tulks un

vadonis!
..

. Lai tad velns
par mazu zēnu paliek, ja es savu pienākumu neiz-

pildu labāki nekā Struņķis ...»

«Lai tev dievs palīdz!» pēdējais atbildēja. «Es par to tikai priecāšos . .
.»

«Latvietim dievs arvien palīdz, citādi tas jau sen būtu iekritis āliņģī!» onkuls

lielījās
..

. «Bet septiņsimts gadu tas izcietis verdzību un tomēr dzīvo
.
. . dzīvo

un vēl cerē dzīvot!» Un piepeši viņš sāka dziedāt:

«Vagarīte dievu lūdza,

Kājas ellē karājās.
Kādu dievu tad tu lūdzi,

Kad tu kūli darbenieku! ...»

«Zēni, iziesim visi kopā .. . apskatīsim Pēterburgu ..
.»

«To gan!» Pēteris piebalsoja. «Un, lai rīt mēs nemaldītumies, tad apskatīsim

jau šodien to vietu, kur rīt mums jātiek tautas labā ...»

Pieņemts! . . . Un visi viņi gāja apskatīt Pēterburgu
..

.

Kur vien mūsu delegāti tagad Pēterburgā kāju spēra, tur tie sacēla ziņkārību

un apbrīnošanu. Par viņiem rakstīja visas avīzes un runāja visa pilsēta. Katrs

bija laimīgs, ka dabūja viņus redzēt kaut arī no tālienes. Tā arī, ejot pie iekš-

lietu ministra pa Morskaju, kur ļaudis citādi tik steidzīgi plūda, ka neievēroja

pretim nākot pat savu vislabāko paziņu, cilvēki bariem vien apstājās un viņus
apbrīnoja, aizmirsdami visu citu. Citi viņiem vārda pilnā ziņā skrēja pakaļ,

gribēdami tos labāki apskatīt. Tiesa gan, viņu pelēkie kamzoļi un biezās šalles

bija uzkrītošas
.. . atšķīrās lielā mērā no krievu zemnieku kaftaniem, pie tam

viņu sejas bija diezgan inteliģentas
.. .

Pienākot pie ministrijas, tiem vairs nebija jāizbauda agrākās nepatikšanas,
kad tos noturēja par muziķiem un noprasīja: «ko tu te gribi!?» Kādas dienas

agrāk tas gan būtu bijis tas pats, bet arī šveicari un sulaiņi lasīja avīzes un zi-

nāja, kas uz dienas ķārtības
...

Ne vārda nesacījuši, tie viņiem atvēra durvis

platas līdz galam un paklanījās kā pret īstiem lieliemkungiem ...
leejot zālē, atkal vispārēja sakustēšanās. «AaTbimcKan AeAeraiJHH.» Ar
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cienību un interesi visas acis lūkojās šurpu uz viņiem. Pēterim modās tāda

savāda apziņa krūtīs . . . visi raugās uz tevi kā uz kādu ievērojamu personu!
..

.
Ir itin patīkama tāda popularitāte . . .

lerēdnis viņiem laipni pretim . . . nolasa tiem viņu vēlēšanos jau no acīm.

Viņi pie ministra gribot? Tūlīt pasacīšot . . . «Kādā lietā, ja drīkstu lūgt?»
«Esam latviešu delegācija!» Kļaviņš pasteidzās atbildēt. «Nākam latviešu

tautas adreses dēļ ...»

«Aa.Tbimci<aH AeAeraijHH no fIeAV
ierēdnis rakstīdams lasīja.

Tas jau bija tikai formas pēc, jo lieta viņam, tāpat kā visiem citiem, no laik-

rakstiem jau pārpilnām bija pazīstama. «Pasteigšos to viņa ekselencei zināmu

darīt,» viņš godbijīgi palocījās. «Lūdzu, ņemiet vietas un drusciņ uzgaidiet ..
.»

Tiklīdz lūdzējs, kas bija iekšā, iznāca, viņš iesteidzās ar ziņojumu. Mazu

brīdi pēc tam, kad viņš bija padarījis savu un iznācis, atskanēja zvans, uz ko

iesteidzās kāds cits ierēdnis un iznācis pusbalsī nosauca: «Latviešu delegācija
tiek lūgta!» Un atkal tikai formas pēc, jo viņš jau zināja, kura tā ir, un, palo-

cījies pret mūsu draugiem, pameta ar galvu: «Lūdzu!
..

.»

Priekšā bija tik daudz publikas, ministrs viņus tātad pieņēma ārpus rindas.

Tas bija pagodinājums un priekštiesība, kādu baudīja tikai lieli cini, kādu te

arī starp klātesošiem netrūka. Bet neviens to ļaunā neņēma, ne skumdēja, ne

apskauda, jo sajuta gandarījumu jau par to, ka bija redzējis latviešu delegāciju,

par kuru avīzēs tik daudz rakstīts.

Arī pats ministris, ģenerālis Timaševs ■— gaišmatis cilvēks pašos spēka

gados —
līdz zināmam mēram bija pret viņiem uzmanīgs. Tiklīdz tie iegāja

viņa kabinetā, tas piecēlās no sēdēkļa un palika stāvot.

Viņš uzlūkoja tos draudzīgi, pat smaidoši. Viņi visi dziļi palocījās, tad

Vītols tam pasniedza adresi
.. . Tas ātri pārlaida skatienu rakstam un ar

iepazinās . . .

«Jūs no Rīt jūras provincēm?» tas pēdīgi, pacēlis acis, jautāja.

«Jā, jūsu augstā ekselence!» Vītols pasteidzās atbildēt.

«Vidzemes guberņas?»

«Jā.»
«Zemnieku priekšstavji?»
«Tā ir, jūsu augstā ekselence

..
.»

«Jums tur zemnieku komūnām kopēju zemes īpašumu nav!» ģenerālis turpi-

nāja. «Neliels daudzums zemes pieder kronim, lielais daudzums vietējai muiž-

niecībai, no kuras jūs, zemnieki, to nomājat ... Es zinu!»

Tā kā Vītola krievu valodas prašana vairs nesniedzās tik tālu, ka viņš būtu

varējis ko paskaidrot, tad tagad stājās priekšā Kļaviņš. «Tā kā mani tautieši

nepārvalda krievu valodu, tad lūdzu jūsu augstās ekselences atļauju būt viņiem

par tulku. Grūti sastapt amata personas,
kuras pārvalda pietiekoši abas valodas,

bet maniem tautiešiem ļoti no svara,
lai jūsu ekselencei pilnīgi viss tiktu atdots

pa krieviski, ko viņi izsaka pa latviski ...»

«Lūdzu, lūdzu!» ministris attrauca. «Būšu jums pateicīgs
..

. Vai jūsu

biedriem vēl kas būtu sakāms, kas še nav uzzīmēts? ...»

«Vairāk nekas, — tikai tas, ka apstākļi Baltijā pilnīgi nenormāli
.. . Lat-

viešu tauta tik politiskā, kā saimnieciskā ziņā atronas vācu muižnieku atkarībā,

kuru īstā tēvija ir Vācija. Tie cenšas arī turpmāk uzcelt starpsienu starp mums

un Krieviju
. . . Bet mēs negribam! . . . Mēs gribam pilnīgi savienoties ar savu

māmuļu-Krieviju ...»
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«Jūsu apstākļi nav apskaužami, es zinu,» ministrs atbildēja. «Nav
pare-

dzams, kā šis jautājums beidzot tiks nokārtots. Taču, kas attiecas uz adresi —

— es gan nevaru likt priekšā viņa ķeizara majestātei pieņemt jūs audiencē.
.

.»

Viņi lēni saduga, — tātad atkal nekas!

«Bet, jūsu augstā ekselence,» Kļaviņš iedrošinājās iebilst, «tas, ko delegāti
lūdz, taču nav nekas noziedzīgs ...

ir taisni krievu valsts interesē
. . . Tais ieska-

tos ir daudzas autoritatīvas personas, piemēram, Vladimirs Ivanovičs La-

manskis
— -—»

Ministrs viņu uzmanīgi uzklausa un, kad tas apstājas, tad piebilst: «Kas

attiecas uz mani personīgi, tad arī es jums piekrītu .
.
. Saprotu jūsu centienus

un jūtu jums pilnīgi līdzi
..

. Bet kā iekšlietu ministris ar savām kompetences
tiesībām

...
tas pilnīgi izslēgts ...»

«Bet vai jūsu augstā ekselence mums nevarētu dot kādu padomu, kur tad

lai griežamies —?» Kļaviņš vēl ieminas
.. .

Ministrs norausta kamiešus. «Arī to jums kā ministris nevaru sacīt
.. .

Kā

privatcilvēks jums gandrīz ieteiktu pie viņa ķeizara majestātes kanclejas trešās

nodaļas. 112 Bet es varu arī maldīties
..

.»

Kļaviņām nekas cits neatlika kā paziņot latviski saviem biedriem rezultātu.

Tie to jau zin, jo tik daudz saprot pa krieviski, un tādēļ to it kā nedzīvi un

bez intereses noklausās . . .

«Tātad nožēloju, ka nevaru jums pakalpot,» ministris pret tiem palokās par

zīmi, ka tie atlaisti . . .

Viņi palokās pretim un iet. Sulaiņi tāpat dziļā godbijībā izlaiž tos pa dur-

vīm, bet viņi to vairs nemaz lāgā nemana, tikai mechaniski pasniedz tiem dze-

ramu naudu. Tātad atkal cauri! Lēniem soļiem tie gāja pa ielu uz priekšu un

ilgi nerunāja. Kļaviņš no pārlaistā uztraukuma bija vēl it kā pietvīcis, tikai allaž

skaņi ieklepojās.
«Smalki mēs izrunājāmies par it visu,» tas beidzot pārtrauca neomulīgo klu-

sumu. «Vai es lietu smalki neievadīju, ko? Cik viņš laipnis bija?! ...
Nu, ko

tu uz tam saki?» viņš griezās pret Pēteri, ar kuru vakar bija nodzēris «tu»

brālības . . .

Pēteris noprata it labi, ka tās tikai tukšas valodas, lai apsegtu savu neiz-

devību. «levadīji jau nu gan,» tas atbildēja, «laipns arī viņš bija. Bet ko nu

mums tas līdz! Tik gudri esam bijuši, tik gudri paliekam. Ne par soli neesam

tikuši mērķim tuvāk
..

.»

Varēja redzēt, ka Kļaviņām bija neomulīgi ... kā pieķerts, tas kautrīgi iekle-

pojās .
. .

«Ak, jā!» arī Vītols nopūtās. «Tik lielas cerības likām uz viņu, bet kur nu

griezīsimies? ...»

«Ir gan, kā saka: dievs augstu, ķeizars tāļu!» Pēteris rūgti iesmējās. «Lai

nu tas ģenerālgubernators kā, tam vācieši šādi vai tādi aizbāzuši acis, bet no

šī ministra, kas tik dziļš krievs, to pavisam domāt nevar. Un tomēr viņš nedrīkst

pret tiem uzstāties. Skaidri redzi: viņš, cilvēks, grib tev līdzēt, bet neuzdrošinājās.

Saproti nu!»

«Redzi, katrai kompetencei ir savas robežas,» Kļaviņš, it kā juzdamies par

visu to atbildīgs, ņēmās skaidrot. «Katrai iestādei ir savas varas robežas, viena

lieta piekrīt vienai vairāk, otrai mazāk
.. . Viņš katrā ziņā būtu mūs pieņēmis,

ja nebūtu kāda cita iestāde, kuras kompetences robežās šī lieta vairāk krīt. Sinī

gadījumā tā ir viņa majestātes ķeizara kancelejas trešā nodaļa. Mēs griezīsimies
pie tās un savu taisnību dabūsim.»
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«Es neticu!» Pēteris nopūtās. «Ja jau tā taisnība būtu tā dabūjama, tad

jau arī te viņa mums būtu izdota ...»

Kļaviņš uzreiz saslējās. «Tici! Latviešiem pašiem vajag ticēt par savu nā-

kotni, tikai tad var kas izdoties. Un bēdāties nevajag!
.. .

Mūsu senči izcieta

septiņsimts gadu ilgu verdzību un tomēr nebēdājās . . . Kam tu tā?! . . .»

Pēteris aprāvās. Galu galā, kas tad nu ļauns bija noticis?! Laipniem vār-

diem tiem bija pasacīts, ka te nevar un lai iet tur un tur, un viņš te ceļ diezin

kādu brēku. Galu galā jau Kļaviņš arī nav vainīgs . . . Viņš tādēļ cieta klusu. . .
Bet Kļaviņš runāja: «Ja tu gribi būt tautas vadonis, tad tas nav tik viegli.

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. Arvien un arvien tev vajag gribēt un darīt to

pašu. Beidzot arī notiks tas, ko tu gribi . . . Pasaulē nekas nenotiek uzreiz tā,

kā mēs gribam, tikai tad, kad laiks piepildījies . .
.»

Pēteris pie sevis domās sarunājās: tā gan ir! Bet kādēļ tad tu viņreiz uz-

bruki tā Struņķim?
«Un bieži nāk, ka nav vairs nekādas izejas,» Kļaviņš turpināja, «nezin, ko

darīt, bet tauta prasa no tevis: Ko darīt? Ņem piemēru no vēstures, piemēram,
Mozu. Cik kritisku brīžu viņš nepiedzīvoja, cik bezmiega nakšu! . . . Beidzot

viņš tomēr tautu izveda no sarežģījuma . . . Kas būs, to mēs dažreiz nezinām.

Tikai dedzināt, dedzināt kaut kam vajaga sirdī. . . dedzināt tevi un tautu ...»

Pēteris sajūsmināts to noklausījās un juta, ka arī viņam sirdī sāk silt.

«Man bieži tā,» Kļaviņš turpināja, «it īpaši, kad es strādāju uz eksāmeniem.

Man vajaga kādas domas, un es viņu nevaru atrast
.. .

Vai zini, ko es tad

daru? Es krietni piedzeros
.. . Un, kad es tad esmu izgulējis žvinguli, tad man

tā doma iekrīt prātā pate no sevis. Tā arī tagad būs
. . . mēs atradīsim ceļu

.. .
lesim pie Palkina, kur gaida mūsu biedri. leturēsim labas vakariņas, iesviķosim,
un rītdiena mums nesīs visu pate no sevis ...»

«Aiziesim!» Pēteris atbildēja. «Šodien strādājuši esam diezgan
..

.»

Arī Vītols tam piekrita, un viņi devās turpu .. .

«Tikai dūšu nepalaist
..

. tas tas lielākais!» Kļaviņš turpināja. Un, izlikda-

mies jautrs, tas ceļā uzrāva meldiņu, protams, pusbalsī: «Kad es biju jauns

puisītis, es par naudu nebēdāju ...»

Jautrība patiešām pielipa. Pēterim it kā ar roku visas nepatīkamās jūtas

bija atņemtas .. . smiedamies viņš rādīja zobus.

Viņi sasniedza Palkina restorānu, kas vēl tagad atronas zem cita nosaukuma

uz Ņevska un Vladimira prospektu stūra un toreiz tāpat kā tagad bija viens

no smalkākiem Pēterburgā. Studenti jau priekšā gaidīja un bija ne mazum pār-

steigti, kad ieraudzīja delegātus prastos zemnieku mundieriņos. Līgo nobāla, ne-

zināja, kur likties, un labprāt nemaz nebūtu devies pazīstams. Bet Varaidošu

Zanderis kā negudrs skrien tiem pretim. Kļaviņš ved visu baru klāt, un viņam
tiem jāspiež saujā gribot negribot!

Kā «džentelmens» viņš tautas brāļiem savas «errastības» neizrāda, izturas

pret tiem laipni un kulanti. Bet Kļaviņām viņš nevar aiztaupīt slepenu pārme-
tumu, kas jau tuvu sašutumam. «Abar, onkul, kas tās par iedomām! Vadāt

viņus apkārt pa pilsētu mužiku drēbēs!? Vai tad viņiem nekā pieklājīgāka

nebija ko uzģērbt mugurā?!»
Sos vārdus vēl pavadīja nosodošs, daudz izteicošs vaibsts. Kļaviņš, labsir-

dīgi smaidīdams, tam uzsita uz kamieša .
.
. «Nebaidies, zēn, un nebēdā!

.. .
Mužiki tevi reiz cels godā ...»

Ne tikai reiz, jau tagad! Jo izskaidrojās uz pēdām brīnums, kā viņi te

pavisam tika ielaisti. Viņi bija uz dienas kārtības, Pēterburgas dienas varoņi . .
.
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AaTbimcKan AeAeraijHn! . . . patlaban tie ievēroti, uņ pie visiem galdiem manāma

sakustēšanās. Viesi sabāž galvas kopā un sačukstas
..

. visu acis ar interesi un

cienību raugās šurpu uz tiem. Ikviens pie sevis slavē laimīgo stundu, kad iegrie-
zies pie Palkina taisni tad, kad viņi te

.
. . Nu viņš ir tos redzējis un varēs arī

citiem pastāstīt . . .

Ikviens, kas viņiem tuvāk, tiek ieskatīts
par tādu, kam priekštiesība . . . Līgo

dzird pats ar savām ausīm, ka pie tuvākā galda viens kaimiņš atklāj otram lielo

noslēpumu: «Saka, ka viņi no ļoti augstas cilts
.. . latviešu virsaiša Vitolda

pēcnācēji ...»

Otrs viņus vēl jo vairāk ar savādām acīm uzlūko
...

«Jā, jā .. . latviešu

kņazi un bajāri . . tikai savā tautas kostimā
.. . Bet viņu studenti, lūk, tādi pat

kā mūsu ...»

Cik nu Līgo patīkama un omulīga apziņa, ka ir viņu tuvenieks! . .

Ja jau viņi par tādiem bajāriem tiek turēti, tad viņiem arī jāizturas kā bajā-
riem! «Ko dzers?» sarunājas. «Alus nav nekas, labāk vīnu! Bet nevis kaut

kādu
..

. dzers ārzemes . . .Reinvīnu ...»

«Cilvēk , vai ir Johanisbergers?» Vītols uzsauc.

«Kā pavēlat, var dabūt!»

«Nu tad atnes! Atnes divas pudeles .. .»

«Kā pavēlat!» Kamēr tas aiziet, Vītols drusciņ galvā parēķina, ko tas varētu

izmaksāt? Jo, ilgāku laiku Pēterburgā dzīvojot, viņiem uz tām kapeikām briesmīgi

jāskatās. Nu cik taču varēs izmaksāt? Valmierā pašā labākā viesnīcā tādu vīnu

dzēra pa divi rubļi piecdesmit pudeli . . . Divreiz tik daudz taču nemaksās
...

un

lai ar visu dzeramnaudu sulainim būtu pieci rubļi pudelē . . .Kad sulainis noliek

vīnu, viņš lepni sniedz tam desmitnieku .
.
.

Sulainis paņēmis paklanās, grib ko sacīt
.
.

.

Laikam nav ko izdot
.
.

.

«Ņe nado!» Vītols atmet ar roku
. . . «Būs jau kārtībā ...»

«Vēl, kungs, desmit rubļu, lūdzu,» sulainis iebilst . . . «Divas pudeles bija . ..»

Ū, desmit rubļu pudele! Vītols paliek itin pārsteigts
.. . Bet Pēteris viņam

met ar acīm, ka tura līdzi . . . Lumpēties nevar
...

lai tur kā! . . .

Viņi ēd un dzer, kas tas labākais, sarunājas savā tautas valodā . . . pasviež
sulaiņiem naudu, it kā tas viņiem būtu tikai spička ..

. Un, tā kā Pēteris, kas

dzīvojis tik ilgi pilsētā, un Vītols, kas tik daudz trinies gar muižniekiem, arī prata

iznesties, tad viņu apbrīnotāji nāca pie pārliecības, ka šie latviešu kņazi arī katrā

ziņā būs bijuši Parizē un ar tiem nevar vis jokot . .
.

Viens, otrs ar viņiem labprāt būtu ielaidies sarunās, bet kā to lai izdara
.. .

Nav taču pie tādiem vīriem pa
nieku pietikšana

.. . Vajadzēja taču kaut kāda

iemesla, rekomendācijas ...

Te viņiem piesteidzās divi studenti. Vītolam pazīstami, Zīgvalds un Smits;

pēdējais mums jau pazīstamā Kaugaru muižas rentnieka Smita brālis
...

Ar

Kļaviņa latviešu studentu pulciņu tiem nebija nekāda sakara
. . . Tie arī drīzāk

turējās par vāciešiem nekā
par latviešiem un arī tagad patlaban bija sažūpojuši

kopā ar vācu žurnālistiem .
. .

Vītols viņus iepazīstināja ar saviem biedriem, kuri viņus uzaicināja piesēst.
Tie bija arī uz miera, bet lūdza, vai viņu agrākie galda biedri nevarētu te pār-
celties. Tie ļoti vēloties ar viņiem iepazīties. Bet tiem esot jāaizrāda, ka viņu

pulkā esot arī daži avīzes «Nordische Presse» līdzstrādnieki
.
.

.

Biedri saskatījās. «Lai viņi nāk!
.. .» Vītols atbildēja. «Ko taču tie mums

var padarīt . . . Izrunāsimies, kādēļ tie par mums tik slikti raksta?»
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Ari citi tara piekrita. Zīgvalds aizgāja atpakaļ un atgriezās ar četriem

pieciem cilvēkiem, kuriem uzsmaidīja tā laime tikt no latviešu delegācijas

pieņemtiem . . .
Notika priekšā stādīšanās krustiem un šķērsām . .

.

Latvieši tiem ierādīja vietas

pa starpām, ka var labi izrunāties, pildīja tiem glāzes, uzņēma tos, tā sakot, kā

viesus .
.

.

Drīzi vien gāja vaļā dzīvas valodas par vāciešu un latviešu savstarpējām at-

tiecībām, bet nebūt naidīgas.
Kāds neliela auguma melnīgsnējs vīrietis brūnām ūsām un tumšām acīm, kas

stādījās priekšā par «Nordische Presse» līdzstrādnieku Heibelu, ieņēma vietu starp

Vītolu un Pēteri. Acis vien uzmezdams, bez teikšanas viņš izmanīja, ka tie ir tie

delegācijas virsaiši, un tādēļ arī centās iekārtoties tā, ka viņam iznāk sēdēt starp
tiem. Viņš te varēja iegūt nesamaksājamas ziņas

.. . pie kam tie, kurus viņš, tā

sakot, «intervjuēs», to ne manīt nemanīs
. .

.

Viņš spieda tiem vēl reizi roku un sacīja, ka esot laimīgs iepazīties ar tiem

vīriem, par kuriem tagad runājot visa Pēterburga . .
.

«Arī mums ļoti patīkami!» Vītols glaimots attrauca. «īr no svara pazīt tos

vīrus, kam tā spalva
.. .

tad jau zinām, no kurienes tas pēriens nāk!
..

. Jūsu
avīzē jau vairāk reizas rakstīts par mūsu adresi ...»

«Mēs dzīvi sekojam Baltijas apstākļiem,» avīžnieks atbildēja vienaldzīgi, it kā

pa garu
laiku

.
. .

«Turieni apdzīvo vairākas tautības ...»

«Jā,» Vītols piesita viņam glāzi .. . «un satiksme viņu starpā varētu būt

labāka, daudz labāka . . . Lūdzu, vai patīkami?!»
«Pateicos!» avīžnieks arī pieņēma glāzi, bet vīnu tikko pielika pie lūpām.

Pēteris, tāpat kā citi, bija jau drusciņ no vīna iesilis
.. .

«Jūs aizstāvat tikai

savus vāciešus, bet vai jūs zināt, ko jūs aizstāvat?!» viņš iesaucās. «Jūs nemaz

nepazīstat Baltijas vāciešus.
. . Jūs domājat, ka viņi tādi pat kā te Pēterburgā?!

Ahaā! . . Kad jūs pazītu mūsu apstākļus un kad es jums visu izstāstītu ...»

Viņam iešāvās galvā velnišķīgs nodoms šo kungu pataisīt no vācu drauga par

vācu ienaidnieku
... Ja viņš to pārliecina . . .

Heibels neatbildēja, bet pēc brīža ieminējās: «Vai jūs, Vītol kungs, un jūs,
Krauklīt kungs, jau ilgi Pēterburgā?»

Vītols padomāja pakaļ. «Būs jau vairāk nekā divas nedēļas
..

.»

«Kā dzird, tad Baltijas ģenerālgubernators jūsu adresi atraidījis?» avīžnieks

turpināja. «Aiz kādiem motiviem?»

«Nu prasiet?!» Pēteris iesilis iesaucās. «Ne aiz kādiem! Mēs Baltijā esot

Krievijai kulturālā ziņā priekšā, mums būšot autonomija
..

. Viņš dod mums

draudzīgu padomu braukt atpakaļ uz mājām
...

šis gādāšot, ka mēs landtāgā
dabonam savus aizstāvjus.»

Un .tā tālāk. Domādams, ka šis kungs viņiem metas pa draugam, tas stāstīja
ārā visu patiesību

.
.

.

«Jūs teicāt, ka iekšlietu ministris esot bijis laipns un labvēlīgs?» avīžnieks jau-

tāja tālāk. «Bet kādēļ tad viņš liedzās jums izgādāt audienci?»

«Tas jau ir, ko mēs nesaprotam!» Pēteris attrauca. «Citādi tik labvēlīgs,

izrunājās par visu, bet, kā nāk uz adresi, tā ne!
... Dari, ko tu zini, bet: nē

un nē! . . .»

«Kādus soļus jūs vēl turpmāk esat nodomājuši spert?» Heibels turpināja
.. .

«Vai jūs ar ģenerālgubernatora un ministra atzinumu apmierināsieties?»
«Nekādā ziņā ne! Ne pēdu mēs nekustēsimies no Pēterburgas, kamēr nebūsim
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savas tiesības izkarojuši! . . . No sākuma
gan mums dūša drusciņ bija saplakusi,

bet tagad vairs nemaz... No kā mums baidīties? Krievu prese un sabiedrība ir

ar mums . . . mēs nevaram neko zaudēt, tikai vinnēt ...» Un beidzot viņš vēl kā

lielu noslēpumu piebilda: «Mums ir jau padoms dots
... pie viņa majestātes

kancelejas 111 nodaļas ..
.»

«Bet, ja lieta novilcinājās, tad jums ceļas milzīgi izdevumi,» avīžnieks pie-

bilda . . . «Dzīve Pēterburgas viesnīcās ir dārga ...»

«Par to ir maza bēda!» viņi atmeta ar roku. «ledomājieties, ka adresi parak-

stīja vairāk par piecdesmit tūkstoš personu. . . Ikkatrs taču daudz vai maz

deva ...»

Avīžnieks drusku padomāja. «Saka, ka zemnieki ne labprāt dod savu vārda

parakstu. Vai ari jums viņi gribēja tik labprāt parakstīt?!...»

Viņš jautāja to tādā tonī, ka viņiem tur nekāda aizdomā nevarēja celties, jo

viņš jau tikai izrādīja pret lietu dzīvu interesi
.. . «Kāpēc tad ne,» Pēteris at-

trauca, «vai tad viņiem par sliktu tas būs!
...

Patiesībā sakot, mēs jau vēl nemaz

to iznākumu nezinām, bet to jau var paredzēt . . . Mēs solām, nu
..

.»

«Hm!
...

Bet es domāju, ka zemnieki sīksti un konservatīvi, nedod priekš

lietas ne plika graša un ļums vieniem jāsedz lielie izdevumi ...»

Pēteris piesarka... Sis kutelīgais jautājums tikpat kā naža asminis bija trā-

pījis pašā sirdī... Bet tautu nevar blamierēt
.. . tādos uzskatos par

viņš nedrīkstēja palikt. «Kā jūs domājat, tā lieta nav nepavisam!» viņš attrauca.

«Mums tiek piesūtīti vēl tagad naudas līdzekļi no visam Latvijas maļam. Jus

domājat,» viņš vēl noslēpumaini piebilda, «ka tauta atstās bez pabalsta tos, kas

priekš viņas strādā?»

«Tātad adreses mērķis ir nodrošināt materiālā ziņā jūsu tautas stāvokli?»

avīžnieks pēdīgi iejautājās
.. .

«Pilnīgi vien! Un vai domājat, ka, ja tauta būs paēduse, mēs dzīvosim ar

tukšu muti? Nekad ne! . . . Mums visiem tas tikai par peļņu . .
.»

Vispār viņš centās lietu nostādīt tā, ka adrese katrā ziņā lai būtu interesants

un gudrs darbs
. . .

«Interesanti, ļoti interesanti!» Heibels, it kā viņiem piekrizdams, sacīja, un

tie priecājās, ka ieguvuši tādu vīru par savu draugu. Līdz ar to tie ieguvuši viņu

arī adresei. Jo nav nemaz domājams, ka cilvēks, kas ar viņiem tik draudzīgi izru-

nājies, varētu rakstīt vairs i vārdu tiem par sliktu
..

.

Tā viņi izrunājās gari un plaši un aiz prieka sauca vienu pudeli pēc

otras
. . .

Heibels, izzinājis no viņiem diezgan, noklausījās vispārējās sarunās par

latviešu un vāciešu savstarpējām attiecībām. Kļaviņš bija nesamierinājams. «Lat-

vietis ar vācieti Baltijā ne mūžam nesatiks!» viņš sacīja. «Drīzāk kaķis ar

suni — — tas par maz teikts
— —- drīzāk uguns ar ūdeni varēs saderēt nekā

mēs abi . . . Vienam no mums jānozūd no skatuves ...»

Bet Varaidošu Zanderis, pabalstīts no Līgo, stājās viņam opozicijā. «Tā,

onkul, tu nerunā! .
.
. Vai mūsu senču virsaišu asinis nerit arī vācu muižniecībā?

Ir taču pierādīts, ka firsti Līveni un kāda sāņu līnija no tiem, Ungern Sternberģi,
ir Kaupo tieši pēcnācēji. Kādēļ vāci ar latviešiem tagad nevar saprasties? Tādēļ ka

tie nav līdzīgi ne izglītības, ne mantas stāvokļa ziņā. Bet vai mūsu senči nebija

līdzīgi? Vai latviešu kunigaikšu un virsaišu dzīslās neritēja tādas pat zilas asinis

kā vācu firstiem un brīvkungiem? Un ja nu viņas atjaunojas, šīs senās burtnieku

pilis, un atdzimst latviešu muižniecība! Nevis tās pašas vecās celsies augša
.. .

kas pagājībā grimis, ne mūžam neatgriežas, bet var celties mums jauna aristokra-
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tija, studēti viri, inteliģence, un tā būs vācu gara aristokrātijai līdzīga . . . Tā ar

viņu sapratīsies. Latviešiem studētie vīri ir divkārt no svara, tiem būs dot lat-

viešiem to muižniecību, kura," kā Richards Tomsons saka, mums nepieciešama.

Turp mūsu mērķis, mums, studētiem latviešiem, jāizpilda liela misija
...

uz

kopēju saprašanos un uz tam es paceļu savu glāzi! . . .»

Pietvīcis, sārts, tas nobeidza savu daiļskanīgo runu, kura aizrāva visus, ka

tie negribot viņam piekrita, glāzes piesizdami .
. .

Viņa runas spējā bija noticis

liels lūzums uz attīstību . . .Piepeši viņš bija kļuvis par dienas varoni.

Kļaviņš pa pusei ar labpatiku, pa pusei neizprazdams viņu uzlūkoja. «Man

šķiet, zēn, ka tu šodien izkrīti no lomas! Tu citādi esi liels demokrāts un lamājies
arvien par prūšu junkuriem.»

Tā bija ..
. Varaidošu Zanderis bija tik radikāli demokrāts, cik toreiz tāds

vien varēja būt
..

. Bet šovakar viņš rīkojās zem ārkārtējā iespaida
..

. Vācieši

paši bija uzmeklējuši viņu galdu, un tādēļ viņš izvairījās no visa, kas varētu trau-

cēt saprašanos ar viņiem.
Heibelam tādēļ arī viņš ļoti interesēja; viņš piesēdās viņam blakus un mēģi-

nāja ar to uzsākt sarunas. Un te nu Varaidošu Zanderis privātā sarunā avīžnie-

kam izteica to, ko viņam pašam vēl neviens nedrīkstēja sacīt, un, ja kāds no viņa
biedriem tikai vienu vārdu būtu par to minējis, viņš uz vietas būtu ar to

«ieplēsies», proti, ka viņš nemaz nav dzimis latvietis, bet vācietis! Bet, starp lat

viešiem uzaugot, lasot Garliba Merķeļa rakstus, lasot Orgies-Rutenberga vēsturi,

iepazīstoties ar šīs tautas bēdīgo vēsturisko likteni, ar viņai nodarīto pārestību,

viņa taisnības jūtas aizskartas tik lielā mērā, ka tas nonācis līdz izmisumam un ii

ieskatījis, ka katra vācieša pienākums ir darīt savu daļu, lai nodarītā netaisnība

tiktu izlīdzināta. Viņš tādēļ apņēmies ziedoties priekš šīs tautas, strādāt priekš

viņas, vest viņu pie gaismas un izglītības. Tā viņš iepazinies ar viņas ierašām,

viņas mitoloģiju, ar viņas tautas dziesmām un iepazinies ar tautas dvēseli, kura

viņu valdzinājusi, un tagad nu viņš jūtoties vairāk latvietis nekā vācietis! jā,

viņš varot tagad ar apziņu teikt: viņš esot pilnīgi latvietis
.. .

«Bet kā jūs tik viegli varējāt tikt vaļā no savas vācieša apziņas?» Heibels

ieminējās. «Dzimis vācietis to tik viegli neaizmirst
..

.»

«Vai zināt, no sākuma es ļoti šaubījos,» Varaidošu Zanderis sērīgi piebilda.
«Es izlikos sev kā atlūzis zars, kā koks, kas atrauts no saknes. Bet, iepazinies ar

vēsturi, es nācu uz pēdām, ka senprūši, pie kuriem es piederu, nebūt nav vācieši.

Tie piederējuši pie lielās Baltās tautas, kura apdzīvojusi Baltijas jūras piekrasti

un no kuras arī latvieši cēlušies. Es nācu pie atraduma, ka prūši, leiši un lat-

vieši ir viens! Mana tauta gan
fiziski dzīvo, pārgājusi vāciešos, bet morāliski

mirusi. Tikai vēl vienā zarā lielā Baltā tauta uzglabājusies .. . par senprūšiem
vairs gailis pakaļ nedzied

. . . Arī latvieši to nezin, un traģiskāka likteņa vairs

nevar būt kā tikt aizmirstam no saviem radeniekiem!
..

.» (Pār viņa vaigu nori-

tēja asara.) «Un tādēļ jūs sapratīsiet, ka palikt par latvieti man nenācās

grūti ...»

«Bet vai tas arī algojās?!» Heibels iebilda ar mazliet apslēptu perfidu
smaidu .

. .

Varaidošu Zanderis viņu cieši uzlūkoja. «Kā jūs domājat?! ..
.» Viņš bija

drusciņ pakurls un bieži nedzirdēja, ko viņam sacīja.
«Interesanti, ļoti interesanti!» Heibels sacīja, it kā viņam piekrizdams.
Tā viņi nodzīvoja jautru vakaru, un vācieši ar latviešiem izšķīrās kā labākie

draugi... «Nu ir labi, nu iet, kā vajadzīgs!» Pēteris, ejot uz mājām, Vītolam
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sacīja. «Tagad šie vācieši runās par mums pavisam citādi . . . Kad cilvēkus ne-

pazīst, tad domā, ka viņi diezin kādi velni, bet, kad iepazīstas, tad redz, ka tā

nemaz nav ...»

Galu galā pašu nepatīkamo gadījumu, adreses atraidīšanu, tie nemaz neat-

minēja . . .

Otrā dienā viņi pamodās tikai pret pusdienu. Nebija diezin cik omulīgi ap

dūšu. Galva sāp kā nelaba, un makā robs tāds, ka uz ilgāku palikšanu Pēter-

burgā vairs nevar domāt.

Brāļošanos ar vāciešiem tie bija gluži aizmirsuši, un,
kad to atcerējās, tad

skaidrā prātā tiem tā neizlikās nemaz tik pievilcīga.
leradās pie viņiem Varaidošu Zanderis. Arī viņš, kā rādījās, nebūt nebija tik

rožainā gara
stāvoklī. Arī varbūt viņu sirdsapziņa mocīja, ka tas tik dziļi ielaidies

ar vāciešiem.

«Diezin, ko vācieši par mums saka!» Pēteris ziņkārīgi iesaucās. «Kas būs

rakstīts avīzē «Nordische Presse»?»

«Man ir!» Varaidošu Zanderis ķēra kabatā. «Ceļā nopirku ...»

«Ai, tad vajag apskatīties!» Viņi meklēja un meklēja, būdami tai pārliecībā,
ka slikts tur nevar būt, bet kas? Beidzot kādā saspiestā slejā tie atrada kaut ko,

kas likās esam par to. Skaļā balsī Varaidošu Zanderis lasīja priekšā:

«Jau pirms sviesta nedēļas sākuma visā klusībā un pa lielākai daļai aiz kuli-

sēm norisinājās traģēdija, kuru pēc ilgākas sagatavošanas beidzot vajadzēja
izrādīt. Gabals saucas «Latviešu adr c s c»,» viņš apturēja un ievilka

elpu. . . citi klausījās kā sastinguši. «Darbojošās personas viņa dažādās daļās
ir dažādas. levadījums jeb prologs notiek kādā latviešu apgabalā Vidzemē.

Lieta attiecas uz kādu ļoti šim laikam piemērotu finanču operāciju — lai sastādītu

adresi un nodotu kādu kopēju lūgumu. Sis manevris ir ļoti piemērots, jo izrādās

par ļoti izdevīgu, lai iegūtu eksistences līdzekļus dažiem industrijas bruņeniekiem

(Industrieritter), kuru ekonomiskais stāvoklis pavisam satricināts; naudas vāk-

šanas panākumi ir tikpat bagātīgi kā parakstu daudzums.

Pēdējo skaits sniedzās uz 30.000. Tie, kuri rēķināšanas mākslā nav tikuši

tālāk kā līdz saskaitīšanai
pa vienam, nesapratīs, ka viņu priekšā koeficients,

kura vērtība ļoti atkarīga. Kam to izdosies kontrolēt? Papīris ir pacietīgs, un Vid-

zemes zemnieki, paldies dievam, devuši vairāk nekā vienreiz savu. parakstu, ja

tiem piesolīti zelta kalni. levadījums —■ Pēterburgā inaugurēts* un Maskavā

aplaudēts** — nobeigts, trupa dodas uz Pēterburgu, lai palielinātu savu perso-

nāla sastāvu; trūkst vēl tikai jocīgās personas,
kas iepriekš nodeklamētu prologu.

Se tā parādās «Golosa» tērpā, alegoriskā kostimā; netrūkst arī aktieru starpā

intrigu. Tā, piemēram, intriģē savā starpā direktors, kas spēlē varoņa lomu, ar jo-

cīgo personu. Prologā trupai piesolīta publikas piekrišana, bet publikas piekrišanu

lūgt aktieriem nav iemesla un to vēlēties nav nekāda vajadzība- Bet, neraugot uz to,

līgums top noslēgts. Kas še ir piekrāptais krāpnieks? Pie tam tiek apgādāts viss

vajadzīgais, adrese iesieta un vāks ar zeltījumu izrotāts. Sākas pirmais cēliens.

* Svinīgi ievadīts. (Aut.)
** Applaukšķināts. (Aut.)
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Notikuma vieta: kāda viesnīca Pēterburgā. Darbojošās personas:
latviešu vadonis

Vitolds līdz ar svītu. Adrese tiek nodota un pielikta pie aktīm. Vitolds, tāpat kā

viņa cienījamā piemiņā senākais zemgaļu vadonis ar tādu pašu nosaukumu, ļoti

maz, pazīst sabiedriskās dzīves prasījumus; starp citu viņš nezin, ka par to priekš-

metu, par
kuru lūdz, vismaz vajadzētu zināt drusciņ ko vairāk nekā no citu stās-

tīšanas (Horensagen); viņa svīta par to vēl mazāk zin. Adreses sākums un kā tā

sastādīta, vēl mazāk pazīstams. Pēc divu stundu pierādījuma, ka ir pilnīgi nezi-

nātājs, Vitolds līdz ar savu svītu nokāpj no skatuves, un pirmoreiz tam iešaujas

galvā doma, ka varbūt ir taisīts «fiasko». Pirmais akts nobeigts, tam seko starp-

spēle un atkal aizkulišu spēle. Aktieri cenšas iedvest viens otram dūšu, lai gan

tie bīstas no rampes gaismas. Tie ir gatavi spēlēt otru cēlienu un, ja vaja-

dzīgs, arī trešo. Kā viņiem spēle izdevusies, to redzēs no sekām, un tad nāks

epilogs ...»

Varaidošu Zanderis valdīja savu uzbudinājumu un tikai ar mokām nolasīja
līdz galam.

It kā aplieti ar aukstu ūdeni, Pēteris un Vītols viens otru uzlūkoja. «Tad tādi

tie vācieši!?» Pēteris, atjēdzies no uztraukuma, iesaucās. «Ak tad tādi viņi ir!

Nāk pie mums kā vilki avju drēbēs ...»

«jā, tādi, —
vai tad mēs to nezinājām!» Vītols piebilda.

1 «Tā jau viņi arvien mācējuši!» Pēteris atņēmās. «Mūsu senčiem piedāvājuši

rotaļu lietiņas, bet iekaluši tos verdzības ķēdēs . . .Pazīstam mēs šos bremiešus,

pazīstam! Arvien viņi tiem dāvāto viesmīlību izlietojuši nekrietni ...»

Varaidošu Zandera taisnības jūtas bija tādā mērā aizskartas, ka viņš nemaz

nerunāja, bet piesarcis un uzbudināts soļoja pa istabu.

«Tu viņam izsaki visu kā godīgam cilvēkam, bet ko viņš tev iztaisa?» Vītols

sūkstījās. «Cik tur daudz ļaunprātības! Mūsu līdzšinējā neizdevība, mūsu. cerības

uz nākotni, preses un sabiedrības simpātijas pret mums — — kā tas viss izķē-

mots un novilkts dubļos! Fui, cik tas no tiem vāciem ir riebīgi ...»

«Paši mēs tur esam vainīgi, paši!» Pēteris sita sev pie krūtīm un iededzās

arvien vairāk bardzībā pret sevi. «Paši mēs to viņiem izstāstījām, devām ieročus

rokā, lai mūs izper. Vai mēs to nezinājām, ka no vācieša vajag sargāties vēl

vairāk kā no uguns! . . .Ko tad Kļaviņš labi teica? . . . Ar krievu mēs sadzīvo-

sim, viņš teica, ar vācieti nekad! Bet mēs! Mums vācietis jau tas labiņais, lai

viņš nāk un sēž pie mūsu galda, iztiksim ar viņu draudzīgi. Te nu ir tas!
.. ,

Te nu ir »

Varaidots ne mazāk jutās vainīgs un ne mazāk aizskarts. Piesarcis, īsi dves-

dams, tas sniedza roku: «Ardievu!»

Viņi neprata to aizkavēt, nemaz nemēģināja to. Viņiem tā lieta krimta dziļu
sirdī, ka viņa aiziešanu nemaz nemanīja. . . «Vai mēs to skaidrā prātā darījām?
Sasodītais šņabis un vīns to darīja!» Pēteris guģojās. «Citam tā savu padomu
izdot

.. . mēs jau esam rīkojušies kā mazi bērni
...

Es viņu vairs ne savās acīs

negribu redzēt, to indevi
— —»

Bet tad viņš piepeši aprāvās . . . viņš taču pats ar to tirgojās
...

no šīs inde-

ves vien dzīvoja
.. . «Nē, nē,» tas piepeši novērsa valodu uz citām lietām

.. .

«Lai tagad iet uz trešo nodaļu vai kā, bet padošanās nav
.. . Aprunāsimies ar

saviem krievu draugiem, bet padošanās nav! ...»

Vītols vēl pārlasīja avīzi, ko Varaidošu Zanderis bija atstājis .
.
. «Iznāk tā,

ka mēs esam kādi blēži un krāpnieki!» viņš sūrojās . . . «Šovakar mums jāiet pie
Vladimira Ivanoviča, bet ko lai viņš domā — —»
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«Vai viņš nu nezin un vācieti nepazīst . . ._»
Pēteris to mierināja. «Mēs viņiem

parādīsim. Trešās nodaļas priekšnieks, grafs Suvalovs, bijis pats Baltijas ģenerāl-

gubernators, ir krievu kungs un zin it visus vācu niķus — —»

Atkal tas aprāvās, jo pats neticēja saviem vārdiem. Kņazs Bagrations tāpat

bija krievu kungs un pazina vācu niķus, bet ■— —

Tuvojās vakars . . . Viņiem bija jātiek pie Lamanska, kas diezgan tālu. Tādēļ

tie sāka taisīties, lai drusciņ pastaigātos pa pilsētu un noliktā laikā būtu tur
.. .

Bet nevis savus pelēkos delegātu kamzoļus tie vilka mugurā, bet melnus vizīt-

svārkus, ar banti iekantētus
.. .

Profesors viņus saņēma ļoti laipni un līdzjūtīgi. «Lasīju, lasīju, jūtu jums

līdzi! Neģēlīgs apmelojums, kādu var izgudrot tikai vācietis. Bet Andrejs Alek-

sandrovičs to neatstās bez atbildes, varat palaisties uz to! . . .»

«Jā, jā, Vladimir Ivanovič,» Vītols nopūzdamies atbildēja. «Ko lai dara tiem

vīriem, kuriem tā spalva klausa ...»

Mājas kungs viņus ieveda dziļāk viesu istabā, kur jau bija priekšā kāds

kungs tumšu smakra bārzdiņu un asu, caururbjošu skatienu. «lepazīstināšanu te

jūs ar «Mockobckhh BeAOMOCTH» redaktoru Katkovu, Michailu Ņikiforoviču
..

.»

Protams, ka viņš to sacīja pa vāciski, jo mūsu delegāti citādi nesaprata.

«Priecājos ar jums iepazīties!» Katkovs tāpat pa
vāciski atbildēja. «Man

prieks, ka satieku no Baltijas cilvēkus, kuri man to personīgi var pastāstīt, par
ko

esmu tik daudz lasījis un dzirdējis no trešās rokas . . .»

«Bet mēs jums nevaram nekā laba stāstīt, Michail Ņikiforovič,» Vītols atbil-

dēja. «Esam nospiesti ļaudis . . .»

Viņi piesēdās, aizpīpoja cigārus un sāka triekt . . . Izrādījās, ka Katkovs ļoti
labi runāja pa vāciski, bet vispār runāja ļoti maz, tikai jautāja

..
.

Vītols nu arī apstāstīja it visu, neslēpa arī savu uztraukto
gara

stāvokli
par

neizdevību pie ģenerālgubernatora, iekšlietu ministra un vācu intrigām. «Vai jūs,

godātais Michail Ņikiforovič, nevarat mums dot kādu padomu, ko tagad lai

iesākam?» viņš nervozu smaidu jautāja. «Jūs nevarat iedomāties, kādi ir mūsu

apstākļi ...»

Katkovs cieta klusu, it kā viņš to nemaz nebūtu, dzirdējis. Pēc kāda brīža

viņš iejautājās, it kā pavisam par
ko citu runādams: «Vai jūs, Vītola kungs, man

priekš «Maskavas avīzes» nevarat piesūtīt kādus ziņojumus par Baltijas apstāk-

ļiem? Par visu to, kas jums izliekas svarīgs?»
«Bet es — — es taču neprotu krieviski!» Vītols it kā atvainojās.
«Varat rakstīt arī pa vāciski,» Katkovs turpināja. «Latviski gan neprotu.

Rakstiet tā, ka jūs rakstītu nevis avīzei, bet priekš manis. Es no visa tā tad pats

sastādīšu rakstā visu to, kas varētu interesēt krievu sabiedrībai .
.

.»

«Ko es citu varu rakstīt kā tikai lūgt, lai jūs aizstāvat latviešu intereses,»

Vītols apdomājies sacīja. «Mums pašiem preses orgānu nav, kur aizstāvēties, savi

atspēkojumi mums jāsūta tālu krievu avīzēm. Bet Baltijā «Nordische Presse», kura

mani nostāda
par krāpnieku, plaši izplatīta. Es nezinu, no kādiem līdzekļiem viņa

pate dzīvo, cik viņai par to visu no baroniem samaksāts? Bet mani viņa apvaino,

it kā es būtu nopirkts ...»

Se jāpiezīmē, ka iepriekšējo Katkovs vēlāku vēstules veidā, kura piesūtīta no

Vītola, nodrukāja «Maskavas avīzē». Bet tagad viņš nekādā dziļākā pārruna

neielaidās, ne arī deva kādu padomu, ko darīt.

Mūsu delegātu nospiestais gara stāvoklis caur to vis neatplauka. Tie bija

satikušies ar slavenu vīru, un tas bija viss!
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Priekšistabā bija dzirdamas balsis . . .Mājas kungs sarunājās ar kādu jaunu

viesi. Pēteris piesarka, jo tie atkal runāja par latviešu adresi un vāciešu ķengāša-
nos . . . Katkovam laikam bija loti pazīstama šī balss, jo tas palocījās pret abiem

delegātiem, piecēlās un gāja viņam kādus soļus pretim.
Profesoram Lamanskam ienāca līdzi kāds neliels vīrs iekantētā samta kamzolī

ar augstām krūšu kabatām. Mati un bārdiņa melni kā ogle, un acis spulgojot
meta vai dzirksteles

..
. Viņa sejā tāds noslēpumains, sāpīgs, dēmonisks vaibsts,

ka, ja viņš kādu ciešāki uzlūkoja, tad tas to mūžam nevarēja aizmirst.

«Sveiki, Michail Ņikiforovič, sveiki Sv. Pēterburgā!» tas dzīvi sasveicinājās

ar Katkovu, spiezdams viņam roku.

«Sveiki, Vladimir Daņilovič ..
.»

«Redziet, Michail Ņikiforovič, ar kādām grūtībām te jākaro taisnai lietai, kas

sakrīt ar māmuļas-Krievijas interesēm,» tas ķērās taisni pie priekšmeta. «Bet lai

kā, uz krievu sabiedrību, mūsu radu tautas delegāti var tomēr rēķināt . . .»

No sākuma viņam vārdi drusku kā ķērās, bet tad plūda ārā tikpat kā karsta

lavas strāva.

Katkovs noraustīja kamiešus. «Ģermānisms pie mums ņēmis ļoti stipras pozi-

cijas, Vladimir Daņilovič,» tas atbildēja, citu visu paturēdams domās . . .

Svešais izvilka no kabatas avīzes «Nordische Presse» numuru un sniedza to

Katkovam. «Vai lasījāt?!»

«Lasīju, Vladimir Daņilovič! Žults pret adreses iesniedzējiem
..

. pārdroši
apgalvojumi ...»

«Netīra lieta, goda laupīšana!» svešais attrauca
.. . «Kā avīze var apgalvot,

ka adrese tiek iesniegta tikai tādēļ, lai uzlabotu delegācijas vadoņu materiālo

eksistenci?! Kā viņa iedrošinās tos nolamāt «Industrie Ritter» vārdā, kurš apzī-
mē negodīgu rīcību un kurš krieviski nav tulkojams? Ka viņas apmelotais dele-

gācijas vadonis Vitolds ar faktisko delegācijas vadoni Vītolu ir viena un tā pate
persona, nav nekādi noliedzams. Starpība starp abiem tikai tik daudz, kā ja poļu
vārdam Krajevski piekar klāt krievu burtu fi, iznāk Krajevskij

.. . Avīzi katrā

ziņā var saukt pie atbildības tiesas ceļā?!
..

.» No viņa balss varēja manīt, ka

viņš uztraukts ne mazāk, kā kad tā būtu viņa paša lieta, lai gan pūlējās paturēt

savu ārējo mierību.

«Tā kā Vītola kungs ar savu biedru mani pagodinājuši ar savu apciemo-

jumu, tad man ir tas patīkams uzdevums jūs ar viņu iepazīstināt,» mājas tēvs

sacīja. «Vītols, Kārlis Karlovičs, un Krauklītis, Pēteris Kristoforovs, latviešu

delegācijas vadoņi —
tiesību aizstāvis Spasovičs, Vladimirs Daņilovičs .

.
.»

Mūsu draugi pret viņu godbijīgi palocījās. Mirdzošām acīm Vladimirs Daņi-
lovičs spieda viņiem roku

.. . «Priecājos ar jums, kungi no brāļu tautas, tikties,

priecājos
..

. Lai dievs dod, ka mums vēl daudz būtu tādu radenieku
...

Un

izsaku jums savu patiesu līdzjūtību pret vācu. bulvāru preses frivolitāti . . . Justos

laimīgs, ja varētu jums kaut kādā ziņā pakalpot ...»

«Ļoti pateicamies, Vladimir Daņilovič!» Vītols atbildēja. «Dodiet mums

padomu, kā lai dabonam nodot visaugstākā vietā savas tautas vēlēšanos un

padevību ...»

«Tas ir . . . tas katrā ziņā jums svēts un svinīgs uzdevums!» tiesību aizstāvis

attrauca. «Bet jūs taču avīzi par apmelošanu sūdzēsiet?»

«Sūdzēt, jā!» Vītols sāpīgi savilka vaigu un nezināja, ko atbildēt. . .
Spasovičs viņu jautājoši uzlūkoja. «Jūs viņu sūdzēsiet?»
«Kur nu mēs?!» Vītols beidzot atmeta ar roku. «Mēs, nabaga zemniecini, ar
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Pēterburgas redaktoriem. Kur mēs varam cerēt tos vinnēt, kur mums jau ar

adresi tik grūti iet ...»

«Jūs taču atzīstat, ka tā ir netaisnība un — jūsu gods ir aizskarts.»

«To mēs atzīstam, Vladimir Daņilovič! Bet mēs esam par vāju, lai to izda-

rītu. Pēterburgas redaktori . . . viņiem visas durvis vaļā, bet mēs —?!»

«Kā rādās, jūs mani nesaprotat, Kari Karlovič,» Spasovičs turpināja. «Vai

jūs būtu ar mieru izdot man savu pilnvaru? Es tad mēģināšu, ko tur varēs izdarīt,

un jums tur nekādu izdevumu nebūs. Jūsu lieta jau ir arī mūsu lieta
..

.»

«Pareizi, Vladimir Daņilovič!» arī mājas kungs piebilda. «Mūsu, slavofiļu,

principi tāpat paliek nogānīti un apsmieti, ja lietu atstāj tā. . .»

«Mēs viņu nedrīkstam atstāt tā, Vladimir Ivanovič!» Spasovičs attrauca. «Mēs

nedrīkstam ļaut aizskart Krievijas svētumus
.. . Bet atkarājas no Kārļa Karlo-

viča, vai viņš grib uzticēt man savu pilnvaru ...»

«Pateicos, Vladimir Daņilovič, labprāt gribu jums to uzticēt!« Vītols pastei-

dzās atbildēt. «Ja tikai es jūs par
daudz neapgrūtinu

..
.»

«Nepavisam! Jūsu lieta, kā jau sacīts, ir arī mūsu lieta! Ģermāņu nekaunībai

reiz jāliek robežas. Mēs nedrīkstam pielaist mūsu radu tautas centienu nogānī-
šanu un vēl, kur tie kļaujas klāt pie lielās Krievijas. Tātad paliek pie tam: rīt

jūs ieradīsieties manā birojā un izdosiet man pilnvaru ...
Es tad stāšos jūsu. vietā

kā sūdzētājs ...»

Vītols apsolījās, un ar to jautājums bija izšķirts.
Daudz vairāk galvas lauzīšanu darīja otrs jautājums. Tiklab mūsu delegāti,

kā arī viņu draugi un pabalstītāji vienbalsīgi bija tanīs domās, ka latviešu dele-

gācija nedrīkst apgurt. Visiem līdzekļiem tai jāgādā par to, lai pats cars dabū

zināt latviešu tautas vēlēšanos un jūtas
.
. . «Mēs visi smokam zem vācu jūga,»

Vladimirs Ivanovičs sacīja. «Māmuļā-Krievijā valda vēl arvien vācietis un

ārzemnieks . . . Jau no Pētera Lielā laikiem. Noliecu galvu Pētera Lielā piemiņai,
lielus darbus viņš pastrādājis: izcirtis Krievijai logus uz rietumiem, ievedis mums

kultūru. Viņa valdīšanas laikā Krievija vairāk gājuse uz priekšu nekā citkārt pa

gadu simteņiem. Bet medaļas otra puse tā, ka viņš mūs nodevis vācu kalpībā, no

kuras vēl tagad neesam atsvabinājušies
...

To mēs tagad redzam, kā oficiālā

Krievija izturas pret uzvarētiem frančiem ...»

Manāms rūgtums izskanēja no viņa vārdiem. Arī Michails Ņikiforovičs do-

mīgs pakratīja galvu
..

. «Jums taisnība, Vladimir Ivanovič! Krievijas augstākie
kara vadoņi, ģenerāļi un valsts ierēdņi ir vācieši vai domā kā vācieši. Bet nav

spoža viņu kara darbu vēsture!»

«Māmuļa-Krievija daudz ko pārcietuse, mani kungi,» Vladimirs Daņilo-
vičs sacīja. «Neaizmirstiet, ka viņa pārcieta gadu simteņus ilgo tatāru jūgu, un tā

arī viņa pārcietīs vācu jūgu. Atjaunota un spēcināta tautībā, viņa pacelsies no

pīšļiem kā fenikss. Ja Krievija attīstās, kas tad Eiropā vēl viņai var stāties līdzās,

viņas saimnieciskai un kulturālai bagātībai, viņas politiskai varai? . . . Redziet, šo

apziņu mums nebūs zaudēt, kungi, un ticēt savai lietai!
..

. Bet nu pie priekš-
meta: es ieskatu, ka mūsu brāļu tautas delegātiem pie troņa būtu. vēl pietikšana pa

šādiem diviem ceļiem, pirms — galma ministriju un tad caur Pantaļeimonaju . . .

jūs zināt, viņa majestātes kancelejas 111 nodaļu. Bet, kā kā viņi nav privileģēta

šķira ar sevišķām tiesībām un priekšrocībām, tad pirmais ceļš tiem nav pieietams.

Atliek vēl tikai Pantaļeimonaja
.
. .»

«Man nav liela uzticība pret Pantaļeimonaju,» mājas kungs attrauca. «Kāds
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gars tur tagad valda, tad es nemaz neticu, ka 111 nodaļa adresi maz gribēs pretim

ņemt ...»

«To prasīt no viņas ir likumisks pamats, Vladimir Ivanovič,» tiesību aizstā-

vis pasteidzās atbildēt. «Katram Krievijas pilsonim caur viņu tiesība ziņot tronim

par parādībām, kas nesaietas ar valsts interesēm . . .Un tāda parādība šinī gadī-
jumā ir nedabiskie apstākļi Baltijā.»

«Ak Vladimir Daņilovič,» mājas kungs atmeta ar roku, «nav trešā nodaļa
vairs tā, kas tā agrāk bijusi. Senāk tā bija uzraudzība priekš satrapiem, lai tie

nestrādā pret cara gribu un prātu. Nodaļai pašai bija pienākums zināt un ziņot
par

katru kaitīgu parādību valstī. Katram krievu cilvēkam, pat visvienkāršākam,
bija tiesība caur viņas muti sacīt: «lūk, pie mums iet tā, tas man izliekas kaitīgs,
car tētiņ, nepielaid, novērs to

.. . kaitīgs tas visai Krievijai!» Bet tagad —

prasta žandarmērija šī iestāde. Drīzāk īstus patriotu krievus vajā, nekā nelikumī-

bas redz un taisnību apsargā. Ir noticis, ka cilvēki, kas ar to labāko pārliecību
gājuši taisnības meklēt, izģērbti līdz kailai miesai, sodīti ar miesas sodu un tad

palaisti vaļā. Par prastu sbiru iestādi izvērtusies šī nodaļa .. . ļaudis viņai iet

apkārt ar līkumu ...»

Mūsu delegāti izbijušies uzlūkoja savus draugus. Uz šo iestādi viņi bija likuši

savas pēdējās cerības, bet ja tur šādas lietas — —

«Leģendas, kungi, leģendas!» Katkovs uzstājās. «lestādei tikai grūtāks un

sarežģītāks uzdevums nekā agrāk. Narodovoļci, nihilisti ar savu kaitīgo atmosfēru

saģiftē Krieviju. Neaizmirstiet, kungi, ka 1866. gadā notika atentāts uz viņa

majestātes svaidīto dzīvību, un Krievija vēl nebija atjēgusies no apžilbuma,
kad 1867. gadā tāds atkal notika. Ir tādēļ jābūt nomodā, un tas daudz ko

izskaidro . . .»

«Cita ceļa neatliekas: ir jāgriežas pie 111 nodaļas priekšnieka, lai tas liek

priekšā adresi viņa majestātei kungam un ķeizaram . . . liek priekšā tādēļ, ka līdz

ar to būs ziņots par tām Baltijas atsevišķām parādībām, kuras visai valstij kai-

tīgas. Kas savu taisnību meklē un par savu taisnību grib ciest, tam ne no kā nava

jābistas .
.

.»

Viņa vārdiem bija burvīgs spēks, tas «dedza» un «dedzināja», kā Kļaviņš

sacīja, Pēteris to manīja pie sevis. Viņa acis tagad liesmoja kā uguns... Arī

Pēterim mēle it kā atdarījās, un viņš runāja pa krieviski. «No vietas nepakustē-

sim, kamēr savas tiesības dabūsim! Uz tam manu roku!» Viss tas, ko viņš Šorīt

lielīdamies bija sacījis, tikai sevi mānīdams, bija kļuvis par cietu, negrozīgu

apņemšanos, nepieciešamu iekšēju sastāvdaļu.

«AaflHO, Aa/ĻHO,» krievu draugi arī šo roku pieņēma ar sajūsmu un nesavtī-

gām simpātijām. Viņi visi vārda pilnā ziņā jutās kā brāļi.
Tad sāka plūst arvien vairāk jauni viesi, un beidzot bija laiks iet pie vaka-

riņām. Bet arī te mūsu delegāti bija dienas varoņi, un tika tukšota daža laba glāze
uz viņu tautas veselību un labu izdošanos.

Dušu! Karaļvalsti par dušu! Tas bija tas, kas musu delegātiem visvairāk

vajadzēja.
Tā bija, kā Vladimirs Ivanovičs teica . . . Briesmu lietas pēterburdzieši runāja

par 111 nodaļu. Bet cita ceļa viņiem vairs nebija. «Grafs Pēteris Andrejevičs
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Suvalovs ir tomēr krievu kungs,» Pēteris sevi un citus drošināja. «Kādi ir krievu

kungi, to taču mēs redzam. Un bez tam viņš ļoti labi zin, kā mums ir, bijis mums

par ģenerālgubernatoru. Viņam vācietis vis neiepūtīs ausīs to, kas nav ...»

No ārienes viņi šo iestādi bija jau vairākkārt apstaigājuši un smalki apskatī-

juši. Tā atradās uz Pantaļeimonajas, netāļ no Fontankas, Vasaras dārza tuvumā.

Bet, neraugot uz visu pašiedvesto dūšību, tiem katrubrīd, kad nāca šīs iestādes

tuvumā, sirds sāka savādi pukstēt.

Beidzot bija pienākusi norunātā diena, kad vairs nevarēja atkāpties. Svarīgais
uzdevums pie šī grūtā gājiena būt viņiem par vadoni un tulku piekrita Gailītim,

žirgtam cilvēkam kuplu, melnu bārzdu un dzīvu gaitu. Noliktā stundā viņš ieradās

pie tiem uz Vozņesensku. Runāt viņiem vairs nebija vajadzīgs, jo visi zināja, uz

ko lieta attiecas. No redzes jau arī tie likās tik apzinīgi un par savu lietu droši,

cik vien iespējams, un devās taisni pa Sadovaju vien uz leju.
«Vai labāki neņemsim izvosčiku?!» Pēteris mēģināja jokot. «Vai neizskatītos

labāki, ka latviešu delegācija piebrauc ar fūrmani?»

Vītols arī smaidīja, bet atmeta ar roku. «Lai paliek! Šodien mūs labāk lai

tur par latviešu mužikiem nekā par latviešu bajāriem .. .»

Nevarēja jau nemaz* citādi, jo šodien tiem atkal bija mugurā pelēkie kamzoļi.

Galu galā tie bija jau sasnieguši Ņevska prospektu un nogāja nu arī pārējo

gabaliņu kājām.
Beidzot tie sasniedza «Zeļonij gorodku» un savu ceļa mērķi. Pie durvīm bez

sargiem vēl zaldātu vaktis. Viņus vērīgi aplūkoja, apskatīja viņu pases un tad

ielaida plašajās uzgaidāmās telpās.

Bija priekšā daudz ļaužu, bet no viņu sejām vien jau varēja lasīt, ka tie ne

labprāt te, pa lielākai daļai pirmo reizi un dara to spiesti, tāpat kā mūsu delegāti,

tādēļ ka cits tiem vairs neatliek. Nospiests klusums valdīja šinī telpā
. . .

ikviens

baidās pat pakustēties, šaubīdamies, vai tikai tas ir brīv? Vai caur to šo iestādi

nedabūs pret sevi . . .

Viņi gaida, gaida, — bet gaidīšana padara nervozu
...

Pa brīžam viens no

gaidītājiem pazūd aiz tumšajiem priekškariem . . .
Paliek tur ilgāku laiku, ik pēc

tam, cik viņa lieta sekrēta un svarīga. . . Bet, kas jau pārāk lielas cerības licis

uz šejieni, tas, kā var redzēt, daudz gudrāks nav Hcis, ne arī savam mērķim
tuvāku

.

. .

Mūsu delegāti skaita tos, kas tiem bijuši pēc kārtas priekšā. Arvien vairāk to

skaits dilst, arvien tuvāk brīdis, kad priekš latviešu tautas izšķirsies svarīgais mo-

ments, un tādēļ dūšu, dūšu! . . . Pēteris, cilvēks, nekā ļauna neapzinās, tpmēr sirds

tik ērmoti lēkā pa krūtīm . . .

Beidzot viņu rinda . . . dūšu! Lai tie tur aiz zaļajiem priekškariem nedomā,

ka viņi kādi zaķa pastalas
.. .

«Latviešu delegācija!» kāds ierēdnis skaļi nosauc
...

kā sveces viņi kājās .. .
bet tad sargi atver tumšos priekškarus, pa

kuriem iznāk ģenerālis pie viņiem.
Viņi saprot, ka tas nenotiek aiz lielas cienības pret viņiem, jo viņa ekselence

skarbi iesaucās: «AaTbimcKan /reAeraiiHfl .. .»

«Bot ohh, Bame npeßOCxo/r,HTeAbCTBO,» ierēdnis norāda uz viņiem.
Grafs viņus uzlūko stingri no galvas līdz pat kājām, it kā tiem gribētu līdz

īkstīm cauri skatīt. Tas stars, ko raida viņa šaurās, iešķībās acis caur zemo pieri,
izteic kaut ko augstprātīgu un nicinošu. Viņi grib turēties dūšīgi, bet duša tomēr

plok
. .

.



356

«Ko jums vajag?» tas uzsauc stingrā balsī
pa

krieviski. «Kādēļ braucāt uz

Pēterburgu?! .
.

.»

Vītols, kas tas barvedis, nemāk neko atbildēt, tikai paklanās un pasniedz
adresi . . .

Grafs tajā drusku ieskatās, tad lūkojas tai pāri uz delegātiem. «Uz kāda

pamata?! Kas jums tādu adresi licis nodot?!»

Delegāti nezin citu kā paklanīties. Nobaidījušies jau tā, un vēl pa krieviski
..

.

ne vārda nevar izdabūt.. .

Te Gailītis, dzīvs cilvēks kuplu, melnu bārzdu, saņem dūšu un stājas priekšā.

«Jūsu augstā ekselence, viņi runā latviešu tautas vārdā —■ —»

«Latviešu tautas!» ekselence viņu pārtrauc. «Kas tā par tautu?
..

.
To mēs

izmeklēsim bet jūs kas? —
Pie delegācijas piederīgs? ...»

«Nē, esmu students Pēterburgas universitātē ■—■ —»

«Kas, students?!» ekselencei acis sāk zvērot . . . «Un tad jūs noņematies ar

tādām lietām?! Kas?! Ko!
..

. Ārā — —»

«Ekselence!» Gailītis palokās, grib sev par attaisnošanos ko sacīt. —
«Arā!»

grafs rāda uz durvīm
.. . «Jeb es jūs likšu dzelžos kalt!

...

Uz Sibiriju

izsūtīšu ■—- —»

Gailītis, ne atpakaļ atskatījies, sprūk pa durvīm laukā . . . pazūd uz pedam ...
Ekselence minstās uz vietas un krāc vien no dusmām

.. . «Dievs kungs, stāvi

mums klāt!» delegāti nodomāja un sarāvās tikpat kā pelītes . . .

Grafs tomēr beidzot savaldās un griežas pie viena no saviem adjutantiem.

«Baron fon Osten-Zaken! Prasiet viņiem, kādēļ tie uz Pēterburgu braukuši un ko

tie no augstās valdīšanas vēlas?»

Barons, jauns cilvēks, palokās, uzrunā delegātus skaidrā latviešu valodā. «Kas

jums trūkst, mīļie draugi, un kādēļ esat braukuši uz Pēterburgu?»

Ā, nu visiem dūša atplaukst ... Ja jau ielaižas runā, tad ir labi, un, ja jau

pa latviski, tad runātāju vai cik. «Savu taisnību braucām meklēt,» pagasta ve-

cākie visi kā vienā balsī. «Mēs, lielskungs, vairāk negribam kā tikai to pašu, kas

ir Krievuzemē . .
.

dodiet mums tādas pat rektes un tiesības, un mēs vairāk nepra-

sām ...» Un Golvers, kam sevišķi bija izrunāšana, vēl pieliek no sevis: «Mēs,

lielskungs, gribam krievu repormas un krievu tiesas.»

Osten-Zakens viņu mazcienīgi uzlūko. Nebija jau arī viņam nekāda gudre-
nieka izskats: zema piere, noauguse ar matiem, tīri pēc mežacilvēka. «Ko tu,

veci, zini no krievu tiesām?»

Bet, ja tas iznāca uz izrunāšanos, tad par Gclveru varēja sacīt: neskaties

vīru no cepures. Ja viņš sāka laist vaļā savu teicamo, tad viņu septiņi advokāti

nevarēja aizrunāt. «Vaī lielskungs,» tas uz vārdiem attrauc, «tās krievu tiesas ir

vienas labas tiesas . . . Kad mums tādas būtu!»

«Kā tad tu to zini?! Tu taču neesi študierējis par tiesas kungu?»
«Neesmu vis! Neesmu nekāds mācīts cilvēks, bet, ja jau es savā muļķa prātā

varu aptvert, ka tās ir labas tiesas, tad jau tie študierētie viņas atzīs par
vēl

labākām
— —»

«Kur tad tu, veci, esi redzējis tās krievu tiesas?!» Osten-Zakens viņu nepa-

cietīgi pārtrauc.
«Vaī lielskungs, trīs nedēļas dzīvojot pa Pēterburgu, esmu noskatījies diez-

gan, ka te miera tiesas spriež. Atri tu, cilvēks, dabū savu taisnību! Vienalga,
vai tas bagāts vai nabags, kas likums ir, tas ir

.. .
Bet kur tad pie mums, Vid-

zemē? Ja mums jāprāvojas ar lielkungiem, tad gala nav. Pirms iesūdz pie
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draudzes tiesas, —tad izliek garu, garu termiņu! . . . Kungs vienreiz nenāk, otrreiz

nenāk, trešo reizi atnāk
gan,

bet lūdz laiku apdomāties. Ceturto reizi atkal nav

ieradies kunga liecinieks, muižkungs, vajag atkal garu termiņu, es saku, lielskungs,

vajag vismaz gadu piecu sešu, līdz tiekam draudzes tiesai cauri. Nu pārsūdz uz

kreistiesu
...

tas pats muziķis! Sūta atpakaļ lietu uz draudzes tiesu pa vienai

lāgai, pa otrai lāgai, un, kad tad vēl labi izprāvojušies pa «kreistiesu», tad

beidzot tā lieta nāk uz «ūp» (Hof) tiesu. Kā tikai tas gals būtu daudzmaz

rokā, te pasprūk atkal vaļā
.. . sākam atkal no jauna pie draudzes tiesas, pie

kreistiesas. Un, ka tad nu tas sūdzētājs nomirst, tad prāva ir cauri. Ātrāki mēs

taisnības nedabonam
.
. .»*

Nācis savā elementā, tas stāsta un stāsta, un arī viņa biedri aizmirsuši sva-

rīgo situāciju un,
zobus rādīdami, viņam piebalso.

«Ko viņš tur stāsta?!» grafs beidzot nepacietīgs ieminas.

Adjutants viņam nu visu to pārtulko. Ekselencei acis arvien vairāk sāk zvē-

rot, drīz tas uzlūko adresi, drīz delegātus, tad beidzot sāk kliegt: «Diezgan!
Pasakas! Muļķības! Zinām it visu

.. . arī, kā pie Palkina uzdzīvojuši . . . Visu

galvaspilsētu man uztraukuši! Noraidu!
..

. Bez ievērības atstāju! Aha, latviešu

bajāri! Divdesmit četru stundu laikā man atstāsiet Pēterburgu, jeb vai jūs izsūtīšu

pa etapu! Izmācīšu!»

Un, vēl kādus soļus pagājis, viņus visus ar īgnumu uzskatījis, it sevišķi Vītolu,

tas uzgrieza tiem muguru. «Dariet viņiem to zināmu!» tas pagriezās pret savu

kambarkugu, tad nozuda aiz biezajiem priekškariem.
It kā tos būtu ķēris zibens, tiem karstas tirpas vien pārskrēja pār muguru.

Barons fon Osten-Zakens viņiem to visu pēc iespējas mīkstiem vārdiem paskaidro,
tomēr nevar apslēpt savu. skaudīgo prieku. «Tā iet, kad klausa musinātājiem!»
tas vēl tēvišķi piebilst. «Taisieties tagad nu tikai ātri no Pēterburgas projām, jo,
tiklīdz jūs ķers, slikti būs

..
. Sūtīs jūs tad uz Rīgu no pagasta uz pagastu pa

etapu.»

Viņi nelūdzas, neprasa arī padomu, aizmirst adresi un visu un, galvas nokā-

ruši, atstāj telpas. Tikai ātrāki no šejienes projām! Gailītis diezin kur aizlicies
..

.
tie jau arī viņu nemaz neiedomājas, iet tikai uz priekšu, vienalga, kurp.

Pa Fontanku tie izgājuši līdz Ņevas krastiem un dodas gar Vasaras dārzu

tālāk. Vēl neviens nav vārdu teicis un minējis: «ko nu darīsim?!»

Ejot gar Marmora pili, tie satiek nejauši kādu tautieti. Tas bija kāds Taube,

rīdzinieks, agrāk turējis pārdotavu Kaula māja pie Vērmaņa dārza, bet tad

izbankrotējis un atnācis uz Pēterburgu.

«Ē, Vītol, vai mani vairs nepazīsti,» tas iesāka, kad viņi nepazīti tam gribēja

paiet garām. «Esmu tagad Pēterburgā.»
«Tā, tā, nu,

kā tad labi iet?»

«Esmu pie lielkņaza Konstantina Nikolajeviča par oberhofmeistaru.»

Neticīgi Vītols pacēla acis. «Varbūt
par kādu lielāku sulaini,» viņš pie sevis

nodomāja. «Kur tu, latvietis, tiksi par ko lielāku!»

«Dzirdēju, ka tu ar citiem esi atbraucis ar kādu latviešu adresi. Nu, vai būs

kāds iznākums?»

«Slikti! Neņem pretim. Divdesmit četru stundu laikā mums jāatstāj Pēter-

burga.»
«Hm!» Taube noraustīja kamiešus. «Ja jūs varbūt grieztos pie lielkņaza

Konstantina Nikolajeviča —»

«Tu jau dzirdēji, divdesmit četru stundu laikā mums jāatstāj Pēterburga. Un,
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ja mūs noķer, ka esam ilgāki, mūs izsūta uz Rīgu pa etapu ...» Viņš tam īsos

vārdos lietu apstāstīja.

«Jā, jā, bailīga lieta! Bet paga, es parunāšu ar lielkņazu! Kas tur liels var

būt? Varbūt viņš pieprasa no grafa Suvalova ziņas un tur ir kāds iznākums?»

Viņš sāka to lietu vēl tālāk pārlikt, bet viņiem vairs nav nekādu cerību. «Esi

tik labs,» Vītols atbild, «ja vari mūsu labā ko darīt, tad dari! Bet nu ardievu
.. .

Mums jāpasteidzas, ka laikā tiekam no Pēterburgas projām .. .»

Kad viņi sasniedza savu korteli Vozņesenskā, viņus gaidīja jau priekšā stu-

denti. Ar Gailīti tie nebija tikušies un bija nākuši, lai dabūtu zināt iznākumu.

Tomēr Varaidošu Zanderim bija kas priecīgāks viņiem paziņot
..

.

«Bet ta' tad nu «Toaoc» sadod «Nordische Pressei»,» viņš trauca. «Redzi, te

ir garš ievadraksts. Avīze atraida, ka te no latviešu puses varētu būt kāda ļaun-

prātīga aģitācija. «Ļaudis», te stāv rakstīts, «kas parādījuši tik lielu padevību
tronim un piekrišanu krievu tautai, nevar būt aģitatori.» Tālāk teikts, ka adrese

gājusi pilnīgi likumisku ceļu. Nav varonīgi, ka «Nordische Presse» uzvarētos

izsmej. Kādēļ vācieši noliedz adreses nozīmi? Kādēļ «Nordische Pressei» izliekas

tas smieklīgs, ko latvieši lūdz? Kādēļ viņa nevietā parāda šādu cinisku ņirgāšanos

(i:ļH»HHecKyio xoxO'Ty)? Nevar avīzi vairāk sodīt, kā nedrukājot viņas uzbrukuma

rakstu, lai tad tā pate kaunas no tā . . . Var notikt pavisam citāda traģikomēdija
nekā tā, kuru viņa pravietojusi. Notikuma vieta: krievu zvērinātā tiesa. Darbo-

jošās personas: «Nordische Presse» un viņas apmelotā latviešu deputacija ar sa-

viem pilnvarniekiem. Un fināls: cietuma istaba ar uzrakstu: «par apmelošanu ..
.»»

«Vai tas nav lieliski, ko?!» Kļaviņš arī no savas puses iebilda... «Neviens

cits to nevar būt rakstījis kā tikai Vladimirs Daņilovičs! . . .»

Viņi skatījās, un tiem uzkrita, ka draugi par to nemaz nepriecājās . . . Nemaz

negribēja nākt ārā ar to, kā šodien vedies
..

.

Pēteris nopūtās. «Ko nu viss līdz?! .
. .

Mums tomēr divdesmit četru stundu

laikā jāatstāj Pēterburga ... ja ne, — mūs izsūta kā arestantus
.. .»

Un, kad studenti viņu vēl neticīgi uzlūkoja, Vītols piebilda: «Jā, jā, draugi,
mūsu tautas lieta ir zaudēta! Mums jābrauc uz mājām, nekā neizdarījušiem

..
.»

Viņš apstāstīja arī tiem lietas iznākumu. Arī jaunekļi nokāra galvu un tīri

asaru pilnām acīm to visu noklausījās. Tātad trešā un pēdējā neizdevība
. . .

«Jā, jā,» Pēteris sūkstīdamies vēlreiz atņēmās .. .
«tagad nu mums mute pil-

nīgi cieti . . . Tagad lai vācietis dara ar mums,
ko grib

..
.»

«Vai tad nav nekādu cerību?» Varaidošu Zanderis skumji ieminējās .. .
«Krievu prese, sabiedrība. ..»

«Neko mums nevar līdzēt, neko!» Pēteris attrauca
..

.
«Mēs esam maziņi .. .

mazu visi stumda un grūsta . . .

Bet kad mēs izaugsim lieli! Ak draugi, kas mums

var līdzēt, ja paši sev nevarēsim līdzēt
.. .

Mēs daudz ko esam izcietuši, tādēļ
arī to izcietīsim! . . . Un es nezaudēju dūšu. Mūsu pēdas ar zāli

neapaugs.
To

darbu, ko esam uzsākuši, to turpinās nākošā paaudze ...
tā paaudze, kas celsies

pēc mums, jaunā paaudze. . . Un, lai tur kā, es ticu un ceru mūsu tautas

nākotnei ...»

Viņš nolika it kā zvērastu, un jaunie studenti to uzklausījās liesmojošām
acīm

.. . Vītols turpretim sērīgi pasmaidīja .. . «Ticēt un cerēt, — mums cits

nekas neatliek . . . Bet
nu, draugi, mums jāšķiras .

.
. Mani nospiež katra turpmākā

minūte, ko pavadām Pēterburgā .
.
. Uz redzēšanos! . . .»

«Uz redzēšanos . . .
Uz redzēšanos labākos laikos tēvijai un dzimtenei!

..
.»
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Skūnstīdamies studenti no tiem atvadījās un aizgāja ...
Un delegāti klusu

sameklēja savas mantas, devās uz vilcienu un vēl tanī pašā vakarā aizbrauca no

Pēterburgas . . .

Div-desmit otra nodaļa

Braucot pa ceļu, Pēteris pārdomāja notikušo, skaitās, «errojās» un atmeta ar

roku: «ko tur tik daudz!
..

.» Bet svaigais, dzidrais janvāra gaiss uz viņa gara

stāvokli tomēr darīja labu iespaidu. Piebraucot Rīgā, viņš nemaz vairs nejutās

tik notriekts.

Kad viņš sasniedza savas māiu durvis, viss viņam nāca priekšā kā sapnis .. .
Tikai tagad viņš noskārta, ka ir bijis lielu laiku projām, par tautu rūpēdamies,

mājas gluži piemirsis . . . pat ar savu sievu nav sazinājies .. .

Viņš iesteidzās pirms vīnūzī.
.
. Koška aiz letes

.. . «Kā nu viņiem iet? Kā

andelējuši? Kā bez viņa iztikuši?» Jautājumi birst viens pēc otra kā krusa.

Bet komijam ir darīšanas ar viesiem tik notuļ, ka ne lāgā ar viņu apsveicinā-

ties nepagūst. Pēteris negaida . . . steidzas tālāk savā dzīvoklī
.. .

Pirmo, ko viņš sastop, ir sievas māte. «Nu jaunskungs, kur tad tu nu dzīvo?»

viņa to sagaidīja, un nevarēja zināt, vai tas pa jokam vai pārmetums. «Domājām

jau, ka būsi aizbraucis pavisam
..

.»

«Nu, nu,
kur tad nu skriešu?!» viņš smiedamies ķēra pēc viņas rokas un to

skūpstīja. «Kā nu mājas aizmirsīšu? . . . Bet kā tad nu labi dzīvojat?»

«Kā tad nu dzīvojam?!» viņa divdomīgi attrauca
.. . «Cits strādājam, cits

guļam — —»

Viņš piepeši satrūkās. «Kur tad Māris? Vai slima —?»

Te blakus istabā iebrēcās spilgta bērna balss, un viņš saprata visu! Ar vienu

lēcienu bija tur
..

. Māris vēl gultā ar zīdaini pie krūts, uz kura noraugās ar

mātes lepnumu
..

.

«Mari-, zelta drostaliņ, ko tu dari?!» Prieka pārņemts, tas nokrīt pie viņas
gultas uz ceļiem, spiež viņas svabado roku pie sava vaiga, skūpsta to karsti,

pateicīgi, laimīgi ...
«Zīdu tavu dēlu!» Viņas brūnās, vilstcšās acis vēl spodrākas un dziļākas

kā citkārt un staro pār mazo brēkuli, kurš dūšīgi iesūc barību no viņas krūts.

Viņa gatava tam upurēt savas asinis.

«Manu dēlu!
...

tad tiešām, kā toreiz runājām,» viņš, vēl jo vairāk ielīgsmots,
trauca. Viņam vairs nebija jāprasa, kas jaunais: vai dēls vai meita? Dēls tas ir!

Viņa vietnieks . . . jaunais Krauklīts, kas staigās tēva pēdās ...
Tā ir tā jaunā

paaudze, kas turpinās uzsāktos ceļus tautas labā . .
.

Kad mazais bija paēdis, viņš ņēma to uz savām rokām, šūpoja, vicināja un

gribēja aiz prieka vai gaisā sviest. «Kā mēs viņu sauksim?!» tas uzstādīja jau
priekšlaicīgu jautājumu. «Austaru vai Viesturu, kā mūsu senčus sauca? Vai atkal

par Vitautu, Olģerdu, Ķeistutu pēc leišu varoņiem? Katrā ziņā viens studierēts

latvietis tas būs, viens augsti mācīts vīrs!»

Arī sievasmāte to visu ar labpatiku noklausās. Bet tie jaunie vārdi, kurus

Pēteris liek priekšā, viņai gan nepatīk. «Zirgu vai suni sauc, kā gribi, bet cilvē-

kiem liec riktīgu vārdu: Pēteri, Indriķi, Kristapu vai Kārli! Tā tu zini, kā viņu

saukt, un tu nekad nevari sajukt . . .»
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Māris, protams, bija Pētera pusē. «Jā, bet, mcm, tie ir galu galā vācu vārdi.

Mēs savam dēlam gribam likt īsti tautisku vārdu.»

Māte laikam īsti neuzķēra, iekš kam tas protests pastāv. «Vācu vārdi man arī

nepatīk, sevišķi pie sievišķiem: Vilumine, Pilupine, — tu jau, cilvēks, vari nolauzt

mēli, tos saukdams! Bet viens riktīgs vārds: Anna, Grieta vai Jūle un ar to

pietiek ...»

Nu, par to jau arī neviens negribēja strīdēties. Galvenā lieta, ka viņš būs

«studierēts», tur viņu uzskati vienbalsīgi. Un Māris stādās jau priekšā, kā viņš
skatās likumus un pasaka katram, uz kuru punkti tam taisnība. Un biedrībā viņš
runā tik sparīgi un jauki, ka nevar ne noklausīties

..
. Vecai Mikumietei atkal

priekš acīm cits: mācītāja talārā viņš uz kanceles un ar savu dievavārdu miekšķē

it visiem sirdis, ka «vai»! Un Pēteris iesaucās: «Tā ar vienu vīnūzīti vairs nevar

dzīvot! Priekš dēla arī vajag. Tagad nu ir jāpastarojas vairāk.»

Viņam uznāk liela kāre un vēlēšanās savu mantu pavairot. Tikai viņš vēl

nezin, kā?! Apsveicinājies'ar saviem mīļiem, viņš tādēļ dodas savā saimniecībā,

iedziļinājās atkal pilnīgi savā dienas gaitā, no kuras izkritis. Viņš ir atkal laip-

nais, acīgais vīnūžnieks, kāds bija agrāk pie Brikmaņa, un nauda griežas. Pat

tirgus sievas, iejūsminātas no viņa laipnības, sāk vairāk tērēties nekā agrāk .. .
Sakārtojis daudzmaz savu mājas dzīvi, tas nu paceļ galvu arī uz ārieni. Jāiet

uz biedrību, jāapskatās, kā tur iet
..

.
Pilna sapulce jau notikusi, viena trešā daļa runas vīru pārvēlēti, un, kā viņam

likās, tad uzvarējuši saimniecības vīri. Bet Fr. Veinbergs ievēlēts par priekšnieku. 113

Tikai plaisa starp abām partijām nav tikusi ne par matu mazāka, bet gan vēl

asāka
. .

.

Viņu ieraudzījuši, visi uzreiz kā spārnos. «Nu, Krauklīt, kā tad izgāja pa

Pēterburgu? Ko tad valdīšana saka
par vāciešiem? Vai dabūsim rektes?»

.Pēteris taču nevarēja teikt to dieva taisnību, ka nav nekādu cerību. Viņš

apzinīgi noraustīja kamiešus. «Liekas, ka izgāja diezgan labi . . .
Cik tikām runā-

juši ar augstiem kungiem un ministriem, tad visi atzīst, ka mums vajag vienādas

tiesības ar vāciešiem . . . lietu viņi liks izmeklēt .
.

.»

«Ak, tad tur nekā nebūs!» Lauris, kurš pēdējā laikā vairs ne ar ko nebija
mierā, iesaucās. «Uz izmeklēšanu nav nekā . . . gan vācietis viņam acis aizsmērēs.

Jums tūlīt vajadzēja dabūt līdzi rakstu, melnu uz baltu, ka tur vēlāk vairs neko

nevar grozīt. Bet, ja tas nav, tad es tur nekā nedodu
...»

Arī citi pētoši uzlūko Pēteri. «Vai tad mēs ministerim varam tādu rakstu no

rokam izraut, ja viņš tev nedod. Viņš saka: lietu izmeklēs, un diezgan! Un kas
tad?! Sliktāki mums taču vairs nevar būt kā tagad. Zemāku vairs nevaram krist,
tikai celties ...»

Te viņš ieskatījās, ka aiz letes nav neviena. «Kā, vai tad bufete šodien cieti?»
Tikai nu viņš dabūja zināt pašu svarīgāko un jaunāko. Ekonomijas turētājs,

pec tautības vācietis, bija atteicies no līguma un uz ātru roku izvadājies, tādēj
ka nespējot maksāt to īri.

«Biedrībai jau. tā bija naudas bads,» Kreilis sūrojās, «nu izkrīt vēl īre no

ekonomijas. Maja tikai pusgatava, dažas telpas vēl neieņemtas, fronte nepucēta.
Baumanis nak virsu, lai gādā priekš tam līdzekļus, ja ne, tas no priekšniecības-
pavisam atteiksies . . .

Cik ta nu tālu tā aiztiksim!»

«To mums dara tie strīdi!» Mārcis žēlojās. «Biedri atkrīt . . . prasi, cik šogad
ir to, kas savas kartes izņēmuši? Tādi tie ļautiņi ir! Uznāk kas jauns, visi tikpat
ka

spārnos... bet, tiklīdz iet drusku sliktāk, nozūd visi kā žīdi pa Miķeļiem!»
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«Nu šodien jau izsludināta solīšanās, redzēs, cik to ekonomu ieradīsies,» Mi-

kums piebilda. «Nenāk jau tie ļaudis uz biedrību vairs ne akli.
.

. Kas tas būtu

par tik daudz biedriem? Ja katrs biedrībā pa dienu tikai kādas kapeikas notērētu,
ekonoms itin labi varētu dzīvot.»

«Ļaudis nenāk uz biedrību tā brandavīna un alus dēļ!» Laurim acis ugunīgi
iemirdzējās. «Viņi nenāk tādēļ, ka nav sagaidījuši to, ko cerējuši. Ko tad bied-

rība tautai ir devuse? Mums ir zinātnības komisija, bet kur mūsu zinātnieki pali-
kuši? Savas acis tie vairs biedrībā nerāda. Es jau esmu mācīts, es daudz ko

zinu, man jau nepas ar tevi, prastu cilvēku, sēdēt pie viena galda. Ja tu esi mā-

cīts un gudrs, tad neturi savu sveci zem pūra! . . . Māci arī tautu, māci mani
..

.
Kur es lai to smalkumu ņemu, ja tu negribi man to rādīt, negribi dot man labu

priekšzīmi?»
«Ir jau taisnība!» kāds no saimniecības vīriem ieminējās. «Tā jau vācu avīzes

raksta, ka latvietis, kas ticis pie vācu gudrības, esot tāds pats vācietis kā citi.

Tādi jau tie mūsu zinātnieki ir . . .»

«Ak tad jūs, saimniecības vīri, esat labāki!» Lauris saslējies attrauca. «Ja

jums nauda un vācu mēle, jūs tādi paši vācieši esat. Priekš kam Baumanis namus

būvē? Priekš vāciešiem būvē . . . Viņam jādzīvo tā, lai vācieši tam dod būvēt
.. .

Tomsons ceļ tādu pat fabriku kā vācietis. Mēslus, ko viņš tur mals, tas mals

priekš vācu baroniem. Un, ja viņš nāk uz biedrību, tad tikai tāpēc, ka te var

satikt muziķus, kuriem savus mēslus iesmērēt.»

«Es lūdzu!» Fuchsings, pietvīcis vaigā, iesaucās. «Kas tie par aplamiem ap-

vainojumiem?! Kādēļ tad mūsu izglītotie tiek no vācu administrācijas spaidīti?

Jūs jau nezināt, ko jūs runājat. Cilvēks, kas prot citas valodas un tomēr vēl

skaitās
par latvieti, tiek ieskaitīts par dumpinieku, kuru vajag uzmanīt . .

.»

«Hm, hm, hm!» Lauris, pārgudri smiedams, viņu uzlūkoja un nogrozīja galvu.

«Ak, jūsu dumpība! Ja jūs ar savām vācu mēlēm pret vāciešiem tik daudz nelo-

cītos, bez sāls mēs viņus saēstu! Bet jūs? Visi jūs sēžat kopā pie viena galda,
sadzerat pa draugam un sarunājaties pa vāciski: «Starp mums ir miers!» Mums

tikai izgudrēm vajag tā izlikties, lai tie prastie ļaudis redz, ka mēs cīnāmies. Jūs

sakāt, vācu avīzes par jums raksta tā un tā. Bet kur ir Dīriķis? Par ko viņam
avīze? Par ko tas vāciešiem neraksta pretim, kad tie uzbrūk biedrībai? Jā, kur

nekāda atbildēšana nav jādod, tur viņš gan māk rakstīt, piemēram, ka Tomsona

lugā: «Mika nāk mājā», nav nekādu darīšanu (darbības). Un tad jūs vēl brī-

nāties, ka tauta atraujas no biedrības
.. . Kāds labums viņai no tās? Kāds

labums, pasakiet?»

Fuchsings patiešām nesamanīja, ko atbildēt, un aizskarts norūca: «Klusu cie-

šana ir tā labākā atbilde.» Tāpat Kreilis un Mikums klusēja, jo viņiem šķita, ka

Laura «jūs» zīmējas arī uz viņiem, caur ko tie pieskaitīti pie tiem izglītotiem, kas

viņiem lieliski glaimoja.

Lauris nebija ne ar ko mierā, nei ar zinātniekiem, nei ar saimniecības vīriem,

nei ar pašu biedrību. Viņš tumši nojauta, ka tā ilgi vēl nav tas gaismas un brīvī-

bas ideāls, kādu tas sev tēlojies, nav arī tā drošā karotāja priekš tautas tiesībām.

Tie vīri, kas brauca uz Pēterburgu, to darīja paši uz savu galvu, un, ja tiesības

gūs, tas nebūs biedrības nopelns. Un tāpēc tad arī tas savus asos dusmu cirtienus

zvēla uz visām pusēm.
«Es jau arī nesaprotu, kādēļ «Baltijas Vēstnesis» to stiķi brāķē?» Mārcis,

turēdams Laurim kanti, ieminējās. «Ir taču tur ko pasmieties, ir nopūsties . .
.»

«Tāpēc, ka viņš neprot strādāt, draugi!» Lauris iesaucās. ««Mājas Viesim»
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ir savi 7000 ņēmēju, bet «Baltijas Vēstnesim» tikai 1500.» Un nicinoši un maz-

cienīgi tas noskatījās uz visām pusēm. «Ai, ai, ai, mūsu mācītie, mūsu turīgie
.. .

Ne jūs derat pīpē, ne ragā . . . Nav nospļauties par jums . . .»

Un, paķēris savu cepuri, tas aizgāja.

Fuchsings, uzšāvies kājās, uztraukts noskatījās viņam pakaļ. «Tas cilvēks man

nepatīk, nepavisam nepatīk! Katram tas uzbrūk, par katru ņirgājas, katra darbību

nosmej un kritizē. Kas tad viņš pats tāds ir? Pavisam prasts, neizglītots cilvēks!

Nav jau nemaz zināms, no kam tas dzīvo... Ir laiks biedrību tīrīt no šādiem

tumšiem, dumpīgiem elementiem ...»

Visi it kā piesarkuši klusēja, lai gan,
kā redzams, ar Fuchsingu vienis prātis

bija klātesošo lielākā daļa. Tikai neviens negribēja savus uzskatus klāstīt.

«Savu amatu tas jau gan vairs negrib piekopt,» Kreilis beidzot ieminējās.

«Es gribēju, lai viņš man izlāpa ratus un pārpulierē mēbeles. Noprasa tādu cenu,

ka bail
...

Es saku: vai tad drusciņ lētāk nevar . . . Atsviež kaktā: taisi pats, —

un aiziet ...»

«Laikam jau viņam savām ienākšanām vajag būt, ka tas tā var dzīvot!»

Mikums piebilda.
Pēteris to pietvīcis vien klausījās. «Par Lauri nu slikta nedomājiet!» viņš tam

uzmetās par aizstāvi. «Lai arī tas lietu dažreiz pārspīlē, tad taču tas ir skaidra

dvēsele . . . Un daudzās vietās arī viņam taisnība.»

«Viņam vien nekas nav labs diezgan!» Fuchsings vēl atņēmās. «Izdarieties ar

vāciešiem tā un izdarieties tā
.. . Viņam labi runāt, kad tam ar vāciešiem nav

nekādu darīšanu. Bet, kam ar vāciešiem jādzīvo, tas nevar vis tā sacīt. Vai ticat

man vai ne, savā vietā turos vēl tikpat kā zara galā.»

«Nu, nu, vai tad nu vecais ir tāds?!» Pēteris it kā neticēdams ieminējās.• Viņi
uzsāka sarunāties savrup.

Fuchsings noraustīja kamiešus. «Ko nu par veco runāt! Tik ilgi ar viņu esmu

sadzīvojis un sadzīvotu arī uz priekšu. Bet tu jau nemaz nezini, kas jaunākā laikā

noticis . . . Ortrude apprecējusies ...»

«Nu, nu!» Pēteris viņu pārsteigts uzlūkoja un pie sevis nodomāja: «skaties,

mani kāzās nelūdza?!» Bet Fuchsingam sacīja: «tad jau, varbūt, pa to laiku,
kamēr biju Pēterburgā.»

«Ir kādas pāra nedēļas, kamēr atpakaļ no kāzu ceļojuma. Viņas vīrs ir iestā-

jies mūsu veikalā
par līdzšefu. Ir tāds vācu «zeseris», fon Bimmelšteins, visur bāž

savu «šņauci», visur grib būt tas gudrākais. Pavisam tāds muļķīgi augstprātīgs
cilvēks

.
. . grib apieties ar mani tikpat kā ar puiku . ..»

«Bet ko tad vecais?!»

«Vecais plecus vien norausta! Bet nav viņš vairs viens tas kungs. Fon Bimmel-

šteins kaļ man katru dienu acīs Latviešu biedrību, un vācu kaufmaņu aprindas —

tās pavisam pret šo biedrību trakas. Tur lai neviens nedomā pretim stāties, ja
negrib, lai viņu tāpat izboikotē. Es saku, tā dzīvot jau ir gatavā elle, un manu

it labi, ka vecā vietā man ilgi palikšana nebūs. Un dabūt pie vācieša, citu vietu

man nav vairs nekādu cerību. Ja es arī no biedrības izstātos, tas tomēr vairs neko

nelīdzētu ...»

«Kā tad būtu pie Richarda?» Pēteris ieminējās. «Vai tad viņš savu fabriku

drīzi neatklās?»

«Tā domā uz aprili,» Fuchsings atbildēja. «Būtu jau ātrāk, bet caur vācu-

franču karu mašinu piesūtīšana ļoti novilcinājusēs. Viņš ar
?

tā kā lāgā negrib,

paredz, ka tam būs lielas darīšanas ar lielgruntniekiem. Ja es esmu klusais biedrs,
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to neviens nezin, ja būšu viņa veikala vadonis, to zinās visi. Bet arī mana paša
intereses prasa to, lai veikalam neceļas caur to skāde

.
. .»

Pēteris līdzcietīgi pasmaidīja. «Tad taču Laurim taisnība! Tie veikali, zini,

mums maisa būt īstiem tautiešiem. Sevis dēļ tev, tā sakot, jāaizliedz pašam sevi.

Ir taču Laurim taisnība ...»

«Viņam taisnība, kā tad!» Fuchsings sarūgtināts attrauca. «Vainīgi jau tikai

ir tie, kas tos asumus rada. Pastāvīgi tik: vācietis un vācietis, latvietis un latvietis.

Itin kā abi nemaz nebūtu cilvēki, tiem tikai kā suņiem savā starpā būtu jāplēšas.
Esam taču tik ilgi bijuši vienas zemes bērni . . .»

«Septiņi simts gadu. Bet vieni tie kungi un otri tie vergi. Tu pats to cik reižu

jau esi izskaidrojis. Tagad mēs tā vairs negribam . ..»

«Domā, kā gribi, bet, ja tautība mums nes tikai zaudējumus un zaudējumus,
tad mums tādas biedrības arī nav vajadzīgs. Es izstāšos, Richards izstāsies, mēs

visi izstāsimies ...»

Pēterim tas ķērās pie dūšas. «Jā jau, jā!» viņš pārmetoši iesaucās, «taisni šinī

brīdī, kur Dīriķis ir jau izstājies un Baumanis grib izstāties?! Kad biedrība nezin,

kur naudu tagad raut?! Jā, jā, ejiet tik, ejiet visi... tādi jūs man tautieši esat.

Tad jums tāds veikals un tāds veikals. Bet pie joda ar jūsu veikaliem!» tas zvēla

ar dūri pa galdu. «Tautība mums tā gruntē būs un paliks, ja jums tāds veikals,

kas pret viņu, tad tas neder.»

Fuchsings sāpīgi iesmējās. «Tu esi naivs, Pērsi, naivs kā bērns. Ir pavisam
otrādi! Veikals mums ir tā gruntē, un ar šo grunti mums tā tautība jālūko saska-

ņot. Kādēļ es no biedrības neizstāšos, tur ir cits iemeslis. Zirgu tura pie pavadas,
vīru pie vārda, un, ja es reiz vārdu esmu teicis, tad arī pie tā palieku

.
. . Tikai

to gan es saku, tādi brēcēji kā Lauris, tie jādabū no biedrības laukā!»

Pēteris atmeta ar roku un uzsāka pavisam citā balsī: «Jūs Lauri neviens nepa-

zīstat. Ja tikai mums tādu cilvēku būtu. daudz.»

Viņš, pats kā iekš sevis ievilcies, pārdomāja šos vārdus.

Saradās arī vēl citi runas vīri, arī pats priekšnieks, bet solītāja uz ekonomiju
neviena. Katrs viens, kas ar savu pazīstamu par to runājis, dabūjis atraidošu

atbildi. «Ko tur biedrībā darīšot, tur vairs neviens ne ejot, ne dzerot .
.

.»

«Kas ir, Krauklīt, nu pieņem tu. to ekonomiju, tā ir tava šepte!» Kreilis iemi-

nējās. «Redzi, tad mums būtu viens riktīgs ekonoms.»

Mārcis arī pulkā: «Riktīgi, Pēter, to gan ..
.»

Pēteris pasmaidīja, bet viņa sievas tēvs piegrūda tam slepus pie sāniem un

purināja galvu, ka ne. Kad znots vēl vilcinājās ar atbildi, tas iebilda par viņu:

«Viņam jau vīnūzis ir . . . Kur tad viņš to liks?»

«Kur to liks?» Kreilis viņu pārgudri nosmēja. «Vai tad viņam viens vien

vīnūzis var būt? Āre, cik Brikmanim? . . . Aprēķini, ja iznāk pa rokai, ņem
nost!»

Pēteris vēl arvien cieta klusu. Patiesību, sakot, viņš jau sen bija ilgojies kļūt
Latviešu biedrībā par ekonomu. Šī ilgošanās tagad bija vēl jo lielāka, kur bija

pienācis kāds klāt, kam arī savas vajadzības, un tādēļ viņam gan bija jādomā,
kā savus ienākumus pavairot. Sievas vecis gan purināja galvu, bet viņš no tādām

lietām neko nezināja! «To naudu te biedrībai var maksāt kurā katrā laikā,» viņš

pie sevis nodomāja. «Pie tādu nolaistu būšanu, kā viņi te vēl rīkojās. Ja es tiem

parādītu savu kārtību! Tikai nu to ļaužu tagad pamaz nāk uz biedrību
.. . bet

labāk taisīt kontraktu sliktos laikos . . . kas tad labos būs vairāk, paliks man . . .»

Bet teikt viņš to neteica, izlikās tā, ka viņš nemaz negribētu, lai tikai šie viņu

lūdz. Un, kad tie no visām pusēm krāvās tam virsū, tad atteica ta, it ka pa garu
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laiku: «Nu ja, kad jau cita nav un jus man par to pašu vecu cenu dodat, tad lai

iet arī...»

«Nu, tad jau nav vairāk ko runāt,» Kreilis sacīja, «kādēļ tad lai mēs tev

vairāk rēķinām.» Un Mārcis tam piebalsoja: «kāpēc tad to . . . mēs savam drau-

gam ...» īsi sakot, varēja redzēt, ka reti citā kādā jautājumā bija tik liela vien-

balsība kā šinī.

Tā kā neviena cita solītāja nebija, tad runas vīri gāja iekšā un taisīja lēmumu,
ka biedrības ekonomija tiek atdota Pēterim Krauklītim uz tiem pašiem nosacīju-

miem kā līdz šim
..

.

Visi tik lielā mērā apmierināti. «Būs nu mums biedrībā pieietama atkal sava

lāse . . . Sausā dzīvot, tur nav nekāda rēķina ...»

Citi pat aizgāja Pēterim līdzi uz viņa vīnūzi līgumu «iespricēt». Tur tad nu

Pēteris iepazīstināja arī savu. sievas māti ar jauno pasākumu. Viņa arī vēl tā kā

šaubījās, tomēr savu «svētību» neliedza. «Lai ta nu dievs palīdz, lai
..

.»

Arī Mikums bija beidzot apmierinājies un sacīja. «Būs labi! Pēteris zin, ko

viņš dara, un, ja viņš ko uzsāk, tad arī tas to izved galā
..

.»

Un visu ļaužu priekšā viņš sāka lielīt savu znotu... «Ir jau ir cilvēks!»

Kreilis viņam piebalsoja. Kam tas visvairāk gāja pie sirds, tā bija vecā Miku-

miete. To visu noklausoties, tā bija sasarku.se vairāk nekā pats Pēteris. «Tikai

jau nu viņam viena vaina!» tā atrada par noderīgu piebilst. «Viņš pārāk klausa

tam Laurim . . .»

Tiklīdz Māris bija piecēlusies, ka varēja uzņemties atkal saimniecības pārzi-

nāšanu, Pēteris ar visu savu ģimeni pārkravājās galīgi uz Latviešu biedrību.

Biedrībā tās bija īstas svētku un atdzimšanas dienas
.
. . Viesu pirmā laikā

ievērojami daudz. Dažu labu reizi garie galdi, kas klāti Māris spoži baltiem

galdautiem, bija tā apsēsti, ka nevienas svabadas vietiņas. Nesēdēja neviens par

velti, čakli noprovēja jaunā ekonoma ēdienus un dzērienus. Pēteris bija saimnieks

uzmanīgs, skatījās sulaiņiem paka], ka tie lai uz mata izpildītu, ko viesi liek, un

pēdējiem nebūtu ne mazākā iemesla būt nemierā ar apkalpošanu. Un Māris atkal

skatījās uz tīrību
.
. . Trauki un galda rīki spīdēja un laistījās un galdi, kā jau

sacīts, it kā nosniguši ar svaigu, neaptraipītu sniegu.

No ārienes izlikās, ka Pēterim būtu te noiešana pārāk laba, it sevišķi, ja ska-

tījās uz to, cik ēda un dzēra, bet nevis uz to, cik tūdaļ skaidri samaksāja. Tikai
tie dūšīgākie un neatlaidīgākie tērētāji bija arī tie sliktākie maksātāji. It sevišķi
tie teātra spēlētāji, dzīvo visi tik jautri, ēd, dzer, kas tas labākais, nemaz neprasa,
ko tas maksā, notura tādu «frīštiku», ka tur, jāteic, jau liels atspaids no viena

tāda! Bet pagaidi tikai pēc tam, kad sulainis sarakstījis visu uz papīra — tik un

tik, tad vai nu pats Ādolfs, vai cits kāds pieiet pie saimnieka, pačukst tam pie

auss. Sis: «Jā, jā, pierakstīšu ...» Aiziet visi vai nu sasarkuši, vai arī dažureiz

ņem
vēl tālāk sviķot! Un kādēļ gan ne,

Pēteris jau viņiem neliedza.

Māris gan dažureiz iebilda: «Vai mēs to varam? Kad tikai mūs neizdzen

cauri ...» Bet Pēteris atbild: «Tautieši jau vien ir, un, kad tiem ir, tie maksā

ar . .
.» Un, ja jau šis upuris vajadzīgs tautas labā, viņa arī apmierinās. Un tā

dabūja savu tiesu uz krīta arī Lapa
.. .

visi dzēra un dzīvoja uz labākiem

laikiem . . . Notiks izrādes, ievāks honorārus, samaksās . .
.
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Bet tumšie mākoņi pār Latviešu biedrību savilkās arvien draudošāk. Kādu

dienu it nejauši ieradās atkal Krampfs, uzvaras smīnu vaigā, un mazcienīgi paska-
tījās apkārt uz visiem šiem! Prasīja atkal pēc priekšnieka, kuram jāparakstās, ka

biedrība rīkosies stingri pēc saviem statūtiem un nerīkos neko, kas tai pēc statū-

tiem nav atļauts . . . Cepuri gan viņš paturēja rokā, bet ar gandarījuma apziņu,
ka tas ilgi vairs nebūs jādara . . .

Pēteris nojauta it labi, kas tas ir: sekas no atraidītās adreses. Bet viņš neko

nesacīja, tikai noprata, ka, pieņemdams biedrības ekonomiju, ir uzņēmies patie-
šām smagu upuri tautas labā. Drīzi pēc tam atnāca atpakaļ no policijas galīgi
nostrīpota no Ādolfa sastādītā teātru programa, ar piezīmi, ka pēc saviem statū-

tiem biedrībai nav tiesība sarīkot teātra izrādes. 114
— Ko nu darīt?! Tā bija liela

iztrūcināšanās starp aktieriem! Sezona jau nu gan patlaban gāja uz beigām, tā

ka tekošā gadā priekš biedrības šāds aizliegums daudz neko nenozīmēja. Bet sā-

kās patlaban benefices ir direktoram, ir aktieriem, un, ja tās nu izpaliek, kas tad

lai notiek? Materiālā ziņā jau nu gan pats direktors Ādolfs un tikai pāra aktieru

dzīvoja no teātra, — pārējie bija atlīdzināti ar prieku un baudu, ka vispār varēja

teātri līdzi spēlēt, tomēr arī viņiem sava maza dzerama nauda nebūtu kaitējusi.
Pie tam uz šo nākošo benefiču rēķina bija jau tik daudz uz pumpi tērēts, ka tās

jau bija pilnīgi Pēterim apsolītas un viņa ienākumos ieskaitītas
.. .

Kā lai nu nabaga Krauklītis tiek ar saviem izdevumiem galā?! . . . Ai, ai, kā

aktieri sūkstījās. Maksāt viņi gan nespēja, bet just līdzi juta .
.
. Biedrībā apklusa

pilnīgi visa dzīvība. Citi vairs nenāca, kas neturēja uz labu prātu,

cits aiz naida, cits aiz sirdsēstiem, ka negribēja to visu noskatīties. īsi sakot, ja
Pēterim nebūtu bijis daudzmaz atspaids no sava tirgus malas vīnūža, tam būtu

bijis uz līdzenas vietas jāizput.
«Zinātnieku vaina!» Šiliņš pie katra izdevīga gadījuma apgalvoja .. .

«Mēs.

saimniecības vīri, lietu izlabojām, un viņa augstā- ekselence apsolīja biedrību sau-

dzēt, bet viņi ar savu trakumu sarīkoja to stiķi Pēterburgā . . . Kā tur lai valdī-

šana tura uz mums labu prātu!
. .

.»

«Ko jūs par zinātniekiem brēcat, tur ir citur vaina meklējama!» Fuchsings
attrauca. «Kamēr biedrībā būs tādi nemiera gari un dumpinieki kā Lauris, kas

vienmēr sprēķēs pret kungiem un rīdīs pret vāciešiem, valdība nekad neturēs uz

biedrību labu prātu. Drīzāk viņa to slēgs .. . Tīrīt biedrību vajag no šādiem

elementiem
. .

. tīrīt...»

Tā kā bija izpaudušās atkal baumas
par biedrības slēgšanu, tad runas vīri

un biedri vienā balsā tam piekrita. «Tīrīt biedrību!
. .

.» Un aktieri un Ādolfs,

kuriem bija aizlikts baļķis priekšā uz maizes pelnīšanu, ar rūgtumu piebalsoja:
«Tīrīt biedrību! ...» Māris ar Mikumieti, pārrunājot, cik vāji ar šepti iet, tāpat

sašutušas piebalsoja: «Tīrīt biedrību no tādiem ...»

Tikai Pēteris viens vēl pārskatīja lietu, ka te nav vainīgas atsevišķas personas,
bet nelaimīgie politiskie apstākļi . . . Uzlūkodams tukšos galdus un telpas, tas

sērīgi pasmaidīja: «Tīriet nu, tīriet
..

. iztīrīts jau ir viss tukšs .
.

.»

Pēc ilgiem laikiem tukšajā zālē ieradās kāds viesis .. .
Sulainis pakalpīgi pretim: «Ko vēlaties! ...»

Rādījās būt smalks kungs, frakā tērpies un tādēļ pelnīja vēl jo vairāk iztap-

šanu. Bet redzams bija, ka viņš no gara ceļa bija pieguris, jo, apsēdies pie galda,
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braucīja miegains savu garo, melno bārzdu un lielu laiku nesacīja neko
.. .

Tad

prasīja ēdienu karti un sāka to skatīt cauri . . . «Te, šo
. . .» tas pēdīgi ar pirkstu

rādīja uz izraudzīto maltīti un vēl piebilda: «Vai paša Krauklīša kunga še nav? ...»

«Tūlīt pasaukšu!» sulainis palocījās, un, iekāms viņam vēl bija porcija rokā,

jau arī Pēteris bija klāt
. . .

«Vītol, tu!» tas iesaucās. «No Pēterburgas jau atpakaļ?»
«Jaā, prāva cauri!» Vītols attrauca. «Se te ir avīzes par iznākumu.»

Kā veci kara biedri un bēdu brāļi viņi apkampās un sabučojās . .
.

«Tu priekš tiesas stājies frakā?» Pēteris viņu ar labpatiku uzlūkoja. «Itin
pa-

reizi. Lai vācieši un pēterburdznieki redz, ka Baltijā nebūt neesam tādi mužiki,
kā viņi domā...»

«Jā, frakā gan!» Vītols, sāpīgi smaidīdams, attrauca. «Tikai es vēlētos, kaut

mums, latviešiem, būtu tās tiesības, kas krievu mužikam ...»

Pēteris viņu pētoši un nedroši uzlūkoja. «Tad atkal nekā?! . . .»

«Lasi, lasi
...

tur jau viss aprakstīts,» Vītols piestūma viņam avīžu numurus.

«Te ir vācu un krievu ...»

Patlaban sulainis atnesa apstellēto porciju, un,
kamēr Vītols apmierināja savu

izsalkumu, Pēteris it kā bez elpas studēja cauri prāvas gaitu. Kāds tad būs bijis

tas iznākums? Tikai jau krievu avīzē tas bija iepriekš teikts, ka tiesas sastāvs

neliekoties būt priekš latviešu delegācijas labvēlīgs: priekšsēdētājs kņazs Ķeikua-

tovs; locekļi Miloveckis un grafs Borchs
.. .

Smalki bija sastādīts Vladimira

Daņiloviča apsūdzības raksts, kurš aptēloja apstākļus, kuri mums jau zināmi. Sū-

dzība uz Sodu likumu 1044. panta pamata bija celta pret «Nordische Presse»

atbildīgo redaktoru Vilhelmu Lindesu un tāpat raksta sacerētāju, ja to izdotos iz-

zināt
..

. Pēteris ar sevišķu gandarījumu sajuta teikumu: «Es lūdzu prokurora

kungu dot lietai likumisku virzienu, kā tas paredzēts Krimināllikumu 511. panta .. .»

Bet vēl jo vairāk viņa interese auga, sekojot prāvas iztiesāšanai
.. .

«. . .Pilnvarnieks Spasovičs lūdza nolasīt rakstu, kas atronas avīzes «Nordische

Presse» 18. numurā, un lūdza tālāk, lai viņam būtu atļauts atbalstīties uz doku-

mentiem, kas pielikti apsūdzībai, it sevišķi uz adresi un viņa ķeizara majestātei
rakstītu rakstu.

Pilnvarniekam Fosam (pretējās puses aizstāvim) pret šo Spasovič kunga

prasījumu nebija ko iebilst, un tas lūdza nolasīt raksta tulkojumu, nevis to, kuru

Spasovič kungs pagatavojis, bet to, kas atronas pie prāvas un nodrukāts avīzes

«Nordische Presse» 60. numurā līdz ar tulkojumu.
Pilnvarnieks Foss: Mans klients vēlas uzdot 18. numurā nodrukātā

raksta sacerētāju — tas ir Heibel kungs, kurš šepat klāt zālē, un, ja Spasovič
kungs vēlas, tad viņš ar tiesas piekrišanu var ieņemt savu vietu uz apsūdzēto sola.

Pilnvarnieks Spasovičs. Es to vēlos.

Heibel kungs tiek uzaicināts pienākt pie tiesas galda.
Prezidents (uz Heibel kungu): Jūs dzirdējāt, ko avīzes «Nordische

Presse» redaktors izskaidroja, un arī, ka apsūdzētājs vēlas jūs par nodrukāto

rakstu saukt pie atbildības. Bet, tā kā sūdzības rakstā saukts pie atbildības vienīgi
«Nordische Presse» redaktors, tad, lai gan piebilsts, ka arī autors tiek apsūdzēts,
ja tas ir izzināms, pret jums tomēr nav celta tieša apsūdzība. Jums tiesība tiesai

izskaidrot, vai vēlaties, lai sūdzība pret redaktoru Lindesu šinī sēdē tiktu iztiesāta,

vai arī ne. Jo jums tiesība prasīt, lai jūs pievilktu pie prāvas tikai likumiskā kār-

tībā, iesniedzot par jums personīgu sūdzību, un mēģinātu panākt samierināšanos

pie miertiesneša. Vai vēlaties tūdaļ atbildēt?
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Heibels : Velētos tuclaļ atbildēt.

Prezidents: Vai nevēlaties pirms samierināšanos pie miertiesneša? (Bridi
klusums.) Vai jums nav neērti, ka neesat varējuši sagatavoties uz aizstāvēšanos?

Heibels: Es biju miertiesneša sēdē, un, tā kā man zināms, zem kādiem

nosacījumiem Vītola pilnvarnieks grib samierināties, tad es uz šādu izlīgumu
neielaižos.

Prezidents : Vai nesajūtat savu tiesību ierobežojumu, ka tiekat vilkts pie
tiesas bez personīgas apsūdzības, nesagatavojies?

Heibels: Nē.

Prezidents : Tādā gadījumā tad lūdzu ieņemt savu vietu.

Heibels (nosēžas uz apsūdzēto sola).
Pēc tam Heibels uz prezidenta jautājumiem atbild, ka ir dzimts goda pil-

sonis un avīzes «Nordische Presse» līdzstrādnieks un ka viņš Fosu vēlas par

savu aizstāvi.

Tad tiek nolasīts no avīzes «Nordische Presse» apvainotais raksts (kura sa-

turs mums jau zināms), tad vēl otrs raksts 60. numurā, kurā autors izskaidro, ka

18. numurā ievietotais raksts neattiecas uz to Vitoldu, kurš ieradies Pēterburgā,
lai nodotu adresi.

Pilnvarnieks Spasovičs (uzsāk savu apsūdzības runu). Mani kungi
tiesneši! Avīzes «Nordische Presse» šā gada 18. numurā ievietots kāds raksts,
kurā karikatūras veidā attēloti patiesi notikumi, bet vārdā saukta tikai viena per-

sona, un, proti, Vitolds. Vidzemes guberņā, Valmieras apriņķī dzīvojošā Kaugar-
muižas pagasta vecākā vārdā es ceļu sūdzību par apmelošanu. lekāms stājos sī-

kāki pie raksta satura, lai man būtu atļauts pirms pierādīt, ka mans klients Vītols

un rakstā minētais Vitolds ir viena un tā pate persona.
To pierādīt nenākas grūti;

pirmkārt, Vītols un Vitolds ir viens un tas pats personās vārds, kurš vēlāk kļuvis

par ģimenes vārdu; Vitolds ir leišu vārds, Vītols turpretim latviešu; starpība

starp abiem vārdiem ir apmēram tā pate, kā, piemēram, starpība starp poļu Kra-

jevski (KpaeBCKH) un krievu Krajevskij (KpaeßCKHn), pēdējam pielikts klāt tikai

mīkstais i (5). Otrkārt, bez mana klienta vairāk neviens cits Vītols jeb Vitolds

nav piedalījies pie latviešu adreses, piedalījies vienīgi tas Vītols, kas līdz ar ci-

tiem četriem pagasta vecākiem — (minēti vārdi) — ieradās Pēterburgā. Treškārt,

ja būtu vēl kādas šaubas par aprakstītās personas vien- un to patību ar manu

klientu, tad tās tiek pilnīgi iznīcinātas ar to, ka minētā rakstā trupas vadonis tiek

salīdzināts ar teiksmaino zemgaļu vadoni un varoni tādu pat nosaukumu. Zemgaļi

ir latviešu cilts zars. un leišiem patiešām ir eposs, kurā nāk priekšā varonis Vitolds.

Kāds eposs, kas apņem šo priekšmetu, pazīstams zem nosaukuma «Vitolranda»

jeb dziesma par Vitoldu. Tādā kārtā tad es pieņemu, ka Vītols, pieliekot viņam

klāt «d», ir viena un tā pate persona ar Kaugarmuižas pagasta vecāko Kārli

Vītolu.

Avīzes «Nordische Presse» raksts pārrunā latviešu adresi ļoti zobojošā kārtā,

kas tomēr vēl neiet pār kritikas tiesību robežām. Patiesībā
prese

katru sabiedrisku

notikumu var apskatīt vai nu no nopietnās, vai komiskās jeb jocīgās puses; arti-

ķelim var pielikt pat viņjeti, kura rāda personas, kuras pie adreses piedalās; viss

tas ir atļauts, bet neviens nedrīkst ar nepieklājīgiem izteicieniem lamāties, piedze-

jot kādam negodīgus darbus, kādus tas nav darījis.
Es atronu, ka avīzes «Nordische Presse» raksts satur tikpat vienu, kā otru.

Par visām lietām, rakstā lietots kāds vārds, kuru es turu par
lamas vārdu: «in-

dustrijas bruņenieki». «Golos» to pārcēlis ar «blēžiem» (n.\yTbi), «CT.-TIeT.
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Bca. » ar npoxoAHMLibi; varētu arī vēl sacīt «krāpnieki» (Ha^vßaTeAH.); tomēr

visi šie vārdi vēl neizsmeļ to, kas saprasts zem vācu vārda «Industrie Ritter»

(industrijas bruņenieks). Tas apzīmē cilvēku, pēc izskata džentelmeni, kavalieri,

pieklājīgu ārieni, bet viņš iezogas pieklājīgā sabiedrībā, lai izdarītu visādus kaba-

tas meistaru stiķus, krāpj, iztīra kabatas no makiem utt. Es nespēju iedomāties,

ka varētu būt vēl šaubas par to, ka vārds industrijas bruņenieks ir apvainojums,

gānīšana.
Bet «Nordische Presse» ar to vien vēl neapmierinās un izskaidro, kādēļ de-

vuse personām, kas piedalījušās pie latviešu adreses, tādu pievārdu. Sis paskaidro-

jums ir vēl ļaunāks nekā pats nosaukums. Pēc avīzes «Nordische Presse» vār-

diem šo bruņenieku amats ir tāds, ka tie no adrešu sastādīšanas iztaisa izdevīgas

finansu operācijas, izdabon no tām ienākumus, gūst līdzekļus eksistencei un bez

pūlēm uzlabo satricinātu mantas stāvokli. Sāda rīcība var izskaidroties divējādi;

pirmkārt, var stādīties priekšā, ka ienākumi iegūti no zemniekiem, kurus piekrāpj,

ko mēs mūsu sabiedriskā dzīvē saucam par «asins sūkšanu». Es domāju, ka, ja

kādu bez pamata nosauc par «asinssūcēju» vai viņam piedzejo- īpašības, no kurām

var saprast apzīmējumu «asinssūcējs», tad tā ne vien ir nolamāšana, tā ir apmelo-

šana, jo nav vairs runa par kādu atsevišķu negodīgu rīcību, bet par netikumības un

bezgodības pilnu dzīvi. No valdošā senāta pagājušo gadu Kankina prāvā Nr. 221

tika nolemts, ka, ja kārtīgu sievieti nosauc vārdā, kurš sākas ar burtu «m
. . .»,

tad jau šinī vārdā ir apmelojums, jo viņa tiek apvainota par negodīgu dzīvi. Se

ir tāds pat gadījums.

Otrs izskaidrojums, ko saprot zem nosaukuma «industrijas bruņenieks», ir vēl

ļaunāks, proti, sekošais. Ja industrijas bruņenieki, par
kuriem avīze «Nordische

Presse» runā, savus līdzekļus nav ņēmuši no zemniekiem, tad viņi tos dabūjuši no

citas puses, šīs personas ir tad angažētas, lai aģitētu, un tās aģitē tādēļ, ka ir

piekukuļotas. Visiem zināms, ka ir parādījusies kāda poļu, kāda zviedru un kāda

vācu intriga, kādēļ vācu avīzes lai nerīkotos tāpat? Kādēļ tās lai nerunātu par
kādu krievu intrigu, kura iziet no Pēterburgas un Maskavas? Es domāju, ka

priekš cilvēka, kas rīkojas atklātībā, nav lielāka un ievainojošāka apvainojuma,
kā ja to sauc par nopirktu un piekukuļotu; tas ir vēl daudz ļaunāki, nekā ja to

apvaino par negodību privatlietās. Arī šādā garā iztulkots, vārds «industrijas bru-

ņenieks», kā «Nordische Presse» to saprot, ir apvainojums.

Man jāpiezīmē, ka raksts runā par industrijas bruņenieku, nepiesaucot personu,
bet toties raksta beigās, 32 rindas no< pašas frāzes, tiek piesaukts vārds Vitolds

jeb Vītols, kuru es še aizstāvu, un aprakstīta tiek viņa rīcība. Spriežot pēc raksta

šīs pašas avīzes 60. numurā, ko te stāda priekšā mans pretinieks, es nojaušu, ka

viņš mēģinās pierādīt: 18. numurā zem vārda industrijas bruņenieks domāts kāds

cits, tā ka industrijas bruņenieks būtu persona par sevi un mans klients Vītols

atkal
persona par sevi. Es paredzu, ka šis izskaidrojums tiks celts tiesai priekšā

kā aizstāvēšanās; tas ir atronams še nolasītā «Nordische Presse» 60. numurā, bet

es domāju, ka šādam izskaidrojumam nav pamata. Avīze
gan varbūt patiešam

nodomājusi ņemt savus vārdus atpakaļ, bet šāda atpakaļ ņemšana vēl neizlabo

apvainojumu; ja ir griba nosaukt kādu par industrijas bruņenieku un tad, ja kāds

tā ir nosaukts, teiciens atņemts atpakaļ, tad apvainojums vēl tomēr ir un paliek,
lai gan ne pilnā apmērā. Tātad es domāju, ka «Nordische Presses» vārdiem šinī

ziņā nevar ticēt, ka apzīmējums «industrijas bruņenieks» nebūtu attiecināts uz

Vītolu. Lai pierādītu, ka viņš ar to nav domāts, es savam pretiniekam lieku

priekšā minēt, kas tad šie «industrijas bruņenieki» būtu domāti? Piesaukts ir vie-



nlgi Vitolds jeb Vītols. Tādā kārtā tad ikviens lasītājs, kas pat zin, ap ko lieta

grozās, neatrazdams citu vārdu piesauktu kā vienīgi Vitoldu jeb Vītolu, attieci-

nās izteicienu taisni uz viņu. Ja mani pretinieki zin, kas tie tādi indu?trijas bru-

ņenieki ir, tad es tos lūdzu, un tas ir viņu pienākums, tos piesaukt vārdā. Ja
rakstā būtu piesaukti it visi pagasta vecākie, tad šī sūdzība būtu kolektiva sū-

dzība; es tomēr lūgtu tos nesaukt jocīgos, izdomātos vai neesošos vārdos, bet

īstos; bet, tā kā piesaukta tikai viena persona, tad acīm redzot taču nevai sacīt,

ka ar to domāts kāds vācu rakstnieks Š. vai fon Boks.

Vēl kāds cits veids būtu sekošais: lieku priekšā ievērot tuvāk rindas starp
vārdu «industrijas bruņenieks» un tiem izteicieniem, kur Vītols parādās kā darbo-

jošā persona. Es atronu, ka šinī gabalā atronas vesels tīkls drāšu un pavedienu,
kas vārdu «industrijas bruņenieks» saista ar Vītolu, tā ka ar to nevienu citu sa-

prast nevar. Lai to pierādītu, es lūdzu tiesu man atļaut aplūkot kronoloģiskā kār-

tībā faktus šinī lietā, lai konstatētu īstenību, kāda tā bijusi. Pie tam tiesai varu

apsolīt, ka, lai gan man jāpārrunā politisks notikums — latviešu adrese, es tomēr

no tās aizķeršu tikai tik daudz, cik nepieciešami vajadzīgs priekš Vītola aizstā-

vēšanas, t. i., ka neņemšos aizkustināt politiku. Par visām lietām, man jārunā par

to, par ko raksts cieš klusu, bet kas tomēr eksistē. Avīze «Nordische Presse» no-

stāda latviešu adresi par tādu, ka tā nebūtu nekas cits kā aģitācija. Patiesībā

latviešu adrese parādījās kā atbilde uz kādu citu, kas pazīstama zem nosaukuma

«muižnieku adrese». Abas adreses atronas nopietnā attiecībā un kopsakarā. Otra

adrese izsaukta caur pirmējo. Viņa izcēlās šādi, — turos pie faktiem, viņus ne-

apspriezdams —: Baltijas guberņās pastāv liela plaisa, pirmkārt, šķiru starpība

un, otrkārt, tautiskā vai cilšu starpība — -—»

Prezidents : Attiecoties uz Vidzemes muižnieku un latviešu adresēm, lū-

dzu pieturēties pie tiešiem faktiem. Lūdzu neapcerēt šos faktus un partiju rīcību,

kas pēc jūsu domām tur pastāv.
Spasovičs: Atļaujiet man vismaz sacīt, ko zemnieki prasīja un kamdēļ

viņi to prasīja. Janvārī 1870. gadā Rīgas landtāgā tika iesniegta Vidzemes muiž-

nieku adrese, kurā tika lūgts tas, ko saucam par autonomiju, vietējā pašvaldība,
ticības brīvība, vācu valoda administrācijā; visu to pamatoja uz vēsturiskām tra-

dicijām, vēsturiskām tiesībām. Bet, tā kā šo guberņu zemnieki stāv ļoti naidīgās
attiecībās pret muižniecību, tad tie visu, ko muižniecība saka, saprot otrādi, un tā

arī tie uzķēruši otrādi to, kas sacīts muižniecības adresē. Vārds «autonomija»
zemnieku valodā skan (dibināti vai nedibināti, uz to neielaižos) «feodālisms».
Zemnieki sapratuši — varbūt, ka tas gluži nedibināti, — ka muižnieku autono-

mija ir tāda autonomija, kas tos uz visiem laikiem atgriež no valsts vienības un

laupa tiem tiesu kārtību un zemstes iestādes, kas citur visur caur valsts vienību

nodrošinātas. Tad viņi apņēmās iesniegt pretēju lūgumu un lūdza divas lietas,

kuras adresē minētas, pirmkārt, lai ievestu jaunās tiesas uz tiem pašiem pamatiem

kā pārējā Krievijā, un otrkārt, lai ievestu zemstes, piedaloties tajās it visās kār-

tās. Viņi iesniedza no savas puses lūgumu, muižniecība no savas. Adresei bija
daudz parakstu, jo to, kā pat «Nordische Presse» apgalvo, sniedzas uz 30.000.

Varbūt, ka ir bijis arī mazāk parakstu, tie tomēr izsaka lielākas iedzīvotāju

daļas gribu un vēlēšanos. Valmieras apriņķī, tāpat arī citos apgabalos, pagasta

vecākie un skrīveri ievāca — —

Prezidents: Attiecoties uz adreses sastādīšanu, tiesas izmeklēšana nav

deVuse tādus lietas apstākļus, no kuriem varētu taisīt tādu slēdzienu, ka jus to

darāt. Tā kā beigu debates drīkst aptvert tikai to, ko savākusi tiesas izmeklēšana,

tad lūdzu palikt tiesas izmeklēšanas robežās.
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Spasovičs : Adresei tika vākti paraksti. Tas ir tas, ko «Nordische

Presse» nosauc par priekšspēli, kas inaugurēta un aplaudēta Pēterburgā un Mas-

kavā. Tas ir skaidrs norādījums, it kā adrese nebūtu no brīva prāta un vaja-

dzības cēlusēs, bet būtu radīta no kādas neredzamas rokas, kas Pēterburgā un

Maskavā šo lietu vadīja. Kad paraksti bija savākti, tad, lai adresi nosūtītu,

zemnieki ievēlēja deputaciju, kuras priekšgalā atradās Vītols. Deputacijas pārējie

locekļi bija jau manā sūdzībā minētās personas.
Tās devās uz Rīgu un no tu-

rienes uz Pēterburgu; trupas priekšgalā stāv direktors, kurš tad tiek nosaukts par

Vītolu, jo vien- un tāpatība starp manu klientu Vītolu un rakstā minēto Vitoldu

nav nostrīdama; tiek sacīts, ka tie ieradušies Pēterburgā un meklē kādu, kas tos

ieteiktu publikai, un ka tie tad atraduši kādu personu,
kuru tie izbīda, lai tā, ru-

nājot ar avīzes vārdiem, nolasītu prologu. Šī persona esot «Goloss». «Goloss»

uzņemas,
bet

pa tam starp viņu un «Golosu», kā «Nordische Presse» izsakās,

norisinājās intriga. Raksta izteicieni ļoti tumši. Tiek sacīts, ka aktieri nerūpējas

par publikas labpatiku, par kuru jāgādā «Golosam», un, attiecoties uz šo aktieru

vēlējumos, «Golosam» trūkst vārdu. Beidzot, pēc dažādām svaidīšanām, kontrakts

tiek noslēgts un jājautā, kas ir piekrāptais krāpnieks. Es vēlētos, lai mani pre-
tinieki sacītu, vai es maldos vai ne; bet es domāju, ka te norādīts uz «Golosa»

nopirkšanu no latviešu puses. Par savu labvēlību tas gribēja taustāmu pierādī-

jumu, bet, to nedabūjis, paziņoja tikai par latviešu ierašanos, nepievezdams tai

cēloni. Patiesībā noticis sekošais, un es tādēļ lūdzu nolasīt gabalu no- 20. janvāra
«Golcsa», tā paša datuma, kad iznāca arī «Nordische Presse» raksts, latviešiem

Pēterburgā ieronoties. «Golosā» bija par to ielikta kāda piezīme, bet tā bija ne-

pilnīga un nepareiza. Kad šī piezīme parādījās, tad viens no latviešiem rakstīja
kādu artiķeli, lai «Golosā» šo kļūdu izlabotu, un uz to es atbalstos. Tādēļ tad arī

vārdus: «kontrakts noslēgts» un «kas ir tas piekrāptais krāpnieks» es nevaru sa-

prast citādi kā tā: Vītolam, kurš ir domājis, ka «Goloss» latviešiem kalpos par

velti, nācās tomēr viņam samaksāt, un tātad viņš savos aprēķinos maldījies. Vai

ir iespējams tā ko pieņemt? Uz ko tas pamatots? Latviešiem nav pašiem savas

avīzes. Ja Maskavas vai Pēterburgas prese viņiem piepalīdz, tad tas notiek caur

to, ka viņu politiskās pārliecības saskan, vai arī tā viņiem simpatizē aiz cilvēku

mīlestības.

Tagad aplūkosim tās 32 rindas, kuras šķir vārdu «industrijas bruņenieks» no

vārda «Vītols». Šinīs 32 rindās ir runa par tām pašām personām, kuras spēlē
lomu prologā un pirmā cēlienā. Līdz šim ir vēl tikai viens cēliens, bet tam var

sekot otrais un trešais un pēdīgi vēl epilogs. lekš kam pastāv šis cēliens? lelūdz

latviešu deputātus, pieņem viņu adresi, ieliek to archivā. Pēc tam tiem jautā, ko

tie lūdz? Tie ir tik lielā mērā nezinātnieki, ka pat nezin, ko grib; ar to viņi tiek

atlaisti. Atļaujiet man tagad izdibināt patiesību un karikatūrai stādīt pretim īste-

nību. Patiesībā norisinājās sekošais: latvieši bija pie -virspolicijmeistara kunga, tad

pie ģenerālgubernatora kņaza Bagrationa-Muchranska, tad pie iekšlietu ministra un

beidzot pie grafa Šuvalova, un patiešām nekurtiem nebija sekmes: tiem nelaimējās
tikt pie viņa ķeizara majestātes. Audiencē pie grafa Suvalova —

Prezidents : Tas še nepieder pie lietas.

Spasovičs : Protams, man gan nav pierādījumu, bet šis apstāklis ļoti

svarīgs . . .
Prezidents : Lūdzu turēties noteiktās robežās.

Spasovičs: Tādā kārtā tad raksta pēdējā frāze ir izsmiekls par to, ka

latvieši neko nav sasnieguši un aizbraukuši no Pēterburgas tukšām rokām. Es
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atronu, ka šāda izsmiešana vismaz nepiederīga un necienīga, jo tas, ka viens nav

sasniedzis mērķi, otram nedod iemeslu smieties. Latvieši jau nesmējās arī par

Vidzemes muižnieku adresi, kurai bija tādas pat, ja vēl ne lielākas nesekmes. Es

domāju, ka visi šie paskaidrojumi, kurus vajadzība mani spieda ietērpt visīsākā

formā, tiesu pārliecinās, ka «Nordische Presse» rakstā zem «industrijas bru-

ņenieki» domātas tās personas, par kurām es te runāju, t. i., Vītols un vina biedri

domāti par industrijas bruņeniekiem tādā ziņā, ka tie, kā avīze saka, no adreses

gūst naudu un līdzekļus bezrūpīgai eksistencei. Es atronu, ka še pietiekošs pa-

mats, lai «Nordische Presse» redaktoru un minētā raksta sacerētāju sodītu par

apmelošanu. Es
ceru, ka spriedums būs ne tikvien kā taisns, bet arī nāks litera-

tūrai par svētību. Kā zināms, mūsu literatūra tagad bauda
preses brīvību; preses

brīvība pa galvenai tiesai pastāv iekš tam, ka ikviens svabadi var pārrunāt sabied-

riskus jautājumus un var izsacīt savu pārliecību; bet, lai šī brīvība nestu kādus

augļus, ir vajadzīgs, lai strīdi par sabiedriskiem jautājumiem nepieņem personīgu
formu, ka strīdētājies neapsvaidītu viens otru ar dubļiem, tas, kurš pieder pie
zināma virziena, zināmas partijas, nedrīkst saukt savu pretinieku nepieklājīgā
vārdā, kas var kaitēt viņa godam; tā, piemēram, nedrīkst saukt Vītolu par algotu
jeb nopirktu aģitatoru; es tāpat arī nesaucu avīzi par Baltijas baronu samaksātu

orgānu, lai gan tā aizstāv viņu intereses. Tādēļ es pieņemu, ka tiesas spriedums

apsargās Vītola politisko slaVu, tāpaĻ kā jau daudzi citi tiesas spriedumi ir

ņēmuši apsardzībā citu pilsoņu privāto reputāciju un privāto dzīvi
.
. .»

Pēteris bija lasot tā sajūsmināts, ka viņam acis liesmoja tikpat kā
uguns. Kā

latvietis viņš vienmēr savu taisnību pret vāciešiem bija izjutis, bet, ka tā ir tik

gaiša un skaidra, par to viņam tikai tagad atvērās acis. «Tad tiesa jau arī viņus
notiesāja!?» tas it kā drudzī iesaucās. «Nevar jau citādi būt

..
.»

Bet Vītols tikai skumji pamāja ar galvu. «Lasi
..

. izlasi arī otru avīzi no

pretinieku puses ...»

Tajā bija rakstīts:

«Fosa kungs iesāka: «Pieņēmis aizstāvēt avīzes «Nordische Presse» atbildīgo
redaktoru Vilhelmu Lindesu un tamlīdz iecelts šinī sēdē par aizstāvi otram apsū-

dzētam, dzimtam goda pilsonim Heibelim, kuri abi apsūdzēti par Kaugarmuižas
pagasta vecākā apvainošanu un apmelošanu, presē, es jūtos caur to iecelts

par

aizstāvi privātpersonas nolamāšanai un tādēļ runāšu atklātas apvainošanas un ap-

melošanas labā. Preses lietās, mani kungi tiesneši, privātu personu tiesības un

intereses pret redaktoru un rakstu sacerētāju uzbrukumiem nodrošinātas caur di-

viem apstākļiem. Pirmkārt, avīzēs nodrukātie raksti nedrīkst saturēt izteicienus, kuri

atklātā dzīvē tiek ieskatīti par gānīšanu, un, otrkārt, tiek prasīts, ka lai neviens

otru neapmelotu, t. i., neuzkrautu viņam darbības, kuras pretim goda likumiem.

Tādēļ esmu ieskatos, ka šinī gadījumā tiesai nav jāizšķir, vai raksta autora izsa-

cītās domas un pārliecības ir pareizas vai nepareizas; vai raksts vienam vai otram

paticis — var jau būt, ka dažiem tas ļoti nepaticis — bet vienīgi, ap
ko še lieta

grozās, jāattiecina uz to: vai rakstā ir tādi izteicieni, kuri konstatējami, no vienas

puses, kā apvainojumi vārdiem, no otras puses, kā apmelošana. Spasovič kungam,

lai tas pierādītu to, ko tas vēlas pierādīt, vajag pierādīt vienīgi to, ka še lieta

attiecas tiklab uz apmelošanu, kā arī uz lamas vardu (3aocaobhc), kas abi versti

pret viņa pilnvaras devēja Vītola personu.

Piegriezīšos pirms jautājumam par «lamas vārdu» . . .» Aizstāvis nu izskaidro,

ka Spasovičs vārdu «industrijas bruņenieks» gan identificējis ar «krāpnieku» un

šinī ziņā gan likums viņa pusē, tomēr šis iztulkojums esot nepareizs. Vācu iztei-

ciena «industrijas bruņenieks» raksturīgā piezīme esot, «ka ar to saprot darbību
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likuma robežās, tā ka šis vārds nepavisam nesatura kādu pārmetumu». Tam seko

vēl vārda tuvāka definicija, pēc kuras «industrijas bruņenieks» ir tāda
persona,

kas stāv uz zināma augstuma ja ne ari teorētisku, tad taču praktisku zināšanu un

no šāda stāvokļa ar gudrību un veiksmi prot iegūt ārkārtējus, bet ne aizliegtus
labumus. Šinī ziņā vārdam «industrijas bruņenieks» savā ziņā piemīt kaut kas

glaimojošs, jo tas liek noprast tādu gudru, izveicīgu vīru, kas vada apstākļus;
katrā ziņā (t. i., ja arī to neatrod par glaimojošu) šis vārds nekādi nav apvaino-

jošs. Aizstāvis pieved piemērus no Pēterburgas dzīves, kā «galīgas izpārdoša-

nas», «izlozēšanas paša labā» utt., kuru sarīkotāji ari itin labi var skaitīties pie

«industrijas bruņenieku» ordeņa, ja viņi to grib.
Pēc tam kad abu apsūdzēto aizstāvis Foss bija apskatījis industrijas bru-

ņenieka jēdzienu, tas piegriezās jautājumam par apmelošanu. «Še, mani kungi

tiesneši, man nesaprotams, iekš kam Spasovič kungs ierauga apmelošanu? Viņš

ierauga apmelojumu tanī aizrādījumā, ka dažas personas blakus adreses pagatavo-

šanai paturējušas acīs arī sava veida finansielu operāciju, no kuras guvušas labumus.

Man liekas, ka nepavisam nevar ieraudzīt negodīgu darbu iekš tam, ja kāda zi-

nāma persona
finansieli operē, lūko iegūt labumus. Finansielas operācijas izdara

it visi; viens kļūst par skroderi, otrs par atklātības aizstāvi (skaļi smiekli publikā,
kamēr «Goloss» saviem lasītājiem stāsta vienīgi par smiešanos), trešais kļūst

ierēdnis, — un visas tās ir finansu operācijas, visi lūko gūt labumus no savas

darbības, un nav tur gluži nekā noziedzīga, kas runātu pretim goda likumiem . . .
Kas attiecas uz apstākli, ka Vītola kungs — pieņemsim, ja tas rakstā domāts —

likās atlīdzināties
par savām pūlēm, adresi sastādot, parakstus ievācot, tad še nav

nekā neatļauta. Viņš, tāpat kā daudzi citi, nopūlas atklātības interesēs, vēl jo vai-

rāk, kur savākt 50.000 parakstus nav viegla lieta. Jo parakstītāji nedzīvoja kopā
vienā sādžā, tie dzīvoja varbūt dažās guberņās; viņš tātad bija spiests braukt

šurp un turp, un, ja tas par to dabūja atlīdzību, tad viņam to vēl mazāk var uz-

kraut par grēku, kur, kā tas pats izskaidro, ir gluži tukšs no līdzekļiem. Protams,
ka mums ir arī piemēri, ka personas, kas izvēlētas par miertiesnešiem, atraidīju-
šas viņiem pienācīgo atlīdzību, bet tas nekādi nav obligatorisks nosacījums priekš

ikviena; tā ir sevišķa noblese, kura par visām lietām dibinās uz pietiekošiem
līdzekļiem, kamēr Vītola kungam nav nekādu līdzekļu, un nevar taču prasīt no

«Nordische Presse», lai tā atzītu viņu par vīru, kam sevišķa noblese. Man

liekas, ka šinī ziņā Spasovič kunga iztulkojums sniedzas līdz varmācībai, despo-
tismam, ja tas mēģina izdabūt pārkāpumu par to, ka mani klienti nav atzinuši

Vītola kungu par vīru, kas
par vispārības darbu

neņem pretim ne mazāko

atlīdzību —»

Tālāk aizstāvis pāriet nu uz trešo jautājumu, ciktāl apvainojums vārdiem, ja
tāds būtu rakstā, būtu vērsts pret Vītola kungu, un pierāda, ka «Nordische

Presse» raksts nepavisam nesatur to, ko Spasovič kungs avīzei uzkrauj par grēku;
tikpat maz iztura kritiku tā vieta sūdzībā, it kā avīze ietu tālāk par adreses kri-

tiku un mestu ēnu uz adreses sastādītājiem! jo par to «Nordische Pressē» nav

minēts neviens vienīgs vārdiņš, bet ir vienīgi runa par parakstu vākšanu, — kas

ir liela starpība. Jo ikviens, kas lietu apskatīs mierīgā prātā, piekritīs tam, ka pie
tik liela pasākuma it viegli var notikt nebūšanas

—
tādas taču atgadās pie daudz

mazākām lietām; bet še, kur tiek ievākti kādi 50.000 paraksti, nebūšanas aiz-

kavēt, lai lieta labāki veiktos, gan laikam nemaz nebūs bijis iespējams; pieņem-
sim, ja nu tādas patiešām būtu notikušas, tad ir jautājums: kur tad tas še ir sacīts

par Vītola personu? Visā ievadījumā Vītol kungs nemaz netiek minēts; tas pa-

rādās tikai pirmajā cēlienā, kur sacīts: «pirmā darbības vieta — kāda viesnīca
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Pēterburgā; darbojošās personas — latviešu vadonis līdz ar svītu.» Tālāk Vītola

kungs vairs nemaz neparādās, viņu vairs ir neieminas, ne ievadījumā, ne arī to

personu skaitā, kuras sauktas
par «industrijas bruņeniekiem», piezī-

mēts tikai tiek, ka daudzas personas parakstu vākšanu izlietojušas sev par
labu

un viņām pie tam kas atlēcis. Tas ir viss, uz ko pamatota sūdzība pret maniem

klientiem.

Attiecoties uz «Golosu», par kuru Vītola pilnvarnieks saka, ka no «Nordische

Presse» raksta varot redzēt cauri, ka tam pret deputaciju bijuši kādi pienākumi
un tas to beidzot atstājis, tad aizstāvis nevar ieraudzīt ne mazāko zīmi, ka lieta

būtu tā. «Vienīgā vieta,» viņš saka, «uz kuru Spasovič kungs varētu atbalstīties,
ir frāze: «Kas ir piekrāptais un kas ir krāpnieks?» Es domāju, ja šinī frāzē

iedziļinājās, tad tā izrādās pilnīgi saprotama. Vārds «piekrāpt» nepavisam nesa-

tur apmelojumu. Piemēram: ja «Golosā» būtu bijis nodrukāts: «Sīs drāmas pēdē-
jais cēliens norisināsies cietumā un darbojošās personas būs «Nordische Presse»

redaktors un avīzē ievietotā raksta autors, — es tad iedrošinātos sacīt, ka viņš
sevi krāpj, un to nekādi nevar ieskatīt par apmelojumu no manas puses.»

Aiz-

stāvis apskata vēl reizi, ka šādos lietas apstākļos Vītola kungs sevi nevar ieskatīt

par apmelotu, un nobeidz: «Katrā ziņā jau liela nozīme ir tam apstāklim, ka

tūlīt pēc tam, kad atklātībā parādījās tādi uzskati, it kā «Nordische Presse» raksts

būtu tā iztulkojams, kā Spasovič kungs viņu kritizē un izraudzījis par sūdzības

priekšmetu, ka tad avīzes redakcija tūdaļ protestēja pret šādu iztulkojumu un tieši

izskaidroja, ka viņa nekad nav domājusi Vītolu, bet runājusi tikai
par tām

nedaudzām, protams, gan visai maz godājamām personām, kuras parakstu
ievākšanu izlietojušas savā labā. Se, pēc maniem ieskatiem, atronas manu

klientu atvainojums, un tādēļ atļaujos cienīto tiesu lūgt, lai tā atzītu viņus par

nevainīgiem . . .»»

Pēteris nemaz negribēja lasītam ticēt
...

ka cilvēks, kas acīm redzot vainīgs,
tā varētu izlocīties . . . «Skaties, cik glums zutis . .

.

Bet vai tad Vladimirs Daņi-
lovičs uz tam neko nav varējis atbildēt? ...»

«Kā nē,» Vītols atbildēja
.. .

«lasi tālāk .
.

.»

Pēteris lasīja: «Pēc tam ņem vārdu Spasovič kungs un starp citu izskaidro,

ka tos vārdus, kurus aizstāvis netur par apvainojumu, viņš negribētu attiecināt ne

uz sevi, ne uz savu pretinieku, jo viņa morāliskā pārliecība nesa-

skanot ar aizstāvja morālisko pārliecību. Pēc pēdējā sajē-

guma neesot nekā paļājama, ja cilvēks vienā vai otrā ceļā gūst naudu dzīves uz-

turai. Bet starpība jau pastāv iekš tam, ka ir zināšanas un pakalpojumi, par

kuriem var ņemt naudu, bet ir arī tādas darbības, par ko to nedrīkst ņemt. Pie-

mēram, lai iedomājamies ministri, kas ņemtu naudu no kādas ārzemju valsts, vai

tiesnesi, kas to ņemtu no viena prāvinieka. Pēc aizstāvja teorijas to

visu var attaisnot, un tomēr tās ir lietas, kurām jāuzspiež kauna zieģelis.
Vītols atronas taisni tādā stāvoklī, lai

gan viņš tikai vienkāršs zemnieks, pagasta

vecākais, tad tomēr amata persona un viņa gods tikpat neaizskarams kā ministrim

un tiesnesim. Ja met ēnu uz viņa godīgumu, ja saka, ka viņš rīkojies aiz patīgiem
iemesliem, ka tas visu dara

par naudu, lai sagādātu sev līdzekļus priekš bezrūpī-

gas dzīves, ka tas ir piekukuļojis un ticis piekukuļots, tad ar to tiek iznīcināta

viņa reputācija kā amata personai un godīgam cilvēkam .
.

.»

Pēc nobeigtām debatēm tika uzstādīti pieci jautājumi. Divi jautājumi, vai re-

daktors Lindess ir vainīgs par apmelošanu un nolamāšanu presē, un tādi pat divi,

attiecoties uz Heibelu, tālāk jautājums, kāds sods būtu apsūdzētiem piemērojams.
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Pēdējais izrādījās par lieku
.. . Tiesa atzina apsūdzētos par nevainīgiem

un tos attaisnoja.

Pārsteigts Pēteris Vītolu mēmi uzlūkoja — — bažīgi
.. . Viņi paredzēja it

labi, kādas tam visam būs sekas . . . «Beigas ar mūsu biedrību,» viņš pie sevis

sāpīgi nodomāja.
Vītols viņa domas uzminēja. Paturējis pusdienu, tas aizkūpināja cigāru un

domīgs pūta zilos dūmus gaisā. «Spriedums gan vēl tiks pārsūdzēts pie tiesu pa-

lātas,» tas beidzot ieminējās. Varēja manīt, ka tam ir vēl kāda dzirkstelīte cerī-

bas, kaut arī neliela.

Pēteris pat neiedrošinājās prasīt: «vai tas ko līdzēs?!
..

.» Viņi abi cieta

klusu.

«Hahahaha!» Vītols pēc brīža rūgti iesmējās. «Ko viņi man ir darījuši! ..
.

Ko viņi man pa to laiku darījuši!? . . . Un tas viss tās adreses dēļ!
. . .» Bet tad,

ievilcis pāra dūmu, apmierinājās un iesāka citā balsī: «Cits iemesls arī tur vēl
..

.
Es izsludināju «Baltijas Vēstnesī», lai pieteicas kandidāti uz Kaugarmuižas pa-

gasta skolotāja vietu. Priekšroka Cimzes semināristiem, kas var sniegt krievu

stundas .
.
. Sūlrāts negribēja pielaist plānā krievu stundas

...

Es pastāvēju uz to,

ka vajag . . . Bet tad viņi mani lūkoja citādi ķert . . .»

«Kā tad?! . . .»

«Nu tā! Ziņoja mums, lai
pa sveciem visus bērnus no savas skolas sūtām uz

Valmieras baznīcas ģērbkambari. Sūlrāts tos pārklaušināšot
..

. izdarīšot mūsu

skolas reviziju .. . ledomājies, pa sveciem, līdz 20 grādu aukstumā, bērnus lai

sūta tik daudz verstes ārā no pagasta. Es mācītājam Valteram acīs sacīju: «Kas

tās par aplamībām?!» Sasaucu vietnieku pulku un nolēmām: «Bērnus sūtīt turpu

nav iespējams, ja šūlrāts vēlas mūsu skolu revidēt, tas var braukt šurpu
.
. .»

Ak tu manu! kā viņi man par to gribēja iegriezt! .. . Sūdzēja pie draudzes

tiesas, pie kreistiesas
..

. vaina nekāda nav
..

. Bet viņi nozvērējušies, ka mani

neatlaidīs
..

. cietumā man jāiet
...

Es atkal esmu nozvērējies: un neparko .. .»

Vītols aizbrauca uz savām mājām . . . Otrā dienā dabūja draudzīgu uzaicinā-

jumu ierasties pie bruģu tiesas
..

. Tiklīdz tas tur stādās priekšā, bruģu kungs

tūdaļ pazvana ministeriali, pavēl «arestantu» ģērbt cietuma drēbēs un viņu novest

8. numurā
. .

.

«Kas? Ko?!» Vītols ieplēš acis. «Visas tiesu instances mani attaisnojušas.. .»

«Vēl viena instance nebija teikuse savu vārdu
...

tas notiek uz oberšūlbe-

hērdes nolēmumu. Skolu lietās viņa ir jūsu tiešā priekšniece. Jūs varat viņu pār-
sūdzēt, bet sodu jums pirms vajag izciest . . .Ministerial, vediet viņu ..

.»

Nelīdzēja niķis
.. .

Vītolu izģērba smalki un ietērpa cietumnieka mundie-

riņā .. .
maisu drānas kreklā, audekla biksās, pelēkā asas vadmalas mētelī un

galvā kā kroni uzlika baltu cepurīti bez širmja . . .

Nu, tad gan var domāt, kā viņam ap sirdi . . . Tiklīdz tas ielikts savā krātā,

te jau cietuma uzraugs bāž viņam pa lodziņu iekšā cietumnieka barību: maizi un

ūdeni . . .

«To jau nu gan jūs man nevarat uzspiest ēst!» Vītols spītīgi attrauc. «Aiz-

sūtiet uz Rīgas viesnīcu un lūdziet viesnīcas kundzei, lai viņa uz mana rēķina
atsūta pusdienu: zupu, cepeti un saldo ēdienu

. . . Un lai viņa man to sūta kārtīgi
visas septiņas dienas, kamēr še būšu

.
. .»

Nevar teikt, ka vācu kungi nebūtu bijuši humāni, viņi visu to pielaida. Par

pārtiku arestantam nebija jāsūdzas, tikai asās kameļu spalvas ap viņa gurniem

grauza . . . spieda pastāvīgi pārdomāt savu likteni . . .Vainīgs pa galvenai tiesai
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mācītājs Valters, kurš viņiem diezin ko sastāstījis
..

. Ak, kā viņam dedza

sirdī!
...

tā gribētos, tā gribētos iespert šim mācītājam reizi pa ļepu .. .
Te viņam iešāvās prātā «velnišķīgs» nodoms. Mācītājam taču jānāk pie viņa,

ja viņš to prasa priekš savas dvēseles iepriecināšanas. Un lai tad ar viņu pašu
notiek kas notikdams, viņš šaus tam reizi pa ļepu . . . neraugot uz visu mācītāja
talāru, šaus, un tad tas par mācītāju vairs nevarēs būt

.. .

Tādēļ viņš sit pa durvīm, ka vai eņģes trīc, un, kad atnāk cietuma sargs, tad

saka: «Mana dvēsele slāpst pēc iepriecēšanas .. . lūdzu ataicināt mācītāju Val-

tera kungu ...»

Cietuma sargs apsola, bet mācītājs nenāk. Visas septiņas dienas viņš neatlai-

dīgi prasa pēc sava dvēseles iepriecētāja, bet tas nenāk. Viņš beidzot nocieta

savu sodu un tika palaists vaļā. Tad prāts viņam bija grozījies un dvēselei

iepriecēšanas nevajadzēja vairs . . .

Divdesmit trešā nodaļa

Lai gan latvieši ar savu adresi pēc iztiesātas lietas Pēterburgas apgabaltiesā,
kā rādījās, nu bija izkrituši galīgi cauri, tad taču arī baltiem nebija nekāda

iemesla gavilēt. Fon Kube bija itin pareizi paredzējis, ka mazākais nieks, kas

dod iemeslu pretaģitacijai, var visu «skaisto» Baltijas autonomijas projektu ap-

rakt. Bet pēc latviešu adreses iesniegšanas galvaspilsētas krievu presei un visai

krievu inteliģentai sabiedrībai bija pārāk dibināti motivi uzstāties pret baltiešu

baronu nodomiem. Ar visu uzsvaru tā uzstājās, ka Baltija galīgi jāpievieno

valstij, jāieved tajā jaunā tiesa un administrācijas kārtība, vēl jo vairāk, kur to

tieši vēlas pate zeme, latvieši un igauņi, kuri iztaisa iedzīvotāju lielāko daļu.

Šī atklātības balss nepalika bez iespaida. Lai
gan Krievijā pašai tautai vēl

nebija nekāda teikšana, tomēr arī augstākā birokrātijā bija pārsvarā tie paši
šovinistiskie centieni, jo te, kā jau «Goloss» sacīja, bija «pats labākais līdzeklis

zemes pārkrievošanai» . . .Pēterburgā jau bija atklāts noslēpums, ka ir vēl laika

jautājums, kad Rītjūras guberņu komisija tiks likvidēta un Baltijas ģeneral-

gubernatura atcelta. Un arī balti nenodevās ilūzijām
...

tie paredzēja it labi iznā-

kumu. Lielas politiskas sēras valdīja viņu lēģerī. Cits tiem neatlika. Latviešiem

viņi gan varēja likt manīt savas dusmas, pret krieviem tie bija bezspēcīgi . . ,

Ne mazāk kā citi karstie patrioti par zaudēto lietu sēroja arī Rabemaņa
dzimta. Nebūtu īsti saprotams, kādēļ? Ģimenes galvu, konsulu, mēs taču pazīstam

par liberālu mančesteriani. Kāds iemesls viņam aizstāvēt feodālo muižnieku privi-
lēģijas, jo ar Baltijas autonomijas ievešanu tās būtu nodrošinātas uz visiem lai-

kiem. Bet mēs zinām arī kundzes ieskatus, un bez tam ģimenē bija noticis kas

ārkārtējs: Ortrude bija tapusi baronese fon Bimmelštein.

Fuchsings jau reizi stāstīja par savu jauno šefu, kādu Otonu fon Bimmel-

štein. Tas bija cēlies no kādas locekļu bagātas baltu literātu cilts, jo no Bimmel-

šteiniem bija pilnas visas labākās ierēdņu vietas, banku direkcijas un padomes,
pilsētu kolēģijas un atklātas komisijas, kuras ienesa naudu. Paši vācieši jau sacīja:
«Es vvimmelt von Bimmelstein's

...
wo man nur hinspuckt, da ist ein Bimmel-

štein
..

.» (Cum no Bimmelšteiniem
..

. kur vien nospļaujas, tur Bimmelšteins.)

Viņu patiešām bija daudz, neskaitāmas zaru līnijas ar un bez «fon», kuras atkal

švāgaros un rados ar visām vietējām spicēm, tā ka viņu sakari un protekcijas bija

tās vislabākās. Par katru vietu, uz kuru starp citiem pieteicās arī kāds Bimmel-
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šteins, varēja jau iepriekš pasacīt, ka to dabūs Bimmelšteins un nevis cits. Ar
vārdu sakot, Bimmelšteini bija visur, arī pilsētās un uz laukiem par mācītājiem.

Otons Bimmelšteins bija īsts «fon». Kurzemē viņam piederēja bruņinieku
muiža ar ļoti lepnu vārdu, bet ne tik lielu plašumu, ka būtu varējusi bruņinieku
uzturēt. Tādēļ tad arī viņš bija spiests pieņemt kādu nodarbošanos, vai nu par
disponentu vai citādi kā. Bet vislielākā mērā tam būtu nākusi

par labu bagāta
precība, un tādēļ fon Bimmelšteins izraudzījās savu darbības lauku tur, kur

visvairāk baltu sugas zelta zivtiņu, proti, Rīgā.
Se viņš parādījās piepeši kā spoža zvaigzne pie vietējām salonu debesīm. Tā

kā viņš bija uzturējies diezgan ilgi ārzemēs, starp citu Parizē, tad viņam arī

bija īsta kavaliera iznešanās. Cilvēks apmēram gadu četrdesmit, gludi kailu pauri,
bet toties biezu spanku (bārzdas pinku) zem atvēlušās lūpas, «blazēts», bet

«šneidīgs», tas ar joni iekaroja sieviešu sirdis un nostādīja it visus savus brālēnus

un vārda brāļus ēnā. Viņš jau varēja runāt par to, ko pats pasaulē redzējis,
izbaudījis un piedzīvojis. Un pie tam vēl viņš bija visu to īpašību īpašnieks, kas

sievietēm patīkamas, jo ne vien skaisti dejoja, bet bija arī liels jātnieks, mednieks

un duelants, īsi sakot, tam piemita viss tas, kas bija vajadzīgs tā laika siržu

lauzējam un salona lauvam.

Un par Rīgu viņš varēja sacīt: «Es nācu, redzēju un uzvarēju!» Vesels bars

sievu un meitu kļuva par viņa pielūdzējām un karstām cienītājām. Tomēr pa lie-

lākai daļai bez līdzekļu viņa labās īpašības algot, un tādēļ nebija vērts tās

ievērot. Otons fon Bimmelšteins spēlēja nepielūdzamo un nesasniedzamo.

Ar vārdu sakot, viņš bija cilvēks pēc Hildegardis kundzes garšas. Tā kā viņa

sajūsminājās par visu, kas smalks un aristokrātisks, un nīda visu, kam piemita
kas neizveicīgs, baurisks-plebejisks, tad viņa izvērtās par fon Bimmelšteina karstu

cienītāju un pielūdzēju. Tādēļ, ka viņš dedzīgs baltu patriots un neatlaidīgs cīnī-

tājs dēļ baltu tiesībām, tādēļ ka viņa lozungs: Baltiju baltiem!

Tādēļ, ka viņam cieši sakari un saites ar pašām pirmām baltu familijām,

Hildegardis viņu ieskatīja par izdevīgu ieroci, lai ar to izvestu savus godkārīgos
mērķus, kurus tai nebija izdevies sasniegt caur savu vīru.

No sākuma viņš to nejauki pārprata. Jo pazina konsulu Rabemani par lielu

sieviešu skaistuma cienītāju ārpus mājas. Cikreiz tie abi kopā nebija izdarījuši
tās lielākās trakulības. Viņš domāja, ka roze, taisīdamās uz vīšanu, vēl slāpst

pēc mīlestības. Tā kā vīrs ar viņu vairs nenododas, tad viegli saprotams, ka aiz

gara
laika tā iemīlas nepārvaramā salona lauvā, —

fon Bimmelšteins nesa krūtīs

apziņu, ka vēl nav dzimusi tā sieviete, kas viņam spētu atturēties, — un vēlas ar

viņu piekopt saldus mīlestības noslēpumus . . .

Viņš atrada, ka tā lieta ir to vērta, un mēģināja viņu karsēt arī no savas puses.

Tik tikko neizcēlās drāma . . .
Nonāca līdz tam, ka viņš tai laupīja jau skūpstu.

Tas bija neizprotams un neaprakstāms skatiens, kas izstaroja no viņas

acīm .
.
. Sārti pietvīkusi un līdz asarām sašutusi, un tomēr tik vēlīgu pārmetumu tā

viņu uzlūkoja. Sis skatiens viņu nospieda ceļos. «Piecelieties!» viņa dvesa. «Jūs
nezināt, cik dziļi jūs mani apbēdināt. Ja jūs nebūtu balts un godīgs cilvēks, es

jums to nekad nepiedotu . . .»

«Uzklausieties, daiļā Hildegardis,» viņš lūdzās
.. . «es jūs mīlu » Vairs

atkāpties nevarēja, nu tikai uz priekšu! . . .
Bālums un sārtums pārskrēja pār viņas vaigu

.. . puspiemiegtām acīm tā uz

viņu noskatījās. Mīla vai, labāk sakot, piedzīvojumu kāre cīnījās ar tikumisko

nervu. Viņa jau arī tikai savu vīru mīlēja, tikai vienreiz savā mūžā bija grēko-

jusi viņa dēļ. Sī grēka apziņa viņu vēl tagad nospieda, piespieda būt viņam
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uzticīgai laulātai draudzenei, neskatoties uz sava vira mazām nerātnībiņām. «Ak,

nerunājiet, saites starp mums var ari pastāvēt citādi
...

Kā vienas zemes bērniem
svētas lietas aizstāvjiem. Mūs vieno vienādie ideāli un centieni dzimtenes labā.

Roku rokā stāvēsim par mūsu mīļo Baltiju, viņas tradicijām, tiesībām, īpatnībām.
Vai

ne, mans straujo varoni? ...»

Fon Bimmelšteins nebija pretestību radis un degtin dedza viņu lauzt. «Vēl jo
vairāk tādēļ man pieder tava mīla,» viņš šneidīgi dvesa. «Es nevaru citādi, ak

daiļā Hildegardi
.
. .»

Atkal tīksme pārviļņoja pār viņas vaigu. Cik patīkami dzirdēt šādu atziņu,
kur pašai sāk rasties šaubas un tik daudz pūļu, lai vītušam piedotu svaigu iz-

skatu . . .Bet tikumiskais nervs kā smags akmens uzgūlās uz sirdi un nospieda tur

dīgstošos kaislību asnus.

«Nē, nē, mans draugs!» tā čukstēja. «Pieņemiet prātu, piecelieties .. . Jūsu
straujās, karstās asinis iet pār robežu .

.
. Tas būtu nejauki, un to mums neva-

jaga! . . .
Mans dievs, ja jau tas citādi nevar būt, tad es jau jums varu dot savu

meitu. . . Jūs taču pazīstat manu Ortrudi?»

Viņš tīri apjucis un izbiedēts noskūpstīja tai roku. Tā kā Ortrude neatradās

starp viņa cienītājām, tad viņš to tikai pavirši pazina.
Viņa apjukums pat izvīla Hildegardei valšķīgu smaidu. «Ja jau pie manis

vēl atronat patikšanu, tad daudz vairāk jums patiks viņa,» tā jokodama sacīja.

«Viņa ir jauna un straujas dabas. Un varbūt, ka tā ir likteņa laimīgā roka, kas

jūs vieno un otram tuvo. Viņa par mūsu dārgo Baltiju tāpat domā un jūt kā jūs,
fon Bimmelšteina kungs . . . bez tam tai līdzekļi, daudz ko realizēt . . . ceturtdaļ-

miljona mantojums .
.

.»

Fon Bimmelšteina vaigs noskaidrojās un rudās acis iezibējās. Mīlestības

skūpsts pārvērtās par sirsnīgu mātes skūpstu. Kā labi draugi un biedri viņi slēdza

derību, ka strādās uz kopēju mērķi, lai Ortrude kļūtu par baronesi fon Bim-

melštein.

Salonu lauva uzreiz visu savu vērību piegrieza Ortrudei, bieži to apciemoja,

sūtīja tai puķes un citādi tai pierādīja savu uzmanību. Neraugoties uz visu to,

Ortrude diezin vai viņu būtu izraudzījusies par savu mūža draugu, ja viņš to

piepeši būtu bildinājis. Bet māte pastāvīgi vērsa viņas uzmanību uz fon Bimmel-

šteinu, pastāvīgi uzsvēra viņa patriotismu, viņa kavalieriskumu, griezīgumu, augsto
dzimumu, cēlās

gara īpašības. Ortrudei negribot vajadzēja sākt par viņu interesē-

ties, kur labs vien par viņu tai nemitīgi tika kalts ausīs. Arī viņa bija godkārīga
un bija sapņojusi, ka, ja tā precētos, tad viņas vīram vajadzētu būt par visiem

tam pārākam. Pēc mātes ieskatiem arī fon Bimmelšteins tāds vārda pilnā ziņā

bija. Tā Hildegardis kundze zemi pa drusciņai vien sagatavoja. Un, kad reizi

tika sarīkota jāšanās uz derību, — publiskas zirgu skriešanās toreiz Rīgā vēl

nebija, —un fon Bimmelšteins ņēma pirmo godalgu un pēc tam bildināja Ortrudi,

tad viņa sacīja «jā» un kļuva viņa līgava.
Derībai drīzi sekoja kāzas, tā ka Pēteris to ne just nejuta, pa savu laimi dzī-

vodams. Viņu kāzās lūgt vāciešiem nenāca, ne prātā. Tad nāca kāzu ceļojums, un

Ortrude ar visu savu jauno vīru nozuda no viņa redzes aploka, lai pēc nosacīta

laika vēl jo spožāki un spilgtāki parādītos pie sabiedriskā apvāršņa.
Caur šo precību abām pusēm bija līdzēts. Fon Bimmelšteina finansē uzlabojās

tādā mērā, ka viņš savu vapeni varēja apzeltīt un visu to, kas tam vēl bijis tikai

uz papīra, padarīt īstenībā. Varēja iegādāties ekipāžas ar piecžuburīgo muižnieku

kroni, varēja turēt jājamos zirgus, piķierus un sulaiņus, «vest pilsētā greznu

namu» un dzīvot pa vasaru jūrmalas peldu vietās. Jaunais pāris darīja it visu,
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kas tam patika, un nodevās it visādiem sportiem. Tā kā ari Ortrude bija kaislīga

jāšanas mākslas cienītāja, tad viņus bieži redzēja izjājam: viņa zaļā jājamā kleitē

ar kuplu plīvuru, viņš dzeltenām ziemišķa biksēm, lakotiem lieliem un spiču

džokeja cepurīti. Tā kā Rīga toreiz bija vēl visai maza lielpilsēta, tad drīzi vien

it visi sāka par viņiem runāt un interesēties.

Hildegardis kundze
par to visu peldēja atkal priekā un laimē. Viņa savu meitu

citādi nesauca kā par baronesi fon Bimmelštein, lai
gan,

blakus minot, tā nemaz

nebija, jo viņas vīrs pat nebija uzņemts nevienā vietējā muižnieku korporācijā, bet

skaitījās fon tāpat pēc savas činas. Bet kas to izmeklēja? Fon Bimmelšteinu nams

bija tagad tas vidus punkts, kur pulcējās visi pirmie un labākie, kur satecēja kopā
it visi politikas pavedieni un tika piedots tonis. Caur savu meitas kundzi, baronesi

fon Bimmelštein, Hildegardis Rabeman atjaunojās atkal savā agrākā cienā, nāca

atkal tuvākā sakarā ar vācu aristokrātiju, no kuras viņu vīra veikala intereses

tikko nebija galīgi atrāvušas. Viņas znotam tagad būtu. bijis pat iespējams tikt

par Rīgas augstās rātes locekli. Tikai šāds gods vairs nekairināja, jo arī baltu

aprindās tas bija jau atklāts noslēpums, ka vecā rāte ir mirusi un ir vēl tikai

laika jautājums, kad viņu galīgi iezārkos.

Konsulam gan šī precība ne visai patika. Vienkārt, viņš tikai īsti tādu cilvēku

varēja cienīt, kurš ticis uz priekšu pats ar saviem spēkiem, bet ne ar iedzimtām

privilēģijām un protekcijām. Pret muižniekiem viņš sajuta slepenu īgnumu. Lai

gan viņš to neizrādīja, tad tomēr sarunā ar saviem pilsonīgiem draugiem tas iz-

teicās ļoti mazcienīgi par šo «ādelīgo zipi». Otrkārt, viņam nebija iespējams uz

pēdām skaidrā naudā izmaksāt Ortrudes mantojumu, jo tas bija ielaists veikala

apgrozījumos. Gribot negribot viņam tādēļ jaunais feodāls bija jāpieņem par savu

veikala biedru. Viņš bīstījās, ka tas viņa veikalā neienes politiku. Treškārt, līdz

šim viņš bija bijis vienīgais neaprobežotais noteicējs veikalā un ģimenē, tagad

viņš paredzēja, ka savā varā tam būs jādalās ar šo sprukstiņu, kurš pie tam bija
labs uzdzīvotājs un kura grēkus tas smalki pazina, tāpat kā nākošais znots pazina

viņa grēkus. Bet pret dieviem, muļķībām un sievietēm karot velti. Gribot negribot
tam bija jākož skābajā ābolā. Dodams savu. tēva svētību, tas nodomāja: «Ja
dabon tādu brašu skuķi ar ceturtdaļmiljonu, tad

gan
katrs muļķis ir gudrs

..
.»

Rabemaņa tirdzniecības nams tika paplašināts ar diviem jauniem zariem,

bankas veikalu un apdrošināšanas aģentūru. Par šo abu nodaļu specielu šefu nu

kļuva fon Bimmelšteins, bet viņš iejaucās arī pārējā veikalā, no kura tam nebija

ne jēgas, ne jausmas, un traucēja darbus. Konsulam
gan nepatika, ka znots, rau-

goties no tirgoņa stāvokļa, pielaida nepiedodamas muļķības, bet, kā jau sacīts,

viņš bija spiests klusēt un bija pārāk tirgonis, lai izrādītu savu nepatikšanu tur,

kur nekā nevar grozīt.
Fuchsings, kurš, apzinādamies savas spējas, sev nekad neko daudz neļāvās

sacīt, drīzi vien sanāca ar jauno šefu vārdu maiņā un ragos. Sim nebija tā spēja,
kas konsulam, notaksēt uz pēdām, ko katrs cilvēks veikalam ir vērts. Viņš par

noderīgāko spēku ieskatīja to, kas viņam labāk mācēja pielīst, glaimot un pienest

par citiem niekus, kā, piemēram, Hartmani un Smerli. Protams, ka tie uz Fuch-

singu neturēja vis diezin kādu prātu un pienesa jaunam šefam arvien par savu

vecāko biedri jaunas vēstis.

Kādu rītu tad fon Bimmelšteins bāls un uztraukts ieskrēja kabinetā pie kon-

sula. «Sievas tēvs, ko es dzirdu?!
..

. Mūsu prokurants esot biedrs tanī jaun-
latviešu biedrībā ...»

Konsuls noraustīja kamiešus. «Tā taču viņa privāta lieta, kādā viņš
biedrībā ...»
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«jā, jā, bet ievērojot šis biedrības dumpīgo virzienu pret mums?!» Bimmel-

šteins turpināja. «Mēs taču viņam nevaram dāvāt tādu uzticību ...»

Konsuls ne labprāt nāca ar savām domām klajā, bet, ja to reizi darīja, tad

izsacījās tik skaidri un saprotami, ka tur vairs nevarēja būtu nekādu divdomību.

«Fuchsing kungs jau vairāk nekā desmit gadus kalpo šim veikalam. Nekad viņš
vēl nav devis iemeslu, ka tam nevarētu dāvāt pilnu uzticību ...»

«Bet viņš taču latvietis ...»

«Tas mums nav jāzin! Mums jāzin, ko tas vērts mūsu veikalam . . . Lietojams
cilvēks ir nesamaksājams kapitāls. Mēs varam gan vieni ēst, bet nevaram vieni
strādāt. Ir vajadzīgs, lai mums līdzi strādā, un sekmes atkarājas no tam, kāds tas

strādnieks. Fuchsings, neraugot viņa tautību, ir labs strādnieks. Necienīt viņu
būtu tas pats, kas nepiecelt no zemes tīro peļņu, kas gūta caur viņa pūlēm,
veiksmi un saprašanu. Nevis viņa skaisto acu pēc

..
. Tādi līdz šim bijuši šī

veikala principi.»
It kā aizskarts par iejaukšanos savās tiesībās, viņš apklusa un stingru nopiet-

nību skatīja cauri vēstules.

Fon Bimmelšteins nervozi kodīja lūpas. «Šī veikala principi, protams, nekādi

netiks grozīti
...

Es tomēr domāju, kā vācu veikals mēs tik daudz no saviem

ļaudīm gan varam prasīt, lai tie atzīst krāsu. Ja tiem nav iespējams ar mums

harmonēt, tad nav saprotams, kādēļ mēs pavisam kopā strādājam?»
Konsuls neatbildēja; tā bija zīme, ka viņš tam nepiekrīt.
Veikalā drīzi vien nāca zināms, ka jaunais šefs netura uz Fuchsingu labu

prātu, jo Fuchsings nav riktīgs vācietis, turas kopā ar bauriem un jaunlatviešiem.

Hartmanis, redzēdams, ka lon, vēl vairāk patriotismu piekurināja, un bieži vien

viņu redzēja ar Bimmelšteinu kopā arī ārpus veikala.

Jaunais šefs centās iepotēt solidarisku baltu
garu visā veikala personālā līdz

pat pēdējam māceklim
.. . Sasauca visus kopā un griezās pie tiem ar uzrunu:

«Mani kungi, tas ir tā un tā
.. . mums visiem šinī lietā kopā jāturas . .

.» Vai

tas nu attiecas uz kādu pārgrozību veikala kārtībā vai kādu vispārības lietu,

arvien tas griezās pie veikala personāla kā pie vesela orgāna un apelēja pie viņa

jūtām un goda prāta. Tas izlikās cēli un džentelmeniski, un tā viņš tos visus

turēja smalkās važās. Jo patiesībā jau personālam nekā nebija ko teikt, ne lemt,

principāls tiem vienkārši nediktēja savu pavēli, bet piedeva lietai tādu nokrāsu,

it kā būtu nākusi no< viņu brīvas gribas. Konsuls, kas bija Menčestra skolas pie-

kritējs un liberāls vārda pilnā ziņā, nekad neizlietoja šādus spaidus uz savu

ierēdņu sirdsapziņu un tādēļ kamiešus vien noraustīja par šī baltu feodāļa
rīcību

.

.
.

«Mani kungi!» Bimmelšteins atkal kādu dienu griezās pie veikala personāla.
«Esam vienojušies ar konsula kungu un nolēmuši dibināt pie mūsu veikala pensijas

fondu, no kura pabalstāmi tie mūsu ierēdņi, kuri slimi un darba nespējīgi. Ar

jūsu piekrišanu šī fonda labā no jūsu mēneša algas tiks atvilkts līdz 2%, bet

firma no savas puses ziedo kā pamata kapitālu 3000 rubļus un mana laulāta

draudzene, baronese, kā īsta baltu patriote 1000 rubļus. -— —»

«Mēs pateicamies ļoti Rabemaņa firmai, kurai mēs kalpojam, un pateicamies

arī baronesei fon Bimmelštein!» Hartmanis pasteidzās atbildēt veikala personāla

vārdā. «Mēs pieņemam šo laipnību, kura ir mūsu labā. Bet, ka mūsu patriote un

patrone baronese fon Bimmelštein mūs, savus baltu mazos brāļus, tik augstsirdīgi

iegādājusies, tad, es domāju, arī mums nākas dot viņai kādu piemēru par savu

patriotismu un īstiem baltiskiem uzskatiem . . .»
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«Tas viņu ļoti iepriecinātu,» fon Bimmelšteins glaimots atbildēja. «Mūsu

ienaidnieki arvien nekaunīgāk sāk pacelt savas galvas. Patlaban ir devušies uz

Pēterburgu ar kādu latviešu adresi, kura satura nekaunīgus melus un ķengājumus

par mūsu zemes iekārtu. Viņas nolūks acīm redzot izgāzt cauri mūsu autonomijas

projektu, pēc kura mēs būtu kungi paši savā zemē. Katra balta pienākums ir

pret šādu neglītu rīcību protestēt.»
«Pats

par sevi saprotams,» Hartmanis attrauca
.. . «un es domāju, mani

kungi — lai gan nestāvam nekādās atklātības goda vietās — arī mūsu pienākums
ir pret šādu neģēlību protestēt. Es domāju, protestam ir jāiziet taisni no mums,

tautas. Mēs savai augstsirdīgai patronei nevaram dot labāku pierādījumu par savu

baltu patriotismu, kā rakstiski protestēdami pret šo rīdīšanu un apmelošanu no

jaunlatviešu puses.
Parakstīsim šādu rakstu vīrs pie vīra, liksim to nodrukāt laik-

rakstos un piesūtīsim to arī baronesei kā pateicības zīmi. Kungi, kas tam

piekrīt?! ...»

«Pieņemts!» sauca Šmerlis
.. . «Pieņemts!» sauca viņam pakaļ viss bars, tā

ka šinī jautājumā valdīja tā lielākā vienprātība.
Tikai Fuchsings vien nesacīja nekā un, tumši piesarcis, kodīja lūpas ...

It kā

bez elpas konsuls vērīgi sekoja katrai viņa kustībai. Fuchsings nu reiz bija pacie-

tīgs cilvēks, bet teju, teju viņš taisījās kūsāt pāri.
Tomēr viņš saņemas un beidzot noteikti, bet mierīgi sacīja: «Es šadu rakstu

neparakstīšu, fon Bimmelštein kungs . . .»

«Nē?!» Bimmelšteins attrauca. «Bet kādēļ nē, ja drīkstu zināt?» Iz viņa

balss tomēr varēja manīt, ka uz šādu Fuchsinga pretestību viņš jau iepriekš

sagatavojies.
«Tam nav nekāda sakara ar mūsu veikalu, un tādēļ to no manis nevar prasīt.

Ja veikala intereses ko prasa, esmu gatavs sekot ar visiem spēkiem jūsu saucie-

nam. . . bet te ir privāta lieta, par kuru katram var būt savas domas ...»

«Fuchsing kungs taču pats biedrs tam latviešu rīdītāju biedrība!» Hartmanis

iejaucās. «Tādēļ ir saprotams, ka viņš ar mums nevar iet kopā ...»

Fon Bimmelšteins uzlūkoja konsulu, it kā sagaidīdams arī viņa iejaukšanos
lietā. «Nevar būt!» viņš izlikdamies skaļi iesmējās. «Fuchsing kungs taču zin, ka

še ir vācu veikals, un nevar tiktāl aizmirsties . ..»

«Neesmu nekad slēpis vai noliedzis, ka esmu Latviešu, biedrības biedrs .
Konsula kungam tas arī nekad nav bijis par kādu traucēkli pret mani ...»

«Atvainojiet,» fon Bimmelšteins perfidu smīnu sacīja, «tur taču pavisam

prasti, neizglītoti cilvēki
...

kā man saka: maisu nesēji ..

.»

«Par to taču man nevienam nav nekāda atbildēšana jādod, ne arī par to

kāda kontrole vajadzīga», Fuchsings arvien stingrāki uzstājās. «Katram taču ir

sava biedrība un savi ļaudis, ar kuriem tas satiekas. Tā kā neesmu dzimis nekāds

«fon», tad turos pie savējiem. Veikalam nav nekāda daļa gar kāda privātu dzīvi

un uzskatiem . . . Sī veikala principi vismaz līdz šim tādi ir bijuši .. .»

Konsuls arvien vēl klusēja, kas liecināja, ka viņš ar savu ilggadēju darba

biedri vienis prātis. Fon Bimmelšteins nervozi skrullēja ūsas. «Protams, protams,
šī veikala principi arī turpmāk paliek tādi

.. . Mans dievs, kas tad no jums to

prasa kā no veikala ierēdņa? Bet kā pie cilvēka, patriotiska tautieša un laba

darba biedra gan var griezties ar šādu priekšlikumu, ko mēs it visi atzīstam par

labu. Jo netrūkst taču neviena paraksta no šī veikala, izņemot tikai jūsējo.»
«Atvainojiet!» Fuchsings ironiski pasmaidīja. «Jūs taču zināt, ka esmu biedrs

Latviešu biedrībā? Kā tad es lai parakstu šādu rakstu?»
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«Nožēlojami, bet ar še faktu mums jārēķinās,» Bimmelšteins noraustīja kamie-

šus. «Negribam jūs apgrūtināt . ..»

Fuchsings tātad šoreiz panāca uzvaru, bet viņš pats noprata it labi, ka tā ir

Pirus uzvara. Viss veikala personāls, sākot no skrejpuikas, viņam smīnēja taisni

vaigā. Ne acumirkli nevarēja būt šaubu, kam piekrīt simpātijas. Un jaunajam
šefam bija diezgan līdzekļu un izdevības likt baudīt viņam savu varu . . . Līdz šim

Fuchsings bija bijis otrais no konsula. Par sevi protams, ka šī vieta tam bija
jāatstāj Bimmelšteinam, bet arī kā trešais tas vairs nevarēja turēties. «Hartman

kungs!» jaunais šefs jau tūdaļ uz pēdām sacīja. «Esiet tik laipni un aizejiet
manā vietā uz biržu . . . Esmu drusciņ aizkavēts . . .»

Līdz šim tā bija Fuchsinga darīšana, kas pie tam tik labi bija iestrādājies, ka

pats konsuls gāja uz biržu diezgan reti. Tagad Hartmanis uzlika cilindri, iepīpoja

smaržīgu cigāru un, uzmetis Fuchsingam nievājošu skatienu, aizgāja. Ne pēdējo
reizi

...
tas tagad nu bija viņa amats. Tā fon Bimmelšteins vispār iekārtoja, ka

Fuchsingam katra patstāvīga darbība izslīdēja no rokām un viņam tika uzkrauti

vienīgi melnie darbi, ko būtu varējis izdarīt katrs jauns iesācējs.
Cik viņš pats varēja atturēties pretim, tik bija

..
. konsuls klusēja. Un no

pārējā personāla puses pret viņu, cik manāms, tika izvests cauri apslēpts boikots.

Sākot no skrejpuikas, viņš tika ieskatīts par
svešnieku. Neviens viņu lāgā vairs

nesveicināja, darīja to tikai pa garu laiku. Neviens viņu nerespektēja, viņa pavē-
les un aizrādījumus pārprata un visādi viņa darbību traucēja. Protams, ka viņa

darbība tad arī vairs nevarēja būt tik sekmīga kā agrāk. Pie tam visi, viņam tīri

dzirdot, izteicās zaimojoši par Latviešu biedrību, muļķa tītariem, kuri domājot ar

savu adresi ko lielu izdarīt. Šādus latviešu baurus vajagot likt tikai pie maisu ne-

šanas un tas ir viss! . . . Pie tam zīmīgi paskatījās sānis uz Fuchsingu . . . Kuram

tu pa muti sitīsi, kam to aizbāzīsi!
...

Šāda rīcība Fuchsingu dažureiz tā uztrauca, ka tas zaudēja savu pašsavaldī-
šanos un mierību un ielaidās nevajadzīgās ķildās, kuras ne ikreiz iznāca viņam

par labu. Viss veikala personāls it kā nozvērējies bija pret viņu, un smējēji arvien

viņa pretinieka pusē. Un, kas tas lielākais, tas bija ienīsts ne tikvien kā veikalā,

bet arī pašā Rabemaņu familijā, konsulu izņemot, kurš šinī lietā klusēja. Tikai

Faustine Svīchelbein viņu vēl arvien mīlēja, kaut arī nespēja viņu no tās nejaukās
latvietības atgriezt un glābt

..
.

Šāda dzīve nabaga vecpuisim izvērtās par īsto elli. Citreiz tik labi varēja

dzīvot, neviens nemeklēja, vai tu latvietis vai kas, bet nu uzreiz vairs nekādi

neproti dzīvot. Sērīgi viņš iegādājās vecos labos laikus, kad tautas dzīvoja kopā
labā saticībā un nevienam nenāca prātā otru tautības dēļ nīst vai nicināt. Tas ir,

Rabemaņa veikalā. Bet tagad? Tādēļ arī viņš bija tik nervozs un nikns arī pret

tiem latviešiem, kuri plaisas tautību starpā asināja, pret Lauri un citiem, kas vien-

mēr daudzināja: latvietis un latvietis, vācietis un vācietis
.. .

Un tomēr viņam

pašam krūtīs naids pret saviem vācu apspiedējiem pastāvīgi krājās un auga un

padarīja viņu par gluži citu cilvēku . .
.

Pienācis jau vasaras vidus. Mazais Krauklīts jau krietni apvēlies, bet nebija
vēl kristīts. Sievasmāte, sieva un radinieces nevarēja diezgan nostāstīt, kā viņš

smejas, kā ķepurojas, kā izkar mēlīti utt. «Ņiprs bērns,» tās viņu lielīja. Tikai

jau radinieces nevarēja aprast īsti ar to vārdu, ko Pēteris ar Mari viņam izrau-
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dzijis. Viesturs? Kas tas ir? Līdz šim tāds vēl nekur nav dzirdēts. Arī mācī-

tājs ar to negribēja ielaisties. Vajadzēja dot vēl otru, īsti kristīgu vārdu un tad

lai otru piekar galā. Tā kā
par kristtēvu bija izraudzīts Māris brālis, tad izvēle

nebija grūta; sauks viņu: «Kārlis Viesturs.»

Kristības Pēteris nodomāja sarīkot jūrmalā, zaļumos. Rīgā pa vasaru visāi

maz ko darīt, biedrība tīri iemigusies un Daugavas malā arī tā pamazāk. Varēja
veikalus uzticēt cilvēkiem un padzīvoties drusciņ svabadā gaisā. Dubultos viņam
bija mājelīte, ko tas bija mantojis Māris pūrā. Turpat blakus Rabemaņa villai,
kurā no Pētera augšas balkona varēja taisni iekšā redzēt.

Se viņus saistīja tik daudz jaunības atmiņas, jo te bija notikusi pirmā cīņa
starp Mari un Ortrudi Pētera dēļ, kad abas bija vēl mazas meitenes. Māris ar

gandarījumu to iegādājās . . . viņa tomēr savu Pēteri bija paturējusi. Nu, vai tad

Ortrude viņai par to skauda. Katrai bija savs, un katra ar savu bija mierā.

Pēteris savam dēlam kristības gribēja noturēt krietnas. Lai arī laiki tādi
pa-

švaki, jautri vajag nodzīvot. Lai neviens nesaka, ka nebūtu ēdis un dzēris un labi

izdzīvojies! Un viesus tie salūdza tādus, kas
pa

krietnam vien mācēja uzmest

uz lampu. Kārlis, students Tērbatā, jau bieži vien bija nolicis
par to «provi», un

Edelberts, mākslas akadēmiķis, ne mazāk prata tvert kausu. (Vāciski viņš to

sauca «Humpen».) Ar savu klātbūtni pagodināt bija apsolījušies arī Lapas Mār-

tiņš, kurš uz mazo tautas varoni jau sacerēja poēmu, un Ādolfs, kuram bija atkal

jaunas kuplejas par cienīgtēviem un linošanu. Solījušies arī nākt Didžis un

Andrejs. Pēdējam gan ar savu Līschenu bija izgājis plāni, jo bija radies spēcīgs
konkurents. Baltu vesti, drošu uzstāšanos, Starpingks. Ar kāda māklera palīdzību
tas Andrejam to partiju bija izgriezis. Gan viņš par to nemaz nelikās izsamistam,

atmeta tikai ar roku: «Ek, dabūs citu!» Bet sirds viņam sāpēja tomēr, un tādēļ tas

sajuta vajadzību tā reiz labi izdzīvoties un to atvieglot. Tālāk jau nekādi nedrīk-

stēja trūkt Mārcis ar savu Grieteli, kurai jau meita, varena brēkule, un to viņa

solīja ņemt līdzi. Nu, kur tad vēl Kreiļu familija, un lai kam, Fuchsingam tur

vajadzēja būt! Un kā Pēteris nokodināja Lauri un Ernesteli, lai tie nemaz citādi

nedomā, uz mazā Viestura kristībām tiem vajag būt! . . .

Tātad tika rīkotas «riktīgas» dzīres; arī māte nāca Mārim palīgā ar savu roku

un padomu. Veselu dienu agrāki tās vārīja un «riktēja», un cepa ogotu baltu

maizi. Un Pēteris vāgūža kaktā jau uzstāpelēja veselu strēķi mučeļu ...
tās visas

lai tukšo viņa mīļie uz mazā Viestura veselību . . .

Bet viņi nezināja, kas gatavojas kaimiņu sētā. Konsula Rabemaņa villu atkal

Ortrude bija dabūjusi pūrā, un tā piederēja tagad fon Bimmelšteinam. Vienā

dienā un stundā ar Viestura kristībām blakus mājā bija nolikts viens no tiem

politiskiem rautiem, kādu mēs pazīstam jau no agrākiem laikiem un kādi tagad

pie fon Bimmelšteiniem mēdza notikt bieži. Sapulcējās vietējās autoritātes un

vīri, kuriem atklātībā kāds svars, un zem mielasta segas noturēja politisku sapulci,

izmainīja domas
par zemes apstākļiem un izgatavoja rezolūcijas, pēc kurām tad

balti ticīgi turējās. Šoreiz mielasts tika sarīķots Gustavam Danielam Hernmar-

kam par godu. Kopš 1869. gada tas bija nolicis visus savus amatus pilsētas pār-

valdē, uzturējās acumirklī jūrmalā un taisījās galīgi aizceļot uz savu dzimteni

Vācijā.
Bez paša jubilāra vēl ieradās: «vārdu vedošais» birģermeistars Eduards

Hollanders, rātes sekretārs Eižens Alts, patrioti fon Bingners, fon Etingens

(agrākais gubernators), Jūlijs fon Kube, vairāk Bimrnelšteini, «fon» un «cur»,

abu ģildu aizstāvji, avīžnieki, protams, arī konsuls ar kundzi, kuri tepat dzīvoja.
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No tā saucamām plašākām un jaunākām aprindām, kuras citreiz reprezentēja
Dīriķis ar Tomsonu, šoreiz nebija neviena aizstāvja. Toties bija izveidojies kāds

jauns baltu sabiedrības tips, kuru dēvēja par «der kleine Mann». Tas bija repre-

zentēts no cunftes meistara Andreasa Cipfelbrinka un viņa gaspažas Traudchenas,
bez tam vēl no Rabemaņa pirmā grāmatveža Hartmaņa. Tie tad arī šādu godu
tīri vai nemaz nevarēja pār savu vaigu nest. It sevišķi Cipfelbrinki. Lai arī tie

cītās būt pazemīgi un smalki pret tiem, kas viņiem šo godu parādījuši, tad

Andreass nevarēja apspiest pašapziņu, ka, ja viņu lūdz viesos pie tik augsta galda,
tad arī gan viņš ir to vērts! Kad to Jochems Stemeizens un Simeons Orkelbeins

redzētu, ka tas te kopā ar pašu birģermeisteru un gubernatoru .
.
.

Tā kā Pēteris apdzīvoja savas mājiņas augšējo stāvu, tad, kā jau sacīts, no

viņa balkona varēja visu smalki pārredzēt, kas notiek kaimiņu parkā un uz lielās

verandas. Kristībniekiem jau nu gan gar to maza daļa, tiem rūpēja tikai mazais

Viesturs un iedzeršana. Kas viņiem gar svešiem cilvēkiem! Bet Fuchsingam per-

sonīgi gan tā lieta drusciņ interesēja. Kā nazis viņam iedūrās sirdī, ka ari Hart-

manis ielūgts pie kungiem viesos un «špacierē» tikpat kā gailis pa parku. Kopā

viņš turējās gan vairāk ar Cipfelbrinku un tā gaspažu . .
. plātījās visi ar rokām,

žestikulēja, it kā tiem būtu kādas gudras valodas. Bet tās jau grozījās vienīgi ap

to pašu karstumu un lietus trūkumu, un grūtiem laikiem. Tikpat kā pienaglots

Fuchsings palika balkona stūrī kā kaunīgs aplūkotājs, kurš atstāts aiz durvīm,

bet kuram tomēr rūp visu redzēt.

Pati dienas zvaigzne un vidus punkts bija jaunā mājas kundze Ortrude ar

savu blondo frizūru un augstām, spēcīgām krūtīm. Pastāvīgi viņa taisīja cirķeļus.
Kavalieri to ielenca, un ikviens turēja par godu sacīt viņai kādu rātnu kompli-
mentu. Vislielākais «šverenētlers» bija kāds viņas vīra brālēns Kuno fon

Bimmelšteins, ļoti pazīstams ar savām asprātīgām atjautībām, kas arī tagad
Ortrudei izvīla dažu labu sidrabtīru smieklu. Viņam stipri konkurēja kāds

«šneidīgs krāsnesis», Astafs «cur» Bimmelšteins, —
tās pašas cilts, bet cita zara,

pazīstams poets. Tas baronesei deklamēja priekšā savus dzejoļus, graizīgas satiras

uz Garlibu Merķeli. Ik teikuma galā nāca atskaņas: Merkel
—

Ferkel (sivēns).

Viņam piekrizdama, Ortrude ar saviem spēcīgiem, skaļiem smiekliem tricināja

gaisu . . .
Uz to kļuva vērīgs pats mājas kungs, Otons fon Bimmelšteins. «Astaf, kas

jums tur ir?» tas jautāja.

Tas rādīja pretim kādu grāmatiņu «Paradīzes dārziņš priekš Garliba Mer-

ķeļa». (Pamfletu kopojums par dzimtcilvēku aizstāvi, ne visai asprātīgs, bet

toties žultains un pajēls
..

. ) !1°

«A, to es pazīstu,» Otons atbildēja. «Tajā par zināmo ignoranto skribentu

ir izsacīts daudz patiesības . . .»

«Kādā Samsona fon Himmelšterna brošūrā esmu tomēr lasījis par viņu ļoti
labu atsauksmi,» konsuls Rabemanis iebilda. «Viņš ļoti silti stāvējis par latviešu

dzimtļaužu cilvēku tiesībām un darījis iespaidu uz viņu atsvabināšanu no dzimt-

būšanas ...»

«Autors to sacījis tikai aiz pieklājības,» Astafs cur Bimmelšteins piesteidzās

paskaidrot. «Patiesībā nevar sastapt visā vēsturē vairs otras tik nožēlojamas pa-

rādības kā šis aplamais kūdītājs. Zīmīgi viņu raksturo kāds zīmējums, lai gan

parodija . . . bet ļoti piemērots. īsais, resnais vīriņš tiek stiepts uz skolas sola un

kā visai sajūtamu atalgojumu par savu brīvprātību dabū pa zināmo miesas daļu,
cik uziet! Ļoti zīmīgs arī sekojošais dzejolis:
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«Arrogant und aufgeblasen — —

Wird das Platte Dir G ar 1 i c b —

Mc r k E 1 ender, was ich sage!
Als die Mutter Dich empfangen,
Kleiner Mann aus Fabelzeiten,
Hat ein

—
voll Lūsternheiten

Sich mit einer — vergangen.

Von den Letten kamst Dv, Lette,

Wolltest Dich m Deutschland putzen,
Doch die wußten Dich zu stutzen.

Wālztest Dich im schmutzgen Bette,
Allen bist Dv zum Gespotte,
Edelleute vvillst verschv/atzen

Aergerlich beim Großen, Rechten,

Nichts verstehst Dv, ailes weißt Dv .

(Augstprātīgs un uzpūties — —

Seklais tev ļoti patīkams —

Nožēlojamais, kļaus', ko teikšu!

Kad māte tevi ieņēma,

Mazais vīrs iz pasaklaikiem,
Kāds tad — pilns kaislību

Ar kādu — noziedzās.

No latviešiem tu cēlies, latvi,

Gribēji Vācijā greznoties,
Bet zināja viņi tevi uzbīdīt.

Vārtījies pa dubļu gultu.
Visiem esi tu par joku.
Muižniekus gribēji nomelot

īgnā prātā pie lieliem, taisniem,
Neko neproti, bet visu zini . . .)

Konsuls piesarcis klausījās. Viņam nebija uz tam ko teikt . . . noraustīja tikai

kamiešus.

«Man par viņu zināma kāda ļoti smalka anekdote,» Ku.no fon Bimmelšteins

iejaucās valodā. «Kādam valodas pētniekam prasīts, ko viņš saka par vārdu

«Merkel». Tas atbildējis: «Gan nepazīstu šo vīru, bet grūti ticu, vai kādam būs

tāds nožēlojams vārds. Bet, ja patiešām būtu, tad tādam, kas to nes, vajag būt

loti ķildīgam un riebīgam cilvēkam. Jo vienkārt, visā vācu valodā ar to cits nekas

nerīmējas kā vien vārds Ferkel (sivēns). Pēdējais tad nu būtu dabūjis otru

līdzīgu sev pretim. Otrkārt, pārstādot burtus, dabūjam E k c 1 (riebums) un Rekel

(lempis). Un treškārt, ja mani kāds uzrunātu ar «Herr Merkel», man tas izklau-

sītos» — viņš pastiepās uz priekšu un aizlika roku sānis mutei, lai dāmas

nesadzirdētu —: «Herr, leck er m.. .»

«Hahahali!» Otons fon Bimmelšteins pilnā kaklā iesmējās, un citi sekoja viņa

priekšzīmei. Konsuls piesarcis it kā norīstījās, nesamanīdams, ko uz tam teikt. —

Fuchsingam palika nelabi ap sirdi .
.
. gribot negribot bija jāiesper krietns konjaks.

Viņam bija tā, it kā ļaunprātīgie zaimi arī viņam pašam liptu klāt, un nebija cita

līdzekļa, kā viņus noskalot.
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Beidzot bija laiks iet pie galda. Tagad nama mātes vietu izpildīja Ortrude

savam vīram pie labās rokas. Hildegardis kundze turpretim bija galda biedre

Jūlijam fon Kubem, bet konsuls sēdēja blakus birģermeistaram Eduardam

Hollanderam . . . Fuchsings devās atpakaļ pie citiem kristībniekiem blakus telpās,
un tā abas sabiedrības dzīvoja katra

par sevi, iedzerdama katra
pa savai vīzei

un cildinādama, kas katrai mīļš.
Bet nu sekosim parādes mielastam. Runas atklāja pats birģermeistars, cildinā-

dams viņa magnificences Gustava Daniela Hernmarka nopelnus. Bijis tas loceklis

pašā pirmā ostas komitejā un sagādājis Rīgai labus kuģu apstākļus. Neat-

laidīgi pūlējies, kamēr Rīga dabūjusi pirmo dzelzceļu uz Dvinsku. Licis pirmos

pamatus kreditsistemai, kura Rīgai par jo lielu svētību; blanko cedēta obligācija ir

mūsu baltiešu priekštiesība, jo nav nekur tādas Krievijā. Nodibinājis: Biržas

komiteju, Biržas banku, Diskonto banku, Namnieku kredītbiedrību, iestādes, bez

kurām, vārdu sakot, mūsu tirdzniecība un rūpniecība nevarētu elpot. Un, ja nu

vēl apskata tos darbus no viņa tieši pie pilsētas pārvaldīšanas, ko tas pastrādājis
kā rātskungs, birģermeistars un dažādu komisiju loceklis, tad ir jājautā, kur viņš

ņēmis tik daudz to roku un galvu priekš mums strādāt. Mēs nevaram citādi kā

tikai ar pateicību iegādāties šo Rīgas lielo dēlu, kura darbi sludinās viņa piemiņu,
kamēr vien mūsu pilsēta pastāvēs. Jūtos ļoti pagodināts, ka man piekrīt tas patī-
kamais pienākums novēlēt viņa magnificencei veselību un prieku, un ilgu mūža

vakaru. Hoch!

«Hoch, hoch, hoch!» Viesi piesita ar godināto un uzdzēra augstas laimes.

Viņa magnificence Gustavs Daniels Hernmarks, tagad gluži vecs un salīcis,
lūdza atbildēt uz glaimojošiem veselības uzsaukumiem.

«Augstie kungi un dāmas! Vairāk nekā pusmūža man ir bijis lemts dzīvot

Rīgā un skaitīties par viņas pilsoni. Man ir bijusi tā laime redzēt viņu attīstāmies

un uzplaukstam, bijis tas gods cienīt viņas veco, godājamo kārtību un uz vecā,

izmēģinātā pamata celt daudz jauna. Mani kungi un dāmas! Atkārtoju vēlreiz to,

ko tik daudzas reizes jau esmu sacījis: Rīgai jāpateicas par to, kas viņa tagad
ir, savam agrākam ģenerālgubernatoram, viņa gaišībai grafam Suvorov-Rimņikski,
firstam Itaļiski . . . Bija prieks viņa laikā sabiedriski strādāt! Viņš, tā sakot, bija

noklausījies rīdzenieku sirds pukstienus, nolasīja mums mūsu vēlējumies no acīm.

Mēs nebūt nemanījām, ka ir vēl kāda valdīšana pār mums, jo, ja bija kas izrādī-

jies par derīgu un vajadzīgu un firsts pārliecināts, ka tas nav atliekams, tad viņš

to arī no visas sirds deva. Visi tie dibinājumi un iestādes, kuras man tika

pieskaitītas par nopelnu, ir mums caur viņu .. .

Bet pēc tam, kad viņa gaišība atstājusi Rīgu un Baltiju, mēs neesam vairs

sastapuši to saprašanu un pretim nākšanu no valdības
puses.

Kamēr zem viņa

varējām strādāt droši, jo zinājām, ka padarītais nav velts darbs, bet dos

mums pozitīvus panākumus, tur tagad, lai darām ko darīdami, uzduramies tikai

uz noliedzošu principu. Cik grūti, piemēram, man nācās izdabūt cauri Dvinskas

dzelzceļa projektu, kurš taču ir mūsu pilsētas dzīvības nervs. Bet gluži bez ievērī-

bas atstāts mūsu jaunais pilsētas pašvaldības projekts, pēc kura birģermeistars

un rāte tiktu vēlēta no visas pilsētas uz 12 gadiem un viņiem dota pensija. Kritis,

diemžēl, cauri arī Baltijas autonomijas projekts. Visas atliekas no veciem labiem

laikiem tiek steidzīgi likvidētas, lai gan
tik daudz pieredzējušas un nesušas laba.

Sākas patlaban jauns laikmets, ir citādi apstākļi un būšanas, un tie prasa jaunus

spēkus ar jaunu enerģiju, kā, piemēram, mūsu cienītais Otcns fcn Bimmelšteins.

Tie tagad lai stājas mūsu pēdās
.
.

.

mēs esam dzīvojuši savam laikam. Lai viņi
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atron atkal pavedienus, kas tos saista ar valdību, pavedienus, kuri mums izspru-
kuši no rokām

...
un nodibina atkal to labo saprašanos, kāda bija agrāk.

Daudzinātas arī tiek jaunlatviešu briesmas. Es tām neticu. Visus tos gadus,
kamēr esmu Rīgā dzīvojis, es tādus latviešus, kuri kaut kādi varētu ar mums

sacensties, neesmu sastapis. Es pazīstu latviešus tikai kā kalpus un dienderus.

Runāt par latviešu izglītību ir tikai vientiesība. . .
Visa tā jaunlatviešu būšana ir

tikai pārejoša parādība. Un tādēļ es arī neredzu vajadzību pēc kādas atsevišķas
latviešu biedrības. Jo, ja latviešiem ir sava atsevišķa biedrība, tad tādu var prasīt
arī leiši, igauņi, čigāni un pat botukudi. Esmu pārliecināts, ka zemes kulturelā

vadība paliks arvien vāciešiem un celsies še vācu vīri, kas pratīs novērst un pār-

spēt grūtības saviem centieniem. Varu tādēļ mierīgi aizbraukt uz savu dzimteni,

apzinādamies, ka še cīnās vācu dēli, kas patura iekarotās pozicijas un virza savu

kultūru arvien tālāk uz austrumiem. Lai dzīvo vācu Rīga, lai dzīvo viņas pilsoņi!»

Skaļi aplausi un ovācijas. Nekas baltu patriotu tā nevarēja sajūsmināt kā

apgalvojums, lai viņiem paliek zemes pārvaldība. Un viņa ekselence Jūlijs fon

Kube, glāzi piesizdams, sacīja šos īsos vārdus: «Es tikai vēlos vienu! Vācu pil-

soņiem lai nekad netrūkst vīru, kuri apzinās mērķi. . . Tad mūsu lieta nekad nebūs

zaudēta
.
. . Lai dzīvo mūsu mīļā vācu Rīga, mūsu dārgā Baltija ...»

Pēc īsas domu izmaiņas galda biedru starpā un kad glāzes bija iztukšotas un

atkal kādi kumosi noēsti, atskanēja atkal glāžu piečinkstināšana par zīmi, ka

kāds vēlas vārdu. Uzreiz klusums
..

. pats mājas kungs Otons fon Bimmel-

šteins .
. .

«Jūsu ekselences un magnificences! Manas dāmas un kungi! . . . Cildinot viņa

magnificences Gustava Daniela Hernmarka nopelnus, mēs nevaram paiet garām

pašam svarīgākam: viņš ir strādājis pie vācietības nostip-

rināšanas Rīgā un Baltijā. Strādājis tai mērā, ka viņu varam ieskai-

tīt par Vāc-Baltijas idejas inkarnaciju. Un savu uzdevumu viņš paveicis tā, ka

nav ne pretestības ievērojis . . . bet tādēļ šīs pretestības un jaunlatviešu briesmas

nav noliedzamas
.. . Mūsu Baltijai ir grūti laiki! Mūsu autonomijas projekts —

sirds sažņaudzas, to minot, bet īstenība nav noliedzama, lai arī tā cik rūgta -—

mūs' autonomijas projekts ir iezārkots
..

. lepnās cerībās, ko likām uz viņu,
satriektas drupās . . .

Un mēs zinām, kam mums par to jāpateicas! Tai naidīgai pretvarai, kura it

kā no zemes aug, veļas kā lavine un paņem visu līdzi: mūsu vecās tradicijas,
mūsu zemes iekārtu, mūsu īpatnības un sastrādātās priekšrocības. Viss tas kritis

par upuri tai plebejiskai kustībai, kas visu nivelē, padara vienu otram līdzīgu,
novelk lejā augstāko un cienījamo, un, ja šis process nemitas, tad drīzi vien mēs

un mūsu īpatnības būsim pazuduši tanī jaunlatviešu lakaju pūlī. . .

Augstie kungi! Vai mēs to mierīgi noskatīsimies? Vai ļausim sev izņemt no

rokām zemes vadību, atdosim to šim jaunlatviešu pūlim, kuram nav ne izglītības,
ne zināšanu, ne tradiciju? Nē un nē, — mēs nebūtu tad cienīgi nest vācu vārdu.

Būsim īsti baltu vīri un baltu sievas, kas apzinās mērķi
...

ar kopotiem spēkiem
strādāsim uz kopēju mērķi . . . Lai gan šai sanākšanai tikai draudzīgs, familiārs

raksturs, te tomēr ir klāt reprezentanti no it visām aprindām. . . No augstās rātes

mums klāt viņa magnificence birģermeistars, ierēdniecība reprezentēta caur viņa
ekselenci vicegubernatora kungu, ir klāt mums aizstāvji no literātu un tirgotāju

aprindām, un ir klāt mums reprezentants no ļoti plašām aprindām, vīrs, kam tie-

sība runāt visas amatniecības un citu «mazo vīru» vārdā, es domāju te mūsu

godājamo cunftes meistaru Andreas Cipfelbrink kungu. — —»



Palocījās ne vien viņš pats pret domāto, bet arī baronese un konsula Rabemaņa
kundze; Cipfelbrinkam glaimotam vaigi mirdzēja vien, un Traudchena sajūsmi-
nāta līdz asarām. — — «Ja nu mēs visi sadodamies roku rokās pret šīm jaun-
latviešu kūdītāju briesmām, uzstājamies pret viņu midzeni, to Latviešu biedrību,
kur dumpība un nezināšana roku rokā iet, par kuru vēl tikai to dumpja cēlēju
bezkaunība pārāka ir, tad arī mums izdosies tos atsēdināt atpakaļ savā agrākā
vietā. Ja nu ikviens dod sev svētu solījumu, ka cīnīsies ne vien pats, bet pievilks
arī savus radus un draugus priekš šīs svētās lietas — mūsu veikalā pat viss vei-

kala personāls uz tam kā teicamu paraugu ir devis savu parakstu — ka mēs

saimnieciski nekur un nekad latvieti nepabalstīsim, nedosim viņam nekad tādu

vietu, kas ir uzticības postenis, un nekādi neļausim tiem saimnieciski stiprināties.

Jo cīņa mums zem tagadējiem apstākļiem iespējama tikai saimnieciskā laukā. Ja
tā apzinīgi rīkosimies pēc noteiktas

programas, mums arī būs sekmes pret šiem

latviešu barbariem. Tad mēs viņus arī uz priekšu, kalpināsim, izlietosim
par

līdzekli

augstākai civilizācijas idejai. Tā mēs mazināsim pretības un šķēršļus Baltijas vācu

kultūrai, nodrošināsim viņai šinī zemē nākotni. Bet katru savu tautieti saimnieciskā

cīņā pret latvieti mēs pabalstīsim un katru latvieti, kas parādīsies kā patstāvīgs
saimniecisks spēks, nokonkurēsim

.
. . Tātad visi kā viens vīrs: viens par visiem,

un visi par vienu! Lai dzīvo Rīga un Baltija! ...»

Lai
gan fon Bimmelšteina balss

orgāns bija pliks, ķērcošs un nemīlīgs, tad

tomēr viņa runas ideja bija tāda, kas dedzināja ikviena balta sirdi. Tādēļ arī

piekrišana viņam bija liela. Vistrakāki bija sajūsmināts viņiem aiz muguras ma-

zais Kuniberts, bet neviens to nemanīja. Tam acis laistījās kā
uguns un sakniebtā

dūrīte trīcēja kā drudzī... «Slava?» viņš sauca līdzi... «Nost ar latviešu

barbariem.»

Tikai jau nu pašas pirmās autoritātes, kā to prasīja viņu cienība, neaizrāvās,

bet paturēja savu mierību, lai
gan

sirdī juta to pašu, ko citi .
.
. Fon Bimmelšteins

bija, kā jau sacīts, visiem no sirds runājis .. .
«Tā ir laba ideja no barona kunga, nē, patiesi!» Cipfelbrinks priecājās.

«Rīt pie dienas došos pie Jochema Stemeizena, Simeona Orkelbeina un Holcen-

berga ...
tie lai paraksta man melnu uz balta: turpmāk par «verkfīreri» nepie-

ņems nevienu zelli, kas nav īsts vācietis. Vai arī: mēs zeļļiem liekam parakstīt, ka

tie cīnīsies pret latviešiem, ja ne — mēs tiem darbu nedodam. Latviešus kaut kādi

pabalstīt, «špāss», — mums nav nekāda note!»

Un Traudchena viņam vēl piebilda: «Neaizmirsti to piekodināt arī abiem švā-

geriem: kurpniekmeistaram Cunātam un bekermeistaram Svarcbortam
.. .»

«Es viņiem likšu parakstīt melnu uz balta
..

.» Andreass noteica .. . «Jau

agrāk mums vajadzēja tiem bauriem to pierādīt . . . Prozit, kungi!»

Tikai konsuls Rabemanis nebija no šīs idejas sajūsmināts un piesita tikai ka

pa garu
laiku. Domīgs, var sacīt, gandrīz nemierīgs tas lūkojās savā glāzē, it ka

sagatavodamies uz atbildi. Beidzot viņš pačinkstināja pie otras glāzes un,
kad

savstarpējo sarunu kņada apklusa, piecēlās un iesāka:

«Jūsu ekselences, magnificences, mani kungi un dāmas! Par Rīgas nesalīdzi-

nāmā patriota un mana drauga Gustava Daniela nopelniem atļaujiet arī man

minēt kādus vārdus. Viņš ir bijis īsts kultūras darbinieks, ir lietojis tos cīņas iero-

čus, ko mums Rīgas tradicijas devušas, proti, taisnību un džentelmenisku izturē-

šanos pret saviem pretiniekiem. Rīdzinieku ieroči bijuši arvien tīri un spoži .. .
tas ir mūsu vēstures mantojums (Birģermeistars Ed. Hollanders: «Itin pareizi!»)

Ja Numa Pompilius varēja sacīt par seniem romiešiem, ka tie cieni likumus un

bīstas dievus, tad to pašu vēsture var sacīt par rīdziniekiem, un mēs, tirgoņi, to
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vislabāk protam apsvērt un kvalificējam no ši stāvokļa savus ļaudis, ar kuriem

mēs gribam un ar kuriem negribam būt darīšanās . . . Nekur tik ļoti kā tirgoņu

šķirā tiek izšķirti tīri un netīri, atļauti un neatļauti līdzekļi —»

Fon Bimmelšteins nervozi braucīja ūsas. «Kas ar to ir izteikts? —■ —»

— —
«Ar to ir izteikts, ka nepavisam nevar būt jautājums par to, kādai kul-

tūrai un elementam šinī zemē būs būt vadošam. Tas ir tikpat saprotami kā skaidrā

diena, un par to mēs arī še būsim pilnīgi vienis pratis, ka tikai vācu kultūra še

var valdīt. Jautājums tikai
par to: ar kādiem līdzekļiem, un te var būt domu

starpības. Domu starpības tādēļ, lai neciestu pašu vācu intereses. (Balsis: Klau,

klau!)
Mani kungi un dāmas! Jauni laiki

prasa savas tiesības. Līdz šim esam brau-

kuši vieni savā kupejā, tagad nāk arī līdzceļotājs un nesēžas mums blakus. Vai

'ļmums tas patīkami vai ne, to šis jaunais pasažieris neizmeklē, tādēļ ka viņam

ļtāpat braucamā zīme kabatā un viņam tāpat tiesība braukt
.. . Viņam kopēja

tiesība ar mums pie kopējas dzimtenes zemes, tāpat tiesība strādāt, ražot un radīt

jaunas vērtības, — lai gan mums svešas un neparastas, tad tomēr vērtības. Par

tādu kultūras vērtību es ieskatu jauno Latviešu biedrību. (Dziļa sakustēšanās.)
Es nevaru piekrist mūsu nopelnu bagātai magnificencei, kura šodien no mums

šķiras, piekrist domām, it kā latviešu tautiskā kustība būtu kāda pārejoša parā-

dība. Tā ir dziļa kustība, ar kuru mums jārēķinās un kura mums jālūko iegriezt

pareizās sliedēs ...»

Viesi sastinga vai par
sāls stabiem un brinodamies noraudzījās uz runātāju.

Kā tad viņš tā?! Visi Bimmelšteini kā uz adatām skrullēja savas ūsas
... un, kad

Cipfelbrinks iesaucās: «Aber Herr Konsul, das ist ja nich' mOglich,» viens no

viņiem iebilda: «Tautas balss! ...»

«Mums ir ar latviešiem jāsaprotas, mums jāatron kāds modus vivendi, kā

abām tautībām vienoties,» runātājs turpināja. «Jo citādi, griežot viens otra miesā,

mēs griezīsim arī savā miesā, un trešais par to priecāsies. legaumējiet, tas ir sva-

rīgs moments: kādā ceļā mēs savu taktiku ievirzīsim, tādu virzienu lieta ņems .. .
turpmāk mēs grozīt vairs nevarēsim .

.
. Un tādēļ mums vajag saprasties — —»

«Bet kādēļ?!» kāds no Bimmelšteiniem iesaucās . . . «Kas mums to var

uzspiest? ...»

— — — «tādēļ, ka tomēr esam un paliekam vienas dzimtenes bērni . . . mūs

saista kopējs zemes stūrītis. Tādēļ, ka mums to uzspiež attīstības likums!

Mēs pieaugam, mūsu pilsēta top lielāka, mūsu apgrozījumi dubultojas, mūsu

veikali paplašinājās, un mūsu kapitāli krājas. No kam un kur? Tādēļ ka zemē

attīstās kultūra, arvienu vairāki ņem dalību pie kultūras dzīves. Latviešu zemnieki,

modušies no ..dziļā miega, nāk pulkiem un bariem uz pilsētu un sāk dzīvot jaunu
dzīvi. Ja mēs to nevēlētumies, tad mēs nevēlētumies paši savu labklājību. Ja mēs

vieni gribētu turēties savā laiviņā, tad Rīgai jāsažūst un jātop atkal atpakaļ par

to, kas tā bijusi, — šauro viduslaiku pilsētiņu līdz ar viņas nabadzīgo dzīvi
.. .

Bet mēs ar pilniem soļiem ejam pretim jaunai nākotnei, kur Rīga būs miljonu

pilsēta, lielās Krievijas vārti uz rietumiem, kultūras vērtību izmaiņas vieta starp

austrumiem un rietumiem. Kādēļ lai liedzam latviešiem strādāt līdzi pie šī lielā

kultūras darba? Kādēļ negribam ar viņiem saprasties un dot viņiem pienācīgo
vietu zemes aizstāvībā?

— — — Es pat būtu priekš tam, dot viņiem svabadi

tikušās vietas rātē, lai tā uz visiem laikiem tiktu aprakts kara cirvis — -—»

«Apetite nāk līdz ar ēšanu!» Otons fon Bimmelšteins nervozi iesmējās. «Ja
jau mes atzīsim viņiem tādas tiesības, tie prasīs arvien vairāk . . .» Un Astafs cur

Bimmelšteins piebilda: «Mēs varam pastāvēt tikai tad, ja pilnīgi bruņojamies pret
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viņu prasījumiem . ..» jūlijs fon Kube turpretim palocīja galvu, kas liecināja, ka

viņš ar ierunām vienis prātis, bet, būdams oficiālajā valsts dienestā, nevar savus

uzskatus klaji izsacīt. Vispār runātājam lūkojās pretim pārsteigtas, gandrīz sašu-

tušas sejas
..

. «Kādēļ? Kam visu to
..

.»

Konsuls it labi noprata, ka aizstāv nepopulāru ideju, un varbūt dusmojās uz

sevi, ka vispār ar to nācis klajā . . .
Bet viņa acis iezibējās, tas saņēma kopā atkal

visus savus gara spēkus, lai izvestu cauri savas teorijas .
.
.

—
— «bet vecā rāte jau mums drīzi būs jāiezārko,» tas uzsāka atkal pār-

traukto pavedienu. «Jaunā pilsētu vēlēšanas kārtība dos mums pilsētas valdi un

domi, pie kuras būs pietikšana it visiem . . . Ar šo faktu mums jārēķinās, un tad

mums būs jāgriežas pie latviešiem
— —»

«Pie kam tad?!» atkal kāds no Bimmelšteiniem iemeta starpā. «Vai pie šī

neizglītotā, dumpīgā pūļa? ...»

—
— «pie latviešu inteliģences!» konsuls cīnījās uz priekšu, jo viņa runa

izvērtās par polemisku dialogu. «Ar to saprasties — —»

«Vai latviešiem arī ir kāda inteliģence?» atkal kāds cits iemeta starpā un

viņu pārtrauca.

«Ja viņas nebūtu, tad tāda būtu steidzīgi radāma, lietas labā,» viņš turpināja.
«Tiklīdz latviešiem radīsies sava inteliģence, mums nenāksies grūti ar to saprasties
kā līdzīgam ar līdzīgu ...

Ar šo inteliģenci mēs dalīsimies zemes vadībā, un tā

tautu turēs zem sava iespaida mums par labu ■— —»

«Par to vajadzēja runāt tad, kad mūsu. autonomijas projekts no viņiem nebija

izgāzts cauri!» kāds no patriotiem aizskarts iesaucās
.. .

«Diemžēl, vajadzēja!» runātājs turpināja. «Es redzu, ka te aizstāvu nepopu-

lāru ideju, bet es runāju iz savas dziļākās pārliecības mūsu pašu interesē
...

ne

aiz kādas izpatikšanas latviešiem. Ja reizi esam spiesti dzīvot ar viņiem kopā,
tad mums jārūpējas par to, lai uzplaukst kopēju zemes bērnu saticība. Ko vāci

zemes labā pastrādājuši, to viņiem neviens nevar atņemt, vācu kultūra paliks ar-

vien tas spožākais akmens Baltijas vaiņagā un būs tas vadošais motivs. ja tas

būtu ievērots, varbūt ka tad mums būtu iznākusi autonomija, ar kuru mēs, abas

tautības, būtu mantojušas un varētum būt lepni — — ka — uz to — —»

Vispārēja sakustēšanās. Neticīgas, noliedzošas sejas visapkārt, neraugot, ka

viņš patiešām runāja iz savas dziļākās pārliecības un aizrāva. Viņa kundze sēdēja
kā sapliķēta, Ortrude ar dusmu mirdzumu acīs, un mazais Kuniberts, stāvēdams

stūrī, bija nokāris galvu. Konsuls jau redzēja, ka tam būs grūti izvest savu ideju

galā, domu pavediens sāka irt. Gribēdams pārliecināt, viņš it kā izsamisis iesau-

cās: «Ar latviešu inteliģenci roku rokā »

Šos vārdus pēkšņi pārkliedza spilgtas harmoniku skaņas un dziedāšana tur

pāri pretim no otra balkona:

«Vācietim gari lieli,
Velna šūti zābaciņi.

Holdri rio, rio, holdri rio, rio,

Holdri rio, rio, hahahaha!»

Viņam negribot bija jāapklust, jo nevarēja vairs ne vārda dzirdēt
.. . Viesi

neizprazdami un pārsteigti viens otru uzlūkoja.
«Mon chēre!» Ortrude griezās pie sava vīra. «Vai nevari aizsūtīt savu mājas

kalpu, lai viņi netrokšņo . . . Kas tie ir tādi par ļaudīm?»
«Kādi Krauklīši,» fon Bimmelšteins paskaidroja. «Svin savam dēlam kris-

tības ...»
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Latviešu inteliģence!» atskanēja kāda kodīga piezīme.
Konsuls vēl arvien apjucis stāvēja. «Urā, lai dzīvo Kārlis Viesturs

...
lai

dzīvo latviešu patriots!» atskanēja atkal korī no pretējā balkona, un, cik varēja
redzēt, tad tie uicāja gaisā mazu puisēnu, kurš ar kājām un rokām ķepurojās un

pat smējās. Konsuls uzreiz noprata situāciju. «Dēladēls!» kā kāda vārīga stīga

viņam notrīcēja sirdī. It kā apsveikdams jauno pilsoni, viņš sirsnīgi nolūkojās
turpu. Tik tuvu un tomēr tik tālu!

Bet tad piepeši viņš pats sevi it kā pieķēra un piesarka. Jo patlaban viņi atkal

plēsa vaļā:

«Es vācieti dancinātu

Uz sarkana ķieģelīša.
Holdri rio, rio, holdri rio, rio,

Holdri rio, rio, hahahaha!»

«Kas tās par mežonibām!» viņš beidzot, pieri saraucis, sacīja.
Ortrude, sāpīgi smaidīdama, viņu uzlūkoja, it kā gribētu sacīt: «Tas taču tev,

papa, tagad pašam jāatzīst ...»

«Man liekas, ka arī Fuchsing kungs ir turi» Hartmanis pēkšņi iesaucās
.. .

«Jā, jā, Fuchsings, Fuchsings!» tas spilgti sauca uzsaukdams, nevarēdams valdīt

savu prieku par šo atradumu.

Patiešām Fuchsings arī, Mārcis, Lapas Mārtiņš, Ādolfs, studenti, visi! Visiem

labas zēģelītes, pat Laurim. Un Fuchsings viens no tiem ģiftīgākiem. Viestura

vārda dienā viņš arī nebija slinkojis, it sevišķi vēl, kur Lapas Mārtiņš bija

sacerējis tik smalkas galdadziesmas. Bez tam viņam sakrājies tik daudz uz sirds,

vācieši ar fon Bimmelšteinu priekšgalā viņam tik daudz darījuši, ka, lai gan tas

pret viņa dabu, tas ļauj prātam vaļu un sirdij pilnīgi iztrakoties:

«Jo vācietis augstu lēca,
Es pakūru uguntiņu.

Holdri rio, rio, holdri rio, rio,
Holdri rio, rio, hahahaha!»

Ārprātīgi smiekli korī mežonīgā tempā. «Herr jeh!» Hildegaris kundze lau-

zīja rokas, turpretim Ortrude tik nicinoši noraustīja kamiešus, ka vairāk nav

iespējams .
.
. Konsuls, ar rokām uz galda atspiedies, vēl stāvēja kā stāvējis, un

fon Bimmelšteins, nervozi skrullēdams ūsas, it kā bez padoma lūkojās augšā uz

balkona. Jo jautrie kaimiņi it neapzinādamies piespieda karstos baltu patriotus
sevi uzklausīt, tā ka uz acumirkli iestājās tukšums un klusums . .

.

Cipfelbrinks vienīgais nezaudēja padomu. Tā ikurat arī nevar vaļu paļaut!
Piecēlies no galda, tas paņēma savu nūju. un izgāja dārzā ar viņiem rāties. Mopsis
līdz. Ne tas vairs, kurš senāk rējās ar Pēteri, kad tas bija vēl puika Klostera

pagrabā, cits eksemplārs, bet dresēts tādā pašā garā un no sava kunga ne soļa

neatkustēja, lai arī viņš kur gāja.

Nostājies pozicijā pret kaimiņu sētu, tas nicinošu sašutumu iesāka: «īhr let-

tische Schweinbande, was grdhlt ihr! Was ist das fūr ein Johlen, frag ich?!

Bāh, bāh, — versteht ihr nichts vernūnftigeres?! Ach, ihr denkt, ihr seid große
Herrschaften hier? Dumme Bauerkerls! Schweigen solīt ihr... der Gouverneur ist

bei uns . . . versteht ihr, Lumpen! ...»

(Jūs, latviešu cūku banda, ko jūs aurojat! Kas tā ir par bļaustīšanos, es

prasu?! Bē, bē, — vai prātīgāku neprotat?! Ak jūs domājat, ka esat lieli kungi
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še? Muļķa zemnieku tēviņi! Klusēt jums bus
.. . gubernators pie mums

...
vai

saprotat, lupatas! . . .»)
Mopsis viņam pie sāniem ticīgi palīdzēja un izrēja tos augšām pēc notīm

.. .
Tie tur augšā viņu tik drīzi neievēroja, bet naida prātu arī nepavisam netu-

rēja. Tikai pēdīgi, kad redzēja, ka tas viss uz viņiem zīmējas, tie apturēja
dziesmu . . . Viņam lūkojās pretim smaidoši smīnošas sejas. «Ei, Schvvager, gut-

morgen, komm herauf zu uns!» Edelberts to aicināja. Un Kārlis sniedza tam

pretim alus kausu: «Prosit, Schvvager!»
Tikai Lapa piepeši saka šķielēt, radīja uz viņu ar pirkstu un mežonīgi

iesmējās: «Desu puika, desu puika, hahaha!
. .

.»

«Große Herrschaften, hast dv mal gesehen!» Cipfelbrinks lejā tos mēdīja
tālāk. «Ihr denkt gegen uns, deutsche Leute, aufkommen? Nich fūr was! Krauit

m der Stadt, wie Filzlāuse im Pelzkragen
.. .

Auf dem Lande solīt ihr zurūck.. .

pfūgen, eggen,
Schvveine hūten! Ach, ihr verluderten S. . . kerle, ihr lettischen

Luppaten, was meint ihr!? Was ihr denkt, das haben vvir, Deutsche, schon lāngst

vergessen ...»

(Lieli kungi, ko tu domā! Jūs domājat uznākt pret mums, vāciešiem?

Neparko! Lienat pilsētā tikpat kā utis kažoku krāgā
.. .

Uz laukiem atpakaļ

jums būs iet, art, ecēt, cūkas ganīt! Ak jūs nolokāmie s ... bambaļi, jūs latviešu

lupatas, ko jūs gan domājat!? Ko jūs domājat, to mēs, vācieši, jau sen esam

aizmirsuši . . .)
Bet viņi tikai smaidīja un vicināja kausus. Tikai Laurim uzreiz sāka svilt.

«Tu vācu plukata!» tas piepeši iesaucās, un acis viņam uzliesmoja. «Nāks laiks,

nāks laiks!» tas, grasoši pacēlis dūri, draudēja visu glauno sabiedrību
. . . iesmējās

tik mežonīgi, ka tas atšķīrās no līdzšinējiem skaļajiem, trokšņainiem smiekliem.

Smiekli trīcināja gaisu kā šalkas, baltiem pārskrēja karstas tirpas pār kauliem, un

viņi nobāla.

Konsuls it ka vairīdamies pacēla roku, tad domīgi uz to pusi nolūkojās un

nosēdās.

Tā kā no kaimiņu sabiedrības studenti pašlaik taisījās kāpt lejā, tad arī Cip-
felbrinks ieskatīja par derīgāku atkāpties. Vēl reizi nodraudējis ar nūju, tas vi-

ņiem uzgrieza muguru. Arī Mopsis vēl izgrūda pāris spēcīgu akordu, tad lēni

norūcās un, asti tirinādams, griezās savam kungam iepakaļ no> kaujas lauka
.. .

Atnācis atpakaļ pie galda, tas slaucīja sviedrus un ar apziņu sacīja: «Aber

hab ich ihnen gegeben! So ne Bande.» (Bet devu es viņiem! Banda tāda.) Tikai

viņam uzkrita, ka citi negrieza nekādu vērību uz viņa varoņa darbu . . . likās, ka

to nemaz nebūtu redzējuši. Vienīgi Traudchena viņu saprata un tam piebalsoja:
«So 'n verlottertes Volk, die Letten! Das kommt von den große Schulen, die man

ihnen giebt
..

.» (Tāda izlaista tauta tie latvieši! Tas no tām skolām, ko

viņiem dod . . .)
Viena lieta bij skaidra: konsuls ar savu ideju bija izgāzies galīgi cauri. Naids

pret latviešiem baltu krūtīs kvēloja trakāk kā jebkad ...
un pat ar sevi konsuls

vairs nebija skaidrībā.

Tā kā mielasts bija beidzies un kaimiņi taisīja no jauna negantu troksni,

fon Bimmelšteins palocījās pret viesiem: «Mani kungi, es lieku priekšā pārcelties

uz zāli. Se ārā, —» viņš uzsvēra šos vārdus ar zīmīgu smaidu, — «ir drusciņ

pavēss ...»

Viņa priekšlikumu pieņēma. Bet pie īstas omulības un skaidras domāšanas

viņi vairs netika. Visiem dedza krūtīs naids. Kad viesi atvadījās, tiem visiem bija

pārliecība, ka pret latviešu briesmām jāuzstājas visiem spēkiem.
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(
--Pašu familija palika viena. Konsuls nerunāja, bet taisni, kad viņš klusēja, viņš

izteica ļoti daudz... fon Bimmelšteins skrullēja ūsas. «Nabaga papa!» Ortrude

beidzot iesaucās. «Un pret tādiem — —»

«Mans bērns, es tevi saprotu!» konsuls atbildēja. «Es domāju, ka arī tu mani

tagad saproti — —»

Bet tur pāri: «Holdri, rio, rio
.. .»

«Lūdzu mani novest uz manu istabu!» Hildegardis kundze nevarīgi iesaucās.

Konsuls gribēja paklausīt, bet znots jau galanti aizsteidzās priekšā. Zilie priekš-
kari nolaidās, mājā dziļš klusums, bet tur otrā pusē: «Hahahahahaha!

..
.»

Kāda dūrīte tur slepus pacēlās pret balkonu
...

tas bija Kuniberts.

Bet, kad meita aizgāja uz kaimiņu sētu ar ziņu resp. lūgumu netrokšņot, jo

cienīgmāte bīstami saslimusi, tad arī augšā uzreiz palika klusu. Viņi runāja vēl

tikai pusbalsī. . .

Otrā dienā Fuchsings ar diezgan smagu galvu ieradās veikalā, bet bija klāt

noteiktā laikā. Plencēties un no veikala atrauties, tas nebija viņa dabā. Viņš, kad

dzer, tad dzer, bet, kad strādā, tad strādā.

Paši kungi, protams, nāca daudz vēlāk, fon Bimmelšteins parasti arvien bei-

dzamais. Vilks viņu zin, kā te jau bija saoduši, ka šodien būs vētra, jo Hart-

manis, apsveicinoties ar Fuchsingu, tā savādi smīnēja. Pēdējā aizrādījumiem un

paskaidrojumiem tas nepiegrieza ne mazāko vērību . . . Drīzi ieradās arī pats ve-

cais un viņam uz pēdām fon Bimmelšteins . . .
«Fuchsing kungs!» tas bez liekām ceremonijām iesāka visa personāla priekšā.

«Jūs vakar bijāt kādā piedzērušā bandā un traucējāt mūsu mieru ...»

Fuchsings nosarka un nobāla. Pie skaidra prāta nācis viņš gan mazliet vainīgs

apzinājās, bet šādu uzstāšanos tas arī nevarēja ciest. «Fon Bimmelštein kungs!
Vai jūs nevēlaties no manis paskaidrojumu zem četrām acīm?»

«Nav vajadzīgs!» šefs šneidīgi atcirta. «Es biju acu liecinieks, pats visu

redzēju . . .»

«Varbūt jūs sapratīsat, ka var būt brīži, kur cilvēks, drusciņ iesilis, ir drusciņ
dzīvāks un jautrāks, nekā skaidrā prātā pats gribētu. Nebija mūsu nodoms jūs

traucēt, tikai paši sava prieka pēc. Manam tuvākam draugam ■— — bez tam arī

mums visiem tuvai personai —- bija dēla kristības ...»

«Gar to man nav daļas!» fon Bimmelšteins sāka spilgti kliegt. «Lūdzu

aiztaupīt mani ar saviem draugiem un radniecībām!»

«Itin pareizi! Gar to jums nav daļas.»
«Es tikai gribu zināt, vai mani dienestnieki drīkst tā uzvesties?!» fon Bimmel-

šteins spiedza tālāk. «Kas ir še kungs, lūdzu man paskaidrot: jūs vai es?»

«Es ne! Es še kalpoju, pie konsula Rabemaņa, kurš man arī jūs stādījis
priekšā par savu kompanjonu. Tātad: jūs abi.»

«Un tādēļ es no jums prasu izskaidrojumu!» fon Bimmelšteins brēca. «Kas tā

bija par piedzērušu, kompāniju —-»

«Atvainojiet! Par to obligatoriski paskaidrojumus man jums nav jādod. Es

jau jums gribēju privāti paskaidrot, kā kaimiņš pret kaimiņu atvainoties. Bet kā

kalpotājs savam darba devējam esmu spiests atbildēt tikai par veikala darīšanām

un ne par savu privāto dzīvi ...»
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«Taa!» fon Bimmelšteins tik cieti uz viņu nolūkojas, ka gribēja to vai ar

savām acīm nodurt. «Jūs liedzat man izskaidrojumu?»
«Ja tādā formā to no manis prasāt, tad jā. Jūsu tosti traucēja mūs, mūsu

dziesmas jūs . . .»

«Jūs tātad atklāti atzīstaties
.. .

turat par atļautu būt
par jaunlatviešu dum-

pinieku. Tātad jūs parādāt krāsu ...»

«Tā ir mana lieta. Dumpinieks es neesmu! Es negriežos pret krievu valdības

rīkojumiem kā jūs savās runās ...»

«Tātad jūs esat klausījušies!» fon Bimmelšteins platām acīm mācās viņam
virsū.

«Es biju spiests to dzirdēt ...»

Fon Bimmelšteins trīcēja, bet valdīja savu uztraukumu. «Jūs esat atlaists,
dzirdat.»

«Dzirdu!» Fuchsings, kas uz to bija sagatavojies, mierīgi atbildēja.
Fon Bimmelšteins uzgrieza viņam muguru un devās savā kabinetā.

«Atvainojiet, konsul kungs, jūs visu dzirdējāt!» Fuchsings griezās pie tā.

«jūs akceptējat?»
Konsuls klusēja, bet taisni, kad viņš klusēja, tas izteica daudz.

«Ko man tagad darīt?» Fuchsings pārtrauca neomulīgo klusumu.

Beidzot viņa mute atdarījās un viņš atbildēja ar cietēja nopietnību: «Pēc visa

tā, kas noticis, Fuchsing kungs, jūs paši zināsiet, kas jums jādara . ..»

«Tādā gadījumā, konsula kungs, lūdzu man izrakstīt atestātu par nokalpoto
dienastu. No kura laika man tas jāatstāj?»

«Provinciallikumi nosaka, ka sešus mēnešus pēc atteikšanas,» konsuls, drusku

pārdomājis, atbildēja.

«Algu dabūsiet izmaksātu, bet darbu jums nedosim,» fon Bimmelšteins, kas

tomēr sarunām bija sekojis, iejaucās lietā. «Bet to gan es prasu:
noteiktā laikā

jūs man še ieradīsieties un savas stundas nosēdēsiet.»

«Atvainojiet, kam to?!» Fuchsings sāpīgu smaidu ieminējās. «Es jau no jums
nekā

neprasu ..
. esmu ar mieru vēl šodien aiziet. Es vēlētos no konsula Rabe-

maņa tikpat godīgi šķirties, cik labi un jauki esam sadzīvojuši visus tos gadus.»

Konsuls, ne vārda nesacījis, izrakstīja atestātu
..

. vislabāko. «Līgums no mūsu

puses tiek izpildīts tai ziņā, ka mēs algu jums par sešiem mēnešiem izmaksājam,
bet jūs esat atsvabināts no šīs dienas,» viņš cieti noteica. «Lūdzu, lieciet no kases

izmaksāt
...

un ardievu, Fuchsinga kungs. Lai dievs jums palīdz!»

«Jums tāpat, konsul kungs.» Viņš sniedza tam roku, ko arī konsuls vēl reizi

spieda. Abi nebija bez aizkustinājuma.
Bet Hartmanis, naudu izmaksādams, smīnēja. Viņa vaigā varēja lasīt tik

daudz kā: «Pie vāciešiem jau nu tu vairs vietas nedabūsi un lai arī tavā atestātā

tur būtu rakstīts zelts ...»

Kad Fuchsings bija aizgājis un to lietu pie sevis pārdomāja, viņš sāka sūk-

stīties: «Kam man to vajadzēja ... ak, kam man to vajadzēja. Tā jau ir!

Dažreiz cilvēkam notiek tā, kā viņš nemaz nevēlas ...»

Divdesmit ceturta nodaļa

Visu vasaru biedrībā bija kluss kā kapā. Arī pēdējie viesi, aktieri, kas pie

tam vēl dzēra uz parāda, nerādījās vairs. Viens otrs no tiem bija izbraucis uz

laukiem vai zaļumos, vai šur tur piespiedies. Ar vārdu sakot, visi dzīvoja no
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saviem parādiem. Toreiz nebija ne aktieru pabalstu kasu, ne arī latviešu bankas

vai krājkases, kur naudu aizņemties pret galveniekiem.

Pie tam no administrācijas puses spaids uz spaida, nevienu izrādi, ne arī be-

nefici vairs nedabūja izrādīt. No kam lai cilvēki dzīvo? Bet Krampfam tur ne-

kāda daļa ...
lai iznīkst šis latviešu odžu dzimums, jo ātrāk, jo labāk. Visas

zīmes jau rādīja, ka Latviešu biedrības dienas būs skaitītas. Žēlastības grūdienu
kungi bija atlikuši, lai to dotu pēc tam, kad latviešu adreses prāva būs galīgi
iztiesāta Pēterburgas tiesu palātā, kur Vladimirs Daņilovičs apgabala tiesas

lēmumu bija pārsūdzējis.
Uz rudens pusi lieta nāca iztiesāšanā. Apgabala tiesa, taisot spriedumu, bija

uzstādījusi jautājumus: 1) vai izteicieni «industrijas bruņenieks» un viņa aprak-
stītā rīcība ir attiecināms uz Vītolu? un 2) vai šis vārds ir apvainojums un ap-

melojums? Tā kā tiesa bija nākusi pie slēdziena, ka šis izteiciens nav attiecināms

uz Vītolu, tad otrais jautājums bija atkritis nost kā lieks, jo, neizšķirot to, tiesa

bija varējusi attaisnot Lindesu un Heibelu.

Pie apelācijas sūdzības iztiesāšanas tiesu palātas sēdē referents bija tiesas

loceklis Žachovs. Mutiskus paskaidrojumus deva no sūdzētāja puses H. Spaso-

vičs un no apsūdzēto puses
H. Foss.

Pilnvarnieks Spasovičs starp citu izskaidroja, ka apgabala tiesas spriedums
noved pie diviem jautājumiem; pie viena, ko tiesa nav izšķīrusi: vai vārdā «in-

dustrijas bruņenieks» un šim «industrijas bruņeniekam» piedzejotā darbībā ir

apvainojums un apmelojums, un pie otra, ko tiesa izšķīrusi: vai avīžu rakstā ap-

zīmētais «industrijas bruņenieks» un viņa negodīgā rīcība attiecināmi uz Vītolu

un viņa svītu? Kas attiecas uz pirmā jautājuma izšķiršanu, lai
gan apgabala tiesa

to nav darījusi, tad palātai, ja tikai tā uz otru. atbild ar jā, tas nedarīs nekādas

grūtības. Gan nebūs nostrīdams, ka «industrijas bruņenieks» ir lamas vārds;

«industrijas bruņenieks» ir tikai pieklājīgs nosaukums priekš blēžiem un krāpnie-
kiem; ka tas arvien par tādu turēts un arī «Nordische Presse» pati to par tādu

tur, redzams no tam, ka šī avīze un arī apgabala tiesa dēvē šo vārdu par apzī-

mējumu zināmās šķirās ne visai labiem darbiem. Patiesībā jau arī kādu personu

var nostādīt vēl sliktākā gaismā, nekā to dara «Nordische Presse». Raksta vispā-

rējās domas satur, pirmkārt, to, ka Vidzemē ir vienkārši zemnieki, kuri neko ne-

saprot un savu parakstu dod ikvienam, kas viņiem par to ko apsola; otrkārt, ka

ir kāds spēks, kurš rakstā nav tuvāk apzīmēts, bet par kuru sacīts, ka tas no

tālienes piedalījies, ka šis spēks intriģējot Maskavā un Pēterburgā, lai izsauktu

latviešu kustību, un te nu kā vidutāji šiem abiem spēkiem parādās zemnieki, un

ļaudis, kas interesējas par lietu, lai pildītu savas kabatas un uzlabotu savas finan-

ses, tādēļ lasa parakstus. Pie tam tie tik nezinātāji, ka nespēj pat atbildēt uz jau-

tājumu, ko šī adrese satur. Par šādu rīcību nav smagāka apvainojuma, ja tas

trāpa vīru, kas darbojas atklātībā, un lai tas būtu cik mazs un neievērojams.
Vītols ir pagasta vecākais, ir zemnieku interešu aizstāvis, un tam vajag par viņiem

gādāt, bet tas parādās tikai kā «industrijas bruņenieks», paraksta un liek priekšā
adresi, kura satura to, ka latvieši lūdz, lai ievestu 20. novembra tiesu reformas un

zemstes, divas lietas, kuras itin labas un sevišķi tautai ļoti noderīgas. Bet, kamēr

adrese pēc sava satura rūpējas par zemniekiem, avīzes rakstā tai piedota pavisam
cita nozīme, kas samin visus tos nopelnus tam, kas priekš atklātības rīkojās: viņš
neesot rīkojies pats uz savu gribu, bet kā algādzis, tas esot nezinātājs cilvēks un

nepazīstot pat adreses saturu. Tāda tiek nostādīta tā persona,
kuru nosauc par

«industrijas bruņenieku». Ja palāta izšķir otru jautājumu ar «jā», tad nevar
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būt vairs šaubu, ka vārdā «industrijas bruņenieks» un viņa darbībā ir liels

apvainojums.
Jautājumu, vai šo «industrijas bruņenieku», šo algoto parakstu lasītāju, var

attiecināt uz pagasta vecāko Vītolu, apgabala tiesa izsprieda ar «nē», pirmkārt
tādēļ, ka neesot pierādīts, vai Vītols piedalījies pie adreses sastādīšanas, un otr-

kārt tādēļ, ka starp Vītolu un vārdu «industrijas bruņenieks» neesot nekāda sa-

kara. «Kas attiecas uz pirmo jautājumu, tad sūdzētājs nezin, kādi pierādījumi vēl

vajadzīgi par to, ka Vītols piedalījies pie adreses sastādīšanas. Adrese parakstīta
no pieciem pagasta vecākiem, no kuriem Vītols tas pirmais, viņš arī atronas depu-
tacijas priekšgalā, kas lasāms visos laikrakstos.» Spasovičs aizrāda uz tiem pie-
ciem lieciniekiem, kurus aicināt priekšā un nopratināt tas bija lūdzis tiesu palātu.
Bet šis lūgums nav pieņemts gan laikam aiz tā iemesla, ka palāta atradusi

par

pietiekoši pierādītu, ka Vītols piedalījies pie adreses sastādīšanas; un šis fakts jau
arī gluži acīs krītošs.

Kas attiecas uz otru jautājumu, tad sūdzētājs rakstā redz pilnīgu sakaru starp
vārdu «industrijas bruņenieks» un Vītola personu.

Pie tāda slēdziena H. Spaso-
vičs tiek starp citu caur to, ka rakstā sacīts: traģikomēdija notiek kādā Vidzemes

latviešu iecirknī, kur norisinās prologs, un tad šie aktieri dodas uz Pēterburgu, kur

notiek drāmas pirmais cēliens. Frāzei «darbojošās personas
dažādos drāmas cē-

lienos ir dažādas» ir cita nozīme, proti, tā, ka tas spēks, kas adresi izsaucis, neguļ

un, tiklīdz viens ierocis nederīgs, tad sviež to pie malas un ķer pēc cita; šogad

parādījušās tādas personas, nākošu gad' atkal citas. Pirmās daļas vārdi, kuri no-

stāda minētos industrijas bruņeniekus kā cilvēkus, kuri savu lietu pilnīgi saprot,

nenozīmē to, ka viņi pilnīgi pārvalda to lietu, uz ko tā attiecas, bet ka tie caur

parakstu vākšanu prot ievākt līdzekļus .. .
Beidzot vēl Spasovičs izskaidro, ka avīzes rakstam nevar lietot to iztulko-

šanas veidu, kādu civiltiesa lieto pie kādas civillietas iztulkošanas; ja saprot tā,

kā visi lasītāji saprot literariskus ražojumus, tad tas atstāj pavisam citu iespaidu.
Rakstā tiek aprakstīta tumšu personu bezgodīga rīcība; iz viņu vidus paceļas
kāda

persona,
kura tiek piesaukta vārdā, un visi dubļi, visi apvainojumi, kas rakstā,

attiecas uz viņu. Ja rakstu tā aplūko, tad apsūdzētie, bez šaubām, jāatzīst par

vainīgiem par apvainošanu un apmelošanu.
Apsūdzēto aizstāvis, zvērināts advokāts Foss, pa daļai ne visai īstā krievi:

izteiksmē, izskaidro starp citu, ka apgabala tiesas spriedums jau tiktāl izšķirošs,
ka tas attaisno viņa klientus, bet vēl jo svarīgāks tas tanī ziņā, ka tiesas locekļi,
t. i., trīs nepartejiskas personas, kurām piedzīvojumi un juridiskas zināšanas, pēc
tam, kad tie rakstu izlasījuši un iepazinušies ar lietas sīkumiem, nākuši pie gala

sprieduma, ka še nav ne apvainojuma, ne apmelojuma; aizstāvis pieņem, ka arī

tiesu palāta nonāks pie šāda sprieduma. Lai atspēkotu Spasoviču, aizstāvis jautā:
kas Pēterburgā zināja to, ka Vītols piedalījies pie adreses sastādīšanas? Vītols ir

pagasta vecākais, ir neievērojams cilvēks, bet «Nordische Presse» ir Pēterburgas

avīze, kurai nav iemesla sekot tik neievērojamam darbiniekam. Rakstā sacīts, ka

daži aiz personīgiem iemesliem piedalījušies pie adreses.

Se no aizstāvja tika vestas priekšā gandrīz nesaprotamas machinacijas. Viņš

pierādīja, ka Vītols juties apvainots tādēļ, ka citas personas, kas ieraudzījušas

avīzē «Nordische Presse» apvainojumu, viņu uz tam pamudinājušas. Tam par

pierādījumu aizstāvis norāda uz divām zīmēm: pirmkārt, kad atrasts, ka izteiciens

«industrijas bruņenieks» attiecas uz dažām personām, kās piedalījušās pie adreses

sacerēšanas, ierodas Vītols un izskaidro, ka viņš caur šo rakstu apvainots, un,

otrkārt, rakstā sacīts, ka šo industrijas bruņenieku materiālie apstākļi satricināti,
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un Vītols izskaidro, ka arī viņa pekuniarie apstākļi tāpat satricināti. Pēc aizstāvja

runas izklausās, it kā Vītols, tikai no citiem piespiests, juties apvainots. «Protams,»
aizstāvis turpina, «neviens jau nevar zināt to, vai viņa stāvoklis patiešām satri-

cināts. Man rādās, ka priekš tam, lai iesniegtu kriminalprāvu, nav vajadzīgs iz-

skaidrot, vai līdzekļi ir vai nav; gar to nevienam nav nekāda daļa. Protams, ja
lieto tādu ceļu, tad vajag būt savam mērķim, bet es apgalvoju, ka tāda rīcība

notikusi tikai ar nolūku, lai izdabūtu ko līdzīgu rakstā aptēlotam «industrijas

bruņenieka» tēlam.» Pēc tam aizstāvis, izskaidrodams sava pretinieka argumen-

tāciju, saka: «Man šķiet, ka uz tādiem sofismiem var atbildēt tikai ar klusu-

ciešanu.» Attiecoties uz Spasoviča kunga izskaidrojumu, ka tas atron identitāti

starp industrijas bruņenieku un Vītolu, tad aizstāvis atron, ka tas var būt asprā-

tīgi izdomāts. «Kas attiecas uz apvainojumu,» tas nobeidz, «tad es to nenostrīdu,

ja palāta atzīst, ka tas attiecas uz Vītolu, bet apmelojuma še nav.»

Pilnvarnieks Spasovičs atbild, ka viņš jau tāpat varētu sacīt, ka viņa pre-

tinieka argumentācija ir sofistiska. Kādēļ Vītolam vajadzēja šo prāvu uzsākt? Ja
tas būtu cietis klusu, neviens par to nekā nebūtu zinājis. Aizstāvis saka, ka Vītols

še ieradies un, lai papildinātu vienlīdzību ar aizskarto, izskaidrojis, ka viņa ap-

stākļi satricināti. «Es šo faktu pilnīgi noliedzu,» Spasovičs saka, «Vītols tā ko

nevienam nav teicis. Kā mans pretinieks zin to, ka Vītola apstākļi satricināti?

Viņš nevienam nav pabalstu lūdzis: viņš dzīvo pieticīgi, apmierināts ar to, kas

viņam ir, un nav ne no viena aizņēmies. Kas attiecas uz to, ka Vītols mazs putns,

bet «Nordische Presse» liela avīze, tad mums nav ne mazāka nojauta par to, cik

lielā mērā Vidzemē avīzes «Nordische Presse» raksts sasniedzis savu mērķi; Pē-

terburgas krievu prese izsakās ļoti līdzjūtīgi par šiem ļaudīm, cik mazi tie arī

nebūtu, jo šāds apvainojums (no «Nordische Presse» puses) viņiem (Vidzemē)

ļoti dārgi maksā. Vītols nav liels putns, bet toties viņam jāpieskaita par godu, ka

viņš uzsācis cīņu ar tādu milzi kā «Nordische Presse».» Kas attiecas uz aizstāvja

uzskatiem, ka šiem «industrijas bruņeniekiem» nevar pierakstīt nekādas krimināla

veida rīcības, tad Spasovičs atkārtoja to, ko jau bija sacījis pie apgabala tiesas:

«Lai dievs dod, ka jūs nekad nesauktu
par industrijas bruņenieku; vismaz attie-

coties uz sevi, es to nekad nevēlos.»

Pēc aizstāvja atbildes iztiesāšana tika slēgta un tiesa aizgāja taisīt spriedumu,
pēc tam kad bija uzstādījusi piecus jautājumus. Tad tika pasludināts spriedums,
ka raksta sacerētājs Heibels nosodīts ar trim dienām cietuma, redaktors Lindess

ar trim dienām aresta hauptvaktē, bez tam vēl katrs ar 50 rubļiem naudas soda.

Pie Jāņa vārtiem atradās Jēkaba Dombrovska zāģu dzirnas, kuras bija izvēr-

tušās jau par īstu fabriku un pie kurām pacēlās slaids mūrēts skurstenis.

Jēkabs ar Katrīnu sen bija runājuši par to, ka tiem būtu jāpieņem kāds tāds

smalki mācīts skrīveris, kas prastu kokus uz ārzemēm tieši pārdot un nolādēt
.. .

Veikals gāja patiešām ļoti teicami. Jēkabs preci prata iepirkt labāk kā neviens;

tādu mantu, kuras mazāk, tas prata iepirkt it visu un savās rokās monopolizēt, lai

tad cenu varētu uzturēt tādu, kas atmet pienācīgu peļņu. Katrīna atkal pārvaldīja
fabriku uz to labāko, bija, tā sakot, visu «priekšā» un «pakaļā» . . . Viņa uzska-

tīja, lai malkas pārdevēji nedara blēdību, kantorī lai kasieris nezog, nosčiki lai

neslamstās
pa gaņģiem un savās īpašās vajadzībās netērē kunga laiku pārāk par
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nolikto normu. Dēļi un plankas lai būtu pareizi sanesti pēc garuma un zortēm,
tāfeles pareizi izpravītas reda uz redu un tā tālāk.

Vismazākai nekārtībai un nolaidībai sekoja bāriens un sods uz pēdām
..

.
nekas no viņas acīm nevarēja tikt apslēpts. Bez viņas ziņas lai neviens nedomā

i skripatiņu iznest pa vārtiem! Bet, ja nabaga ļaudis tai palūdza, pabučoja roku,

viņa nebija slikta. «Ņem, cālīt, cik vari panest un ko gaņģos atrodi . . . kas nav

kronis vai puskronis, kas nav trešā zorte, kas nav steķa planka vai noderīgs
čurbans

.. . Ņem sausus latu galus, sadraišķītus nomaļus un nozāģētus ausvurfu

galus ..
. nes uz mājām, vāri savu tēju vai kapiju

.. .
man nav žēl ...» Šāda

labdarība savā ziņā bija ļoti praktiska, jo gaņģi bija tīri kā noslaucīti un nebija
lieku izdevumu par šādu mantu piegādāšanu pie malas . . .Bez tam viņa vēl dā-

vāja malku desmitām asu labdarīgām iestādēm un pilsētas nabagiem .. . Kādēļ

ne, ja dievs ir svētījis . .
.

īsi sakot, Jēkabam un Katrīnai gāja uz roku. Tikai ar to kuģu nolādēšanu,

tur viņiem juka. Vilks viņu zin tur tās «čartepartijas» un «konosomentus»
.. .

tur jau mēle lūza nost, tos izrunājot vien. Bet reizi, kokus nolādējuši taisni uz

ārzemēm paši uz sava rēķina caur Bornholda kantori, tie manīja, ka tas ļoti lon.

Tikai tiem vajadzētu viena cilvēka, kas to visu var «izfīrēt».

Tā kā Aizeks bija ar tiem pastāvīgi veikala sakaros kā izveicīgs vidutājs, tad

bija runājuši tam, vai tas šiem nevarētu tādu smalku skrīveri pagādāt. Algu jau

nu maksāšot labu un arī citādi tam būšot kunga dzīve. «Ei, for vos nit!?» Aizeks

iesaucās, uz pēdām gatavs paklausīt. «For Geld kann man ailes!
. .

.» (Kādēļ
ne?! Par naudu var it visu.») Viņš apņēmās tādu sadzīt tīri lēti, tikai vienu

«hundertiku» prasīja priekš sevis .
. .

Un tagad viņš vienu tādu veda — — visi trīs viņi brauca ar fūrmani — —

Aizeks par savu lietu bija tik drošs, ka rēķināja jau peļņu, kas viņam nāks

rokās
. . .

Turpretim Fuchsingam gan
tik labi nebija ap dūšu, un tādēļ viņš Pēteri

neparko neatlaida un tam bija jābrauc līdzi
.. . Itin kā te būtu darīšana ar

kādiem augstiem kungiem, ar kuriem viens netiek galā .
.
. Fuchsings bija palicis

pavisam nervozs un bikls . . .
Tas no tās lielās durvju vārstīšanas, pēc vietas meklējot

..
. Cik daudzās

vietās tas pa to laiku nebija pieteicies, bet velti! Cik laipni bija saņemts, kad

uzrādīja savu labo apliecību no konsula Rabemaņa . . . Vieta jau pilnīgi apsolīta,
lai tikai pienākot vēl pēc kādām dienām. let otrreiz — pavisam cita valoda. Tad

vai nu pieņemts jau cits, vai cilvēka nemaz nevajagot . . . Esot gan tā domājuši,
bet iztikšot tāpat . . . Viņš skaidri redzēja, kādēļ. Bija apjautājušies vai nu pie

konsula, vai fon Bimmelšteina, kādēļ tad viņš no tiem atstājis. Un uzreiz viņam
vairs neuzticējās

. . . skatījās ar nicināšanu. Tas viņu uztrauca visvairāk, jo citādi

jau tas tik izsalcis nemaz nebija, ka nebūtu varējis arī kādus mēnešus bez vietas

padzīvot. Rūgtums un žults pret vāciešiem viņam augtin auga ...

ko visu tie pa

to īsu laiciņu ar fon Bimmelšteinu priekšgalā viņam nebija darījuši. Viņš sāka

ienīst vāciešus, ar kuriem tomēr jutās tik cieti saaudzis. legādājās visus tos

nodzīvotos gadus pie konsula
.. . prieks bija strādāt

.. . Vislabākā saticība,

savstarpēja cienīšana .
. .

Vai šādi laiki nevarētu griezties atkal atpakaļ?
Un tad viņš sāka dusmoties uz it visiem ...

uz sevi, ka uz tādām lietām ielai-

dies
...

uz biedrību, ka tā ienesusi ko starpā, bet pa
lielākai daļai uz tiem jaucē-

jiem biedrībā, Lauri un citiem, kas kurina naidu pret vāciešiem. Nu vācieši nīst

pretim, un viņam tas vispirms jāsajūt ...
Uzmācās viņam tomēr pašam šaubas: vai tas tikai var atkarāties no kādam

personām? ...
Te bija nostājies starpā kāds neredzams spēks, kas urbās un rakās
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pa apakšu un aizbīdīja vienu otru tur, kur tas nemaz nevēlējās. Viņam pašam

bija jāatzīst, ka Rīgā īsā laikā notikušas tādas pārgrozības, ka dažus gadus atpa-

kaļ viņš to ne sapņot nebūtu uzdrošinājies . . . Cik kučieri vien tagad nav par

kungiem tapuši, un līdz ar to grozījušās arī viņu agrākās attiecības pret kungiem
un tamlīdz ieskati

.
. .

Pajūgs tuvojās Jāņa vārtiem. Tur «ūdens skunste», tur Tomsona jaunā kaulu

miltu fabrika, tur blakus Cūku dārzam Dombrovska koku placis. Tomsona slai-

dais skurstenis spļāva melnus dūmus. Diezgan grūti ar šo fabrikas ierīkošanu

bijagājis.
Ēkas bija gatavas jau pērngad, bet mašinu piegādāšana no ārzemēm vācu-

franču kara dēļ stipri nokavējusies. Tādēļ tad arī tikai tā gada aprilī fabriku

varēja atklāt.

«Es domāju, viņam labi ies!» Pēteris, zīmīgi paskatīdamies uz to pusi, sacīja.
«Ko vēl var zināt!» Fuchsings šaubījās. «Pie atklāšanas jau nu gan

dzērām

šampanieti tikpat kā ūdeni . . . daudz viņam izmaksāja . . . Bet, tiklīdz viņš sāka

kaulu miltus fabricēt, uznākuši arī nejauši ārzemju superfosfati. Konkurence ir tik

liela, ka es tur nekā laba neparedzu . . .»

«Bet, ja visi mūsu zemkopji lietotu mākslīgus mēslus, viņš nespētu ražot,»
Pēteris iebilda.

«Uz to jau viņš arī bija cerējis, bet tas nepiepildās,» Fuchsings attrauca.

«Nemaz nevarēja domāt, ka latviešu gruntnieki tik grūti būs iekustināmi priekš
techniska

progresa . . .»

«Kā tā?!» Pēteris pretojās. «Pa zemkopības izstādes laiku taču biedrībā bija

sapulcējušies kādi 525 zemkopji, kuri noklausījās Richarda priekšlasījumus par

mākslīgu mēslu noderīgumu ...»

«Tas ir maz!» Fuchsings iebilda. «Un prasi, cik no viņiem kaulu miltus

pirka? Sesavas Jostēnu saimnieks gan mūsu miltus «Baltijas Vēstnesī» uzslavēja,
bet tas ir viss! Nebūtu lielgruntnieki viņa kundes, viņam tikpat kā nemaz nebūtu

pircēju . . .
Tie tādēļ ir jātura silti

...
tas ir tas iemesls, kādēļ viņš man nedrīkst

vietu dot un es to no viņa nemaz nedrīkstu prasīt
...

Es esmu zīmēts . . . neviens

man Baltijā vietu nedos
.. .

Pirmā dienā, tiklīdz dabūtu zināt, ka Richardam

tāds veikalvedis, visi lielgruntnieki no viņa atkristu ...»

Viņš to izsacīja ir zināmu rūgtumu ...
no viņa balss izskanēja tā kā pār-

metums, it kā viņš viens pie tam nebūtu vainīgs. Pēteris arī jutās tā kā līdz

atbildīgs un ilgu laiku piesarcis klusēja . . .
«Konu tik daudz gausties!» tas beidzot atmeta ar roku . . . «Ja tas nebūtu tā

noticis, kas tad var zināt, kā tad atkal tas būtu bijis!
.
. . Tagad taču dabūsi

vietu pie īstiem tautiešiem, kur tu, tā sakot, vācietim vari mest knipi uz deguna . .
.»

Pašlaik viņi bija sasnieguši koku plača vārtus, izkāpa un atlaida fūrmani
. . .

Aizeks izlēca no ratiem, saldi smaidīdams, pamāja ar roku, ka lai iet tikai uz

priekšu, viņam tikai vēl kāda maza darīšana, un steidzās iekšā placī. Tur jau pa

gaņģi nāca pretim viņa abi ingeļi Srolke un Herške, kuri patlaban atzīmēja, cik

te pienākušas klāt jaunas zortes.

«Se hcbn' auch drei bei sibenes un drei bei eilf, tate!» Srolke jau pa gabalu

sauca viņam pretim. (Viņiem arī trīs pie septiņi un trīs pie vienpadsmit, tēvs.)

«Gut, gut, mein Suhn . .. schreib an!» vecais pamācīja .. . «Auch die Battes

un fūnfirtelzolike
..

.» (Labi, labi, mans dēls, pieraksti .. . Arī bates un piec-

fierindelīgos.)

«Oi, Tate, wer vverden schon machen!» Herške apgalvoja. (Ai tevs, gan mes

izdarīsim.) Aizeks priekā mirdzošām acīm nolūkojās uz savām atvasēm
.. .

bubi-
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nāja un rēķināja. Viņam nu atkal zināmas visas zortes, kas te sagrieztas un kādā

vairumā tās sagrieztas. Rit viņš dosies pie biržas, un gan jau atkal tirgoni meklēs:

tam vajag tik un tik standartu trīs pie deviņi, tam tik un tik divarpus pie seši,
tam trīs pie vienpadsmit kroņu ar tādu un tādu «durchšniti» vai atkal kādu citu

zorti. Aizeks zin, kur to visu var dabūt, un paņem savu V2% par vidutājību.
Viņa galvā un kabatas grāmatiņā stāvēja tas, kas katru brīd atradās uz Rīgas
koku plačiem, kurus tas smalki izlodāja un pazina labāki nekā paši viņu īpaš-
nieki

..
. Mūsu draugiem neienāca ne prātā, kādu viņš no tam izsita labumu

..

.
Aizeks aizrāvās no saviem veikaliem tādā mērā, ka nozuda ar savām atvasēm

blakus gaņģos un atstāja Pēteri ar Fuchsingu vienus . . . Viņi pat to nemaz nema-

nīja, jo sajuta to pašu iespaidu kā katrs viens cits, kas ienāk pirmo reizi koku

placī starp augstām dēļu un planku stāpelēm .
.
. Tiem tas izlikās kā tāds mazs

brīnums
.. . Pēteris jau gan agrāk bija gājis meklēt darbu koku fabrikā, bet atce-

rējās to visu vēl tikai kā pa sapņiem. Fuchsings turpretim līdz šim no kokiem

vēl nekā nezināja un redzēja tādu piekrautu koku placi visā pilnībā vēl tikai

pirmo reizi . . .
Koku stāpeles tik augstu, ka jāatmet labi galva, lai saredzētu līdz augšai, cita

trīsdesmit un vairāk pēdu no zemes, ka augstu pārsniedza toreizējās Maskavas

Ārrīgas divstāvu koka mājas. Gar stāpeļu malām ieslīpi uz augšu ved platas dēļu

laipas . . . Nosčiki, uz pleciem ar ādas sedulku, ko sauc par padušku jeb bušku:

citi steidzas tukšā zemē, citi atkal ar punguļiem uz pleca, t. i., planku vai galdu
nastu, kāpj lēniem, apdomīgiem soļiem uz augšu. Stāpeļu stūros tukšie aizslēpjas
un aizlaiž garām tos, kas pilnā. Dažā vietā laipa ved pat pāri pa

tukšo gaņģi uz

otru stāpeli, — — tur tīri jāpabrīnās, kā viņiem galva nereibst.

Var redzēt, ka tam, kas zem smagās nastas, ir ko turēt, hdz beidzot nonācis

galā
.
.

.
Tad uzsauc «īvē»

— var jau būt, ka uz stāpeles kāds latu nesējs vai

redu pravītājs, vai arī uz pēdām kāds otris ar savu punguli, un tie lai zin sargā-

ties, — atsver punguli taisnā, horizontālā līnijā, noskatās, vai gals ir līdzens ar

citiem, un vēl, ja tam izkrīt pār galvu sviest, tad uzsauc: «Ueber Kopf!» paliec
galvu uz leju, un planka, griezdamās apkārt, taisnā līnijā nokrīt uz redas tikpat
kā pielīmēta. Tas ir tā saucamais nosčika «meistarstiķis», jo viņam vairs nevajaga

ne roku pielikt! Gals tik vienāds ar pārējo redu, tikpat kā nozāģēts, uz ko jāgriež
liela vērība. Viņš tagad, tikpat kā izdarījis kādu varoņu darbu, sagroza savu pa-

dušku taisni un atvelk elpu
.
.

. pamet vēl acis apkārt, vai «kazragi», t. i., nemā-

kuļi un iesācēji, nav uzstiepuši nepareizi kādu zorti un garumu. Ja tas ir noticis,

tad čortojas un bez žēlastības «šīvē» (stumj) vainīgo gabalu lejā. Vainīgam,

ja tas top pienākts, par savu laiku pēc feirabenta gabals jāuznes pareizā vietā

un tas vēl krīt partijas sodā, t. i., tam jāizmaksā pusstops šņabja un par pus-

rubli alus.

Bet pārāk ilgi tas arī nedrīkst rīkoties ar savu. korektūras darbu, jo citi biedri

sāk kliegt virsū: «Lokies, lokies! Citi jau pa otrai reizai iet
..

.» Atbrēc gan

atpakaļ: «Ko nu brēc, kaija!» Bet aizrādījumu tomēr ievēro un steidzas.

Cits atkal, nonācis līdz galam, grūti tiek uz stāpeles, jo tā aizkrauta jau tik

augstu, ka steķis palicis atpakaļ. Jātaisa ar smago nastu tāds solis uz augšu, ka

vai ceļi saliecas, un laimīgs, ja dabū nastu no muguras.
Nosviedis tas pilnā

kaklā — līdzīgi moroženojes pārdevējam — sauc: «Skodņi, skodņi, skodņi!»
Tas nozīmē, ka īpašiem cilvēkiem, kuriem par to zināšana, jānāk šurpu steķi

papravīt, un tie jau arī patlaban steidzas
...

Cits atkal, uzticis augšā un nosviedis gabalu, neatron priekšā pereklatkas, lai

varētu tos pārlikt šķērsām pār stāpeli, lai nākošie nesēji droši savus punguļus
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varētu sviest uz latām. Tas ir gaužām nepatīkami! Tādēļ tas dobjā rīklē, ka vai

pa versti zemes var dzirdēt, nosauc: «Lati, lati, lati!»

Patlaban arī kāds šaujas šurpu ar lielu latu bunti uz pleca uz to vietu, kur

sauc. Liels vīrs ar kuplu bārzdu, kura plivinājās vien. Viņam nācās iet tiem

garām . . .

«Skaties, Lauris!» Pēteris grieza Fuchsinga vērību
.. . «Visi viņi brīnās, no

kam viņš dzīvo
. . . No tam viņš dzīvo . . .»

Lauris gan pirms it kā pieķerts un kautrīgi piesarka, bet tad dusmīgi nošķie-

lēja un nedevās nemaz pazīstams. Arī Fuchsings aizgriezās un nelikās viņu redzot,

jo pēc savas «štandes» tas apzinājās, ka tam neklājas ar vienu prastu darba

strādnieku uzsākt sarunas un izrādīt, ka tas viņam kāds draugs .
.
. Viņš tādēļ

it nebūt, tā kā Pēteris, nejutās aizskarts, ka Lauris viņus neievēro
.. .

Lai viņš
iet vien savu ceļu . . .

«Stabojies, stabojies ar kājām!» nosčiks uz stāpeles gaidīdams nepacietīgs

sauc. «Neuzpasē dienestu!
... Ja ne, sasviedīšu par lozi, un vari tad viens pats

riktēt uz redām.»

Lauris arī pašulaik ar latu nastu klāt, nesaka nekā, tikai tumši caur pieri

nolūkojas un piestiprina latas pie otras stāpeles, kura cilvēka augstumā pārsniedz

pirmējo, lai tad nu katrs pēc savas vajadzības tās varētu paņemt . .
. Nosčiks arī

tagad kādas paņem no krājuma un liek šķērsām pār stāpeli
..

.
To padarījis,

noskatās diezgan mazcienīgi uz Lauri. «Vīrs kā krāsne, bet lokās par septiņi

grīviņi pie latiņām!
.. .

Nevari stāties ruļeniekos vai freipartijā, dabūtu vismaz

pusotra rubļa
. . .

Kazarags tāds!
. .

.»

Lauris kā no augšienes viņu uzlūko no galvas līdz kājām un tura zem savas

cienības viņam ko atbildēt
.. . Tiem cilvēkiem vairāk ne kā ieraut tikai un tad

pielikt vēderu un piedzerties līdz acīm!
. .

. Nekādas sajēgas par vispārību, ne

augstāku ideālu. Stāsti viņiem par tautību, tie ieplēš mutes .
.
. drīzāk iestāstīt

zirgam pasaku nekā viņiem ko par tautas lietu
.. . Bet Laurim, kā mēs zinām,

cits viss bija blakus lieta .
.
.

Kamēr vien viņam bija ko ēst un nebija pēdējais gals klātu, tas nestrādāja,
bet bija sastopams pastāvīgi biedrībā, vai nu lasāmā galdā vai bufetē . .

.
Tur tad

viņš atzina par savu svētu pienākumu sacīt katram acīs patiesību
..

. «Tu domā,
latvieši kur tiks, kamēr tie ir tādi pļēguri? Mums ir vīri, kas pūš ar vācieti vienā

taurē
.. . Kas jau ar baznīckungu sēž pie viena galda, dzer kopā un mielasto,

tas tautas tiesības gatavs pārdot par lēcu virumu . . .»

Bet, kad to bads sāka spiest, tad nozuda un nebija redzams, kamēr atkal kādu

drusku naudas sapelnīja vai nu te, vai citur. Viņam darbu nenācās atrast grūti,

tādēļ ka tas visu ko prata. Viņš bija cilvēks, kuram, kā saka, deviņi amati un

desmitais bads
.. .

Bet zirga darbus viņš arī negribēja strādāt un pie tam vēl,
kur nebija kārtīgs pie darba, bet bieži iztrūka, nenoderēja ne ruļeniekos, ne frei-

partijā . . .

Mūsu draugi soļo pa gaņģi uz priekšu uz kantora pusi, noskatīdamies ar cie-

nību, kā nosčiki ar smagajām nastām pa labi un pa kreisi kāpa pa steķiem uz

augšu. Kā viņi to var? Te viņiem arī atklājās tas noslēpums. Līdzsvara noturē-

šana uz pleca ir tas galvenais! Vecam nosčikam reti kad ar to misējas... Ja
viņam nav īsti pa plecu, tas punguli pašļūc vai nu drusciņ uz priekšu, vai atpakaļ,
kamēr tas guļ tikpat kā pielīmēts un, ja gribi, neliec nemaz roku klāt . .

.

Bet slikti

ir, ja pungulis sagriežas, kas notiek sevišķi pie galdiņiem (dēļiem), un vēl jo vai-

rāk, ja faktors tos nav salicis pareizi pēc līkuma. Tad griež rīkli cieti, tad tikai

teciņus vien jāsteidzas, ka tiec pa steķiem augšā un dabū nastu no pleca nost . . .
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Tā arī vienam tagad gāja. Krākdams tas spērās pa steķi uz augšu, pungulis pavi-
sam sagriezās šķērsām, un,

tikko bija sasniedzis steķa galu, tad plāja nost, ka

šķīda uz visām pusēm un gali plīsa tikpat kā kartupeļi
...

Ne «īvē» nespēja
izteikt...

Te, kur bijusi, kur ne, tikpat kā no zemes izaugusi, gaņģa vidū nostājās kāda

sieviete. Jaka ar atlocītām piedurknēm, kuras noskarbalējušas, brille uz acīm un

adīklis rokā
...

Tā bija Katrīna. Kā soda dieviete viņa lūkojās bargi uz augšu.
«Ak tu viens maita, nolāpīts pagāns, kā viņš putina manu mantu!» atskanēja viņas

spilgtā, griezīgā balss. «Zemē, velns, projām uz pēdām
... Ej uz kantori, lai

tev izdod aprēķinu . . .»

Pie tam viņa likās tik noskaitusies un uztraukta, ka meta acis bez kāda rēķina.
Nosčiks bija, likās, ļoti iztrūcies, bet zemē viņš tik ātri nenāca, lai

gan
Katrīna

sauca uzsaukdama: «Kāp zemē, velns, es saku, kāp zemē.» Jo, pirmkārt, viņš
zināja, kas ir rekte: pirms jānoliek dēļi uz redas un jānolīdzina gali un tad tik

var iet! Un, otrkārt, viņš zināja, ka ar Katrīnu, kad tai pirmās dusmas pārskrē-

jušas, var itin labi iztikt.
. .

Viņš tādēļ arī nemaz nesteidzās, strādāja it mierīgā

garā, lai viņa tur apakšā brēc
.

. .

Tikai, kad visu bija padarījis, kā pienākas, tas kāpa lejā un, galvu kasīdams,

ar grēcinieka vaigu tuvojās savai maizes mātei
.. .

Bet viņa nu nepavisam vairs laisties rokā. «Ej tikai, ej uz kantori, pagāns,

saņem savu aprēķinu. Sevi izputināt neļaušu . . . cauri izdzīt
. . .»

«Faktors nebija riktīgi sataisījis punguli,» nosčiks taisnojās. «Tikko tiku pa

steķi augšām ...»

«Kad faktors sataisījis nepareizi, neņem . . . dod
pa

aci!» Viņa nelaidās sev

tuvumā. «Ej tik vien nost . . . nekāda piedošana.»

«Nu, piedodiet jau vēl tikai šo vienu vienīgu reizinu, mam!» nosčiks lūdzās.

«Uz priekšu uzpasēšos.» Tika gan viņš beidzot klāt pie rokas.

«Lai stāv roka, lai!» viņa gan vēl vairījās, bet jau daudz lēnākā balsī. «Tu

jau vienādi tā dari, ej tikai, ej uz kantori pēc aprēķina . .
.»

Vīrs jau nu zin it labi, kad jau ir ticis pie rokas klāt, tad ir labi. Bet iz-

gudrēm vēl tikai tāpat izliekas un noskumis iet uz kantora pusi. «Ka jau jāiet,

jāiet, ko tur lai dara . . .»

Bet nebija tas vēl labi desmit soļus pagājis, kad viņa jau tam sauca pakaļ.

«Ē, kur nu lien
... ej labāk

ņem savu gabalu un steidzies uz tāpeli. Ē, stabojies

dzīvāki, vai dzirdi! Citi jau izgājuši pa otru reizi . ..»

Vīrs neliekas to divreiz sacīt, griežas uz otru pusi palēkdamies. «Jā, jā, mā-

miņ, saņemsim ar rasu.»

Nebija pagājis tas atkal kādus soļus, Katrīna tam atkal uzsauca pusbalsī:
«E, panāc atpakaļ, vai dzirdi!»

Šim ausis to tūlīt dzirdēt. «Jā, jā, lielmātiņ, ko laba teiksiet?»

«Cik ilgi tu strādā pie mums?»

«Pie ruļļiem otrais gads . . .»

Katrīna uzliek adīkli uz pleca un ķer savā kabatā pēc maka. Izņem kapeikas
trīsdesmit vai četrdesmit. «Se būs priekš čajas, bet uz priekšu starojies labāki.

Manu labumu pietaupi. Neko nedari, kas man par skādi
..

.»

«Paldievs, paldievs!» vīrs viņai tencina, rokas bučodams. «Pie jums, mam,

var dzīvot simtu gadu. Jūsu mantu sargāšu tikpat kā aci pierē.» Un aizskrej,

priecīgi spriņģēdams, un, pakampis savu gabalu, atkal palēkdamies uz priekšu.

«Saiet, saiet, lai nāk naudiņa . .
.»
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Viņa noskatās un priecājas par io joku
.. . tikai tagad pamana Pēteri un

Fuchsingu . . .
Tie padod viņai dievapalīgu, bet viņa tos nepazīst

.. .

«Vai malku gribat pirkt?!» viņa tos uzrunāja. «Sausa kā pulveris un mērs

labs.»

«Ne, ne
.. . pirkt jau vis negribam. Mes no biedrības

.. .
varat jau iedomā-

ties, kādēļ nācām!»

Katrīna sāka viņus jau neuzticīgi aplūkot. «Vai ta jūs kādi skolmeistari esat?

Nē, nē, es nekā nevaru dot! Pilsētas nabagiem jau tik daudz malkas sadevu,

gubernators paņēma divi simti. Jēzus baznīcai arī vajag
...

nē, nevar vis.»

Viņiem būtu nācies grūti tikt uz īstām sliedēm, bet te elsdams pūzdams pie-
steidzās Aizeks un izstāstīja, kas ir. Tas ir Fuchsing jaunskungs, kas grib stāties

pie viņiem vietā. Līdz šim tas bijis par prokurantu pie konsula Rabemaņa.

Ā, Katrīna nu pavisam kā gaisos. «Wie mein' sie!» tā tūlīt
pa vāciski, lai

gan
labi negāja. «Bei konsul Rabeman! Gut, gut.» Lielākas ieteikšanas Fuch-

singam jau vairs nevajadzēja. Pret solidām vācu firmām tā sajuta trakisku cienību

un vēl jo vairāk pret vācu lielkungiem un konsulentiem. Lai gan viņa vēlāk izvēr-

tās liela tautiete un patriote, taču viņas uzticības vīrs līdz mūža galam bija un

palika advokāts Baums.

Tādēļ viņa tagad Fuchsingu uzlūkoja pavisam citādām acīm. «Umhu, tad jūs

gribat iestāties pie mums vietā par glauno skrīveri?! Jā, jā, pie mums var savu

maizi ēst. Ja tikai
par daudz nezog, mums nav žēl. Vai mani vīra brāļa dēli

nedzīvo? Andrejam Mīlgrāvī pašam savs koku placis, Augustam pie mums visa

koku piedzīšana un nolādēšana. Viņa paša trauki arī iet līdzi. Piegādāja viņš tos

vienu pēc otra, un prasiet tagad, cik daudz viņam prāmju. Nu, kas, -— mums jau

nav žēl. Ja mūsu pašu prāmju vairs nav, lai viņš lādē savos traukos . . . vai viņam

maksājam vai citam, mums vienalga. Ejiet tagad Augustam klāt
.. . pats savu

kuģīti taisās pirkt...»

Bet Aizeks, slavēdams Fuchsingu, piegrūda viņai pie sāniem. «A, feiner Mens

dos is . . . i porez .
.

.»

«Ja, ja, nu iesim kantori!» Katrīna vedināja. «Tur jau Jēkabs ari ir. Tikai

algu pārāk lielu neprasiet ...»

Viņi iegāja kantorī, kur Jēkabs atradās ar brūža īpašnieku Andreju Grīnupu.

Pēdējais no viņa līga lielāku partiju malkas, bet lieliski diņģējās. Jēkabs arī

nevienam citam nedeva par to cenu kā Grīnupam, bet tas arī bija riktīgs maksā-

tājs! Tikai rēķinus viņš maksāja par pilniem rubļiem, kas bija kapeikas, to vien-

kārši nostrīpoja. Tāpat viņš mierīgs strīpoja kapeikas arī no sava prasījuma, ja

no viņa pirka. Citādi viņš, ja gribi, izmaksā arī naudu uz priekšu.

Tā arī tagad, tiklīdz viņi bija vienojušies, tas tūdaļ samaksāja «blank un

bār»; noskaitīja pirms čupu papīra rubļu, tad izvilka maisiņu sīkas sudraba

naudas, bet skaitīja tikai pilnus rubļus .. . Lika čupiņās piecpadsmit un divdesmit

kapeikas. Sudraba rubļu, pusrubļu un kvartu apgrozībā toreiz bija maz, un, kam

reiz tāds naudas gabals bija iegadījies, tas to glabāja kā lielu retumu . . . Un, kam

jau bija kāds zelta dukāts, tas bija kas nedzirdēts!
...

Tātad Andrejs skaitīja savu sīku naudu un pašapzinīgi smaidīja. «Mums jau,

Jēkab, netrūkst
.. . naudiņas mums, paldievs dievam, ir

..
.» Valšķīgi caur savu

brilli smīnēdams, tas nolūkojās uz Katrīnas apskarbelējušām piedurknēm un sa-

cīja: «Ko tad jūs, madam, tik daudz plēšaties, lai strādā dienestnieki .
.
. Kur jūs

to mantu tik daudz liksiet? ...»
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«Kur tad tu liksi?» Katrīna īsi attrauca. «Vai tava rnadama mazāk plēšas?
Ko viņa tev no drabiņām vien neizdzen, izbarodama tās lopiem?»

Tā bija taisnība. Grīnupa laulātā draudzene bija ne mazāk dūšīga saim-

niece. Viņa neļāva vis vīram pārdot drabiņas par lētu naudu, bet izbaroja tās

govīm un pārdeva pienu. Grīnupi jau nu mācēja dzīvot
. . . Viņa zatursvārks bija

jau cikreiz «vennēts», un citādu hūti tu viņam neredzēsi galvā, kurai jau nebija
iesistas pāra buktes. «Jums jau nu gan nāk nauda pa logiem un pa durvīm,»

Katrīna nobeidza.

«Kā kurš dzīvo. Kā kurš dzīvo!» Andrejs ar labpatiku piebilda. «Naudu

nopelnīt, to var katris muļķis, bet naudu saturēt, tā ir skola... Vai ne, ko?!»

«Kā kurš dzīvo, tā tam ir!» Jēkabs viņam piebalsoja. «Te,» tas it kā rādī-

dams pameta ar galvu, — «ar to garo skursteni, tas arī ilgi nečīpstēs! Grib ar

mani noslēgt «kuntraku» uz tik un tik malkas
pa gadu . . . Kas tev tur pa

kun-

traku?!
. .

. Maksā naudu, tev malka būs
.
. .»

«Saprotams!» Andrejs piebilda. «Mēs visi to it labi saprotam! Zinām, caur

ko tas nāk
...

Es smēķēju cigāru par kapeiku; ja es nosmēķēju desmit pa dienu,

iznāk desmit kapeiku . . . Bet viņam trīskapeiku cigārs par maz, viņam vajag par

piecām un visām astoņām kapeikām kā Stālberģim. Cik nu ir par dienu? Cik

neiznāk nedēļā un cik nesakrājas gadā? No tam tas tad, redz, nāk!»

«Taisnība, taisnība!» Jēkabs svēti piebalsoja, bet slepus nokārstīja mēli.

Andreja cigāri jau ne velnam nederēja, kūpēja kā pagāni un degot rāvās čun-

kurā
. . . Viņš pats uz to lietu skatījās tā: kad smēķē pīpi, tad pīpi, bet, ja ņem

mutē cigāru, tad vajag labu dūmu.
.
.

Nu, un tā kā tagad Katrīna iepazīstināja ar jauno prokurantu un priekšā

stāvēja svarīgs veikals, Jēkabs izņēma no bufetes kasti cigāru, piedāvāja to ikvie-

nam un nolika visu kasti uz galda, lai smēķē katrs, cik tīk
. . .

Andrejs nu bija spraugās. Jēkaba labo dūmu tas būtu uzvilcis labprāt, bet

patlaban bija aizkūris savu «stinkadoru,» tā ka ķerties pie otra tam nebija ne-

kāda motiva. Kad Jēkabs tam turēja priekšā kasti, tas piesarcis paņēma vienu

un iebāza kabatā. «Pamēģināšu vēlāk, kāds tev tas dūms ir
..

.»

«Nu, ņem jau vel otru un svied to savu maitu projām!» Katrīna ar savu

parasto vaļsirdību sacīja . . . «Ko nu smirdinies
... vai neredzi, ka te kungi?»

Andrejs gan paņēma otru, taču savu puļķi projām vis nesvieda, bet ielika

priekš tam ierīkotā sevišķā putralī. «Cigāra galus,» viņš pie tam sacīja, «vaja-

dzētu tā visus uzkrāt un aizdāvināt nabadziņiem,» viņš sacīja. «Ko pīpē bāzt

labu labie ...»

Tur viņam neviens nepretojās, jo bija te svarīgākas darīšanas. Katrīna, iepa-
zīstinādama Jēkabu ar Fuchsinga agrāko, cienīto stāvokli, piebilda: «Vajadzīgs
mums tāds cilvēks ir!

...
Nu, saki tu pats, ko tad mēs varam viņam maksāt?

. .
.»

«Ko tad es zinu solīt?» Jēkabs noraustīja kamiešus. «Ko tad viņš prasa?»

Fuchsings noprasīja to pašu loni, kas viņam tagad bija: divi simti divdesmit

piecus rubļus par mēnesi . .

Viņi visi tīri vai satrūkās un sāka nu diņģēties
.. .

Andrejs te nu Jēkabam

bija lielais piepalīgs un uzstāja Fuchsingam, lai tas nolaiž vismaz vienu kvartu.

Visvisādus motivus viņš tam pieveda: dzīvo pie paša tautieša, nav vis jāvergo

pie kāda vācieša, un tas arī daudz ko iztaisa . . .
Un apaļa nauda, divi simti mē-

nesī, tas tas labākais .
. .

nav tur tad nekāda liela rēķināšanās ..
.

Bet Fuchsings, kas sava mūža noslēdzis jau tik daudz veikalus, jau nu ari

nebija uz galvas kritis . . . «Sarēķināsim gan, lai tur mums cik būtu
.. . Katru
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dienu jābrauc uz biržu, cik tur uz fūrmaņiem vien neiziet?!
. . .

Šad un tad jābūt
arī ostā pie kuģiem — arī tā nevar izskriet ar kājām

. . .

Cik tur uz fūrmaņiem
vien neiznāk pa veselu mēnesi?

... Jā, kad man fūrmani dotu no kantora, tas

būtu citādi ...»

«Ak, to jau mēs varam dabūt,» Jēkabs attrauca . . . «Varam paši turēt zirgus,

ja tīk ...»

«īstenībā,» Fuchsings turpināja, «vajadzētu pavisam ierīkot kantori lekšrīgā,
kur viss pie rokas un piesniedzams . .

.»

«Dabūsim ir to .
.
. visu dabūsim,» Jēkabs piebalsoja. «Mes jau, paldievs

dievam, to varam
. .

. Nu, Katrīn, ko tu domā?
.
. .»

Nu, ko viņa domāja! Cilvēks jau tai patīk ļoti
.. . Bet kad viņš tik ciets,

tikpat kā akmens! Viņas princips arī nebija dot uz pēdām to, ko
prasa . .

.

kādu

mazu lietu jau arvien vajag nokaulēt . .
.

Bet, lai viņi vairs nešķirtos, par to gādāja Aizeks. Tas tagad pa vidu tikpat
kā dzīvsudrabs. Piemin vienam ar kāju, otram piebiksta pie sāniem. «A, feiner

Mens,» ieteic vienam
.. .

«A
gora

feine Stellē,» slavē otram
..

. «Loßt ab a

bissele!» vienam, «Gita noch a bissele, gita noch!»
—

otram. Un pastāvīgi

mocās salikt viņu rokas kopā, lai šauj viens otram saujā
. . .

Beidzot Fuchsings pacēla roku kā uz līgšanu. «Nu, tad es teikšu ko! Es no-

laižu arī to kvartu, bet tad no apgrozījuma viens procents man .
. .

Strādāšu es

mazāk, būs man mazāk; būšu es vairāk pastrādājis, jo lielāka būs veikala

peļņa . .
.

Tā es esmu uz miera ...»

Nu, ko tad tur vairāk! Jēkabs sita sauja: likop! un Katrīna, ta vel vairāk

uz miera
...

Ja cerē uz labu iznākumu, tad tur viņai nekas nav pretim.

Bus dievs svētījis, bus tev, bus man
.. .

Tātad noslēgts, un otra diena Fuch-

sings apņēmās iestāties vietā
.. .

Smaidi un līgsmas uz visu vaigiem. Jēkabam turpat arī magaričas bija. . .

Tāds konjaks un šņabis, kādu katrs vēlas — dabūjis no kuģiem — — Pats viņš

ļoti iecienīja auksto groku un ieteica to arī taisīt citiem . . . «Lai nu dievs mums

palīdz visiem,» arī Katrīna pielika glāzi pie mutes un uzdzēra veselības
.. .

Un Fuchsings iekūpināja smaržīgo cigāru ar to visapmierinātāko gandarījuma

apziņu. Savā mūžā gan viņš vēl nebija taisījis tik smalku veikalu, jo, spriežot
daudzmaz apmēram pēc apgrozījuma, tas, kvarti mēnesī nolaižot, uz procentiem

bija ieguvis vismaz vairāk simtus mēnesī
.. . Bet, ja dievs ir svētījis, Katrīnai

nav žēl.
. .

Beidzot viņi atvadījās un otra diena Fuchsings apņemas iestaties darba

Tagad Aizeks veda Pēteri, lai tas apskatās kādu piesolītu māju; Fuchsings,
kas šodien vēl gribēja padzīvot pa vieglo, turēja līdzi pa draugam. Varbūt, ka

iznāk andele un magaričas var nodzert visas pie vienas reizes. Laida viņi tad ar

divzirgu fūrmani, ka vai rīb, pāri uz Tilta galu, kur tā māja bija.
Un kas tas mājas pārdevējs? Tas pats Kreilis, biedrības cilvēks un runas

vīrs . . .
pašu draugi . . .

Pēteris ieplēta acis, ka tas grib māju pārdot, jo tas viņam par to neko nebija
teicis. Kreilis atkal ieplēta acis, ka Pēteris grib māju pirkt, jo arī tas viņam par

to neko nebija sacījis . . .
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«Es jau neraaz_ nebiju domājis, bet te tas Aizeks uzplijas,» Pēteris atbil-

dēja . . . «Nu, domāju, ja iznāk
pa rokai, var jau ari pirkt.»

«Labi, labi, varu jau tev izrādīt,» Kreilis turpināja . . . «Ja jau gribi riktīgi
ņemt, es tev no sirds to novēlu. Desmit procenti jau ienāk

.. .
lemaksu ari

nekādu lielu nevajag . . . uzņemta apoteka (hipotēka) ...»

«Bet kādēļ tad tu gribi pārdot, ja tev iznāk aprēķins?» Pēteris iejautājās.
«Nu jā, tas Aizeks jau arī man uzplijās virsū,» Kreilis paskaidroja. «Nu,

un — pārdot jau varu, man māju vairāk. Ja dod man drusciņ peļņas tiesu, lai

ņem nost! Es jau pirku no tā krieva pavisam par smieklu, bet ēka
gan bija nogā-

jusi pavisam. Nauda jau nu gan bija jāpieliek: pasvēru, apšuvu, nokrāsoju, bet

nu arī tikpat kā jauna. Es vairāk negribu, savu naudu atpakaļ, ko esmu izlicis
—

dod man divi tūkstoši pieci simti nopelnīt un ņem nostu.»

Pēteris apskatījās; nekas, ēka laba. lenākums arī ir. Lielas iemaksas arī ne-

vajag un, ja tā nauda būtu, varētu pirkt nost. Bet viņš jau arī izlikās pilnīgi tā,

ka viņam tā nauda būtu.

Sarunas gāja vaļā, bet starpība cenas ziņā bija liela. Kreilis gribēja nopelnīt
divi tūkstoši pieci simti, bet Pēteris solīja tikai divi tūkstoš. Tā nu viņi sāka diņ-

ģēties. Aizeks atkal pa vidu, lai tikai liek rokas kopā un šķir uz pusēm.

. . .
Bet atturējās ir viens, ir otrs. Kreilis negribēja atdot par lētu, un Pēterim

vēl nemaz tās naudas nebija, ko pirkt. Viņam tādēļ vajadzēja kaut kā novilcināt,

kamēr tā ronas.

Nekur netikušiem, tiem bija jābrauc atpakaļ uz Pētera vīnuzi. Nu gluži Krei-

lis atlaisties arī negribēja un brauca viņiem līdzi dzert Fuchsinga magaričas.

Kad bija nosēdušies kabinetā, Fuchsings pirms noskaitīja Aizekam par starp-

niecību simts rubļus, jo ar savu jauno vietu tas bija pilnīgi mierā. Aizeks tos

saņēma, saldi smaidīdams un bubinādams.

Koška nu sāka likt galdā, kas tikai tas labākais. Šņabi, konjaku, alu, uzko-

žamos. Te jau, jāteic, tik daudz dieva svētības, kad tikai būtu to dzērāju. Te

būtu diezgan desmitiem, divdesmitiem vīru. Un ieradās arī kā saukti Mārcis ar

Mikumu
.. . bijušas uz tirgu mazas darīšanas. Dabūjuši zināt, kas par lietu, tie

pilnīgi ar mieru savu glāzīti tukšot. «Nu, tad lai iet uz Fuchsinga veselību! Un

tad pie pašu tautieša. Lai tad nu ari dievs palīdz.»

Aizeks, protams, spēra līdzi savu «brochmi» un uzkoda siļķi — — cita jau

vīram nebija brīv, tikai to, kas nav «treife». Tad tas piepeši it kā ko iegādājās,

pielika roku pie deguna un iesaucās: «Geseft! Es būse tūliņ atpakale... jūs
biske pagaidīse, jā? ..

.» Tad izsteidzās pa durvīm.

Runāja viņi par šo un par to, ari par Košku, kad tas pats nebija klat.

«Kā tad tev tas puisis nu uzvedas?» Kreilis ieminējās.

«Nu, teikt jau nevar, savu darīšanu viņš padara,» Pēteris atbildēja. «Tikai

ar to muti dažureiz vienam otram aizdod dusmas. Un, ja nenoņem tam vakarā

kasi, tad ar visu tūdaļ cauri. Teic viņam, cik gribi! Tik vecs jau nodzīvojis, tu

viņu izmācīsi.»

«Tādi jau tie cilvēki ir!» Mikums atmeta ar roku. «Piedzēries viņš tev pastā-
vīgi kā migla un zog vai aci no pieres laukā. Bet ierunājies tikai ar viņu kādu

vārdiņu?! Tad sodās un dievojas... tik skaidrs kā baznīcā.»

«Jā, jā, to jau redzu pie saviem kučieriem,» Kreilis piebalsoja. «Viņi jau,
pagāni, mani sen būtu izdzinuši cauri, ja man tā Grieta nebūtu tik dūšīga. Kā

tas cēlienā pārbrauc, tā viņam pretim: «dod šurp kasi, cik ir?!» Nu, tad tāda
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nelaime, tad tada nelaime . . . neizkritis, tik maz nevienu dienu nav bijis. Pārvedis

tikai divi kvarti »

Viņš apturēja un aizkūpināja savu cigāru. «Aha, brālīt, viņai neiestāstīsi pa-

sakas: «pazīstu tavu veco dziesmu. Nācu, pārmeklēšu kabatas. Kur tev tā nauda

cēlās?» Saskaita vēl rubli astoņdesmit kapeikas. «Kur tu tos ņēmi?» viņa uzprasa.

«Laikam tavi būs? Aha, man miglu acīs nelaidīsi: šorīt ne graša nebija, no ma-

nim izplijies 20 kapeikas. Dod tik šurp, brālīt, figūras netaisi! Uz pusgrauda

gribēsi ar mani dzīvot! Nu, ko tu gan domā, ja katrs man noraus pa
dienu tādu

naudas gabalu, kur lai es to spēju? Un man tik lielas vajadzības. Eberhartiņam

arī tik daudz jāsūta uz Itāliju.»»

Kamēr viņš tā, ietaisījis mazu dūšiņu, stāsta savu stāstāmo un sūrojas par

sliktiem laikiem, Aizeks it nejauši iebruka iekšā ar Pētera kroga pircēju, par kuru

viņš tam bija stāstījis nesen. Tas nebija neviens cits kā Starpingks, glaunais
vīnūžnieks

.. .

«Dubultstoff» mētelis mugurā, pirksti vēl jo vairāk riņķu pilni, no

kuriem viens laulības gredzens. Bija noprecējis konsula Rabemaņa ķēkšu Līschenu

un dabūjis labu muķi pūrā. Tā kā tautība tagad bija jau modē, tad ari liels

tautietis
. . . Gan latviešu biedrībā runas vīros vēl nebija ticis, bet nodievojās:

«Lai tad tur arī izput savs simtu rubļu, bet pie nākošām vēlēšanām vajag būt

iekšā ...»

«Nu, Herr Krauklīt, kas ir, runāsim uz vārdiem,» tas bramanīgi uzsāka,

atgāzis vēderu, kuru bija apsprādzējis arī ar skaisti izrakstītu «pērļu gurti», bet

tā, ka var to redzēt. Jaunās sievas darbs! «Trīstūkstoš tev dodu par to krāmu,

bet vairāk ne kapeikas . . . Strunt! Ja gribi, varu tev tūdaļ izmaksāt uz fleķi blank

un bār! . . .»

Viņš izrāva savu deņķelbuku, piebāztu ar kalnu. Atrauj vaļā, acis apzib no

simtniekiem! Un tad sāk skaitīt
..

. trīsdesmit gabalu, noliek uz galda
..

. tāda

čupa! Bet maks vēl kā bijis
...

«Vai, lops, kas tev naudas!» Kreilis iesaucas, un Mikums piebilst: «tikpat ka

velnam pelu!»

Starpingkam tas ļoti glaimo. Viņš atrauj vēl vienu klapi vaļā: tur prēmiju

biļetes un bankas zīmes. —
«Kas tas?! Vai suns? . .

.
Nav jau pie nabagiem

.. .

te ir vīrs, kas to var .
.
. Strunt, ja man viena lieta patīk, es uz naudu neskatos . . .»

Pēteris paliek tīri kā apstulbis . . . Aizekam acis vai pil laukā, uz naudas gubu
skatoties. «Nemt zu!» viņš Pēterim met ar acīm. «A feiner Geld

.. .
a gora fei-

ner Geseft is dos
.. .» Un arī Mikums piegrūž znotam slepus pie sāniem

.. .
«Dod projām, ka viņš ir muļķis . . .»

Pēteris vēl tomēr nezaudēja savu mierīgumu . . .
Nauda ir laba pie tagadē-

jiem apstākļiem, to nevar liegt, bet vajag domāt uz priekšdienām. Viņš pats

zināja, ko tāda lieta ienesa priekš desmit gadiem un ko tagad. Un, kad Star-

pingks tam diņģēja: «Nu, kas ir? Ņem naudu un lieta darīta» — Pēteris to it

mierīgi pastūma ar roku sānis. «Paga, paga, tautiet! Bāz savu naudu priekš-

laicīgi vēl kabatā
..

. Pirms iedzersim, tad parunāsim prātīgi. Bez trīs tūkstoš

pieci simti jau nu nevar būt runa .
. .

Tas viens ...
un visa tā iedzīve, kas te ir:

galdi, trauki, dzērieni, kas atliek, tie tev jāpatur pēc cenas ...»

«Strunt! Tik daudz tas krāms nav vērts!» Starpingks attrauca un bāza atkal

savu naudu kabatā. «Ka ne, ne
.. .

no Brikmaņa es par to naudu varu dabūt

katru stundu.»

«Ja, ja, no Brikmaņa, bet ne no Krauklīša!» Mikums naca savam znotam
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palīga. «Ja jau tu viņam dod trīs tūkstoši, tad tev te par
Krauklīša jādod pieci

tūkstoši
.

. .
Tas taču pavisam cits kas

. .
.»

Kad Starpingks to vēl negribēja saprast, tad arī Kreilis jaucās pulkā . . . «Nu,
kā tad . . . ievesta tautiska būšana . . . Vai tad pie Brikmaņa arī tā ļaudis iet kā

pie Krauklīša? Are, Starpiņ, nu .. . netaisi jau mūs visus par muļķiem
..

.»

«Ka ne, ne, paliksim katrs pie sava,» Starpingks sapīka. «Lūgties jau nu

neiešu . . . štrunt, nav jau arī liela note ...»

Viņš atmeta ar roku un taisījās uz iešanu. Aizeks tikpat kā
vanags pakaļ

un ved to pie rokas atpakaļ. «Hort, hort, wo lāuft ihr . . . Macht doch brochme

un sprecht vernūnftik. Nu, wos is? Macht a brochme...» (Klau, klau, kur jūs

skrejat. ledzeriet šņabi un runājiet prātīgi. Nu, kas ir? ledzeriet vienu šņabi.)

Viņam arī izdevās to atvest atpakaļ, un no dzeršanas Starpingks arī neatteicās.

lemeta vienu, otru glāzi
..

. valodas veicās pavisam citādi. Un Aizeks to atkal

slepeni sāka bikstīt. «A legt a bissele zu. Auf meine Mones legt a zu
..

.» (Pie-
lieciet drusciņ

...
uz manu galvu pielieciet.)

«Nu, ja Aizeks tā domā, tad, štrunt, Krauklīt, šķirsim uz pusi tos pieci simti.

Es jau nu gan ne
.
. . bet manai sievai tā vieta trakoti patīk. Nu, ņem naudu,

tūlīt blank un bār.»

Viņš izrāva atkal savu deņķelbuku un sāka kraut naudu uz galda. Bet Pēteris

nemaz tik viegli iesildāms. «Es ar savu sievu atkal par to lietu vēl nemaz neesmu

runājis,» tas atbildēja. «Varbūt, ka viņa ar kājām un rokām pretim
...

tā jau
mūsu maizes vietiņa! Bet, ja jau reizi tev to vārdu esmu teicis, atpakaļ nekāpšos.»

Un tā vārds
pa

vārdam un līgšana iet atkal uz priekšu. Starpingks gan
lika

naudu galdā, gan ņēma to atpakaļ. Aizeks viņam ticīgi palīdzēja un Pēteri sle-

pus bikstīja. Varēja skaidri redzēt, ka tam īsti netīkas pārdot, un tādēļ tas nostā-

jās uz tādas pozīcijas, ko pie tagadējiem apstākļiem gandrīz nevarētu maksāt.

Bet viņš zināja, ka Starpingks arī nav tīri muļķis, ja viņš tā mācas virsū, tad

viņam tur savs aprēķinums.

Turpretim Mikums dedza, kad tikai znots nepalaiž garām šo izdevīgo vei-

kalu. Pēteris uz to lika mazu. svaru, bet sačukstējās klusu ar Fuchsingu. Tas

teica: «Dod nost — ko tik daudz. Par to naudu dabūsi citu
..

.»

Starpingks liek Katrīnu pec Katrīnas, kamēr beidzot ir viss, ko Pēteris
prasa.

«Ach, štrunt, manai sievai par patikšanu, lai iet! . . .»

Nu, tad «līkop»! Pēteris sita saujā un lieta nodarīta! Starpingks noskaita

priekšā naudas čupu un no pirmā saņems visu to būšanu. Nevienam acis tā ne-

spridzēja kā Aizekam, jo atkal šefte
. . . viņš paņem savu matu no viena un no

otra. Bet arī citi manāmi sakustināti. Vai zini, tāda gūzma naudas kabatā, tas

nav vis par
nieku! Pēteris arī tādu gluži savādu smaidu bāž to makā, un Kreilis

it kā elektrizēts .
. .

«Nu, kas bija, Krauklīt, ar to musu šefti?!» tas iesaucas. «Ņemsi to maju .
Labāk tev nekā nezināmam cilvēkam

.. .

nolaižu tev vēl vienu simtu ...»

Viņš ieinteresēja arī Mikumu, kas
par to lietu gribēja zināt. Arī tas atrada,

ka «mājiņa» laba, tikai lai Kreilis nolaižot vēl kādus simtus. Kreilis uz tam:

«To jau nu gan ne!
...

Tas jau tā tīri par smieklu ...»

Bet te nu Starpingks viņam visu par to atdarīja, ka tas pirmīt bija maisījis

viņa šefti
.. . «Cik tu vēl negribēsi par to «štrunt butku»

..
. Netaisi jau nu,

Kreili, cilvēkus par muļķiem! . . . Domā, ka esi to apšuvis ar dēļiem, tad tur liela

lieta... Es uz katras strūgas vai plosta nopirkšu labāku maiku nekā tava,

štrunt! . . . Netaisi jau figūras!
. .

.»
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Kreilis piesarka tīri vai līdz ausīm. «Āre, vai tad nu es diņģēju ...» Pēteris

jau arī nediņģēja Kas tad viņu trenc?! Gribi: pārdod, gribi: ne
.. . viņam nauda

saujā .. . Patiesībā jau arī Kreilim nevajadzēja to māju pārdot, bet nu, nauda

jau ir tāda kāra lieta
. . .

Pēc neilgas kaulēšanās arī viņš* atlaida .
. .

Atkal šefte . . . magaričas atkal!
. . .

Pēterim nu māja, ir nauda. Bet Aizekam

vēl vairāk loms . . . ņem atkal savu matu no Pētera un no Kreiļa. Pēdējais tīri ar

skaudīgām acīm atdeva viņam savu pienākumu. «Pirmīt jau saņēma no Starpina
tādu gūzmu, tagad no mums, no Fuchsinga paņēmi un no Dombrovska jau ari

par nieku nedarīji . . . Skaties, kas viņam tur nesanāk kopā! . . .» Bet Pēteris pie
sevis nodomāja: «Esam gan mēs cilvēki?! . . . Visi vieni tautieši, tie paši biedrības

vīri
.. .

satiekamies katru dienu
.. . Mēs paši ar sevi nevaram iztikt

...
Ir gan

brīnums! ...»

Bet pats viņš pie sevis atrada atbildi uz šo jautājumu. «Mēs tikai runājam

visi: tauta, tauta, tautība, bet
par veikaliem neviens ne vārda neieminamies. Un

mums taču biedrībā būtu tik izdevīgi! Vai mēs tur nevarētu ierīkot vidutājības
kantori un ziņu biroju?»

Sīs domas viņu vairs neatstāja un, lai gan tas citiem neko neizteica, tad velak

tomēr gribēja tās izvest darbos. . .

Tagad tas trieca citiem līdzi, dzēra magaričas un bija pie jautras dūšas
.. .

Pēc tam kad andele bija noslēgta, katrs lielīja savu. Pēteris domāja, ka māja ir

nekustams īpašums ...
ir sava gruntē, un tu, cilvēks, netieci svaidīts no vienas

vietas uz otru. «Ē,» Kreilis atmeta ar roku, «ir ar tādu māju klapatas diezgan!
Bet skaidra, apaļa nauda

. .
. Aizej uz banku un paņem tikai procentus . .

.» Bet

vistrakāki
par savu pirkumu bija sajūsmināts Starpingks. «Strunt nauda, ja tu tai

gribi gulēt virsū un nekā nedarīt. Es jums parādīšu, kā vajag strādāt! Milzu lejer-

kasti, kas pati spēlē .. .
labi bilļardi. . .

cilvēkus vajag pievilkt. Jūs nepazīsiet to

vietu, kad pie manis atnāksiet. Strunt, to naudu, ko Krauklītim samaksāju, vienā

gadā atņemšu atpakaļ.»

Uz šo joni, kad viņš tā bramējās, atnāca taisni Māris, un tā, dabūjusi par visu

zināt, palika tīri nemierīga. Bet Fuchsings viņu apmierināja. «Labi pārdots, labi!

Lai tikai nu viņš pats māk dzīvot ...» Un, kad Pēteris tai vēl izskaidroja, ka par

to pašu ticis arī pie mājas un vēl kāds pusotra tūkstots paliekot saujā, ko tas tai

parādīja, tad viņa tīri atplauka, krita savam vīram ap
kaklu un to sirsnīgi

noskūpstīja.
Ar vārdu sakot, visi bija mierā ar savu: tik pircējs, kā pārdevējs, tā arī vidu-

tājs. Tikai viens nebija apmierināms un tam ne par ko nebija priecāties. Tas bija
Koška. Kad kuplas magaričas bija nodzertas un citi viens pēc otra pazuduši un

tas ar Pēteri bija divatā, tas, galdu slaucīdams, pārmetoši sacīja: «Tad pārdevi

gan to vīnūzi?! Vai tev to vajadzēja?»

«Trakais!» Pēteris attrauca. «Kur man dod tadu naudas gabalu .
.
.»

«Ja, ja,» Koška bēdīgs nokratīja galvu. «Tā nauda, ta velna nauda! Bet ko

mēs lai darām, kam tās nav? Man še dzīvošana vairs nav.»

«Nu nav — —,» Pēteris apjuka, «bus citur. Starpiņš taču tads pats kungs
var būt kā es.»

«Bet es tev saku, ka te man dzīvošana vairs nav!» Koška cieti noteica. «Ar

to cilvēku nekad. Bet tev jau, protams, nav jāzin.»

«Nu, ka ne te, tad citur!» Pēteris sapīka. «Vai nu pasaule vietu trūkums?

Ja nav citur, nāc pie manis biedrībā un dzīvo.»
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«Ta velna nauda, ja, ja!» Koška sūkstījās. «Ta ir, kas to pasauli apgriež
rinkī.»

«Nu, tu taču pats zini manus apstākļus,» Pēteris beidzot iesaka ar labu, it ka

lūgdamies. «Cik ilgi es tā vairs varēju turēt?!»

«Tu jau neesi vainīgs — — tā velna nauda, es sacīju. Nu, novēlu laimes.

Bada garozu jau man atmetīsi, kad būšu pie spala. Latviešu biedrībā neder

ķelneri ar līkām kājām ...»

«Ech!» Pēteris atmeta ar roku un nobeidza sarunu. Koškas skumīgais skatiens

viņam negribēja iziet no prāta
. . .

Nauda un māja nu gan viņam bija, bet totiesu

kas cits bija jāzaudē
..

. Viņa apziņa bija traucēta
..

. iekšējais cilvēks ar sevi

nemierā.
.

.

Divdesmit piektā nodaļa

Plaisa starp zinātniekiem un saimniecības vīriem kļuva arvien dziļāka un

asāka. Kamēr Richards Tomsons bija par priekšnieku, tas vēl abas puses mēģi-

nāja samierināt un pret pārspētiem zinātniekiem izturējās diezgan saudzīgi. Bet

tiklīdz 1872. gadā par priekšnieku nāca architekts J. Baumanis, tas arī saviem

pretiniekiem tad gribēja pierādīt, ka ir «priekšnieks». 116 Kad Veinberģis gribēja

tā, viņš gribēja taisni otrādi, un pastāvīgi viņiem iznāca rīvēšanās. Protams, ka

balsu vairums runas vīru sapulcēs bija arvien priekšnieka pusē un Veinberģis ne

kustēt vairs!

Zinātnieki tik lēti nepadevās. Tika sasauktas ārkārtējas pilnas sapulces. «Bal-

tijas Vēstnesis» aģitēja visiem spēkiem, lai gāztu tos vīrus, «kas sagrābuši biedrību

savā varā». Bet nodoms neizdevās. Lieta nonāca pat tiktāl, ka Dīriķis uz laiku

tika no biedrības izslēgts. Tad vesels bars runas vīru no biedrības izstājās un to,

tā sakot, atstāja savam liktenim. Zinātnieki uz biedrību vairs nemaz nenāca, viņu

boikotēja . . .

«Redziet, tādi ir mūsu mācītie tautieši, mūsu zinātnieki!» Šiliņš sūrojās .. .
«Ja neiet pēc viņu prāta, tad viņi labāk nemaz uz biedrību nenāk, bet iet pie Vā-

ruža un citās vācu viesnīcās .
.
. Tie ir mūsu vienprātības skaldītāji

. .
.»

Bet ko tu viņiem padarīsi! Tie rādīja, ka arī ārpus biedrības prot strādāt

priekš tautas. Tā, piemēram, Fr. Veinbergs izdeva reiz nedēļā avīzi «Baltische

Ztg.», 117 lai iepazīstinātu vācu publiku ar latviešu tautisko kustību un atspēkotu
uzbrukumus tai. Štālberģa drukātava ņēmās laikrakstu drukāt un apgādāt. Avīze

jau būtu bijusi tīri laba, ja tikai Veinberģis laikā būtu devis tos manuskriptus.

Bet, tā kā tā ļoti nekārtīgi iznāca, pa lielākai daļai arvien mēnesi vēlāk, nekā uz

galvas rakstīts, tad abonenti, kuru sākumā bija savu pāra tūkstoš, drīzi vien tai

grieza muguru.

Vēl labāk bez biedrības varēja iztikt «Baltijas Vēstnesis», bez kura tautiskā

kustība vairs nemaz nebija domājama. Tas cīnījās ar vāciešiem, ka lai kūp .. .
izdeva pa brīžiem tādu zobgaļa pielikumu, kurā atdzīvojās agrāko «Pēterburgas
Avīžu» gars. Zobgalis vai atkal Brencis un Žvingulis ņēma bizmaņus un tumso-

ņus kutināt, bet tā, ka neviens nevarēja ķert. Dažā labā vietā gan ar tiem «tum-

soņiem» un «bizmaņiem» bija domāti tie paši Latviešu biedrības veči, kurus

«Baltijas Vēstnesis» tā mācēja izgrauzt, ka tālāk stāvošie to ne manīt nemanīja.
Bet vācu prese un sabiedrība, tāpat luterāņu garīdznieki, tie to lietu neizmek-

lēja. Viņiem starp «Baltijas Vēstnesi» un «Rīgas Latviešu biedrību» nebija ne-

kādas izšķirības. Cik daudz vien «Baltijas Vēstnesis» grēkoja, tik liels bija
Latviešu biedrības grēku mērs! Un, tā kā Zobgaļa pielikums bija reiz ņēmis par
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galvu trīsstūri, visapkārt stariem apveltītu, un līdz ar to devis īsti daudz tabakas

tumsoņiem un bizmaņiem, tad pretinieki atrada iemeslu uzbrukt viņam pavisam no

citas puses . . .
Bīlenšteins aizrādīja, ka te nozaimota pareizticīgo svētumu zīme (dieva acs).

«Baltijas Vēstnesis» tika nostādīts ne vien par bezdievi, bet arī par pareizticības
zaimotāju un pastāvošās kārtības pretinieku. Tā tika rakstīts gan vācu, gan veca-

jās «Latviešu Avīzēs», bet jau tādā tonī, lai tikai nu administrācija ķer aiz krāga
«Baltijas Vēstnesim». Arī Latviešu biedrībai, kas visa ļauna midzenis.

«Baltijas Vēstnesis» bija pat spiests uzņemt pats savās slejās šo denunciācijas
rakstu un izmisis karoja tam pretim, lai izklīdinātu no sevis aizdomas, kas varēja
maksāt dzīvību ir viņam, ir biedrībai, ir visai latviešu tautiskai kustībai. Ar kādu

tiesību tad Bīlenšteins kā luterticīgs mācītājs uzstājoties par pareizticības aiz-

stāvi? Tai taču pašai esot savi gani, kuri celtu ierunas, ja tādas būtu vajadzīgas.
Ar kādu tiesību tas iestājoties cenzūras lomā, kur taču visu pirms drukāšanas

skatot cauri cenzors, kas atļaujams, kas ne. Ja tas ir laidis cauri, tad taču nevie-

nam neesot iemesla par to uzbudināties.

Būtu tomēr gājis plāni ir avīzei, ir biedrībai, ja viņiem pie savas nelaimes

nebūtu klāt drusciņ laimes. Proti, fon Kube šķīrās no valsts dienesta. Reiz tam

bija jāizšķiras, vai grib palikt valsts vai akciju biedrības dienestā. Abus savienot

viņam turpmāk vairs nebija atļauts. Lai gan viņš zināja it labi, kādu lielu varu

tas kā vācu patriots izlaiž no rokām pret latvietību, ja atsakās no sava augstā
administratora amata, tomēr augstā direktora alga un treknās tantjemas svēra

vairāk.

Viņu dēļ tas jau vairāk reizes bija atraidījis izdevību būt
par

Vidzemes
gu-

bernatoru, jo tik daudz tas saprata pats, ka tad viņam reizā ar to neklātos būt par

dzelzceļa direktoru. Bet vai uz priekšu šāda izdevība vairs ronas?

Pēc Baltijas autonomijas projekta sabrukšanas viņš gan vispār zaudēja cerību,
ka arī turpmāk vāciešiem izdosies noturēt Baltijā savu priviliģēto stāvokli. Vēl

gan cerības nebija atmestas galīgi. Vēl Pēterburgā darbojās Rītjūras provinču

komisija un par baltiem stāvēja kņazs Bagrations-Muchranskis. Bet no šīs vienas

trumpas jau arī viss atkarājās. Krīt viņš un komisija, tad nelīdz vairs nekas.

Turpretim, ja balti izdabū cauri kādas priekštiesības, tad jau var atgriezties atpa-

kaļ valsts dienestā. Ar uguni tiks meklēti tādi piedzīvojuši vīri, kas jau reizi stā-

vējuši administrācijas dienestā. Viņi uzies, ja ari tas kur būtu ielīdis. Viņš taču

atlaists atstavkā ar visu mundieru. Lai patriots, lai kā, katrs tomēr pats sev tas

tuvākais un dara tā, kā viņam iznāk labāki.

Protams, ka baltu patrioti nemaz nevarēja apmierināties par šo faktu un rau-

dāja baltas asaras. Viens ozols atkal kritis, stāvēdams viņiem priekšā aukās un

brāzmās! Lieliskas viņam tika sarīkotas ovācijas. Arī fon Bimmelšteins sarīkoja
spožu dineju, pie kuras patētiskiem tostiem tika cildināti Jūlija Gustava fon Kubes

nopelni, izsacīts caur puķi rūgtums par visu nomācošo varu un tumšo spēku, kas

ceļas tikpat kā no zemes atvariem un nomāc vācu kultūru.

Kas tas tumšais spēks, tas visiem it labi zināms. Bet vai viņa pretinieki arī

zināja, cik pats tas nevarīgs un cik ļoti tas kāvās pats ar savām sāpēm?
Ja Pēterim Krauklītim nebūtu bijis lieku ienākumu no mājām — vienu viņš

pārdeva un otru atkal nopirka un, gods dievam, brangi nopelnīja — —no biedrī-

bas vien tas jau sen būtu izputējis. Teātri biedrībai spēlēt kā aizliegts, tā paliek!
Tikai šad un tad Ādolfs pa izrādei dabūja sarīkot uz Latviešu Labdarības biedrī-

bas vārda, kur Māris Krauklīt kundze bija priekšniecības locekle. Protams, ka

pie tam neko lielu nevarēja gūt, tikai to bada kumosu.
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Biedrības priekšniecība jau nu gan darīja visu, iai savā mājā uzturētu dzī-
vību. Gada svētkos dziedāja Aizkraukles un Piebalgas kori; 26. februārī sarīkoja
tējas vakaru, kurā dziedāja Vircavas koris. Bet tas tikai tai reizei

— paiet rīko-

jums, —
viss atkal kluss kā kapā.

Paši saimniecības vīri vairs neticēja savai lietai un uz biedrību maz atnāca.
Atmeta ar roku: «Ek, ko tur ies un spriedīs, biedrībai jāiznīkst tā kā tā! Uz mā-

jas vairāk nekā 70.000 parādu, kas tos samaksās? Mēs, latvieši, neesam priekš
biedrībām, mums katram sava šepte, sava darīšana. Jā, vāciešiem tas ir citādi,
tiem ir laika un naudas

. . . riteršapte maksā lones, ka no biedrībām var dzīvot...»
Pēteris jau nu gan, cilvēks, visiem spēkiem pūlējās, lai biedrībā būtu cik necik

dzīvība. Zinātnības komisija līdz tam katru nedēļu reizi bija noturējusi jautā-
šanas vakaru. Tanīs varēja ir mācīties, ir pasmieties, it sevišķi kad uz tiem par

izskaidrotājiem bija ieradušies Spunde un Laube. Bieži vien nāca priekšā tādi

jautājumi: «Kādēļ vecas meitas mīl sunīšus un kaķīšus?» «Kādēļ sieviešiem gari
mati, bet īss padoms?» utt. Kad nu Laube un Spunde to ņēma izskaidrot, tad

tev, cilvēkam, bija jāsmejas, vai gribi vai negribi. Visi tad nāca pie pārliecības,
ka tādi vakari ir kaut kas ārkārtējs un ka lon tur savu laiku pavadīt. It sevišķi
izskaidrotāju aizrādījumi deva bagātīgu vielu un pieturas punktu amizierim, kad

jaunkungi vadīja jaunkundzes uz mājām. Visu ceļu bija par to ko triekt un kai-

tēties. Bet nu, pēc zinātnieku izstāšanās, viss uzreiz klusu kā kapā. Nāk ļaudis uz

biedrību apvaicāties: «kad būs atkal jautājumu vakars, kad būs?!» Ko lai viņiem
atbild? «Nezinu. Diezin, vai kad vairs būs.»

«Ak, skāde!» visi nožēlo. «Tik jauka amizierēšanās bija ...»

Bernhardu Dīriķi pierunāt, lai tas nāk atpakaļ biedrībā un strādā, bija velti.

«Esmu principa cilvēks
un,

kur man nav balsu vairuma un uzticības, tur negribu
būt.» Tā viņš atbildēja Pēterim. Bet pie «Baltijas Vēstneša» strādāja arī Varai-

došu Zanders, kas bija atnācis uz Rīgu. Tā kā Pēteris ar viņu Pēterburgā bija

jo tuvu iepazinies, tad griezās pie tā:

«Nāc, brālīt, strādā biedrībā, zinātnības komisijā! Kas tā par muļķīgu star-

pību: mēs zinātnieki, jūs saimniecības vīri, mēs abi nevaram kopā strādāt . . . Nu,

labi, ja esat gudrāki, tad neturiet savu sveci zem pūra, māciet tautu, lai arī tā

top gudrāka. Kur lai viņa to labu smeļas, ja neviens viņai to nerāda? ...»

Draugs sērīgi pasmaidīja. «Jā, jā, mīļo Pērsi, to jau labprāt gribam darīt, lai

tikai mums rokas nesaista. Pavisam neizkopta ir latviešu gramatika un mitolo-

ģija
. . .

mums tur ir daudz ko gaismā celt par saviem senču dieviem . . . Bet, ja

priekšniecība liedz tādas lietas aizkustināt, tādēļ ka vicegubernators var saraukt

pieri, kam tur gan var būt patīkami! Kas tā par zinātni, kurai liedz turēties pie

zinātnības ieroča?»

«Priekšniecība tev neteiks ne vārda, ej un strādā! Un vicegubernators mums

tagad jauns . . . vecais, kas turēja mums ļaunu prātu, no sava amata šķīries . .
.»

Varaidošu Zanderis padomāja. «Nu, labi, ar Kasparu Biezbārzdi satieku

diezgan labi . . . domāju, ka ar viņu varēšu kopā strādāt!
. . . Bet vienu lietu tev

vajag man apsolīt. .
.

Tu rūpējies par to, lai biedrība vāc līdzekļus un izsniedz

stipendijas trūcīgiem latviešu studentiem
.. . Tad netrūks vīru, kas strādā tautas

druvā...»

Pēteris apsolīja. Vēbers iestājās zinātnības komisijā un tika ievēlēts par
sekre-

tāru . . . Bet pa jautāšanas vakariem tomēr vairs negāja tik jautri kā agrāk. Pub-

lika no tiem atradusi, arī vairs tik lielā skaitā neieradās kā agrāk . . .

Otrs, kurš pret biedrību bija atsalis un pie kura Pēteris tagad griezās, bija

Richards Tomsons. Kāpēc viņš biedrībā vairs nerādoties?
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«Ko tur, plēšanās vien tik ir!» Richards atmeta ar roku. «Tu nemaz nezini,

cik daudz caur biedrību esmu zaudējis. Ja es nebūtu turējies pie viņas un izde-

vies par latvieti, man pērn lauksaimniecības izstādē, katrā ziņā, būtu piespriests
zelta medalis. Dabūju tikai sudraba. Latvietim labs diezgan! Protams, ka sudraba

medalis bija augstākā alga šinī branžā, bet kaut kādi taču vajadzēja iekārtot, lai

latvietis nedabūtu grand prix. Un šai rūpniecībai taču pie mums tik liela

nozīme ...»

Viņa balsī varēja izmanīt aizskartu rūgtumu . .
.

«Kā tad tev ar to veikalu iet?» Pēteris iejautājās.
«Ne visai! Superfosfātu ievešana no ārzemēm pēdējos gados trīskārtēji vairo-

jusies un cena kritusi par 20%. Uz to iepriekš nemaz nebiju rēķinājis. Āre še,
«Mājas Viesa» redakcija ir paskaidrojusi tuvāku ...»

Pēteris paņēma lapu un lasīja: «Tomsonam ceļas zaudējumi, jo saka, ka viņš
savu preci visur dārgāki pārdodot, un nelasa viņa paskaidrojumus. Viņš tagad
nu arī no fosforita sāk taisīt superfosfatus un pārdod tos uz 30 kap. uz maisa

lētāki nekā ārzemnieki, t. i., par 240 mārciņu smagu maisu 4 rbļ. 20 kap., partijās

noņemot, 4 rbļ. Tagad katrs var izprovēt: pirkt kaulu miltus
par 5 rbļ. 10 kap.,

ārzemju superfosfātu par 4 rbļ. 50 kap. un to superfosfātu, kuru Tomsons pats

taisa, par
4 rbļ. maisā un tad redzēt, kurš ir labāks. Pēc mūsu domām ārzemju

superfosfāts nekādi labāks nevar būt .
.

.»

««Mājas Viesis» raksta itin prātīgi,» Pēteris, draugam izpatikdams, sacīja.
«Mēs tikai visi esam raduši: ka tikai no ārzemēm, no ārzemēm! Tas mums tas

labais ...»

«Bet tomēr mūsu lielgruntnieki atturas no manu mēslu pirkšanas,» Tomsons

rūgti sacīja.
«Bet toties atkal tautieši pirks tavus zuperiņus .. . Latviešu apzinīgie maz-

gruntnieki ...»

«Apzinīgie mazgruntnieki! Vai neesi lasījis, ka «Baltijas Vēstnesī» kāds

J — — manus superfosfatus pagalam nobrāķē? Viņš esot pircis un sējis no

Grāmaņa kga maisu superfosfātu, no kura izaudzis 1272 pūru, 2 maisus no

van Duk kunga, no tā izaudzis 11 pūru, kurpretim no slavenā Tomsona super-

fosfāta izaudzis tikai 6V2 pūra .. .
Saki nu, kurš cilvēks vēl lai pērk manu

superfosfātu? ...»

«Tas taču nevar būt!» Pēteris it kā neticēdams attrauca. «Atminu it labi, ko

Jostenes Kaulu saimnieks Alunāns pērn «Baltijas Vēstnesī» rakstīja par taviem

skunstmēsliem. Vai tad nu par vienu gadu tie uzreiz tik slikti palika?»
«Bet nu redzi, tagad viņš raksta tā

. .
.»

Pēterim patiešām par šādu rīcību metās dusmas. «Kas tad šis J — — tāds

īsti ir . . .»

«Cik izzināts, kāds jauns students no Sodus Sesavniekiem ...»

«Varbūt, ka viņš no zemkopības tikpat daudz zin kā cūka no svētdienas . . .»

«To pašu saka arī Georg Māter kungs no Jelgavas,» 118 Tomsons papildi-

nāja. «Viņš jauno studentu nosauc par nemākuli un gluži nepiedzīvojušu
cilvēku ...»

«Tā nu tautiskam laikrakstam nevajadzētu vis rīkoties,» Pēteris skumdēja.
«Laucinieki taču liek lielu svaru uz to, ko raksta «Baltijas Vēstnesis» . . .»

«īr nepiedodami, ka Dīriķis tādas lietas uzņem,» Tomsons turpināja. «Par

manām lugām viņš var rakstīt, ko grib, bet, ja tas nepatiesi uzbrūk maniem skun-

stes mēsliem, tad viņam gan vajadzētu apdomāt ...»

«Kas nav labi, tas nav labi!» Pēteris viņam piebalsoja. «Protams, arī tautietis
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nedrīkst sliktu preci smērēt. Man vienalga, vai siļķe ir tautiska, ja tikai tā laba.

Bet, ja man tautietis tikpat labu preci dod kā cittautietis, tad man jāturas pie
tautieša.»

Tomsons piesarka. Ar viņa zuperiņiem tomēr nebija tik riktīgi. Lauris, kas tur

bija strādājis, zināja stāstīt, ka mēsliem bērtas klāt skaidras smiltis
—

vai ar paša
Tomsona ziņu, to viņš nemācēja sacīt.

«Tas arī mans princips,» viņš beidzot sacīja. «Pie šī principa arī turas vā-

cieši. Ja es nebūtu saistījies ar Latviešu biedrību, daudz tālāk būtu ticis.»

«Nu, nu,» Pēteris uzstājās, «nevar taču biedrību darīt atbildīgu par «Baltijas
Vēstnesi». Raksti pretim, ja nav pareizi, bet tādēļ vēl nav nekāda iemesla atrau-

ties no biedrības ...»

Viņi pārlika lietu šā un pārlika to tā, un beidzot arī Tomsons ļāvās pieru-
nāties. «Labi, strādāšu arī turpmāk biedrībā. Bet, ja man notiek pārestība, tad

jums, visiem labiem tautiešiem, vajag par to protestēt.»

Pēteris an apsolīja. «Tads brālis jus man esat viens, tads otrs. Bet priekš
tautas vajag stāvēt un priekš taisnības arī.»

Kad Krišjānis Valdemārs apmeklēja Rīgu tai nolūkā tautiešus samierināt, tad

Pēteris apspriedās arī ar viņu un prasīja padomu, kā dzīvību biedrībā pacelt.
Valdemārs ieteica, lai biedrība

pa ziemas vakariem atdod savas telpas priekš jūr-

skolas noturēšanas. Šis priekšlikums arī pie runas vīriem atrada piekrišanu. Bet,

ja no šī projekta nekas neiznāca, tad caur to, ka ar telpām vien nebija līdzēts.

Trūka vajadzīgo pārējo līdzekļu . .
.

Tad vēl tika iekustināts jautājums, vai biedrībā nederētu ierīkot bēru lādi tāpat
kā Cerības biedrībā, Pavasarā un Jonatānā, kur ļoti daudz ļaužu pulcējās. No

savas puses Pēteris ar dažiem citiem biedriem kopā gribēja ierīkot biedrībā ziņu

biroju un vidutājības kantori, lai te daudzmaz rastos dzīvība. Kādēļ viņiem va-

jadzēja Aizeka Jochumsona? Paši varēja paņemt procentus un kurtažu un arī

biedrība ko nopelnīt.
Bet nekā. Neko viņu birojs nevarēja izdarīt, ja Aizeks tiem nenāca palīgā.

Pašam Pēterim iznāca izdevīgāki savas darīšanas noslēgt caur Aizeku nekā caur

pašu biroju.
Tātad varēja redzēt, ka viņiem netrūka labas gribas darīt visu, kas vien viņu

spēkā, lai biedrību paceltu morāliski un materiāli.

Caur Latviešu, biedrības vidutājību latvieši ar 167 priekšmetiem piedalījās
Maskavā pie 1872. gadā noturētās politechniskās izstādes. Biedrība tur ieguva

pašu augstāko godalgu, goda diplomu, citi latviešu izstādītāji 4 zelta medalus,

1 mazu un 4 lielus sudraba medalus, 5 bronzas medaļus un visi citi pateicības
rakstus. Pats priekšnieks ar dažiem biedriem enkurniekiem ienesa biedrībai laurus

kā krietnākie ūdens braucēji Krievijā iršanās cīņā. Par šo gadījumu kronikas

raksta sekoši:

«Iršanās jeb airošanās notika zem lielfirsta Konstantina Nikolajeviča virs-

pārskata uz Maskavas
upes pie Studeņec, pretim Maskavas «jachtklubai». Spē-

košanās bija ar visai slaikām jachtklubas laivām. Pirmā spēkošanās notika tā, ka

katrā laivā viens airotājs un otrs pie stūra-(res). Architekts Baumanis sēdēja airēs

un enkurnieks Tošs pie stūra. Baumanis no lielfirsta Konstantina Nikolajeviča

dabūja par goda algu smalku kastīti ar sudraba cigāru un spičku dozi. Otra spē-

košanās bija starp diviem airētājiem un stūrmani katrā laivā. Te nu arī airēs sē-

dēja enkurnieki Strauchs un Tošs un architekts Baumanis pie stūra. Atkal vin-

nēja — un par godalgu viens dārgs pulkstenis tiem tika pasniegts, kas tagad stāv
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\ enkurnieku amata kantori, — Ari trešo reizi tie būtu vinnējuši, kur četri sēdēja
airēs, kad

par
nelaimi viņiem laiva nebūtu uz sēkļa uzskrējusi.»

Caur šo izstādi latvieši nu tika plašā Krievijā un arī citu tautu starpā pazīs-
tami un tie iespēja sev slavu un atzīšanu izpelnīties kā darbīga un izveicīga tauta.

Tātad arī saimniecības vīri darīja priekš tautas, ko spēja, un piegrieza vērību

praktiskām techniskām padarīšanām un nevis kādiem «dieviņiem» un citām ideā-

lām lietām, kas neko neienesa. Bet arī tas maz ienesa, un biedrībai aptrūka nau-

das. Nespēja vairs samaksāt hipotēku procentus. Kur tos ņemt?
«Mums nauda jāgādā,» Baumanis sacīja. «Vai ļausim savu biedrību pārdot

uz ūtrupes?»
Tas bija aplinkus aizrādījums, lai kasieris Rambergs, kurš bija turīgs vīrs,

vajadzīgo naudu aizdod.

«Es jau esmu uz miera to tūkstoti aizdot,» Rambergs atbildēja, «bet lai runas

vīri parakstās, ka tie galvo par atdošanu. Es citādi ne ...»

«Labi, nu tad sasauksim runas viru sapulci,» priekšnieks sacīja. «Es domāju,
ka tie parakstīs ar mīļu prātu.»

Pēc kādām dienām arī šī runas vīru sapulce sanāca. Un tai nu Rambergs
ņēma skaidrot. «Redziet, ja biedrība nesamaksā, tad hipotēka liek viņu uz ūtrupi.
Vai mēs to pielaidīsim? Tad jau mēs nebūtu nekādi tautieši. Es aizdošu to

naudu, bet jums jāgalvo, ka biedrība man to atkal atdod. Un, tā kā mēs visi esam

mirstīgi cilvēki, tad to lietu vajag izdarīt rakstiski. Priekšnieks lai noraksta rakstu,

un jūs parakstiet savus vārdus. Nu, Mikum, Kreili, ko domājat?!»

«Nezinu,» Mikums piesarcis atbildēja, «man jāgalvo priekš znota
..

. grib

pirkt māju.»

«Man Mārcis jau atkal uz zemēm nodomājis pirkt muiželi, bus jāpiepalīdz

viņam,» Kreilis paskaidroja no savas puses. «Pulka to izdošanu
.
. .»

Mārcis šoreiz neteica ne vārda un izlīda klusu
pa

durvīm. Citi runas vīri ar,

vienam tāda vaina, otram tāda, un nozūd viens pēc otra. Kad Pēteris ķer pēc

spalvas, lai parakstītos, Fuchsings tam piemin ar kāju un met ar acīm. «Uz tādu

nedrošu šefti nav ko ielaisties! . . .» Arī Pēteris iziet ar Fuchsingu aprunāties un

grib to pārliecināt, bet velti. Tas aizliekas no biedrības pavisam projām.
Priekšnieks ar kasieri runā un runā, beidzot apskatās apkārt un redz, ka nav

vairs neviena . .
.

Skaties, kādi gudrenieki!
Pētera paraksts jau gan bija apakšā, bet tas Ramberģim par maz. «Pag, es

varu vēl dabūt divus parakstus,» Krauklīts sacīja. Bija ieradies Lauris, tam viņš

izstāsta, kā lieta ir, un tas uz pēdām paraksta. Tāpat arī Koška labprātīgi deva

savu parakstu. Tātad Pēteris varēja atnest atpakaļ Ramberģim bez sava vēl

divus parakstus
...

no labiem tautiešiem
..

.

Ramberģis mazcienīgi norausta kamiešus. «Es jau neesmu tinti dzēris! No

tevis viena nevaru prasīt, lai tu man par to sumu galvo, un tie divi paraksti nav

plika vērdiņa vērti
.. .

Ko es no šiem zeļļiem paņemšu? To pliku dvēseli?
..

.»

No lietas nekas neiznāca. Pēteris, Lauris un Koška, vieni palikuši, ļāva sirdij

vaļu un izkratīja visu, kas uz tās bija sagūlies. «Tādi ir tie mūsu tautieši, tādi

viņi ir
...

Ar muti jā — bet, kad ar darbiem vajag, tad nav nekā! Pat Šiliņš,
lielais patriots, tā viņam mute līdz ausīm! Bet, kad vajag parakstīt savu vārdu, tad

izslītē
pa durvīm, ka ne čiku, ne grabu ...»

«Vai zināt, ko mums?!» Laurim piepeši acis ugunīgi iemirdzējās . . . «Mums

dibināt pavisam jaunu partiju un tad šos vecos klučus visus izšķūtēt no biedrības.

Lai nāk cita priekšniecība un rīkojas ...»
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Pēteris noraustīja kamiešus. «To ir viegli izsacīt!
.. . Pielūko, ka viņi tevi

papriekšu neizsviež . . . Uz tevim viņi sen jau ēdas ...»

Pēteris gan, cilvēks, labprāt būtu aizdevis biedrībai vajadzīgo sumu, bet, kamēr

bija sācis ar tām mājām krāmēties, tam reti kad bija svabadas naudas. Arī viņa
ģimene bija pavairojusies, pieskrējusi jauna meita. Par Magoni domāja saukt.

Kristīta vēl nebija
. .

. bet nekādas lielas lietas netaisīs. Grūti laiki, nevar trakot!

Un tādēļ arī biedrībai nevarēja svaidīties ar tiem tūkstošiem
..

.

Ramberģis turpretim bija praktisks cilvēks. Ja viņš nevarēja pietikt runas vī-

riem no tās puses, tas mēģināja atkal otrādi. «Viņi visi man parakstīs,» tas Pē-

terim sacīja, «un ne vien parakstīs, bet arī uz pēdām samaksās. Vadzi, es tev

pateikšu, kas man padomā . . .»

Viņš Pēteri ieveda sāņus telpās un tam izstāstīja
.. .

Nāca atpakaļ abi smie-

damies
.
. . «Tas ir smalki izdomāts,» Pēteris sacīja . . . «Es domāju, tam vajag

vilkt ...»

«Bez šaubām!» Ramberģis apstiprināja. «Tikai priekšlaik neizpaust un turēt

vislielākā slepenībā ...»

«Pats par sevi saprotams,» Pēteris apstiprināja. «Nevienam nebūs zināt, kas

tur būs un kas tur rīkotājs
.
. .»

Drīzi vien runas vīri un ievērojamākie biedri dabūja ielūgumu, lai ieronas

piektdien biedrībā uz goda mielastu, kas tiek sarīkots par brīvu. Maltīte: cepti

kartupeļi ar siļķi, alus un šņabis. Cits viss katram savs. Runas turēt un laimes

novēlēt atļauts, un pārrunāta tikšot kāda ļoti svarīga lieta.

Tas bija kaut kas oriģināls, kas nebijis_ un lielā mērā ierosināja ziņkārību.
Kas bija šis nezināmais mielasta rīkotājs? Šāda noslēpumainība patiešām kairi-

nāja. Vajadzēja taču to joku redzēt .
. .

Uzaicināja un vedināja līdzi arī savus

draugus un paziņas
. . .

Kad pienāca noteiktā diena un stunda, biedrībā saradās tik daudz ļaužu, ka

ar vienu lielo galdu nepietika, vajadzēja klāt otru. Jo nākuši bija ne vien tie, kas

lūgti, bet arī citi, kas vien par šo lietu bija dabūjuši ko dzirdēt. leradās Mārcis

pats pirmais, ieradās Mikums un Kreilis, un arī Andrejs un Didžis gribēja to

joku noskatīties: Jēkabs Dombrovskis, Andrejs Grīnups, Kristaps Bergs, Mār-

tiņš Balodis, Zanders Martinsons, Zilberfeils un Šiliņš, un vēl citi tā laika ievē-

rojamākie darbinieki. leaicinājumu bija dabūjis arī Starpingks, kas tagad bija

runas vīrs, viņš bija paņēmis līdzi savu draugu Kurmingku. Starpingks arī tagad

bija liels «tautietis». Viņš tev nepaliks atpakaļ, kur var satikties ar tautas vīriem

un savu pudeli vīna vai konjaka izsaukt, tas viņam «štrunt» . . . Arī laucenieki

bija ieradušies vairāki . . . Lapas Mārtiņš bija atvedis līdzi Brūmu Kārli no Maz-

Mežmuižas pagasta un Bērzmuižas Lielo Zariņu saimnieku, kviešu bīdelmani.

Bija vēl ieradušies citi laucenieki, starp tiem Pēterim kāds ļoti redzēts vaigs, bet

viņš nevarēja pateikt, kur ar to jau agrāk saticis. Bija atnākuši pat daži zi-

nātnieki; Dīriķis un Veinberģis gan ne, tie neparko nē un biedrību

Bija ieradies arī Lauris, kas nekur negribēja trūkt, kur kāda apspriešana priekš

tautas. Koška, kā zināms, jau bija turpat mājās.
Kad nu visi bija uzmetuši drusciņ uz lampas, uzkoduši pa kartupelim un ku-

mosam siļķes, Ramberģis piecēlās un, turēdams kādu vīstolu it ka bērnu uz

rokām, uzsāka šādu runu:
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«Kungi!
. . .Mums, latviešiem, ir piedzimis kāds bērns. Bet mums ir pietrūcis

naudas un mēs nespējam viņu nokristīt! Mani kungi! Mīļi jūs lūgšu novēlēt mūsu

bērnam ko uz kristībām. Vai gribat viņu redzēt?
..

. Kristīsim to par «Zelta

rūķīti»!»

Viņš iztina to no paunām: liela grāmata zeltītām lapām un sarkaniem samta

vākiem . . . «Kas novēl mūsu biedrībai labu un vēlas, lai tā izkuļas no saviem

parādiem, lai te šinī grāmatā ieraksta, ko tas vēlas viņai dāvināt.»

Viņa runa tika saņemta ar skaļiem aplausiem. «Bravo, bravo, lai dzīvo

Zelta rūķītis!» Visi bija pie labas omas, un visiem tas joks patika ļoti. «Ram-

bergs malacis, tā vajag!» Grāmata nu tika laista apkārt, un «kristībnieki» grieza

ciparus un nulles, ka čīkstēja vien! Un uzgriež viens otrs arī tīri labus ciparus
un noskaita naudu uz «fleķi» ..

.
Kurš tev gribēs palikt otram pakaļ? Andrejs

Grīnups gan piesarcis sacīja: «Piemānīja gan viņš mūs...» «Ko vajag, to va-

jag,» Jēkabs Dombrovskis noteica, un Starpingks piebilda: «štrunt! viena Katrīna

šurp vai turp!»
Te jāpiemin, ka rakstīšana netika slēgta tajā dienā, bet turpinājās vēl arvien

uz priekšu. Vēl vēlāk dažs labs piegrieza savu ciparu. Vēl tanī pašā gadā «Zelta

rūķītis» ienesa biedrībai pāri par 2000 rbļ. un izglāba to no bankrota.

Kad kristībnieki bija izdarījuši savu, tie nebūt nedomāja projām iet. Nepalika
jau pie kartupeļiem un siļķes vien, un nu tikai izdzīve īsti sākās. Sprāgst pudelēm
prapji, ka paukšķ vien, visi jūtas viens otram tuvināti, un valodas iet, ka raisās

vien! Vispirms jau, protams, runa velk uz tautas preteniekiem, tumsoņiem un biz-

maņiem. Tiek aizņemtas cīņas ar Bīlenšteinu, ka Kronvaldu Atis krietni mācējis

atbildēt «Baltijas Vēstnesī». 119 Un, ja par kādiem_ varoņa darbiem runāja, tad

«vēstnesis» un «vēstnesis» visiem mutē, tā ka Šiliņam un citiem kļuva tīri

neomulīgi.
«Nav jau arī Vēstnesis vien tas labais,» viņš ieminējās, «ir arī vēl citas

avīzes ...»

«Es arī nemaz tā tam Vēstnesim nepiekrītu,» kāds no lauceniekiem viņam
piebalsoja. «Ar saviem rakstiem tas sakūda kalpus pret saimniekiem. «Mājas
Viesis» un «Latviešu Avīzes» to nekad nedara. Bet ko še «Baltijas Vēstnesis»?»

Viņš izvilka numuru no kabatas un sāka lasīt: «Zemnieki saka: ja kungi paaug-

stina renti un laiki ir slikti, mēs esam spiesti pazemināt kalpu lones. Tie sanāk

kopā pagasta mājās un spriež par lones pazemināšanu. Bet kādēļ tad arī kalpiem
nav atļauts sapulcēties un pārspriest par savu algu paaugstināšanu? Strādnieks tā

mūžam vergo,
kamēr tam nav atļauts savu darba spēku pēc savas labākās sapra-

šanas lietot.»

Ak, kā tas Šiliņam bija runāts iz sirds, t. i., ne par velti uz Vēstnesi tā

skumdēja. «Dīriķis ir tikai jaucējs un tautas vienprātības ārdītājs!» viņš pilnu
krūti iesaucās. «Gribēja arī aizvadīt mūsu biedrību kapā, bet neizdevās. Esmu to

teicis un teikšu vēl, zinātnieki mūs agri vai vēli.pārdos vācietim. Are, Veinberģis

jau tagad izdod vācu avīzi!»

«Koo?! Veinberģis tā?!» tie, kas
par

lietu vēl nezināja, brīnodamies iesaucās.

«Nav tā, Šiliņ!» Stālberģis uzstājās. «Avīze tiek pie manis driķēta, un es

zinu, kā lieta ir. «Baltische Zeitung» raksta pret vāciešiem, mums, latviešiem, par

labu. Tā būtu viena laba avīze,» tas nobeidza, sāņus izspļaudams, «ja tikai tas

Veinberģis dotu laikā tos manuskriptus.»
«Bet kādēļ tad viņš neraksta latviešu laikrakstos?» daži neticīgi ieminējās.

«Kādēļ?» Štālberģis atņēmās. «Kungi latviešu avīzes nelasa, tie spriež tikai
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pēc tā, kas vācu avīzēs. Kā lai viņi zin, kā lieta patiesībā? Kungi nemaz tik

Jauni nav . . . viņi nezin, kam taisnība
. . .»

Visi klausījās, bet Koška neticīgi iesaucās: «Ej, ko nu stāsti!» Un Lauris

skeptiski nosmējās: «Hahahaha! ...»

lestājās brīdi klusums.

«Lai nu kā!» viens no lauceniekiem to pārtrauca ..
. «Kā ikurāt «Baltijas

Vēstnesis» var sacīt, ka mēs, bīdelmaņi, Dobeles apgabalā lietojam pārāk lielus

miltu maisus
. . .

Tos cilājot, puiši dabūjot bruku. . .
Tad jau ikurāt viņš uzstā-

jas pret riktīgu puiša darbu. Ja man puisim jādod gadā savu 80 līdz 90 rubļu un

vēl mazās drānas, tad es gan varu prasīt, lai viņš ari maisu nes
. .

.»

«Un kā tad viņš var sacīt, ka kalpiem jāvergo,» pirmais laucenieks atkal atņē-
mās ..

. «Mēs, saimnieki, nositot kalpiem lones?! Mēs to nemaz neprotam. Mēs

solām viens par otru vairāk
...

Ja es savam puisim solu uz nākošu gadu 80 rubļus,
mans pušenieks tam sola 85, lai iet pie viņa. Bet kalps, tas neies vis par otru

lētāki. Puiši
pa diviem trim sasēžas kopā uz grants vai žagaru vezma, nospriež,

kādu loni prasīt, un nenolaiž, lai tu arī viņam zobu lauztu laukā ...»

Te jāpiezīmē, ka «Baltijas Vēstnesis», tā rakstīdams, nemaz tā nedomāja.

Dabūjis zināt, ka raksts tā tiek uzņemts, viņš vairs ne akls tā nerakstīja.

«Jā, jā, jūs, saimnieki, redzat tikai to, kas jums par labu,» Koška iesaucās.

«Jūs skaitāt tikai tos rubļus, ko viņiem dodat, bet neredzat vis to, ka viņam cauru

gadu priekš jums jāvergo
.. .

Tautieši mēs gan visi, bet jūs, saimnieki, savus

kalpus izspīlējat tikpat kā ādu!
. .

.»

«Priekš mums jāvergo?! Tā alga, ko mēs maksājam? . . . Nē, nē, mūsu die-

nās labāk par kalpu nekā par saimnieku ...»

Laurim acis ugunīgi iemirdzējās, viņš metās pulkā. «Nu, ja tev, tautas brāl,

slikti par saimnieku, atdodiet mājas kalpam, viņš tev sacīs paldievs! . . . Kalps ne-

var vis darīt, ko viņš grib, tam jādara, ko saimnieks liek
. . . Jāceļas, kad viņš

liek, jāiet visu cauru dienu... Viņam jāvergo visu cauru gadu, viņam nav

nekā ...»

«Par ko tad viņš to loni ņem? Tā tas jau nu tai pasaulē ir
. . .»

«Pasaulē ir?!» Lauris saslējās. «Par ko mums, latviešiem, ir tā biedrība?
. . .

Lai visi būtu tautieši, lai katram būtu kas, lai visiem būtu vienāda teikšana un

darīšana
. . .

Lai neviens nebūtu vairāk kā otrs. Tāpēc mums tās biedrības vajag,

un tāpēc mēs viņu glābjam un stutējam ...»

«Visiem lai būtu vienāda teikšana un darīšana?!» Kreilis aizskārts iesaucās.

«Tā jau atkal viena dumja valoda, ko tu, Lauri, runā! Ja katram plikadīdām
būs tāda pati teikšana un sacīšana kā man, par ko tad man jādod tik daudz

.
. .»

«Vienlīdz daudz, Kreili, vienlīdz daudz,» Lauris piesarcis pretojās, «mēs visi

esam tautieši ...»

Arī Starpingks gāja Kreilim par palīgu. «Labi, labi, visi vieni tautieši. Cik

tu ierakstīji «Zelta grāmatā»? Strunt, piecdesmit kapeikas! Koška tikai dividesmit

piecas. Bet es dividesmit piecus rubļus. Āre, nu!»

Nekas Lauri tik dziļi neievainoja, kā ja pārmeta viņa nabadzību. Sasarcis

viņš skatījās visapkārt, vai kāds nenāks viņam palīgā un neatvainos viņu, ka tas

tik maz devis. Bet nesagaidīja viņš to. «Katrs dod, cik viņš spēj,» tas beidzot

sāpīgi sacīja. «Arī tu, Kreili, biji reiz tikai kučieris.»

«īsts lamavajs!» Koška, kuram krūtīs vārījās, gāza vaļā. «Vai tu pats to

naudu sapelnīji? Ļaudis tev viņu sapelnīja ...»

«Kas tev par daļu?!» Mikums savam vecam draugam un biedram gāja
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palīgā. «Kādēļ tad ļaudis priekš tevis nestrādā un tev nepelna? Ja cilvēkam

kaut kas ir, tad viņš nav ķēzījams un nicināms . ..»

«Zinātnieku gudrības, politika!» Šiliņš iesaucās. «Es tikai saku: ātrāk miers

še nebūs, kamēr visus tos nemiera garus izskalos laukā no biedrības.»

Koška jau ar pilnu krūti pretim, bet Pēteris viņu apsauca. «Paliec nu mierā,

Koška!» tas, pieri saraucis, sacīja. «Ko tu tik daudz jaucies un rocies?! Sapro-

tams, ka tas, kas biedrībai naudu dod, var arī kādu vārdu teikt. Kam nav, tam

nav arī nekāda sacīšana . .
.»

Ar to lieta bija izbeigta. Mielastotāji novērsās uz citām lietām. Koška ar

Lauri aizskarti aizlavījās projām un nosēdās otrā istabas stūrī. Viņi nevar pie-

griezt tik lielu ciparu kā citi, viņi nav nekādi labi tautieši
. .

.

Viņu iztrūkums te arī nedarīja nekādu robu. lesilusē sabiedrība runāja un

trieca savas valodas, un pēdējie, kas vēl nebija zīmējuši, ierakstīja grāmatā savus

vārdus.

Pienāca arī svešā laucenieka rinda, kas visu vakaru tikai klausījās un ļoti maz

runāja. Pēterim viņš ļoti interesēja, un tādēļ viņš uzmanīja, kā viņš savu vārdu

rakstīs. Svešais ierakstīja «Vītols».

«Atvainojiet, kungs!» Pēteris viņu beidzot uzrunāja. «Es arī pazinu kādu

Vītolu, bet jūs tas neesat ...»

«Kas var zināt,» svešais pasmaidīja. «Vai mēs nevarētu parunāties zem

četrām acīm?»

Pēteris pētoši viņu uzlūkoja. «Ja jums patīkami, tad iesim uz manu istabu. . .»

Svešais viņam tur sekoja. Kad viņi bija vieni, tas noņēma savu lieko bārzdu

un matus, kuri bija tik dabīgi, ka Pēteris ne mūžam nebūtu varējis sacīt, ka tie

pielikti. «Vai mani nu pazīsti?»
«Kārli, tu?! Tas pats Kaugaru pagasta vecākais Vītols?»

«Tas pats!» Lai gan tas bija nodzinis savu īsto bārzdu, Pēteris viņu bez

bārzdas labāk pazina nekā ar svešo bārzdu. Viņi apkampās un skūpstījās. «Bet

kādēļ tad tu maskojies?»
«St! Neviens to nedrīkst zināt! Man jābēg

..
.»

Pēteris satrūkās. «Nu, nu! Tu taču nevienu nebūsi nositis?!»

«Tas nē, bet mani grib likt cietumā! Tiklīdz tie dabū mani rokā, tie sper

mani iekšā. Kamēr nebiju mājā, tie revidējuši pagasta kasi un atraduši ap

2000 rubļu lielu iztrūkumu. Bet tas nav taisnība! Pagasts man vismaz kādu

1500 rubļu parādā. Tikai rēķini nav savesti kārtībā.»

«Bet kādēļ tu nestājies pretim?»
«Kā lai es to pierādu, kamēr lieta tiek izmeklēta? Zemes tiesa jau taisījusi

aizmugurisku spriedumu . . .
esmu pārsūdzējis uz senātu. Došos tagad uz Pēter-

burgu un raudzīšu dabūt no senāta neaizskaramības zīmi, kamēr mana lieta top

izmeklēta. Bet, kamēr man tādas zīmes nav kabatā, man jāsargās, lai viņi nedabū

mani rokā.»

«Es tevi saprotu,» Pēteris, viņu sāpīgi uzlūkodams, sacīja. «Tas ir par to

adresi . . . Redzi, kā viņi mūs ēd! Mūsu biedrība jau sen būtu noēsta, ja par

laimi Kube nebūtu aizgājis no amata »

Vītols kādu brīdi iegrima domās un noskumis nokāra galvu. «Daudz, ļoti
daudz es tās lietas dēļ esmu zaudējis. Savus labos ienākumus

. . . stāvokli. To visu

es paciestu ja, ja » viņš meklēja vārdus un apklusa. «Savu līgavu es

zaudēju — —» viņš pēc brīža ieminējās. «Es taču viņai vairs nevaru sagādāt
stāvokli atteicu viņai. Tagad viņa aiziet pie cita —»

Pēterim tas nebūt nepatika. «Bet kāpēc tad tūdaļ tik mazticīgi!» viņš gribēja
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jau sacīt. Bet neizteica, jo redzēja drauga acī spožu asaru. Viņš prata cienīt viņa

sāpes, un tā uz brīdi iestājās dziļš klusums.

«Ek!» Vītols pēc kāda brīža, savu sirdi pārkodis, atmeta ar roku. «Lietas

jāņem tā, kā viņas ir. Tātad zini, draugs, neviens nedrīkst manīt, kas es esmu. Ja
mani kāds uzdod policijai, uz vietas varu tikt apcietināts. Vislabāk, ja tepat pie
tevis varētu dabūt naktsmājas ...

rīt agri došos ceļā ...»

«Labi, vari dabūt! Bet, lai lieta neuzkristu, iesim atpakaļ pie citiem. Es par

tevi vairs nemaz nelikšos zinot.»

Viņi izgāja atkal ārā biedrības bufetē pie citiem un trieca pavisam par citām

lietām. Jautri vajag dzīvot, tas ir viss! Pēteris piesita ir vienam, ir otram, uz-

meklēja arī Lauri. To tomēr viņam šovakar neizdevās samierināt
.. . sirdī ķerts,

tas aizgāja.

Caur Valdemāra vidutājību B. Dīriķis iestājās atkal atpakaļ biedrībā un

ieņēma atkal savu runas vīra vietu. Tad vēl Rīgā nometās divi jauni advokāti,

J. Zaķīts un Krišjānis Kalniņš. Tā kā viņi nekādos strīdos nebija iejaukti,
saimniecības vīri tos uzņēma abām rokām, ievēlēja tos par runas vīriem un Kriš-

jāni Kalniņu 120 bez tam par priekšnieka vietnieku. Blakus minot, šinī gadā bied-

rībā jo lielā mērā bija stiprinājies «Mājas Viesa» iespaids. Ansis Leitāns bija
biedrības sekretārs, Laubes Indriķis runas vīrs, un pats Ernsts Plates, kas bija
revidents, bezmaz tika ievēlēts

par runas vīru. Tikai ar mazu balsu starpību tas

palika atpakaļ kandidātos . . .

Ir tātad saprotams, ka «Mājas Viesis» ziņas par biedrību dabūja no pirmā

avota. Ansis Leitāns visus lēmumus nodrukāja tikai savā avīzē, tā kā «Baltijas
Vēstnesis», kuram pārmeta, ka viņš pret biedrību nelabvēlīgs, sūrojās, ka viņš
labprāt ko vairāk rakstītu par biedrības darbību, bet viņam netiekot sniegtas ziņas.

Turpretim revidenti Ernsts Plates un I. Laube atrada, ka biedrībā viss «riktīgi».
Sīkumus viņi negribot aiztikt, lai biedrība «reiz varētu pie miera nākt» . . . Pie

tam varēja redzēt, ka saimniecības vīru partija cīnoties bija nogurusi un no visas

sirds vēlējās samierināšanos.

Abi jaunie advokāti bija rosīgi darbinieki biedrībā. Tikai Zaķītim nebija tā

piekrišana, kas Kalniņam. Gan arī viņš gudrs, «študierēts» cilvēks, bet lika to

pārāk manīt un katrā lietā gribēja paturēt taisnību. Pie tam viņš jautājumā nemaz

pietiekoši nebija iedziļinājies, un dažu labu reizi jau nemācīts cilvēks varēja

izprast, ka viņam nav taisnība, jo viņš svaidījās vienreiz tā un otrreiz tā un mīlēja

tiepties, pie kam nevienu nepārliecināja.

Krišjānis Kalniņš tā ne. lekāms tas par
kādu lietu vārdu teica, tas mīlēja

pirms pārdomāt un ar to tuvāk iepazīties. Bet, ja viņš vārdu teica, tad tikpat
kā ar cirvi nocirta un ne par matu vairs no saviem uzskatiem neatkāpās. Pie tam

viņš bija labs runātājs un, ja par kādu jautājumu bija domu starpība, tad ātrāk

mierā nedevās, kamēr vai nu savus pretiniekus bija pārliecinājis, vai arī lietu tik

pamatīgi iztirzājis un izšķīris, ka katram tikpat skaidri kā uz delnas bija sare-

dzams, kam tas nepiekrīt un ko tas aizstāv. Tādēļ tad arī balsu vairums arvien

bija viņa pusē. Jo viņš ne vien bija dūšīgs runātājs, bet ari darītājs. Neraugot,
ka tam pašam ar savu praksi bija darba pilnas rokas, viņš katru uzdevumu, ko

bija dabūjis no biedrības, apzinīgi izpildīja. Uz sēdēm ieradās uz mata noteiktā
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laika tikpat ka uzvilkts pulkstenis. Biedrības veči ar labpatiku sacīja: «Tas ir

cilvēks, tāda mums sen vajadzēja.»

Viņa popularitāte auga ar katru dienu. Prasi, kādā lietā tu gribi, visur viņš
tev zin atrast padomu un ne vien to, viņš palīdz arī strādāt un, ja reiz kas no-

lemts, tad neatlaidīgi ved to cauri. Ir viegli saprotams, ka tad katrs viņu gribēja.
Saimniecības vīri viņu skaitīja pie savas partijas, bet zinātnieki sacīja: «tas ir

mūs' cilvēks.» Protams gan, ka savus uzskatus viņš neslēpa. «Izglītotu cilvēku,

izglītotu mums biedrībā vajag,» viņš sacīja katram. «Ja mums nebūs izglītotu,
kas spēj ko darīt, mēs it nekur netiksim ...»

Protams, ka arī nu Pēteris visās lietās izklausīja viņa padomu. Saimniecības

vīrus bija grūti piedabūt pie kāda pozitiva, soļa biedrības labā, pirms Kalniņam

vajadzēja viņus iesildīt. Kā uzdabūt saimnieciskā ziņā uz ceļa biedrību, kura

vēl arvien mocījās ar pastāvīgu naudas trūkumu? Kā pacelt viņas morālisko cie-

nību, jo zvirbuļi sāka jau čivināt no visiem jumtiem: «biedrība- guļ
.. . viņa nekā

nedara»?.. .

Viņi nāca pie slēdziena, ka tautai vajag sniegt kaut ko jaunu. Ļoti laba lieta

bija dziedāšana. Ja vien kāds lauku koris pa gada svētkiem vai citādi iebrauca

Rīgu dimdināt, arvien tas pie rīdziniekiem atrada lielu piekrišanu. Kā būtu, ja tos

uzaicinātu iebraukt Rīgā vairākus vai visus? Bija notikuši tādi kopēji dziesmu

svētki Dobelē, Dikļos, Bauņos un citur un visur it labi izdevušies. Bet Rīgā tos

varēja sarīkot vēl lielākus un kuplākus, tādēļ ka še dziedātāju koriem bija iespē-

jams sabraukt kopā no it visām Latvijas malām. Te varēja, ar vārdu sakot, sarī-

kot vispārējus dziedāšanas svētkus. Tas būtu kaut kas liels un nedzirdēts un katrā

ziņā biedrībai dotu labus ienākumus.

Viņi aprunājās par šo lietu ar dažiem pazīstamiem koru diriģentiem. Tie šādai

idejai pilnīgi piekrita. Lieta ierosināta virzījās tālāk, un 9. februārī runas vīri uz

ātru roku nosprieda sarīkot Rīgā vēl tanī pašā gadā (1873.) vispārējus dziedā-

šanas svētkus, un proti, ap Jāņiem. Izvēlēja arī sevišķu svētku komiteju ar Ri-

chardu Tomsonu priekšgalā; starp viņas locekļiem bija arī Bernhards Dīriķis.
Tika pieaicināti lauku koru diriģenti un citi mūzikas pratēji, uzaicināti kori pie-

teikties, izraudzītas dziesmas un piesūtītas notis viņiem priekš iemācīšanās.

Tas bija pagūts uz ātru roku un lieliski pacēla gara stāvokli visā biedrībā.

It kā būtu radies jauns, mošs, radošs
gars. Viss tas tika pieskaitīts jaunajam

priekšnieka vietniekam, un viņa popularitāte auga. Un, kad vēl bija izpaudies, ka

gada svētkos, 19. februārī, viņš turēšot runu, tad liels pulks apmeklētāju ieradās

taisni tādēļ vien, lai viņu dzirdētu.

Arī Lauris un Koška bija sagrabinājuši savas kapeikas un samaksājuši dārgo-
galda karti, lai tikai varētu tur klāt būt. Viņi, tāpat kā visi citi, drudžaini gaidīja,
kad Krišjānis Kalniņš kāps katedrī. Ko tur Baumanis priekšlaicīgi teica, tas vi-

ņiem nebija no svara, pa to laiku nekavē ar ēšanu un dzeršanu. Bet, tiklīdz ko

saka: runās biedrības priekšnieka vietnieks Kalniņš, visi apklusa kā pelītes.

«Šodien,» viņš, dedzīgi vanaga acīm uzlūkodams publiku, uzsāk pilnā krūšu

balsī
—

«ir svarīga diena, jo 19. februārī ir ieņēmis troni Aleksandrs 11, kas

par to rūpējies, lai visi viņa pavalstnieki varētu pie labklāšanas nākt. Priekš kam

gan
nesvabads

vergs pūlējas un rūpējas? Priekš tam, lai viņa kungs— un daudz-

kārt varmāka — no viņa sviedriem varētu šķērst un plītēt! Tas dzineklis, kas

katru no mums mudina nepiekuzdami un neapnikuši strādāt, ir tā vēlēšanās priekš
sevis ko pagūt, tā pārliecināšanās priekš sevis ko iegūt, tā pārliecība, ka tas
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ir mūsu, ka mūsu paguvumu neviens nedrīkst savvaļīgi un varmācīgi mums

atraut »

Skaļi aplausi vietvietām pārtrauca runātāju . . . spulgas, mirdzošas acis, bravo

saucieni
...

aiz ovācijām viņam bieži vien bija jāapstājas. Bet tik droši un nesau-

dzīgi pirms viņa arī vēl neviens šinīs telpās nebija runājis. «Tas ir tas vīrs, kas

mūs, latviešus, vedīs pie gaismas un attīstības!» Lauris ugunīgām acīm iesaucās...

«Nākošais Latviešu biedrības priekšnieks ...»

Viņa vārdus maz ievēroja, tādēļ ka visus pievilka un ar savu runas spēku
apbūra pats Kalniņš. Kad runātājs bija labi sadevis tumsoņiem un varmākām, tā

sakot, skaidriem, saprotamiem vārdiem to izteicis, kas katram gulēja uz sirds,

viņš pārgāja uz biedrības iekšējām darīšanām, lai, turēdamies solidāri ar saviem

kolēģiem, pārējiem valdes locekļiem, labi sadotu opozicijai.

«Pērngad mūsu biedrībā plosījās briesmīga auka,» viņš turpināja. «Bargā
vētra draudēja biedrību ar visu namu sagrāzt. Bailīgi no tuvienes un tālienes

tautieši uz Rīgas Latviešu biedrību raudzījās. Daudzi noskumuši izsauca: «Bied-

rība vairs ilgi nepastāvēs! Viņa ies bojā, un mēs visi paliksim kaunā.» Mūsu

ienaidnieki jau izrēķināja to dienu un stundu, kad mūsu biedrība sagrūs, kad

mūsu namu pārdos un mēs atkal izklīdīsim. — Un taču mūsu biedrība vēl pa-

stāv — —
No tam redzams, ka mūsu biedrība dibināta uz stipra pamata, uz

nekustama klints akmeņa — —
Pēc pārdzīvotām ķildām esam nākuši pie paš-

atzīšanās. Mēs esam noģiduši, atzinuši un sapratuši, ka, tikai saderīgi strādājot,
biedrība zels, augs un kuplos ...»

Viņa runai sekoja aplausu vētra. «Tam tikai ir izteikšana un valoda,» dzir-

dēja visapkārt runājām. «Tomsons ir labs runātājs, bet viņam nenāk ne tuvumā.

Veinbergs ir gudrs un tam apķeršana, bet šis viņu nostāda pavisam ēnā.» Un

saimniecības vīri sacīja: «Ko nu teiks zinātnieki, mūsu biedrības boikotētāji ..
.»

P. Šiliņš, kas pēdējā laikā skaitījās par to labāko runātāju biedrībā, par šā-

diem sava sāncenša panākumiem tīri uztraucās. Tas gribēja parādīt savu, ka iku-

rāt tas arī prot runāt. Viņš ņēma vārdu un, it kā Kalniņa runu papildinādams,

skaļā balsī aizrādīja uz tiem vārdiem, kas teikti pie biedrības nama pamata ak-

meņa likšanas:

«Niecīgs, kāds tu, akmen, pēc savas būšanas esi, uz tevi tiek gruntētas lielas

un dārgas cerības. Audz liels un stiprs, lai tie, kas tavā pavēnī mitīs, varētu viņā
atrast drošu un jauku, mierīgu un mīlīgu patvērumu ...»

Šiliņš ņēmās tīri vai tā, ka tam sviedri lija,_ tomēr nekādu ievērību nesasniedza.

Visi viņu tīri smiedamies uzlūkoja. «Ko nu, Šiliņ, mocies,» Kreilis viņam sacīja,

«tev jau tā neiet. Ne tev tā valoda, ne izteikšana, kas viņam.» Un Laurim acis

ugunīgi iemirdzējās. «Ko tu mums saki, tas sen jau zināms
. . .

esam to jau aiz-

mirsuši. Bet, ko viņš saka, tas ir kas jauns. Mēs negribam strādāt, lai kungs un

varmāka varētu šķiest un plītēt
.. . mēs negribam vergi būt

. . .
Lūk, tā ir brī-

vestība! Tas ir īsts tautas vīrs, kas māk pateikt tā. Bet ko tu te muldi!»

Šiliņš balti vien noskatījās, un, ja tas pats nebūtu tik daudz ieinteresēts, tas

būtu uz pēdām pasacījis: «tādu dumpenieku un plikadīdu no biedrības laukā!»

Bet ko tagad viņam teiksi? Viņš jau runā tikai to pakaļ, ko Kalniņš saka, un

tam visi sauc «Ozianna!». Tādēļ viņš labāk norija savas dusmas un likās, ka to

nemaz nebūtu dzirdējis, bet Lauri savā sirdī ienīda daudz vairāk nekā līdz šim.

Viņš piedalījās pie sarunām, kurām Kalniņa runa bija devusi bagātīgu vielu.

Gavilējoši saimniecības vīri uzlūkoja zinātniekus, kuri tagad satriekti un var tikai

klusu ciest. «Ko nu «Baltijas Vēstnesis» rakstīs?!» Šiliņš savā partijas uzvaras

priekā iesaucās. «Līdz šim viņš par mūsu biedrību tikai ķengājies. Ka viņš
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nobrāķē mūsu tejateri! Skat, tepat šinī numurā, ko viņš raksta: teātris neejot tāpēc,
ka arvien esot jāiesāk ar jauniem spēkiem, jo vecie met ar skunsti, tādēļ ka brūt-

gāns radies, Daugavā ledus nedrošs, galva sāp, vaļas trūkst utt. Kur palikušas
Hofman, Klein un Magon jaunkundzes? Kur Michelson, Obdov un Litchen

kungi? Alunāns pats, kad
saņemas, spēlē diezgan labi. Ko domā: diezgan labi!

Kā «Baltijas Vēstnesis» tā varēja atzīties ...»

Protams, ka Ādolfam netrūka arī savu skauģu un pretinieku, bet lielais vai-

rums stāvēja viņa pusē. Katru kritiku par viņu, lai viņa šāda vai tāda, ja tā

nebija labvēlīga, to uzskatīja taisni par ļaunprātību. Jo uzskati bija tādi, ka par
Ādolfu teātri labāk vairs nemaz nevarēja izspēlēt! Tev jau tā jāsmejas, ka vai

bez zarnu paliec, kur nu vēl vairāk.

Visdziļāk Kalniņa runa bij ķērusi sirdi un atstājusi tur atbalsi — Laurim. Te

izteicās kaut kas, kas jau agrāk viņam tumši bija garā tēlojies, bet bija sarežģīts
un neskaidrs, un par ko tas jau daudz bija galvu lauzījis. Vai tautas mīlestība

varēja visas kaites dziedināt? Vai tautība dos to laimīgo nākotni un labklājību

visiem, kas nosapņota? Vai tautība iznīdēs galīgi verdzību un dos pilnu brīvību

un tautieši būs visi vienādi kā brāļi? Šinīs drošos vārdos, kas te tika teikts, par

to vairs nebija jāšaubās. Tikai neviens viņu nesaprata tā, kā viņš to domāja, ne

Mikums, ne Kreilis, ne Mārcis, un droši vien pats Kalniņš arī laikam to tā nebija

sapratis. Tikai Koška daudzmaz nojauta, kas viņa draugam tēlojās priekšā.

«Jā, jā, Lauri, mums vēl arvien jāvergo,» viņš sacīja. «Vienalga, vai vācu

kungam vai latviešu saimniekam, vai vīnūžniekam! Vergošanu vajag galīgi atcelt,
tad tautai būs ziedu laiki.»

Svētki pagāja. Ir pats par sevi saprotams, ka Laura vispatiesākā sirds vēlē-

šanās bija izrunāties ar Kalniņu par ierosināto jautājumu tuvāk. Bet viņam bija

ļoti grūti pie tā pietikt. Līdz ar popularitāti tautas lietā jaunais jurists bija

ieguva arī it drīzā laikā tik plašu praksi, ka ej pie viņa, kad gribi, klienti rin-

dām sēž priekšā. Kad tad nu bija nogaidījis lielo laiku un tika pēc rindas pie

viņa klāt un Kalniņš dabūja zināt, ka nav nācis tiesu lietās, bet tāpat par tau-

tību izrunāties, tas atsacīja: «Atnāciet, draugs, biedrībā, man tagad nav laika.»

Bet biedrībā, ja ar viņu gribēja runāt, tur atkal tam nebija laika. Centīgais

Kalniņš vienmēr bija apkrauts ar darbiem, ieradās, kā jau sacīts, taisni noteiktā

laikā kā uzvilkts pulkstenis un, izdarījis savus pienākumus, devās atkal projām.

Viņam neatlika neviena lieka brītiņa, un tā Lauris viņam nekad netika klāt. Kaut

jele jaunais tautas vīrs būtu zinājis, cik ļoti tas viņu cienīja un cik dziļi tas

viņam bija runājis iz sirds.

Nu, ja lieta citādi negāja, viņš izdomāja, rau, ko: Kalniņa birojā runas stun-

dās stājās rindā, it kā viņam būtu kāda tiesu darīšana, un, ticis priekšā, nolika

rubli uz galda, bez kura Kalniņš nemaz neuzsāka runu. «Atvainojiet, kungs, man

vajag ar jums runāt un izteikt, kas man uz sirds. Jūsu laiks ir dārgs, es esmu

nabaga vīrs, vairāk kā to rubli nespēju maksāt. Par to taču varēsiet ziedot man

kādu cetorkšņa stundiņu — un vairāk es negribu.»
«Labprāt, draugs,» Kalniņš laipni atbildēja. «Kas jums ir par

lietu?»

«Tautas lieta!» Lauris attrauca. «Man ar jums par to jārunā.»

Kalniņš sarauca pieri un stūma viņam viņa rubli atpakaļ. «Nu, tad nāciet

biedrībā.»

«Nē, nē!» Lauris viņu pārtrauca un stūma viņa naudu atkal atpakaļ. «Jūsu
laiku gribu atlīdzināt. Vai tad tautas lieta mazāk svarīga kā kāda tiesu lieta?»

«Nu, jā,» Kalniņš drusku piesarka, «savā ziņā gan ne. Bet savu naudu ņemiet
atpakaļ.»
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«Bet es taču aizkavēju tāpat jūsu laiku
.. . jums pilna istaba ļaužu. Vai,

kungs, kā es no jums to varu prasīt?!»

«Ņemiet atpakaļ savu naudu!» Kalniņš kategoriski noteica. «Par tādām lie-

tām honorāru neņemu.
Gribu jūs tāpat uzklausīt. Ko jūs man gribat sacīt?»

Viņš cieši uzlūkoja Lauri, kurš gandrīz it kā pieķerts piesarka, bet tad sa-

ņēmās, un viņa acis ugunīgi iemirdzējās . . . «Jūsu runa pie goda mielasta, tā man

gāja pie sirds! Vergs strādā priekš sava kunga — — es zinu, priekš nolādētā

vācieša, kas izšķiež mūsu sviedrus. Septiņi simts gadus viņš tos rijis un plītējis,
un mūsu senči pie vergu darbiem grauzuši bada garozu. Sakiet, vai latviešu

tautai pienāks reiz labāka nākotne? Vai tā pieredzēs ziedu laikus?»

«Es domāju gan!» Kalniņš noteikti atbildēja. «Jo tagad mums tā brīvestība

dota, un mēs strādājam paši priekš sevis.

Laurim acis uzliesmoja. «Jūs to tik noteikti un pārliecināti sakāt, jūs būsiet

tas vīrs, kas vedīs mūs uz labāku nākotni! Man tomēr vēl tā lieta neskaidra,
kungs! Vai mana nasta pie tautieša Dombrovska ir vieglāka nekā pie vācieša

Hammera? Man liekas, tas ir viss viens! Daudz kas man tumšs un neiz-

protams.»

Kalniņš viņu neizprazdams jautājoši uzlūkoja.

«Es jau par to galvu nelauzu, es iztieku!» Lauris trauca tālāk. «Man daudz

nevajaga . . . mazs es vīriņš, mazs mans vēderiņš. Bet priekš tautas lietas gribu
stāvēt, cik spēšu! Vai mēs piedzīvosim jaunus, labākus laikus? Vai pūtīs vējš,
kas spirdzina un tautas kroni mirdzina?»

Kalniņš viņu, vēl arvien neizprazdams, uzlūkoja. «Ko tad jūs vēlaties, lai

jums tieši paskaidroju par tautas lietu?»

«Ko mums būs darīt, lai tauta kļūtu pie labklājības?!» Lauris liesmojošām
acīm turpināja. «Par sevi personīgi es neskatos, bet tautai būs to labumu baudīt,

ko ķeizars viņai devis! Tautai būs uzplaukt, bet pa kādiem ceļiem? Un pēc kā tai

jācenšas?»

Kalniņš, drusku padomājis, iesāka: «Mums, latviešiem, jācenšas pēc divām

lietām — pēc turības un izglītības. Turība mums rāsies caur to, ka baudīsim

paši savus darba augļus un ne vairs vācieši. Izglītību iegūsim caur to, ka sūtīsim

savus bērnus skolā un mūsu centīgiem jaunekļiem ar materiāliem līdzekļiem līdzē-

sim ietikt augstskolās. Mums vajag studētu vīru, kas lai biedrībā un priekš tautas

strādā. Katra vietiņa un lietiņa pēc tādiem prasa. Tautai savus studentus vajag
pabalstīt, vai nu caur atpirkšanos no jaungada vizitēm vai citādi. «Baltijas
Vēstnesī» tā lieta itin pareizi bija iekustināta. Kāds M. J. liek priekšā, lai katra

zemnieku māja šim nolūkam maksā mazu labprātīgu nodokli. Kāds otrs iesūtītājs

tam pretim, jo studentu pabalstīšana nav tikvien kā zemkopju šķiras lieta, tā ir

vispārēja tautas lieta. Un tā itin pareizi. Kādēļ tad mūsu pašu tautas dēli nevar

būt tie mācītie kungi, kas ieņem tās vietas, ko tagad ieņem vācieši? Nu, sakiet

jūs paši! Kādēļ latviešiem pašiem nevar būt savi mācītāji, advokāti, inženieri,

dakteri? Redziet, ja no mūsu pašu tautas iznāk mācīts vīrs, tad, vienkārt, viņš
strādā priekš tautas, un, otrkārt, viņš tautu ceļ godā ...»

Laurim acis uzliesmoja. «Jā, jā, tad mums būs vīri, kas vedīs tautu uz jaunu,

labāku nākotni ...»

«Kas mūs vedīs pie pareiza ieskata, ka izglītībai ar turību jāiet roku rokās!»

Kalniņš viņu papildināja. «Kādēļ, piemēram, tagad biedrības vadoņi nepareizi

sašķēlušies partijās un velti tērē latviešu spēkus? Ja saimniecības viri apkaro

zinātniekus, tad tas ir tas pats, ka turība apkaro izglītību. Un no otras puses, ja
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zinātnieki cīnās pret saimniecības vīriem, tad tas ir tas pats, ka izglītība cinas pret

turību. Tā mēs nekur netiekam uz priekšu.»

«Tādēļ mums ir jādibina jauna partija, kas ir pret šķelšanos un paceļas pār

visiem,» Lauris dedzīgi iesaucās. «Esiet jūs mūs vadonis un vediet mūs uz

priekšu!
. . .

Mēs jūs celsim par priekšnieku Latviešu biedrībā.»

Lauris to izsacīja tik strauji un pārliecināti, ka Kalniņš mazliet piesarka. Bet

tad viņš vairīdamies atmeta ar roku. «Ir
par mani daudz spējīgāki gari, vairāk

iestrādājušies, piedzīvojuši, — Dīriķis, Tomsons, Baumanis
. .

.»

«Nav, nav neviena!» Lauris kategoriski attrauca. «Mums nav priekšgalā īsto

vīru, tādēļ atronamies tik bēdīgā stāvoklī.» Un, kad Kalniņš gribēja ko iebilst, viņš

strauji to pārtrauca: «Man nesakiet, esmu bijis, varu sacīt, klāt no paša sākuma!

Nu jau biedrība strādā sesto gadu, bet mēs netiekam ne no vietas. Dīriķis par
lēnu un nevar neko apņemties, Veinberģis tiepjas, Baumanis jauc mūs kopā ar

vāciešiem. Tomsons — ļoti skaisti runā, kad tam vīna glāze rokā, bet tautas brā-

ļiem tomēr pie skunstes mēsliem pieber smiltis. Ne mums Aleksandera skolas, ne

teātra, ne savas drukātavas, ne mūsu adrese pieņemta Pēterburgā —
— nekas

mums vēl nav no tautas laimīgās nākotnes! Vēl arvienu velna vācietis rāda mums

pigu un sit mums knipjus uz deguna. Mūsu vadoņi tikai zin, kā savā starpā

plēsties un plūkties, un tā mēs ne no vietas netiekam.»

Rūgti viņš norija pēdējos vārdus un it kā aizskarts apklusa. «Kā jau sacīts,»

Kalniņš domīgi piebilda, «es nepavisam nepiekrītu savstarpējām ķildām. Tās ir

liekas un vājina tikai mūsu spēkus. Tādā ziņā jūsu proponētā samierināšanās par-

tija varētu būt visai noderīga. Bet, kas attiecas uz to priekšnieka amatu, tad

esmu pārliecināts, ka to izpilda vīrs, kam
par mani lielāki nopelni un lielākas

spējas »

«Nē, nē —,»
Lauris vairs ne dzirdēt, «vecie lai iet pie malas un dod vietu

jauniem spēkiem. Lai tauta nāktu pie labākas nākotnes, lai nevienam vairs nebūtu

jāvergo .'. . lai celtos mācīti vīri no pašas tautas vidus
... — Mēs, biedri, esam

ieskatos, ka vienīgi jums un nevienam citam jātop par biedrības priekšnieku. —

Jūs nedrīkstiet atteikties
. .

.
mēs to gribam.»

Kalniņš krēslā palocījās. «Pateicos par uzticību! Viss, ko jūs vēlaties sa-

sniegt, ir labi un jauki, lai
gan es neredzu, kādēļ man nepieciešami jātop par

biedrības priekšnieku. Bet kā Latviešu biedrības biedrs es saprotu savu pilsoņa

pienākumu. Ja biedri man uztic kādu pienākumu un neatlaidīgi prasa,
lai to

izpildu, tad — tautas balss ir dieva balss!»

Viņš ķēra pēc pulksteņa, lai pārliecinātos, cik ilgs laiks jau aiztecējis. Lauris

pratās, ka tam jāiet. Vēlreiz, aizkustināts un sirsnīgi sajūsmināts, tas spieda jaunā

jurista roku un tad aizgāja. Aizgāja ugunīgām acīm, sirdī un garā pacilāts. Atvē-

rušās atkal cerības uz tautas nākotni.

Viņš arī tūdaļ stājās pie darba un aģitēja par savu ideju. Jādibina partija,
kas stāvētu pār visām partijām. Krišjānis Kalnup jāceļ par priekšnieku. Jāgādā

par to, lai no tautas celtos lielākā skaitā mācīti vīri un jāpabalsta studenti ar

stipendijām. Katrs lai pats būtu kungs par saviem sviedriem. Tie lai viņam pašam
nāktu par labu

...
ne kungam, kas tos šķiež un plītē.

Bet sadabūt sev domu biedrus un nodibināt partiju viņam nenācās nemaz tik

viegli. Kas viņam bez liekas apdomāšanās piekrita, bija Koška. «Tas ir labi,

Lauri,» viņš sacīja, «mēs negribam vairs citiem vergot. ..»

Didžis un Andrejs neko neteica, tikai, drusciņ pārdomājuši par viņa principu,

iesaucās: «Nu, tad jau mēs nemaz nevaram strādāt ar cilvēkiem!» Mārcis, tas tā:

«Ko tad Krauklīšu Pēteris saka? Ja viņš, tad es arī. . .»»
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Ar Kreili un Mikumu nebija ko runāt. Tiklīdz nāca runa par vergošanu, tie

tūlīt nostājās kungu pusē un ēdās līdz ar Šiliņu, ka Lauris tikai jāsviež ārā no

biedrības. Un pat Pēteris nemaz nebija tik cieti viņa pusē, kā Lauris to bija
iztēlojies.

Līdzcietīgi smaidīdams, viņš izklausīja sava drauga plānus. «Paliec nu mierā,

Lauri!» tas beidzot sacīja. «Uz tevi jau tā biedrībā ēdas, un tu vēl pie tračiem,

kas mums ir, gribi celt jaunu! Cik tad latviešiem beidzot būs to partiju? Kur divi

cilvēki kopā, tur tūlīt trīs partijas!»
Lauris viņu lūkoja par savu ideju pārliecināt un izklāstīja viņam vēlreiz savas

partijas lozungus. Bet Pēteri? vēl arvienu neticīgi nogrozīja galvu. «Kalniņš ir

lāga vīrs, es redzu, manis dēļ vēlēsim arī viņu par priekšnieku. Arī, kas attiecas

uz tām studentu stipendijām, es atzīstu; mācītu vīru mums vajag. Kādēļ mūsu

brālis nevar būt tāds pats mācīts un kungs kā vācietis? Bet par to vergošanu, —

vai zini, par
velti neviens ēst nedod! Katram sava maizīte jāpelna. Ja visi gribēs

būt kungi, kas tad tos darbus darīs? Ja visi gribēs būt kalpi, kas tad
par

darbu

maksās? Tā tam vajag būt, un tur nelīdz nekāda partija.»
Laurim acis ugunīgi iemirdzējās. «Tu taču nu, Pēter, nevari būt pret tautu,

lai ko, bet to es neticu! Tu taču esi bijis mans draugs no laika gala, vai es tevi

nepazīstu! Vai zini, kādēļ latvieši nav nākuši pie gara gaismas un labklājības?
Tādēļ, ka viņi bija vergi. Septiņsimt gadus vācu verdzībā

— —»

«Jā, jā, to jau mēs zinām,» Pēteris viņu pārtrauca. «Bet mums nav jāskatās
uz to, kas bijis, mums jāskatās uz to, kas tagad ir. Kad es Bērzmuižas ļaudīs
vēl ganos gāju, tad tas bija citādi. Tagad, kur esmu pats savs kungs, nu ir atkal

citādi. Par to, ka esmu pats savs kungs, man neviens neko nedod. Man pašam

par sevi jāzin. Jāgādā par sievu un bērniem. Pārtika, apģērbs
..

. skolas arī

vajadzēs. Par viņu nākotni man arī jāgādā.»
«Lai

ari, Peter, lai ari!» Lauris pārliecināts attrauca. «Lai kas varētu notikt

pasaulē, tu pret tautu nekad nebūsi ...»

«Protams, ka es pret tautu nebūšu. Es arī pret tavu partiju nebūšu. Tu man

arvien esi bijis tik tuvs biedrs, tikpat kā brālis. Kad es tā pārdomāju: ko visu mēs

abi neesam piedzīvojuši?! Jāteic, tas cilvēka mūžs ir tikpat raibs kā dzenis, bet

dzīvot mēs vēl arvien dzīvojam.»
Laurim ar to pietika. Pec viņa ieskatiem varēja uz Pētera rēķināt. Viņš tadeļ

vervēja tālāk citus biedrus.

Ar Ādolfa kompāniju un Lapas Mārtiņu, tur nebija vērts
..

. viņi nekad

lāgā nebija sapratušies. Ar Bertrama Kārli gan viņš runāja. Tas bija uz miera, it

sevišķi, attiecoties uz izglītību. Bet, kā vest tautu pie gaismas un attīstības, tur

viņam bija vēl kāds jauns priekšlikums. Vajagot noturēt tautai priekšlasījumus.

Viņš pats varot dot veselu sēriju «par spektra anal i z i» un «gaisa
iespaidu uz stādiem». Kaut

gan Bertramam bija tie vislabākie nolūki,

tad tomēr pats Lauris sāka šaubīties par iznākumu.

Bet vairāk viņš nevienu no biedriem nevarēja priekš savas partijas savervēt, lai

gan runāja katram vienam. Viņš tādēļ meklēja biedrus arī ārpus biedrības. Ar

lielām mokām tas vēl piedabūja klāt to vienu Gerli, kurš vēl nemaz nebija biedrs

Latviešu biedrībā. Tas ar partijas programas to daļu, kas attiecas uz vergošanu,

gan «iegāja». Cits viss viņam vienaldzīgi ...
vai tur Latviešu biedrībā šāds

priekšnieks vai tāds! Bet to gan viņš no citiem ceļojošiem amatniekiem bija dabū-

jis zināt, ka viņa faterlandē, iekš Konigreich Sachsen, strādnieki notaisījuši vienu

biedrību pret vergošanu un grib panākt to, ka uz priekšu par dienu bus jāstrādā



426

tikai astoņas stundas
...

Ja tadu lietu te arī grib panākt, tad arī viņš tura

līdzi
.
.

.

Lauris to viņam arī apsolīja: «Pagaidi tik, Gerle, būs tas mums arī! Lai

tikai mums biedrībā nokārtojas lietas, kā vajag, un zem jauna priekšnieka mēs

visi strādāsim saticībā! Lai tikai mums pietiekoši mācītu vīru, kas priekš tautas

var strādāt. Tad būs labi ir tev, ir man, ir visiem! Tad būs tāpat, kā sacīts tautas

dziesmā:

Visiem labi, visiem labi

Mūsu tēvu zemītē.

Zaķim labi cilpu mesti,

Rubenim rubenēt ...»

Tas labi! Gerle uz miera. Tiklīdz viņš nāks pie naudas, viņš iestāsies par
biedru Latviešu biedrībā . . .

Divdesmit sestā nodaļa

Lielās svētku dienas tuvojās. Pirmie latviešu vispārējie dziedāšanas svētki

bija nolikti uz 26., 27., 28. un 29. jūniju 1873. gadā. 121 Paši rīkotāji nebija

cerējuši, ka tie izdosies tik kupli un spoži. Jo vēl tikai marta sākumā kori dabūja

piesūtītās notis, tā ka priekš dziesmu samācīšanās atlika vēl tikai laika drusku

vairāk nekā trīs mēneši. Te nu jāievēro, ka dziedātāji pa
lielākai daļai bija

laucinieki, kuri dzīvoja verstēm un jūdzēm no savas mēģinājumu vietas atstatu,

kuriem no agra rīta līdz pat vēlam vakaram bija jāsvīst pie steidzīgiem lauku dar-

biem un kuriem tikai atlika vēlie vakari un svētdienas. Ja tie tad nu vēl varēja
atlicināt laiku un ierasties uz tālajiem un biežajiem mēģinājumiem un dziesmas

kārtīgi samācīties, tad gan varēja runāt par laucinieku uzupurēšanos un patrio-

tismu. Bija jāprasa, kā viņiem tas iespējams?
Bet latvieši, kas izcietuši septiņi simts gadus verdzību, tie arī izturēja šos

mazos grūtumus. Jaunekļus un jaunekles jau arī pie tam vēl kas cits kairināja.
Mēģinājumi pirmkārt deva ļoti labu izdevību satikties, it īpaši tiem, kuriem sirds

vilka vienam pēc otra. Tādu toreiz, tāpat kā tagad, katrā dziedātāju korī bija

diezgan. Un tad tā braukšana visiem kopā uz Rīgu un Rīgas dimdināšana, kas

tas viss kopā par traci! Un, vispār ņemot, kur ir kas vaļā, tur jauni ļaudis
arvien grib būt klāt.

. .

Tomēr, neraugot uz visu to lielo čaklumu, dziesmu iemācīšanās ziņā viņiem
nevar noliegt un nevar noliegt arī toreizējiem koru vadoņiem lielo cītību un

neatlaidību. Piemēram, vēlākais mūzikas mākslinieks Vīgneru Ernests 122 bija
toreiz vēl tikai vienkāršs pagasta skolotājs un kora vadonis Rendā, Kurzemē. Arī

tas ar savu jauktu kori devās uz vispārējiem dziedāšanas svētkiem. No Rīgas
virzienā uz Tukumu vēl nebija neviena dzelzceļa. Bet, tā kā vasaras laikā ceļš
labs

un, izņemot pa karsto dunduru laiku, braukšana patīkama, tad jaunie saim-

nieki sajūdza savus zirgus kopā garās orēs, kuras piesēda pilnas dziedātāju, un

devās ceļā.

No mājām izbraucot, vēl nebūt visas dziesmas nebija samācītas. Tādēļ ik-

vienā orē sasēdās viena balsa cilvēki. Katrā orē arī atradās viens tāds, kas jau
vairāk vai mazāk saprata muziķu un diriģentam varēja noderēt par palīgu. Tas

tad nu braucot sava balsa līdzbraucējus apmācīja. Pie kura kroga piebrauca, tur
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visi balsi sagāja kopā un diriģenta vadībā sadziedāja dziesmu, kā vajadzīgs. Tā

viņi uz ceļa iemācījās vairākas dziesmas un pie tam tik labi, ka pie dziesmu

kara ņēma vēl godalgu.
Tā viņi visi iebrauca Rīgā, šie lauku dziedātāji ar karogiem un ilkšu pulk-

steņa skaņām. No svētku Komitejas puses viņiem par uzturas vietu bija izbrīvēta

Vingrotāju zāle, kur bija sanests siens, un viņi visi dzīvoja kā
pa

talkām. Tomēr

Līgošu (Vīgneru) Ernests un citi diriģenti bija sagaidījuši, ka «Rīgas kungi» viņus
uzņems vairāk. ledzers ar viņiem kopā pa glāzītei, izstāstīs viņiem visu, kā pa

Rīgu iet. Jo viņiem, kas no Latviešu biedrības dzīvoja tālāk nost, bija daudz ko

jautāt. Bet neviens nerādīja ne acu. Tas ne mazum radīja īdzību dziedātājos vai,

labāk sakot, viņu vadītājos. Tā būtu izvērtusies par
atklātu kurnēšanu, ja Ving-

rotāju zālē nebūtu ieradies Lapas Mārtiņš. Gan ne biedrības sūtīts un piln-

varots, bet pats uz savu roku. Bet, tā kā ieradies starp viņiem daudz lasītais un

populārais dziesminieks Lapas Mārtiņš, kurš prata ne vien dzejot, bet arī pacelt
kausu, dzīvoja lauciniekiem pa vidu kā brālis, tad viņi arī pie senču miesta noska-

loja visu īdzību un «ziedoja slāpušiem gariem . . .»

Pirmie latviešu vispārējie dziedāšanas svētki, kā jau zinām, tika sarīkoti uz tik

ātru roku, ka neatlika nemaz laika šo rīkojumu diez kā reklamēt. levērojot, ka

latviešu avīžniecība toreiz bija vēl ļoti šaura (dienas laikrakstu nemaz nebija),
tad arī preses pabalsta trūka. Pie tam vēl, kā jau zināms, «Baltijas Vēstnesis»

atradās pret toreizējo Latviešu biedrības priekšniecību opozicijā, tad tas likās -—

vai nu tā bija vai ne — ka Dīriķis nedarītu visu, kas viņa spēkā, vai pat ar savu

klusēšanu strādātu svētkiem pretim. «Neraksta un neraksta tas «Vēstnesis» ne

akls .
.
. mūs iegāzt grib!» Šiliņš sūrojās

..
. «Strādā, pagāns, pretim tautas

lietai ...» Viņa biedri mēmi noraustīja kamiešus par zīmi, ka tur neko nevar

darīt. Vēl mazāk pabalsta no vācu preses. Tā skatījās uz šo pasākumu diezgan

šaubīgi un neticīgi, ka tas varētu izdoties pietiekoši mākslas ziņā.

Bailīgu dušu biedrības veči gaidīja pienākam to dienu. «Nu jau iekša būsim!

Ak tu piķis, tad neiet, tad neiet
.
. .» Iznāca tomēr beidzot ļoti labi.

Atklātības uzskati pret svētkiem apsviedās spēji apkārt par
svētkiem. Vispirms

notika garīgs koncerts Doma baznīcā. Bija sapulcēti vairāk nekā tūkstots dziedā-

tāju, un šāds milzu koncerts, starp citu, kā tas ir viegli saprotams, bija pievilcis
lielā skaitā arī mūzikas cienītājus un kritiķus — vāciešus. Viņi nevis tā kā lat-

vieši bija nākuši aiz patriotisma, bet tikai pašas lietas pēc. Var jau būt, ka dažs

arī bija ieradies aiz ziņkārības, lai noskatītos, kā bauri izgāžas. Bet dziesmu

spēks darīja savu. Izrādījās patiesa vecā paruna, ka dziesmas naidu mazina. Vācu

mūzikas kritiķu atsauksmes
par šo koncertu bija bez kaut kādas piegaršas, tīri

objektivas un lietišķas, īsi sakot, apsprieda priekšnesumus tā, it kā starp vācie-

šiem un latviešiem nebūtu nekāda naida. Vācu laikraksti pie tam aizrādīja arī uz

rītdienas lielo laicīgo koncertu Ķeizara dārzā kā uz baudījumu, kas ne ikkatru

dienu sasniedzams. Grieza vērību arī uz latviešu tautas dziesmu meldijām kā

ļoti oriģinālām, daiļām un harmoniskām. leteica ikvienam, kam vien laiks un

vaļa, nepalaist garām reto izdevību un apmeklēt šo milzu koncertu.

Tas iekustināja Rīgas publiku tādā mērā, ka nākošā dienā bija ļaužu «melns».

Šiliņš, kas bija pārzinātājs par biļešu pārdošanu, par tādu iznākumu nevarēja

valdīt savu prieku. Katram vienam pazīstamam, kas iejautājās: «nu, kā tad nu

iet?» tas attrauca: «labi iet, pavisam labi! «Baltijas Vēstnesis» mūs gan gribēja

iegāzt, bet nevarēja. Tauta zin, kas viņas īstie aizstāvji
. . .

tautas balss ir dieva

balss.»
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Protams, ka apmeklētāju lielākā daļa jau nu gan bija latvieši, bet bija arī

daudz vācieši. īt sevišķi pirmās un dārgākās vietās. Veselas rindas dzirdēja runā-

jam tikai pa vāciski. Reti kad kādā rīkojumā bija vienkopus tik daudz Rīgas
patriciešu kā še. Bija ieradies pat Rīgas vārdu vedošais birģermeistars, viņa
magnificence Eduards Hollanders. Par sevi protams, ka viņam, tāpat kā citiem

rātes locekļiem un arī gubernatoram, bija rezervētas brīvvietas.

Svētku komitejas priekšnieks Richards Tomsons augstos kungus sagaidīja un

uz viņu vaicājumiem deva vajadzīgos paskaidrojumus. Dziedātāju pavisam
45 kori, 34 no Vidzemes ar 699 dziedātājiem un 11 no Kurzemes ar 304 dziedā-

tājiem. Vakarējais koncerts Doma baznīcā bijis apmeklēts no 2299 personām; šīs

dienas publiku vērtējot apmēram uz 11.000. Sim koncertam vēl sekošot rīt

dziesmu karš. Koncerta virsdiriģents esot H. Zīle no Valkas un J. Bētiņš no

Irmlavas.

Viņiem necik tālu aiz muguras, ari pirmajās rindās, bija ieņēmusi vietas

Rabemaņa dzimta. Studenti-kārtībnieki Mikentālu Kārlis un Kreiļu Edelberts ar

krāsainām lentēm pie krūtīm viņai vietas ierādīja. Galvu palocīdams, konsuls pa-

teicās, bet jaunos cilvēkus viņš nepazina.

Kad nobeidzās koncerta pirmā daļa un iestājās pirmais starpbrīdis, publika
atlaidās no nopietnās uzmanības, ar kādu bija sekojusi priekšnesumiem, un, kā

rādījās, bija pāri pāram apmierināta. Konsuls Rabemanis, patīkami uztraukts,

noskatījās gan dziedātājos, gan publikā, kura kustējās un šalca tikpat kā ielīgota

jūra. Un uz estrādes raibs ņudzeklis baltu, melnu un krāsainu uzvalku
.. . gan

puisieši, gan meitieši. Visi, it kā iekustināti no kāda dzīva gara, aplūkoja savu

kopību un priecājās par savu spēku, ka viņu tik daudz. Konsulam arī bija tā, it

kā viņš tur ko līdzi justu. «Ja, ja, ja,» tas, kā ar sevi sarunādamies, sacīja. «Es

ist schon etvvas
..

. Kultur
.. .

Kultur bei den Letten ...» (Jā, jā, jā
.. .

tas jau
ir drusciņ kas

.
. . kultūra .

.
. pie latviešiem.)

Viņa cienīgā, lepna un dzestra, — sārta vēl kā magone, tomēr retām sirmām

stīdziņām tumšajos matos, —• caur savu lorneti mēmi nolūkojās ļaužu masās.

Viņai grūti nācās palikt mierīgai, jo turpat kādas rindas tālāk, arī vēl pirmās

vietās, blakus savam vīram sēdēja Kreiļa madāma. Tā viņu it labi pazina, bet

sēdēja pašapzinīga un iepūtusies. «Tāda lielmāte tu, tāda es! Es tāpat savu

vietu samaksāju.» Nelikdamās manīt, konsula kundze aizslīdēja viņai ar savu

skatienu garām.
Baronese Ortrude atkal bija gaisā par

latviešu tautu dziesmu meldijām. Viņa
nemaz nevarēja aprakstīt, kā tās viņu sajūsminājušas. «Man vajag dabūt no

viņām notis priekš klavierēm, mon chēre. Meldijas tik oriģinelas, sēras un

savādas.»

Fon Bimmelšteins vienaldzīgi noraustīja kamiešus. «Was findest dv da

d'ran
. . .'ein sūßliches, vveinerliches Zeug?! Mit den deutschen Kunstliedern is' ja

kein Vergleich.» (Ko tu tur atron tik daudz pie tiem salkaniem, raudulīgiem krā-

miem? Ar vācu mākslas dziesmām tās nepavisam nevar salīdzināt.)

«Non, non, mon chēre,» Ortrude tiepās. «Die Noten muß ich haben.» (Ne,
nē, mans mīļais. Tās notis man vajag dabūt.)

Viņas muižnieciskais laulāts draugs daudz labāk sapratās ar Kunibertu, kas

pa to laiku izšāvies garš tikpat kā kārts gaisā. It kā nokaunējies viņš noskatījās
šinī lielajā ļaužu barā kā savā pretiniekā, sajuzdams, ka viņš par to nemaz ne-

drīkst priecāties un nedrīkst arī še būt. Ne zīmes tas vairs nerādīja, ka Edelberts

ir viņa agrākais rotaļu biedrs
...

tas ir latviešu dzimums, tāpat kā visi šie studenti-
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kārtībnieki, ar kuriem tam nekā kopēja nevarēja būt
. . . Viņš paredzēja, ka dzīvē

viņa ceļi ar tiem krustosies
...

tie godīgam baltam nekad neļaus nākt pie miera.

Kādas rindas tālāk sēdēja Faustine Svīchelbein. Gadījums bija gribējis, ka

viņai blakus Katrīna ar Jēkabu un Mikums ar savu kundzi. Mamzeli dziesmu

vara bija pilnīgi pārspējusi un no karstas «letofebes» padarījusi par karstu

«letofili.» «Ach, wie reizend das ist .
. .

reizend!» viņas acis zem brillēm mir-

dzēja. (Ak, cik jauki tas ir... cik jauki!) Un Katrīna arī labprāt ielaidās runā

pa vāciski un sacīja: «Wie mein' sie
.. .

Ach, ja, ja
.
. .»

Faustine ne vien aiz sajūsmas tā . . .

iz viņas runāja arī sieviete. Viņa zināja,
ka Fuchsings pie Dombrovskiem. Kur viņi, tur arī viņam kaut kur vajag būt, un

viņa runāja tā, lai šie vārdi aizsniegtu arī viņa ausis. Un viņa nebija arī maldī-

jusies. Viņš sēdēja turpat aiz gaņģa un, ieraudzījis savus principālus, steidzās

pie tiem šurp apsveicināties. Ar tālāk pazīstamiem apsveicinājās, tāpat pamādams
ar galvu, Jēkabam un Mikumam sniedza roku. Katrīnai turpretim, kā viņš to jau

parasti darīja, nobučoja roku
un, piesārtušo Faustini nemaz neievērodams, aiz-

gāja atpakaļ uz savu vietu
. . .

Pazīstamo starpā iestājās brīdi klusums
.. . «Kā tas nāk, Dombrovska

kundze,» Mikums beidzot ieminējās, «ka tas Fuchsing kungs jums arvien tā bučo

to roku?
.
. .»

«Kā tas nak?!» Katrīna gudri attrauca. «Vai tad viņš diezgan no mums nav

zadzis? .
.
.»

Jēkabs zīmīgi pasmaidīja, bet Faustine tumši piesarta tikpat ka biete . . .
Ar to zagšanu bija tā. Ja vekseļi nāca maksājami, tad Fuchsingam priekš tam

vajadzīgā nauda bija jānoliek jau iepriekš pie malas un no Katrīnas jāapslēpj .
.
.

Viņa citādi liek savu sauju virsū: «kas man rokā, tas ir mans!» lestāsti tu viņai,
kādas sekas tur var būt, ja vekseļus pielaiž pie protesta. Viņa attrauca: «Daries

ar saviem vekseļiem, kā zini
...

es paņemu savu!» Tādēļ Fuchsingam, ja tas gri-
bēja izdarīt kārtīgi veikala maksāšanas, vajadzēja rīkoties, kā jau sacīts, vai arī

likt priekšā savu naudu, kamēr to dabūja atzagt atkal atpakaļ
. . .

No visa tā varēja noprast, ka viņš savā ziņā kungs par māju un ka Katrīnai

nepavisam nav žēl, ka viņš «zog», ja tikai veikals dod peļņu un atlikumu. . .
Jēkabs, kas visu to sarunu bija pavadījis ar «fifīgu» smaidu, zīmējoties uz Fuch-

singu, piebilda: «Mēs ar viņu dzīvojam tikpat kā brāļi. ..»

Vēl kādas rindas tālāk uz leju bija ieguvis vietas Mārcis ar savu «familiju»
un paņēmis līdzi arī Lapas Mārtiņu. Vakar tie pēc koncerta bija krietni sazēve-

lējuši kopā ar Līgošu Ernestu, tagad «pachmiļājušies» un atradās jautrā un bez-

bēdīgā gara
stāvoklī.

Viņiem turpat blakus sēdēja Rabemaņa firmas pirmais grāmatvedis ar da-

žiem saviem pazīstamiem un, saprotams, trieca ar tiem savā valodā. Hartmanis,
kā jau arvien, skatījās ļoti skeptiski uz Latviešu biedrības pasākumiem. «Und ich

sage Ihnen,» tas sirdīgi žestikulēja, «die vverden doch keine Geschāfte machen! . . .
Das ailes kostet Geld

.. .
viel Geld

.. .» (Un es jums saku, viņi tomēr nekādu

veikalu netaisīs
..

. Viss tas maksā naudu . . daudz naudas.) Citi atkal pa vācis-

kam pretim un tā ņemas, ka skan vien
.. .

Mārcis jau spicēja ausis. «Klau, Mārtiņ, kārklu vācieši arī pie mums sanā-

kuši. let par deutsch
...

Es domāju, te taču ir latviešu dziedāšanas svētki un nav

vis jārunā pa vāciski . . .»

«Ej nu, ej,» Grietele viņu apsauca, «kad cilvēki citādi neprot . .
.»

«Neprot?!» Mārcis mazcienīgi attrauca. «Ja negrib, tad neprot... Tiklīdz

labāki svārki mugurā, brilles uz acīm, nepas man vairs pa
latviski! Tad žļebu
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žļebu pa
vāciski: flukter deivel, kom eraus! Pazīstam jau, pazīstam šādus skalu

vāciešus! . . . Bet ko tad viņi še velnu meklē? Ko viņi te lien ...»

«Mani hungi!» Lapa jautri iesaucās. «Es arī māku pa vāciskam. . . Vai

zināt, kas tas ir: «Dieser gelāhmter Mann, der hier liegt, ist ein Kandidat des

Todes»? Es jums to pārtulkošu vārdu pa vārdam. Tas ir: šis līmēts vīrs, kas še
melo, ēd vienu nāves kandavnieku ...»

«Hahaha!» citi tuvumā, kas par vāciski prata, garšīgi nosmējās. «Tas ir gan

smalki tulkots! ...» Un citi vēl piebilda: «Tā jau dažam labam iet pa to vā-

ciski! . . . Tikpat kā
pa žagaru tiltu ...»

Vācieši manīja, ka par viņiem tiek vilkts vaļā, un tādēļ apklusa. Bet nelikās

nekā zināt. Tikai Hartmanis ar mazcienīgu skatienu noskatījās sāņus . . ar tādu

vaigu, ka viņam tas labāk zināms ...

Lielu gabalu tālāk pavisam par citām cenām, ne pārāk dārgām un arī ne

lētām, bet kā jau godīgam pilsonim pienākas, bija izpircis vietu Andreass Cipfel-
brinks. Tas sastapa priekšā jau Simeonu Orkelbeinu ar savu Jūlā. Teica, ka

Jochems Steimeizens un Holcenbergs ar savām gaspažām arī esot redzēti. To

ļaužu, to Jaužu! Traudchena itin bažīgi skatījās apkārt
..
. Vai tad to latviešu

patiešām tik daudz?!. .
.

«Was ist denn das ailes fūr ein Kalauer?» Simeons neizprazdams jautāja
Andrcasam. Viņa balsam bija tāda sarkastiska piegarša. (Kas tad tas viss ir par
kalaueru? (Joku.))

«Weiß nicht!» tas noraustīja kamiešus. «Die Zeitungen schreiben, es soli ja

ganz gut sein
.
. .» (Nezinu! Avīzes jau raksta, ka esot itin labs.)

«Ja, ja, schließlich vverden die Letten nocļi Oberhand nehmen,» Traud-

chena sacīja. «Passen Sie auf, Nachbar
..

.» (Jā, jā, beidzot vēl latvieši ņems
virsroku. Uzmaniet vien, kaimiņ.) No viņas balss nevarēja izprast, vai tā bažī-

jas vai joko, bet katrā ziņā provocē Simeonu viņai pretim runāt.

«Mumpitz!» Simeons atmeta ar roku. «Was singen die hier? Zvveistimmig,

dreistimmig, hochsten vierstimmig. Aber auf dem Baltischen Sāngerfest, vveißt dv,
da haben sie achtstimmig gesungen.

Sind ja auch
ganz

einfache Bauerleute
. . .»

(Blēņas! Ko šie te dzied. Divbalsīgi, trīsbalsīgi, vislielais četrbalsīgi. Bet Baltijas
dziedāšanas svētkos, zini, tur viņi dziedāja astoņbalsīgi. Ir jau arī tikai vien-

kārši zemnieku cilvēki.)
Viņi pārgāja uz citām lietām. Runāja par

Andreasa Cipfelbrinka sagaidāmo

ceļojumu uz Vīnes pasaules izstādi. Augstā rāte, proti, bija nolēmusi sūtīt turpu,

starp citu, desmit amata meistarus, prātīgus vīrus, lai viņi tur ko redzētu un mācī-

tos. Ceļa izdevumus sedza pilsēta, katram vīram 150—200 rubļu. Viens no šiem

izraudzītiem desmitiem bija arī Andreass Cipfelbrinks.
Bet šis ceļojums viņam nospieda sirdi. Tālā, svešā zemē, ko tur var zināt!

Var tev uzbrukt kādi blēži, slikti cilvēki. «Das soli noch viel vveiter sein als

Deutschland,» viņš nopūtās, «das soli liegen unter Kaiser von Oesterreich, vveißt

dv!» (Tas jau esot daudz tālāk nekā Vācija, tas esot zem Austrijas ķeizara,

zini.) Viņš gan savu amatu saprata tikpat kā savus piecus pirkstus, — ja kas

to gribēja nostrīdēt, viņš bija gatavs par to kauties, —
bet no Rīgas tas nebija

daudz izkustējis. Pat Rīgas amatu puikas nemīlēja klejot pa svešām vietām. Se

viņš bija izmācījies, še nokalpojis zeļļa gadus, še kļuvis par meistaru un nosir-

mojis. Tālāk savā mūžā nebija bijis kā līdz Cēsīm un Jelgavai, kad brauca pie

saviem švāgeriem ciemos.

«Kas tiem augstiem kungiem ari neienāk prata!» Simeons it ka skumdedams
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ieminējās. «Raut cilvēku ārā no darba, sūtīt viņu uz svešām zemēm. Lai viņš
tur ko prātīgu mācītos? Mēs laikam savu amatu vairs neprotam? Nu būs laikam

otrreiz jāmācās.»
Bet viņš to sacīja tikai izgudrēm. Jo pats būtu vēlējies uz «štadtskases

kostēm» cejot turpu. Viņam sirdī slepeni skauda, ka nav pats starp tiem izre-

dzētiem.

«Ko es vēl varētu mācīties?» Andreass domīgi turpināja. «Savu «ķernīgu»
amata darbu no sava tēva esmu mācījies, no mazākā līdz lielākam. Un kādu

fabriku «štrunt», to es vairs negribu mācīties. Roku darbs paliek roku darbs! Bet

tas prasa nostrādāšanu, prasa laiku. Ne ar kādu mašinu tu tā nenostrādāsi kā ar

roku. Var jau aizbraukt, paskatīties, ja brīvu ceļu dod, bet to jau saku iepriekš:
tik gudrs uz turieni aizbraukšu, tik gudrs no turienes pārbraukšu . . .»

«Un švindelēt, cenas nosist, to taču tu nebrauksi mācīties, Andreas!» Si-

meons viņu piebikstīja. «Mēs jau tā esam spiesti to darīt, mums tādēļ nav jābrauc
uz izstādi, lai to mācītos ...»

«Es, Simeon, gribu palikt pie savām vecām cenām!» Andreass cieti noteica.

«Mans tēvs man ir mācījis amatu krietni no visiem pamatiem, un es to tāpat esmu

mācījis savam dēlam. Bet par manu darbu vajag man samaksāt. Un, ja mans

tēvs un tēva tēvs tā ir rīkojies, tad taču tā ir bijis labi, Simeon?. . .»

«Nu prasi?» Simeons, klusi iesmiedamies, viņam piebalsoja
..

.

«Nu, ja mūsu tēvu tēvi ar savu gudrību vien iztikuši, tad taču arī mēs tāpat
iztiksim,» Traudchena sirdīgi iejaucas. «Kadeļ tad tev taisni jāuzņemas tads

tāļš ceļš uz nezināmām pasaules malām?»

Viņa patiešam bija uztraukta un oponēja no visas sirds, bažīdamās par savu

mīļo Andreasu. Tik ilgi jālaiž viens projām pasaulē. Un tādēļ asaru pilnas acis.

«Lai nu arī, Traudchen,» Cipfelbrinks to mierināja, «lai nu arī!
.. .

Tur

taču tāpat cilvēki, vai ne? Tādi paši vācieši kā mēs. . . Kas gan man tur slikts

var notikt?! Nu, neraizējies... Mūžam tur nepalikšu... pārbraukšu atkal...»

Viņš glaudīja tikmēr viņas vaigus, kamēr tai skumja asara iz acs izzuda un

atspīdēja tur vēl tīri vai smaids
....

Pašā pēdējā un lētākā vietā starp daudziem citiem no tautas bija izpirkuši

biļetes Lauris, Koška un Gerle, kas tagad bija viņu partijas biedrs. Grūti viņam

bija nācies tikt pie vajadzīgās munīcijas, lai svētkus varētu apmeklēt. Jo Gerle

arī tagad, tāpat kā agrāk, svētīja labprāt zilās mandagas un dzēra visu nost.

Tādēļ jau arī viņa apģērbs nebija diezin kāds. Nodilusi žakete un biksēm uz ceļa

gala liels ielāps. Bet «izbirstēts» apģērbs bija pietiekoši, un ap kaklu apsiets
balts lakats.

Viņš bija aizkustināts un it kā mēms no lieliskā iespaida. Sāka pat šaubī-

ties, vai viņa «faterlandē», «iekš Konigreich Sachsen», varētu būt vēl pārāki. Dievs

to zin! Ilgi viņš tur nebija bijis .. . Bet Lauris viņu piebikstīja. «Redzi! Redzi šo

viļņojošo ļaužu jūru .
.
. Tie visi mūsu tautieši, mūs' tautas brāļi. . .

Tu redzi, ka

lon gan iestāties Latviešu biedrībā. Gerli, tev jāsaņemas un tā karte jāizpērk ... Ja
tikai tu vienu mandagu palaid bez tās velna ģipts, tu vari izdarīt lielas lietas . . .»

Tā viņš ņēmās ap Gerli, kura liktenis viņam tagad stāvēja tuvu. Un viņa

biedrs to visu ar klusu bijību uzklausījās, it kā pasaulē nekā nebūtu redzējis.

Viņš tam izrādīja ari no tālienes it visus ievērojamos tautas vīrus. «Tas ir Dīriķis,

tas ir Tomsons, un tas ir Kronvalda Atis, un tas ir Baumanis .. .
Un tas

ir
— —» viņa acis spēji uzliesmoja, «tas ir tas vīrs, kas vedīs latviešus pie

gaismas un labklājības . . .
tas ir Krišjānis Kalniņš . . .»

Gerle bijīgi no tālienes aplūkoja šo vareno vīru, par kuru Lauris viņam jau
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tik daudz stāstījis. Bet neba viņš viens to gribēja redzēt. Laucinieki, noklausīju-
šies viņu valodas, metās viņiem par biedriem: «Ak š'tas tas Kalniņš, par kuru

tik daudz laikrakstos rakstīts!?» tie, mutes ieplētuši, brīnējās.

«Ja, tas ir tas virs!» Lauris apzinīgi sacīja. «Viņš zud un knt priekš savas

tautas ...»

«Ak š'tā gan!» laucinieki skatījās un skatījās uz to pusi. «Tev, cilvēkam,

jāteic, pavisam citādi ap dūšu, kad priekš tautas stāv tādi vīri.» Jo Lauris

parādīja tiem arī tos citus.

Protams, ka svētkos netrūka arī Krauklīšu Pēteris, kurš bija viens no lielākiem

rīkotājiem. Viņam tādēļ arī nebija vaļas palikt pie savas familijas, un tas arī

neparko nebūtu varējis uz vietas nosēdēt, tik priecīgs viņš bija par
labo iznā-

kumu. Latviešu tauta ir dziedātāju tauta. . . tautu izglāba dziesmu gars! Bez

tam iebraukuši tik daudz pazīstami, pat no Bērzmuižas ļaudīm vairāki
...

ar

visiem jāapsveicinās. Kas ilgāk viņu nav redzējis, nemaz vairs negrib pazīt, kas

viņš par kungu iztaisījies. Tik daudz ko runāt un jautāt: kas un kā?!

Tā it nejauši viņš sastapās arī ar Vītolu. Apkampās, sabučojās. «Nu, kā

skrien?! Kā sviežas?»

«Nu, itin labi!» Vītols jautri attrauca. «Visas nepatikšanas cauri. Esmu

muižu disponenta fon Drachfelsa palīgs .. . braucu pie viņa uz Arišu muižu

Kurzemē. Ceļā iegriezos svētkos . . . smalki tie jums izdevušies.»

Viņš tik jautrs un bezbēdīgs . . .
Pēteris viņu, pavisam neizprazdams, uzlūkoja.

«Kā tad tev nu ar to lietu izgāja? Ar to pagasta lādi
. .

.»

«Labi! Revīzija pārliecinājās, ka pagasts parādā man, ne es viņam. 1700 rub-

ļus, kurus biju priekš valsts izlicis, man atmaksāja atpakaļ. Un ar to miers!»

«Bet vai tad muižnieki tev neraudzīs citādi iekost?» Pēteris bažīgi iejautājās.
«Tie tev adresi nekad nepiemirsīs.»

«Izlīgām! Par to man ļoti daudz jāpateicas mācītājam Valteram. Biju gan

uz viņa ļoti ļauns, tomēr izrādās, ka viņš man bijis patiess draugs. Arvien un

arvien viņš muižniekiem pēdējā laikā kalis ausīs: «Vajag taču tam Vītolam palī-
dzēt, ka viņš atkal tiek uz kājām!» Viņš taisni pūlējies man ceļu nolīdzināt, lai

viss būtu atkal kā
pa vecam. Nu, saki tu pats, vai mēs ar adresi muižniekiem

ko ļaunu gribējām? Mēs tikai meklējām pēc latviešu tiesībām, un tas ir viss.»

«Nu, zināms,» Pēteris piebilda. «Tad jau pavisam lāga vīrs šis Valteris, ka

viņš to saprot.»

«Vai, viņam gaiša apķeršana!» Vītols attrauca
...

un noslēpumaini piebilda:

«Viņš jau slavenā filozofa Erdmaņa dēls. Filozofs Erdmanis savā laikā Vid-

zemē bijis par mājskolotāju ...
ar biskapa Valtera māsu, kādu vecmeitu, viņam

attīstījies mīlestības sakars. Šis mīlestības auglis mans draugs mācītājs Valters,
kuru biskaps adoptējis par savu bērnu ...»

Patlaban sākās koncerta otrā daļa, tā ka viņiem bija sarunas jāpārtrauc. Bet

viņi norunāja vēlāk satikties un tā krietni izrunāties. Tagad uzmanīgi vajadzēja
sekot koncertam, kurš, tā sakot, valdzināja visu dvēseles un prātus.

Tikai viens cilvēks nebija vēl no dziesmu varas pārspēts, tas bija Krampfs.
Taisni otrādi, pret šiem dziesmu svētkiem viņš nesa sirdī naidu un rūgtumu. Tas

jau viss bija dabiskās sekas no valdības liberālās politikas pēdējos gados. Lat-

viešiem tikai atļaut un visu atļaut! Lūk, še nu ir. Mužiki darba laikā atstāj savus

laukus un lopus un nāk uz Rīgu trevogu taisīt. Paskaties vien, kādi tiroleri!

Un cilvēku netrūkst, kas tādas blēņas nāk klausīties un maksā vēl naudu. Pat

prātīgi vācu cilvēki, kā tas viņam ar sirdssāpēm bija jānoskatās.
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Kā vanagam viņam acis iet apkārt, vai neredzētu kādu nekārtību, pret kuru

jāuzstājas ar likumisko varu. Ak, kad viņš šos klaigātājus kaut kādi varētu ķert!

Viņš pierādītu, ka tāda nedisciplinēta pūļa sadrūzmēšanās Rīgā nav iespējama

un zemnieki dara prātīgāk, ja tie paliek uz zemēm pie sava arkla un ecēšām! Bet

nekur iemesla pieķerties! Pa biļešu čekiem viņam nebija iemesla rakāties, tādēļ ka

toreiz uz biļetēm vēl nebija jālipina labdarības markas. Nekur grūstīšanās, nekur

saķeršanās, policijai jāstāv mierā, itin kā viņas nemaz nebūtu. «Tas pūlim no

viņu vadoņiem nomācīts,» viņš rūgti pie sevis nodomāja. Tomēr pie tādas drūz-

mas ļaužu pavisam bez nekādu incidentu, — pavisam neticami!

Un, kad pēdējie dziesmu akordi bija noskanējuši, pagāja brīdis dziļa klu-

suma, tad piekrišana un aplausi sāka arvien vairāk augt, tikpat kā vētra. Rokas

un kājas strādāja, «bravo» un «urā» saucieni no tūkstoš un tūkstoš rīklēm! «Stili

schweigen!» Krampfs iesaucās. «Kein Skandal!» (Klusu ciest!
.. .

Nekādu skan-

dālu!) Bet ko tu apsauksi auku! Tā cēlās arvien milzīgāka. Un, kad vēl dzie-

dātāji arī no savas puses atbildēja, atvadīdamies vicināja cepures un sauca bravo,

tad gaviles tricināja gaisu tādā mērā, ka vai palievenis varēja sagrūt. Tie bija
nelikumiski darbi, ko viņi darīja: cepures, sviestas tikpat kā bultas, šāvās uz dzie-

dātājiem un no dziedātājiem publikā. Tur policijai pilnīgi tiesība iejaukties, jo

cepure var trāpīt pa degunu tādam, kas to nemaz (nevēlas. Bet Krampfs to nere-

dzēja. Kā hipnotizēts no šīs lielās sajūsmas, tas nezināja, ko darīja, vicināja arī

savu cepuri un sauca «urā, urā, urā»
...

Masu psicholoģija! Beidzot Krampfs atjēdzās un apklusa. Viņam bija jāat-

zīst, ka ir daudzas lietas pasaulē, kuras aizkavēt nestāv policijas varā. Mierīgi

viņš nogaidīja, kamēr ļaudis izklīda.

Pirmie vispārējie dziedāšanas svētki tautiskai kustibai deva lielu grūdienu uz

priekšu, bet arī cīņas vēl jo vairāk paasināja.
Pa svētku laiku notika divas svarīgas konferences. Kronvalda Atis bija da-

būjis atļauju sasaukt vispārēju latviešu skolotāju sapulci. Tā notika Latviešu

biedrībā pie «vaļējām» durvīm, un uz to bija ieradušies kādi 521 dalībnieki.

Sprieda, ka burts «h» kā garuma zīme atmetams, un arī par citiem ortogrāfiskiem
jautājumiem. Te zinātniekiem bija izdevība uzstāties un pierādīt, cik zinātnība un

prašana ir no liela svara visai tautas lietai. Sī sapulce notika otrā dziedāšanas

svētku dienā.

Trešā dienā Richards Tomsons, arī uz iepriekšējas atļaujas pamata, sasauca

otru latviešu zemkopju sapulci. Pie tās piedalījās 500 dalībnieki. Arī te zinātnieki

ieradās
un, jau iepriekš sarunājušies, demonstrēja neatlaidīgi par savu lozungu,

ka zinātnība ir nepieciešama. Tautai vajag pabalstīt studentus ar materiāliem

līdzekļiem, lai tai rastos mācīti vīri, kas to ceļ godā.
Ļoti sirdīgi karotāji šinī virzienā bija Pēteris Alunāns (Ādolfa tēvs) un viņa

brālis Indriķis. Viņiem piebiedrojās visi jaunie studenti, kā Mikentālu Kārlis,

Varaidošu Zanderis un citi, kas par zemkopību ne nieka nezināja. Bet viņi uz-

ņēma ar gandarījumu, ka Lauris, kurš arī bija ieradies uz sapulci, uzstājās, lai

groza dienas kārtību, nerunā par zemes uzlabošanu, bet par stu-

dentu stipendijām. Jo, kad mums būtu mācīti vīri, tie mācīs mūs arī, kā

zeme uzlabojama.

Protams, ka viņi šādu priekšlikumu visiem spēkiem pabalstīja un patiešām



434

mēģināja pārgrozīt dienas kārtību tādā garā. Aizrādīdami, ka mācītu spēku trū-

kuma dēļ par dienas kārtības tematiem nemaz nav izstrādātu priekšlasījumu, tie

gribēja sapulci novadīt pavisam uz cita virziena.

Šiliņš svētās dusmās patētiski kliedza: «Kungi, jūs redzat, ko šie vīri grib?!
Mums to sapulci izjaukt! Viņiem ir sava politika, kungi. ..»

Latviešu biedrības sapulcēs šāds aizrādījums katrā ziņā būtu vilcis, bet še

lielais vairums laucinieku nebija tik bailīgs no tās politikas. Viņiem pat ļoti inte-

resēja aizkustinātais jautājums. «Studentu stipendijas» un «jaungada vizites» —

dažs labs par to dzirdēja savā mūžā tikai pirmo reizi — bet ar zemes darbiem

tam bija darīšana katru dienu. Un pie tam vēl lielais vairums bija tais ieskatos,

ka tādas grāmatu gudrības pie zemkopības maz ko līdz. Tur nav nemaz daudz

ko runāt: liec tikai labi mēslus, zemi izar un izecē, un tev augs . . . Tādēļ negribot

vajadzēja pielaist izrunāties par studentu stipendijām un ņemt pretim pat lau-

cinieku artavas, iekāms varēja atrisināt kārtējo dienas kārtību.

Richards Tomsons šo zinātnieku manevri saprata it labi. Pats pirmais dienas

kārtības punkts par zemes uzlabošanu nebūt nesasniedza mērķi, jo
debates tika novirzītas tā, ka it nebūt netika runāts par mākslas mēslu vajadzību.
Un labi vēl, ja tā — — it viegli vien tie varēja viņa fabrikātus nozākāt. Tas

jau tīri bija tapis modē, apgalvot, ka Richarda Tomsona kaulu milti nekam neder.

«Es redzu,» Tomsons, salicis rokas krustim, sacīja Fuchsingam, «ar savu

pasākumu mēs nekur netiksim, kamēr mums nebūs droša preses pabalsta.»

Tadeļ tas apņemas steidzīgi iesniegt koncesiju, lai tam atļauj izdot patriotisku

zemkopības laikrakstu «Vārpa».
Svētku godības pēdīgi nobeidzās ar to, ka filistri un studenti sanāca uz kopīgu

kneipvakaru, pie kam atkal tika pārrunāta tautas lieta. Te atkal studenti Tomso-

nam lika saprast, necildināja viņa nopelnus tik augstu kā Dīriķa, Kalniņa un

Einberģa, necēla viņu arī ar visu krēslu gaisā un neuzurāja . .
.

«Jus visi esat mani atstājuši,» tas apbēdināts Varaidotim sacīja. «Jus visi no

manis novēršaties ...»

«Tu to esi pelnījis, Richard, tu mūs papriekšu esi atstājis,» Varaidots atbil-

dēja. «Tu esi aizmirsis, ko pats mums mācīji: esiet latvju džentelmeņi un aristo-

krāti
. . .

Tagad tu lokies pūļa priekšā, kurš mūs vajā par to, ka aizstāvam viņa
tiesības

.. . Tev maka vara šķiet būt stiprāka nekā gara ieroči, bet mēs nepa-
dosimies ...»

Neka nesacījis, Richards Tomsons atstāja telpas. Viņš Latviešu biedrība

nejutās vairs kā mājās, bet kā svešnieks — —• ■—
Nebūs lieki jāapgalvo, ka ari biedrība caur dziedāšanas svētkiem lieliski

vinnēja. Naudas atlika apmēram kādu pustreša tūkstoša, un ari biedrība morāliski

pacēlās kā tādu svētku sarīkotāja.
Valdošā partija izlietoja šos panākumus, lai aģitētu pret zinātniekiem. «Mēs,

saimniecības vīri, tautu un biedrību glābām!» Šiliņš patētiski kratīja savas kup-
lās krēpes. ««Baltijas Vēstnesis» bija pret dziedāšanas svētkiem, ķengāja tos, rak-

stīja savā zobgalā, ka kāds gailis uzkāpis uz superfosfāta maisa un runājis par
dziedāšanu . . . Bet latviešu tauta viņu neklausīja! Viņa sekoja mums un pierādīja,
ka ir īsta dziedātāja tauta . ..»

«Ko nu, Šiliņ, runā!» Lauris viņam stājās pretim. «Ka svētki tik labi izdevās,
tas ir Krišjāņa Kalniņa nopelns. Viņš ienesa biedrībā jaunu garu, kas ir pret
vergošanu . . .

Viņu mums vajag iecelt
par priekšnieku ...»

Šiliņš balti vien noskatījās un steidzās to paziņot Baumanim un citiem saim-



435

niecības vīriem. «Nav Kalniņš mūs' cilvēks, nav!» viņš paklusu tiem stāstīja
..

.
«Viņam ir sava politika ...»

«Vārna vārnai acīs neknābj,» Ramberģis piebilda. «Viņš ir tāds pats
zinātnieks kā visi citi ...»

Labi, ka to zināja! Tagad Kalniņš runas vīru sapulcēs un priekšniecības
sēdēs varēja runāt, ko grib, stādīt priekšlikumu, kādu grib, nekad tas nedabūja
balsu vairumu. Ja Kalniņš gribēja tā, tad runas vīri gribēja taisni otrādi. Jaunais
priekšnieka vietnieks nebija to radis un nemaz nevarēja saprast. Un, kad viņš
vēl tur gribēja revidēt dziedāšanas biļešu čekus, tie taisni tam smīnēja acīs

..
.

Kalniņam tādēļ arī nekas cits neatlika kā no biedrības darbības atrauties, un

nākošu gad' tas vairs nemaz netika vēlēts
par priekšnieka vietnieku

..
.

Šiliņš nepiekusis cīnījās pret zinātniekiem un būtu labprāt visus tos nostādījis
par vācu kalpiem un tautas nodevējiem. Bet fakti runā pavisam ko citu. Vienam

otram tālāk stāvošam jau arī varbūt varēja ko ausīs iepūst, bet, tiklīdz tas iepa-
zinās ar apstākļiem tuvāk, ļaunās aizdomas pret zinātniekiem izklīda tikpat kā

dūmi. Pārvērtās vēl par karstu cienīšanu pret tiem. Jo patiesībā jau uz zinātnieku

pleciem gulās visa tā cīņa uz ārieni. Kas vācu uzbrukumus atsita, bija zinātnieki.

Kas uzņēma polemikas rakstus pret tumsoņiem, bija «Baltijas Vēstnesis». Saim-

niecības vīriem nebija tamlīdzīga preses orgāna, kurā viņi būtu varējuši parādīt
tādu cīņas dūšību pret vāciešiem kā zinātnieki. «Mājas Viesis» gan ļoti mīlēja
tautu, tas tiesa! Bet viņš neienīda arī vāciešus. Viņa devize bija: miers baro!

un viņš gribēja, lai tauta barojas.

Un izdevība aizstāvēt tautu bija arvien tik liela
..

. pie tam, ja vēl vāciešus

mazliet gribēja ķert . . . Piemēram, pie dziesmu svētku mielasta ielūgtais Latviešu

Draugu biedrības priekšnieks savā runā bija nosaucis latviešu tautas dziesmas

par bērnu dziesmām, kuras nevarot salīdzināt ar vācu prāta dziesmām. Kā viņš
vēlāk izskaidroja, tad nebija nemaz tik ļauni domājis. Gribējis tikai aizrādīt, ka

latviešiem kā dabas tautai ir gan savas jūtu dziesmas, bet nevis mākslas dziesmas,

kuras radītas ar prātu, kā tas kultūras tautām. Ar citiem vārdiem, lai latvieši

neiedomājas par kādiem kultūras panākumiem. Bet tautas aizstāvji saprata to

citādi. Izskaidroja, ka Bīlenšteins nosaucis latviešu tautas dziesmas par blēņu
dziesmām un niekošanos

. . .

Ja tā, tad jau bija aizskarti tautas svētumi. Varaidošu Zanderis turpat pie
mielasta galda latviešu tautas dziesmu noķengāšanu ar īgnumu atraidīja. Tikai

Bīlenšteins bija runājis dienu agrāk, un viņš runāja dienu vēlāk. «2ēl man,» tas

patētiski sacīja, «ka šis vīrs te nav klāt un to nedzird!» Klātesošie palika arī tanī

pārliecībā, ka Bīlenšteins nav ieradies, ka latviešus noķengājis un tam pret še

izteikto nav ko pretim teikt . .
.

Viss tas pie tam vēl tika atreferēts «Baltijas Vēstnesī». Vācieši tam pretim
kādā rakstā «Nationalitāten Schvvindel und der Pobel» izlaida veselu dusmu

šņācienu pret «B. V.», ka tas arvien no jauna uzmācās Bīlenšteinam. Pie tam

vācu prese, kā jau parasts, nostādīja tautiskos centienus tā, ka tie ir ja ne taisni

rupja noziedzība, tad taču neatļauta kustība, kas zemes labā visiem spēkiem

apspiežama.
Bet latviešu patrioti neapmierinājās tik vien kā ar to! Tie pārgāja uzbrukuma.

«Baltijas Vēstnesis» kādā rakstā pārmeta vācu luterāņu mācītājiem, ka tie pat

savos sprediķos izturas naidīgi pret latviešu tautiskiem centieniem un iepin naidī-

gus izteicienus pret latviešu tautas vadoņiem. Bīlenšteins atkal nepalika parada un

mēģināja pierādīt, ka latviešu dabiskie vadoņi ir vācu mācītāji. Viņš griezās pie
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raksta autora, lai tas min ta mācītajā vardu, kas savos sprediķos butu ta rīkojies,
kā «Baltijas Vēstnesī» minēts.

Redakcija piesūtīja pieprasījumu autoram (Kronvaldam), no kura tad Bīlen-

šteins saņēma bez paraksta vēstuli ar sekošām rindiņām: Nomina sunt odiosa.*

Tas padara karstas asinis un neder nekam.

Bīlenšteins nu no tam gribēja iztaisīt tādu slēdzienu, ka iesūtījums par minēto

mācītāju nebūtu patiesība. Jo, ja viņu nevar piesaukt vārdā, tad tāds nemaz nav

bijis. Te nu Veinberģis ņēma stāvokli ar savu «Baltische Zeitung». Bīlenšteins

maldoties, pieņemdams, ka tāda mācītāja nemaz nebūtu bijis, ja viņa vārds netiek

piesaukts. Vīrs paliek vīrs, vienalga, vai viņa vārds top minēts vai ne
. . . Sis

izskaidrojums tiklab starp tautiešiem, kā arī vāciešiem ienesa Fr. Veinberģim

slavu, ka viņš briesmoti gudrs cilvēks.

lestāsti nu pēc visa tā ļaudīm, ka zinātnieki neaizstāv tautas lietu pret vācie-

šiem. Jo lielāks «škandals», jo viņiem labāk. Viņi tikai gaidīt gaida, lai tikai

vācieši uzbrūk latviešiem, jo tā bija viņiem tīra peļņa. Tiem bija izdevība stāties

pretim, cīnīties un atspēkot, lūk, mēs tie varoņi. Viņiem avīze, viņi prot izrakstīt,

ko tu viņiem padarīsi! Patiesībā gan arī zinātnieku pārspēks pastāvēja iekš tam,

ka tie paši juta un domāja tautiski, turpretim saimniecības vīri pa
lielākai daļai

bija tautieši tiktāl, cik to prasīja viņu saimnieciskās intereses.

Ar vārdu sakot, saimniecības vīri būtu ar zinātniekiem daudz labāk tikuši

galā, ja vācieši būtu turējuši mutes. Bet, tā kā pēdējie, cik paredzams, to nemaz

nedomāja darīt, tad saimniecības vīri noprata, ka ar zinātniekiem var konkurēt

tikai tad, ja arī viņiem pašiem ir savs preses orgāns, kurā tie droši var cīnīties ar

vāciešiem un tumsoņiem. Viņi tādēļ ar interesi gaidīja uz Tomsona «Vārpu»,
kura tad nu būs viņu cīņas orgāns.

Cerības nepiepildījās. Vienkārt, R. Tomsons ne domāt nedomāja savā laik-

rakstā meklēt ķildas ar vāciešiem un aizdzīt no sevis savus lielgruntniekus — mēslu

pircējus. Un, otrkārt, zinātnieki arī bija tik gudri, ka noprata, ka cīņa ar vācie-

šiem ir viņu kapitāls un stipra pils, bez kuras saimniecības vīri viņus sen būtu

saēduši. Viņi «Vārpas» konkurenci gribēja samaitāt jau no paša sākta gala.
Izdevība viņiem uz to radās, jo vietējās vācu avīzes pie «Vārpas» iznākšanas

apsveica to siltāk, nekā tas bija parasts, par latviešu laikrakstiem izsakoties. Tie,

proti, rakstīja, ka «Vārpa» viena laba avīze, kas vadīs latviešu tautu īstā un labā

garā. Kā tad vācieši varot zināt, «Baltijas Vēstnesis» jautāja, kādā garā «Vārpa»

strādās, jo tā jau vēl nemaz nav parādījusies. Tas nostādīja lietu tā, it kā Tom-

sonam ar vāciešiem būtu kāda slepena sazināšanās.

Patiesībā nu gan tur vairāk nebija kā mazs laipnības pierādījums no vācu

preses puses caur R. Tomsona personīgiem sakariem. Bet zinātnieki, kā jau

sacīts, iztulkoja to citādi, izkliedza, ka «Vārpa» strādās vācu garā. Bet tautiskā

apziņa plašākās masās vai, labāki sakot, pie tiem, kas interesējās par sabiedriskām

lietām, bija jau tik stipra, ka šādas aizdomas varēja iznīcināt. Sis apstāklis var-

būt piespieda Tomsonu pieņemt par savas avīzes darbiniekiem tik tautiskus rakst-

niekus kā Andreju Pumpuru un Ausekli, pārvērst «Vārpu» par
«Darbu». Bet

viss tas viņam ļoti maz ko līdzēja. 123

Pie tam vēl Indriķis Alunāns Tomsona avīzi ģiftīgi nokritizēja satura ziņā.
Kuru vien saticis, viņš sacīja: «Klausieties, tā «Vārpa» jau neko nezin no zināt-

nības! Tā ne dienu mūžu nevar rakstīt, kā viņa raksta: «skābeklis ir viens gaisīgs

* Tik daudz ka: vārda minēšana padara lietu riebīgu. (Aut.)
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viels, ko vairāk daļās nevar šķirt.» Ai, ai «Vārpa», te tev ļoti misējies! Dabā

neviena tāda elementa nav, ka nevarētu vairāk dalīt. Tā ir visu elementu īpašība,
ka tie tūkstošās daļiņās dalāmi.» Ingus, kā redzams, attīstīja te atomu teoriju.

Visas tās bija lietas, kuras plašākai publikai toreiz maz bija pazīstamas un

vēl mazāk interesēja. Tikpat maz populāra bija arī Kaspara Biezbārža «Pasaule

un Daba», 124 kura ar saviem filoloģiskiem rakstiem un dīvainiem vārdu atvasinā-

jumiem bija tik «gudra», ka neviens viņu nemēģināja saprast.
Pie tam vēl saimniecības vīrus 1874. gadā ķēra divi smagi triecieni. Nomira

Ansis Leitāns. Lepni viņu paglabāja un plašu nekrologu rakstīja. īstenībā tas

bija gan «Mājas Viesa» zaudējums, bet nevajag aizmirst, ka šis laikraksts bija
saimniecības vīru preses atbalsts. Tautiskā kustība jau stipri sāka skalot šī laik-

raksta saimnieciskos pamatus. Ernests Plates bija vairāk vācietis nekā latvietis.

Tādēļ zinātnieki, lai gan viņi arī paši šad un tad «Mājas Viesī» rakstīja, nostā-

dīja to tautiskā ziņā par šaubīgu. Kamēr avīzes priekšgalā stāvēja tik skaidrs

latviešu cilvēks kā Ansis Leitāns, pie tam vēl ar tik nopelnu bagātu pagātni, tad

«Mājas Viesim» bija stiprs pamats pretī turēties. Bet, kad nu vairs zem avīzes

neparakstījās Ansis Leitāns, arī ne viņa līdzšinējais palīgs un laikraksta turpmā-
kais vadītājs Laubes Indriķis, bet parakstījās kā redaktors izdevējs Ernsts Plates,

tad «Mājas Viesis» tautiešu acīs noslīdēja par īstu vācu orgānu. Laubes Indriķis,
kas arī turpmāk nāca biedrībā, šos uzskatus arī nemaz nemēģināja atspēkot, bet

it kā nokaunējies atzinās, ka savas maizītes dēļ strādājot tur, kur darbu varot

dabūt. Viņš jau strādāja arī pie citiem laikrakstiem un kalendāriem, starp citu,

arī pie Richarda Tomsona «Vārpas» un «Darba». «Mājas Viesis» tādēļ sāka

stipri slīdēt uz leju tik saimnieciskā ziņā, kas bija Ernsta Plates zaudējums, tik

morāliskā ziņā, kas bija viņa aizstāvamās partijas, saimniecības vīru, zaudējums.
Otrs trieciens bija sengaidītais K. Stālberģa bankrots. Fr. Veinberģa «Bal-

tische Zeitung», kura trīs gadus iznāca ļoti nekārtīgi, apstājās pavisam pēc tam,

kad daži numuri bija iznākuši pie K. M. Buša, kura īpašumā pārgāja Stālberģa
drukātava. Palicis bez saimnieciska pamata, Stālberģis tad arī biedrības dzīvē

vairs nevarēja spēlēt nekādu lomu. Nodarbošanos viņš gan dabūja pie K. Biez-

bārža «Pasaules un Dabas», bet līdz ar to iestiga ekstrēmos, un arī tai nebija

ilgs mūžs.

Arī Fricis Veinberģis bija spiests noiet no skatuves uz ilgiem gadiem. Caur

to velna trumpošanu! Bija pagrūdis uz dūzi visu savu kapitālu un arī viņam uzti-

cēto bāriņu naudu. Nu, ko tu darīsi, kad kārtis nekrīt! Bet lieta vēl dumjāka:
nāk revizija, un naudas trūkst. Draugi gan piesolījuši ar iztrūkstošo sumu izlīdzēt,

bet viņš stūrgalvīgs kā jau arvienu: iztiks tāpat. Nedara neko un nesper
nekādus

soļus
...
' . ' ' J' ,

Tikai augstā rāte skatījās uz lietu citādi
. . .

notiesāja viņu uz tiesību zaudē-

šanu un cietumu ...
Ja spriedums būtu ticis uz vietas izpildīts, Fricis Veinberģis

būtu bijis beigts vīrs
.. .

Bet viņam no policijas ārsta izdevās izdabūt apliecību,
ka ir slims un nevar nospriesto sodu izciest. Protams, ka viņš tad nedrīkstēja
atstāt savu istabu, un, kad kontrole nāca, tam vajadzēja likties gultā. Sādā stā-

voklī viņš bija spiests pavadīt ilgus gadus, kamēr uz viņa lietu tika attiecināts

Aleksandra 111 manifests, kas viņu atsvabināja no soda un atdeva tam atpakaļ
tiesības.

Sī traģēdija norisinājās dažus gadus vēlāk, bet tad jau zinātnieki bija uzvarē-

juši. Turpretim tanī laikā, kad stāvēja vēl priekšā izšķirošā cīņa, Veinberģis bija

zaudējis stipri savu agrāko popularitāti un pazuda, tā sakot, Krišjāņa Kalniņa
slavas ēnā .

.
. Viņš kā cīņas biedrs zinātniekiem maz ko bija vērts. —
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Divdesmit septītā nodaļa

Tā pienāca 1875. gads. Tautiskie ideāli, saduroties ar saimnieciskām intere-

sēm, dabūja arvien jaunus belzienus. Bieži vien tautas vīru darbi nesakrita ar viņu
vārdiem.

Divas godīgas sirdis
par to ļoti uztraucās, tie bija Lauris un Pēteris. Pēdējam

izlikās tā, it kā viņš pats nedarītu vairs tā, kā ir pareizi, un tomēr citādi neva-

rēja . . .

Bet cits rīkojās tā, ka ar to, kas tas bijis priekš desmit gadiem, to vairs

ir pazīt nevarēja. «Vai tas ir tas Biezbārdis vairs?!» viņi abi ar Lauri pārrunāja.
«Ko viņš tagad raksta savā «Pasaulē un Dabā»? Riteršafte atvēlējusi priekš sko-

lām 92.090 rubļus, no šīs naudas latviešu skolām izlietoti par labu tikai 6000

rubļi, bet viņš uzsauc: sargieties no nepateicības!»

«Jā, jā!» Lauris sūkstīdamies nokratīja galvu
.. .

«Tādi mums tie vīri ir!

Biezbārzdis domā, kam vajag zemniekam vidusskolas. Paskat, ko viņš pats rak-

sta,» viņš rādīja avīzē. «Mēs esam šālaika bērni un ne bērni, kas dzīvos daudz

vēlākos gados. Negribam jel gādāt priekš nākotnes, negādādami par to, kas mums

pašiem derīgs un vajadzīgs. Uz rokām staigāt, kājas gaisā, galva zemē, grūta
dzīve —»

«Un atkal te šinī numurā, ko viņš te uzsauc, par Hercegovinas dumpi rakstī-

dams. Nu, klausies: Jau atskan arī pie mums Latvijā balsītes, kas ilgojas, žēlo-

damās pēc palīdzības pie latviešu centienu izkarošanas, izsaukdamās: karš ir

prieks, miers ir miegs! Sargieties no ārprātības, uz ko negudra zināšana vada!»125

«Un te šinī numurā,» Lauris īgni nospļāvās, «viņš nosauc Latviešu biedrību

tieši par «ļurbu biedrību»
..

.»

Protams, ka tādi izaicinoši uzskati un paņēmieni nevarēja palikt bez atbildes.

«Paskaties, ko še raksta Kurzemnieki laucenieki «Baltijas Vēstnesī»!» Pēteris ar

gandarījumu iesaucās. «Par to rakstu
gan

būšot vainīgs tas švindleris un maku-

latūras profesors K. Stālberģis. Izdodamies par A. Stālberģi, tas savā nejēgā
būšot to sagatavojis un iespiedis. «Mums Jelgavā,» te rakstīts, «viena «piena
avīze» ir, bet, kad nu tāda arī Rīgā būtu ģeldīga, tas ir gan

brīnums
par visiem

brīnumiem .
.
. Ko tik daudz triekt, mīļais Biezbārža tēvs! Jūs esat veci, mēs esam

jauni. Jums vairs par nākamiem laikiem netīk gādāt, bet mēs cenšamies uz to:

kas nevar mums par labu nākt, lai bauda mūsu bērni. Tādēļ pūlējamies ar māju

pirkšanu, prātojam un tīkojam ne vien pēc zemes skolām, bet arī pēc latviešu

augstākām skolām. Ceram, ka jūsu skauģa vārdi mums ļoti mazus šķēršļus

ceļā liks!
.
. .»»

«Vai nu Biezbārzdis ir nopirkts no muižniekiem,» Lauris beidzot noteica, «vai

arī tapis vecs un muļķis. Vai mēs toreiz no viņa domājām — atmini, toreiz, kad

mani apcietināja un izsūtīja . ..»

«Atminu, atminu,» Pēteris sūkstījās. «Kā nu viņš to visu aizmirsis . . . Man

liekas, ka visa mūsu tautas lieta ir tikai tukša skaņa. Tiklīdz mūsu pašu intereses

to prasa, mēs griežam tai muguru »

Bet it kā pieķerts viņš pats no saviem vārdiem sabijās, piepeši apklusa un

nesamanīdams Lauri uzlūkoja. Arī tas kā iztrūcināts skatījās viņam acīs, un

iestājās uz brīdi dziļš, neomulīgs klusums
. . .

«Nē, nē, Pēter, nevar būt!» Lauris beidzot klusumu pārtrauca, un viņa acis

spulgi iemirdzējās . . . «Tas nebūs tā mūžīgi, gan griezīsies atpakaļ vecie laiki . . .
Vēlēsim tikai par priekšnieku Krišjāni Kalniņu .. . viņš vedīs tautu laukā no

verdzības pie gaismas . . .»

Pēteris it ka pieķerts piesarka un noraustīja kamiešus. Viņam nemaz nepatika
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par
aizkustināto jautājumu runāt

.. . «Tas jau nu pilnā sapulcē izšķirsies .. .
Vēlēsim

.. .
man tas tīri vienalga . . .

Man brālis tāds viens, tāds otrs ...»

Pilna sapulce- šogad bija stipri novēlojusi iekšējo ķildu dēļ. Pretpartija rakās

un rakās, it kā Šiliņš pie dziesmu svētku biļetēm būtu pielaidis kādas nepareizī-

bas, lai gan pērnā pilnā sapulce gada pārskatu bija pieņēmusi un par šo lietu

vairs nebija ko runāt. Bet revidenti bija ievēlēti no zinātnieku partijas, un tas bija
tas «dumjais» .. . No tiem visu ko varēja sagaidīt .. .

Tādēļ saimniecības vīri vāca kopā_ visus savus spēkus, lai zinātniekus galīgi

pārspētu un no biedrības izsviestu. «Ātrāk mums miera nebūs!» Šiliņš ugunīgu

patosu aģitēja. «Tie ir jaucēji un biedrības ķengātāji! Mums vajag viņiem parādīt

pārspēku . . . uzņemt jaunus biedrus, kas ir riktīgi cilvēki.»

To izdarīt jau nenācās tik grūti. Saimniecības vīri jau stāvēja pie biedrības

stūres un varēja biedru skaitu vairot pēc savas patikas un ieskata. Viņiem netrūka

arī naudīgu vīru, kā, piemēram, Starpingks, kuram štrunt, Katrīna šurp vai turp.

Ja tikai viņš kā cilvēks, balsos priekš viņa un viņa partijas, viņš samaksā priekš

tā tos trīs rubļus . . .

Tā viņi varēja cerēt uz lielu uzvaru
.. . Pie tam vēl tas biedrībā acumirklī

priekšnieks, tam ļaužu acīs priekšrocība. Saimniecības vīru stiprums bija arī tas,

ka pie viņu partijas skaitījās veselas organizācijas, piemēram, enkurnieki, meseri,

liģeri. Biedri, kas bija no šīm aprindām, palaikam tā turējās: kur viens, tur visi . . .
Enkurniekiem, piemēram, kuri paraduši cīnīties ar dabas spēkiem, straujo Dau-

gavu, netrūka arī izturības un drosmes cīņā pret zinātniekiem. Viņiem netrūka arī

mutes un nesaudzīgu paņēmienu. Piemēram, J. Baumaņa svainis Aleksanders

Štrauchs, vīrs kā ozols un balss kā pērkons. Kad viņš stāvēja uz strūgas koman-

das tilta, tad visi enkurnieki un strūgu poļi trīcēja. Ir tad viegli saprotams, ka arī

biedrības sapulcē, kurā pusē tāds vīrs, tūdaļ rodas pārliecība, ka te ir spēks un

uzvara. Piekritēji tādēļ tad arī it kā suģestēti radās paši no sevis
.. .

Bet zinātnieki arī nestāvēja mierā un vāca kopā savus piekritējus. Viņiem
labums atkal tas, ka tiem spēki auga klāt itin dabīgā ceļā. Katrs studēts spēks,
kas atnāca no augstskolas un nometās Rīgā, piebiedrojās viņiem. Piemēram,

Krišjānis Kalniņš, J. Zaķīts, Varaidošu Zanderis, tie visi bija nākuši klāt no

jauna. Pie tam visi studenti, kā Mikentālu Kārlis un Kreiļu Edelberts v. c, bija
ar viņiem viens un viens. Kamēr saimniecības vīriem lielais bars sīkpilsoņu vien-

reiz draugs ar to, otrreiz ar otru, viņu personiskās simpātijas svaidījās, tur aka-

dēmiskie zinātnieki bija noteikti cilvēki, kas zināja, ko viņi grib, un savā starpā
klusu sapratās. Velta cerība, ka kāds no viņiem balsotu

par
labu Baumanim vai

Šiliņam, kamēr no saimniecības vīriem ļoti daudzi simpatizēja Krišjānim Kalni-

ņam. Tad vēl visi dedzīgie patrioti ārpus Rīgas, kam vien bija kāds sakars ar

«Baltijas Vēstnesi» — šo vienīgo tautisko laikrakstu, — arī aizstāvēja zinātnieku

pusē idejas pēc. Pēdējie bija izlaiduši uzsaukumus, ka saimniecības vīri nav ne-

kādi stingri tautieši, bet tikai tādi pusvācieši. Ja viņi uzvarē, biedrība it viegli

var pāriet vācu rokās. Visiem, kas domā citādi, tādēļ jānāk biedrība glābt.
Tas atrada lielu atbalsi. Bija jau liela daļa vīri Latvijā, kuri par tautas lietu

bija gatavi atdot savu dzīvību un cīnīties ar vāciešiem un viņu kalpiem līdz

pēdējo:

«Uz ežiņas galvu liku

Sargāt savu tēvu zemi:

Labāk manim galvu ņēma
Nekā manu tēvu zemi .

.
.»
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Beidzot vēl zinātniekiem nāca par labu apstāklis, ka tie atradās opozicijā.
Visas atsevišķas personas un pulciņi, kas arī ar biedrības vadību bija nemierā,

piebiedrojās viņiem. Jo> katrs caur priekšniecības gāšanu domāja izdabūt cauri

savus nolūkus.

Piemēram, Lauris ar savu partiju. Ar zinātniekiem viņam nekā vairāk nebija

kopēja, ka tikai viņi abi ar biedrību bija nemierā. Citādi zinātnieki viņiem savus

īstos mērķus un nodomus slēpa. Kad tie divi vai trīs bija sapulcējušies biedrībā

un sprieda par biedrības nākošo sapulci, tad, tiklīdz Lauris pienāca, uzreiz visi

klusu! Stāstīja viņš tiem ko par saviem nodomiem, tie klausījās gan, bet neko

neteica, kas liecināja, ka viņi par to neko nedod.

Un nebija jau arī nekā no Laura partijas! Viņš gan iesauca biedrībā aģitā-

cijas sapulces un rēķināja: Kalniņš ir mūsu, Pēteris Krauklīts jau citur nevar būt,

Mārcis tura kanti, Didzis un Andrejs arī mums piekrīt, runāju arī ar Mikentālu

Kārli un Kreiļu Edelbertu. Bet izrādījās, ka no tiem neviens neatnāca, izņemot

Pēteri, kurš jau nu turpat biedrībā bija. Tikai tas pats Koška un Gerle vien,

tur visa tā partija. Un ar pēdējo sāpju diezgan, jo trīs reizes no vietas jau bija
nodzēris pie malas nolikto biedru naudu. Pagāns bieži vien krita atpakaļ «zilo

mandagu» svētīšanā. Viņš citādi arī nebūtu spējis biedrībā iestāties, ja Lauris ar

Košku nebūtu gājuši viņam palīgā un lielo daļu priekš biedru kartes aizdevuši.

Sanākuši arī nezināja neko spriest, ne arī stādīt kādus priekšlikumus. Ko

Lauris viens runāja, tas bija viss, bet abi viņa otri biedri, cik gudri bija, tik

palika. Un tādēļ Pēteris, apzinādamies pār viņiem savu pārsvaru, arī neko neru-

nāja, tikai nodomāja: «Ko nu šie muļķīši!»

Turpretim abas lielās partijas, tās strādāja naski. Ķēra biedrus, kur vien va-

rēja, uzrunāja, lai turas priekš tā un atkal priekš tā . . . Saimniecības vīri norā-

dīja uz savu lielo pārsvaru, pret kuru turēties velti. «Tie tumšie goda vīri,»

Šiliņš aģitēja, «tiks tā kā tā no biedrības izsviesti.» Tā pašu sacīja arī Rambergs.
Se jāpiezīmē, ka toreiz vēl nebija pazīstams bīstamais apzīmējums «sarkans»

.. .

tad viņi būtu aģitējuši pret sarkanajiem. Ja tikai tie pagāna revidenti nebūtu pret-

pusē ...
Jo vilks viņu zin, ko tie sapulcei priekšā cels.

Zinātnieki turpretim izturējās it klusu, bet gatavojās lieliski. Tiem lielie aģita-

tori bija jaunie studenti. Katru biedri, uz kuru vien varēja cerēt, tie apstrādāja

personīgi. Tā Mikentālu Kārlis pārdabūja zinātnieku pusē savu tēvu, kurš citādi,

katrā ziņā, būtu bijis priekš saimniecības vīriem. Edelberts atkal pierunāja veco

Kreili, gan pa vāciskam, gan latviskam, bet abi sapratās. Pēteris, tas jau nu gan

tā svērās vairāk uz zinātnieku pusi, bet par Mārci vēl nekā nebūtu varēts sacīt.

Bet kā tad nu tādā gadījumā, kur, jāteic, tavs miesīgs švāģers ir tai pusē, tu

balsosi viņam pretim!?
Uz zinātnieku uzsaukumu iebrauca arī no laukiem liels pulks patriotu «tautu»

glābt. No Raunas, no Piebalgas, no Vietalvas. No Vircavas Alunāni uz Jelga-
vas staciju bija atveduši veselas divas ores. Ingus, Edvards, Pūcīšu Ģederts, 126

Ližēnu Naruns, visi zēni kā zaļokšņi un zin, ko viņi grib.

Tādēļ sapulces dienā biedrībā bija ļaužu kā melns! Sen tik daudz cilvēku uz

sapulcēm nebija redzēti. Daudzi no tiem gluži pirmoreiz, pavisam tādi klusi, bet

svaigi un droši. Saimniecības vīros, neraugot uz visu lielo pārsvaru, bija manāms

tomēr tā kā nervozs uztraukums. J. Baumanis pirms sapulces atklāšanas pastāvīgi
ņēma savu brilli nost, to slaucīja un sprauda atkal degunā, kuplajā

sapulcē, kura pastāvīgi auga. Uzlūkojot savu svaini, plecīgo Aleksanderu Strauchu,
kas nopietns Vaigā pīpoja resno cigāru un gatavojās uz cīņu, tam gan

dūša drusciņ



441

atplauka. Šiliņš vēl apstaigāja vienu otru no saviem pazīstamiem un to mudināja
turēties

.. . «Šodien mēs viņiem parādīsim
.. . ārā no biedrības ar visu viņu

politiku! ...»

Tomēr visai omulīgi arī viņam nebija ap dūšu. Jo viņš skaidri sadzirdēja, ko

Lauris runāja ar Mārci. «Tu turi mūsu kanti, balsosi
par Kalniņu?!»

«Katrā laikā!» Mārcis attrauca. «Šiliņu jau nu nekad!»

Kad bija pienācis nosacītais laiks un zāle jau gandrīz pilna, Baumanis

piezvanīja. «Sapulce atklāta!» tas skaļi iesaucās.

Liela sakustēšanās, tad visi klusi kā baznīcā. . .
Viņš bāls kā krīts brīdi

noraudzījās kuplajā sapulcē, tad, pārspējis savu iekšējo nospiestību, iesāka: «Cie-

nījamie biedri! Pirms stājamies pie dienas kārtības, es atgādinu to veco pasaciņu,
kur tēvs mirdams saviem dēliem deva mācību. Viņš sasēja deviņus kociņus bun-

tītē un lika tos pārlauzt! Neviens to nevarēja. Bet tad viņš attaisīja buntīti vaļā
un pārlauza katru kociņu par sevi itin viegli .. . Tas lai mums noder

par

mācību — ■—»

«Pasakas!» dažas balsis no sapulces viņu pārtrauca. «Pie lietas turēties.»

«Ja turēsimies kopā,» Baumanis pastiprinātā balsī iesaucās, «tad būsim

stipri
... pa vienam mūs salauzīs viegli. Tādēļ mums nebūs klausīt vieglprātī-

gām musināšanām, bet turēties visiem kopā par savu biedrību —»

«Diezgan!»_ arvien skaļāki pacēlās balsis. «Vēlēt sapulces vadoni
..

.»

«Klusu!» Šiliņš, uzšāvies kājās, kā pērkons iesaucās un bargi uzlūkoja de-

monstrantus. «Ārā šos jaucējus!» atskanēja viņa piekritēju balsis
.. . Varēja

manīt, ka sapulces abas daļas sāka viena pret otru rūkt.

«Lūdzu mieru!» Baumanis enerģiski nokratīja zvanu. «Kā jau teicu: vienprā-

tība mūs dara stiprus
..

. spēks vienībā!
— —» Kad sapulce atkal sāka izrādīt

savu nemieru, tas ātri nobeidza: «Lūdzu uzdot kandidātus uz sapulces vadoņa
amatu — —»

Viņš vel laga nebija paguvis izsacīt šos vārdus, kad viņu tikpat ka vētra

pārtrauca. No vienas puses: «Šiliņ, Šiliņ!» No otras atkal: «Kalniņ, Kalniņ!»

Pats par sevi saprotams, ka Šiliņa vārds uz tāpeles tika rakstīts par priekšu.

«Kalniņu vajag rakstīt pa priekšu!» dažas balsis neatlaidīgi oponēja. «Es saucu

Kalniņu
.. . rakstiet Kalniņu . .

.» Sacēlās ellišķs troksnis, kam pa vidu skanēja

priekšnieka zvans. Mazpamazām oponenti nomierinājās.

«Balsosim par Šiliņa kandidatūru!» Baumanis uzaicināja. «Kas tai piekrīt,

to lūgtu piecelties
. .

.»

Pieceļas vairāk neka
puse. Baumaņa sejs atplauka. Ar zināmu gandarījumu

tas noskatījās sapulcē. «Redzams vairākums
..

.» tas sacīja.

Pretpartija uztraucās un Lauris vēl vairāk. «Nost ar Šiliņu, viņš ievilcis tau-

tas naudu par dziedāšanas svētkiem!» tas, acīm ugunīgi spulgojot, iesaucās. «Tikai

Kalniņš ir cienīgs mums par vadītāju būt! Tas ir vīrs, kas vedīs tautu pie gaismas

un labklājības.»
«Itin pareizi . . . pieņemts,» atskanēja no vienas puses

balsis. No otras puses

atkal: «Ko viņš tur muld!?» Atkal abas sapulces daļas sāka viena pret otru rūkt.

«Neuztraucieties, biedri, mēs jau balsosim arī par Kalniņa kandidatūru!»

Baumanis tos mierināja, bet jau tādā balsī, kas lika manīt, ka iznākums tam jau

drošs. «Kas ir priekš Kalniņa, lai pieceļas!»
«Visi, visi!» Lauris drošā paļāvībā iesaucās

.. .
«Visi, kas vēlas atsvabināt

tautu no verdzības
..

. visi, kas labi tautieši
..

.» Augstu galvu pacēlis, viņš

liesmoja tikpat kā uguns . . .
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Notika arī kas negaidīts ...
it kā hipnotizēta cēlās no sapulces vēl lielāka

daļa nekā pirmīt . . . Citi vēl vilcinājās, bet, redzēdami tik lielu pārsvaru, arī cēlās

kājās. . .

Priecīga sakustēšanās starp zinātniekiem. «Mūsējie vinnē,» dažas balsis iesau-

cās
..

. Bet saimniecības vīri jau sāka protestēt .
.
. «Viens diviem nedrīkst bal-

sot
.. .

tikai vienam drīkst nodot savu balsi
..

.» «Pārbalsot, pārbalsot!» vēl citi

iesaucās . . .

Baumanis, drusciņ padomājis, tam piekrita. Viņš pieņēma, ka biedri ar pie-
celšanos progresē un tagad piecelsies tikpat daudz vai vēl vairāk. Bet šoreiz priekš

Šiliņš piecēlās pavisam maz. Ja pirmīt par balsu skaitu, varbūt, vēl varēja strī-

dēties, tagad nebija vairāk ko runāt
.
.

.

Nicinoši smiekli apstiprināja priekš Šiliņa tik bēdīgo faktu. . . «Kalniņa

kungs, lūdzu, ieņemt savu vietu!» Baumanis, vaigā piesarcis, sacīja.

Kalniņš tuvojās katedrim. «Nu ir labi, sapulces vadonis mūsu!» zinātnieku

partija sačukstējās .. .
«Nu ir dumji!» saimniecības vīri paklusu piegrūdās pie

sāniem. . . «Tagad mums jāsaturas ...»

Uzkāpis katedrī, jaunais sapulces vadonis kā uzvarētājs ar ērgļa skatienu

pārskatīja sapulci. «Pateicos par dāvāto uzticību
. . . amatu pieņemu! Mans uz-

devums ir sevišķi grūts, tādēļ ka biedri sašķēlušies divos naidīgos pulkos. Tam

tā nevajadzētu būt! Mums vajag vienprātības. Nedrīkst būt nekādas izšķirības

starp zinātniekiem un saimniecības vīriem, jo turībai ar izglītību vajag iet roku

rokās. Izglītība palīdz turību vairot. Nekādi mēs nedrīkstam uzstāties pret inteli-

ģenci un nepabalstīt studentus. Mums vajadzētu studentiem pazemināt biedru

naudu uz vienu rubli, lai tie pie mums var iestāties »

«Bet kādēļ tad studentiem vien, kādēļ ne visiem mums, kam grūti iet?!» kāda

balss spilgti iesaucās. Tas bija Koška, kurš lauza partijas disciplīnu un iejaucās
lietā pats uz savu galvu. Viņš zināja, cik grūti gāja Gerlem ar biedru naudas

samaksu, un tādēļ sirds viņam vārījās.
«Students pēc gadiem būs izstudējis, dzīvē iestājies, iegūs turību un sabiedrībā

ieņems cienījamu vietu,» Kalniņš paskaidroja. «Turpretim no tāda, no kura nav

nekas cerams, kādēļ tam kādu pavieglojumu?»

«Tā!» Koška vēl stingrāki pretim, un, kā redzams, arī Lauris ar viņu bija
vienis prātis. «Tad mums jāgādā vienīgi priekš jums, lielmaņiem un bagātiem?

Jūs priekš mums, nabagiem, nemaz?»

Kalniņš viņu ar to apsauca, ka pazvanīja pulkstentiņu.
«Lūdzu par to nerunāt! Tas taču še nepieder pie lietas.»

«Kā tā?!» arī Lauris, kas visu laiku it kā sastindzis bija klausījies, tagad
iesaucās. «Vai tad mums, tautiešiem., nav visiem vienādas tiesības? Vai upuri, ja
vajadzīgs, nav nesami visiem vienādi, tik studentiem, kā darba strādniekiem?»

Kalniņa pierē parādījās dziļas grumbas . . .
kratīdams pulksteņu, viņš to asi

uzlūkoja. «Lūdzu apmierināties un par to nerunāt! Tas mums nav uz dienas

kārtības ...»

Laurim piepeši acis ugunīgi iemirdzējās, un viņš saslējās vēl vairāk. «Nu, tad

liksim to uz dienas kārtības! Nospriedīsim, lai nevienam nebūtu jāvergo priekš
otra. Kāpēc tad studentam vajag lielākas tiesības nekā darba strādniekam?!»

Saimniecības vīri klausījās, klausījās, bet manīja, ka tas ir ūdens uz viņu
dzirnavām. «Itin pareizi!» dažas balsis iesaucās. «Nost ar studentiem! Mums

tādas studentes biedrībā nav vajadzīgs!»
Saka atkal rukt! «Skaties, ka viņš te mums jauc!» dažas balsis no zinatnie
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kiem īdzīgi iesaucās. Un Pēteris, kas bija ar sird' un dvēseli priekš zinātnieku

uzvaras, nesaprazdams kodīja lūpas. «Ko tad viņš īsti grib?»
«Es runātāju saucu pie kārtības!» Kalniņš zvanīja. «Ja to neievērosjet, būšu

spiests jums ņemt vārdu. ...»

Laurim sirdī it kā kas būtu trūcis. Tā runāja Kalniņš, uz kuru viņš visas

cerības licis! It kā apstulbis tas lūkojās uz viņa, uz Pētera, uz zinātniekiem
...

uz visām pusēm . . .

Bet tie ir mēmi
. . . neviena mute neatdarās un viņam nepalīdz. Tikai īdzīgas

un noliedzošas sejas visapkārt. «Ne pēdas es nekustēšu no vietas, kamēr jūs man

nedosiet atbildi!» viņš saslējies iesaucās. «Mani jau tas sen moka un nedod naktīs

miera. Es mīlu savu tautu jau gadiem, mīlu viņu vairāk nekā savu dzīvību. Bet,

jo vairāk es to mīlu, jo grūtāki man iet. Jūs, študierētie un mācītie, vai jūs patiesi
ar mums domājat?! Vai esam visi vieni un tie paši tautieši, mums visiem vienā-

das tiesības? Vai jūs gribat vest tautu no tumsas pie gaismas, no verdzības uz

laimīgu nākotni? Redziet, to mums vajag likt uz dienaskārtības un par to spriest!»

Viņš to teica ar tādu sajūsmu un sparu, ar tādu dziļu aizrautību un apslēptu
izmisumu, ka trokšņainā sapulce uzreiz palika klusa kā baznīcā. Kalniņš apjucis

minstījās uz katedra un nesamanīja, ko darīt. «Tā kā runātājs nepaklausa manam

aizrādījumam, tad es ņemu viņam vārdu,» tas noteica.

Bet Lauris nedomāja padoties. «Es nekustēšu, kamēr jūs man nedosiet atbildi.

Jūs, jaunie studenti, dodiet mums zvērastu, ka patiesi strādāsiet priekš tautas
.. .

strādāsiet, ka mums visiem ir labi .
.
. visiem, lieliem un maziem! Un mēs jūs uz

rokām nesīsim, savas sirds asinis priekš jums upurēsim. Apsoliet mums . . . dodiet

zvērastu!»

Apstulbusē sapulce pamazām sāka palikt atkal nemierīga. «Ko tas cilvēks tur

muld!?» «Vai viņš nav jāved uz Rotenburgu?» Arvien vairāk pacēlās balsis...

Neizprata ne zinātnieki, ne saimniecības vīri, vai tas viņiem par
labu vai sliktu

kliedz. Bet Šiliņš jau zināja, kas apmēram no Laura sagaidāms. «Ārā ar viņu!»
tas iesaucās, un citi tam piebalsoja

..
. «Ārā no sapulces ar šiem dumpinie-

kiem! ...»

Bet Koška arī nebija slinks pretim. Viņš arī prata kliegt, un Gerle, kas tāpat

bija iemetis krietnu špukteri, darīja savu. «Ārā ar studentiem! Nav vajadzīgs
zinātnieku! Ārā no biedrības! ...» Saimniecības vīri, īsti neizprazdami, uz ko tas

iziet, sadalījās divās daļās. Vieni kliedza: «Nost ar zaļiem puikiem un studen-

tiem!» un otri: «Ārā ar dumpiniekiem! ...»

Uzbudinājums sagrāba visu sapulci, ka pat apķērīgais Kalniņš uz katedra

uztraucās. Viņš zaudēja apķērību un sāka pats līdzi kliegt. «Kas tas ir, cilvēks,

ko jūs tur runājat?! Jūs gribat inteliģentos spēkus izslēgt no līdzdarbošanās

biedrībā!
.. .» Un, kad tie vēl nemitējās trokšņot un kliegt par studentiem, tas

pērkona balsī pārkliedza visu sapulci... «Kas jūs esat par vīriem tādiem?!»

Un pagriezās sānis pie saviem piekritējiem: «Dodiet man rungu, un es tos visus

izdzīšu no sapulces! ...»

Uzreiz miers, bet Lauris it kā samulsis raudzījās uz visām pusēm, ko teiks

viņa piekritēji. Mārcis slēpās savam sievas tēvam aiz muguras. Didzis un Andrejs

nodūruši galvas, neliekas ne zinis. Tikai Pēteris stāv nemieru vaigā un skrullē

savas ūsiņas. Pēteris viņu saprot, un, ko Pēteris viņam saka, tas ir viss. . . Un tā-

dēļ lepns šinī apziņā, ka ir vēl, kas viņam līdzi tur, tas lepni sit pie krūtīm:

«Mēs arvien kā vīri esam stāvējuši par tautu un stāvēsim arvien joprojām! .. .

Es un Krauklīts, un Varaidošu Zanderis — —»
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Pēterim beidzot apskrējās žults: «Klusu, jūs plikadīdas!» viņš īdzīgi iesaucās.

«Ko jūs te arvien: tauta un tauta!
..

.

Pirms nopelniet sev godīgi maizi, tad

runājiet.»
It kā no zibeņa ķerts Lauris saduga un platam acīm, it ka izbijies, savu

draugu uzlūkoja .
.

.

Un Varaidošu Zanderis, dabūjis vārdu, piepeši parādās katedrī: «Revizijas

komisijas vārdā lieku priekšā balsot par to, lai šie kārtības traucētāji tiktu izrai-

dīti no sapulces.»

«Jā, jā,» Pēteris vēl, īdzīgi skatīdamies viņam acīs, apstiprināja
.. . «Ar

savām pļāpāšanām tikai traucējat un gribat izjaukt sapulci .
.
.»

«A!» Lauris tikpat kā aizšauts ērglis iebrēcas un uzlūko Pēteri ar tādām acīm,

it kā sacīdams: vai tu labāk nevarēji izvilkt nazi un iegrūst man sirdī.
. .

No

uztraukuma tas dreb pie visas miesas
.. .

Gribētu ko sacīt, bet nesamana
.. .

raibas dzirksteles tam mirgojas priekš acīm
...

tas sakampj galvu
. . .

Pēteris tikai tagad atjēdzās, cik dziļi viņš to ievainojis, bet nesamana un

diez ko dotu, ja to nebūtu sacījis .. . Bet nu ir par vēlu. Sapulce top arvien

vētraināka, arvien draudošākas balsis: «Ārā no biedrības šos dumpiniekus un

plikadīdas, ārā!
.
. .»

Sapulces vadonis liek
par to balsot, un gandrīz vienbalsīgi tas tiek izbalsots

laukā . . . Krišjānis Kalniņš pasludināja, ka tam jāatstāj sapulce. Koška un Gerle

uzreiz klusu kā pelītes.
Viņš nedzird

. . . top uzaicināts otrreiz atstāt sapulci. Starpingks, kas ir kār-

tībnieks, taisās, ja viņš neies, izsviest to ārā tantaru tantariski. «Netaisi figūras!»
«Ak š'tā!» tas piepeši saslējās un ugunīgām acīm uzlūkoja šo satrakoto baru.

«S tā! Tad tāda jūsu tautas mīlestība!
. . .

Nāks laiks
. . .

nāks laiks »

Lepni pacēlis galvu un nokratījis pīšļus no kājām, tas drāzās uz durvju pusi.
«Hahaha!» vēl noskanēja viņa šausmīgie smiekli.

Tie nebija visai omulīgi. Daži, mēles izkāruši, viņam mēdījās vēl pakaļ:
«Hahaha! Žurka tāds

. .
.» Starpingks viens no ģiftīgākiem. «Sen jau tam tēvi-

ņam vajadzēja durvis parādīt. Saņem te tādas ļerpatas cauriem ceļa galiem un tad

vēl brīnās, ka valdīšana uz biedrību netura labu prātu . ..»

Pēteris bija piesteidzies, kad Lauri taisījās sviest ārā, lai vismaz neļautu viņu

grūstīt. Katrs zaimu vārds viņam, tā sakot, kniebšus knieba sirdī. «Ko nu jūs,

Starpiņ, runājat!» tas sāpīgi sacīja. «Jūs to cilvēku nepazīstat un nevarat iedo-

māties ...»

«Jā, jā, tu jau viņam tas aizstāvis!» tas pikti atbrēca. «Lien tikai viņam
vien

.. .
kamēr pašam sāks ņemt aiz rīkles. Tādus štrunt — — tādus jau vajag

spiest tikpat kā velnus
. . . spaidīt un mīdīt ar kājām, kamēr tiem beidzamā lupte

iet laukā. Tad viņi nepalaidīs muti
. .

.»

Troksnis mazpamazām aprima, un sapulces darbība sāka iet pilnā spēkā. No-

deva priekšniecība savu pārskatu, pēc tam nāca revidenti. Tie, protams, priekšnie-
cību plucināja, ka spalvas vien putēja. Sapulce izvērtās interesanta. Pēteris to

visu tomēr noklausījās pa ausu galam, jo viņam sirds sāpēja Laura dēļ. Kamdēļ

tad viņam vajadzēja tam to sacīt?! Taisnība jau nu gan tā savā ziņā bija, bet,

ja viņš būtu zinājis, ka tas tam tik dziļi ķērās klāt, viņš ne par kādu naudu

nē! . . . Pastāvīgi priekš acīm neaprakstāmais, neizsakāmais skatiens. Tas viņam
nedeva miera.

Sapulcei pilna gaita esot, viņš to atstāja un aizgāja apakša lūkoties, kur

Lauris palicis.
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Tur viņš sēdēja ēdamzāles kaktā, galvu domīgi atspiedis uz rokām. Garā

bārzda tikpat kā galdā ieaugusi. Viņš nemana, ka Pēteris tam tuvojas, vai arī

negrib to manīt.

«Piedod man, Lauri, ka es tev augšā tā uzkliedzu,» viņš iesāka. «Man ļoti
žēl, bet tas nebija tā domāts. Bet tu jau arī drusciņ varētu būt kā cilvēks! Tu

kliedz, brēc, izjauc gandrīz sapulci, kurā mums pārsvars. Sadzen tad otrreiz visus

kopā, un saimniecības vīri tad mūs pūcē laukā. Es nezinu, kā tā var. Tu tikai:

tauta un tauta! Tādas bērna valodas. Vai tad mēs nezinām, kas tauta? Es tāpat

to tautu mīlu kā tu . . . mēs visi to mīlam. Bet prātīgs cilvēks taču sev nevar skādi

darīt.»

Viss velti. Viņš runā pret to tikpat kā pret mūri.

Lauris gluži mēms un kurls.

«Nu, tad dzirdi jel, piedod man, ja tu domā, ka es tevi esmu apvainojis.
Savu sirdi jau nevaru tev parādīt, bet tu taču zini, ka es ar tevi tikai labi do-

māju. Tu varētu gan ari drusciņ vairāk domāt par sevi. Manai sievasmātei tais-

nība, un ari mana sieva saka: kad tas Lauris reiz paliks prātīgāks?! Liels cilvēks

taču nevar rīkoties kā mazs bērns, nu,
dzirdi taču!»

Bet viņš ne vārda. Piecēlies uzlūko viņu tāpat kā pirmīt. Tikai sāpēm klāt

mēma nicināšana un lepna pacelšanās. «Ko tu gribi no manis?! Es tevi nepa-

zīstu
..

.» Tad uzgriež viņam muguru un iet projām.

«Nu, pagaidi taču, Lauri, Lauri!» Pēteris viņam nosauc pakaļ. «Nu redzi,

kāds viņš cilvēks . .
.»

Runā, kā gribi, Lauris neklausās un aiziet.

Pēteris nevar saprast un sapīkst pats uz sevi. Kādēļ tad viņš skrien pakaļ šim

cilvēkam un übago, lai tas viņam piedod? Vai viņam tas vajadzīgs? Nu, lai jau

tas skrien, kad grib, viņš Pēteris Krauklīts ir un paliek. Uz viņu vis neviens nevar

sacīt, ka tas plikadīda. Tādēļ viņš atmeta ar roku un gāja atpakaļ sapulcē.
Te gāja pārāk spoži. Šiliņš no revīzijas komisijas tika dīrāts tikpat kā āda.

Trūkstot nauda par dziedāšanas svētku biļetēm un diezin kas vēl viss. Šiliņš gan

turējās pretim, sauca uzsaukdams: «Tas ir melots, ir melots! Tā ir zinātnieku po-

litika, lai dabūtu pie malas tos, kas priekš biedrības ko darījuši .
.

.» Un tamlīdz

vēl . . . Bet pie tam pats uztraukts uz nebēdu un nobaidījies kā drāna
. . .

Kā tur nu īsti bija, vai iztrūkums tīšs un ar nodomu vai pārskatīšanās, to

īsti nevarēja izprast. Daži viņa sirdīgākie piekritēji gan sacīja: «Ko tad šie citu

teiks?! Ja jau vainu meklē, kur to nevar atrast. ..» Bet lielā daļa pašu saimnie-

cības vīru bija tajā pārliecībā, ka «šmuce» jau nu gan ir. Gan sāpīgi tas atzīties

partijai, bet neko darīt. Zinātnieki viņus nu caur to ņems nost, tādēļ viņi uz

Šiliņu bija bezmērīgi noskaitušies.

Sprieda un plēsās tālāk. Vieni pastāvēja uz to: apvainojumu kā nedibinātu

atraidīt. Pērnējie revidenti atraduši visu par pareizu, un pērnā sapulce gada pār-
skatu jau apstiprinājusi. Otri prasīja, lai tādēļ tiek iecelta komisija, kas lai lietu

izmeklē un sauc arī pērno revīzijas komisiju pie atbildības par nolaidību. Un

trešie, lai lietu izšķir uz pēdām un Šiliņu, ja tas vainīgs, izslēdz no biedrības.

Lieta izvērtās tik raiba, ka, ja kāds gribēja izrauties un izrunāties, tad to va-

rēja darīt tiku tikām. Tādas debates un vārdu cīņas nevienā Latviešu biedrības

sapulcē vēl nebija redzētas. Bet Pēteri visa tā būšana atstāja aukstu. Viņam pa-

stāvīgi prātā Lauris. Kā tas nu ir? Tik ilgus gadus nodzīvojuši kā draugi, uzreiz

saķeras: ņer, ņer .. . tikpat kā divi suņi un negrib vairs viens otru redzēt. Un

tīri par neko. Pēteris sāka dusmoties pats uz sevi. Kādēļ tad viņam vajadzēja
runāt? Lai citi tam būtu to teikuši, kas viņam gar to daļas.
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Sapulce tagad tā iet, ka labāk vairs nevar vēlēties, bet paša Laura nav. Jāiet
uz ielas, varbūt, ka viņš vēl kur tuvumā. Varbūt arī atnācis atpakaļ. Nu, kā tad

tas uz viņu tā varēja ļaunoties. Ja nu arī viņam tas vārds tā pasprucis, domājis
viņš to tā nav.

Viņš patiešām izgāja uz ielas, skatījās uz visām pusēm, bet nekur saredzēt.

Arī atpakaļ Lauris nebija atnācis, jo apakšā viņš velti pēc tā lūkojās.
Kad viņš ieradās atkal atpakaļ sapulcē, lieta bija jau nobeigta un Šiliņš tik-

pat kā notiesāts. lecelta jauna revizijas komisija, kurai jāizmeklē visa tā lieta no

jauna, arī kā pērnie revidenti revidējuši, jāsasauc tad otra ārkārtēja sapulce, no

kuras tad vainīgie lai
saņem spriedumu. Bet jau šinī sapulcē bija atklājies tik

daudz, ka nevienam, pat Šiliņa viskarstākiem piekritējiem, nevarēja būt šaubu, ka

viņš tiks no biedrības izslēgts un ievilktā nauda viņam biedrībai būs jāatmaksā.
Pat Šiliņš pats neko labu neparedzēja, bet saņēma spriedumu tikpat kā pār-

šauts briedis. Viņš jau sāka draudēt biedrībai ar slēgšanu. «Tā ir bezkaunība, tā

ir dumpība, tā ir sacelšanās pret priekšniecību. Es par to sūdzēšu ekselencei. Vai

tie ir tautieši, vai tie ir inteliģenti?!»

Tagad visi no viņa kā atsaluši, neviens ar viņu vairs negrib kopā būt. Viņš
vedināja vienu otru iet līdz ar viņu apakšā pie bufetes un iedzert šņabi, bet visi

atraujas, it kā viņu nemaz nedzirdētu. Viņš tagad viens vienīgs pie bufetes un

stiprināja dūšu tikpat kā koks un līdz ar viņu Koška un Gerle, kuriem pazudis

partijas galva un kuri nezināja, ko darīt.

«Āre, Šiliņ, tu izsviedi mūs ārā, citi izsvieda tevi,» Koška to uzrunāja. «Tu

esi nu tagad tāds pats tautietis kā es un Gerle. Visi mēs esam labi pļēguri. Redzi,
Lauris, tas ir riktīgs tautietis, bet tādēļ arī viņš jums nepas . . .»

Šiliņš to nemaz nelikās dzirdot un guģojās tālāk. «Vai tie ir tautieši, Latvijas
dēli?! Vai tie apdomā, ko tie dara? Tas jau tikpat, kā kad tu savam tautietim

aizgriez rīkli cieti.»

Koška noraustīja kamiešus. «Nu, tu jau arī nekāds labais tautietis neesi
.. .

bāz, kur tik vari, savā kabatā. Tādi jūs visi esat, tie mācītie un turīgie. Raujat

katrs, kur pietiekat, tikai mums, nabaga ļautiņiem, zināt kaisīt smiltis acīs. Kas

jums nekaiš taisīt «forštelungas» un dziedāšanas svētkus! Kad divi rubļi nāk

biedrības kasē, tad trešais jau ieslīd tavā kabatā . . . Izsauc mums labāk branda-

vīnm»

Šiliņam jau glāzes bija pielietas, lai dzer! Viņš nesacīja nekā
.. . viņš pavi-

sam bija sajucis.
Augšām gāja vēlēšanas pilnā spēkā. Daži vēl šaubījās, kāds būs iznākums,

jo saimniecības vīriem jau tāpat spēki bija lieli. Teica, ka balsu skaitīšana ejot

uz beigām. Te Stālberģis aizlikās projām cauri ēdamai zālei, ne vārda nesacījis.

Tagad vairs nevajadzēja prasīt, kurā pusē uzvara. Zinātnieku kandidātu liste

bija ņēmusi ar lielu balsu vairumu. Izgājis labāki, nekā cerēts, tikai Pēterim

vienmēr prātā Lauris un Lauris.

Prasīja Koškam, vai tas nav redzējis? Nē, nezin, kur palicis.
Zinātnieki pēc beigtas sapulces spieda viens otram rokas un novēlēja laimes.

Kopīgi pie glāzītes pārrunāja arī kritiskos brīžus. Lauris, tas lops, tik tik nav

izjaucis, un tad saimniecības vīri nākošu_ reizi būtu viņus izskalojuši pavisiam

laukā. Bet nu ir labi, -nu ir labi. Kad Šiliņam pašam, tam lielākam mutes-

bajāram, mute cieti, tas ir ko vērts un biedrības turpmākā dzīvē daudz ko

nozīmē.

Pēterim tas viss tomēr nedarīja nekādu prieku . . .
saīdzis, it sabozies tas

devās uz mājām. Biedrībā viņš vairs nedzīvoja. Priekš kāda laika bija nodevis
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biedrības bufeti tālāk citam, jo tagad viņam tas bija par maz. Tagad tas bija
sācis krāmēties ar tām mājām un gāja diezgan brangi. Te pirka, tur pārdeva,
pārbūvēja, piestiķēja, un rēķins arvien iznāca.

Kad arī tam Laurim nu būtu sviedies vairāk uz roku. Pārdomājot šīs dienas

notikumu, viņš sajuta tā kā pārmetumu. «Es mīlu savu tautu, ka karstāk vairs

nevar mīlēt,» viņš visas sabiedrības priekšā bija atzinies
..

. «ilgus gadus jau
mīlu! Bet, jo vairāk es to mīlu, jo man. iet grūtāki.»

Kāpēc tas tā? Tā ir liela netaisnība. Un tāpēc viņš Lauri gribēja satikt un

par to izrunāties. Kādēļ tad lai viņam vienam nebūtu nekā?
— — —

Viņam nepalaimējās satikt. Lauri nekur redzēt. Kad runas vīri sanāca jaunā
sastāvā, Krišjāni Kalniņu ievēlēja par priekšnieku. Tā taču bija Laura karstākā

vēlēšanās, bet viņa nav! Jaunie runas vīri izmaksā tādu smalku boli, bet viņš
biedrībā nemaz neieronas. Ir arī cilvēks!

Pagāja vairākas nedēļas. Katram vienam cilvēciņam Pēteris apprasījās, vai

nav Lauri redzējis? Bet nezin neviens. Pazuda arī Koška un Gerle. Vai tad nu

tīri Daugavā būs iekrituši, vai?!

Nu, ka
ne, ne. Viņam pašam savas darīšanas. Aizeks Jochumsons atkal

Pārdaugavā uzgājis kādu būvgrunti, kuru varot dabūt par smieklu naudu. Tikšot

tur vilkta cauri iela, un tad vērtība pacelšoties vismaz par 100 procentu. Tādēļ

vajagot pasteigties.

Bija jau ziedonis pilnā spēkā
.. . lapas plauka, un ziedi raisījās. Paņēmuši

fūrmani, viņi laida pāri pa dzelžu, tiltu
. . .

Aizeks viņam teica un teica, un rēķināja uz pirkstiem priekšā lielo peļņu.
«A

gora
fainer Geseft!» Te viņš ierauga priekšā kādus četrus gājējus pul-

ciņā
..

. ceļa kules uz muguras . . . naski vien metas projām.

Jau no muguras puses tie liekas būt viņam pazīstami. Riktīgi, viens jau
Koška! let ar savām līkām kājām grīļodamies. Un otrs ir Gerle, piesārtis vaigā,

aiz cepures
zieds! Trešais Laura Ernestelis, kas pagriezis pret viņu savus ņir-

dzošos zobus. Un ceturtam vajag būt Laurim. Pavisam salīcis! Riktīgi, piebrau-
cot klāt, redz, ka tas ir Lauris. Tas pagriež savu vaigu

..
. gan skumjš, bet

nopietns un mierīgs.
«Lauri!» Pēteris iesaucās, bet pajūgs jau palaidis garām. «Lauri, man ar

tevi jārunā ...»

Viņš izkāpj, gaida kamēr tie pienāk. Fūrmanis solīšiem brauc uz priekšu.
Kad tie pienākuši, Pēteris paceļ cepuri. «Dievs palīdz, draugi! Lauri, kur

tad tu mīti, ka tevi nevar nekur satikt?»

Viņš gan saņem
dieva palīgu, bet vairāk neko neatbild. let savu ceļu, un arī

citi cieš klusu.

Pēterim metās ap sirdi tik savādi un sāpīgi. «Tad tu no Rīgas aizej?» viņš

jautāja tālāk.

«jā, mēs visi!» Lauris drūmi atbildēja. «Mums tāda Rīga visur! Tev viņa
ir tēvu zeme, mums ne

. .
.»

Pēteris nesamanīja, ko tālāk sacīt. «Vai tad Ernestelis arī līdzi iet?!»

«Jā. Meistars viņu padzina. Redzi, tā mums iet! Viņu padzina vācietis,

mani latvietis . . .»

Atkal Pēteris nesamanīja, ko atbildēt, un klusēdami viņi soļoja uz priekšu.

«Lauri, tu jau vēl nemaz nezini!» viņš beidzot iesaucās. «Mēs ievēlējām Kriš-

jāni Kalniņu biedrībā par priekšnieku
..

.»



448

Lauris mazcienīgi atmeta ar roku. «Liecies
nu, Krauklīt, mierā. Viss viens

pīpis: Šiliņš vai Kalniņš
. .

.»

«Kā tā?! Tā tu nesaki! Tagad nu biedrībā ir pilnīgi tā vienprātība, par
kuru tu sapņoji. Kad tu redzētu, cik tagad visi saticīgi. Nekādu ķildu un naida

vairs .
, . visi turas kopā kā brāļi. Tagad mēs gūsim tautai ziedošo nākotni

..
.»

Laurim acis ugunīgi iemirdzējās. «Mēs nekā negūsim! Mēs neesam mēs...

neesam tie brāļi, par ko uzdodamies. Pēter, man tagad acis atdarījušās! Tu taču

pats sacīji ļoti patiesu vārdu: plikadīdas, nopelniet pirms sev maizi, tad runājiet

par tautu! Jūs, kam kas ir, esat citi, un mēs, kam nav nekā, esam atkal citi
. .

.»

Piesarcis un klusēdams Pēteris atkal brīdi gāja viņam līdzi. «Es zinu, Lauri,
ko tu gribi teikt. Nav pareizi! Redzi, mums vienam otram ir kāds nieks iedzī-

vots, bet tev nav nekā! Bet, kad vajadzējis cīnīties par tautu, tu arvien pirmais
esi griezis krūtis pretim. Tu esi bijis trimdā un cietis vairāk nekā mēs visi citi.

īstenībā tev pienāktos tas, kas mums vienam otram. Bet tu nekur neesi

ticis. Vairāk, jāteic, nav kā tā plikā dzīvība. Es saku, Lauri, nav taisnība

tā, nav »

«Taisnība!?» Lauris, it kā viņu pārsmiedams, iesaucās. «Kad tas tai pasaulē
citādi bijis un kad tas citādi būs?»

«Bet, vecais draugs, tu mani vēl nepazīsti!» Pēteris turpināja. «Dažādi jau

man pašam gājis, pats redzēji
...

kā pliks kūlos pa nātrēm. Bet tagad jau nu

arī es ko varu. Vai zini, Lauri, saņem dūšu un atver atkal darbnīcu! Vai iepērc
kādu nameli. Es tev palīdzēšu! Ar tādu cilvēku kā tu es dalu savu pēdējo ku-

mosu. Nu, ko tu domā? Paliec Rīgā .. . sapurinies drusku, un tev nebūs jāvergo

priekš cita.»

Viņš bija sagaidījis, ka Lauris viņa piedāvājumu pieņems ar prieku, sitīs

tam plaukstā: «Paldievs, draugs, pateicos par tavu labo sirdi!» Bet viņš ļoti mal-

dījās. Lauri tas viss atstāja gluži aukstu. «Vai tad tu domā, ka es par sevi

tik daudz bēdāju?! Nemaz! Bet man sāp, ka es tautai nevaru līdzēt. Esmu mal-

dījies, pieņemdams, ka caur vienprātību un saticību gūsim nākotnes ziedu laikus.

Sie maldi man sāp! Jūsu izsmieklis pret nabago tur sapulcē — — vai zini,

tikpat kā aklam tas norāva man «nost no acīm to deķi»! Nē, nē, mēs nekad

nevaram vieni būt
— — nekad tie nebūsim. Nu, labi, man nebūs jāvergo, tu

saki! Bet Koškam būs tāpat jāvergo, Gerlem . . .»

Sāds necerēts atraidījums Pēteri mazliet ievainoja .. . viņš sāka skaisties. «Ir

taču arī Koškam bijusi pie manis maize un pajumte. Ja viņš būtu cik necik kā

cilvēks, arī viņam varētu palīdzēt — —»

«Nē, nē, draugs!» Koška metās pulkā. «Pateicos
par tavu sāT un maizi, bet

negribu vairs turpmāk tavas žēlastības. Gribu paskatīties, kā citur pasaulē.»

«Nu, redzi!» Lauris sāpīgi iesmējās. «Visiem tu nevari palīdzēt. Un, ja arī

tu mūs visus trīs iztaisītu laimīgus, vēl paliek tūkstoši un tūkstoši, kuriem tu

nevari līdzēt! Ja jau tas atkarātos tikai no tevis vai manis, tad jau būtu labi.

Bet tur ir pavisam kas cits. Pateicamies par tavu labo sirdi, bet mūsu ceļi šķi-

ras. Paliec vesels un ļauj mums iet . ..»

Tātad nekā! Pēterim nezin kāpēc tā, kas sāka spiest un knaibīt sirdi. Mē-

mās sāpēs viņš Lauri kādu brīdi uzlūkoja. «Nu, labi, jūs esat simti un tūkstoši!

Mēs tiem visiem palīdzēt nevaram. Bet kādēļ tad tev vajag būt pie tiem simtiem

un tūkstošiem? Kad mēs viņiem nevaram līdzēt, tu arī viņiem nevari līdzēt.

Kādēļ tu nevari palikt pie saviem tautiešiem, kas tev pašam palīdz? Vai tad

tev patiešām nav iespējams savu dzīvi grozīt? Nu, tici taču, ka es tev ar visiem

spēkiem gribu palīdzēt ...»
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«Var jau gan būt, bet es esmu jau par vecu. Nu, ko es varu darīt, ka es

tāds esmu. Savā dzīvē esmu saņēmis tik daudz triecienus, kas mani par tādu pa-

darījuši. Tu jau pats atminēsies, ka pirnls savas izsūtīšanas es biju brangi iedzī-

vojies. Ja mani nebūtu ielikuši cietumā un izsūtījuši, es būtu tagad, varbūt,

tikpat turīgs kā jūs dažs labs. Bet nu reiz esmu izrauts no jūsu dzīves. Man
citādas jūtas un jušanas. Kas dzīvē grib tikt uz priekšu, tam vajag mācēt. Es

nemāku, kā tu pats redzi. Palikšu arvien tai pusē, kurai nav nekā ...»

«Bet vai tad tas tikpat kā ar cirvi nocirsts!» Pēteris pārmetoši iesaucās.

«Jūs tie, kam kas ir, mēs tie, kam nav nekā. Nu labi, jums nav nekā, bet vai

tādēļ jums jāraisās vaļā no savas tautas?! Vai tad jums nemaz nav jācīnās pret

vāciešiem par savu nākotni? Vai tad jūs tā nosodīti, ka ir vairs ne cerēt

nedrīkstat savu stāvokli uzlabot?!»
Lauris sērīgi pasmaidīja. «Tikai ne caur jūsu biedrību! Kas to domā, tas

maldās ļoti. Ko tas nozīmē, cīnīties pret vāciešiem? Mums ir vienalga, vai vā-

cietis vai latvietis, vai žīds, vai krievs. Kādēļ lai mēs savā starpā plēšamies?

Gerle, piemēram, ir vācietis, bet kādēļ es lai viņu nīstu? Viņš man lielāks brālis

nekā tu.»

Gerle, to dzirdot, lepni saslējās un viņu kā no augšienes uzlūkoja. Arī Koška

izgāza krūtis. «Mēs visi esam viens un viens,» viņš papildināja, «esam tūkstoši

un tūkstoši
.
. . mēs visi, kam nekā nav ...»

Atkal brīdi klusēdami tie soļoja uz priekšu. «Kurp tad visi dosieties un ko

iesāksiet?» Pēteris beidzot bažīgi ieminējās.
«Nezinām!» Lauris atbildēja. «Ejam uz zila gaisa. Tiem, kuriem nav nekā,

tiem tāds pat dievs visur . .
.»

«Tātad jūs vairs tautībai neticat!?» Pēteris skumji iesaucās. «Jūsu dzīvei

vairs nav nekādu mērķu ...» Pār viņa ķermeni pārlaidās it kā sāpju vilnis un

sāka durstīt viņa sirdi.

«Mums priekšā pelēks un pelēks!» Lauris domīgi attrauca. «Tikai to zinām,

ka sliktāki mums vairs nevar iet un zemāku vairs nevaram krist. Un, ja mēs va-

rētu celties, tad tikai paši caur sevi un ne caur jums. Kā Gerle saka, tad viņa

faterlandē, Sakšos, strādnieki un visi tie, kuriem nekā nav, jau esot nodibinājuši
tādu lielu biedrību. Gribot viens otram pret vergošanu palīdzēt. Redzi, to es sa-

protu. Mēs . . . mūsu darba ļaudis
.
.

. gan
vēl tik tālu neesam. Mēs zinām gan,

ka mums sāp, bet nezinām, kur mums sāp. Kā mēmi cietēji visi kopā nesam

savu nastu, viens otram neko nesakām un viens otru nesaprotam...»

Bija pienācis ceļa gals. Viņi gāja tālāk
pa Jelgavas šoseju, un Pēterim va-

jadzēja nogriezties pa Lielo Altonavas ielu. «Nu, tad ardievu, draugi,» Pēteris

sniedza roku uz atvadīšanos. «Lai dievs jums palīdz.»
«Ardiev, ardiev!» Lauris sirsnīgi kratīja viņa roku. «Lielu ceļa gabalu esam

nostaigājuši kopā kā krietni biedri. Nenesīsim arī turpmāk viens pret otru sirdī

naidu. Ne mēs paši, ir kaut kas stiprāks, kas mūs šķir. Dzīvo vesels, Pēter!

Varbūt, ka dzīvē vēlreiz satiekamies, varbūt arī, ka ne
. .

. Lai dievs tev palīdz

iegūt labi daudz māju.»

Sāpju vilnis atkal pārskrien pār viņa sirdi. «Vai tad patiešām nebūtu iespē-

jams, ka jūs paliekat!» viņš aizrauts iesaucās.

«Nav iespējams!» Koška lepni sita sev pie krūtīm. «Mēs esam tie, kuriem

nekā nav.»

Viņi aiziet! Viņš paliek kā sastindzis uz vietas un noskatās. Bet gabaliņš

no viņa sirds it kā atdalās un aiziet tiem līdz. Viņš iegādājās savas jaunas die-

nas, kad, ganus beidzis, no Bērzmuižas ļaudīm devās uz Rīgu. Cik tie cilvēki



viņam tuvi un mīļi, cik labprāt tas būtu viņu vidū! Bet nevar, ir ciešām važām

saistīts pie Rīgas, pie saviem īpašumiem, ģimenes un laimes.

Pēteris mēmi noraustīja kamiešus. Skatās turp, kur viņi aiziet
.. . cepures

vicinādami, vēl no tālienes no viņa atvadās.

Pretim piepeši parādās jātnieks ar jātnieci, aiz tiem vaļēja ekipāža. Jātnieki
ir fon Bimmelšteins ar baronesi Ortrudi. Ekipāžā sēž konsuls ar kundzi. Lai-

kam gan kur viesībās bijuši.

Viņš sveicina, bet tie neievēro
.. . viņu nemaz nepazīst. Nevajag arī! Arī

viņš reiz brauks tādā pat ekipāžā, un viņa bērniem, varbūt, arī būs jājami zirgi.
Tikai pagaidiet, lai latvieši nāk drusciņ pie elpas, tad redzēsiet, kas tie pa»r vī-

riem. Tur augsti un slaidi paceļas Rīgas torņi, tikpat kā toreiz, kad viņš tos

pirmoreiz redzēja un bija no svētām jūsmām sagrābts. Bet tagad tā nav tik vien

kā jūsu Rīga, tagad tā arī mūsu Rīga!
«Kā tas tai pasaulē ir?!» viņš, uz priekšu braukdams, nodomā. «Tik tuvi

cilvēki, jāteic, radi, un esam kļuvuši tādi svešinieki. Ne krusttēvs to tā gribētu,
ne es

. .
. Un aiziet atkal tie, kas man stāvēja tik tuvu. It kā kāds neredzams

spēks mūs rautu vienu no otra nost!

Kā tas nākas, ka mēs tā tiekam raustīti un svaidīti? Noslēpuma atslēga

meklējama iekš tam, ka neesam arvien tādi, kā bijuši, bet topam arvien citādi.

Kāda manta, tāds vīrs. Krusttēvs, kad tas ar veco «Trīs Rozes» Mārtiņu slau-

cīja kopā ielu, bija citāds, un tagad kā konsuls tas atkal citāds. Kad es Bērz-

muižas ļaudīs ganos gāju, es biju cits, pie Brikmaņa kā komijs atkal cits, un

tagad atkal esmu gluži cits vīrs. Man citas domas galvā, citas intereses. Un viņi,
tie, kuriem nav nekā, viņi ir atkal citi. Ir taisnība, ko Lauris saka, viņu likteni

es nespēju grozīt. ledot ūdens malku izslāpušam, maizes kumosu izsalkušam, ja

tas pie manām durvīm pieklauvē, tas arī ir viss, ko es spēju. Dzīve iet savu ceļu,

un, kur nav saimnieciska pamata, tur nevar līdzēt ar labu sirdi
. .

.»

Viņi iet kā brīvi putni brīvā dieva pasaulē un meklē, kur tie var nolikt savu

galvu. Un tomēr viņš tik labprāt būtu starp tiem. Bet viņam jāpaliek savā vietā.

Viņu saista dzīves slogs. Tam jāvairo savi īpašumi, jāgādā par savu bērnu nā-

kotni, par tiem, kuri viņam jau ir un kurus dievs vēl dos. Viņš sajūt, ka tam

tik daudz uzticēts un liela viņa atbildība. Tāpat kā kapteinis viņš saistīts uz sava

dzimtes kuģa, uz kura tam jāpaliek līdz beidzamam.

Uz priekšu, arvien uz priekšu! Arvien vairāk un vairāk tam jāiekaro no

dzīves priekš sevis. Tikai tad latvieši nāks pie svara un panāks ko, ja viņiem
kas būs. Lai tie, kam nav nekā, iet savu ceļu, «mēs paliekam», tas sita sev pie
krūtīm . . . «Mēs neatkāpsimies . . . mēs celsim jaunu latvju Rīgu...»

1911. g.



LABĀKĀS

FAMILIJAS





453

PIRMĀ P USE

Pirmā nodaļa

Dzelzceļa vilciens drāzās caur Lipstu-Falcgrāves līdzenumiem no rietu-

miem uz austrumiem. Tas bija 188.
... gadā un taisni 30. augustā,

kad Jelgavā svinēja Kurzemes brīvlaišanas svētkus*, un tādēļ daudzi

laucinieki ar šo dzelzceļa vilcienu devās turpu.

Vagoni, it sevišķi trešās klases, pilni līdz pēdējai vietiņai. Daudziem nav kur

sēdēt. Starp citiem mums krīt acīs kāds jauns cilvēks, neliela auguma. Uz viņa
virslūpas uzdīgušas mazas pūciņas, tāpat arī smakra galā bija kaut kas līdzīgs
bārzdai. Bet mati gari un kupli, un viņus sedza maza, melna cepurīte, kas at-

gādināja studentu «deķeli». Nostājies pie loga, viņš lūkojās bezgalīgā līdzenumā,

kas aizstiepās tāli un nesaredzami līdz pat apvārksnim. Viss kā viens dīķis! Pa-

vidam tikai atsevišķas birzītes un mājas, kuras, jo tālāk, jo cietāk viena pie otras,

tā ka apgabals izskatās tīri kā vienkopus sādža vai pilsēta.

Tā ir slavētā Kurzemīte-dievzemīte! Ir vēl diezgan agrs no rīta. Vilciens dār-

dēdams traucas uz priekšu, atstādams aiz sevis gan
dzeltenus rugājus un sapļautas

labības kopas, gan arī vēl retām nepļautus druvu stūrus. Pēdējie biezi kā plosts!
Garās, smagās miežu vārpas nolīgušas visas uz vienu pusi un laistās pret sauli

kā zelts. Rasas piles viņu asnos mirdz kā dimants .
.
. Neviena mākslinieka roka

nespēj atgleznot šo burvīgo dabas skatu .
.
.

Bet vilciens jau garām, un pazib atkal melni pelēkas joslas ar ziemājiem.
Asni vēl patlaban lien no zemes laukā un ir tīri sarkani. Tad atkal druvas

.. .
stirpas kā ēkas

.. . visapkārt baltajām rijām ar šindeļu jumtiem
.. .

tad atkaļ
ērbeģi dakstiņu jumtiem, baltiem pakšķiem un glāžu verandām ar raibiem stik-

liem
. . .

Viss aizskrien garām, ka nozib vien!

Jauneklis attaisa logu. Gaiss tāds piebriedis, labības smaržas pilns. Nevar

īsti zināt, vai svētdiena vai darbdiena. Sur tur svinīgs miers .
.
. tikai ganāmie

pulki līdz ar saviem ganiņiem ziņkārīgi noskatās uz skrejošo vilcienu. Bet vietām

atkal druvās rosīga dzīve, sevišķi tur, kur vēl nav nopļauts. Plaujmašinas tark-

šķēja, un viņu spārni pa gaisu vandījās. Un atkal šur tur starp stirpām kūpēja
lokomobiles un kuļmašinas sīca tikpat kā bites. Ļautiņi, kas tās apkalpo, — pus-

teciņus, pusteciņus
.
.

.

* Dzimtbūšanas atcelšanas atceres diena. (Red.)
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Jaunais cilvēks nebija viens, kas šinī skatā nolūkojās. Viņam blakām, pieri

saraucis, stāvēja kāds vīrietis kupliem, sarkaniem matiem, spītīgu bakanbārzdu un

sārtu seju. Nolūkojās viņš it kā bez elpas, un brīžiem viņa zaļajās acīs pamirdz
it kā ironija un sašutums

.. .
«Muļķa cilvēki, tā skriedami!» tas beidzot spītīgi

iesmējās. «Vai man divas algas maksā? Es strādāju, kā pienākas, un, kad

vakars, metu mieru . . .»

Jaunais cilvēks, it kā iztraucēts no saviem sapņiem, neizprazdams šo vīru

uzlūkoja. Arī citi tapa uz pēdējo vērīgi. Starp citu ķāda sieviņa, stipri pāri par

pusmūžu, galvu ar tiptes lakatu turbanveidīgi apsējusi. Rokas krustis saņēmusi,

viņa domīgi nolūkojās. «Kā tad tos saimnieka darbus citādi padarīs, ja ne-

skries?!» viņa beidzot nopūtās. «Cik tagad to cilvēku?! Agrāk vienam saimnie-

kam bija pieci seši kalpi, tagad labi, ja trīs . . .»

«Bet cik šām reižu bija vēl to lauciņu, bet paskaties tagad!» vīrietis piebal-
soja. «Kādi tagad lauki, kā jūras . . . izplēstas visas atmatas, visi grāvmali . . .»

«Ak tu mī, ak tu mī!» sieviņa piebalsodama domīgi nogrozīja galvu. «Tā

jau teic, ka svētos rakstos stāvot: kad visas malas un ežas būs izplēstas un ar

uguns ratiem brauks, tad būs pastara diena!
.
. .»

• «Pastara diena — pasakas!» vīrietis īdzīgi atmeta ar roku. «Bet kādēļ tad

tikai viņiem vien viss un mums nekā?! Saimniekam lauki kā jūras, mums, kal-

piem, ne pēdas zemes . . . Kur te ir taisnība?!
.
. .»

Viņa acis neomulīgi iemirdzējās un no balsa izskanēja naids. lestājās brīdi

klusums, jo klātesošie nesamanīja, ko viņam atbildēt. Viņš novērsa acis no tīru-

miem, nosēdās un it_ kā aizskarts aplūkoja savas sastrādātās rokas.

«Ko lai dara, Cipa, dēls!» sieviņa atkal pēc brīža nopūtās. «Ne visi var

būt saimnieki, ne visi var būtkalpi . . . Tas tā no dieva iestādīts ...»

«No dieva iestādīts?!» Čipa, it kā viņu pārsmiedams, ātri attrauca. «Jūs
ticat visu, ko jums mācītājs saka. Bet palasieties grāmatās. Vai tad dievs to pa-
sauli priekš mums visiem nav radījis? Vai nav viņš audzējis kokus mežā priekš
mums visiem, putnus gaisā, zivis upēs un dīķos?! Viss, kas ūdenī, mums pieder
visiem .. . viss, kas aug pļavās un tīrumos. Nu, Ērgļu Kārli,» 127

tas griezās uz

jauno cilvēku, «— tu taču lasi grāmatas, nu teic, vai nav tā?!
..

.»

Jaunais cilvēks paraustīja kamiešus. «Tā
gan reiz bijis . ..»

«Tā ir reiz bijis,» Čipa atkārtoja, «bet kā nu ir?! . . . Nocērt mežā pātagas
kātu, kungs klāt: tas ir mans! Uzsper tu kāju uz pļavas, saimnieks priekšā: kas

tev te vēlēja?! Ne zivs asakai tu nedrīksti piedurties, kas upītē, ne vēzītim, tūdaļ
klāt, kam tas pieder, un tevi ķīlā nost

..
. Vai tad nav mežus un laukus dievs

priekš mums visiem radījis? Kādēļ tad kungi un saimnieki aizņem visu aizgūtnēm
un mums nedod ne sprīža? .

.
. Nu teic, Kārli, — tu taču esi mācīts cilvēks, —

kādēļ tas tā?! . . .»

Jaunais cilvēks atkal paraustīja kamiešus. «Zemes ir maz, cilvēku daudz
...

Ja katram būs
zeme, cik viņam iznāks? Pāra pūravietu ..

.»

«Pāra pūravietu, smuks gabaliņš!» Cipa kārām acīm iesaucās . . .

«Bet es pie-
tiktu ar vēl mazāk .

. .
Lai man dod cik necik, dod kādu vietu mana kažoka

platumu
...

Es uzcelšu tur savu būdu un dzīvošu ...»

Kārlis nesamanīdams paraustīja kamiešus; viņam, kā rādījās, jautājums vien-

aldzīgs. Bet viņa vietā atbildēja kāds patukls saimnieks. «Ko tad tu darīsi, uz tā

sprīža zemes
dzīvodams? Badā mirsi? Āre> tur jau Auru laukos ir! Citam pa

trim, citam pa deviņām, citam pa divdesmit četrām pūravietām . . . Bet kas tur no

viņiem ir? . . . Zagļu mitekļi, vairāk nekas . .
.»

Citi, viņam piebalsodami, skaļi iesmējās.
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Čipa, viņus pikti uzlūkodams, saslējās. «Jā, jā, tā jau jūs, saimnieki, arvien!

Ja kalpam zeme, tad viņš jums zaglis . . . Sen viņam tā būtu, ja jūs ar kungiem
nebūtu uz vienu roku. Are, Piepju laukos jau reiz izsūtīti levizeri*

.. . pusi no

muižu laukiem lai atdala priekš kalpiem. Bet vecais pilskungs fon Štempels l2B

atgriezis levizerus atpakaļ, noskrējis uz Rīgu pie «domenop» lielkungiem un

aizbāzis tiem acis ... Jā, jā, vārna vārnai acīs neknābj ...»

«Nu labi, —
levizeri lai ari butu atmērojuši,» Kārlis attrauca, «bet vai tu

jau to zemi būtu dabūjis? Visiem tā kā tā netiek
. .

.»

Cipa likās, ka viņa pēdējo ierunu nebūtu dzirdējis. «Tev, Kārli, labi runāt!»

viņš it kā sūkstījās. «Tev tēva mājas trīssimts pūrvietu . . . Kam citam tās reiz

paliks . . . par zemi tev nav jābēdā ...»

«Kas tad to teic, ka viņas man reiz paliks?!» Kārlis, it kā no odzes dzelts,
iesaucās .

.
. «Ko tu runā, kad tu nezini ...»

«Kam citam viņas tad paliks, kam?!» Čipa jautāja arvien uzmācīgāk
. . .

«Kas tev par daļu!» jaunais cilvēks strupi atcirta. «Ko tu tā kā uzlaists:

zeme, zeme, zeme! Vai tu ēdīsi to zemi!
..

.»

Sapīcis viņš no tā novērsās un lūkojās atkal pa logu uz klajumu.

Čipa it kā apvainots piesarcis smējās. «Skaties, runā nu
.. .

Vai tu ēdīsi to

zemi! Bet vai tu ēdīsi? Jums, saimniekiem, nekad nav diezgan .
.
. Cilvēku jums

nav, ne tos pašus laukus nespējat apstrādāt, bet plēšat un gāžat ārā visas atma-

tas. Ja esat dabūjuši kādu cilvēku rokā, tad izspīlējat to tikpat kā ādu
. .

. Tam

jāmūgļo priekš jums dienas un naktis ...»

Viņš sāka, kā jau parasts, saimniekus grauzt. Bet, izņemot viņu un veco sie-

viņu, te vagonā vairāk kalpa sugas nebija. Viņam tikai smīnošas sejas lūkojās

pretīm. «Jā, jā, smejieties tikai, smejieties, jūs visi tādi esat!» viņš cīnījās viens

pret visiem. «Jūs, saimnieki, izsūcat kalpam pēdējo asins pili. Jūs mūsu sviedru

rijēji. Un tad jūs runājat: brīvestība, brīvestība! Nav vairs vergu laiki! Kas ta-

gad ir par brīvestību? Cik tagad vienam cilvēkam nav jāpadara? . . . Agrāk

puisim vajadzēja zināt tikai par vienu zirgu, tagad viņam jāzina par trim četriem

zirgiem. Ar vienu zirgu vairs nekad nevar
...

ar trim četriem . . . Jūs sakāt, jums

mašinas, bet vai tās pašas iet!? . . . Tās mūs, cilvēkus, vēl jo vairāk izspīlē .. .
Jā, jā, smejieties tik! Nu paskatieties pa logu, kā ļautiņi raujas pie dampes ar

melnām mugurām, bet saimnieku dēli un meitas brauc uz Jelgavu brīvestības

svētkus svinēt . . . Ak tu apgriezta pasaule ...»

Viņš ņēmās viens pats, neviens tam neatbildēja, bet uzņēma to no jautrās

puses
L

Viņš bija opozicijā viens pret visiem.

«A, te nāk Plaušu papa, tas tev pateiks, kam taisnība!» kāds iesaucās.

lenāca no otra vagona kāds pusmūža vīrs sārtu, noskūtu seju, pašaustās buk-

skina drēbēs, bet jau no labāka drēbnieka pagatavotās, baltām, stērķelētām krūtīm

ar zelta ieliekamām pogām, bet bez apkakles un šlipses. Vēders arī nekas, pār

kuru karājās paresna sudraba ķēde. Šis vīrs patiešām bija populāra persona, bez

tam vēl tiesas priekšsēdētājs un baudīja vispār cienību kā gudrs cilvēks, kas katru

lietu zināja izšķirt un pateikt, kam taisnība. Bija nācis aprunāties, vai nav kāds

pazīstams, jo gribēja visu redzēt un visu zināt. Kūpinādams savā sudrabkalta

spicē Mirandas cigāru, tas Čipu pa pusei bezbēdīgi, pa pusei ironiski uzlūkoja.

«Ko nu, Čipa, te ņemies?! Laikam atkal par zemi? . .
.»

* Mērnieki. (Aut.)
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«Par zemi ļa . . . un ari par grūtiem darbiem, kas tagad kalpiņiem, ja jus to

gribat zināt,» Cipa attrauca.

«Grūtiem darbiem?!» Plausis, laizdams dūmus caur nāsīm, brīnījās. «Ja es

puisim dodu
par gadu pusotra simts rubļu un mazās drānas, vai tad par to nevar

strādāt?! ...»

Visi palika klusu un sekoja it kā bez elpas šai vārdu sacīkstei.

«Kas tas ir, pusotra simts rublēnu pret to darbu!» Čipa attrauca. «Jums zirgi

tādi, ka tikai māki pakaļ iet
. . . āboliņa un kviešu lauki veldrē sagāzušies

.. .
Ja gribi kūli izpļaut, griež tīri vai vēderu riņķī. ..»

Plausis pavīpsnoja, kā rādījās, viņam šis aizrādījums ļoti labi patika. «To tie

zupuriņi dara, Cipa! Liec kuli uz pūravietas, un labība tikpat kā mūris
. .

.»

«Kā mūris, jā, — bet kas kalpam tur par labumu,» Cipa attrauca. «Saimnie-

kam tas labums, viņam tikai tās mokas. Kas senāk nekaitēja . . .
Plānos rudzīšus

un miezīšus tikpat kā vicot novicoja ...»

«Senāk ta putriņa an bija plāna!» Plausis piebalsoja. «Bet tagad gaļa, jā-

teic, ik ēdiena ...»

Cipu šī ieruna izspēra tīri vai iz līdzsvara. Viņam nebija uz to ko atbildēt . . .
tas meklēja pēc vārdiem, kuriem vēl nebija domu. «Neaizrunās

.. .
Pļausi neviens

neaizrunās
. .

.» iz pulka bija dzirdamas dažas balsis
. . .

«Pie manim puisim jāstrādā, tas tiesa,» Plausis apzinīgu vaigu atņēmās, «bet

algu es maksāju un gaļu dodu ik ēdiena
.
.

.

Lai viņš ņem iekšā, cik sirds ņem

pretim ...»

«Gaļu, jā, bet kādu?» Čipa piepeši iesaucās. «To pašu saglumējušo, trekno

speķi kā ziepes . . .
To jūs dodat, neko citu ...»

«Vī manu!» Plausis, acis ieplētis, viņu uzlūkoja. «Tad. speķis par sliktu!

Nu paklausieties, ļautiņi! . . . Viņam vajag ceptu cāļu un baltu maizi . . .Viņam
speķis par sliktu ...»

«Nu, saprotams,» Cipa attrauca. «Liesumiņus jūs, saimnieki, paši sev izmek-

lējat, šķinķīšus, ribiņas
.. . Jums, saimniekiem, arvien prišs kumosiņš, ko pielikt

pie sirds ...»

«Tātad speķis par sliktu!» Plausis, neievērodams Cipa ierunu, turpināja. «Ak

tu izlepusi pasaule, ak tu izlepusi pasaule! To es saku, un tā ir: cilvēkiem var

būt diezin cik labi, nekad tiem nebūs labi diezgan. Redzi nu, veco Trin,» tas

griezās pret veco sieviņu —
«tu esi diezgan klaušu laikos muižu rijas kūlusi .

.
.

nu saki, kā tad bija! Vai tad bija labāk? .
.

.»

«Kur nu labāk, dieviņ tētiņ!» sieviņa Pļausim piebalsoja
. .

. «Bet bailības gan

vairāk bija
.. . Vagare pastāvīgi stāvēja ar pātagu aiz muguras ..

.»

«Tāpēc!» Plausis turpināja. «Bet tagad ne dievu vairs bīstas, ne kungu,
ne saimnieku

. .
. Un kāda toreiz vēl tā putriņa, maizīte bija .

.
.»

«Nu, nav bijis jau arī toreiz bez likuma!» Cipus saslējās. «Bijis jādod līdz

darbiniekam savs pods un piecas mārciņas maizes par nedēļu, savas divi mārci-

ņas sviesta, ir par fimberi siļķu, ir sava jēra šverte, sava iemērota putras muca.

Tas bijis tas mazākais
.. .

Pārticis saimnieks iedevis līdzi veselu pušgalvi vai

priekšpleci . . . Nav bijis nemaz tik traki
. .

.»

Tiklab Plausis, kā vecā Trina abi Čipu pārsmiedami uzlūkoja, cik maz viņš

pazīst tos laikus! «Ej nu, Čipa, ko tu runā
..

.

Neviens mēs nevēlēsimies tos lai-

kus atpakaļ. Pateicies dievam, ka mums ir atcelta vecā verdzība. Pateicies dievam,

ka mums vairs nav jāiet muižu rijās kult — —.»

«Pateicieties dievam, ka mums vairs nav jākremt cieta pelavmaize, avotiņā

mērcējot!» Ērgļu Kārlis arī iejaucās. «Pateicieties dievam, ka mums kā bāra bēr-
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niem nav vairs jāstrādā bez saulītes vakara . . .
Kas veļas tos laikus atpakaļ, nav

patriots ...»

No ši lena zena tas nemaz nebija sagaidāms. Aiz uztraukuma un sajūsmas

tas lēni drebēja.
«Ah, Ehrgle Kari, dv auch!» Plausis ar viņu apsveicinājās pa

vāciskam. Ar

saimnieku kārtas piederīgiem viņš arvien runāja pa vāciski, lai kerļi (kalpi) ne-

saprot. «Das ist ganz
dāmlicher Kerl, der Tschipe ...» Un tad uz visiem: «Ko

nu runāt! Kam tagad nav labi, tas, jāteic, grēku pelna . . .
Vai kalps tagad neno-

pelna algu? Vai viņš nav paēdis? Un brīvestība viņam ir
.. . saki, ko viņš vēl

vairāk var gribēt ...»

«Bet saimniekam ir vēl labāk», Cipa, gan dabūjis drāzienu, vēl tomēr

tiepās . . .
«Kā kuram, kā kuram!» Plausis steidzīgi paskaidroja. «Daža laba saimnieka

ādā tu vis nelīstu . . . Nu labi, es savas mājas esmu iepircis un muižai gandrīz
izmaksājis, es varu atspiesties

..
. Kroneniekiem mazas maksāšanas

...
arī labi

iet
.. .

Bet grafam muižā ir vēl labāk
... un tad es sacīšu: man nav tā kā

gra-

fam
..

. Āre nu! Tu tikai: zeme, zeme! Vai mums par velti tā zeme?
.. .

Tev

ir labs vēvera amats, strādā to . . .
Par olekti pusvadmalas tev 5 kapeikas dodam,

par vadmalu 6, par maisa drēbi un pakulu audekli 4. Nodod savu gabalu, saņem

naudu
...

ne tev kāda rūpe, ne kāda bēda. . . Bet saimniekam mūsu dienās būt

ir skola ...»

Cipa nesamanīja, ko atbildēt, lai gan viņš Pļausim nepiekrita. Bet tas to lietu

izliek tā, ka tur nav ko pretim teikt
...

«Ir riktīgi, ir riktīgi,» dažas balsis viņam
piebalsoja. Cipa jutās pavisām pārspēts.

«Jā, kad vēl būtu tie cilvēki, kā vajag!» Plausis atņēmās. «Slinki, izlepuši,
balamutes, pretinieki .. . bailības nemaz! .

.
. Un tos pašus vēl nevari dabūt

.. .
Tu saki, mēs strādājam ar mašinām, aram ar divzirgu arkliem? Ko tad citu

darīsi kad cilvēku nav...»

«Nav, nav,» dažas balsis to pašu apstiprināja. «Tu jau vari dot dzīvu naudu,

gājēju nevari dabūt ...»

«Klaušu laikos ar cilvēkiem bija daudz labāk,» Plausis turpināja. «Tad ne-

drīkstēja vis kā tagad atstāt pagasta robežas, ja saimniekiem gājēju vajadzēja.
Bet tagad katram brīvība rokā, viņš iet, kur grib, un dara, ko grib . . .Kur viņi
visi paliek? Kas tikko aizdīdzis, prom uz Rīgu ...»

«Kas saka, ka Kurzemē ļaužu trūkst, tas melo!» Čipa, piepeši saslējies, pikti
iesaucās. «Bet jūs paši viņus izdeldējat .. .

Precētu kalpu neturat, bērnu negribat.
Kad tikai jums nebūtu jādod kušķis ēdamā lopiņiem, kad tikai nav jādod gaba-

liņš zemes sējumiem. Vieni paši gribat visu apēst .. . Lai iet ļautiņi uz Rīgu,
lai iet! . . . Zivs meklē, kur dziļāk, cilvēks — kur labāk .

.
.»

«Lai jau iet, lai jau iet!» Plausis apstiprināja. «Tagad brīvestības laiki, var

katrs darīt, kā tam patīk . . . Bet to es gan
saku: kas jau te uz zemēm nav dzīvo-

tājs, tas arī Rīgā nebūs dzīvotājs! . . . Āre, te jau mēs redzam, kur katru gadu

pārsūta atpakaļ uz pagastu caurām biksēm un ar plikiem papēžiem .. . Galvas

naudu gadiem nav maksājuši ... Ja pats nebūsi cilvēks, ej, kur gribi, tas viss

viens-<. .»

Viņš novērsās no Čipas, kas it kā pārspēts, bet arī apcietinājies klusēja.
Plausis iesāka sarunāties ar veco sieviņu.

«Pie dēla uz Rīgu brauc?»

«Braucu jau, braucu
.. . Grib, lai palieku pie viņa pavisam uz dzīvi. Pavi-

sam tāda grūta sirds. Neesmu to pilsētas dzīvi radusi
..

.»



458

«Nu, gan jau iztiksiet,» Plausis mierināja. «Nu, Trin, dēlam tavam it

labi iet?»

«Paldies par vaicājumu, Plaušu
pap, itin brangi . . . Viņš jau cilvēks šeptīgs.

Ir sava fūrmaņšeftīte, ir vīnūzis, ir sava mājele arī. . .
Dzīvo

..
.»

«Jā, jā, kas jau cilvēks, tas arī Rīgā savu maizi var ēst. Nu redzu, kā mans

brālis. Viņš ar savu iedzīvi nekad ar maniem Plaušiem nemīsies. Dzīvo kā liels-

kungs un tiek arī ieskatīts. Arī pie paša konsulent Kalniņa bijis uz balli, ar

Krauklīšiem satiekoties, ar Mikentāļiem . ..»

«Manam dēlam jau ar draugi barūnas kas barūnas,» Trīna pasteidzās at-

bildēt .
. .

«Ar tādiem šupenpelčiem un šēzsrokiem ...»

«Nu tad gan ir kauna reiza, ka viņš tev liek to pagasta maizi ēst!» Čipa
errīgs ieminējās. «Ja viņš tāds kungs, tad var gan pats savu vecāku uzturēt . .

.»

«Uja, ko tad tas pagasts man dod, tos pāra mēriņus labības?!» Trina pie-
tvīkusi atcirta. «Ja mani dēls neapgādātu ar cukuru un tēju, no tā, ko pagasts

man dod, gan nevarētu dzīvot. Ko tad es dabonu?. . . Tik tieši kā to kaktiņu
nabaga rūmē

.
. .»

«Mums, kalpiem, jāmaksā tā lielā galvas nauda, bet tavs dēls lielskungs nevar

savu vecu māti uzturēt!» Cipus sūkstījās . . .

«Vai tad nu mans dēls nav diezgan maksājis to lielo galvas naudu!» Trinka

aizskarta ieminējās . . .
«Lai nu, lai, aiziešu jau, aiziešu

. .
. nebūšu jums te turp-

māk par nastu . .
.

Ko lai nu dara, tā nabaga maize jau grūta ir
.
. .»

Viņa slaucīja lakata stūrī asaras . .
.

«Ja tādam Rīgas kungam labi iet, pagastam nav nekāda labuma
...

let viņam
slikti, ieliek krankenhauzē

...
lai pagasts maksā .

.
.» Cipa norūca.

Var būt, ka Plausis arī būtu ko sacījis, jo tā bija taisnība, bet, tā kā Trīnas

dēls tāds izticis tautietis vārna vārnai acīs neknābj! Viņš tādēļ, pamanījis
kādu savu pazīstamu, devās pie tā.

«Ko tad tu, Maz-Klinci, arī uz brīvestības svētkiem brauc?» tas uzrunāja kādu

patuklu saimnieku, kas kūpināja smaršīgu cigāru.
«Man cita darīšana

...
ar tādiem brīvestības svētkiem es nepinos,» bija

atbilde. «Ceļa dēļ braucu pie apikata. Ko domā, Liel-Klincis man taisa

ceļu cieti!»

«Aha, kas gāja pa to atmatu,» Plausis atbildēja. «Es zinu
.. .»

«Nu, vai man nav rekte, ko?! Kamēr vien esmu uzmodis, no Maz-Klinciem

ceļš gājis pa Liel-Klincu atmatu taisni uz lielceļa. To katrs cilvēks var ap-

zvērēt. Sis nu bijis Rīgā uz domenop, pastellējis lankarti, gribot savu māju

iedalīt uz desmit laukiem
.. .

Uz to lankarti tas ceļš neesot, šis man to izar, lai

es braucot apkārt pa viņa robežu. «Pēc kam,» es saku, «tas man iznāk trīs pie-

rendel verstis riņķis .. .» «Nu tad brauc, kur gribi .. . skrej pa gaisu,» viņš
atsaka ...»

«Hm, hm,» Plausis norūc.

«Viņš ceļu izaris,» Maz-Klincis stāsta tālāk, «es lieku braukt pa arumiem.

Viņš izrok grāvi priekšā, es lieku to piemest. Sūtu savus puišus ar labību uz

stanciju. Viņš ar saviem ļaudīm priekšā un grib mums atjūgt zirgus. Nu ir rīklē-

šanās! Mans priekšpuisis Ingus ieķeras drusciņ Liel-Klincim krūtīs
.. . Bet šis

ir tiesas vīrs, nospriež manam Ingum pie pagasta tiesas pērienu . . . Un ceļu man

noliedz! . .
.

Nu, vai es lai ļauju sevi izcūkoties?
.
. . Neparko ar ne, un lai tad

tur būtu kas! Savu rēkti man vajag dabūt
. . .

Vai tu nezini kādu labu kon-

sulentu? ...»

«Hm,» Plausis norūca. «Konsulent Kalniņš Rīga, tas jau esot paliekam
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labs
...

Un atkal tepat Jelgavā Māteru Juris . . . Tas gan neesot študierējis, bet

bāž študierētos maisā
.. . Are, Bukaišnieku pilstiesas asesors par ceļiem bija

uzlicis 800 rubļu lielu naudas sodu, bet Māteru Juris iztaisījis, ka nav jāmaksā
ne kapeikas ...»

Viņi sāka par tām tiesu būšanām dzīvi triekt
. . .

Ērgļu Kārlis atstāja viņus un nepamanīts izšmauca otrā vagonā ... Jo, ja
Plausis te bija, tad te tuvumā vajadzēja būt vēl kaut kam, ko viņa sirds mek-

lēja .. . Jautras valodas un triekšana, ieejot otrā vagonā, viņam skanēja pretim
ar vālu. Pa lielākai daļai jauni cilvēki vien, jau iepriekš pārņemti no svētku

jūtām un prieka
.
.

.
Visiem, tā sakot, zobi vaļā vien un sejas mirdzēja. Saimnieku

dēli un meitas, gandrīz visi viņam pazīstami
. . .

«Sveiks, Ērgļu Kārli, tu ar uz svētkiem!» viņam viens otrs sauca pretim. «Vai

tu arī uz Jelgavu? ..
.»

«Uz Jelgavu un arī drusciņ tālāk — uz Rīgu,» viņš atbildēja, raudzīdamies

ar acīm pēc kā, un izgāja cauri vēl vienam otram vagonam..
.

Beidzot viņš ieraudzīja . . . Tur dibens kupejā starp jautro sabiedrību sēdēja
arī Plaušu Lūce savai mātei blakus. Skolotājs tur bija, skrīveris un arī Viķildu
Kristaps, viņa sāncensis. Bez tam vēl dažas jaunkundzes, pēdējo māsas un radi-

nieces. Ne soļa viņš vairs nevar tikt uz priekšu un paliek uz vietas kā nepamanīts,
mēms aplūkotājs

.
.

.

Vīrieši ģērbušies tāpat kā viņš, visiem garie mati nokarājas pār pleciem. Sko-

lotājam bez tam vēl apņemts apkārt lakats jeb «pleds». Bez tam viņiem vēl

brilles, citiem baltas, citiem zilas. Skrīverim gan, kā teica, ārsts bija pavēlējis
brilles nēsāt, bet skolmeistars un Viķildu Kristaps tās stātes dēļ vien valkāja.
Brilles piedod gudru izskatu, un kas negribēs, lai viņu tur par gudru . . .

Un meitiņas arī tik skaistas, tīri kā zemeņu ogas.
Arī tās pa lielākai daļai

pēc modes. Krūtis, cik vien iespējams, izspīlētas un uzpufētas vai nu ar baltu

zīdu, vai brūnu samtu. Vidus sažņaugts tik tievs, cik nu tas pie veselīgām lauku

meičām iespējams. Krinolines gan vairs nebija, bet pāri jostas vietai, uz leju,
sievietes vēl ne tuvu nebija atklājušas savas formas tā kā tagad. Priekšā tās

pazuda kružuļainā mistērijā, uz gūžām sānis iet kā spārni un muguras frontē

tāds kukulis un pagarinājums, — toreiz bija ziedos turniru laikmets, —■ ka sie-

viete, modes dāma, teju teju draudēja pieņemt augura formu, t. i., veco grieķu
mitisko puscilvēka, puszirga ar līko muguru. Drēbes gan pa lielākai daļai bija
pašaustas, bet stingri pēc modes darinātas, ar raibiem iekantējumiem, baltiem

pufējumiem vai maigām, ēteriskām kruzelēm, kas bija toreizējo daiļavu pazīme.
Bet viņa Lūce bija tērpusies vienkāršā tautas uzvalkā. Balts krekliņš, ar rai-

biem prievieša rakstiem iekantēts, svārciņi ar stāvām strīpām, baltas zeķītes, bet

dzelteno pastaliņu vietā — ādas kurpītes. Kakls sasprausts ar saktu, un ap to

pērļu krelles, tāpat ap galvu slēžu zīžu vainadziņš. Pelēcīgi gaišiem matiem, sār-

tiem vaidziņiem, purpura lūpiņām viņa tur sēdēja un jautrā sabiedrībā trieca,

smaidot rādīja tik mīļi savus paretos zobiņus, kas varbūt bija viņas vienīgais

trūkums, bet pret kuru viņš bija akls. Viņa nemanīja, ka tiek slepus aplūkota,
šī dārgā būte, ar kuru viņš tik daudz nodarbojies savos sapņos . . .

Viņš labprāt slēptos un dotos projām, bet ir kā pie zemes piekalts . .

Pat

ieklepoties nedrīkst
.. . Tak arī viņa to ieraudzījusi

.. .
tumšs sārtums pārklāj

viņas vaigus, krūtis mazliet cīnās pēc elpas, tad viņa saņemas un uzlec kājas...

«Ā, Ērgļa kungs! Jūs?!» viņa to ar savām spridzīgām acīm uzlūkoja, stei-

dzās tam pretim, deva pirmā roku. Citas viņu savādi uzlūkoja, jo bija ieskatos,

ka sievietei nenākas pirmai vīrieti uzrunāt. To Lūce neievēroja, viņai tik acis uz
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Ērgļu Kārli. «Ak, tas ir labi, tas ir jauki!» viņa kratīja_ tā roku. «Lūdzu, lūdzu,

nāciet te pie mums
. . . Mamm, te es tev stādīšu priekšā Ērgļa kungu!»

«Ko, Ērgļu dēlu?!» patukla mamma brīnīdamās jautāja. «Vai tad Ērgļiem

jau ir tik liels dēls?»

«Jā, jā, esmu no tiem pašiem Ērgļiem, Plaušu mamm!» viņš veicīgi tai no-

bučoja roku. «Pašu pagasta cilvēks ...»

«Ak ta no Ērgļiem?!» viņa to pētīdama aplūkoja. «Vairāk mātē esi iedzimis

nekā tēvā
. . .

Mūs jau abas reizā iesvētīja .
.

.»

«Ja, ja, ta jau ari mana mate teic,» Kārlis attrauca. «Jus abas esat bijušas
lielas drauzenes . . .»

«Vī, kā mēs bijām viena pēc otras,» Plaušu mamma gribēja vēl tālāk triekt,

bet Lūce pārrāva pavedienu, iepazīstinādama Kārli ar citiem, starp citu ar kādu

jaunkundzi, kura koķetēja ar saviem diega puscimdiem un ar savu sarkani strī-

paino saules sargu . . . rīdzinieci
. . .

«Freut mich sehr, taisīt ar jums bekantšaft . . .
Man vard' ir Jula Norring ...

Es rakst' sav' vard' ar «g» . . .»

Kārlim lūpas vēlās uz smiekliem
.
. . Pavisam tāda noziedējusi jaunava

..
.

Viķildu Kristapu viņš pazina, skolotāju Miesnieku arī tā pa pusei. Tas bija liels

tautietis, bet arī saprata skaisti vāciski. Priekš miesta vāciešiem tam arī bija
drukātas vizitkartes: Johannes Mesneck. Tika stādītas priekšā vēl dažas jaun-
kundzes un kāds rīdzinieks. «Noriņ jaunkundzes līgavainis,» Lūce viņam klusu

pačukstēja. Patiešām smalks kungs! . . . Platmale ar pārāk platām malām, balta

veste, mirdzoša krūšu adata aiz platās šlipses un resna talmi ķēde ar visiem

križuļiem. Kavalieriski pret Kārli palocījies, tas vēl paskaidroja: «Nodarbojos

ar skrīvēs darbiem kantorī! . .
.

Man tikai ar spalvu vien darīšana
.
. .»

Tikai viņa rokas bija tik cietas un sastrādātas, ka cietumu manīja cauri vel

viņa ādu cimdiem . .
.

Dzīvās valodas caur jauno pienācēju uzreiz it kā apklusušas. Viķildu Krista-

pam, kā rādījās, nepatika, ka Lūce tik dzīvi interesējās gar Ērgļu Kārli, un tā-

dēļ tas noskatījās uz pēdējo diezgan greizi. Viņš pats gribēja būt tas varmāka,
kas par visiem pirmais tiklab spēkos un darbos, kā dzeršanā, zirgu skriešanā un

meitu mīlestībā. Viņš arī mīlēja paplātīties, ka tam ar vienu otru meitu slepeni

sakari, ar ko viņš sevišķi lielījās pie alus glāzes, kad bija dūšiņā . . . Nereti tad

izcēlās valodas, par ko meitu mātes ļoti sirdījās un pašas meitas vēl jo vairāk.

Ka jau būtu kas bijis, bet tur ne vārdiņa patiesības
.. .

Un, kas tas dumjākais,
atbaida tikai citus! Reiz tamlīdzīga lieta bija nonākusi pat līdz pagasta tiesai, un,

tikai pateicoties skrīvera draudzībai, Viķildu Kristaps bija izgājis ar veselu ādu.

Skrīverim diezgan grūti nācās to lietu izgrozīt, jo citādi — kur smukas saimnieku

jaunkundzes, tur kalpi pie tiesas nekad taisnību nedabūja.
Arī skrīveris nebūtu apsmādējis glīto Plaušu Lūci, kuras tēvs gan varēja

iedot ko pūrā. Skolotājs Miesnieks viņu cienīja tās inteliģences dēļ, jo pie katra

gadījuma apgalvoja: «Plaušu Lūcei, tai ir captus!» Tas viņas kladē bija ierak-

stījis vismaz kādus desmit pašdarinātus mīlestības_ dzejoļus un prātulas. Bet Lūce

nevienu no viņiem tā nebija ievērojusi kā tagad Ērgļu Kārli . .
.

Pēdējam tādēļ tapa it silti, un viņš noslaucīja sasvīdušo pieri. Un Lūce pie
tam viņu ar tik dzīvu interesi pratina: «Jūs taču Villa Medem dārzā būsiet,

Ērgļa kungs? Teātrī? ...»

«Būšu! Gribu dzirdēt Jurjānu Andreja priekšnesumus uz meža raga . . .»
129

«Bet ar iekš bail' pie Cer', Ērgļa kungs?» rīdziniece koķeti badīja ar savu

sarkanstrīpaino saules
sargu grīdu ..

.
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«Ja, vai būsiet?!» Luce spridzīgam acīm atkārtoja, kas pašas tomēr izteica:

«nu, pats par sevi saprotams ...»

Bet viņš, no visām pusēm aplūkots, it kā apjucis. «Domāju gan,
bet nezinu

kā iekritīs
.. . man Jelgavā, redziet, tāda maza darīšana

.. . Man, redziet

jāpārdod savi manuskripti ...»

Plausene, kas visu laiku viņu pētoši uzlūkoja, brīnīdamās iejautājās. «Manu

striķi?! . . . Kas tie par striķiem? ...»

Kārlim lūpa tīri vēlās uz smiekliem, bet skolotājs Plausenei paskaidroja:
«Manuskripti ir rokrakstā zinātniski vai literariski darbi. Slavenu vīru manuskripti
tiek ar dārgu naudu atsvērti ...»

«Tā, tā,» viņa palocīja galvu, lai
gan viņai būtu bijis jautāt, kas tas «liten-

āriskis» tāds ir? Bet dumja izlikties viņa arī negribēja .. .

«Atvainojiet, jaunais cilvēk,» skolotājs ieminējās, «kas tad tos manuskriptus
rakstījis? ...»

«Es pats!» Kārlis apzinīgi atbildēja.
Skolotājs sabīdīja savu brilli. «Jūs? ...»

«Jā . . .»

«Atvainojiet, vai tie zinātniski vai beletristiski darbi?»

«Eles rikstiski?!
. .

.» Plausene atkal ziņkārīgi iejautājās. «Kas tad tas ir? .
.

.»

«Beletristisks, mamm. ir daiļrakstniecisks sacerējums.» Lūce paskaidroja.
«Ērgļa kungam ir kāds romāns iz tautas dzīves ...»

«Romāns?!» skolotājs vēl vairāk ieplēta acis. «Gan laikam kāds tulko-

jums? ...»

«Oriģināls
. . .

mana paša sacerējums .
.

.» Kārlis atspēkoja.
Skolotājs smīnēdams viņu uzlūkoja. Viķildu Kristaps mazcienīgi noraustīja

kamiešus. «Bleķis! . . .Ko gan viens nemācīts lauku zēns un neštudierēts cilvēks

varētu sarakstīt. Kam nav ne zināšanu, ne piedzīvojumu? . . . Trph, še vaga, tas

viss ... Jā, kad študierēts vīrs ko raksta, tas ir cits .
.

.»

Kārlis tikai apzinīgi pasmaidīja. Lūce to uzķēra par viņa apvainojumu un

pietvīkusi uzstājās viņam par aizstāvi. «To vis nesakiet, Viķilda kungs!» viņa

saslējās. «Ērgļa kungs man kādas vietas lasījis priekšā ...
tik smuks

. . .»

Plausene atkal brīnījās
.
. . «Skaties, kā viņi sazinās

..
.»

«Pardon, jaunais cilvēk,» skolotājs atkal ievaicājās. «Vai jums zināms kāds

apgādātājs?» Viņš pats bija jau tik daudz rakstījis avīzēm un zināja, cik grūti
tur ir ko iedabūt

..

.

«Man saka, ka H. Alunāns un arī J. Šablovskis tādas grāmatas apgā-

dājot
..

.»
130

«Par velti laikam gan,» skolotājs iesmejas.

«Kāpēc par velti, ja es varu dabūt honorāru?!» Kārlis saslējās . . . «Divas

kapeikas par
rindu vai piecpadsmit rubļu par loksni

. . .»

«Nerunā jau nu muļķības!» Viķildu Kristaps ieplēta acis. «Kur tad tu to

naudu liktu? Nu apdomā: tev jāsaraksta par
dienu tikai simts rindiņas, un divi

rubļi tev rokā. Cik tad skrīveris Noriņš par dienu saraksta? Kas viņam to

maksā ...»

«Manas domas,» skolotājs svarīgu vaigu iesāka, «ir tās: jums to nemaksas,

un ir jautājums, vai jums pavisam drukās . . . Esmu vecs laikrakstu līdzstrādnieks

un varu runāt no piedzīvojumiem ...
Ja piesūtāt viņiem korespondences, ja, brīv-

eksemplāru jūs dabūjat. Bet honorāru? «Baltijas Vēstneša» redaktors Bernhards

Dīriķis pats man sacīja, ka latviešu literatūra vēl nav tiktai, ka ta varētu maksāt

kādu atlīdzību. Reiz iesūtīju kādu dzejojumu tautas dziesmu gara, —
kas to bija



lasījuši, atzina, ka tas meistera darbs, drošības dēļ pierakstīju klāt: honorārs

tikai V 2kap. par rindiņu. Un kas ir?! Pēc kāda laika atronu atbildi vaļējās
vēstulēs uz manu šifru: honorāru nemaksājam, bet, lai padarītu nemirstīgu jūsu

dzejas darbu, tad nodrukājam to šinī vietā. »

«Redakcija tevi izmopsēja par to, ka tu iedomājies būt kāds dzejnieks!»
skrīveris ļauni iesmējās. «Nu kā tu domā: tu iesūti kaut kādu dumju ziņģi par

kaut kādu ganeli un gribi, lai tev maksā honorāru ...» Un, kad skolotājs, lūpas

kodīdams, viņu sodoši uzlūkoja, tas turpināja . . .
«Nu jā, kas tad tas ir:

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana drēbes valkāju.

Skuju svārki, ērkšķu biksas,
Galvā tāšu cepurīt' ...»

Pie tam viņš to nodeklamēja ar tik mazcienīgu, ironisku žestu, ka dziesma

patiešām iznāca smieklīga . . . Visi it kā negribot iesmējās . . .

Skolotājs arī taisīja līdzi jautru vaigu, bet varēja redzēt, ka tas ķerts vārīgā
vietā. «Nevar jau no katra prasīt, lai tas saprastu dzejas vērtību . .

.»

«Nevar jau no katra prasīt, lai tas sarīmētu tādu dumjību!» Noriņš pārtrauca.
«Vai zini, tu man esi labs draugs, bet es tev teikšu ko,» un pie kam viņš tam

spēcīgi uzsita uz ceļa, — «tu esi labs skolmeistars, bet raksti, kas tev jāraksta.
Izraksti

cenzures, izlabo savu skolēnu domu rakstus, bet liec to dzejošanu
mierā

. . .
Par to tevi neviens par doktoru necels ...»

Pārsmiedams un mazcienīgi skolotājs viņu uzlūkoja, bet tam patiešām nebija
viņam ko atbildēt. «Klusu ciešana ir labākā atbilde,» tas bija viss, ko tas savā

asprātībā varēja sakombinēt . . .

lestājās brīdi neomulīgs klusums. Skrīverim Noriņām rieba, ka skolotājs
Miesnieks pastāvīgi un pastāvīgi gribēja būt pats gudrākais cilvēks visā pagastā.
Tādēļ, lai

gan viņi bija labi draugi, tas pastāvīgi atradās skolotājam opozicijā.
Un pēdējais atkal, negribēdams ļaut nostiprināties sava grauzēja autoritātei, visu,
ko skrīveris apgalvoja vai uzstādīja, gāza apkārt bez žēlastības. Tādēļ parasti,

ja viens apgalvoja to, tad otrs taisni pretējo.

«Mani kungi,» rīdzinieks pārtrauca klusumu, «es jums teikšu ko, mani kungi,
ir tomēr jauki būt rakstniekam! Par tevi nav neviens kungs, tu raksti tikai un

paņem naudu. Ja es to varētu, mani kungi, es nekad savu sveci neturētu zem

pūra . . . Un tā apziņa, mani kungi, ka tu strādā priekš savas tautas .
.

.»

«Jā, kad Kalniņš, Vēbers un Māters strādā priekš tautas un raksta,» Noriņš

atņēmās, «tad tur ir kāds pamats, tad es ari to saprotu .. .

Un atkal Lapas

Mārtiņš, redz, tas ir dzejnieks . . .

Uzraksti tu tā
...

tā ir cita lieta
. . .»

«00, to Lapp Mārting ir gan vien fein dichter!» rīdziniece sajūsmināta

iesaucās
.. .

«Viņam tād'
gar mat' un samt' svārk'

.. .
var tīr' sich ferlīben . . .

Es ļot mīl to literatur, kad ir fein stāst, to Kapsēt Urzul, to Venecij asins nakt

un to Bālo grefen! Tikai_ šāde, ka to nabag Liii tik daudz vajag ciest, ach, tas

ir jammeršāde .. .
Jūs, Ergel kungs, iekš savu roman tok neliekat viņai tik

daudz ciest, vai ne? Lūdzu, lūdzu ...»

Kārlis pavīpsnāja ... nē, nē, viņš neliks tik daudz ciest . . .

«Kas attiecas uz tiem romāniem, ko te jaunkundze pasauca, tad tie nav ne-

kādi ievērojami dzejas darbi,» Miesnieks iebilda. «Latviešu literatūrā nav vēl

īstu mākslas darbu
. .

.»

«Kā tā!» Noriņš viņam tūdaļ pretīm. «Latviešu literatūrā nav mākslas darbu?

462
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Kas ir «Mērnieku laiki»? Kas ir «Sadzīves viļņi»? 131 Es lūgtu, izskaidro

man to!»

«Tie ir gabaliņi iz tautas dzīves, bet nav nekas klasisks!» skolotājs attrauca.

«Kur tos var pielīdzināt Sillera «Don Karlosam», «Vallenšteinam» un Gētes

«Vertera ciešanām». Cilvēks, kas lasījis Silleru un Gēti —».

Skrīveris, viņu nicīgi uzlūkodams, to pārtrauca . . .
«Vai zini ko? Es tev ko

teikšu, bet neņem ļaunā: tu gan Silleru esi lasījis, bet neesi viņu sapratis —»

«Un tu viņu neesi lasījis, bet tomēr sapratis!» skolotājs viņu tikpat ātri pār-
trauca, apzinādamies savu pārākumu.

Neko darīt, smējēji atkal skolmeistara pusē
.. .

Bet skrīveris vēl nepadevās
un raudzīja atkal citādi. «Vecs sakāms vārds saka: «Kurpniek, paliec pie savas

liestes!» Ja vienu lietu nevari labi, tad labāk nemaz. . .
Tā kā tu raksti

dzejas kur tādas ģeld
. .

.»

«Cūkām nemēdz sviest priekšā pērles!» skolotājs sapīka.
«Ko tu ar to gribi sacīt?» skrīveris ar uzvaras smaidu vaigā sacīja. «Tavi

dzejoļi būtu tās pērles, bet mēs būtu tie cūkas?! .
.
. Hahahaha!

..
. Vaidzi,»

viņš rādīja uz pieres, «man šķiet, ka tev te nav kārtībā
.. . Nu, te ar ir rakst-

nieks,» viņš norādīja uz Ērgļu Kārli, «nu, lai viņš saka?»

Kārlis izgāza krūtis. «Latviešiem
gan

vēl nav tādu dzejnieku kā Gēte un Šil-

lers», tas atbildēja, «bet mums tādi vēl var būt!» Viņa vārdos izskanēja tā kā

apziņa: «arī es te esmu!» Un, kas tas lielākais, Lūce viņam uzmeta siltu, mir-

dzošu skatienu . . .

«Un lai nu arī rakstnieki kā,» Noriņš atņēmās, «bet advokāti mums nemaz nav

sliktāki kā vāciešiem. Kur vāciešiem ir tāds likumu pratējs kā Krišjānis Kalniņš?
Un Varaidošu Zanderis un Māteru Juris, kas pārtulkojis Baltijas provinču liku-

mus
132. Redzi, tie ir vīri, kas strādā priekš tautas, tiem ir «kopchenas» .. .»

«Jūs runājat par Kalniņu, mani kungi!» rīdzinieks it kā elektrizēts iesaucās.

«Ja šī vīra nebūtu, mani kungi, mēs, latvieši, gulētu vēl dziļā tumsības miegā . .
.

Bet viņš saka: laiks mums celties, laiks mums mosties! Mums, mani kungi, ne-

būtu Latviešu biedrības, ja Krišjānis Kalniņš to nesaturētu. . .
Vai jūs domājat,

ka vācieši nemeklē, kur ķert?! Bet Kalniņš rīkojas pēc likuma, un viņam viss iz-

nāk riktīgi
.. .

Un runātājs viņš! «Mani kungi, tas ir tā un tā» un izliek to lietu

tikpat kā uz delnas. . .
Gudrs cilvēks ...»

«Skaties, tas Pricis!» Plausene nodomāja. «Pērn viņš vēl dzīvoja Cipstēnos par

puisi, skat, kas viņš tagad par kungu! Nu, ka tikai tas «ancuks» nav palienēts . . .»

«Nu, vai zināt, nav arī mūsu Māteru Juris slimais!» Viķildu Kristaps aiz-

rādīja. «Kas_ attiecas uz runāšanu, tad viņš ņem Kalniņu nost! Es pats dzirdēju
Vec-Aucē. Sis saka: kurzemnieki, mēs esam jūs vaņģojuši! Bet Māters pretim:
sirds ir kurzemnieka gods, —

mēs esam jūs vaņģojuši! ...
Es Māteru Juri labi

pazīstu, esam kopā trumpojuši. Abar var viņš dzert un dziedāt! Pērn bija aiz-

braucis uz Krimūnām
..

. dzīvojām visi tupu rāpu ... Lepns nemaz
... pie trum-

pām piekāva Avotiņu kalēju ...»

«jā, mani kungi, Kalniņš dikti dikti stāv par savu tautu!» rīdzinieks, it kā

nedzirdēdams, ko Viķildu Kristaps saka, lielīja savu. «Nevar te neko darīt, brauc

uz Pēterburgu. Mani kungi, vai mums būtu atcelta vecā rāte un ievestas jaunas

tiesas, ja Krišjānis Kalniņš nebūtu to lietu racis augšā?! Nu ir jauni pilsētas
likumi un arī latvieši var piedalīties Rīgas pašvaldībā. 133 Mani kungi, Kalniņš saka,

septiņi simts gadus vācieši Rīgā saimniekojuši, tagad mēs saimniekosim. No ķei-

zara mums tās tiesības un brīvestības dotas. Vai domājat, —
tie rātskungi un

altesteri uguņus vien spļauj, mani kungi, viņi diezin ko dotu, lai Kalniņu dabūtu
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savā pusē.' Vācu sievu viņam izmeklējuši, bet nelīdz
...

Ar naudu gribējuši

nopirkt, arī nekā. Kalniņš, mani kungi, neskatās uz naudu, viņš, mani kungi,

strādā priekš savas tautas ...»

«Ach, Frice, tas viss ir tikai «kvač»,» rīdziniece viņu pārtrauca. «Herr Kal-

ning tāpat liekas samaksāt, un, ja nenoliek viņam rubel uz gald', viņš ar mužik

nemaz nerunē
...

Ir to vācieš tāpat guder konsulent, konsulent Baum un Bingner,

un Tonagel ...»
Kārlis zobgalīgu smīnu uzlūkoja Lūci, un tā viņu saprata. Viņš taisījās šo

kārklu vācieti ņemt uz grauda, kura arī no citas puses
būtu plucināta, te vilciens

nosvilpa un Plausis ienāca vagonā. «Taisieties, bērni, Jelgava sasniegta
. . .»

Tikpat kā skudras no pūžņa, ļaudis plūst no vagoniem laukā, spiežas uz pe-

rona un klīst cauri vokzālam uz otru pusi. Visapkārt sirsnīga apsveicināšanās,
smiekli, komplimenti un skūpsti gan uz rokām, gan uz lūpām. Pa lielākai daļai

sabučojas sievietes, vīrieši maz un ļoti reti vīrieši ar sievietēm. Ikkatram priekšā
kāds rads vai pazīstams, kas to sagaida. Pa vidu lielā skaitā jaucas realskolēni

un ģimnāzisti. Tiem galvā tādas pat mazas,
melnas cepurītes kā Ērgļu Kārlim

un Viķildu Kristapam, tikai tām apkārt viena vai divas dzeltenas vai baltas

šņores, kuras izskatījās — kā Plausene bija novērojusi — kā vijoles «bases

zeide». Zemākām klasēm bija jāapmierinās ar vienu pašu strīpiņu pie cepurītes

apakšējās maliņas, bet augstākām, sākot ar terciju, bija savas divas strīpas, un

tas bija jau kas liels! Viņu nēsātāji uz tām nebija mazāk lepni kā kavalieris

uz saviem ordeņiem vai komiļtons uz savām krāsām. Patiesībā nu gan strīpas

bija ievestas pazeminošā nolūkā, proti, lai skolotāji arī pie krēslas savus zēnus

varētu pazīt un uzraudzīt, vai tie uz ielām vai atklātos dārzos nedara kādas muļ-

ķības. Bet zēni, kā jau sacīts, bija lepni uz savām zīmēm, kuras katram vajadzēja
ievērot, un, krūtis atgāzuši, tie staigāja pa Jelgavas ielām.

Šodien pie stacijas gan mazāk . . . viņu acis lūkojās pēc savējiem. Dažam

labam solīts ievest šodien skolas naudu, citam atkal «panzione», jo nodoti tie

«kostē», kuru pa lielākai daļai maksāja ar naturālijām . . .

Citi atkal gluži paši
savā maizē un ar ilgošanos gaidīja uz ievedamā sviesta cibiņu, maizes klaipiņu
vai siera ritulīti. Citam krājums noēsts viss, līdz pēdējai garoziņai, un jau
kādu pusdienu tas dzīvo ar tukšu vēderu. Tādēļ tie divkārt acīgi skatās pēc
iebraucējiem

. . . Piesteidzas Plaušiem drīz klāt viņu Ludis, kurš apmeklē reāl-

skolu, un arī Viķildas brālis un citi .. . Nobučo vecākiem rokas, apsveicinās .. .
dabū savu

...

Kur nu visi ies? Zīdu fūrmaņi ar savām gāzelīgām droškām cits pēc cita

spiežas klāt pie trepēm. «Einspānner .
. .

Zvveispānner, hier ist einer!» sauc tie

cits caur citu, uz bukas pacēlušies un galvas pastiepuši. No lauceniekiem tiem

tomēr maz prieka, jo tie iet ar kājām .. .

«Vajadzētu iet vispirms uz zivju tirgu ieturēt brokastu!» Plausis lika

priekšā
.. .

«Viesnīcā, tur nav to vērts
..

. Maksā dzīvu naudu un no visas tās

porcijas nav pāra kumosu ...»

Bija daudzi, kas viņam piebalsoja. Un zivju tirgus par to pašu naudu paņem,

ko sirds kāro. Vai žāvētu zuti vai kādu kāļu nēģu, vai arī labas brētliņas, ja
ir.

. . legriežas tad turpat vīnūzī pie Martineļa vai Feldmaņa, izpērk kortelīti

očiščenoje, — ja vairāki kopā un vajadzīgs, pusstopu, —
bulkas paņem turpat

no maizes sievas un iekož krietni
.
.

.

Alu vīnūžnieks dod
par astoņām kapeikām

pudeli un, ja vairāk patērē, tad vēl sinepes un etiķi par brīvu. Tādiem, kas mazāk

tērē vai nemaz netērē, sinepes pārdod par kapeiku . . . «Ja esi ieoderējies, tad

vari turēt līdzi tos brīvestības svētkus ...»
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Sataisījās arī partija iet viņam līdzi
. . .

Bet jaunie ļaudis palika atpakaļ aiz

tā iemesla, ka Plausene un Lūce tur negāja. Plausene pati gribēja aiziet Ludim

līdzi uz pansiju apskatīties, kā tur puikam iet. Tur viņa norunāja satikties ar

Lūci, kurai pirms ar rīdzinieci vajadzēja pieiet pie pucmakerenes.* Kārlis lab-

prāt būtu bijis tur, kur iet Lūce, bet, tā kā Viķildu Kristaps viņai šai gājienā

stāvēja tuvāk un kā kavalieris viņai pieķērās zem rokas, Kārlis rīdziniecei lipt
klāt negribēja, kurai atkal piesviedās skolotājs Miesnieks, kas jau tādēļ vien atsa-

cījās no gājiena uz zivju tirgus, ka esot nodomājis vēlāk piedalīties pie goda
mielasta .

.
. Tātad Kārlim cits nekas neatlika kā šķirties, —• kaut arī ne labprāt,

un tas viņam nācās viegli, aizrādot uz savām lielām darīšanām.

Kaut gan Kristaps izrādījās tā, it kā tas būtu pie Lūces jau tas matadors,

Kārlis noprata it labi, ka tā nav. Lūce vēl pagrieza galvu atpakaļ un smaidīdama

nosauca: «Ērgļa kungs, neaizmirstiet!
. . . Vēlāk iekš Villa Medem

..
.»

«Neaizmirsīšu
. . .

trīs mezglus kabatas draniņa iesiešu!» viņš piesarcis jautri
nosauca pakaļ . . . Un, kad viņa vairs neredz, met tai pakaļ «handkusi»

..
.

Neviens nezina, ka viņam ar šo meiču ir jau atrisinājies mazs romanīts. Cik

laimīgs tas jūtas viņas tuvumā, cik jauka būtu nākotnes aina: viņš Ērgļos saim-

nieks un viņa saimniece! Bet tas vēl nevar notikt . . . Ērgļos vēl nav viņam vie-

tas
.. . Vēl tālu tā diena, kad viņš tur varēs būt par saimnieku. Vēl tēvs ir

spirgts un pats grib saimniekot un valdīt. Nav parasts vairs, ka, tiklīdz kā dēls

ir paaudzies, vecam saimniekam jāiet maizē un rūmē. Vēl viņam ir citi bērni,

kurus viņš grib nodrošināt, un, ja viņš tagad gribētu saņemt mājas, tam būtu

jāuzņemas tādas izmaksas brāļiem un māsām, ka tas līdz saviem sirmiem matiem

netiktu uz zaļa zara. Viņš sajūt, ka tiek ieskatīts par šķērsli, par traucēkli savai

brāļu un māsu laimei. Un tādēļ ir cēlusies dziļa plaisma starp viņu un viņa pie-

derīgiem . . . Kā pazudušais dēls viņš, pa pusei ar lāstiem apkrauts, tiek izstumts

plašā pasaulē. Viņš nevar izprast, vai jūtas par to laimīgs vai nelaimīgs . . .

Viņam tas ļoti maz — būt Ērgļos par saimnieku
.. .

Kāda neapklusināma

dziņa viņu skubina un dzen ārā pasaulē. Viņš nevarēja paciest to aprobežoto

dzīvi, kur skats nesniedzas pāri sētas mietiem. Kad viņš lasa laikrakstos, kā

viņi tur Rīgā rīkojas, dibina biedrības, notur pilnas sapulces, spriež, izsaka dažā-

das domas, sarīko teātra izrādes, cīnās pilsētas domnieku vēlēšanās, strādā un

rūpējas priekš vispārējas tautas lietas, tad kāds plašums viņam tur atveras priekš

gara acīm! Cik šaura pret to viņu nabadzīgā dzīvīte pagastā! .. .
Nav te nekā

kopēja un vispārēja, un, ja žīdi neiznēsātu pa pagastu tās svarīgākās ziņas, ne-

viens nezinātu, kas otra mājā noticis . . . Arvien tas pats un tas pats, tas vakar,

tas aizvakar, tas šodien un tas rīt. Pelēkā, šaurā ikdiena! . . . Viņu smacēja nost

šis šaurais aizkrāsnes gaiss .. . Viņš negribēja arī tajā iegulties
.. . juta, ka vēl

asinis dzīvi un strauji ritēja viņa dzīslās
. . . Viņš gribēja iekarot plašo pasauli,

atgriezties tad dzimtenē kā varonis un nolikt tad savu iekarojumu Lūcei pie
kājām .

.
.

Sī Lūce... tas ir tas smagais akmens, kas viņu velk atpakaļ pie dzimte-

nes .
. .

Viņa un viņa māmiņa
...

tās mīkstās rokas un asaras, ja tās viņu ne-

saistītu, cik viegli, cik brīvi viņš varētu aizlaisties pasaulē . . .

Tā domādams, tas bija noklīdis pa
ielām un aizmirsis savu tiešo mērķi. Ko

tad viņam vajadzēja? Tas beidzot atjēdzās. Uzmeklēt grāmatu tirgotājus-apgā-

dātājus, lai nodotu tiem savu darbu, uz ko viņš liek visas cerības un kas būs tas

tilts, kurš viņu ievedīs vispārējā dzīvē. Bet viņš vēl tik labi nezina šo grāmatu

* Modiste, an cepurniece. (Red.)
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tirgotāju adreses. Atjēdzas tikai, ka ir pie Annas baznīcas un dzird tur iekša

dievkalpošanu
.

. .

Viņam gribas tur iet iekšā. Nevis, ka tas būtu kāds dievbijīgs cilvēks, nē,

taisni otrādi! Bet viņš bija dzirdējis ļoti daudz par veco Konrādiju un tādēļ

gribēja redzēt viņu pats ar savām acīm un dzirdēt ar savām ausīm
...

Jo arī

viņa dzimtenē bija izpaudušās valodas
par šo mācītāju, ka tas runājot vairāk

par dzīves lietām nekā par dievvārdiem un tādēļ tur esot ko klausīties
.. .

Domāts, darīts. Kad viņš iegāja baznīcā, Konradijs, garš, pavecs,
kalsens

vīrs, patlaban kāpa kancelē. Agrākus gadus viņš bija sacījis ļoti mīļu svētku

sprediķi. Brīvestības svētku ceremonija bija sākusies ar to, ka svētku dalībnieki

pirms noklausījušies svētku sprediķi un biedrība ieradusies m corpore ar karogu
baznīcā. Konradijs par to juties ļoti glaimots un teicis tad par tiem «mīļiem lat-

viešiem» labu. Bet tad viņš kā jau vācu tautības mācītājs sācis pret Jelgavas
Latviešu biedrību 134 gremzties. Par to biedrība turpmāk ar savu gājienu uz Annas

baznīcu izpalikusi, izmetusi svētku sprediķi, tā sakot, no savas programas,
lai

katrs personīgi dara, kā viņam tīk. Par to nu Konradijs bija ļoti noskaities un

tad nu savā šīs dienas svētku sprediķī tos latviešu patriotus īsti ņēma grauzt .. .

«Mani mīļi jūs!» tas iesāka gausā, dziedādamā tempā, izstiepis savas garās
rokas un ieplētis vēl garākos pirkstus, savilkdams savus iekritušos, bālos vai-

gus — viņš izskatījās kā tāds, kas septiņas dienas nāvei parādā. •— «Vai jūs
tiešām domājat, ka esat lieli patarjoti? Tad jums būs to kungu atzīt

..
.

Viņu
jums būs pirms slavēt, ka jums tik labi iet .

.
. Bet jūs domājat: «Ko mēs tur

iesim puņķoties pie tā Kunradiņa? Kam mums viņa pātaru? Labāk paņemsim
fūrmani un živai ārā uz Villa Medem pie siltām desām, pie putojoša bairīša,

pie frišām bulkām un zutiņiem ..
.» Aja, mēs jau esam lieli vīri! Mums piecus

rubļus pūrs kviešu maksā, paaug ar tiem cupuriņiem itin brangi .. . nokuļam
savus trīs simts pūrus, un ko tad vairāk! Mēs pērkam bukstiņa drēbes, pulkste-

ņus ar resnām ķēdēm un spēlējam pipariņu tik augstu, ka vai muižniekam galva
reibst. Mēs jau esam lielikungi, braucam tambora ratos, divi zirgi priekšā, ku-

čieris uz bukas
. . . Mums istabas ar dakstiņu jumtiem un glāžu verandām

.. .

Cits jau taisa jumtā otru tāžu
... Jā jau jā, mani mīļie, iet jums labi! Strād-

nieki jūs esat un protat arī virčaptēt. Bet savu dievu jūs esat piemirsuši .. . viņa
virčapti jūs esat palaiduši! Jūs, saimnieces, kā no rīta ceļaties, domājat tūdaļ pie
saviem sivēniem, nedomājat vis pie tā kunga. Un jūs, saimnieki: «Ko mans

puisis šodien darīs,» bet nevis: «Kā es tam kungam kalpošu, un kāds dieva-

vārds šodien vēlēts». Jūs pat vairs svētdienas rītos godīgi pātarus nenoturat!
.. ..

Jūs esat augstprātīgi un iebildīgi pret saviem kungiem un mācītājiem. Jūs viņus
caur zobiem vazājat, laikrakstos par viņiem liekat ziņģes un rīmes. Lūk, tāds ir

jūsu patarjotisms! . . . Un kas tad ir tie rakstītāji? Skolmeisterīši, skrīverīši
.. .

kur vadzi dzen, tur vadzim jālien! Mani tie vienā kalendārā nobildējuši par garo

stārķi . .
.

Lūk, kādi patarjoti! . . . Nu mums vairs nevajag ne kungu, ne mācī-

tāju . . . Nu mēs paši gudri diezgan, nu tikai dosim kungiem uz ādas
.. . smiesim

viņus . . .Lai viņi iet atpakaļ uz Vāczemi un prūšiem
.. .

Mani mīļie, kam jums par to jāpateicas? Visupirms, protams, dievam tam

kungam, ka viņš savu svētību devis no augšienes. Bet kam vēl jums par to jāpa-
teicas? . . . Tam Luturu Mārtiņam, mani mīļie. Un kam vēl jums jāpateicas?
Mani mīļie — — tie Kurzemes kungi nav vieni smādējami kungi

..
.

Bet jūs jau arī viņiem esat pateicīgi, jūs viņiem atmaksājat .. . Jūs viņus
vazājat pa laikrakstiem, taisāt par viņiem rīmes un kuplejas

. . .
Nu tikai: maizes

pātaga, maizes pātaga! . .
.

Kā viņi mums darīja, tā mēs viņiem .
.
. Mani mīļie,,
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jūs grābjat dievam acīs! Kas savu kungu nebīstas, tas arī dievu nebīstas. Bet

nepievilieties, dievs neļaujas apsmieties! Ak, nedomājiet: kas tur dievam, ka es

savam kungam braucu garām, gāžu viņu grāvī, metu knipi zem deguna. Ja jau
dievs mani par to gribētu sodīt, tad viņš mani būtu jau sodījis! Kungs un velns,

tas man visvienalga
...

Es esmu latviešu patarjots, es viņiem griežu krūtis pre-
tim! . . .Ak patarjot, mans mīļais patarjot! Vai tu domā, ka, ja tu dari ko

nepa-

reizu, dievs tūdaļ ņems
kādu sprunguļu un sviedīs tev pa cinkšļiem?! Viņš tev

sitīs tikpat kā ar āmuru pa pieri?! Pagaidi, pagaidi, mīļais patarjot, viņš nāk

palēnām! Kristus arī neuzbrauca debesīs ar joni: «burks!» bet: «tilam, tilam» —

arvien uz augšu, palēnām, pamazām .
. .

Reiz arī tev tavs dievs rādīs tavu grēku
reģistri: «Are, vai tas bija labi?! Ko tu savam kungam un mācītājam esi darījis,
to tu man darījis!

...
Ja tu viņam esi vaigā spļāvis, tad tu esi man vaigā spļā-

vis!
... Ja tu esi viņa sirdi skumdinājis, tad tu esi mani skumdinājis. Tu neesi

nekāds patarjots, jo neesi mīlējis, kas bija manā zemē un kas bija man mīļš
un dārgs

. .
. Tu esi tikai tāds velna cepetis un tītara gabals! ...»

Ak mani mīļie patarjoti, nedomājiet, ka tie koki debesīs
aug ...

Es arī zinu,

ko jūs varat un ko jūs nevarat .
.
. Kāds amata brālis no laukiem man rakstījis,

šim bijis jāpavada mironis uz kapiem, bet tuvākā mežiņā rīkota zaļumballe
.. .

Un tie muzikanti iet garām tiem kapiem un pūš vienā pūšanā, neklausa ne tam

baznīcas pērminderam, ne arī zvaņum, ka uz kapiem mācītājs tur dievavārdu
...

Ek, kas mums dievavārdi, mums pašiem zaļumballe ar karogiem, bufeti un ugu-

ņošanu . . .
Un tad mans amata brālis izzinājis, ka tiem muzikantiem vien izmak-

sāts deviņdesmits rubļu sidraba!
. .

. Mani mīļie, redziet, to nu jūs nespējat. Es

zinu, ka jūs to nespējat! . . . Tās rentes tam kungam un tās procentes tai bankai

nav vis vēl nomaksātas. Tiem puišiem tās pērnās lones vēl nav nolīdzinātas. Tas

robs tai magazinē vēl jāatber. Tie sieki tam mācītājam jānolīdzina. Tas ķesters

prasa savu tiesu, tas skolmeisters savu . . . Mani mīļie, jums ļoti vajag ganīt savu

priekšu, lai jūs tā tā varētu cauri nākt .
.

.»

Viss tas tika izteikts tādā tonī un ar tādiem žestiem, ka cilvēks, kurš tā ko

pirmoreiz dzirdēja, tika kutināt kutināts no smiekliem. Tā arī Ērgļu Kārlis
.. .

Viņš negribēja smieties, bet grūti nācās valdīties. Viņš brīnījās, ka tie ļaudis
nesmējās pilnā kaklā. Bet viņi visi tik mierīgi, nemaz nesakustas . . . Apraduši kā

jau ar pašu par sevi saprotamu lietu
. .

.

«Patarjoti, patarjoti!» vecais vīrs kratīja saVu bālo galvu. «Kur jums ir tā

vienprātība?! Katrā pagastā saceļas lēģeris pret lēģeri, pulks pret pulku. Vieni

grib to Lauka Tīļu par pagasta vecāko, otri atkal to Meža Pluģi. let, prāvojas un

procesējas, ņem apikatus, dzirda vēlētājus .. . Kas jau ticis par pagasta vecāko

un lielo tiesas vīru, to ne gāšus nevar nogāzt .
. . Un otrs atkal to amatu tik ļoti

grib . . . Skrīveris, cilvēks, nezina, uz kuru pusi turēties
. . .

rausta plecus, brauka

ūsas un domā: cik labi tas man būtu, ja būtu vienprātība un miers!
. . . Mani mīļi

jūs: miers baro, bet nemiers posta ..
.

Un savas virčaptes lietas jūs arī dažs labs tik labi nemaz nepārzināt .. .
Saimnieks nezina, kur zirgam galva, kur aste, saimniece pusgadu nav bijusi lai-

darā.
.
. Bet mūsu laikos, ja neesi pats priekšā un pakaļā, tad neiet

.
. . Nav jau

tie cilvēki tā . . . Redzu pats pie savu virčapti, ka man neiet un neiet ... ka man

tai spīzmanei ar to kučieri kumpas ...
Pa nokrēsli, ka mans kučieris aiziet uz

stalli pie zirgiem, es iegulšos viņa gultā .. . Nāk šī klāt man ar pačinku, pie-

grūž pie sāniem. «Vai gribi desu?» Atbildu: «Gribu gan!» «Vai bulku arī?»

Atbildu, ka gribu
...

Tu redzi, mīļā draudze! Ar manu paša bulku un ar mana

paša desu tā mani cienā un prasa man, vai es vēl gribu — —»
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Ērgļu Kārlis vairs nevarēja! Tāds sprediķis kutināja vairāk nekā Ādolfa

Alunāna kuplejas. Bīdamies, ka tam nav pilnā kaklā jāsmejas un citi nesāk uz

viņu skatīties, tas gāja ārā no baznīcas
.. .

Izgājis baznīcas placī, tas vēl pārdomāja par šo savādo veci. Daudz jautru
nostāstu tas par viņu jau bija dzirdējis . . .

Kādu radījumu tas reiz redzējis tepat

baznīcas dārza pakrūmē. Rumpis viens, bet divas galvas un četras kājas un ro-

kas
.. .

Kāds no ģimnāzistiem vīru smalki pienerrojis ..
.

lelīdis viņa rakstām-

istabā aiz skapja un, kā šis sāk sprediķi studierēt, sauc it kā no zemes apakšas:
«Konrādi!»

..
. Sis klausās

.. .
vēro

.. .
nav nekas

...
ir jau tikai viens pats

istabā
..

. Pēc brīža balss atskan atkal: «Konrādi!»
..

. Skatās atkal šis
..

.

vēro
. . . pieceļas, apsēžas, kamēr beidzot

.
.
. sadzird vēl skaidrāk un saprotamāk:

«Konrādi!» .
.
. Nu vīrs vairs nevar nociesties, uzšaujas kājās, svinīgi pagriež

acis uz debesīm: «Runā, kungs, tavs kalps klausās!
..

.» Skaļi smiedams, puika
izlien no aizskapes un izskrien

pa
durvīm

..
.

Bet nākošu svētdien Konradijam

par to lielu lielais sprediķis
. . .

«Jā, jā, tie mācītāji!» Kārlis pie sevis mazcienīgi nopūtās. «Nevar aprast viņi
ar tiem jauniem laikiem. Tagad taču katram brīvestība, bet viņi grib, lai laiza

viņiem svārku piedurknes tikpat kā piecdesmit gadus atpakaļ
. .

.»

Nemaz vēl tik ilgi! Viņš pats vēl skolā uz to mācīts. Kad mācītājs ieradās

uz skolas pārlūkošanu, viņam vismaz četras reizes nobučoja roku. Bučoja, no

ratiem izkāpjot, bučoja, atkal iekāpjot. Tiklīdz tas ienāca klasē, bērniem visiem

vajadzēja tam roku bučot pēc kārtas. Katrs gribēja izdarīt šo pienākumu un

spiedās pie mācītāja rokas ar tādu sparu, ka veco vīru tikko nenogāza gar zemi.

Tad tas, pacēlis abas rokas, stiepa tās viņiem pretim, tos mierināja un prieci-
nāja: «Dabūsiet, bērniņi,

.. . dabūsiet visi
. .

.» Un pats viņš smaidīdams iegādē-

jās: «Dabūja arī visi .. . Mazie knauķi neizprata vēl, ka neklājas melnsvārčiem

laizīt svārku piedurknes ...»

Bet veci cilvēki, tie pie tam pieraduši, tie nevar saprast, ka var būt arī

citādi . . . Viņa tēvs pat! Viņš ar viņu gribēja apieties joprojām kā ar mazu

bērnu. Nesaskaņas starp viņiem cēlušās, tiklīdz viņš bijis iesvētīts un sāka uz-

stāties patstāvīgi .. . Viņš dabūja lasīt arī tādas grāmatas, kas priekš pieaugu-

šiem cilvēkiem, un citās no tām stāvēja rakstīts, ka dieva nemaz nav,
bet pasaulē

viss no dabas. Kā tēvs satrūkās un meta sev krustus priekšā: «Met ugunī tādas

grāmatas, met ugunī!» .
. .

Bet Kārlis: «Pēc kam? To ir sacījuši augsti mācīti un

gudri vīri, un tā ir .
.

.»

Kad tēvs ar bardzību gribēja nospiest tādus uzskatus, tad tas vēl jo vairāk

pastiprināja viņa opozicionelo garu, viņš uzsvēra arī no savas puses tādas domas:

«Nav un nav!» .
. .

Un, kad tēvs viņu par tādu grēku valodu grib pārmācīt, tas turas pretim .. .
Tas ir kas nedzirdēts! Bērns pretojas saviem vecākiem, paceļ pret tēvu savu

roku?
.. .

bet ko izdarīsi? Nav vairs mazais bērns
..

.

Bet viņa sirds ir kā pāršauta, savu uztraukto prātu tas nevar apmierināt! Aiz-

brauc pie cienīga mācītāja, izsūdz tam savas bēdas un lūdz, lai tas jele viņa

pazudušo dēlu pamāca un pārmāca. Ļautiņi jau no veciem laikiem visos tādos

nesaticības gadījumos radu un kaimiņu starpā bija raduši griezties pie cienīga

mācītāja. Mācītājs par Kārli nemaz to ticēt, jo pazīst viņu no pagasta skolas

gadiem ka gaišu galvu, kas pratis viņam uz visu atbildēt. Kā nu viņš tā būtu

noklīdis?

Nu, lai atved viņu šurpu, izrunāsies. Un ta kadu ritu pie azaida galda tevs

saka priekšsaimniekam: «Kristap, kad paēd, iejūdz man bēro dēļu ratos! Pataisi
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sēdekli priekš diviem. . .
Un tu, Kārli, saģērbies, tu brauksi man līdzi pie

mācītāja ...»

Kārlis satrūkstas un saslejas. «Pie mācītāja? Ko viņam no manis vajag? . . .»

«Viņš grib ar tevi runāt,» tēvs paskaidro tādā balsī, kas par savu lietu

drošs.
. .

Kārlis satrūkstas vēl vairāk, jo paredz partejību. «Kas man par darīšanu ar

mācītāju? Ja viņam manis vajadzīgs, lai viņš brauc pie manis
.

.
.»

Neklausa. Ar varu tēvs nevar aizvest. Aizbrauc viņš viens pats pie cienīga

mācītāja un paziņo viņam to
.. .

Tas uzdod ar rakstu pērminderim Pļausim, šī

Plauša tēvam, — kas gan vairs nav saimnieks, bet savu pērmindera amatu neat-

stāj, —
lai tas atved pie viņa Ērgļa dēlu. Ja pēdējais arī tam liegtos klausīt, tad

lai iet pie pagasta vecākā, kurš lai dod cilvēkus palīgā un lai liek Kārli pat

sasiet, ja tas būtu vajadzīgs . . .
Tādas valodas izpaudušās pa pagastu, un Kārlis to dzird. Bet viņš tik pa-

smejas! Tagadējos brīvestības laikos?! Kur tad ir tāds likums, kas mācītājam

atļautu tādu patvarību? «Viņš nav ne tiesa, ne valdīšana,» tas paskaidro. «Viņš
ir draudzes samaksāts kalps un vairāk nekas! Ja es vienam maksāju, tad taču

es gan varu viņam pavēlēt, bet nevis viņš man
.
. . Lai brauc desmit tādu Plaušu,

es līdzi nebraukšu .
.
.»

Bet vecais Plausis nav tas vīrs, kurš to, kas viņam no cienīga mācītāja uzdots,

atstātu neizpildītu. Noliktā dienā, kā jau iepriekš tika teikts, tas ar lielu, melnu,

vērzeļotu zirgu iebrauca Ērgļu sētā. To piesējis, tas ienāk istabā . . . liels, sirms

vīrs, pirksti kā tapas .
. .

Ļaudis patlaban ēd azaidu. Tēvs jau arī zina, kas notiks, jo skuj bārzdu.

«Labdien, ļautiņi!» Plausis apsveicinās un bez lieka ievada ķer tūdaļ lietai aiz

cekula. «Vadzi, Ērgļu Kārli! Man te ir grāmata no cienīga mācītāja, lai tevi

novedu pie viņa uz muižu. Tu tēvam neklausot!
. .

.

dievam neticot
. .

.
Vai, vai,

kādi tie jaunie cilvēki mūsu laikos! ...»

Kārlis liekas, ka viņš nebūtu neko dzirdējis un arī neko nesaprastu.

«Ja tu netici, tad še, palasi!» Plausis sniedz viņam vēstuli
.. . «Are, kur

zieģelis arī. . .»

Kārlis neņem ne rokā. «Kas man tur jālasa! Es ar melnsvārčiem negribu ne-

kādās darīšanās būt... Kāds labums mums no viņiem?! Mūsu cāļus, mūsu

sviestu, mūsu rubļus, mūsu sviedrus, visu tie noēd. Lai tikai mēs, latvieši, netik-

tum pie gaismas un kā labāka
...

lai tikai mēs paliktu mūžam viņu piedurkņu
laizītāji! Tumsoņi tādi!

.. .

Viena kvarte, otra kvarte, bimbam
.. . iebāž savā

kabatā, paliek svētā amatā, bimbam! . . . Nevajag man
. .

. negribu! .
.

.»

Plausis, tādas lietas dzirdot, sastinga vai par sāls stabu. Atjēdzies pārmeta
krustu: «Kungs, pasargi mani par

tādiem grēku vārdiem!
..

. Dzirdiet, ļautiņi,

klausieties, kāds Ērgļiem dēls?!
. .

.

Nav audzināts
. .

.

iznācis razbainieks
. . .

Lai

to dievs nedod katram vecākam piedzīvot. Man pašam ir bijuši bērni, viens Plau-

šos .
. .

otrs Rīgā kaupmanis
.. .

nav dievam acīs grābuši .
. .

Maniem bērniem

bērni mācīti un runā pa vāciskam, kā bērtin ber, bet visi godīgi bērni . . . Puisīt,

puisīt! Ja tu būtu mans bērns, trieptu tev pa lūpām, ka tās sasprāgtu tikpat kā

zaķim . . . Paskat, ko tu dzirdi no tāda šmurguļa, kam vēl slapjš aiz ausīm . .
.»

«Lai esmu Šmurgulis. kas jums?!» Kārlis atcērt. «Es nebraukšu, saprotiet!
Man jūsu mācītāja nevajag

.
. .»

«Bet viņam vajag tevi!» vecis uzbrēca. «Vai tu te domā kādu joku spēli?!

Ja viņš ir rakstījis, ka man vajag tevi novest pie viņa, tad spirināšanās velti!
. . .

Te jau ļaudis ir
. . .

liksim tevi sasiet, ja neklausīsi ar labu
. . .»
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Kārlis neatbild. Ļaudis klusēdami ēd savus ķiļķenus un neteic ne vārda. Vai

tie ķersies viņam klāt: Kristaps, Jānis, visi labi draugi
.. .

Bet varbūt. . .
«Ak tu izlaista pasaule, ak tu izlaista pasaule!» vecis guģojās tālāk. «Vai,

vai, kāds Ērgļiem dēls . . .
Mācībiņas, mācībiņas tev vajag! . . .Kas tur no tāda

var iznākt? Razbainieks, slepkava
..
. Jā, es par saviem bērniem un bērnu

bērniem
gan varu dievam pateikties . . .»

Māte klausās, klausās, kā viņas dēls tiek «blamierēts», nesaka neko, bet tad

sāk rūgti raudāt. «Kādēļ, dēliņ, kādēļ šo kaunu priekš pasaules?! Kādēļ tu ne-

brauci līdzi tēvam, kādēļ uzlaidi mums pasauli kaklā?
..

.

Nu brauc taču līdzi

pie cienīga mācītāja! . . . Izrunāsieties, izlīgsiet, kaklu jau nenoraus ...»

Visu Kārlis
var, bet. kad viņa māmulīte raud, to viņš nevar! Labi, viņš

brauks līdzi. «Ko tad viņš gan man var darīt!?» tas nicīgi iesmejas. Bet sirds

top arvien nemierīgāka . . .

Saviksē kamašas, uzpošas un brauc līdzi. Tēvs savos ratos viens, Kārlis kopā
ar veco Pļausi. Pēdējais no barga tiesneša pārvērties jau par mīļu padomu de-

vēju. Ka Kārlis tēvam neklausot, tas esot gan slikti. Bet tur jau varbūt esot sava

vaina? Var būt, ka tēvs nemaksājot nekādu algu un gribot, lai tāpat priekš viņa
iet un skrien? Ja tur esot kāds iemesls, tad to cienīgam mācītājam vajagot sacīt

.. .
Ar lepnu klusēšanu Kārlis atbild šim vīram, kurš cenšas iezagties viņa sirds

noslēpumos. Viņš neļauj tam savā sirdī ieskatīties, kura pie tam tik pilna, ka uz

savu taisnību vairs nemaz nedomā
.
.

.

Nobrauc mācītāja muižā, piesien zirgus. let apkārt mājai pa zināmo taciņu,
kur pa mazajām durvīm ietiek uzgaidāmā telpā. Tā ierīkota tumšā koridorā ar

ķieģeļu grīdu, kura, soļus sperot, dimd un dun
. .

. Nedaudzie soli jau pilni sēdē-

tāju. Jo daži pāri braukuši rādīties, citi atkal pierakstīties pie dievgalda, cits

šādās tādās darīšanās un gaida, kamēr tos pēc rindas priekšā sauc.

Kārlis, ne mazum uztraukts, soļo no viena gala uz otru un apskata šo savādo

telpu. Vienā pusē mācītāja studieristaba, otrā pusē ķēķis
.. .

Cik tas ar gudru
ziņu ierīkots! . . . Plausis apzinīgu vaigu, ka dara labu darbu, iestiepj mācītāja

ķēķī sviesta cibu, un viņa tēvs arī it kā sakaunējies seko tur ar pārsietu kurvi,
kurā cipst dzīvi cāļi

. .
.

Kārlim ta lieta ož pēc partejības, jo tagad vai vairs var būt runa, kuram būs

taisnība?
.. . Savās interesēs apdraudēts, tas par

šādu nebūšanu uztraukts līdz

dvēseles dziļumiem. Un galvā tam uzdīgst atriebība
.. . viņš par to lietu iesūtīs

korespondenci tautiskiem laikrakstiem. Gudro jau, kā to sastādīs. «Kas apēd mūsu

cāļus, mūsu sviestu, mūsu olas un mūsu šķiņķus?» viņš jautās. «Tauta tos atrauj

savai mutei, tos viņa atdod melnsvārčiem-tumsoņiem. Dažam cienīgtēvam cāļi
tiek sanesti tādā vairumā, ka mācītājmuižas tīrumos nav iespējams ieart putnu

kaulus
...

Jo nepietiek tiem ar to vien, ko tiem muižā pienes, tie brauc pa

draudzi apkārt linodami. .
.

Kad tauta modīsies no dziļā tumsības miega un ēdīs

savus cāļus un savus šķiņķus pati?!
..

.» Un kas tās te par telpām? «Draudze

mācītājam uzcēlusi plašu ērberģi un vēl otru māju uz upes krasta. Bet pašai nav

kur piemesties. Ja ir pie cienīgtēva kāda darīšana, tad jāsēž koridorā pie mitras

ūdens baļļas un ziemas laikā vēl jāsalst. ..»

Bet te viņu iztraucē no domām dzīva saruna starp veco Pļausi un kādu miltu

kupči, kurš ari dzīvo turpat Plaušos. Arī viņš izsaukts pie cienīga mācītāja uz

Plauša sūdzību, ka tas dzīvo kopā nelaulājies ar kādu paklīdušu sievieti.

Plausis tagad pie viņa grib it kā atvainoties. «Nu, mīļo Kreisler, es jau kā

baznīcas pērminders tur citu neko nevaru darīt! Es taču tev teicu: aizbrauciet uz

mācītāja muižu, salaulājieties
. .

. Bet tā .
.

.»
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«Bet es negrib nekād' laulišan'», kupcis, it kā no odzes dzelts, saviebās
.. .

«Tā laulišan' ir tik tād' siev's palaišan' ... Ir tu ar to laulijies, viņš tev kakla-

kungs
.. .

Bet tā
...

ja nepatīk, var no man's aiziet. ..»

«Jā, jā, bet tādu grēku, — dzīvot ar svešu cilvēku bez laulības!» Plausis

atņēmās .
.
. «Tu taču mācītāja priekšā nevari atbildēt neko citu .

.
.»

«Gan es zin'š, ko es atbildēs !» kupcis pikti attrauca. «Vai't jūs grib, lai es

jums sav' gudrīb' izplāpe . . . Gan es mācītāj kungam vēl ko cit' pateikš . .
.»

«Nu ko tad?!» Plausis iesaucās, pa pusei ziņkārīgs, pa pusei uztraukts
.. .

«Gan es zin'š,» kupcis paliek pie sava. . . «Jums sav' gudrīb' uz degon'
neskrīveš' ...»

Patlaban viņus sauc priekšā. «Nu, lai arī,» Plausis, iegādādamies savu sviesta

cibu, nodomā. «To prāvu jau nu es tikpat kā vinnējis. Nu ko taču viņš tur var

pretim teikt?!»

Bet viņš nezina nemaz, kas kupcim prātā. Tam jau rokā Čaukstošais, kuru tas

cienīgam mācītājam apsveicinoties it nemanot iespieda saujā. Tikai mīļš, pateicīgs
smaids pamirdzēja pēdējam sejā ...

tik klusi un tik labi viņi sapratās . . .
Pļausim uzkrita, ka cienīgtēvs nemaz tik bargus jautājumus nestādīja, kā tas

tādās reizēs bija parasts.
«Kas tā tāda Klāra Bendt ir, kas pie jums dzīvo, mīļo Kreisler?» viņš, lūko-

damies caur savām brillēm, ieminējās.
«Tie ir mani meiti!» kupcis aizskarts attrauca. «Vai man nebūs brīv sev

meiti turēt?»

«Meita gan,» Plausis iejaucās, «bet tu ar viņu dzīvo kā ar sievu . .
.»

«Bet tie ir mani meiti!» kupcis sauca uzsaukdams. «Vai man nebūs brīv sev

meiti turēt?! ...»

«Jā, jā, bet tā nav viena kristīga, tikumiska dzīvošana,» Plausis uzturēja
savu

. . .

Mācītājs domīgs cieta klusu. Kupcis toties kļuva stingrāks. «Nu vait' jūs
grib' man to putar vārīt?!» tas Pļausim cieti uzstājās. «Oder man to zeķu lāpīt,
oder man's lop's kopīt?»

«Es?! Kādēļ tad es?!» Plausis stostījās . . .

«Nu, also, tādēļ tak man būs brīv' sev meiti turēt!» kupcis paskaidroja. «Tas

tak nav pret likum
. . .

bet pret likum ir gan, ka cilvēks, kas pāri par sešdesmit,
ir vēl baznic's vērminders

. . . Runās mēs par liet
. . .»

Pļausim uzreiz mute cieti
...

Tā kā viņš bija jau pāri septiņdesmitiem, tad

tāda ieruna viņam varēja maksāt pērmindera amatu. Un, tā kā mācītājs likās,
it kā viņš kupča pēdējos vārdus nemaz nebūtu dzirdējis, tad Plausis piepeši iemi-

nējās: «Nu, to jau es nesaku, ka viņa tev to virčapti neved
...

to jau es

nesaku ...»

«Nu, also, tātad! . . .Ko tad jūs skrien mani sūdzēt?»

«Tā jau tikai tāda izskaidrošanās, mīļo Kreisler,» mācītājs beidzot piebilst .. .

«Redziet, mums ir jāskatās uz šķīstu, kaunīgu dzīvošanu .
.
. Bet tā kā arī Plausis

apliecina, ka viņa to virtšafti ved
. . .»

«Nu jā, tokš!» kupcis uzmet Pļausim gavilējošu uzvaras skatienu
. .

.
«Tie ir

mani meiti ...»

«Nu, tad jau tā lieta būtu noskaidrota,» mācītājs iebilst. «Ejiet, mīļo Kreisler,

ar dieva mieru
.. .

Lai tas kungs arī turpmāk pašķir jūsu ceļus un apgaismo

jūsu prātu ...»

Pļausim mute uzreiz kā aizsalusi, tas nemāk vairs pasacīt ne «bū», ne
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«bē». . . «Ardievu, mīļo Kreisler!» mācītājs pamāj laipni ar galvu, kad tas vēl

kavējas.

«Cienīgs mācītāj, man vēl viens lūgums!» kupcis ieminas. «Man
gove no-

sprāguš', kā domā, tad ļaun' cilvēk to noēdinājuš . .
. Vai t' jūs no kancel par

to nevarat nolūgt dieve?»

Viņš noliek vēl priekšā mācītājam troiku, ko mācītājs pavada ar sirsnīgu
galvas palocīšanu

. . . «Labi! pierakstīsim .. .
Minēsim jūs savās lūgšanās un

lūgsim tam kungam remdināt jūsu bēdas
.
. .»

Vēlreiz viņš sirsnīgi nokrata kupča roku. Ar uzvaras pilnu gaitu tas iznāk

koridorā un aizskarts norūc: «man nebūs brīv sev meiti turēt
. .

.»

Nu nāca Kārļa reiza. Jo pēc īsa klusuma viņš dzirdēja, ka cienīgs mācītājs

sacīja: «Nu, Pļausi, jūs atvedāt to jaunekli? Vai domājat, ka mūsu darbam

dievs dos sekmes? . . .

«Atvedu gan,» tas atbild, «bet būs jums grūts darbs, cienīgs mācītāja kungs.
Ak tavu nocietinātu sirdi! Vai zināt, ko viņš pasaka? Ja mācītājam vajag manis,

lai atbrauc pie manis uz Ērgļiem!
.
. . Nu, vai tu jau esi tas Ērglis, vai tu vari

to sacīt? ...»

«Nu, nu, Pļausi, dievs būs žēlīgs!» mācītājs attrauc. «Ja mēs viņa vārdā ko

darām, tad viņš liek savai brīnumīgai sēklai dīgt . .
.

Pazīstu to zēnu jau no sko-

las gadiem . . .
Pasauciet pirms Ērgli ...»

leiet tēvs. Mācītājs saņem viņu tik laipnu vaigu kā saulīte. Viņam laikam jau
kāda jausma par to, ko Ērglis un Plausis iestiepuši ķēķī. . . Istabas meita pa-
teikusi cienīgai, cienīgā atkal viņam, un tā ziņa apgājusi apkārt koridoram no

istabas uz istabu, ka neviens to ne manīt nemana. «Sēdiet, mīļie draudzes

locekļi . . . iepīposim pa dūmiņam.»
Piedāvā tik vienam, kā otram cigāru kasti, un tie arī katrs pazemīgi paņem

vienu. levelk tad nu visi trīs dūmiņu, abi saimnieki ar sevišķu baudu, it kā

mēģinādami.

«Nu, kā tad iet ar lauku darbiem, mīļie kaimiņi?» mācītājs beidzot uzsāk

valodu. «Kurš tad nu esat priekšā, Ērglis vai Plausis?
. . .

Cik tad dārgi jums

tie ļaudis šogad?
.
. .»

«Puišiem iet līdz simts četrdesmit, simts piecdesmit un mazās drānas, cienīgs

mācītāj,» Plausis pasteidzas paskaidrot. «Meita arī jau māk prasīt savu sešdes-

mit rubļu ...»

«Jā, jā,» mācītājs saldi piebalsoja, «tā ir liela nauda. Vai tad viņi nu mums

par to nesīs kopā tos zelta graudiņus ...»

«Dārgi, dārgi,» Plausis sūkstījās. «Nav vairs vecie laiki. Tagad, jāteic, ir tas

prātīgākais: cik vari pats ar savējiem, tik apstrādā . . .
pārējais lai labāk paliek

atmatā ...»

«Ja kam ir tie savējie, labi bērni!» Ērglis piepeši skumji iesaucās. «Bet ko es

lai ar savu razbainieku? Krūtīs vien ķeras . . . dieva nav.
. .

pasaulē viss no

dabas ...»

«Jā, jā, par to runāsim!» mācītājs domīgi piebilst.
.

.
«Bet skolā viņš nebija

tāds... Nu sauksim viņu priekšā un liksim viņam kādu vārdu pie sirds... Ar

lēnu, ar labu. . . gan jau tas kungs būs žēlīgs. Pasauciet viņu, mīļo Pļausi! ...»

«Kārli!» tas paver
durvis. «Panāc pie cienīga mācītāja ...»

Kārlis ieiet. Viņam neomulīgi mācītājam acīs skatīties, un tādēļ tas iecērt

galvu mazliet krūtīs
... Jo viņa apziņa tam saka, ka viņa sūdzētāji jau ir ar

tiesu uz vienu roku, un tas viņu ievaino . .
.

kremt sirdī. . .

Mācītājs, čūrinādams lūpas, viņu caururbjoši uzlūko un sodoši nogroza galvu.
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«Kārli! Tu taču mani pazīsti?! Nu skaties man acīs.... Es taču biju, kas

tevi iesvētīja... Es arī tagad gribu ieskatīties tavā sirdī. . . Nu skaties man

acīs ...»

Kārlis skatās viņam acīs, bet iz tām pamirdz spītīga stūrgalvība. Viņš jūtas

pazemots, ka viņu sauc pie tiesas tikpat kā kādu noziedznieku
. . .

«Vai tu manus vārdus atmini? Kā skan tas ceturtais bauslis?»

Kārlis neatbild.

«Nu atbildi!» Plausis pikti iesaucas. «Runā, kad cienīgs mācītājs tev liek . . .»

Viņš gatavs tam ķert pie krūtīm un krietni sapurināt .. .
«Paga, paga, Pļausi!» mācītājs viņu noraida pie miera. «Ar lēnu, ar labu

.. .
Kārli, dēls, tu taču man skolā tik daudzkārt to esi uzsacījis? .. .»

«Tev būs tavu tēvu un māti cienā un godā turēt — —» Kārlis it kā apkau-
nots nober . . . Viņa balsī vēl jo vairāk izmanāma dreboša spītība .. .

«— —
Cienā un godā turēt, nu redzi! Bet ko tu? Tu sacelies pret savu

tēvu, sacelies pret savu mācītāju, sacelies pret saviem audzinātājiem
.
.

.

Tu tēvam

neklausi, nestrādā tos darbus, ko viņš liek . . . Pātarus neskaiti
. .

. Dievam godu
nedod . . . Nu atbildi man uz to! .

. .»

«Bet tēvs gan arī viņam nekādu algu nemaksājot,» Plausis iebilst, kad Kārlis

klusē. Viņi abi ar Ērgli izmaina ķildīgus skatienus
. . .

«Hm—,» mācītājs norūc. «Bet kam tad Ērgļi reiz paliks? Viņš tos dienās

mantos un būs tas saimnieks ...»

«Bet vai nu maksā puisim algu vai viņam,» Plausis pastāv. «Katram savs

vajadzīgs ...»

«Kļūsiet, Pļausi,» mācītājs to apsauc. «Jūs taču redzat, vai viņš nav ap-

ģērbies kā jaunskungs? .
.
. Krāģis priekšā, viksēti zābaki kājās ...

Ko jūs vēl

gribat?! ...»

«Viss, kas viņam vajadzīgs, tam tiek dots!» vecais Ērglis aizskarts piebilst,

jo Plauša aizrādījums viņu ievainojis līdz sirds dziļumiem. «Viņam taču reiz tie

pakšķi paliks, ne citam ...»

«Taisnība, Ērgli, es jūs saprotu!» mācītājs, viņam piekrizdams, deva ganda-
rījumu. Bet tad pagriezās uz Kārli. «Tēvs grib, lai tu pieradinies dzīvot

pieticībā, puiš! .. . Lai tu tad vēlāk būtu Ērgļu māju uzcēlējs, bet nevis

plinderētājs — — —»

«Es negribu viņa māju!» Kārlis spītīgi iesaucās. «Lai viņš izdod man manu

daļu_ un ļauj man iet pasaulē ...»

Sī atzīšanās klātesošos pārsteidza vairāk nekā pērkona spēriens pie neapmāku-
šām debesīm

.
. .

«Ļautiņi!» Plausis it kā par nedzirdētu ieplēta muti versti platu ...
Un

Ērglis tīri ķērcoši iesaucās: «Lai viņš to paraksta, cienīgs mācītājs!
.. .

Lai viņš
to paraksta ...»

Bet mācītājs liekas to nedzirdot. Caururbjoši un lūpas čūrinādams, viņš no-

skatās Kārlī.
.
. «Es redzu, nav labi ar tevi, zēn, nav labi!

.. .

Savas tēva māias

tu gribi atstāt, hahaha!
.. . Vai dzirdat, viņš grib atstāt Ērgļus, kuriem

250 pūravietas aramas zemes?!
... Jā, ko tad tu iesāksi

..
.»

«lešu uz Rīgu, gan es vietu dabūšu!» Kārlis apzinīgi attrauca. «Kā citi iz-

tiek, tā arī es iztikšu ...»

«Koo? Vai par kādu bodzellīti?!» mācītājs gribētu viņu vai ar acīm saurbt.

«Tā runā plānā galdiņa urbēji, viegli cilvēciņi .. . Nekur tu nekustēsi, paliksi

savās tēva mājās un dzīvosi, kā tavi tēvu tēvi dzīvojuši . . . Zemkopībai ir zelta

pamats, vai tu saproti?!»
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«Nu tad lai tēvs atdod man mājas un ļauj man rīkoties, kā es gribu!» Kārlis

noteica. «Es gribu būt pilnīgi neatkarīgs ..
.»

«Tā, tā, tā!» mācītājs attrauca. «Tu gribi par kungu spēlēt! To es ticu.

Bet, kas nav mācījies paklausīt, tas arī nemācēs pavēlēt . . . Tev atdot mājas?
Bet Ērgļiem arī vēl citi bērni, kuriem vajag savu no tām mājām. Tev, nepiedzīvo-

jušam, jaunam cilvēkam, vajag ik uz soļa tēva padomu ...
ko tu iesāksi ar

mājām?»
«Uz desmit laukiem iedalīšu, āboliņu sēšu, ar mašinām un lieliem arkliem

strādāšu, kā to jauni laiki prasa . ..»

«Jauni laiki, zinu, zinu!» mācītājs, sāpīgi smiedamies, attrauca. «To tu esi

salasījies tanīs tautiskos laikrakstos. Tie nopeļ un nozaimo visu vecu,
bet paši

nav izrādījušies par spējīgiem ko uzcelt. Tēvu tēvu arklu un spriguli neviens ne-

pārspēs! Atsakies no tādām jaunām gudrībām un lasi labāk vecās «Latviešu

Avīzes», kur prātīgi padomi . . .»

«Tās mūs, latviešus, baro ar pieniņu, bet mēs gribam spēcīgāku gara barību!»

Kārlis atcirta.

«Ko tu teici?!» mācītājs viņu uzlūkoja, un viņa vaigs kļuva arvien sarkanāks.

Viņam cēlās briesmīgas aizdomas. «Aha, tad laikam tu esi tas, kas raksta par

mācītāju siekiem... par ķeselēšanu baznīcā, par linošanu?!
.. . Ahā, puisīt, nu

es zinu, no kurienes vējš pūš ...»

Tā bija taisnība. Kārlis arī savu tiesu bija vainīgs pie šīm asajām korespon-
dencēm «Baltijas Vēstnesī» un «Baltijas Zemkopī» 130, kaut gan arī tikai pa

daļai. Tādēļ tas arī neko neatbildēja .. .

«Zinu, zinu, no tevis it visu var sagaidīt!» vecais vīrs arvien vairāk sāka

skaisties un zaudēja savu mierību. «Svētdienās pie pātariem neej! dieva namā

neesmu tevi redzējis! ..
.»

«Vai zināt, cienīgs žēlīgs mācītāj,» Plausis denuncēja. «Man bailes laist pār

lūpām tās apgrēcības, ko viņš man, braucot šurpu, stāstīja .. . dieva nemaz

neesot . . . pasaulē viss esot no dabas ...»

«Tu to teici?!» mācītājs bargi iekliedzās un gribēja viņu vai ar acīm sa-

ēst.. . Bet tad drusciņ savaldījās un, it kā vārīgi aizskarts, sāpīgi smēja. «Jā,

jā, no tevis jau visu var sagaidīt, 'ja tev nav sirdī tavs dievs, tu vari izdarīt

vēl lielākas lietas
...

Tu vari katram uzbrukt, arī man rīklē ķerties .. . kauču

gan es tevi nebīstos, jo, lai arī esmu vecs vīrs, es tevi nospiežu . . . Dieva neesot,

hahaha, viss pasaulē no dabas. Neticiet, Pļausi, neticiet, ne vārda tur nav patie-
sības. Tie pasaules gudrie gan mēģina visu izskaidrot, bet nevar .. . Kas tad

mums ir to dzīvību devis?! Pasaules gudrība gan var pasacīt, no kādām vielām

pastāv, piemēram, sēklas grauds. Bet lai viņa sastāda tādu mākslīgu sēklas

graudu un liek zemē, redzēs, vai tas dīgs? . . . Tur vajag tā dzīva dieva spēka,
lai viņš dīgtu un dzītu asnus .

.
. Un tu iedrošinies tā runāt! . . . Teic, vai tā ir

taisnība, ko Plausis saka? Atbildi man īsi un ātri, vai ir dievs vai ne?
..

.»

Lai gan Kārlis no viņa bardzības bija sadrūvējies, tas tomēr drusciņ pavīp-

snāja. «Jums taču pašiem labāk vajag zināt
.. . esat dieva kalps ...»

«Neizvairies no atbildes!» mācītājs viņam arvien vairāk uzmācās. «Es tevi

nelaidīšu vaļā . . . Atbildi man: vai ir dievs vai ne?»

«Es nezinu!» Kārlis atkāpās soli atpakaļ.
«Tu nezini . . . Tā, tā, tā!

...

Es jau redzu, ka viņš nerunā tavā sirdī. Tu

esi no viņa atmests . . . nejūti viņa varenību, viņa gaismu, viņa spēku . . . Tu„
apstulbotais, nezini, vai viņš ir .

.
.»
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Viņš izgrūda pie tam tik drūmu nopūtu, bet ari tik perfidu un izaicinošu,

ka Kārlis kaitināts iesaucās:

«Nu es taču nevaru pazvērēt, ka viņš ir! . . .»

«Tu, grēka gabals, nevari pazvērēt?!» mācītājs, it kā no odzes dzelts, iesau-

cās, un viņa acis stiklaini mirdzēja .. . Kārlis, nevarēdams šo skatienu panest,
mazliet saduga. «Tu nevari pazvērēt? ...

Se tev!»

Viņš vilka tam skaļu pļauku gar vienu ausi un gar otru
.. . Viņš gribēja

sadrauvētā šaubas un pretestību galīgi iznīcināt un rādīt to dzīvu spēku
..

.
Bet sekas iznāca taisni pretējās. Kā ērglēns Kārlis saglaudās .. . viņa acis

šaudīja dusmu zibeņus, viņa sejā sašutums, kauns un sāpes. «Kādēļ jūs man sitat,

par ko?! . . .»

«Par ko, tu jautāsi?!» mācītājs mazliet apjuka, bet tad cēla savu roku no

jauna . . .
«Nost!» Kārlis, turēdams priekšā savu, atsita nodomāto triecienu

.. . «Savus

nagus pievaldiet ...»

Mācītājs atsprāga soli atpakaļ .. .
«Labi jums, ja jūs to zināt, bet par ko jūs man sitat, par ko?» Kārlis, nāvīgi

aizskarts un aizrauts, turpināja. Viņš bija tā uztraukts, ka tam visas nāsis dre-

bēja . . . «Es nevaru to apzvērēt. . . Mana māte viņu lūdza, asarās mirkdama
.. .

naktīs viņa negulēja
.. . Kādēļ viņš nenovērsa no mums to kaunu? Ļāva tēvam

jūsu durvis virināt . . . stiept mani šurp kā grēcinieku — —»

Balss lūzdama aizrāvās, pēdējie vārdi notrūka nedabīgā skaņā . . . Pār vai-

giem noritēja dažas karstas asaras
...

it kā cīnīdamies pēc elpas, viņš elsoja
un šņukstēja.

«Skatieties, ļautiņi, skatieties!» arī mācītājs, atkritis krēslā, savukārt aizskarts

iesaucās
.. . «Viņš raud aiz dusmām ...»

«Redziet, cienīgs mācītājs, redziet,» Plausis izpatikdams piebalsoja . . . «Ķeras

pat jums krūtīs
...

un ko tad mums citiem nedarīs
..

.» Bet no Ērgļa īsti neva-

rēja izprast, vai viņš par to priecājās vai skuma. «Nu, ko tad es jums sacīju!»
tas Pļausim skarbi atcirta.

«Ka viņš tāds razbainieks, nē, to es nebūtu ticējis!» mācītājs atņēmās. «Skolā,

— kas tas bija par puiku!
..

. Tās ir tās studentu gudrības laikrakstos, kas

nokāvušas viņa dvēseli
..

. Vai tam, vai, kas apgrēcina savu mazāko brāli!
..

.
Tam būtu labāk, ja tam piesietu kaklā dzirnu akmeni un nogremdētu to jūrā
visdziļākā vietā ...»

«Jā, jā, cienīgs mācītāj,» Plausis piebalsoja . . . «Tā jaunā pasaule, tā jauna

pasaule
.
. .»

«Jūs, Pļausi, un jūs, Ērgli, bēdziet no tiem tautiskiem laikrakstiem tikpat kā

no uguns!» mācītājs iesaucās. «Neņemiet tos rokā, nelaidiet savā māja iekšā.

No tiem visa tā nelaime ceļas, ka ļaudis nepaklausīgi un bezdievīgi . . . Visas tās

zirgu zādzības un dedzināšanas. . . kur par to bija dzirdēts klausības laikos . . .

kur ...»

«Taisnība, cienīgs mācītāj, taisnība,» Plausis steidzās piebalsot .
.
. «Vairāk

jau toreiz bijāšanas ļaudīm bija ...»

«Kā tikai tā augstā valdīšana to pieļauj, kā viņa to pieļauj!» mācītājs sūrstījās.

«Jā, jā, ja tas tā vēl uz priekšu ies, tad es vairs nedrīkstēšu godīgi pa ceļu iet
.. .

tad tāds man var uzbrukt, ak, jā . . .»

«Jā, kā tad, jā . . . Bet ko tad nu mēs ar viņu darīsim?»

«Jūs, Pļausi, viņu vairs savā zirgā neņemiet!» mācītājs piepeši īgni uz Kārli

noraudzījās .
.
. «Lai iet viņš kājām, lai iet, kur grib ..

.»
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Pēdējais bija savu sirdi pārkodis un drusciņ jau rimies. «Aiziešu arī!» viņš
spītīgi atcirta. «Jums padomu neprasīšu!

..
. Jūs, jūs —» un viņš tos visus trīs

uzlūkoja mazcienīgi no galvas līdz kājām — «jūs visi esat veci muļķi! .. .

Palieciet veseli ...»

To teicis, tas apsviedās riņķī un bija pa durvīm laukā.

«Kārli, Kārli!» mācītājs vēl nosauca pakaļ
...

«Kur mans kučieris?
.. .

Es

tevi ar varu likšu atvest atpakaļ savam kučierim ...»

Sameklē nu kučieri! Kārlis jau uz ceļa gabalā . . . šoreiz viņu ne simts kučieru

neatvestu atpakaļ
..

. Bet drošības dēļ tas gan novirzās no lielceļa un iet labāk

pa upes pakravi, kura apaugusi ar krūmiem. Lazdu pudurus uz katru pusi šķir-
dams, tas iet tikpat kā briedis uz priekšu .. .

Vaigi viņam sūrst no dabūtām pļaukām, bet vēl jo vairāk sirds! Viņš izjūt,
ka tam notikusi liela netaisnība... Kāda daļa viņam šinī lietā jaukties iekšā?!

Kas viņam par daļu? Un tagad, šinīs brīvības laikos, viņu dauzīt . . . Ak, kā nu

viņš nožēlo, ka nav zvēlis pretim, jānudien nožēlo!
. . .

Sur tur tam rēgojas pretim kāds nogatavojies riekstu čumurs; viņš to norauj

un kož nogatavojušos, brūnos riekstus, kož, ka vai asaras sprāgst acīs .
. .

Ak,

dusmas, dusmas viņam! Tādi ir tie mācītāji, gaismas nesēji .. . Tautiskie laik-

raksti, vai tu redzi, vācu plukata!
.
. . Mūsu maizi ēd un grib būt mums tie

kungi .. . Par siekiem viņš minēja, par ķeselēm un linošanu. Nu, dabūs ar!

Ak, kā viņš savā garā jau savu spalvu trina un to žultī mērcēja . . . Tūdaļ, kā

mājās tiks, viņš rakstīs
..

.
Bet tomēr, jo ilgāk, jo sirds viņam kļuva mīkstāka. Savu taisnību viņš sajuta

līdz sirds dziļumiem, bet pamodās arī citādi un pretēji sirds balsij . . . Viņam ļoti
žēl, ka tas tiktāl nonācis. Nemaz tik slikti viņš pret tēvu, dievu un mācītāju
nedomāja, bet, ja nu reiz tiktāl nonācis, tad atkāpties nevar vairs . . . Tie ir viņa
ienaidnieki uz visiem laikiem

..
.

Otra nodaļa

Mājā pārnākot, bija jau pilnīgi tumsa . . . Lai gan Kārlis pie sevis pastāvēja,
ka viņam taisnība, tas tomēr sajutās kā grēcinieks. Uz istabu tas negāja, bet

uzlīda uz siena augšienes. Ilgi viņam miegs nenāca, ilgi viņš valstījās, līdz

veselīgā daba beidzot dabūja pārsvaru un dziļais miegs atveldzēja viņa sa-

karsušo pieri . . .
Otrā rītā agri viņš, apģērbis atkal savas darba drēbes, bija gatavs pie darba.

Tēvs viņam ne vārda nesacīja, vienalga — dari, ko gribi! Viņš tomēr noskatī-

jās pats, kas darāms, un strādāja ļaudīm līdzi
..

.

Viņa attiecības ar tēvu vairs neatlaba. Tā tēvs viņam ļauna vārda nesacīja,

ar viņu pat nemaz nerunāja. Bet, kad atnāca ciemiņi, radi vai gluži sveši cilvēki,

tad ņēma savu dēlu sūdzēt un zākāt . . . Katru Kārļa kļūdiņu viņš pārspīlēja un

iztaisīja no mušas ziloni. Ja viņš pēc kādas balles vai rīkojuma nebija kārtīgi
piecēlies, nogulējis līdz brokastīm vai pat līdz pusdienai, tēvs visu ļaužu priekšā

notaisīja viņu par sliņķi un ilgguļu. Ja tas bija iedzēris kādu glāzi alus ar , drau-

giem un ietaisījis mazu žvingulīti, tad viņu liecināja par žūpu un dzērāju. Ja viņš
paknakstījās ar māju meitām

— jauns cilvēks taču ir un sievietei drusciņ pieliek
roku klāt, ■— tad tēvs iztēloja notikušo tik smieklīgu un neķītru, ka Kārlim pa-

šam dūša aptecējās, to noklausoties. Viņš pats sev tad nāca priekšā kā gluži
svešs cilvēks, kurš slinks, dzērājs, palaidies nešķīstībā

..
.
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«Cik zemu, cik maziski!» Kārlis pie sevis nodomāja. Labāk lai būtu viņu
sapļaukājis, nekā svešiem cilvēkiem to klāstījis! Protams, ka viņam tādās reizēs

stipri miegs nāca, un iekampt viņš arī kādreiz krietni vien iekampa
.
.

.

Un meitas,

— ja tev viņām blakus jāstrādā uz bendeli vai kur, vai viņas tev liek mieru?

Un kas tad viņš ir, —
vai kāds

vergs vai nedzīvs koka gabals? Ir taču dzīvs

cilvēks un grib kustēties arī drusciņ. Tā taču ar nevar, kā tēvs grib: vienīgi

strādāt, dievu lūgt, kunkstēt un vaidēt .
.
. Vaina jau arī varbūt kur bija, bet

to varēja arī pieskatīt. .
.

Tēvs turpretim nesaudzīgi atsedza katru viņa mazāko kailumiņu
.. .

Vēl jo
vairāk pēc tam, kad «Baltijas Zemkopī» parādījās kāda asa korespondence par

nekārtībām pie naudas «ķeseiēšanas» viņu baznīcā. Upura maks kādam bija

trāpījis pa galvu un kāta gals kādam otram pa degunu. Bija rakstīts, ka cienīg-
tēvs labprāt braucot linot un esot ļoti kārs uz cāļiem . . . Mācītājs briesmīgi par

to bija noskaities, vēl jo vairāk, kur tagad tas domāja zinot, no kuras puses tā-

das lietas nāk
.
.

.
Un, kad vecais Ērglis bija ieradies mācītāja muižā, lai mājas

ļaudis liktu pierakstīt pie dievgalda, mācītājs it pikti bija atbrēcis: «Tavs dēls

lai iet, kur grib ...
es viņu pie sava galda neņemu ...»

Tad vecais pūta vien. «Viņš mani bez laika iedzīs kapā .. . Viņš ir nagla
pie mana zārka!» tas sūrojās par savu pazudušo dēlu

. . .

«Labus cilvēkus noņem

krievos, vai tādu nevarētu noņemt. . . Bet tādam laime kā laime
.. . Otrs brālēns

par desmit gadu jaunāks
.
. . nav jāiet ...»

Viņš pat runāja ar vienu otru, ka ies pats ar rakstu pie valdīšanas, lai ņem

viņa Kārli zaldātos
. . .

viņš pats ar to nezina, ko iesākt. «Es esmu vecs vīrs, es

nespēju ar viņu vairs izkarot .
.

.»

Tad viņam aizrādīja: «Kādēļ tad tā?! Jūs esat vecs vīrs, nu labi, — ejiet

pie miera. Viņš pieaudzis ir, dodiet tās mājas viņam, lai viņš tad pats redz
.. .

Kad viņam pašam vajadzēs saimniekot un par visu zināt, tad prāts būs pavisam
citāds . . . Jūs paņemiet sev labu daļu un dzīvojiet mierā kā vecsaimnieks . . .»

Vecais Ērglis, to dzirdot vien, nelabi uztraucās. «Ne mūžam viņam savus

Ērgļus nedošu
...

ne mūžam! Man citi bērni arī vēl
aug ...

tie ar nav sunīši!

Jā, kad viņš nebūtu palaidnieks . . .»

«Vecais Ērglis ir parādījis, ko viņš var,» viņam atbildēja, «lai nu parāda
jaunais Ērglis, ko tas var

..
.» «Nē, nē, neparko un neparko!» vecais kārpījās

pretim. «Kas viņš par jauno Ērgli?! . . .Lai noliek man priekš katra bērna divi

tūkstoši, tad jā .
.

.
citādi ne! ...»

Kārlis tikai pasmējās. Tik daudz tie Ērgļi viņam nebija vērti!
. . .

«Kādēļ viņu nevar nodot krievos, kādēļ viņu nevar? ...» tēvs pastāvīgi gau-

doja. «Labi cilvēki aiziet, viņš nevarētu aiziet ...»

Māte, skumīgi galvu nokārusi, pastāvīgi slauka priekšautā savas sarau-

dātās acis .
.
.

«Dēliņ, dēliņ, kālab tu tā tēvam pretim! Nevienas priecīgas dienas man

vairs . . .»

Tas bija tas, ko viņš nevarēja panest. Viņš būtu diezin ko devis, ja būtu

varējis tās acis padarīt atkal sausas
. . .

Bet nespēja viņš tās ar saviem skūpstiem
izbučot . . . acīm redzot tā viņa dēļ sirga un nīka

. . .
Un, kad tēvs atkal uzmācās, tas beidzot saņēma dūšu un gribēja lietai reiz

darīt galu. «Nu, sakiet, tēvs, ko tad jūs īsti gribat no manis? Ja jau es jums

nekur nederu, tad laidiet projām .. . laidiet mani pasaulē .. .

Katru dienu varu

no jums aiziet
.. . laidiet tik

.. .
kamdēļ mums to mūžīgu naidu?

..
.»

«Dēliņ, dēliņ,» māte izbijusies iesaucās. «Kur tad tu iesi, ko iesāksi?
. . .»
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«lešu uz Rīgu!» viņš noteikti atbildēja. «Sliktāk tur nedzīvošu kā te
.. . Nu,

redziet, Cipas brālis Jurka pat?!
...

Pa Jurģiem tas aizgāja uz Rīgu kā prasts

puisis, pa Jāņiem pārnāca sērst kā jaunkungs . . .»

Šis Jurka bija bijis Ērgļos par puisi un patiešām īsā laikā pārnāca atpakaļ,
lieliski uzcirties. Bukstiņa drēbes, resns klocriņķis, resna sudraba ķēde ar visā-

diem križuļiem, melna hūte ar platām malām
— —-

mātei tas noderēja par
dzīvu

piemēru, kā cilvēks var uzplaukt un tikt uz priekšu. Pie tam tas vēl dzirdīja savus

agrākos draugus pa krogiem un lielījās, ka iet viņam tik augstu, ka tas ne ar

vienu lauku saimnieku nemainās .
.
. Protams, ka viņš nevienam neteica un arī

neviens nezināja, ka viņš to spalvu bija palienējis . . .

Ērglene nu gan savu Kārli arī labprāt būtu redzējusi par tādu pat jaunkungu.
Viņa tomēr šaubījās. «Jā, jā, bet kas tad paliks Ērgļos, kad tēvs savas acis aiz-

darīs? . . . Nu nerunā jau nu tā, dēliņ! ..
.»

Tēvs atkal sāpīgi sarāvās . . . viņš negribēja dzirdēt, ka viņam Kārlim_ jāat-

stāj savas pēdas .. .
Bet Kārlis atbildēja: «Nu, netrūks jau arī tādēļ Ērgļos

saimnieka! . . . Vai tad jūs domājat, ka man tās mājas jau patiešām tā pie sirds

pieaugušas?! ..
.

Mana brīvība man ir vairāk, mana vaļa, ka es varu iet, kur

gribu, un darīt, ko gribu! Rīgā visi mūsu tautas vadoņi, kuri mūs, latviešus,
mudina kopā turēties un censties uz augšu. Tur es varu spēlēt teātri, tur es varu

rakstīt avīzēs . . . Tur man viss pie rokas un vāru strādāt priekš tautas
...

Ko

es te varu?!»

Mātei jau arī nebija apslēptas viņas dēla spējas . . . Runāja taču viss pagasts
ka Ērgļu Kārlim ir tāda galva, ka viņu noņurīt pie zemes darbiem ir tīri par

grēku! . . .
«Un par tiem Ērgļiem,» Kārlis atspēkoja pēdējo mātes ierunu, «—

nebūs jau
arī tie bez saimnieka. Tēvs vēl stiprs, var dzīvot vismaz divdesmit gadu. Paaugs
brāļi, pieaugs māsas. Var jau arī cits manā vietā Ērgļos būt par saimnieku.

Ja jau jūs sakāt, lai viņiem izmaksāju katram tik un tik, tad jau viņi var iz-

maksāt arī man. Var būt, ka varat dabūt kādu znotu, kas to izpilda, un es tad

atsakos no Ērgļiem pavisam. Man jau daļa arī nedeg, varu drusciņ pagaidīt.
Atmetiet man tagad tikai cik necik par to, ko te esmu plēsies, bez algas dzīvo-

dams
... Ja nevarat, nu labi, aiziešu ar to vienīgi, kas man mugurā ..

. Bet

Ērgļos es vairs ilgāk negribu dzīvot . . . gribu tikt pasaulē! ...»

Viņš to noteica tik cieti un ar tādu apņemšanos, ka māte vairs nekā nezināja
iebilst. Un tēvs par viņa neatrunājamo stūrgalvību, cik varēja izmanīt, bij redzami

apmierināts. «Labi,» viņš beidzot sacīja, «lai notiek, kā tu gribi!
...

Es tevi

neizmācīšu, lai māca pasaule. Bet pagaidi līdz rudenim. Pirmkārt, neesmu kalpus
tā saderējis, ka bez tevis varētu iztikt, un, otrkārt, man tagad nav naudas

.. .
Tiklīdz izdošu pirmos kviešus, došu tev pāra simtu priekš ceļa. Nu, un ja vēlāk

znots rastos un tu māsai par
labu gribētu no Ērgļiem atsacīties, dabūsi vēl

tūkstoti . . . Bet par to tagad nerunāsim . . . līdz kamēr dabūsim labību iekult, tev

jādzīvo . . . Tad ej arī dieva vārdā
...

es tevi neturu ...»

Kad viņi tā bija izrunājušies, uz priekšu nu pavisam citāda dzīve! Viens

otru pieskatīja, saprata un mācījās saprast. Nekādas sadursmes vairs, nekādas

vārdu maiņas. Nejuzdamies vairs sarūgtināts, Kārlis darīja visu ar prieku, rāvās

ar puišiem pie lauku darbiem ar melnām mugurām, un visus darbus Ērgļi šogad
paveica pirmie. Tēvam vai negribot vajadzēja atzīt dēla centību un rosību, vēl

jo vairāk, kur pēdējais vairs nebija dadzis viņa acīs un nestāvēja vairs ceļā

viņa slepeniem nodomiem. Bija viņš padarījis nepareizi, tēvs nodomāja: «Ek, ko

nu vairs iešu plēsties, cik ilgi viņš pie manis .
.
.» Bet, ja tēvs sāka rūkt nevietā,
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dēls nodomāja: «Ek, ko te nu atbildēšu
.. . pacietīšu to īsu laiciņu ..

.» Viens

otru pacieta, cik vien varēja, un tā starp viņiem nodibinājās tīri sirsnīgas attie-

cības. Vasara bija patecējusi tik jauki, ka Kārlim, iedomājoties šķiršanos, kļuva
tīri grūti ap

sirdi. Vēl jo vairāk, kur viņa māmiņa, lai
gan tai acis pastāvīgi

slapjas, locījās priekš šī nenovēršamā fakta. Pašrocīgi viņa tam adīja cimdus

un zeķes, šuva kreklus un veļu, tikpat kā meitai pūru. Daudz nopūtu un asaru

viņa tur iešuva!

Nāca ceļā vēl kas loti romantisks!
.. . Viņa slepenais mīlestības romanīts.

Tas tā bija nācis: Ērgļiem šogad bija ļoti uzņēmīgi puiši ar smalki attīstītu

garšu uz meitu izvēli. Māju meitas nebija īsti pēc viņu gaumes, kādēļ tie pa
nak-

tīm apstaigāja kaimiņu mājas un aplūkoja, kāda tur tā «ēsma». Bija izzinājuši,
ka Plaušiem ļoti «federīgas» meitas, un arī to, ka pie tām ļoti viegla pietikšana.
Tās vaktējot blieķi,* kas paliekot pa nakti izklāts pļaviņā aiz rijas, starp dārzu

un birzi, un guļot turpat ārā būdā. Sarunāja aiziet kādu sestdienas vakaru tās

drusciņ paburzīt. Kārlis, protams, bez vārda runas turēja līdzi
..

.
Sāda meitās iešana bija savā ziņā kairinoša lieta. Gadās tev tāda dzīva, pa-

tīkama skuķe, iztirpina nervus tiku tikām! Kārlim tā šinī gadījumā vēl bija
iebrukums ienaidnieka zemē. Vēl viņš nebija aizmirsis, ka vecais Plausis to savā

laikā kā arestantu veda pie mācītāja. Kaut kādi viņš tam to atdarītu, ja ne citādi,
tad viņa meitām.

Citādi viņš ar Plaušu zēniem skolā bija saticis tīri labi. Ludis, kas tagad

apmeklē reālskolu, bija daudz jaunāks par viņu, ar to tas maz dabūja kopā iet.

Bet vecākais, Ferdinands jeb Perlants, kā kalpi viņu sauca, bija par viņu pašu
kādus gadus vecāks, un ar to viņš gāja kopā proģimnazijā, kuru vadīja vietējais
ķesteris. Tas viņam bija bijis ļoti labs draugs un vecāks biedrs, kas bija ņēmis

viņu savā aizsardzībā. Visu, ko vien tas nezināja, to Perlants viņam paskaidroja.
Tagad tas Rīgas politechnikā bija jau students.

Ar Lūci tas bija iepazinies kādā rīkojumā, žigli pēc incidenta ar mācītāju,
kad sirds viņam vēl bija pilna naida. Bija iekritis ar viņu dancot frankusezi, un

šī tik runīga, triecēja.

«Ko, Ērgļa kungs, jūs domājat par
mīlestību? Vai jūs jau kādreiz esat

mīlējuši?» Un tamlīdz
..

.

Muļķīgs jautājums! Apzinādamies savu garīgo pārsvaru, tas lepni nosmīnēja.

Nē, iemīlēties
.
.

.
tādu muļķību viņš gan

nekad nedarīs . .
.

Un viņa tā caur pieri

bija lūrējusi, vai tikai viņa atbilde īsta
..

.

«Vot», viņš iedomājās, «ja šādu Lūci dabūtu rokā!
..

.» Krietni viņš to

izburzītu! Un tādēļ ar tādām savādām jūtām tas devās puišiem līdzi uz Plaušiem ...
ziņkārība piedzīvot vēl nebijušu un arī spītīga gandarījumu meklēšana

...
Bet brīnums! Kur Plaušu meitām tik smalkas nāsis jau iepriekš izost, ka'šo-

vakar pie viņām ieradīsies Ērgļu puiši? Abām lielajām meitām bija iznākusi līdzi

arī sešpadsmit gadus vecā ganu meitene un arī
—

— saimnieku Lūce bija izza-

gusies pie meitām, protams, vecākiem nezinot . . . Visas zīmes liecināja, ka viņas

tos iepriekš jau gaidījušas, jo suņi nedabūja vēl ne labi ierieties, kad viņas tos

jau apsauca.

Puiši vēl nebija labi klāt pie būdas, kad viena no tās izbēdza jau laukā.

Viens gribēja jau dzīties pakaļ, kad kāda meita iečukstēja: «St! Tā jau saimnieku

jaunkundze ...»

Kārlim, ja tas negrib pavisam izmuļķoties, arī cits neatliek kā sekot šim

* Balināšanai izklāti audekli. (Red.)
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mājienam. īstenībā tas viņam ļoti patīk. It kā iedams uz putnu, tas tuvojas savai

nārai, kura sēž uz akmeņa pie kārklu pudura — — neatstādams viņu ne drusku

šaubās
par to, ka nācis viņu iekarot.

Viņa pieceļas un bēg, bet nevis uz māju pusi, kur tai viegli būtu izsprukt,
tā skrien uz birzes pusi, un viņš tai pretim

.. . Jau birzmalē viņa rokas vijas

ap viņas šmaugo stāvu . . .
«Laidiet mani!» viņa beidzot asi iesaucas un cenšas no viņa atsvabināties.

Kad viņš to nedomā laist un vēl ciešāk skauj, viņa top arvien enerģiskāka un

skarbāka un cenšas savu jūgu nokratīt. Kad to velti mēģinājusi, tad sāk lēni

šņukstēt
.
.

.

Uzreiz viņš palaiž to vaļā .. . Viņa raud, un to viņš nevar paciest! No nekā

viņš pasaulē nebīstas, tikai pret sievietes asarām ir bezspēcīgs .
. .

«Vai jūs uz mani dusmojat, jaunkundze?» tas pēc brīža kautrīgi iejautājas.
«Vai es jums darīju sāpes? ...»

Viņa neatbild un slauka asaras.

«Jaunkundze, jūs nedrīkstat domāt
par mani tik ļauni!» tas mēģināja atkal

viņai pielabināties. «Jeb, ja jūs tā domājat —» un viņš izlikās ļoti aizskārts —,
«tad es tūdaļ iemu projām ...»

Viņš gan taisījās celties un iet, bet savus draudus neizpildīja.
Viņa atplauka, zem asarām uzd'ga šķelmīgs smaids. «Jūs . . . jūs esat nerāt-

nis!» viņa pārmetoši sacīja.
«Bet es labošos, ja jūs gribat man piedot!»
Viņš sniedza tai pretim savu roku, kuru tā smaidīdama pieņēma un silti

spieda . . .«Nu tad turiet vārdu! . . .
Sēdiet te . . . tā . . . mazu gabaliņu nost!

.. .
Un nu parunāsimies drusciņ

. .
.»

«Par ko mēs runāsim, lūdzu?» viņš ieminējās, nosēzdamies tuvāk, nekā viņa

norādījusi.
«Paga

.. . mierīgi!» tā iesita viņam pa roku
.. . «Ne tik tuvu

.. . Nu,
runāsim! ...»

«Nu, par ko? Lūdzu, sāciet
..

.»

Tad viņa piepeši it kā ko atminējās. «Kā jūs, Ērgļa kungs, toreiz no rīko-

juma tikāt mājās? Cik reizes jūs vēl dejojāt? .
. . Jūs toreiz ar to tumšmati gājāt

«reinlenderi»
..

.» Izrādījās, ka viņa visu bija novērojusi, ko viņš toreiz darī-

jis
.. . Viņam vajadzēja labi atcerēties, ja gribēja tai visu pareizi atbildēt, kā

vēlāk noritējis
. . .

Un tad viņa uzsāka atkal pārtraukto pavedienu par
mīlestību. Vai viņš kād-

reiz esot mīlējis? Ko viņš domājot par
mīlestību?

. . .

Viņš tai gribēja to pierādīt uz pēdām, apkampa atkal spēji viņu.
«Mierā, mierā!» viņa to noraida. «Esiet mazliet rātnāki!

..
.» Un, kad

tas vēl negrib likties, viņai lūpas veļas uz raudām. Un tūdaļ Kārlis padodas

viņas gribai
. . . Tikai vienu roku tas drīkst aplikt ap viņas viduci un blakus

sēdēt . . . vairāk ne
.. .

Bet tērzēt viņa prot, pastāvīgi jautāt un stādīt viņam mīklas, tā ka viņš top tīri

garā možs . . . Viņš taču viņai kaut kā gribētu pierādīt savas simpātijas un drau-

dzību un noliek galvu viņas klēpī...
Tas viņam atļauts. Viņa to saņem mīļiem glāstiem, šķirsta ar savām rokām

viņa matus, glāsta viņu
..
. Viņam tik labi .

.
. viņš lūkojas augšup viņas acīs,

kuras sapņainu smaidu raugās viņam pretim. Tā viņi ilgi un mēmi zīlē viens otru.

Beidzot viņa atkal uzsāk: «Teiciet jel ko, Ērgļa kungs .. . runājiet! ...»

«Es nezinu
...

es nevaru izteikt visu, ko es jūtu,» tas sapņaini atbild . . . «Ja
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jūs man prasāt, kas ir mīlestība, es nezinu . . . Tikai, kad es jums pieskaros, es

to jūtu ...»

Viņa glaimota pasmaidīja. «Kas tas varētu būt?
... Ja būtu kāds cilvēks,

kas man to varētu paskaidrot. Un kādēļ vajadzētu būt tādiem skūpstiem? Un

kādēļ vajadzētu būt tādai mīlestībai uz pavisam svešu cilvēku? Ja būtu kāds

labs cilvēks, kas man to varētu paskaidrot? . . .»

«Es varu . . . cik jūs man par to maksāsiet?»

«Cik jūs prasāt?»
«Vienu skūpstu ...»

Viņa noliecās un tam to deva.

«Ne tikai vienu!» viņš tagad tikai atjēdzies un sāka kaulēties. «Ne tikai vienu,
simtu

..
. vismaz desmit . . .»

Viņa palocīja tikai atraidoši galvu . . .«Ar vienu pietiek ...»

«Lūcija, vai jūs varat mani mīlēt?!» viņš atkal pēkšņi iesaucās.

Viņa par atbildi šķirstīja viņa matus, kas to liecināja, ka gan tā ir. Bet viņa
negribēja atzīties. «Nu miniet?!» viņa koķeti atmeta galviņu.

«Ļaujiet man to lasīt jūsu acīs?!»

«Nu lasiet ...»

It kā aizmirsdams savu apkārtni un aizmaldījies domu tālēs, viņš, sērīgi
smaidīdams un atbildes meklēdams, nogrozīja galvu. «Mīlestība, jūs sakāt?!

..
.

Mīlestība nav nekas labs
.. . mīlestība ir vājība

...

Es negribu viņai padoties,
es gribu iekarot pasauli . . .»

«Ar mīlestību to varot
...

ar mīlestību varot visu ...»

Un atkal mēmi tie iegremdējās viens otra acu dzīlēs, it kā caur tām iezīzdami

viens otra dvēseli
.. . Bet neizprotams mirdzums viņas acīs, kas spiežas caur

tumsu, top arvien skaidrāks un saredzamāks
.. .

smaidi, kas izplūda tumsā, un

kas nenoteikts, čukstošs, tagad izšķiļas skaidri un saredzami, tāpat kā izkalti .
.
.

Arī čukstošās koku galotnes top arvien skaidrākas un saredzamākas un liekas

par visu to joku zīmīgi smaidām . . . Viņi atjēdzās
...

ir jau liela diena, un nevar

būt vairs tālu saules lēkts
. . .

It kā sabijušies, tie abi uzlec kājās ...
No meitām un puišiem ne vēsts! Ja

kāds būtu nācis uz audeklu zagšanu, tad to desmitreiz būtu varējis izdarīt
.. .

«Jāiet uz mājām,» tas ieminas, vēlreiz viņu noskūpsta, skatīdamies apkārt, vai

tikai kāds neierauga. Tad it kā nokaunējies ielien birzītē_ un tālāk zagšus pa

grāvjiem uz mājām. Saule jau gabalā, kad viņš sasniedzis Ērgļus . . .

Viņš uzlien sienaugšienē un guļ nost
.. . Salds miegs un saldas atmiņas .. .

Viņš nodarbojas ar savu Lūci . . . lielas viņam runāšanas un darīšanas. Bet te

traucētāji klāt. Meita dauzās gar durvīm: «Tēvs ceļot, lai nākot pātaros . . .Diezin

kur tie puiši
. . .»

Viņš neceļas, lai skaita, kas grib .. .
Pa miegam viņš tā kā dzird, ka arī puišu nevar sadzīt. Dziedot sieviešu

balsis vien pārsvarā . . . Ērgļos šorīt sprediķoja vienīgi meitām, sievām un

bērniem.

Bet, kad vēlāk puiši ieradās brokastī, viņš gan drusciņ norūca, bet neko ne-

teica. Arī uz Kārli nebārās
.. .

tikai ieminējās, ka kādu svētdien visiem kopīgi

vajadzēšot iet pie dievagalda .
. .

Puiši it kā nokaunējušies to uzklausījās, sēdēja un gaidīja barību. Tikai mei-

tas bija šķērsiskas. Ļauniem skatieniem tās neuzticīgos uzlūkoja un nolika viņiem

bļodas deguna priekšā ar tādu
sparu,

ka tās tīri vai sašķīda .. .
Kad Kārlis sapņus bija izgulējis, viņam bija tādas dalītas jūtas. Lai gan
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mīļotās meitenes tēls viņam stāvēja dzīvi priekš acīm, viņš tomēr negribēja ierādīt,

ka ir iemīlējies. Bija dzirdējis no vecākiem puišiem, ka tas nealgojas .
. .

Sievietēm

var ļaut sevi mīlēt, cik tām tīk
. . . jo vairāk viņas tevi mīl, jo labāk! Tu neliecies

zinot un dari, kas tava darīšana! Turpretim, ja tu viņā ieķēries, tad esi beigts .
. .

Ja viņš pārdomāja daudzmaz ar prātu, tad taču viņam ar Lūci nekas neva-

rēja iznākt. Ja viņš to ņemtu, kur viņš Lūci liktu? Tēvs jau viņam mājas nedos,

un vai tā pie viņa kalpa rūmē nāktu? Viņš ir devis vārdu no mājām atsacīties,

un būtu skandāls, ja viņš atkal sacītu, ka ne . .
.

Bez tam, lai arī Lūce viņam ļoti patīk, taču precēties viņam vēl īsti

netiktos
.

.
.

Viņš grib vēl tā dzīvot, grib tikt uz Rīgu un noskatīties, kā tur iet! Grib

strādāt priekš savas tautas, grib pats vēl izglītoties un zināt daudz lietas, ko

tagad vēl nezina. Par visām lietām viņš grib pasauli redzēt, un tādēļ tam vajag
bīdīt nost pie malas visu. kas šim nodomam ceļā stājas.

Bet, ja viņš aiziet uz Rīgu, uzstrādājas tur par
lielu vīru, tad, jā, tad viņš

gan var sacīt: «Nāc nu, Lūcīt, pie manis! Visu, kas mans, es nolieku tev pie

kājām! ..
.» Viņam pašam tika silti, to iedomājoties. .

Tikai vai viņa uz to gaidīs! Plaušiem
aug arī citas meitenes, un, ja vecākā

ilgi gribēs gaidīt, tad jaunākās drīz vien viņu pāraugs. Nāks kāds cits, šogad,

citgad, bildinās viņu, un tai būs jāiet . . . Būs viņš iekš tās iemīlējies, sirdssāpes
vien viņam tiks!

.. . «Nē, nē, lai iet kā iedams, man jāsargās iemīlēties
...

Ja

viņa mani mīl, to viņa var
...

tas jau ļoti interesanti .
.

.»

No galējas iemīlēšanās viņu pasargāja lielie darbi, kas tagad nāca cits uz

cita. Rudzu laiks, kviešu laiks, vasarēja. Laiks bija karsts, un raža nāca cita

uz citas. Augusta vidū, kad Plaušu birzē bija pēdējā zaļumu balle, Ērgļiem bija
jau pārvesta dampe.

Mašinists, jauns, jautrs zellis, gribēja noiet turp, un Kārlim arī nekas nebija
pretim svētdien nostaigāt uz Plaušu birzi. Patiesībā viņam bija ļoti patīkami aiz

tādas
segas,

ka iet otram līdzi, satikties ar Lūci, vismaz noskatīties, ko viņa dara.

Tā viņi, zilas lentītes izpirkuši un piesprauduši tās «redzamā vietā» pie krū-

tīm, iejaucās starp zaļumballes apmeklētājiem Plaušu birzē, Kārlis Lūci gan

manīja, bet no sastapšanās izvairījās .. . labāk nemanīts aplūkoja viņu no

tālienes.

Bet ilgi viņam neizdevās slēpties .
.
. Lūcija to ievēroja. Tumšas asinis sa-

skrēja viņas vaigos, un viņš manīja, ka viņam notiek tāpat. Nu jau citādi

nevarēja .
.
. bija jāiet apsveicināties.

«Ā, Ērgļa kungs, tik ilgi neesat redzēts mūsu pusē!» tā spieda gan
silti viņa

roku, bet viņas balsī izskanēja tā kā pārmetums. Pie tam viņa to uzlūkoja diezgan
stingri. «Laikam būsiet iemīlējušies? ...»

«Kur nu tādos grūtos laikos!» viņš jokodams nopūtās. «Bez tam es jau arī

nemaz neprotu mīlēt
. . . Un pie tam, kur mani pie šīs vietiņas valdzina tik saldas

atmiņas —» viņš galanti vēl piebilda, viņu zīmīgi uzlūkodams
..

.
«Nu, nu!» viņa draudēja ar pirkstu. «Nelūkojiet jau man ko iestāstīt! . . .

Tie

vīrieši jau nu gan mūsu dienās tā: iz acīm, iz atmiņas .. .

Lidinās kā taureņi

no jDuķītes uz puķīti ...»

«Jūs jau, jaunkundze, zināt, ka es to neprotu!» viņš it kā taisnojās. «Es vis-

pār neprotu mīlēt ...»

Viņa kratīja atkal pirkstu
.
. . «Nu, nu, mazliet šaubos .

.
. bet tas taču man

vienaldzīgi
.. .

Par to nestrīdēsimies
..

. Vai zināt, ka Perlants arī še ballē?

Jūs taču pazīstat manu brāli? Vai negribat ar viņu satikties?»
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«Labprāt. Kur viņš ir?»

«Redziet tur to garo
studentu ar krāsām, kas tur griežas riņķī. Viņš noņē-

mies šodien izdancināt visas pazīstamās saimnieku jaunkundzes . . . Bet izlaidīsim

mēs arī . . . skaists reinlenderis ...»

«Es īsti neprotu!» viņš lūkoja aizbildināties.

«Nekas, es pamācīšu
...

ies!
..

.»

Un, atspiedusies uz viņa kamieša ciešāk, nekā parasts, tā viņu komandēja:
«Tralalala, tralalala, tralala — lalala lala. —» Gāja tīri brangi, jo Kārlis bija

diezgan vērīgs skolnieks . . .Kalpi, sabāzuši galvas kopā, bija jau diezgan brīnī-

jušies par Perlantu, ka tas tik smuki izgriež, ka viņa apaļajiem svārkiem šēdes

vien nokust . . . Tagad redz atkal, ka Ērgļu Kārlis un Plaušu Lūce
...

tur daudz

ko gudrot . . .
Kad deja bija nobeigusies, Lūce pieveda savu kavalieri brālim. Tas no sā-

kuma
gan viņu nepazina, bet tad atcerējās. «A, Kārlos, mans draugs

..
.» un

apkampa viņu un nobučoja .. . «Kā iet, kā iet?!
..

. Tik ilgi neesam redzē-

jušies ...»

«Nu pie mums uz zemēm jau iet kā parasts,» Kārlis atbildēja. «Pie jums

Rīgā, kultūras centrā, tur pavisam citādi
..

.»

Perlants apzinīgi pasmaidīja. «Ja jau taisnība, nav jaukākas dzīves kā tādam

latviešu studentam. . . Tas ir, tādam, kas pieder pie korporācijas. Visur tev dur-

vis vaļā, no visiem tu tieci ieredzēts un cienīts
..

. Tikai tās nieka naudiņas
trūkst ...»

Kārlis arī atrada Perlanta krāsaino krūšu lentu un deķeli ļoti glītu. «Bet

tad tev to vajag arvien turēt galvā, lai tevi pazīst?»
Perlants smaidīdams papurināja galvu. «Nav tā! Rīgā mēs nepavisam nedrīk-

stam savas krāsas nēsāt. «Selonija» vēl nav no šaržēto konventa apstiprināta. 136

Tur tev man būtu liela stāstīšana. Tas tur caur vācu korporāciju intrigām, jo

tā mūs, latviešus, negrib atzīt par sev līdzīgiem .. . Rīgā tad nu mēs tā darām:

apgriežam deķelim otru pusi, un tā mums galvā tikai melna cepure. Savā kortelī

un savos komeršos mēs, protams, griežam atkal krāsas uz augšu un dzīvojam,
kā mums patīk .. .

Un te, te neviena nav, kas to zina un mani varētu nedot, te

es varu droši rīkoties ...»

«Vai neaiziesim pie bufetes uz kādu kausu miesta?» Kārjis aicināja. «Tur

jau redzu savu biedri dampistu, tas lieliski grib izmaksāt
..

.»

Perlants atraidoši nogrozīja galvu. «Mēs, studenti, labprāt nedzeram kopā

ar svešiem cilvēkiem un nezināmiem nepavisam neļaujam sev izmaksāt. Jo kas

var zināt, kas tāds par
knubuli! «Bet, «apropos», nāc man līdzi uz mūsu klēti.

Tur mums ir uzstādīta muciņa .. . onkuls atbraucis no Rīgas ..
.»

«Tur viņi dzīvo, ka kūp . . . Viķildu Kristaps arī . . .» Perlants atkārtoja, kad

Kārlis vēl vilcinājās. «Tas puika arī savu daļu var iemest!
.. . Nu, aiziesim,

Karloš ...»

Viņa uzaicinājums bija tik sirsnīgs un draudzīgs, ka Kārlis nevarēja preto-

ties, lai gan aiz zināmiem iemesliem viņš ne labprāt būtu spēris savu kāju pār

Plaušu slieksni. Tā kā Lūce bija satikusies ar draudzenēm un iestigusi ar tām

sarunās, tad abi draugi, saķērušies zem rokas, lēni gāja nost no dejas laukuma

uz Plaušu pusi . . .

Bet, tā kā patlaban sāka spēlēt dāmu polka, tad Plaušu kalpones aizstājās

viņiem ceļā un aicināja tos uz deju. Patīkamas, spridzīgas skuķes .. .
Kārlis nezināja, ko darīt, bet Perlants uzstājās arī par viņu un piedāvājumu
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ar pateicību atraidīja. «Atvainojiet, mēs, vienkārt, nedejojam un, otrkārt, mums

ir kāda ļoti svarīga saruna kādā ļoti steidzīgā lietā ...»

To viņš izteica gan neapvainojošā tonī un pat pret viņām godbijīgi palocījās,
tomēr meitas saprata un piesarka

.. .
«Jā, jā, jūs jau dejojat tikai ar saimnieku

jaunkundzēm,» viena no viņām, tiem aizejot, pārmetoši iebilda
.. .

«Itin pareizi!» Perlants it kā aizskarts draugam sacīja. «Mēs taču neiesim

dejot ar kalpu meitām .
.
. Tas viens. Un, otrkārt, mēs, studenti, drīkstam būt

kavalieri tikai tādām sievietēm, kurām stāvoklis un kuras tikumiskā ziņā dro-

šas . . .
Bet kalpu meitas? Kā viņas dažureiz ar puišiem nedzīvo!

..
.»

Kārlis tikpat kā sapliķēts piesarka. Lai gan viņa iekšējais cilvēks pret drauga
ieskatiem sacēlās, viņš tomēr cieta klusu.

Klētī viņi sastapa priekšā veselu jautru sabiedrību. Vairāk piedzīvojuši vīri,

pa
lielākai daļai Plaušu kaimiņi, arī kādi jauni cilvēki, Viķildu Kristaps, skrī-

veris, skolmeisters un citi. Vidus punkts, ap ko viss grozījās, jau bija onkulis,
Plauša brālis, vairāku restorānu īpašnieks Rīgā. Un ne par

velti. Viņš bieži

izbrauca uz Plaušiem, bet nekad bez savas labas resnas vērpeles alus un bez

savām trim četrām pudelēm konjaka. Viņa lielākais prieks bija Plauša kaimiņus

un paziņas piedzirdīt. Tādēļ tad jau arī visi zināja: ja onkulis izbrauc no Rīgas,
tad dzīve spoža . . .

Viņus sagaidīja šis bramanīgais, tomēr labsirdīgais vīrs sārto seju un vēl sār-

tāko degunu ar kārpām un grumbuļiem. Zobos sudrabkalta jūras putu spice ar

smaržojošu cigāru; pār balto vesti un tauko vēderu nokarājās zelta ķēde ar visā-

diem kridžuļiem. Sirsnīgi viņš sniedza pretim Kārlim savu gredzenoto roku, kura

tomēr bija cieta un sasprēgājusi, kas liecināja, ka onkulis prata arī pats roku

pieķert, kur vajadzīgs.

«Tā, tā, tā,» viņš draudzīgi sacīja, skaņas mazliet izlaizdams caur nāsīm,

«atkal viens saimnieka dēls no laukiem!
..

.
Nu, ko taisīsi pa priekšu: auksto

groku vai putojošo miestu? Tas pēc patikšanas . .
.»

«Mēs, onkul, velkam priekšā tautisko miestu,» Perlants paskaidroja. «Bet vai

jums tur vēl āboli ir? Bumbieri, plūmes? Ja ne, tad jāiet, no dārza jāienes
..

.»

«Ir mums vēl dieva svētība!» onkuls attrauca. «Pēc patikšanas ...
te arī papi-

rosi un cigāri. . . Perlant, vai tu neturēsi līdz partiju?»

Viņi patlaban, kā to no nokrītētā galda varēja redzēt, bija nobeiguši partiju

preferansa un grozījās atkal taisīt jaunu.

«Nē, onkul, atvaino, es gribu parunāties ar savu draugu,» students attrauca,

izskalodams osaino glāžu krūzi
.. .

«Pēc patikšanas!» krusttēvs attrauca . .
.

«Bet vai neiesim labāk uz stukulku
.. .

vairāk griežas ...»

«Jā, jā, uz stukulku!» citi piebalsoja un laida vaļā par jaunu.

Perlants ar īstu lietpratību pielaida no mučeles kausu. Gambrinum* tas vairāk

neputoja kā viņam. «Patiešām kairinošs dzēriens!» viņš to pacēla gaisā. «Kausā

zelta miestiņu, Mieža tēva dāvātu! .
.
. Sveiks, tautiet!» tas, pametis ar galvu,

uzdzēra Kārlim.

Tas nu gan arī prata senču miestu iemest . . . «Bāliņ, tvēri kausu, dzer to

viegli sausu
..

.» Bet kauss bija varen liels, un Perlants pastāvēja, ka vajag
līdz dibenam . . .

Grūti gan nācās
. . . sarkans vien vaigos palika, tomēr kanti

nepalaida
. .

.

* Gambrinus — teiksmains Flandrijas karalis, alus izgudrotājs. (Red.)
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«To mums, studentiem, vajag varēt!» draugs ar labsirdīgu smaidu piebilda. «It

sevišķi fuksim, tam vajag daudz ko izturēt. Viņam jātur līdzi ar «burši» vai

«apsūnojušo galvu», jāievēro, kādiem malkiem tas dzer, un jātiek gatavam reizā ar

tiem. Ja viņš drusciņ ātrāk vai vēlāk sasniedzis dibenu, tad viņam iekar «piķi» . . .»

Kārlis viņu jautājoši uzlūkoja.
«Tu gribi zināt, kas ir «piķis»?» Perlants turpināja. «Redzi, viņam piepilda

no jauna kausu miesta, kurš tam tad jāizdzer vienam pašam. Citi pa tam dzied

dziesmu: «Der Fuchs, der hat Verschiss gemacht» utt. Fuksim ar savu kausu

vajag tikt gatavam un viņš to drīkst atņemt no lūpām ne agrāk un ne vēlāk, kā

dziesma izdziedāta. Tiklīdz beidz dziedāt: «Zieh', Fūchslein, zieh'», viņam vajag
būt cauri. Citādi viņam var iekārt piķi no jauna .

.
.»

«Bet, ja viņš izpildījis, kā vajag, vai tad viņš ir cauri?» Kārlis iejau-
tājās

.
. .

«Viņš var dabūt no jauna pilnu kausu arī par to, ka izdarīiis labi,» students

paskaidroja. Tad dzied: «Der Fuchs, der hat es brav gemacht». Bez tam vēl

jādzer vispārēji zalamanderi, atkal ievērojot komandu, pie kam var viegli pārska-
tīties un dabūt «piķi». Mēs, studenti, draugs, nekad neesam no dzeršanas pasargāti
un nekad nedrīkstam no tās atsacīties.»

Kārlim acis vien mirdzēja .. . tāda varonība! Bet Viķildu Kristaps, izstājis

no trumpotājiem un pienācis viņiem klāt, ieminējās: «Ja tik vien kā dzeršana, tad

tā ir maza lieta! Ja es būtu jūsu fuksis, es tīšu taisītu tā, lai tikai jūs man tos

«piķus» karat. Es viņus visus pavalkāju un
.. . Dzeru manis dēļ no rīta līdz

vakaram, kamēr viss jūsu alus izdzerts un beigas ...»

Students neticīgi smaidīja. «Viss jau var būt, ka tu arī vienu daļu vari dzert,

bet iedomājies: te tev jādzer kauss pēc kausa cauri ...»

Kristaps to necieta, ja par viņa dzeršanas spējām šaubās. «Nedomā, mīļo

Ferdinand, mēs te, uz laukiem, arī varam turēt
..

. Kad mēs ziemu ar puišiem
mežā braucam, mēs pirms pie alus glāzes pielejam rumčiņu konjaka un to tad

glāzi uz glāzes cauri
... Ja tu gribi ar mani sacensties: es esmu ar mieru izdzert

piecus kausus no vietas, tu turi man pretim. Bet ieliesim pirms katrā kausā glāzi
konjaka.

«Ā nē, maisīt ne,»
Perlants gari vilka vaigu, «tā jau būtu cūcība . .

.

Maisītu

tikai fukšiem dod blakti, tas ir, alu, jauktu ar papirosu galiņiem un apdegušiem
sērkociņiem, un arī tikai vienu par visām reizām

...
Ko nu mēs cīnīsimies,

Kristap? Lai paliek . . . mēs taču viens otra spējas zinām
. . .»

«Bet to paukošanos ar tiem rapieriem, to es gan labprāt turētu līdzi!» Kārlis

iesaucās. «Tam vajag būt trakoti interesanti ...»

«Iziesim dārzā, es jums to mazliet izrādīšu,» Ferdinands vedināja . . . «Tas ir,

rapieru man gan nav, galvas kurvju arī ne,
bet mēs to tāpat varam imitēt ...»

Viņi izgāja visi trīs dārzā. Perlants, paņēmis sētas vabu, viņiem izrādīja, kā

notiek kaušanās ar rapieriem. Kā tiek sists un atsists, kā iznesta prima, sekunda,

terce un kvarte gluži no apakšas, kur tu, cilvēks, ne gaidīt negaidi! «Galvas

kurvju man, protams, nav. bet pie menzūras arī galvas kurvjus nelieto . . . Tikai

rokas un krūtis atsedz kailas, pa kurām var sist . . . Tādēļ galva arī nemaz nav

jāsargā . . . Bet Vācijā arī pa galvu sitot. Reiz kādam baltietim, ejot uz menzūru

ar kādu turienieti, noticis maleris. Turieniets dod tieši pa galvu, balts nezina

sargāties .
.
. nocērt viņam degunu

..
.»

Kārlis to visu noklausījās ar lielāko interesi. Bet Viķildu Kristaps domāja,
ka tur tomēr nekāda māksla nelīdz, ja tikai spēks. Viņš esot gatavs cīnīties kaut

vai ar pašu Perlantu bez visas mākslas . . .
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«Nu labi, pamēģināsim,» Perlants sacīja, nogrieza pie sētmaja divas kārkla

vicas. Tad viņi pagāja uz kāda klajumiņa un atklāja cīņu.
Pirms uzbruka Kristaps, bet Perlants atsita katru viņa cirtienu, pa starpām

pāriedams uzbrukumā. Pie tam katrs viņa cirtiens ķēra tā, ka Kristaps dabūja

pērienu tikpat kā lietu un no dusmām tīri sapīka. Viņš mēģināja revanšēties ar

neatļautiem cirtieniem, un beidzot varbūt viņi būtu nopietni sakāvušies, ja piepeši,

skaļi smiedamās un triekdamas, nebūtu dārzā ieskrējušas skuķes. Lūce ar savām

draudzenēm. Viņām priekš viesiem āboli un plūmes jālasot .. . Lai kungi nākot

palīgā papurināt kokus
..

.
Protams, ka viņi neatteicās, svieda vices pie malas un iesāka ar jaunkundzēm

driskāties
.. . Lūce, lai gan jārēdamās, gribēja dabūt Kārli sānis, lai ar viņu

parunātos. Bet Viķildu Kristaps maisījās pa pulku un viņas nodomu izjauca.
Lūce bēga, Kārlis to ķēra rokā, bet Kristaps, pa pulku trešais, saķer katru padusē
un pārceļ pāri pār grāvi. Tā viņš izrādīja savu lielo spēku. Tas nu sāka ar Lūci

driskāties pats, un viņa atkal bija par smalku, lai izrādītos pūcīga un liktu manīt,

ka viņš tai nepatīk. Mazliet tur arī varbūt bija kara viltība no viņas puses,
lai

Kārli padarītu drusciņ greizsirdīgu. Jo viņai nepalika vis apslēpts, ka viņš uz

visu to nebūt nevar noskatīties vienaldzīgi un uzreiz palika tāds domīgs un kluss.

Un tādēļ viņa vēl jo nebēdīgāk sāka ar Kristapu trakot
..

.
Kārlis pa tam sarunājās ar citām jaunkundzēm par vienaldzīgām lietām un,

kad tās pasitās nost, tad ieminējās studentam:

«Perlant, man viens lūgums pie tevis.»

«Nu, kas tas ir?»

«Vai tev ir kādi sakari ar «Baltijas Vēstneša» redakciju?»
«Es domāju gan! Vecais Dīriķis un Pāvuls Pļavenieks 13' mūs, studentus,

pastāvīgi mudina, lai mēs priekš viņu avīzes ko sarakstām.»

«Man ir kas sarakstīts
...

šis tas!» Kārlis piesarcis atzinās
..

. Pie tam tas

vērīgām acīm sekoja Kristapa un Lūces kustībām
.. . «Vai tu nevarētu paru-

nāt . . . vai es to nevarētu iedabūt viņu avīzē? . . .»

«O, kālab ne!» Perlants labsirdīgi attrauca, bet tad neticīgi Kārli uzlūkoja.
«Tu esi ko sarakstījis? . . . Bet par ko tad? . . .»

«Nu, tādu gabaliņu iz lauku dzīves, romānu vai stāstu,» Kārlis piesarcis

stostījās, pavadīdams ar acīm Lūci. «Tikai nestāsti te nevienam
... es negribu,

ka to zina ...»

«O nē, kā tu vēlies! Bet tas ir ļoti interesanti
.. . Tev vajag dot man iz-

lasīt
... Ja tas būs lietojams, tad es ar visiem spēkiem gādāšu, lai tas tiktu no-

drukāts
..

. Paskat vien, tad no tevis var iznākt pat latviešu rakstnieks
.. .»

«Tā ir mana karstākā dziņa un vēlēšanās!» Kārlim acis spulgi iemirdzējās .. .
«Tikai lai tas paliek starp mums

...

Es negribu, ka to te zina . . .»

«Labi, labi! Te jau arī nav nekāda nolūka par to runāt . . .Bet Pāvulam Pļa-
veniekam gan es sacīšu — tas ir mans draugs

..
.»

Viņš deva Kārlim kādu bumbieru, kamēr Lūce un Kristaps aizelsušies pie-

steidzās un arī citas jaunkundzes viņiem sekoja. «Tagad, bērni, miers!» Perlants

iesaucās. «Vai zināt, tagad varam aiziet atpakaļ uz zaļumiem, kur patlaban sākas

italiskā nakts. Varam izlaist kādu riksi un tad nākt atpakaļ uz vakariņām! ..
.»

Viņa priekšlikums atrada piekrišanu. Citi jautri tērzēdami, — bet Kārlis kluss

un domīgs, —
tie gāja atpakaļ uz zaļumu vietu birzē.

Metās jau krēsla, un sākās patlaban programā apsolītā «italiskā nakts». Tas

nozīmēja to, ka tika aizdegtas daudzās papīra lampiņas. Tas nu nebija daudz,

bet jau gaidīja milzīgs bars ļaužu ārā aiz striķa uz tiem lieliem brīnumiem.
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Protams gan, aploks jau izskatījās pavisam citāds un meitas un puiši krāsu

atspīdumā daudz skaistāki
.. .

«Ē, Ērgļu Kārli, kur tu man noklīdi?!» kāds, Kārlim piesteidzies, iesaucās..

«Man nav vēl visā vis, vai negribi man pretim dancot? Jaunkundze man jau

saangažierēta ...»

Tas bija Kārļa biedrs dampists Līcis, un dāma, ko viņš veda pie rokas, viena

no Plaušu kalponēm, kurai saimnieku dēli pirmīt bija devuši kurvīti
. . .

«Pateicos,» Kārlis piesarcis atbildēja, «man te patlaban sarunas ar savu

draugu.»

«Ā, tas tas Plaušu jaunskungs, students
.. . Vai nevari man viņu priekšā

stādīt? ...»

Perlants, skrullēdams ūsiņas, drusciņ aizgriezās, un Kārlis nesamanīja, ko darīt.

Bet dampists, kas bija drusciņ žvingulītī. jau nedomāja neko ļaunu. «Labdien,

student jaunskungs,» tas pats sniedza viņam roku pretim. «Mans vārds ir Līča

kungs . . . vadu Maz-Strautu mašinu .
.
. Astoņu zirgu spēks ...»

Perlants vēl vairāk novērsās un likās, ka viņš to ne redzētu, ne dzirdētu
.. .

«Vai jūs uz mani esat dusmīgi, študenta kungs!» dampists iejautājās...

«Aiziesim starpbrīdī pie bufetes uz kādu glāzi alus . . . Jaunkundzēm izsauksim

kviešalu,» tas paskatījās sāņis uz savu dāmu . . . «Man tas nieks . . . iznāk katru

dienu uz trīs rubļi ...»

Runā, cik gribi .. . Vaigā bāls, Perlants nogriezās pavisam un draudzīgo

piedāvājumu gluži ignorēja . . .Labsirdīgais dampists to mazliet saprata . . . «Tad

jūs domājat, ka es jums par
mazu?! . . . Ka

ne, ne,
študenta kungs, nav jau arī

nekāda note . . . Esmu runājis un dzēris kopā ar vēl daudz lielākiem kungiem
..

.
Erglu Kārlis taču tāpat saimnieka dēls

...
Tu taču dejosi man pretim,

Kārli? ...»

Taisnību sakot, arī Kārlim tāda Perlanta izturēšanās mazliet nepatika. . . Līcis

taču bija cilvēks, kas savu lietu pie mašinas prata uz «ff» . . . «Labprāt,» tas

atbildēja, «ja tikai dabūju vien dejotāju
..

.»

«Lūdzu, jaunkundze!» viņš griezās pie Lūces.

Tā bija gandrīz uz mieru, bet Perlants viņai piegrūda pie sāniem. Gan nesa-

prazdama īsti šo mājienu, viņa tomēr Kārlim atteica: «Pateicos, es tagad ne-

dancošu ...»

«Tu taču nedancosi pretim mašinas smērētājam un savai kalponei,» Kārlis

nodzirdēja, ka Perlants māsai sacīja. Tad tie no viņa gluži aizgriezās
..

.
Kur Kārlim nu dejotāju ņemt? «Āre, jaunskungs, tur sēž mūsu Lavīze, ņemiet

to!» viņa biedra dāma aizrādīja. Tur patiešām necik tālu sēdēja Plaušu otra

kalpone un bija vēl dabūjama.

Viņam jau nekas cits neatlika -kā aicināt to pašu, un tā viņa aicinājumu pie-

ņēma abām rokām. Nostājās viņam blakus uz dejas laukuma tik cīrīga, kā uz

drātīm vērta, pie tam, griežoties riņķī, spiedās tam klāt tik mīļi uh lipīgi .. .

Arī

viņa pretdejotāja amizējās debešķīgi . . . Līcis laida vaļā visādas fakses un meta

kūkumus, kādi dejā nemaz nebija vajadzīgi un paredzēti, pie tam ar saviem

iekliedzieniem griezdams uz sevi vispārējo publikas vērību.

Kārlis tomēr jutās no lietas pavisam nost, un viņam bija pavisam savādi ap

sirdi
...

It kā starp viņu un Lūci būtu atvērusies nepārkāpjama plaisma. Viņš

tagad iestidzis kalpu pulkā, un viņi ir saimnieki! . . . Lūce sacīja gan, ka viņa

nedejos, bet tur viņi dejoja visi četri: viņa ar Viķildu Kristapu un Perlants ar

kādu viņas draudzeni. Gan jautri un dzīvi tērzēdami, tomēr smalki un

pieklājīgi . . .
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Pats par sevi protams, ka Kārlis šovakar izvairījās ar viņiem satikties. Bet

viņš manīja, ka arī tie no viņa bēg. Itin vienkārši —
Līcis vairs no viņa neat-

laidās, un, drusciņ vēl padzīvojuši, tie abi devās uz mājām
. . .

Pa visu mašinas kulšanas laiku un pēc tam Kārlis bija tāds domīgs un kluss.

Ļaudis to iztulkoja, ka tas tādēļ, ka viņam drīz no dzimtenes jāšķiras
...

Pa

daļai tas ar, jā, bet sirds viņam sāpēja Lūces dēļ. Viņš nebija vairs Ērgļu saim-

nieks, nekad tam vairs nebija izredze par tādu kļūt . . .
Tēvam doto vārdu viņš

atpakaļ neņems. Bet līdz ar to viņš iestidzis kalpu kārtā, un tādus Perlants ne-

ierauga, un Lūce pie tāda neies.

Pie tam viņš sevi mierināja, ka tā ir ļoti labi, jo viņš taču pats sevi bija

brīdinājis no iemīlēšanās
..

. viņš nedrīkstēja iemīlēties! Viņš, kas taisījās atstāt

dzimteni, doties dzīves bangās un iekarot savu nākotni, viņš nedrīkst nodoties

mīkstulībai un ieķerties kādas meičas brunčos. Pret tādām lietām viņam vajag

bruņoties ar vienaldzību
..

.
Tomēr, neraugot uz visu to, kā tas nu bija, kā ne — — viņš norakstīja šādu

vēstuli:

«Dārgā jaunkundze!

Piedodiet, ka jūs apgrūtinu ar šīm rindiņām, bet, šķiroties no dzimtenes,

gribu vēl no Jums atvadīties. Es uzticu pie tam mēmam papīrim to, ko neviens

nezina
..

. nedrīkst zināt! Es aizeju svešumā, bet domas manas lidos atpakaļ uz

dzimteni
... Jo še paliek kāds tēls, mana dieviete, mans laimības tēls, kurš cieši

ieaudzis manā sirdī. Esmu viņai acīs lūkojies un sūcis viņas lūpu karsto medu. —

Sapņos un nomodā viņas tēls mani pavada. Es viņu nespēju aizmirst! Es viņu
savā sirdī pielūgšu joprojām

.. . viņai līdzīgas nav nevienas!
.. . Bet

es,
kas

tagad klīdīšu apkārt bez dzimtenes un tēvijas, vai es uz viņu vairs drīkstu

cerēt?
..

. Viņa varbūt atradīs laimi pie cita sāniem — — ak, es jau bīstos

izaicināt likteni, lai tas man iepriekš pasaka savu lēmumu
..

. Tikai vienu es

no viņa lūdzu: lai mana dieviete savās laimes dienās mani gluži neaizmirst
..

.
Lai viņa savā sirdī patur kādu mazu kaktiņu priekš manis ...

lai atceras vienu,

kas tālu svešumā cīnās dzīves bangās un domā pie viņas, savas Lūcijas. Pastā-

vīgi tā būs viņa sapņu tēls, viņa stāstu un dzeju varone
...

lai taču viņa neaiz-

mirst pavisam Ērgļu Kārli, kas viņas tuvumā bija tik laimīgs .
.

.» Un tā jopro-

jām, un tā joprojām.

Ja viņš gribēja būt patiess, tad tam pašam bija grūti pateikt, ciktāl tie pa

jokam domāti komplimenti un ciktāl tā dziļi sajusta patiesība? Lai kā — citādi

viņš nevarēja — — šī vēstule viņam bija jānosūta .. .
To apņēmās izdarīt cūku Jānis .. . par labu vārdu un pieci mārki kādu

vakaru noskriet uz Plaušiem un iespiest Lūcei vēstuli saujā, ka neviens to ne

manīt nemanīja
..

.
Pukstošu sirdi viņš gaidīja uz atbildi, kurai vajadzēja pienākt šādā vai tādā

ceļā . . . Te arī it nejauši kādu dienu ieradās Ērgļos Plaušu sieva un klaušināja,
vai nav redzēti viņu šīgada teļi .. . Noklīduši!

...
Ja jau neesot redzēti, tad

jau jāejot tālāk pameklēt. Bet pie tam viņa paguva pašaut Kārlim vēstuli un

pamirkšķināt zīmīgi ar acīm: «No Lūces
..

.» Tad gāja savu ceļu.
Kārlim vai tīri sirds nostāja pukstēt par šo ziņu. . . ielīdis savā istabiņā,

viņš it kā bez elpas un ar acīm gribēja apēst šīs rindiņas .. .
«Mīļo Kārli!» tur vienkārši stāvēja rakstīts. «Pateicos par Jūsu laipnām

rindiņām un priecājos, ka mani neesat aizmirsuši. Es biju ļoti bēdīga, kad Jūs
tovakar zaļumu ballē pazudāt .. . Meklēju Jūs uz vakariņām, bet neatradu

..
.

Mēs tik jautri nodzīvojām. Bet nedomājiet, ka es ar Viķildu Kristapu, nē, nē,
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Kārli, Jūs maldāties! Tikai vienīgi Jūs es mīlēju . . .
mīlēšu . . .

mīlēšu līdz nāvei.

Dienās Jūsu tēls man stāv priekš acīm, naktīs
par Jums sapņoju . .

. Cik laimīga

esmu, ka arī Jūs mani pielūdzat . . . Bet, mīļo Kārli! Vai tikai Jūs ar mani nejo-

kojat, vai tikai esmu Jums tik vērta un dārga? Ēsmu vienkārša lauku mei-

tene, neesmu nekāda skaistule un dieviete. Ko no manis var pielūgt?!
...

Es būtu

loti ļauna, ja Jūs tā patiesi nedomātu un mani krāptu . . .
Nē, nē, Jūs to neva-

rat
..

. Jūs nevarat būt tik ļauns
. .

. Ak, es Jūs ļoti mīlu
..

. vēlētos ar Jums
satikties un par visu, visu izrunāties .. .

Mēs taisāmies braukt uz Jelgavu, uz

brīvestības svētkiem. Perlants arī atbrauks atpakaļ no Rīgas
.. .

Vai jūs arī

brauksiet? Būtu ļoti jauki, ja mēs tur varētu satikties
...

Ja esat ieradušies, tad

paskatieties arī drusciņ, kur Jūsu Lūcija, kas ar Jums tik ļoti ilgojas satikties
.
. .»

Un tā joprojām, un tā joprojām . .
.

To izlasījis, Kārlis sev nāca priekšā daudz lielāks vīrs . . . Tad Lūce tomēr

tikai viņu mīlēja?! . . .
Nu jā, citādi jau arī nemaz nevarēja būt!

. . .Bet kas tur

no visas lietas iznāks, kā tas beigsies? . . .
Tumši viņš nojauta, ka viņai un viņam

stāv priekšā lielas ciešanas .
.
. Nesamanīdams, kādēļ, tas svilpoja pazīstamo mel-

diju: Cik grūt, kad agri iemīlē
.. .

Un savu sirdi pazaudē! .. .
Jelgavas braukšanai, protams, nekas nestāvēja ceļā. Pārdevis pirmos kviešus,

tēvs viņam pasniedza labu vīšķi naudas — varēja būt kādi pārs simts rubļi
..

.
«Se nu, dēls, tev būs ceļa nauda! Tagad lielie darbi atgalēti, nu varam iztikt arī

bez tevis
.. .

Ilgāk tevi neturu
. . .

vari aizbraukt kuru katru dienu .
.
. Neaizmirsti

tikai savu dievu un atraksti, kad tev labi iet! .
.

.»

Se nu bija viss, ko Kārlis tik karsti kārojis un pēc kā centies. Aizkustināts

par tēva labo prātu un lielo vīšķi naudas, viņš noskūpstīja tam pat roku, uz

kuru uzlija karsta asara. Arī māti viņš skūpstīja uz pieres un mierināja, kad tā

aiz sirdssāpēm sāka raudāt kā izkulta .
.
. «Es jau neaizbraucu uz visiem laikiem!

Pārbraukšu pie tevis — apciemošu tevi bieži ...»

Posts, kamēr viņu nomierina
. . .

Un prātā pastāvīgi ir Lūce . . .
Nemaz viņš

nebija iedomājies, ka šķiršanās no dzimtenes būs tik grūta! . . .
Viss tas noticis un piepildījies kā pa sapņiem

. . .
Tagad nu viņš bija te

. . .

un kas nu tālāk būs?
. . .

Te piepeši, it kā no zemes izaudzis, viņam priekšā nostājās Cipa. Tas arī

bija bijis baznīcā, bet noklausījies sprediķi pamatīgi līdz galam. Viņš nosēdās

tam blakus_ uz sola.

«Nu, Ērgļu Kārli, ko tad Kundrātiņš jums, saimniekiem, šodien laba

pateica?» tas, it kā priecādamies, ieminējās. «Dzirdēji, kā sadeva
. .

.»

«Dzirdēju jau, dzirdēju,» Kārlis, ar savu nūju rušinādams smilti, lēni

norūca.

«Un vai nav taisnība? Jums visas pasaules rokā, jūs dievu vairs neatzīstat
.. .

Ja zemi izdalīs kalpiem, būs dievticīgu diezgan . . .»

«Var jau būt,» Kārlis vienaldzīgi paraustīja kamiešus.

lestājās brīdi klusums.

«Ko es dzirdu, Kārli,» Cipa piepeši iesaucās bažīgā balsī, «tu no Ērgļiem

pavisam atsakoties. Vai tu dulls esi?
. .

.»

It kā satrūcies Kārlis viņu īgni uzlūkoja, it kā sacīdams: «Kas tad tev par

daļu?! . . .» Bet viņš savaldījās un lēni piebilda: «Man jau vēl nevienu Ērgļu

nav .
.

.»

«Nav, nav, bet tev viņi būs
. . .

Kam tad citam tās mājas krīt, ja ne tev?! . . -

Vai tu ar zini, cik tādi Ērgļi vērti?»

«Cik taču?! To vajadzību arī daudz... Tam brālim tik un tai masai tik,
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citiem bērniem atkal tik un vecākiem ari savu labu daļu — man viņu nav, to

tūkstošu! ...»

It kā aizskarts viņš rušināja atkal ar savu nūju smiltis, zīmēdams tur visādus

ciparus un nulles . .
.

«Būs bagātu sievas tēvu diezgan,'kas tev palīdzēs,» Cipa paskaidroja. «Pa-

līdzēs ar sēklu, ar maizi, ar naudu . . . Āre, kas tad kaiš tai pašai Plaušu Lūcei?

Ķer klāt, un būs viss, kas vajadzīgs ...»

Kārlis piesarka, it kā viņa vaigu būtu aplējis kāds ar asinīm. It kā pieķerts

viņš nesamanīja, ko sev par attaisnošanos sacīt. «Kur tad tos tūkstošus tik daudz

lai sadabū . . .» viņš beidzot nodunduroja.
«Ak tu muļķis, ak tu muļķis!» Cipa viņu sāpīgi uzlūkoja. «Nemaz viņam

nav apķeršanas! .
.
. Kāpēc tad tu tēvam runā pretim, ka tu nedosi?

.
. . Saki:

jā, jā, došu jums visiem, cik prasāt, norakstiet man tikai pirms tās mājas. Bet, kā

norakstīts, es tavā vietā darītu tā: visu to sugu ārā, ejiet, kur gribat, māju man

vajag tīru .
.
. Koku jums rīklē, ne tūkstošus! Ejiet nopelniet paši

...
Ja tēvam

un mātei man jādod daļa, to es dodu
.. . Redz, tā vajag izstrādāt! Paņem tad

bagātu sievu un dzīvo, cepuri sagriezis uz vienu ausi ...»

«Liec mani mierā!» Kārlis, iekšēji sašutis, atmeta ar roku... «Es ar saviem

brāļiem, māsām lai tā
— — fui, cik tas neģēlīgi! Un kādēļ tad?! Nu, lai

ņem

viņi Ērgļus, es jau dodu . . . dod man to tūkstoti, un lai
ņem ...»

«Par tūkstots rubļiem tu atsvied Ērgļus!?» Čipus iesaucās sāpīgu un reizā

arī ironisku smaidu. «Kārlīt, Kārlīt! Tās mājas, tie lauki! Es jau būtu laimīgs
cilvēks, ja man dotu tikai pāra pūravietas zemes, tu aizsvied projām savu trīs-

simts pūravietu. Saproti nu tu!
.
. . Mēs, kam zemes nav, mēs, uz deguna klup~

dami krizdami, cīnāmies, ka kur dabūtu savu stūrīti . . . Tev viņa ir, bet tu viņu

negribi ...»
«Liec mani mierā ar savu zemi!» Kārlis īgni attrauca. «Es jau arī jūs, tos

zemes urķus, nesaprotu ... Kā tādi kurmji ... kā mēslu vaboles, pie zemes vien,

pie zemes
...

tās dēļ izdarītu katru neģēlību, pat noziegumu! Bet es negribu
..

.

es negribu sevi aptraipīt, piekrāpt savējus, lai pie zemes stūrīša piekaltos un uz

vietas sapelētu. . . Cilvēkam taču vajag pacelties arī uz augšu! Vai zini, man

šī vienmuļīgā dzīve pagalam apnikusi .
. .

Man te par šauru — netīk tada aiz-

krāsnē tupēšana
..
. gribu pasaulē! Vienalga, vai uz Rīgu vai citur

..
. tikai

tālu projām no šejienes, svešās malās, citos ļaudīs
...

Es tur nemaz sliktāk ne-

dzīvošu ...»

«Zināms,» Cipa domīgi piebilda, «dzīvo jau arī citur cilvēki, un Rīgā arī

nav tik slikti
. . . Are, mans brālis pat aizgāja . . . kur es tagad viņam varu tikt

klāt . . .
Bet lai nu arī — —■ Pasaulē lai iet tādi, kam nav māju, tev taču krīt

mājas ...»

«Mājas, mājas, atkal tā pate vecā dziesma!» Kārlis sāpīgi iesmējās . . . «Jā,
var jau būt, labi paēst jau tu, mājas turēdams, vari, bet tas arī viss! Citādi tu

no pasaules nezini ne «bū». ne «bē»
.
. . Bet cilvēks nu taču pasaulē nedzīvo vie-

nīgi tā pilna vēdera dēļ .
.
.»

Čipa domīgs apklusa. Var jau būt, ka arī tev taisnība,» viņš beidzot ieminē-

jās. «Tu esi mācīts cilvēks, tev gudra galva un laba skrīvē, tev arī varbūt pie

zemes darbiem tas ir par maz
.. . Bet mums, kalpiņiem un zemes arājiem, kas

citu nezinām kā «tprh, še vaga!», kādēļ mums nav zemes? Bez tās mums nav

ne dzīves, ne elpas! . . . Teic, kur te taisnība!
. . .»

Pēdējie vārdi viņam izspruka kā smaga nopūta, kā tādam, kam nodarīta

smaga pārestība.
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«Ko lai dara?» Kārlis piebilda citādā balsī. «Visiem zemes nav ko dot
..

.
Cilvēki nāk katru gadu klāt, zeme klāt nenāk

.
. .»

«Nav zemes, ko dot, jā, jā!» Cipus tālāk sūkstījās.
«Visiem tās ir papilnam, tiem, kam tās nevajag .

.
. kungiem, kuri dzīvo

no mūsu sviedriem
.. . viņi neapzina savu zemju robežu .

.
. saimniekiem papil-

nam,
kas arī paši, ja grib, tad strādā!

..
. Tikai

mums, kalpiņiem, kas zemi

aram un ecējam, ejam, uz degunu klupdami, tikai mums viņas nav ko dot!
..

.

Kāpēc tas tā tai pasaulē? . . .»

Kārlis nezināja atbildēt .
.
. iestājās brīdi klusums .

.
.

«Kārli,» Cipa pēc brīža iesāka, «tu esi labs cilvēks, tu esi mans draugs,
tu saki, ka vajag palīdzēt saviem tautas brāļiem nu, palīdzi mums, nabaga
kalpiņiem —»

Kārlis noraustīja kamiešus. «Bet ko tad es tur varu? Man taču zemes nav

ko jums dot! . . . Man nav to pašu Ērgļu, ja es tos jums gribētu atdot...»

«Palīdzi mums pietikt pie kāda laba apikāta!» Cipa noslēpumaini sacīja.
«Pie tada, kam kungi un saimnieki nevar aizbāzt acis. Mes gribētu tikt pie

Manaseja 138
un iesniegt viņam vienu lūgumu. Bet mēs neprotam krieviski, un, ja

trāpās, ka viņš nopirkts vai mēs tad zinām, ko viņš uzraksta?
. . .

Uzraksta

varbūt, lai mums zemi nemaz nedod
...

ka no to mazu stūri nevar dzīvot, ka

zagļi un slepkavas vien būs
..

. Vai tad nav dzirdēts?!
... Ja uz lūgumu nekas

neiznāk, tad taču tas ir uzrakstīts pavisam citādi ...»

Kārlis neticīgi pasmaidīja. «Ej nu, ej! Kādēļ tad viņš citādi rakstīs, nekā

jūs viņam liksiet!? . . . Bet iedot to zemi arī viņa varā nestāv. . .»

«Nē, nē, ko tur var ticēt,» Cipa bažīgi turpināja. «Viņi visi draugi kopā,
un vārna vārnai acīs neknābj

.. .

Kad varētu dabūt tādu, kas ar kungiem sa-

ēdies un kam viņi nevar aizbāzt acis
.. . Mums teica, ka tas Māteru Juris esot

brīnum tāds taisnīgs kungs . . . Tādēļ tie lielkungi meklējot viņam vainas
...

ja ne

citādi, tad aizdodot naudu
un,

kad nevarot uz «musi» atdot, tad turot cietumā
..

.
Kārli, ja tu pie šī kunga varētu aizlikt priekš mums labu vārdu

.. .»

«Nezinu,» Kārlis vilcinādamies atbildēja. «Personīgi es viņu nepazīstu
..

.

rakstījis priekš viņa avīzēs gan esmu . . . Varētu jau ar viņu parunāt . . . Varbūt,

ka viņu «Villa Medem» dārzā satikšu.»

«Esi tik labs, brālīt! Bet —» viņš piepeši kļuva neuzticīgs un domīgs, «vai

tikai tas bija labi, ka es tev savu padomu izstāstīju? . .
. Tu tāpat esi saimnieku

sugas . . . var būt, ka arī tu palīdzi viņam acis aizbāzt
. . .»

Kārlis iesmējās. «Neesi jau bērns! Par manim jūs visi varat ņemt zemes,

cik jums tīk
...

Es jums to no visas sirds novēlu .
.
. Bet, ja jau tu negribi, es

viņam nesacīšu ...»

Čipa palika domās un nezināja, ko darīt
.. .

Turpretim Kārlis piecēlās un,

apskatījies savu pulksteni, sacīja: «Koncertam vajag drīz sākties, man jāiet ..
.»

Patlaban arī no vecās Annas baznīcas sāka plūst ārā baznīcēni bariem. Kārlis

iejaucās viņu vidū un plūda līdzi pa Lielo ielu uz tirgus laukuma pusi
...

Sī

Cipas lieta viņam izlikās pārāk jocīga
..

.
Bet tad viņš iegādājās Čipas vārdus: «Visiem, visiem ir zeme, tikai mums,

kas aram un ecējam, tās nav ...» Tas viņam neizlikās vis jocīgi . . . Kā tas nāk,

ka tiem nav zemes, ka zemes nav visiem, bet tikai dažiem? Vai agrāk arī tā

bijis . . . vai tas tā arvien būs bijis? . . .
Lūk, tas bija jautājums, uz kuru viņam trūka atbilde

..
.

* Senators Manaseins, kas sava laika revidēja Baltiju. (Aut.)
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Treša nodala

Spodra un pārāk karsta augusta diena, tā saucamā «vecsievu tveice»
.
.

.

Sau-

līte, tā sakot, ripo pa zemes virsu, laužas cauri «Villa Medem» parka milzīgo
koku lapotiem zariem un, ciktāl tas viņai izdodas, sēj raibas, dzeltenas lāsas

uz nopļautiem mauriem un grantētiem celiņiem. Turpretim, kur viņu nesargā
koka zari, piemēram, uz laukuma restoracijas un estrādes priekšā, tur viss viena

dzeltena gaisa jūra, kura blāzmo tik stipri, ka ne acu nevar pacelt. Dāmām, no

viņas sargājoties, tādēļ pati labākā izdevība uzsist un izrādīt savus baltos un

raibos saules
sargus ar greznotiem kātiem

.. .

Un kungiem vēl patīkamāks aiz-

sargu līdzeklis, proti, brūni dzeltenais slapjums, ko sulaiņi iznēsā putojošos glāžu
kausos resp. zeideļos .. . Patīkami ir, ka dzeršana «loģiski» pamatota . . .

Jādzer

tādēļ, ka saule spiež, jāliek zeideles pildīt, tādēļ ka tukšās glāzēs saule tik lielā

mērā mirdz un laistās, ka žilbina acis
.

.
.

Kareivju muziķa spēlē kairinošu «buču valsi». Ļaužu ap estrādi kā čalojoša

jūra, kurai pietiek un kurā ietek arvien jauna ļaužu straume pa lielo gaņģi, kas

nāk no lielajiem vārtiem pie Ezera ielas. Apmeklētāju, tā sakot, plūst un uz ielas

vēl melns, tādēļ kasieri nespēj biļetes vien dot.

Trompetes signāls! Visa publika saspiežas ap estrādi, kur uzstājas dziedā-

tāju koris un pēc tam arī kāds kvartets, pie kura piedalās Vējiņš, Lepševics un

Dravnieks. Tas nodzied kādu sparīgu, bet sērīgu dziesmu, tad Lepševics viens

ar savu plašo baritonu: «lekš upes vēsas lejas, kur griežas dzirnu rats .. .» utt.

Tas izklausās lieliski, un aplausi ir bez gala. . .

Tad atkal dzīvs starpbrīdis. Draugi un pazīstami no attālākiem pagastiem

satikušies tukšo putojošas zeideles, un jau pa retam atskan: «Nu mēs, bāliņi,
sasatikušies!

..
.» Starp publiku arī iet vēstis, ka esot ieradušies arī lielie tautas

vīri: Māteru Juris un no Rīgas Krišjānis Kalniņš un Aleksandrs Vēbers. «Kur,

kur?!» dažs labs ziņkārīgais, kam rūp redzēt savas tautas lepnums vaigu vaigā,
galvu pastiepis, ziņkārīgi lūkojas. «Tur tie, kas pie tā galda un dzīvi sarunā-

jas .
.

.» Ko nu tur daudz saredzēs, tādi pat cilvēki jau vien ir! . .
.

Nu, lai vēlāk

esot pie goda mielasta, tur tad viņus dzirdēšot
.
.

.

Un dažs labs iet un tieši izpērk
galda karti. .

.

Jauniem ļaudīm, — tiem atkal savs labums un savs prieks. Tie meklē nodi-

bināt sakarus taisni starp nepazīstamiem un nepazīstamām. Tas vislabāk izdarāms,

pastaigājoties pa parka gaņģiem, tā ka vieni iet uz vienu un otri uz otru pusi.
Pretim nākot un ceļu pagriežot, var piemetināt kādu zīmīgu izteicienu, pamest

sānis kādu daudz izteicošu skatienu, likt krist kādai smagai nopūtai vai sāpīgam
smaidam. Sevišķi tai ziņā uzņēmīgi jaunie vīrieši. Izliekas, ka viņi tikai pašu
starpā vien sarunātos, bet tās «actiņas» turpretim saprot it labi, uz ko zīmējas,

un drošsirdīgākās izsaka arī ko pretim no savas puses. Viņām tāpat acis zib!

Tā drīz vien starp jaunekļiem, kuri vairāki saķērušies viens otram zem rokas,
un jaunavām, kuras tāpat barā nāk pretim no otras puses,

ievadās un attīstās

jautras sarunas. Bieži vien notiek, ka abas partijas sakūst, pārdalās un kopēji
■seko uz vienu vai otru pusi. Šis process notiek jo ātrāk, ja viena un otra pulkā

ronas pa pazīstamam vai pazīstamai, kur tad iepazīstina uzreiz visu pretējo
pulku

.
. .

Ļoti noderīgi par tādiem vidutājiem ir daudzie brāļi un brālēni, realskolniekī

vai ģimnāzisti. Tie arī lieli triecēji un izpilda kavaliera lomu, kad īsto kavalieru

trūkst. Zeltenes tad tik jautri smej un klausās viņu tukšās valodās, it kā tie būtu

kādi lieli vīri. Saprotams, «amizierēties» tie māk. Runā pastāvīgi, iepīdami pa
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kādam vācu izteicienam, ja nav pie rokas piedienīga latviešu apzīmējuma. Vai

jūs gribat ar mums uzsākt «endelus»* (Hāndel) celt?»
. . .

«Mums ir tas gods
būt jūsu «zelšaptē**!» utt. Par tādām tukšām valodām nu smejas it visas, itin

kā tur kas būtu
.. .

Bet ko tad darīs? Jārunā taču kas ir, un tie, kam vajadzētu
runāt, to nedara.

Ir arī vecāki puiši, kuri domā nopietnāk. . . gan arī runā par šo un to,

bet ar savu valodu tīko iziet uz zināmu mērķi, uz viņas sirdi un roku. Tamdēļ,

ja tie ko teic, tam ir savs pamats . .
. Citi atkal jau tā samīlējušies, ka ne paru-

nāt nevar. Labi tādam, ja viņam pie sāniem tāda, kas līdz ar sirdi nav vēl

gluži galvu zaudējusi un virza valodu uz priekšu. Citādi netiktu vairs ne no

vietas un varētu, kā saka. «linus sēt»
. . .

Arī Kārlis šodien nebija uz triekšanos. Viņš labprāt būtu turējies lielo tau-

tas vīru tuvumā un viņus noklausījies, sirds turpetim vilka pie Lūces. Lai arī

tas atzina, ka bailīgi ar uguni spēlēties, jo tas padara tikai viņam šķiršanos
grūtu .. . Viņš gan izlikās no redzes gluži vienaldzīgs, bet sirdī slepeni dedza

pēc Lūces, kuru drūzmā nekur ieraudzīt!

Te viņš nejauši saskrējās krūtis ar Perlantu, kurš
gan labprāt butu viņam

garām paskrējis, bet nu vairs nevarēja .. .
«A, labdien, labdien, Kārli!» tas ar viņu apsveicinājās. «Nu, kā nu iet?! . . .

Atvaino, ka toreiz — — nu tu taču sapratīsi, ka atklāti es to tam cilvēkam

acīs sacīt nevarēju
. . .

Un ielaisties ar nepazīstamu . . . viņš taču nepārprotami
bija knubulis

.
.

.

Tikai no dieva puses tu to lietu nepārproti! ...
Es tevi nekādi

negribēju apvainot un esmu gatavs katrā laikā tev pakalpot .
.

.»

Kārlis
par to vairs nemaz nebija domājis . . . Nu, tad labi,» viņš pasmai-

dīja . . .
«Vai zini, es došos tālāk uz Rīgu, un tad man vajadzēs tava padoma . ..»

«Lūdzu, lūdzu!
.
.

.
Kādā lietā?»

«Es gribētu zināt, kā tur pie jums var iestāties politechnikā?»
«Ko, tu gribi studēt?! Tas taču vareni

.. .
Nu, ja tev nav abituriuma aplie-

cības, tad tev jānoliek eksāmens pie pašas politechnikas priekšskolas kā ekster-

nam
.
. .»

«To es gribu darīt. Gribu pietikt kur pie kādas avīžu redakcijas, strādāt

un pelnīt, mācīties tālāk, lai varētu iestāties politechnikā. Gribu tikt pie zinātnes

avotiem, lai tad nestu gaismu saviem tautas brāļiem ...»

«Jauki, vareni . .
.

Ar enerģiju var visu ko! Lielākās grūtības tev, protams,

būs, kamēr tiksi iekšā kādā avīžu redakcijā. Bet to es saku: ja tu iestājies poli-
technikā, tad mēs tevi bez vārda runas uzņemsim «Selonijā» par «fuksi». Par to

parunāsimies vēlāk . . . Tagad atvaino, tur redzu kādu pazīstamu filistri, ar kuru

man jāsatiekas .. .
Vēlāk vēl tiksimies

...
Es domāju, ka arī mūsu mājenieki —

Lūce
—

iebraukuši ...»

Kārlis piesarka. «Pašulaik jau viņu meklēju, bet nevaru ieraudzīt . .
.»

«Tad uz tikšanos, atvaino!» Perlants palocījās un pazuda
. . .

Kārlis palika skatoties, bet nezināja, ka Lūce tāpat meklēja viņu. Viņa

pat bija izsūtījusi jaunāko brāli Ludi ar uzdevumu izzināt, kur viņš, un šādiem

vai tādiem taisnības iemesliem dabūt šurpu. Tādēļ puika arī ātri vien viņam

piesitās
.

.
.

Ar viņu apsveicinoties. Kārlim kaut kas uzkrita. «E Ludi, kas tad tev?!

Kur tad tev galvā tāds caurums? Tu savu jauno cepuri esi pārdūris
..

.»

* Uzsākt strīdu. (Aut.)
** Sabiedrībā. (Aut.)
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Ludis kaunīgi pavīpsnoja ..
.

ta vien bija! Bet cilvēks negribēja teikt taisnību.

Noņēmis apskatījās . . . «Paukojoties ķēris rapieris ...»

Viņš bija ievērojis, ka dažiem krāsnešiem deķeļi tādi sakapāti, un pieņēma,

ka, kaujoties ar rapieriem, tie viņiem pārcirsti. Tā kā tas izskatījās ļoti lepni,
tad viņš ar naželi pārdūris savu jauno cepuri, bet nu pataisījis skrambu pārāk
lielu un uzkrītošu

.
.

.

«Ar rapieriem jau mums pa galvu necērt, tā Perlants teic,» Kārlis paskaid-

roja . .
.

«Cepures tāpat sadurot uz šābļa, kad notiekot lielā sadzeršana ..
.»

Ludis to nezināja, un tādēļ viņam bija neomulīgi. Ko lai viņš atbild? Bet

tepat jau Lūce nāca ar savām draudzenēm
.. .

Jautri un bezbēdīgi viņi apsveicinājās, kā tas jau vispār parasts, un tad uz-

sāka runāt par šo un to
.. .

Pie tam Ludis zināja lietu tā iekārtot, ka viņš ar

citām draudzenēm gāja pa priekšu, bet Kārlis ar Lūciju varēja viņiem divatā

sekot un palikt pat gabaliņu nopakaļis . . .
Viņa glaudās tam klāt, cik cieti vien iespējams, un spieda viņa pirkstus

..
.

«Jūs tāds_ nopietns un kluss, Ērgļa kungs. Ko jūs tagad domājat, ja drīkstu

vaicāt?» Šos vārdus viņa pavadīja ar zīmīgu smaidu.

«Ach!» viņš, pa pusei jokodams un viņu zīmīgi uzlūkodams, smagi nopūtās.

«Kāpēc jūs tik smagi nopūšaties?»
«Grūti šķirties no dzimtenes! . . .»

«Te man paliek kāda būte, kura man dienās un naktīs stāv priekš acīm
..

.
Mans sapņu

tēls
..

.» Un zīmīgi viņš paskatījās atkal uz tās, un ar gandarījumu

viņa atkal pasmaidīja. Jo taču nevarēja būt ne mazāko šaubu, kas tā tāda
.. .

«Vai tikai jūs nemaldāties?!» viņa lēni piemetināja. «Vai viņa patiešām
tik daiļa un cēla, kā jūs domājat? ..

. Kas gan lauku meitene pret greznām

Rīgas skaistulēm?!
..

. Jūs drīz vien kādā no viņām iemīlēsieties un lauku

vijolīti gluži aizmirsīsiet ...»

«Nekad tas nenotiks, Lūcija, to es jums zvēru! Un, lai es ietu līdz pasaules
galam, mana sirds pie viņas būs saistīta simtiem pavedienu, simtām stīgu

. . .Bet

var jau būt, ka viņa mani aizmirst!
.. .

Tai daudz pielūdzēju, kas to apber
ar glāstiem un glaimiem. Var būt, ka savās laimes dienās viņa nemaz neiedomā-

jas, ka arī tāds Ērgļu Kārlis ir pasaulē . ..»

«Ko jūs runājat?!» viņa pietvīkusi iesaucās. «Fui, Ērgļa kungs, kā jūs par

mani tik ļauni varat domāt! .
. .

Nekad viņu neaizmirsīšu . . . nēsāšu savā sirdī

un prātā līdz kapa malai
... Ja tikai viņš mani — — jā, jā, vīrieši ir kā tau-

reņi
. . .

Viņi lido no puķītes uz puķīti ...»

«Lūcija, vai jūs šaubāties, ka es jūs mīlu?» viņš čukstēja. «To man gribētos
ierakstīt katrā akmenī, sacīt katrai zvaigznītei, uzticēt katrai vēja šalkai, lai viņa

to jums ausīs žužina
...

Ja jūs tā puķe, es labprāt būtu tas taurenis . . .Vienīgi

ap šo puķi es lidotu
.. . vienīgi ap to . . . kamēr man pietrūkst elpa . . . kamēr

man piekūst spārni ...»

Viņa laimīga smaidīja . .
.

izlikās gan, ka to neticētu, bet cik saldi šādi vārdi

skanēja ausīs! Cieti jo cieti tā spieda viņa roku... «Bet kādēļ jūs nepaliekat
dzimtenē?! Kādēļ jūs aizejat?»

Šinīs vārdos izskanēja it kā apslēpts pārmetums.

«Lūcija, es nevaru citādi! Vai jūs man ticat vai ne kāda nezināma vara

mani dzen .
. .

Kāda iekšēja balss man saka: ej, tver savu laimi
.. .

Tur viņa
ir, dzīves mutulī... Es nevaru vairs paciest tālāk šo šaurību . . .

Man ir tā, ka

tur tālu tālu aiz zilā apvārkšņa, aiz tiem mākoņiem, kas kā zelta kalni paceļas,
ka tur mana laime mīt

... Ja arī jūs tur, Lūcij, ja arī jūs — — es tad nemaz
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vairs atpakaļ neskatītos
.. . Bet tagad — lai es ari butu simtiem jūdžu talu,,

manas domas kavēsies dzimtenē pie jums —»

Mirdzošām acīm viņa to uzlūkoja. «Ko tad jūs pie manis tik lielu atro-

nat? . . . Vai tikai jūs nemaldāties, mīļo Kārli? . . . Vai tikai jūs domājat patiesi?
Sievieši ņem visu par pilnu... un tādēļ viņām labprāt sagroza galvu un par

viņām vēl pasmejas . . .»

«Ak Lūcija, kā jūs tā varat domāt!» Kārlis pārmetoši attrauca. «Savu sirdi

jums nevaru parādīt, bet to jūs varat lasīt manās acīs. Kā lai iespējams būt jūsu
tuvumā un jūs nemīlēt?! . . . Un tad vēl jūs aizmirst! .

.
. Nē, nē, Lūcij, dārgākā,»

viņš atkal, kaisli čukstēdams, dvesa, «es jūs mīlu .
. .

mīlu tā, kā vēl neviens mir-

stīgais nav mīlējis! .. . Manas asinis priekš jums rit karsti ikkatrā mazākā

dzīsliņā .
.
. Bet man šķiet, ka tas viss velti! Jūs jau to neredzat un nejūtat, un

arī mani nemīlat
. . . Var būt, ka cits tas laimīgais . .

.
jā, jā, Viķildu Kristaps ...»

«Nē, nē, Kārli, to jūs nedomājiet!» viņa pretodamās gandrīz pikti iesaucās..

«Jūs nedrīkstat šaubīties
par manu mīlu. . . Viķildu Kristaps, jūs domājat?

Hahaha, es tikai pasmejos .. . Bet —» viņa iesāka citādā balsī, «vai jūs iz

svešuma arī man rakstīsiet? Ik dienas man vajag dabūt zināt, ko jūs par mani

jūtat
... Jā, Kārli? Ak, jūs protat rakstīt tik skaisti,, tik skaisti ...»

«Protams, ka rakstīšu, katrā ziņā rakstīšu!» Kārlis attrauca. «Bet mana na-

badzīgā spalva nespēj jūs aprakstīt, daiļā Lūcij, es jau nemaz nespēju visu iz-

sacīt, ko pret jums jūtu. — — Es jau nemaz nezinu —» viņš gribēja drusciņ
vairāk uzgriezt, nekā ir — —- «ar ko lai jūs salīdzinu? Ar puķi, — tas ir par
maz! Ar zvaigzni, — tas ir par maz!

...

Ar sauli —? Ar sauli gandrīz .. .

Bet

saule silda tik dienu, jūs turpretim manu sirdi — — jūs sildāt nemitīgi, dienās

un naktīs, sapņos un nomodā. Ar ko lai jūs salīdzinu?
..

.»
m

«Bet, mīļais Kārli, jūs esat patiešām liels muļķis!» viņa jautri un pārgalvīgi
iesmējās. «Ak, kāda es saule nē, tur jau jāsmejas iedomājoties! . .

.

Pelnu-

rušķe, vairāk nekas!
..

. Bet nu runāsim prātīgi. Sakiet tomēr, mīļais Kārli,

kādēļ jūs atstājat savas tēva mājas citiem? Ērgļi taču ļoti laba vieta
. . .»

«Laba gan, tas tiesa
—

—,
het tomēr! Cik augstu es tur varu celties?

Vislielākais, es varu kļūt reiz par Ērgļu saimnieku, tas ir viss!
. . .

Bet mani tas

neapmierina. . .
Mēs, latvieši, pārāk ilgi esam rakušies kā kurmji pa zemi,

smakuši tumsības miegā, mums beidzot vajag pacelties uz augšu, cīsties pēc

gaismas un izglītības ...
Es gribu tikt uz zinātņu augstumiem. Es Perlantam ru-

nāju —» viņš piepeši pārgāja noslēpumainā tonī, — «es gribu ietikt politechnikā
un studēt.

. .

Savu uzturu un mācības naudu nopelnīšu, strādādams pie avīzēm,

gribu ietikt kādā redakcijā. . .
Tur drukāšu savus stāstus un dzejas, rakstīšu

priekš tautas, lai tā paceltos izglītībā un turībā. Tas ir mans ideāls
. . .

Tikai tad

citas tautas mūs, latviešus, atzīs, ja nostāsimies ar viņām uz vienādas pakāpes
izglītībā un turībā ...»

Viņa palika uzreiz tā kā domīga ..
. «Es jau būšu pirmā, kas priecāsies,

ja jums labi ies
. . .

Bet, ja nu jūs būsiet izstudējuši un kļuvuši par
lielu vīru,

kas tad tālāk — —»

«Tad es atgriezīšos pie jums,» viņš spēji to pārtrauca, «un sacīšu: Lūcija,
visu to es nolieku pie tavām kājām. Tu mana dieviete, tu mana saule . . .

aplaimo

mani, aplaimo ...»

Bet viņa tapa vēl domīgāka un neticīgi nogrozīja galvu. «Augsti mācīts

zinātņu vīrs un muļķa pelnrušķīte!
..

. Ak, kā jūs protat cilvēkiem galvu sagrozīt. . ..

Jūs esat patiešām liels valšķis . . .»
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Pārsteigts par viņas piepešām šaubām, viņš to apjucis uzlūkoja . . . «Kā jūs

to domājat?! . .
.»

«Vienu jautājumu, Ērgļa kungs! Kādēļ mēs, sievietes, nevaram censties pēc

zinātņu augstumiem un strādāt priekš savas tautas?! Kādēļ mums vajag aplaimot
tikai vīriešus un, kā māsīca Ņina saka, būt viņiem par

baudu priekšmetu? .
.

.»

Sāds jautājums nāca Kārlim tik piepeši, ka viņš nosarka līdz ausīm un pa-

lika kā uz mutes sists . . .
Tamlīdz viņas skumjie vārdi tikpat kā sūrstoša dzirk-

stele iekrita viņa sirdī.
. .

Viņš pats it kā kaunējās par savu gara stulbumu, ka

nebija to ievērojis
.
. . Viņš to piepeši uzlūkoja ar citām acīm un kaunējās par

saviem tukšiem glaimiem.

«Lūcijas jaunkundze.» tas stostījās, «es tā nedomāju. Jūs taču tāpat varat

studēt
. . .

Priekšizglītība jums ir
. . .

Mēs taču abi kopā varam strādāt
..

. abi

censties uz augšu . .
.»

Viņa satrūkās, laikam pati nebija apsvērusi savu vārdu konsekvences. «Es un

studēt?!» viņa sērīgi nogrozīja galvu. «Nē, nē! Kas man tos līdzekļus dos? Tēvs

jau tā kunkst, ka priekš zēniem tik daudz iziet
. . .

nevarot vairs nekur uz priekšu
tikt . . . Nē, nē

. .
.»

«Bet jums vajaga studēt, Lūcija!» viņš piepeši, no lietas iesilis, iesaucās. «Pa-

laidīsimies paši uz saviem spēkiem
...

Tā kā Krišjānis Valdemārs, kā Treilands-

Brīvzemnieks . . . Cīnīsimies abi uz kopēju mērķi . . .
roku rokā

. . .»

«Ak, nē jau! Man nav nedz dāvanu, nedz līdzekļu uzsākt šo cīņu. Kādi tur

var būt panākumi, kad es pate tiem neticu
. . .

Apmierināšos jau ar savu likteni,

apzinādamies, ka jūs tiekat uz augšu
. .

. Ak, nē jel!» viņa nepacietīgi ieminējās,
kad viņš vēl negribēja atlaisties. « Jūs mani nepārliecināsiet .. .

Sabiedrība mums,

sievietēm, stāda citādus mērķus un uzdevumus. Esmu laimīga, ka drīkstu mīlēt

un pielūgt latvju censoni .
.
. Lai jau nu paliek — — runāsim labāk

par prak-
tiskām lietām. Vai jums jau ir izpirkta biļete priekš teātra izrādes?»

«Nē, nav vēl!» tas atzinās.

«Bet jūs taču teātra izrādi nelaidīsiet garām?»
«Nekādā ziņa ne

. .
.»

«Nu, tad taču mums jāzin, kur mēs sēdēsim!» viņa it kā pārmetoši iesaucās.

«Labās un lētās vietas būs jau aizņemtas . .
.»

«Tad man jāsteidzas biļete izņemt ...»

«Pagaidiet, to izdarīs Ludis, mans brālis . . . ledodiet naudu viņam . . . Mēs

domājam sēdēt par 75 kap. vai vienu rubli ...»

«Nu labi, es arī ar mieru . . .»

Ludis turpat bija klāt pie rokas, un lieta ātri vien bija nodarīta.

Lūcija pa tam atgriezās atkal pie savām draudzenēm. «Nu, ko tad tu, Lūcij,
ar to Ērgļu Kārli biji iestigusi tik dziļās valodās?! Uzmanies, viņš esot liels

siržu zaglis ...»

«Ērgļu Kārlis, meitenes, nav tā, viņš ir ļoti nopietns cilvēks!» Lūce steidzās

paskaidrot . . . «Viņš ir liels patriots un par visu zin, par Pumpuru un Ausekli,

un visu ...»

«Bet ko tad viņš tev tik lieliski stāstīja?»
Lūcija atbildēja ar žestu, kas nebūt neslēpa, ka viņa pārdzīvo mazu roraa-

nīti. «Viņš man stāstīja par
kādu savu nodomātu romānu,» tā zīmīgi sacīja .. .

«Divi cilvēki tā mīlas, tā mīlas, viens bez otra dzīvot nevar, — un beidzot —

bēdīgs liktens vien iznāk ...»

«Piesargies, ka pate neiemīlies iekš tā rakstītāja,» kāda jokoja. «Bet apprecē-
ties jau arī nemaz nav tik bēdīgi ...»
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«Ērgļu Kārlis, meitenes, ir nopietns cilvēks,» Lūcija atkārtoja. «Viņš saka,

ka sievietes laime nav precēties, bet cīsties pēc zinātņu augstumiem . . . studēt ...»

Draudzenes zīmīgi saskatījās un tad skaļi iesmējās .
.
.

Koncerts dārzā nesniedza vairs neko jaunu. Kora dziesmas mainījās ar mū-

zikas gabaliem, pa starpām aplausi, jautrība un smiekli, zeideļu un glāžu šķin-
dēšana un ieskurbušu iedziedāšanās «Tur es dzēru, tur man tika ...» — ar

vārdu sakot, vispār liela kņada.

Tādēļ pret pulksten 7 liela daļa publikas devās projām uz pilsētas teātra

māju pie «stalplača», kur drīz vajadzēja sākties svētku izrādei. Pa lielākai daļai
visi aiz ziņkārības dega tur atkal redzēt un baudīt ko jaunu

.
. . Arī Plaušu fami-

lija, kurai piebiedrojies Kārlis, plūda tur citiem līdzi . . .

Pasteidzās pēdējā brīdī Viķildu Kristaps, stipri iesilis, jo bija ar draugiem
daudz uz vinniņa dzēris. Protams, ka Lūci viņš pavisam bija piemirsis un iegā-
dājās tikai tagad, kad bija laiks uz izrādi iet. Bet viņš jau jutās arī pilnīgi
drošs, ka viņu izcelt

no_
sedliem nevienam nav iespējams . . . Viņš tādēļ nolūkojās

diezgan mazcienīgi uz Ērgļu Kārli, kurš tagad Lūcei piesities
. .

. Ar tādu puiku
viņš pavisam nerēķinās. Varmācīgi viņš pieķērās Lūcei pie otras rokas ar nolūku

viņu savam sāncensim gluži atņemt. «Ko viņš jums tur, jaunkundze, stāsta?

Vai jūs neesat piekusuši klausīties ...»

Kārlis piesarka, bet Lūcijai, kā izrādījās, tāda uzbāzība nepavisam nepatika.
«Pateicos, nepavisam ne! Mums laiks aiztecējis ļoti interesanti.»

«Atvainojiet, ka biju aizkavēts jūsu starpā būt!» Kristaps lielīgi sacīja. «Tad

tev, mīļo Kārlīt, būtu bijusi ar mani darīšana ...»

Lūcei bija jau mēles galā: «Pateicamies, mēs it labi bez jums iztikām ...»

Bet viņa bija attapīga diezgan, lai neizrādītu nepatikšanu. «Gaužām nožēlojam,
ka bijāt mūs gluži aizmirsuši,» viņa izsacīja it kā pārmetoši, bet reizā ar to pie-

spieda Kārļa roku, lai tas to saprot.
«Man tur ar ļaudīm bija lielas darīšanas,» Kristaps atvainojās . .

. «jāsameklē
visi draugi kopā . . . mums stāv priekšā, ko nevar sacīt ...»

Lūcija ziņkārīgi spicēja ausis . . . «Lūdzu, kas tad?!.
.
. Vai Ērgļa kungs

jums arī vajadzīgs?»
«Kur tas?!» Kristaps mazcienīgi noraustīja kamiešus. «Tādus memmes dēli-

ņus mēs nevaram lietot.»

Kārlis saslējās un gribēja uz apvainojumu atbildēt. Bet viņa piespieda atkal

tā roku, kas nozīmēja, lai viņš cieš klusu.

«Kas tā jums ir par lietu, Viķilda kungs?!» Lūce ziņkārīgi viņu pratina...
«Vai tas ir kas interesants? Nu pastāstiet taču mums ...»

«Trakiski interesanta lieta, bet citādi veikala noslēpums,» Kristaps vairīda-

mies attrauca .
.
.

«Tad jūs neteiksiet?!» Lūce tiepās. «Vai, cik jūs esat ļauns. . .»

«Tas ir noslēpums
.. .

nevar ...» Kristaps, iedzīts šaurumā, vairījās .. .
«Apropos!» viņš piepeši pārlēca uz citu. «Ar Miesnieku man bija liela derība...

Es varu dzert un nest vienu daļu, viņš arī. . . Trakiski interesanti zināt, kurš

no mums var vairāk
.. .

«Izmēģināsim,» es teicu .. . Viņš dzer tā: karstu tēju

un pa starpām stojaku. «Vai zini,» es saku, «ar to šņabi es turu līdzi; cik tu,

tik es. Bet es tevi gribu pārspēt tā: cik tu izdzersi glāzes tējas, tik es zeideles

alus ...» — — Metām un metām abi, lodi pēc lodes — —»

«Kamēr abi krietni piedzērāt!» Kārlis iemeta. «Cits taču tur nekas nevarēja

iznākt ...»

Lūce, sirsnīgi smiedama, viņam piebalsoja.
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«Ko nu, Kārlīt, nav jau nekādi memmes dēliņi!» Kristaps bramanīgi atcirta.

«Ja gribi, es tev noiešu taisni pa dēli . . . Bet var arī viņš, maita, nest
. . . Dzērām,

dzērām abi, bet ne viens piedzēries, ne otrs .
.

.»

«Tad jūs abi esat strādājuši tautas druvā kā īstie ozoldēli,» Lūce kodīgi

piezīmēja.
«Zināms! Kas nevar iedzert, tas nav nekāds latvju dēls un patriots!» Kri-

staps bramējās . . .
«Bet sakiet, Viķildas kungs,» Lūce pēc brīža sāka viņu atkal mocīt . . . «Vai

jūs teiksiet?»

Viņš likās, ka nebūtu to dzirdējis, un piepeši ieminējās: «Lūcijas jaunkundze,
kur jūs teātrī sēdēsiet? Es izņemšu biļeti priekš jums arī...»

«Pateicos par uzmanību,» Lūcija smiedamās attrauca, «bet esmu jau apgā-
dāta . . . Man biļete ir . .

.»

«Skāde, mēs abi būtu varējuši blakus sēdēt ...»

Viņa pavīpsnāja. «Ļoti nožēloju . . .
šoreiz jūs nāciet par vēlu

.. .» Un atkal

piespieda Kārļa roku, lai tas saprot .. .
«Nākošu reizi es labošos un būšu uzmanīgāks, Lūcij! Uz redzēšanos ballē . . .

mēs dejosim pirmo kadriļu .
.

.»

«To mēs vēl redzēsim
... Ja jūs man pastāstīsiet — —»

Viņam negribot bija jālaižas vaļā, jo teātra māja bija jau sasniegta un viņam

jāstājas rindā pie kases lodziņa, lai dabūtu biļeti. Plaušu ģimene ar citiem,

kuriem biļetes jau bija, ieņēma savas vietas . . .
Vai tas nu bija gadījums, vai noticis ar gudru ziņu, — Kārlim ar Lūci

nācās blakus sēdēt. Un vēl tādā stūrītī, kur viņiem neviens netika klāt. Kad

Kristaps to redzēja, tas palika arvien nemierīgāks. Kodīja lūpas, braucīja ūsas!

Bet tas arī bija viss, ko viņš varēja. Jo dabūt Lūci no Kārļa nost še nebija vairs

iespējams. «Nu, ballē ...» viņš pie sevis noņēmās . . . «pagaidi, ballē
.. . Tad

mēs redzēsim, kurš pie Plaušu Lūces būs tas vīrs ...»

Mūsu jaunieši turpretim par viņu nelikās zinot. Tiem bija tik patīkami, ka

viņus lika mierā un tie varēja viens pie otra būt. Gan tie viens otram nekā ne-

sacīja —■ un nebija arī laika runāt —
bet slepeni roku spiedieni liecināja, ka

tie klusu saprotas un jūtas laimīgi.
Tādas lietas kā teātri tie tik viens, kā otrs bija vēl ļoti maz redzējuši. Viss

tādēļ viņiem tik jauns, tik ievērības cienīgs! Kā priekškars pacēlās, iznāk uz ska-

tuves jauneklis melnā frakā, baltu šlipsi
.. .

«Vaī, kur skaists cilvēks smukiem,

sarkaniem vaigiem
.. .

!» dažas balsis apbrīnodamas iečukstas . . . «St. .
.» citas

atkal
apsauc.

«Ādolfs Alunāns . ..» Lielākā daļa publikas viņu jau redzējusi un

pazīst ..
.

Viņš atšķir savu sarkano grāmatu un sāk lasīt. Tik jūsmīgi, tik daiļ-

skanīgi no visas krūts: «Jūs esat brīvi, latvieši
...

tā atskanēja cara Aleksandra

vārds
.. .

zem varenā ērgļa
.. .

zem krievu ērgļa spārniem ...» Divdesmit, trīs-

desmit reižu viņš šos vārdus jau agrāk bija sacījis, desmitām un divdesmitām

reižu publika tos bija jau dzirdējusi un tomēr tagad saņēma kā ko gluži jaunu

un sajūsminājās līdz asarām.

Tikpat kā prologā tas jūsmināja, tā atkal tas publiku smīdināja, kad parādī-
jās uz skatuves kā «Kurlais Krišus». 139 Ko viņš teic vai dara, viss iznāk tik

jocīgs, ka tu, cilvēks, kutināt kutināts tieci uz smiekliem. Cits smējās tīri skaļā
balsī. Un starpbrīdī, tad visi par viņu runāja vienā mutē un par redzēto noprie-

cājās. Plausis bija prātīgs vīrs, kura spriedumam varēja piegriezt svaru, un tas

sacīja: «Ja nebūtu tā Alunāna, par tiem citiem — —
tur nebūtu vērts tās

naudas ...»
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Un tad nāca Jurjānu Andrejs, atkal jauneklis ar pirmajām pūciņām uz virs-

lūpas. Uztraukumā tas lika savu līko meža ragu pie lūpām, roku iebāzis dziļi
taures dobumā — — atskan drebošas, mīkstas un dobjas skaņas, lēni un klusu

kā no zemes apakšas vai liela tāluma: «Saulīt tecēj' tecēdama . . .» Viņi, sabā-

zuši galvas kopā, sāpīgi smaidīdami, mirdzošām acīm klausās, it kā sakusuši

vienā elpā .. . Kaut kas liegs un dzēlīgs aizskar sirdi ir vienam, ir otram. Tik

mīļš, tik tuvs, tik saprotams un tomēr tik tāļš un neaizsniedzams, un nebijis! . .
.

Kārli šīs skaņas padarīja nemierīgu un uztrauca jo vairāk, jo tas iegādājās
īstenību. Šķiršanās sāpes viņam sāka plosīt sirdi . . . Tādas liegas, savādas jūtas.
Ja viņš Ērgļos būtu palicis par

saimnieku un pārvedis Lūci pie sevis .
.
. Nu jau

par vēlu . . . Un atkal šīs skaņas viņu trauca un trauca un spiestin spieda..,
Viņam arī vajadzēja sasniegt ko lielu, ko nebijušu, tā plūst pāri aiz pārpilnī-
bas

.. . Turpretim viņš vēl tik mazs, tik niecīgs, tik tukšs, tik nevarīgs
. .

.
Izrāde nobeidzās, aplausu vētra dārdēja pa visu māju. Kārlis pamodās tikpat

kā no saldi sāpīga sapņa. Publika plūda ārā no teātra un viņi līdzi . . .

Lūce viņu tikpat silti aicināja arī uz balli Cēra zālē. Viņam nācās ļoti grūti

izšķirties. Jau iepriekš viņš bija nodomājis piedalīties pie goda mielasta, pie kura,

kā dzirdēja, turēšot runas Krišjānis Kalniņš un Aleksandrs Vēbers no Rīgas .. .

Viņu runas tas tik labprāt būtu dzirdējis... Un runāja vēl, ka būšot liela sa-

cīkste starp Māteru Juri un Krišjāni Kalniņu, un daudzi jau bija derējuši uz to,

kurš paliks uzvarētājs. Bet Lūcei atteikt viņš neuzdrošinājās, un arī viņam pašam
tik ļoti tikās pie viņas būt.

Bet te jau viņa sāncensis bija atkal klāt, un viņš jau ar pukstošu sirdi sagai-

dīja, ka tiks no savas pozicijas izspiests un tā no sava kavaliera pienākuma
atsvabināts. Kad viņi bija izgājuši uz ielas, Kristaps pieķērās atkal Lūcei aiz otras

rokas un vilka viņu uz savu pusi. Plausenei, kura gāja ar citiem otrā rindā, tas

vareni patika. Zīmīgi viņa piegrūda pašam pie sāniem un pamirkšķināja ar acīm.

«Vai tu redzi ar'! Re, kā puiši ap mūsu Lūci raujas
..

.»

Plausis līdzi viņai sāka sekot jauniešu valodām.

«Lūcijas jaunkundze!» Kristaps pavēloši iesaucās . . . «Tātad, kā norunāts,—

pirmo kadriļu jūs dejosiet ar mani!»

«Pateicos, bet ļoti nožēloju!» viņa stūrgalvīgi atbildēja. «Esmu jau citam

pieteikusi ...»

«Kam?» viņš asi iejautājās, jo tādu atbildi nebija sagaidījis.

«Ērgļu Kārlim ...»

Kārlis mazliet saduga ..
. par to ne runa nebija bijusi! Bet viņš taču neies

sacīt, ka
ne, un Lūci nodot

..
. «Jā, jā, jaunkundze man pieteikusi,» viņš

apstiprināja.
Un silts rokas spiediens kā atbilde no viņas puses.

Kristaps kodīja lūpas. «Tas ir pret mūsu norunu, jaunkundze!» viņš pietvīcis
iesaucās. «Mēs jau sen par to esam runājuši, ka 30. augustā jums jādejo ar mani

pirmā kadriļa
.
. .»

«Nožēloju, ka neatceros!» Lūcija strupi atcirta. «Esmu stipri aizmāršīga...»

«Lūdzu!» Kristaps aizskarts turpināja. «Tad jūs sakāt, ka neesat man to

solījusi?!»
«Neatceros, ka būtu jums uz tam savu vārdu devusi ...»

«Tātad jūs ar mani nedejosiet? ...»

«Pirmo kadriļu ne
. . .»

Viņš saspieda pa jokam viņas roku, bet jau tik cieti, ka viņa iekliedzas:

«Au! . . .Esiet rātni .
.
. Citādi ar jums nemaz nedejošu . . . Au — laidiet

. . .»
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Spiediens pēc viņa domām tomēr nebija tik stiprs un nepaciešams, ka viņai
būtu iemesls tā kliegt .. . Tas viņu kaitināja vēl vairāk. «Labi!» viņš atlaidās

no tās pavisam vaļā. «Es tad uz balli nemaz neiešu
.
. .»

«Ļoti nožēloju,» viņa dzestri atbildēja. «Nevaru taču jums pavēlēt ..
.»

«Ak tā! Jūs nevēlaties
.. . Labi!

.. . Labi
.. . Negribu jūs traucēt

...
ar-

dievu ...»

Un, iekāms viņa vēl ko
paguva atbildēt, tas bija jau projām. «Amizējieties,

jaunkundze!» tas vēl
pa gabalu nosauca pakaļ, izlikdamies tik jautrs, itin kā

tas viņam nemaz klāt neķertos . . .
«Jūs tāpat!» Lūce viņam atbildēja, bet ne tik jautri, kā viņa patiešām bija.
Abi vecie saskatījās, bet viņi īsti nevarēja izprast, vai tā labāk vai sliktāk . . .

Pavadījis sieviešus līdz balles durvīm, Plausis no tām šķīrās un teicās noiet

uz goda mielastu, kur arī Perlants būšot.

Tā nu Plausene palika pie meitām viena, jo bez Lūces viņas pārraudzībā

bija vēl citas pazīstamas un radu meitas
. . . Kārlis nu bija pilnīgi gailis kurvī!

Bet ar citām viņš daudz nenodevās, un Lūce vai tikai vienīgi ar viņu dejoja.

Kad citi bildināja, tad atlūdzās, ka piekususi, — ar viņu dejojot, tā nekad nebija

piekususi un viņa rokās būtu riņķojusi tā līdz pasaules galam. Tā viņi, visu citu

aizmirsuši, ņēmās vienā elpā, paši iekš sevis nogrimuši, ka tas nevarēja citiem

neuzkrist. Runāt viņi runāja ļoti maz, un runāt tiem ari nevajadzēja, jo dziļie,
mēmie skatieni, kas gremdējās viens iekš otra, tie izteica visu

..
.

Mātei ar paziņām bija liela spriešana un runāšana. «Kā divas lelles, kā

divas lelles!» visas tās ar labpatikšanu noraudzījās, kā Kārlis ar Lūci valsēja.
Pēc pusnakts ieradās Plausis atpakaļ. Viņš stāstīja pašai, ka Perlants palicis

vēl tur, un gribēja vēl sākt stāstīt, kas tur pie goda mielasta noticis. Bet pati

nepacietīga viņam piegrūda pie sāniem. «Saimniek, vai tu neredzi!» Viņa grieza
tā vērību uz Kārli un Lūci, kuri aizmirstībā lidoja pa zāli. «Visu vakaru, kur

viens, tur otrs
.
.

.
Man rādās, tie būs kopā gājēji

. .
.»

«Pasīgs pāris jau gan pārlieku!» pats apliecināja.
«Vai nebūs jāparunā, ko tad viņš īsti domā?» pati ieminējās. «Citādi jau

nu gan Viķildu dēls arī nebūtu smādējams.»
«Kur tad nu smādējams!» pats attrauca. «Bet tādas mājas kā Ērgļi jau

nu gan nav
. . . Jāzin tikai, kādas viņiem tās vajadzības . . .»

Kad Kārlis laimības pilnu skatienu atveda atkal atpakaļ Lūci no dejas un

pateicās, māte sacīja:
«Nu, bērni, vai nu nebūs diezgan griezts! Atpūtieties un parunāsimies drusciņ,

kas tad nu tālāk būs! Laikam jau nu gan no tā Ērgļu Kārļa par to meitas audzi-

nāšanu paldies dabūšu . . . Tev jau, kā rādās, tā mana Lūce patīk gan? . . .»

Kārlis piesarka kā biete un nesamanīja, ko atbildēt. «Ak Plauša kundze, —

mīļā māt — — es viņu visu mūžu nestu uz rokām . .
.» Un, ātri pieliecies, tas

noskūpstīja mātei roku
.
. .

«Es jau redzu, ka jūs viens pēc otra!» viņa ar labpatiku sacīja. «Bet uz

rokām nesama jau viņa nemaz nav . . . viņa ir saimniece . . . Varu tikai teikt, ka

tavi Ērgļi pacelsies ...»

«Jā, jā, Karloš,» Plausis caur degunu norūca, «kā tas tad nu ir?! Cik tad

lielas tās vajadzības tur tais Ērgļos ir?»

Kārlis viņu it kā neizprazdams uzlūkoja.
«Nu jā, cik tad tēvs prasa priekš citiem bērniem?» Plausis turpināja. «Var-

būt ka varam sagrabināt
..

. Are. ka būtu tava māšele lielāka paaugusies,



501

varētu kāds no maniem dēliem ņemt pretim uz Plaušiem. Iznāktu tam maiņa un

došanas atkristu nost. Cik tad tēvs prasa par tiem Ērgļiem?»
Kārlis, zēns, piesarka līdz ausīm. Ko lai viņš atbild? «Cik tēvs par Ērgļiem

prasa — — es nezinu
.. .

To nespēju izmaksāt —
— un tādēļ ir tās mājas

nemaz negribu ...»

Abi vecāki aiz brīnumiem tikko neieplēta muti. «Negribi —?» pats nesa-

prazdams ieminējās .. .
«Āre, kur tad tu Lūci liksi?»

«Es viņu tādēļ neatstāšu! Kad būšu nodibinājis savu stāvokli, tad atgriezī-
šos pie jums un izlūgšos viņas roku ...» Pārspējis savu kautrību, viņš trauca

tālāk, lai savas mīļās vecāku priekšā savu soli attaisnotu. «Vai zināt, arī bez

tam jau lauku dzīve man bija līdz kaklam apnikusi!
...

Es gribu uz Rīgu
..

.
tur piestāšos pie kāda laikraksta, strādāšu un pelnīšu, bet mācīšos arī tālāk,

iestāšos augstskolā un nolikšu kādu mācības grādu .. .

Ar Perlantu
par to jau

esmu runājis . . .
Un tad, ja esmu ticis par inženieru vai architektu, vai kādu citu

mācītu vīru, ko tāda lauku mājele man vairs nozīmē
...

Es labi nopelnu, strādāju
bez tam priekš savas tautas, lai tie, kas tumsā, tiek pie gaismas

.
.

.
tie, kas gadu

simteņiem ilgi snauduši, lai mostas uz jaunu, jauku dzīvi
.
. . Nu, jūs taču mani

saprotat ...»

Savāds, bāls sārtums plankojas viņa vaigos, viņš stāsta un stāsta par saviem

nākotnes nodomiem, un Lūce to visu ar laimībā mirdzošu skatienu pavada. Bet,

jo dzīvāk viņš stāsta un vairāk pats par savu lietu pārliecināts, jo garāki top

Plaušu vaigi. Tie nevar no tiem lieliem brīnumiem atdzerties . . . «Ļautiņi! .. .»

pati noraustīja kamiešus. «Ko tik tu nedzirdi?
...

— — Bet kā tad ar tiem

Ērgļiem ■—?»

«Par tiem vairs nevar but runa!
...

Es atstāju mājas masai vai brālim, par

ko man izmaksā tūkstoš rubļus ...»

Plausis ar sievu zīmīgi saskatījās, it ka_ gribēdami sacīt: «Skaties, kur andel-

manis! . . .Par tūkstoš rubļiem viņš atdod Ērgļus — —»

«Tā nauda gan man netiek vēl tūlīt izmaksāta,» Kārlis piesarcis turpināja.

«To es dabonu tikai tad, kad mājās ieņems znotu. Vajadzīga gan man tā nauda

būtu ļoti priekš studijām . . .Bet es gribu cīsties pats ar saviem spēkiem, strādāt

un pelnīt, un nākt uz augšu. . . Un, ja cilvēks pēc kā cenšas, tad viņam arī

izdodas ...»

«Tad ta, hm —» Plausis, plecus raustīdams, saskatījās ar sievu
..

. Viņi abi

sapratās. . .
«Bet kur tad Luce

pa to laiku ies, kamēr tu studieresi?» Plausene pietvīkusi

ieminējās . . .
«Lūce?!» viņš piepeši kā pats sev iejautājās. «Es viņu neatstāšu!

.. . Viņai
drusku jāpagaida. Nu, kas tad, jauna meitene vēl

.. .
Un tad, mēs izturamies

pret sievietēm ļoti netaisni
. . .

Mēs liekam viņām tikai putru vārīt, zeķes lāpīt un

bērnus kopt, un tas ir viss
..

. Sieviete taču tāpat cilvēks un tāpat cienīga sa-

sniegt zinātņu augstumus. Kādēļ tad jūs arī Lūci nevarat laist studēt?! . . . Viņai
taču dāvanas, apķeršana —»

«Jā, papiņ, māmiņ!» Lūce, viņu pārtraukdama, glaimi lūdzās. «Laidiet mani

tālāk skolā un augstskolā! .. . Tad mēs ar Kārli abi reizā beigsim —, jā »

«Klusu, knīpa, ko nu muldi!» pati viņu bargi apsauca, un Lūcei vārdi no-

mira uz lūpām. Plausene Kārli sarkastisku smaidu uzlūkoja no galvas līdz kājām

un tad sāpīgi palocīja galvu. «Ak tad tā, jaunkungs! .. .
Protat gan jūs?! . . . Es

domāju, ka jums prātā precības domas, bet jūs sagrozāt meitenei galvu ar

niekiem »
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«Te tev nu bija!» Plausis, plecus raustīdams, sāpīgi sūkstījās .. .

Plausene arvien vairāk iesila. «Sievietei nekādas študieres nevajag, tai vajag

tikai saimniecību!» viņa cieti noteica. «Es pati neesmu študierēta, un arī manas

meitas iztiks bez tās študieres
.. .

Vāciski prot, rakstīt, rēķināt — diezgan! .. .
Tā jau izies diezgan, kamēr zēnus dabūs cauri

...
nu arī meitenes vēl gribēs . . .»

«Še tev nu bija!» Plausis, galvu kratīdams, sūkstījās.
«Bet, mamiņ, papiņ!» Luce pusraudus iesaucas. «Es Kārli ta mīlu, ta

mīlu »

«Klusu, knīpa!» pati skarbi viņu apsauca. «Tur nekas vairs nevar iznākt
..

.

Jā, kad pašam būtu sava vietiņa, tad citādi . . . savam bērnam pa pasauli klejot

neļausim. Skaties tikai!
...

Es domāju, viņi runā par precēšanos, viņiem tādas

valodas!
.
. . Taisies tagad . . . lesim, ģērbsimies

.. .
jābrauc uz mājām

. .
.»

Lūce sāka arvien vairāk un vairāk šņukstēt, kamēr sabruka asarās. Kārlis

stāvēja, kā ar ūdeni apliets. «Vai jūs uz mani dusmojat, Plaušu kundze?! Es taču

neapzinos ne mazāko ļaunumu darījis ne jums, ne viņai
..

.»

Bet viņa pietvīkusi pūta vien. «Mākat gan labi! Tādēļ jau tēvs veda pie mā-

cītāja . . . Mēs tādas blēņas negribam dzirdēt! . . . Viķildu dēls Lūci grib kā ēst,

tādēļ lai tādas domas tikai met ārā no galvas .
. . Tur vairs nekas nevar

iznākt ...»

«Bet apžēlojieties, Plaušu mam!» Kārlis aizrauts iesaucās. «Ko tad jūs runā-

jat?! Lai tur ietu pieci gadi, lai tur ietu desmit gadu, kamēr es tieku uz ciņa .. .
bet Lūci es nekad neatstāšu ...»

«Labi, labi, Kārlīt, paldies tev, paldies!» Plausene sarkastisku smīnu at-

trauca. «Pēc desmit gadiem man jau būs pieaugušas mazākās meitenes, es jau

tev neliegšu, ja varēsi precēt! . . . Bet Lūce jau jāskābē nav, ja ir, kas ņem, lai

iet tautās . . .
Nu, klusi, neņaudi!» tā piespēra kāju pie zemes, kad Lūce vēl vai-

rāk sāka šņukstēt
.. . «Sāks ļaudis vēl skatīties

...

Tā ir! Pirmīt taisīji tādas

«kompermektes» pret Viķildu dēlu, nu tas arī nav, nu nav neviena! . .
.

Tas jau
te ir gaisā skrējējs

...
ne viņam dieva, ne šī, ne tā

.. . Kas savas mājiņas ne-

prot paturēt, tas sievu arī nepratīs uzturēt
.. . Neņaudi! ..

. lesim pēc drēbēm

un brauksim
...»

Bet Lūcija raustīdamās šņukst un nekust no vietas. Kārlim tīri sirds lūst,
cik viņas žēl, tomēr, lai visa publika netiktu uz viņiem vērīga, tam jādabū viņa

projām no sevis. «Lūcija, no dieva puses, apmierinieties!» viņš to mierināja.
«Ka neizceļas skandāls . . . iesim

. .
. lesim uz garderobi, es jūs pavadīšu

.
. .»

«Nē, nē, palieciet vien!» Plausene viņam aizlika roku priekšā .. . «Izcelsies

vēl valodas .
.
. jau tā ļaudīm būs ko runāt

.. . Lūcij, nāc! .
.
.»

Bet viņa spiedās Kārlim klāt. balstījās uz viņa pleca un sagrauzta šņuk-
stēja .. . Viņam, lai izbēgtu skandālu, vajadzēja to raušus raut no sevis nost

un nodot mātes rokās. «Apmierinieties, Lūcij, mēs vēl runāsim ...»

«Mes nerunāsim vis!» Plausene spītīgi attrauca. «Ar plāna galdiņa urbējiem

un garas iesmes drāzējiem mums nav nekāda runāšana ...»

Un Lūcija vēlreiz atmeta galvu un asaru pilnām acīm uzlūkoja viņu tik mīļi,
tik žēli un tik pārmetoši. «Kārli . .

.! Ak, kādēļ jūs atstājat Ērgļus? ...»

Tad sabruka savas mātes rokās, kura to vairāk nesa nekā veda uz garde-
robi

..
. «Te tev nu bija!» Plausis caur zobiem dunduroja .. . «Te tev nu

bija . . .»

Viņi aizgāja, atstādami Kārli sastingušu vai tīri par
sāls stabu! Kā tad tā

pasaule varēja tik ātri pārvērsties? Nu, skaties viens cilvēks, paskaties tik! Vai

tad viņš nu bez to Ērgļu nebija vairs ne piecu kapeiku vērts?! . . . Tur tiešām
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trūkst vārdu. Ak tu apstulbotie, kā viņi to nesaprot! . . . Cilvēkam pašam priekš

viņiem nav nekāda vērtība, ja viņam nav māju, tad viņš nav nekas. Nu, to viņš
tiem par spīti pierādīs, ka Ērgļu Kārlis arī bez Ērgļu ir Ērgļu Kārlis . . .

Tagad

viņš vairs nedrīkst pagurt, tikai uz priekšu .. . viņam jātop par lielu vīru par

spīti tiem! Lai tad viņi nāk un paskatās
...

Sirdī viņam pamostas kāda spītīga stīga: ka ne, ne, man viņu nav vaja-

dzīgs! Un tomēr, jo vairāk viņš noskārta, ka tikai Ērgļu dēļ viņam piegriezta tā

lielā vērība, jo vairāk viņam kauns
par sevi un žēl, ka viņš tā izdarījis. Jo

vairāk viņš pārdomā notikušo, jo vairāk viņu sagrābj sašutums un dusmas uz

tiem, kas viņu uz tam spieduši, uz tēvu, uz visiem cilvēkiem.

Lai gan vairāki pazīstami viņu aicina piedalīties dejā un uz dāmu polku

viņu lūdz pat dažas ļoti daiļas dejotājas, viņš tomēr atsakās. Balles prieki viņam
galīgi samaitāti. Arvien viņam prātā: «Nedzīvu zemes gabalu, mājas, viņi tur

vairāk par
dzīvu cilvēku!» Tas grauž sirdī, ka viņš par sevi neko nav vērts.

Bet ko Lūce īsteni domā? Vai viņa paliks pastāvīga un uzticama? Nebūt viņš

nevarēja sacīt, ka ir par to drošs
..

.
Nevarēdams rimties, viņš izgāja bufetes telpās un sāka iemest. «Ech, labāk arī

tā!» viņš beidzot sāka sevi mierināt. Viņš taču nedrīkstēja iemīlēties
. . .

Sieviete

vilka viņu atpakaļ no viņa mērķiem — un vairāk neko! Bet nu tā nelaime jau
bija notikusi, to viņš sev nevarēja noliegt. Viņš bija iemīlējies un vēl tā, ka

pašam, par to iedomājoties, visas ausis svila. Un, jo vairāk, to slēpdams, tas

nolēja alus dibenā, jo vairāk tas sāka šķetēties un dusmoties uz sevi, ka ir iemī-

lējies, dusmoties par visu, dusmoties par nezin ko
... Jo alkohols iekšā vairāk

sāka sildīt, jo prāts tapa errīgāks . . . Viņš labprāt būtu uzsācis ar kādu ķildu
..

.

lūkojis ieplēsties . . .

Drīz vien viņam radās uz to izdevība
.. . Viķildu Kristaps, skolotājs Mies-

nieks, skrīveris Norings un vēl citi draugi. Viņi bija pastrādājuši to grēka darbu,

ko Kristaps bezmaz bija izpļāpājis Lūcei, proti, izdarījuši mazu reviziju uz

Marijas ielu un baudījuši no tā aizliegta koka augļiem. Beidzot arī te ieradu-

šies, jo Kristapam gan laikam rūpēja redzēt, ko Lūce dara. Bet nu viņas te

nebija vairs!
. . .

Patiesībā jau viņi arī neviens vairs nederēja dejas zālei. Nodzīvojušies, balsis

skarbas un aizsmakušas, acis aizpampušas! .. . Viņi apmetās bufetē, izsauca

dažas pudeles alus un dzēra negribēdami .. .
Miesnieks, pamanījis Kārli, ierēcās

.. .

«Bet viņš —? Kāpēc viņš nebija
līdz? . . .»

Kristaps, ieraudzījis savu sāncensi, savieba nicinošu smaidu. «Ko nu

tas — — ieķēries Plaušu Lūcei stērbelēs . . . Ko nu tāds piena puika zin no

laba ...»

«Piena puika?!» Kārlis, kā no odzes dzelts, iesaucās... «Vai zini: labāk

piena puika nekā sūkalu zēns
..

. Kur piena puika, tur sūkalu zēns netiek

klāt ...»

«Ko nu lielies — mēs jau arī tos labumus zinām!» Kristaps viņu tītoši uzlū-

koja. «Kad mēs nosmeļam to kreimu, tad mēs atstājam citam tās sūkalas
.. .

Tu jau, brālīt, neesi tik daudz putras strēbis, cik es ar Plaušu Lūci

bučojies — —»

«Melots!» Kārlis draudoši iesaucās . . . «Tukša lielība . . .»

Kristaps viņam, tā sakot, smīnēja acīs. «Tu domā?!
.. . Ņem, draugs, tās

sūkalas, paņem. . . Man nav žēl! . . . Dažu labu laimīgu stundiņu esmu pavadījis

ar viņu vienā gultiņā
..

. Ņem nu tu!
..

.»
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Kārlim asinis saskrēja galvā, uzlēcis kājās, viņš draudoši nostājās aci pret

aci pret savu sāncensi. «Melots!» viņš pērkona balsī iesaucās
.. . «Ņem atpakaļ

savus vārdus ...»

«Izmīlējis un izburzījis tiku tikām,» Kristaps, neievērodams viņa uztraukumu,

ciniski smēja.
«Nelieti!» Kārlis iebrēcās un grūda viņu ar tādu

sparu,
ka viņa pretinieks,

ja tam nebūtu aiz muguras lete, būtu nogāzies gar zemi .
.
.

«Oho, puisīt, piesargies!» Kristaps draudoši pacēla rokā tukšu alus pudeli . . .

«Es tevi pietriepšu pie zemes kā krupi! ...»

vārda pilnā ziņā viņš to būtu izdarījis ar savu nevienādo pretinieku. Bet

metās starpā ir draugi, ir sulaiņi. «Herrschaften, Herrschaften, nur keine Skan-

dal.» Un Norings, saķēris Kārli
pa vidu, turēja to cieti

.
. . «Ērgļa kungs, Ērgļa

kungs, kamdēļ tā?! Mēs visi esam grēcīgi cilvēki . . . mēs visi maldāmies . . .
Tas

notiek lielākiem gariem, kur nu mums, maziņiem cilvēciņiem ■— —»

«Lai viņš ņem atpakaļ savus vārdus
...

lai viņš atsauc!» Kārlis pastāvēja,

pūlēdamies tikt vaļā no sava mierinātāja apkampieniem. «Viņa man svešs cil-

vēks, starp mums visam beigas, bet viņu ar dubļiem apmētāt es neļaušu . . . Nē,

nē un vēlreiz nē!»

Sizdams kāju pie zemes, viņš sauca šos vārdus uzsaukdams. «Bet tas taču

tikai
pa jokam!» Norings viņu mierināja. «Viss ir cilvēcīgi un piedodami ...»

«Lai viņš atsauc!» Kārlis pastāvēja. «Par mums vienu vai otru var sacīt

šā vai tā, bet viņa ir skaidra un šķīsta . . . Un lai tur kā, es viņam »

Bet velti viņš mēģināja izrauties no Noringa rokām. Nevarēdams dabūt

citādi gandarījumu, tas, savu pretinieku īgni uzlūkodams, nosmējās. «Hahaha!

Kad tikai pašam nav jāizstrebj tie kāposti, kurus piespļāvis ...»

Kristaps noprata diezgan. No viņa uztraukuma tas noprata, ka ir kaut kas

noticis, ka tam vairs nav nekāda vajadzība zoboties. Bez tam ieradās arī Per-

lants, kurš, atgriezies_ no goda mielasta, meklēja savējus. Viņam nu būtu ļoti
neveikli, ja Perlants dabūtu zināt, ka viņš tik slikti izrunājies par tā māsu. Var-

būt ka būtu saraušanās un pļaukošanās uz pēdām. Viņš tādēļ centās lietai dot

citādu virzienu un piešķirt saviem vārdiem citu nozīmi. «Nu, redz, ka viņš

neprot jokus!» tas tagad taisnojās. «leminies vienu vārdu pa jokam, un viņš to

tūdaļ ņem par svētu patiesību. Nu, labi, es ņemu atpakaļ savus vārdus, kas tad

mums tik daudz jāstrīdas. Ei nu ci Kārli, draugs, vai tad tu mani nesaproti.
Mēs taču draugi esam bijuši, draugi paliksim .

.

.»

Viņš sniedza pretim draudzīgi roku, tā ka Kārlis manāmi atdzisa un palika
rāmāks. Bez tam arī pēdējais bija tik augstsirdīgs, ka Perlanta klātbūtnē negri-

bēja cīņu turpināt, jo tas tad visu dabūtu zināt. Tā kā Kristaps piekāpās un

atzinās, tad nebija nekāda iemesla Lūces brāli sarūgtināt. «Nu, labi,» viņš sacīja,

«bet tikai, ja tu atzīsties, ka esi nepatiesību runājis! ...»

«Nu jā taču, es jau tā nemaz nedomāju!» Kristaps ar varu viņam uzspieda
savu roku. «Kas tad mums tik daudz jāstrīdas. Ek

nu,
iedzersim labāk glāzi

alus ...»

«Kas tad jums par
izskaidrošanos?» Perlants ieminējās.

«Nekas, tikai tāda maza konkurence!» Kristaps steidzās paskaidrot. Un

Kārlis augstsirdīgi cieta klusu. «Bet mēs tādēļ neiesim naidoties!» Kristaps

dedzīgi turpināja. «Vienalga, vienam vai otram, bet draugi mēs bijuši un palik-
sim . . .

ledzersim, kungi! .. .
Lai dzīvo Latvija, lai dzīvo tēvija! ..

.»

Vēlēdamies mieru, visi ķēra pēc glāzēm, kuras šķindēja. Arī Kārlim nekas

cits neatlika. Viņam jau arī vajadzēja noskalot savas errastības. Izlikdamies bez-
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bēdīgs un jautrs un gribēdams atvieglot savas smagi nospiestās krūtis, tas pilnā
rīklē, cik tik bija balss, iesaucās: «Evā! Lai dzīvo Latvija, lai dzīvo tēvija! Lai

glāze staigā! ..
.» Un, pakampis to, ar vienu vilcienu tukšoja līdz dibenam

...
«Bravo, bravo, Kārlis malacis!» citi priecājās

.. .

«Un nu miers .
.

.»

Pa tam jau ballenieki sen bija nošķīrušies, tikai palikuši tādi, kas arvien

meklē tās padibenes . . . Saulīte bija jau gabalā . . .
Te vairs palikšana nebija .. .

viņiem jāiet . . .
Uz kurieni? Perlants domāja, ka varētu iet atpakaļ uz Villa Medem. Tur

parkā pie spožas rīta saulītes varētu iedzert pa tasei kafejas ar benediktineri un

varbūt arī pa
kausam miesta, kas to vēlas

. . .

Tur vēl varbūt var satikties un

parunāties ar kādiem tautiešiem, kuri nav aizbraukuši
.. .

So priekšlikumu pieņēma vienbalsīgi. Kristaps arī nedomāja tūdaļ braukt uz

mājām, bet padzīvoties vēl kādu dienu pa Jelgavu. Viņš gribēja arī no Kārļa
tuvāk izdabūt, kas tur bijis . .

.

«Es nezinu, kas tur vēl būs!» Kārlis noteikti izvairījās no atbildes. «Es

negribu šo lietu vairs aizkustināt
..

. Tikai to lūdzu:
par viņu muti ne-

palaid! ...»

Viņš nu nebija tas vīrs, kas par tādām intimām lietām ies otram visu uz

deguna izrakstīt . . .
Redzēdams, ka Kristaps paliek tāds nemierīgs, viņš sajuta

it kā iekšēju gandarījumu un skaudīgu prieku .. .
Lai nu pamocās šis arī!

.. .

«Kas bijis, bijis, lai paliek!» Kārlis kategoriski noteica
.
. . «Runāsim labāk par

citu!»

Kristapam vajadzēja ar to apmierināties .. . Jautri tērzēdami, tie gāja uz

Ezera vārtu pusi. Viņi sastapa daudzus darba strādniekus, kuri steidzās uz

savām darba vietām, jo nebija jau svētdiena. Bet šādu jautru baru rīta agrumā

uz Jelgavas ielām tie nesastapa arvien, tādēļ šoreiz apstājās un noskatījās atpakaļ.
«Tie jau ir tie lauku barūnas,» viens strādnieks sacīja otram. «Sabraukuši

Jelgavā svinēt tādus brīvestības svētkus. Nu, uzdzīvo arī!
.
. .»

«Vai draudziņ, ko nu par tiem!» otrs attrauc. «Tie jau tādi varmākas,

ka simts rubļu nav nauda. . . Zirgus dzirda ar vīnu un māsiņu mājā liek dancot

plikiem sievišķiem . . . Kam labi iet, tam labi iet! . . .»

Kā Perlants paredzēja, tā bija. Dārzā restoracijas priekšā vēl šur tur viesu

pulciņi, kuri, reiz iesiluši, nevar tik ātri beigt ... Jo izrādās, ka ir vēl tik daudz

ko runāt un teikt, bet arvien noiet uz blakus lietām, tērzē par nevajadzīgiem
sīkumiem.

Pie kāda galda bija apmetusies kāda īsti prāva sabiedrība un iesilusi stipri

trieca. Starp tiem Kārlim sevišķi uzkrita kāds vīrs, kas sēdēja galda galā un, kā

rādījās, bija tas vidus punkts, ap kuru viss grozījās. Spēcīgs cilvēks, augstu pieri,

gudrām, lielām acīm, bet grumbas un vaibsti viņa vaigā liecināja, ka viņš daudz

ko pārdzīvojis, un arī viņa melnās ūsas un apaļīgā smakra bārzdiņa nosirmojusi

bez laika. Ar vārdu sakot, Kārlim uz pirmā acumirkļa ieinteresēja šis individs,

kas pacēlās pār savu apkārtnes līmeni
.. .

Viņš to vēl ne reizes nebija redzējis,

un tomēr tas nāca viņam priekšā tik pazīstams.
Bet viņš vēl nemaz nedabūja iejautāties, kas tas tāds, kad jau Perlants pa-

skaidroja: «Māteru Juris ...»

Pareizi! Viņš gan tikai bija redzējis viņa ģīmetni kaut kur druka, pie tam
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vēl ļoti slikti techniski pagatavotu, un tomēr viņš varēja sacīt: «tas ir viens un

tas pats cilvēks!»

«Agrākā «Baltijas Zemkopja» redaktors un izdevējs,» Perlants trauca tālāk.

«Viņš gan reizām diezgan ass un varmācīgs, bet, kas tas patīkamākais: viņš

nav knubulīgs... Es un daudzi no maniem kolēģiem stāvam ar viņu uz «tu

un tu» ...»

To pašu arī Viķilda Kristaps varēja sacīt par sevi, arī viņš bija Māteru

Jurim «tu» draugs. Ne vienu reizi vien viņš ar to bija kopā dzēris un trum-

pojis .. .

Un tādēļ viņš tagad kā vecu vecais draugs gāja viņam klāt, sniedza

roku un sacīja: «Kā nu iet, Juri?!»
Māters arī viņam atbildēja kā draugs, bet, tā kā viņam bija jāapsveicinās

arī ar citiem, tad nebija laika ar Kristapu dziļāk ielaisties. Sevišķu uzmanību

un sirsnību tas parādīja Perlantam. Notika vispārēja priekšā stādīšanās, pie
kam tika minēti Kārlim daži pazīstami vārdi: Brūmu Kārlis no Maz-Mežmuižas

pagasta, Straubes Jānis un Grīnhofu Kārlis no Šķibes, Neimanis no Kalnciema

un citi. Visi tie savā laikā ar Māteru Juri bija saēdušies, bet tagad draugi atkal,
jo viņš aizmirsa naidu un neatteicās palīdzēt, ja kādam slikti gāja. To viņš arī

sagaidīja no citiem. Bet pēdējā laikā viņam maz vairs bija īstu draugu.

Bija starp viņiem arī kāds mācīts tautietis, Bērzmuižas Mazo Zariņu dēls

Zariņu Kārlis (īstais vārds Millers), 140 viens no Jura Mātera tuvākiem līdz-

strādniekiem un uzticamākiem draugiem. Toreiz tas bija Kronvalda Ata pēctecis

pazīstamā Vec-Piebalgas draudzes skolā. Kārlis arī viņu vārda pēc jau pazina,

jo bija lasījis viņa rakstus
par Kauni, Līgo un Rāmavu. Tādēļ apsveicināšanās

vispār bija ļoti sirsnīga.

Zariņu Kārlis lika priekšā sagrūst vairākus galdus kopā un apmesties visiem

pa vieni vieti, lai varētu kopīgi parunāt kādu prātīgu vārdu. Visi tam piekrita

labprāt, izņemot Miesnieku, kurš nosēdās pašā otrā galā no Māteru Jura labi

nest. Viņam reiz ar Māteru Juri jau bija bijusi sadursme . . . Viņš gan teica,

ka sievietes dēļ, bet tur bija klāt vēl kaut kas.

Māteru Juris bija jau reiz precējies, bet laulība izrādījusies ļoti nelaimīga,

kādēļ bija no savas pirmās sievas šķīries. Neraugot uz visu to, tas meklēja vēl

otrreiz bagātu sievu, zināms, arī patīkamu, lai varētu samaksāt savus parādus,
kas tik ļoti traucēja viņa darbību, un atjaunotu avīzes izdošanu, kas savā laikā

viņu bija padarījusi tik slavenu tautā. Nu bija gadījusies kāda saimnieku meita,

kas bija izdaudzināta par ļoti bagātu, un, tā kā viņa arī Jurim patika, tas nolēma

to precēt, paziņodams īsi savu nodomu viņas vecākiem, ar kuriem tam bija sakars

prāvu lietās.

Meita arī nesacīja «nē», jo bildinājums no tāda liela tautas vīra tai izlikās

liels gods. Bet viņa nesacīja arī «jā», jo gribēja drusciņ varmācīgam Jurim sirdi

iztrīcināt. Kādos ciemos, kur viņa ar Juri vienā pajūgā bija aizbraukusi, gadījās
būt arī Miesniekam, kuru viņa pazina. Te nu viņa, gribēdama darīt savu nākošo

greizsirdīgu, lipa ar nodomu klāt Miesniekam, apsēdās ar pēdējo pat draudzīgi

gultā, kas pēc laucinieku toreizējām ierašām un uzskatiem arī vēl nemaz nebija

piedauzīgi.
Bet Māteru Jurim bija izdevība savu iedomāto sāncensi ķert vārīgā vietā.

Viņš noprasīja, kādēļ tas kungs valstās
pa gultu un nesēž uz krēsla tāpat kā mēs,

visi citi. Vai viņš to nevarētu paskaidrot?
Miesnieks saprata gan, bet, tā kā bija gudrākais vīrs pagastā, tad domāja

tikt cauri ar savām runas dāvanām . . . «Tā kā jūtos noguris,» viņš iesāka, «un

gulta ir vieta priekš atpūšanās — —»
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«Nē, nē,» Juris, atmezdams ar roku, viņu ātri pārtrauca, «to jūs varat iz-

skaidrot klasē saviem skolēniem. Kas ir gulta un kas ir krēsls, to mēs visi zi-

nām, bet mēs zinām arī, ka pieklājība prasa, lai saviesībās nevalstītos
pa gultām,

bet sēdētu uz krēsliem tāpat kā mēs citi un kopīgi sarunātos
... Jo citādi vai nu

jūs telpas atstājat, vai arī spiežat mums tās atstāt.»

Kad Miesnieks un arī daiļava nepiegrieza šim mājienam pienācīgo vērību,

viņš uzaicināja meitieti ģērbties un braukt viņam līdzi uz mājām. Vecāki to

nodevuši viņa ziņā, un šis arī par to esot atbildīgs.
Sī atbildēja, ka esot pilngadīga un pati par sevi zināšot. Viņai uz mājām

braukt vēl netīkot, bez tam zirgs jau esot viņas un šai esot tā noteikšana
.
.

.

Tas Māteru Jurim bija tikpat kā uguns pakulās. Viņš meta konjaku pēc
konjaka, dziedāja un trokšņoja, cik vien viņam rīkle un plaušas spēja, un nepar-
ko nebija piedabūjams ilgāk palikt. Saimniekam ar citu zirgu viņu vajadzēja aiz-

vest atpakaļ pie brūtes vecākiem. Protams, ka precības izjuka, bet Miesniekam

no tam nebija ne mazākā labuma. Jo, tiklīdz Māters bija prom, daiļava pret viņu
bija tikpat vēsa un vienaldzīga kā agrāk . . .Viņam tikai neomulīgi tagad ar šo

tautas vīru satikties.

Bet Māteru Juris viņu vai nu neatcerējās, vai arī negribēja atcerēties. Viņš
sarunājās dzīvi ar krāsnesi Plaušu Perlantu un nelikās par tādu skolmeisteriņu
ne zinot. Bet Perlants viņu iepazīstināja tuvāk ar Ērgļu Kārli.

«Te, Juri, ir kāds saimnieku dēls no laukiem, jauns literāts,» viņš sacīja.
«Varbūt, ka bijis arī tavs līdzstrādnieks?»

Māteru Juris uzlūkoja «literātu» ar zināmu zobgalīgu smaidu, kas neko daudz

no viņa neturēja. «So vārdu esmu gan dzirdējis,» viņš sacīja, «bet pie mana lielā

līdzstrādnieku skaita neesmu varējis ievērot ...»

Kārlis turpretim šī lielā vīra tuvumā sajuta svētu bijību un viņu klusu apbrī-
noja. «Jūsu vārds pie mums tiek daudzināts ikvienā būdiņā!» viņš neliekuļoti
iesaucās . . . «Ikviens labs tautietis un patriots pazīst jūsu nopelnus tautas dru-

vā
.. . Bez tam arī dzirdējām, ka jūs reiz bijāt izbraukuši uz Krimūnu

staciju . . .»

«Jā, tauta mani pazīst!» Māteru Juris pieņēma komplimentu kā pašu par sevi

saprotamu lietu. «Esmu daudz ceļojis un bijis starp tautu. To jūs varat palasīties
manās vēstulēs «no Vidzemes», «Desmit dienas Dundagā» un «par Baltijas
dzīvi», kas parakstītas ar T. Rolands. Zem šī vārda esmu rakstījis arī par
latviešiem ārzemju laikrakstiem . . .»

141

«Jūs esat mūs, latviešus, veduši pie gaismas un mācījuši mums būt patrio-

tiem,» Kārlis vēl piebilda. «Tauta jums to neaizmirsīs
..

.»

Tautas vīrs sāka uz viņu lūkoties vērīgāk .. . Nē, nē, ironija tā nebija .. .

viņš domāja patiesi . . . «Latviešu saimnieki un gruntnieki ir mūsu tautas kodols,»

viņš atbildēja. «Tiem vajag nākt pie izglītības un turības. Zemkopība, lietojot

skunstīgus mēslus, var tapt ļoti ienesīga, ja viņus prot ar ziņu lietot. Tādēļ jums,

saimnieku dēliem, vajag apmeklēt zemkopības skolu, kāda ir Vec-Sātos no Kur-

zemes riteršaftes ierīkota. Vai jūs te, jaunais tautiet, esat darījuši?»

«Nē,» Kārlis atzinās.

«Nu, tad jums to vēl vajag apmeklēt, bet katrā ziņā!» Māteru Juris kate-

goriski noteica.

«Es nezinu — — mani apstākļi — —» Kārlis piesarcis stomījās .. .

«Vai

tas pavisam lon ...»

«Bez šaubām, lcn!» Māters cieti uzstājās. «So skolu tev, jaunais tautiet, bus

apmeklēt!»
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Viņš noteica to tik stingri un pavēloši, ka tas izsauca pie Kārļa mazliet
opo-

ziciju .. . Un tad arī — — kā lai tas izklāsta savus īstos apstākļus?
.. .

Tas

tādēļ mēģināja lietu atspēkot no citas puses. «Kas taču tur daudz no zemkopības
mācīties?» tas, pārvarējis savu kautrību, attrauca.

«Kas tur ko mācīties?!» Māteru Juris viņu ar lielām acīm uzlūkoja. «Kā jūs
tā varat sacīt?!... Visu mūžu mums vajag mācīties, līdz kapa malai... Es

protu arī zemkopību, tāpat tieslietas es pazīstu, esmu pārtulkojis pat Baltijas pro-

vinču likumus, bet nesaku: zinu, nu diezgan
...

Es mācos, mācos arvienu...»

«Es arī mācos,» Kārlis atbildēja. «Mums, latviešiem, vēl tik daudz lietas

jāmācās
. . .

Bet, kas attiecas uz zemkopību, tad tur patiešām apķērīgam cilvē-

kam nav daudz ko mācīties. Dod tikai zemei tos mēslus, kuru tai vajag, izstrādā

viņu un ar to pietiek. Cik es Vec-Sātos varētu mācīties, tik daudz, domāju, jau
tagad saprotu ...»

Māters viņu ar vēl jo lielākām acīm uzlūkoja, «jaunais cilvēks, nevajag būt

tik iedomīgam! . . . Direktors Zintenis ir sapratīgs arodnieks, no kura jūs katrā

ziņā varat mācīties
. . . Jūs domājat, ka zināt visu, nē — jūs nekā nezināt!

.. .
Piemēram, kāpēc jums vajag sēt skunstīgus mēslus? Es jums jautāju to —

atbildiet!»

«Skunstīgus mēslus,» Kārlis, mazliet aizskarts par tādu eksamināciju, attrauca,

«tos, tā sauktos superfosfatus, sēj tādēļ, lai iegūtu zemei fosforskābi, kuras tai

trūkst.»

Māters gan
mazliet bija pārsteigts, jo nebija tādu atbildi sagaidījis, tomēr

eksaminēja viņu tālāk. «Labi, labi, bet kādēļ zemei fosforskābes trūkst?»

«Tādēļ, ka caur graudkopību šī barības viela tiek no zemes izsmelta, bet

netiek atdota zemei atpakaļ,» Kārlis atbildēja. «Ja graudi tiek pārdoti uz pilsētu,
netiek turpat uz vietas izbaroti lopiem, tad fosforskābe, kas bija šinīs graudos,
neatnāk vairs zemei atpakaļ. Šo iztrūkumu mums nu viņai vajag atdot atpakaļ ar

skunstīgiem mēsliem.»

«To jūs esat lasījuši manos rakstos,» Māters noteica. «Jūs tādēļ gan zināt

vienu otru lietu, bet ne visu. Jūs, piemēram, nezināt, ka ne tikai un ne katrā

vietā būs superfosfatus sēt, bet tādus skunstīgus mēslus, kādus tā zeme paģērē.

Tāpat augs no zemes piesavinās barību nevis pēc tā mēra, kuras barības vielas

visvairāk, bet pēc tā, kuras barības vielas vismazāk. Piemēram, ja zemei būs slā-

pekļa 30 procenti, bet fosforskābes tikai 10 procenti, tad augs iztērēs arī slāpekli
ne vairāk kā 10 procentus un nekuplos, vienalga, ja arī slāpekļu būtu zemē atliku

likām
. .

.»

«To es arī zinu,» Kārlis piesarcis smaidīja, lai gan pats ar sevi droši nebija

skaidrībā, vai tā bija.

«Zemkopim ir tik daudz ko mācīties, ka nekad nevar atteikt: ak, es jau diez-

gan zinu!» Māters turpināja. «Pareizi darbus iedalīt, ļaudis sarīkot. Lielai daļai
mūsu gruntnieku pret kalpiem nav vajadzīgās uzstāšanās.

.
. Šo jautājumu mans

līdzstrādnieks Rudzīšu Pēters savā laikā apskatījis «Baltijas Zemkopī». Zem-

kopim vajag pret savu kalpu drusciņ lepnuma, ja grib no viņa paklausību iz-

spiest. Par visām lietām vajag uzturēt autoritāti. Saimnieks taču nav ņēmis kalpu

viesos, bet pie darba. Nekādas tērzēšanas! Protams, saimnieks pret kalpu lai ir

mīlīgs, bet lai liek arī kalpam saprast, ka ir viņa pavēlnieks un kungs. Lai ne-

draudzējas ar viņu par daudz, lai neuztraucas vairāk, kā vajadzīgs. Kalpam būs

paklausīt, tas ir pirmais un pēdējais bauslis! Zināms, saimniekam vajag arī savu

lietu prast un zināt, ko var kalpam uzdot un ko var izpildīt. Citādi, ja tas liks
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tam vienā reizā darīt, kas nav izpildāms, kalps arī citās reizēs paron aizbildinā-

ties, kad tas ir izpildāms ...»

Kārlim it nejauši bija savilcies spītīgs smaids ap lūpām. Viņš jau arī savā

ziņā jutās kalps, un tādēļ paklausība par
katru cenu viņam izlikās tāda nepatī-

kama. «Tā jau kungi un vagares māca,» viņš pie sevis nodomāja
.. .

«Bet mēs,

latvieši, taču esam tautas brāļi.»
«Tie kalpi, tie kalpi mūsu dienāsl» vecākie saimnieki sūkstījās. «Ēst tie grib

labi un algu prasa tādu, ka nezini, kur to ņemt . . .»

Bet šinī jautājumā Māters atkal bija citās domās. «Rudzīšu Pēters raksta:

Ja grib, lai strādā,» viņš cieti noteica, «tad vajag arī labu loni dot.» «Bija labs

kalps man,» dzird sakām, «bet kur viņš palika? Izšķīrāmies, gribēja viņš lielāku

loni un aizgāja ...» Tas saimnieku izsmieklis... Ja dievs svētījis, ar mazu

dzeramnaudu uz svētkiem vai šņabīti pie darba var dažkārt izdarīt brīnumus.

Saimnieki, kas visvairāk sūdzas par sliktiem kalpiem, ir paši par to vainīgi.»
Klātesošie saimnieki gan, redzams, nebija ar viņu vienis prātis, bet neuzdro-

šinājās pretoties. Visi iedzēra. Pēc tam Māters turpināja. «Mēs, latviešu tauta,

esam jauna, mums daudz vēl kas jāmācās. Tāpat saimniekiem un gruntniekiem
ir jāprot iznesties, ka tas brīvai un turīgai kārtai pienākas ...

Ne vairs kā

dzimtcilvēkiem, kas ar kalpiem bija vienā stāvoklī. . . Ne vairs kungu priekšā
līst un viņiem piedurknes laizīt!

.. . Tādēļ jums, jaunie gruntnieku dēli, jums
galvu augstu būs turēt . . . Tie tēvi vairs dažkārt to nespēj . . . nav baudījuši to

mācību .
. .

Bet jūs! Turiet acis vērīgi vaļā, centieties savus ienākumus pavairot,

strādājiet ar mākslas mēsliem un mašinām un aiztaupiet dārgo darba spēku, un

savu saimniecību paceliet.
.
. Bet, kad jūs kur rādāties placī, jums nebūs nekā

trūkt. Neviens nedrīkst noskatīties uz jums pār pleciem
..

. Latviešu gruntnie-
cība ir tā, kas tautai dod cieto pamatu un iznesīs tautību uz saviem kamiešiem.

Un, tā kā latviešu gruntnieku ir liela
masa, pret kuru vācu lielgruntnieki pēc sava

skaita pazūd, tad arī mūsu gruntnieki būs tie noteicēji mūsu zemē, kādām iera-

šām še būs valdīt, kādu valodu mēs savās viesnīcās runāsim
...

un nevis kā

tagad: buldurēt tikai
pa vāciski! Vāciešiem tad mūsu zemē mums par patikšanu

būs jārunā pa latviski . . . Mūsu gruntnieki kopā ar literātiem būs tie, kas izšķirs
cīņu starp tautībām Baltijā. Turpretim lielais pulks, kalpi un amatnieki, tie lai

strādā savu darbu un ēd savu maizi, un bauda tās brīvības, kuras izkarojam
.. .

Tie lai atļauj, ka mēs priekš viņiem gādājam! ...»

Perlants par šiem vārdiem bija sajūsmināts tā, ka sauca: «bravo, bravo!»

Un Kārlis, savu kausu piesizdams, aizrauts iesaucās: «Lai dzīvo Latvija!
.
..»

«Jā, lai dzīvo Baltija!» Juris piesita arī savu kausu. «Un tādēļ, jaunais cil-

vēks, jūs man apsoliet, ka iesiet tūdaļ uz Vec-Sātiem un ko krietnu mācīsieties!»

Tas bija Kārlim tikpat kā auksts ūdens aiz apkakles. «Tas nevar notikt!»

viņš atraidoši sacīja.

«Kādēļ nevar notikt?!» Juris despotiski pastāvēja. «Tam būs notikt!
...

Es

lūdzu man paskaidrot, kādēļ tas nevar notikt?! ...»

«Nu, tādēļ, —» Kārlis cīnījās ar sevi, — «tā ir mana privāta lieta!
.. .

Mēs

taču dzīvojam gaismas un brīvestības laikos, un katram tiesība darīt tā, kā viņam

patīk ...»

Māteru Juris viņu nesaprazdams ar lielām acīm uzlūkoja.
«Man te drusciņ jāpaskaidro,» Perlants iejaucās, lai lietu noskaidrotu. . .

«Mans draugs grib pārcelties uz citu fakultāti. Tas no savām māju tiesībām

atsacījies brāļiem un māsām par labu un grib iet uz Rīgu . . .»

«Ahā, saprotu! —» Juris viņu piepeši pārtrauca, «viņš grib sviest savu godīgo
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zemkopja arodu un palikt par
bodes zelli, olekts bruņenieku. Viņam netik mēslu

smaka, bet tīk būt par smalku kundziņu . . .»

Kārlim tas bija tikpat kā uguns pakulās . . . Kā šis vīrs viņu drīkstēja tā

apvainot?! Viņš jau gribēja tam sacīt kādus asus vārdus, bet Perlants viņa vietā

pasteidzās: «Tā vis nav!
.. . Viņš grib tikt, kā to saka, uz zinātnes augstu-

miem — —»

«Atvaino,» Juris neļāvās iestāstīties, «kādēļ tad viņš atsakās no savām

tēva mājām? Tādēļ, ka viņš laisks un nevīžo muguru pieliekt, tamlīdz garā
kūtrs un negrib mācīties saimniekot. Kur viņam ar saprašanu, mašinām un skunsts

mēsliem vajadzētu mājas pacelt, izmaksāt brāļiem, māsām viņiem pienākošo daļu,
tur viņš atron par labāku izkaulēt priekš sevis kādus simtus un laisties lapās.
Palikt

par bodszelli, valkāt katru dienu baltu krādziņu, bet salmi tādam vēderā!

Turpretim zemkopim ir droša maize. Vai zini, es atsaukšu veco Ērgli pie sevis

un viņam sacīšu: jūs savu dēlu nepareizi esat audzinājuši. Puskoka lēcējs
un bodszellītis no viņa iznācis!

...
Es no viņa izdabūšu visu taisnību, kas

tur ir — — —»

Tas Kārlim bija par
daudz! «Mans kungs!» tas, uzšāvies kājās, sažņaugtā

balsī iesaucās
.. .

«To jūs vis nedarīsiet!
...

Ar kādu tiesību jūs iejaucaties
mūsu ģimenes darīšanās?

...

Tā ir nekaunība! Es jums to aizliedzu, vai zi-

nāt?!
.. . Jūs man dosiet par to atbildēšanu, jūs, jūs — — —»

Viņš vairāk nevarēja parunāt, jo aiz uztraukuma drebēja kā apšu lapa .. .
«Nu tu reiz dabūji!» Viķildu Kristaps priecājās . . . «Dabūji dzirdēt patiesību . . .»

Kārlis piepeši piecēlās, aizgāja pie kāda otra galdiņa un pasauca tur pāra
pudeles alus. Grūti viņam nācās norīt savu uztraukumu un dusmas. Šis cilvēks

jau grauza
vairāk nekā tas mācītājs ..

.
Bet tas viņu vēl nebūt nedomāja mierā laist. Piecēlies un atvainojies pret

saviem galda biedriem, tas tuvojās Kārlim.

«Ko jūs gribat?!» tas, līdz nāvei aizskarts, viņu neizprazdams uzlūkoja.
«Sadzert ar jums kopā glāzi alus!» Māteru Juris cieti noteica. Un ātri viņš

piepildīja divas glāzes un tad saķērās ar Kārli rokām krustis . . . «Tagad dzersim,
bet sausu!» viņš komandēja.

Kārlis tomēr bija spiests par šādu rīcību pasmaidīt un arī paklausīt. Kad bija
dzēruši, Māters viņu. noskūpstīja. «Juris! ..

.»

«Kārlis!» otrs atbildēja.
«Tātad mēs tagad esam «tu» draugi un uzrunāsimies par «tu». Redzi, Kārli,

tu man jautāji: Kāda man tiesība iejaukties tavās ģimenes darīšanās? Man tāda

tiesība patlaban arī nebija. Bet tagad kā tavam «tu» draugam man ir tiesība zināt

par taviem apstākļiem, un tādēļ lūdzu izstāstīt man tos ...»

Kārlis nevarēja ne atjēgties par šo ātro pārvēršanos. «Tu» draudzība ar tādu

slavenu vīru viņam pie tam tik ļoti glaimoja, ka viņam šo godu bija grūti par

savu vaigu nest. Nu labi, ja tas tā, viņš jau arī visu var izstāstīt. Viņam pat ļoti

patīkami dzirdēt sava drauga padomu. īsiem vārdiem tas iepazīstināja Juri ar

saviem apstākļiem, par savu noslēpumu paturēdams tikai to, kas attiecas uz viņa
sirds lietām.

«Jā
..

.» Juris, lēni palocīdams galvu, klausījās .. .
«jā

..
. Bet nu . iesim

atpakaļ pie citiem ...»

«Mani kungi!» tautas vīrs, atgriezies. atpakaļ_ savā agrākā vietā, svinīgi

iesaucās. «Izskaidroju atklāti, ka mans «tu» draugs Ērgļu Kārlis ir katrā virzienā

nopietns un centīgs jauneklis. Viņš ar paša darbu un spēkiem grib sasniegt

izglītības augstumus, lai tad uzņemtos ērkšķu pilno ceļu, kuru jau Teodors
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Rolands staigājis, latvju rakstnieka un tautas darbinieka ceļu! Pacelsim un tukšo-

sim savus kausus uz jaunā latvju censoņa Ērgļu Kārļa veselību. Lai viņam
izdodas! ...»

Viņš to izsacīja tik autoritativi, ar tādu iespaidu, ka neviens nemēģināja pre-

toties. Visi saķēra kausus un tos piesita. «Lai dzīvo Ērgļu Kārlis, lai dzīvo

augst! ...»

Kārlis jutās tagad pavisam citāds vīrs, un arī citi tagad pavisam citādām

acīm uz viņu lūkojās
.. . «Jaunais biedri,» Zariņu Kārlis spieda viņam silti

roku, «tecini savu spalvu tikpat sekmīgi un latvju tautai par godu, kā to Teodors

Rolands darījis. Tev laikam būs zināms, ka aiz šī vārda paslēpies mūs draugs
Māteru Juris. Aizstāvējis mūs ne tikvien savā neaizmirstamā «Baltijas Zemkopī»,
bet arī ārzemes vācu laikrakstos. Berlines avīze «Die Gegenvvart», cik man zi-

nāms, nesa viņa rakstu «Die Letten und ihre Begabung».»
«Bet par to Teodors Rolands vairāk naidnieku nekā draugu ieguvis!» Māters

viņu pārtrauca. «Kas ir tie, kas smejas, ja kādam slikti iet? Tie ir latvieši, kas

smejas par tiem, kuri priekš viņiem strādāja un krita.»

«Tev taisnība, Juri,» Zariņu Kārlis domīgi piebilda. «Tev ienaidnieku ir bijis

un ir vēl tagad pārāk daudz. Uz cik pusēm tev nebija jācīnās? Pret vācu biz-

maņiem, pret pašu latviešu dēliem — taviem kolēģiem, tautisko laikrakstu redak-

toriem, pret saviem tuviem darba biedriem un draugiem. Ir brīnums, kā tu to visu

vēl esi izturējis un savā cīņā pastāvējis. Vispirms tevi skauda vācu pilsoņi. Tie

skatās atpakaļ uz veciem laikiem, negrib atzīt, ka mēs, latvieši, esam pieauguši

liela cilvēka kārtā un mums pašiem par sevi jāgādā. Tie uz mūžīgiem laikiem

gribētu palikt par mūsu aizgādņiem. Vai atmini, kā mācītājs Fīrhuzs Latviešu

draugu biedrībā izskaidroja: latvieši ar vāciešiem esot ciešāk saauguši kopā nekā

Siāmas dvīņi? Latviešiem tādēļ joprojām esot jāpaliekot vāciešu vadībā, jo pē-

dējie esot mūsu dabiskie vadoņi ...»

«Atceros
gan it labi!» Māters attrauca. «Un es arī viņu par to savā avīzē

pienācīgi sagaidīju. Sis vīrs, kurš agrāk pats saucās par Ģedertu Vīrupu, mani

gribēja mācīt, kā ir pareizi latviski jāraksta. Ja es rakstot «Māteru Juris», tad

tas nozīmējot: kalps Juris no Māteru mājām, ja sakot Stērstu Andrejs, tad pa
latviski tas varot tikai būt: kalps Andrejs no Stērstu mājām. Es viņam izskaid-

roju, ka Kurzemē ir trīs Māteru dzimtmuižas, un, ja es rakstos Georg von Matern,

tad varu it labi būt šo muižu dzimtkungs. Lai tikai viņš gādā par to naudu,

ka es tās muižas varu nopirkt.»

Visi par šo joku gārdi nosmējās. «No zoss tēviņa neprasi auzas un no mā-

cītāja naudu,» Brūmu Kārlis iebilda. «Tā viņam pašam ģeld .. .

Viena kvarte, otra kvarte, bimbam!

lebāž savā kabatā, paliek svētā

amatā, bimbam!
..

.»

Smiekli sacēlās jo skaļāki . . . «Bet arī mūsu cāļus un olas viņi mīl!» Kārlis

arī no savas puses iesaucās. «Tādēļ brauc apkārt pa draudzi, bērnus pārklauši-
nādami vai, labāk sakot, linodami. . .»

«Un atceries to karu, kas tev bija ar «Latviešu Avīzes» redaktoru Veidi?»

Zariņu Kārlis turpināja. «Tas savā lapā rakstīja, ka dabas mācības aizvedot uz

to ceļu, kur ceļoties sociālisti un nihilisti
.. . Tas nozīmē, ka mums, latviešiem,

nebūs dabas mācības zināt, ar citiem vārdiem, ka mums nebūs neko zināt. Bet

kā tad bez dabas zinātnēm mums būtu iespējams pacelt savu zemkopību?»
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«Nu prasi?!» Māters piebilda. «Bez ķimijas un teķnikas prašanas mums nav

iespējams savu zemkopību uzlabot, un abas tās taču ir dabas zinātnes . . .
Vēlāk

gan izrādījās, ka to rakstu «Latviešu Avīzēs» bija ielicis kāds Ķermalis bez Vei-

des ziņas un piekrišanas. Bet ko lai saka, kad tāda liberāla avīze kā «Zeitung fūr

Stadt und Land» uzstājas pret to, ka mēs, latvieši, savus studentus pabalstām.
No tādiem mazturīgiem studentiem ceļoties mācīti proletārieši, ar citiem vārdiem,

palaidņi, no kuriem nāk sociāldemokrāti . . .»

«Atceros gan!» Zariņu Kārlis attrauca. «Pie tam, tiesādama krievu nihilistus,

viņa tos nostādīja par daudz sliktākiem nekā vācu sociāldemokrātus. Te nu jā-

jautā: vai tad, kad krievu nihilistu* vēl nemaz nebija, jau vācu sociāldemokrāti

un franču komunisti nedarīja savas trakulības?»

lestājās brīdi klusums. Visi likās šo lietu pārdomājam .
. .

«Latviešu tauta,» Māteru Juris pēkšņi iesaucās, «nekad nenomaldīsies no

uzticīgu, pateicīgu, mierīgu un labu pavalstnieku ceļiem
. .

. nekad neaptraipīs

savu labo slavu! Bet ir arī vājāki brāļi, kuri nevar savaldīt muti, un mums jā-

sargā, lai tādi neklūp un kaut ar vienu neapdomīgu vārdu nedod mūsu pretinie-
kiem iemeslu sacīt: redz, mēs jau to teicām, tādi cilvēki tie latvieši ir!

...

Pat

nedibināti jau tas tiek par mums teikts. Kad es vadīju «Baltijas Zemkopi», kāds

Kurzemes barons Lidinghauzens-Volfs mani avīzē «Rigasche Zeitung» uzdro-

šinājās visas pasaules priekšā nosaukt par skādīgu un kaitīgu sociāldemokrātu!

Vai avīze arī zin, ko tāds apvainojums nozīmē? Vai viņa nezin, kādus briesmu

darbus sociāldemokrātu ļaunie un notiesājamie centieni visā Eiropā un īpaši
arī krievu ķeizara valstī jau padarījuši pret valdību un cilvēku sabiedrību un

ka mūsu valdība ir pašā cīnīšanā, šos skādīgos un slepenos ienaidniekus apkaro-

jot? Vai viņa zina, ka, ja arī kāds redaktors Krievijā būtu sociāldemokrāts,

tas nevienas stundas nedrīkstētu savā vietā palikt, bet būtu
saņemams un ieslo-

gāms? Tā es toreiz atbildēju uz nedibināto uzbrukumu
.. .

Mēs esam zvērējuši

savam kungam un ķeizaram uzticību, un, ja būtu arī tāds krauklis, kas domātu

citādi, tad tas izstumjams no sabiedrības! Tas tad vairs nav latvietis, nav

mūsu draugs un brālis ...»

«Daudz slikta, daudz, nihilisti un sociāldemokrāti mums ar saviem trakiem

darbiem darījuši!» Zariņu Kārlis nopūtās. «Viņu darbam krita par upuri Alek-

sandra II dzīvība. Vācieši nu mūsu tautisko kustību mēģināja nostādīt
par

tādu

pat noziedzīgu centienu. Mācītāji no kancelēm latviešus lamā
par

nihilistiem. Kur-

zemes gubernators Pauls fon Lilienfelds izlaida cirkulāru par laupīšanām, dedzi-

nāšanām, nepaklausību kungiem, autoritatu necienīšanu, kas auglis no latviešu tau-

tiskiem centieniem. Apzīmēja Rīgas Latviešu biedrību kā visa ļaunuma perēkli.
Biedrība gan viņu par to izslēdza no savu goda biedru skaita, bet no tā laika arī

viņas priekšnieks Krišjānis Kalniņš nav pielaists vairs ne pie vienas delegācijas
Pēterburgā. Biedrībai tas ļoti kaitējis ...»

lestājās uz brīdi it kā tāds sērīgs klusums
.. .

«Pēc manām domām,» Perlants beidzot domīgi iebilda, «tas varbūt arī bija
pārsteigts solis, ka biedrība slēdza ārā no sava biedru skaita kroņa ierēdni. Tas

piedod lietai tādu nokrāsu, it kā latvieši būtu pretinieki krievu valdībai. Jā, pret

vāciešiem mēs varam cīnīties, un tas arī mūsu pienākums, mēs varam svinēt sa-

vus brīvestības svētkus . .
.

Bet citādi mums nebūs dot ne mazākā pieturas punkta

* Ar vardu «nihilisti» Deglavs gandrīz visur apzīmē narodnikus-teroristus.

(Red.)
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domāt, ka mēs, latvieši, i tik daudz kā
par naga

melnumu gribētu uzstāties pret

valdību un viņas rīcību ...»

«Tas ir taisnība, draugs!» Juris viņam piebalsoja. «Mēs tagad varam svinēt

brīvestības svētkus, bet mūsu brīvestības svētki lai ir pateicības un izlīdzināša-

nas svētki. Pateicības svētki pret augsto valdīšanu, kura mūs ar citām tautām

nostādījusi uz vienāda stāvokļa. Izlīdzināšanās svētki ar vāciešiem, jo, kas pret

mūsu tēviem grēkots, tas ar labiem darbiem atsegts, ar skolu dibināšanu, derīgām
iestādēm un tā joprojām. Mums pašiem vairāk jāstrādā un mazāk jābrēc! Tie

lielākie bļāvēji latvju tautai maz labuma darījuši un vairāk skādējuši, nekā tie

mūžam varēs atbildēt
. .

.»

«Bet mums, latviešiem, arī vairāk vienprātības vajadzētu,» Zariņu Kārlis

pēc brīža iebilda. ««Baltijas Vēstnesis» un «Balss» vienā pusē un «Baltijas
Zemkopis» 142

otrā pārāk nikni apkarojušies... griezuši, tā sakot, viens otra

miesā ...»

Piedošanu!» Māteru Juris iesaucās. «Mēs esam mieru turējuši, ciktāl tas bija

iespējams un to mūsu vīra gods atvēlēja. Par ko tad mums domu izmaiņa pirmo-
reiz sākās? Kurzemes muižniecībā bija pamodusies kāda liberāla strāva, kas gri-

bēja dot arī zemniekiem kādas vietas landtāgā, bet par to paturēt savu pārsvaru

un savas privilēģijas. Tas bija 1879. gadā. Vācu laikraksti šo mazo piekāpšanos,

ar kuru muižniecība, patiesībā ņemot, gribēja izvairīties tikai no reformām, dēvēja

par «vēsturisku būvēšanu», un dīvaini ir, ka arī «Balss», «Rīgas Lapa» 143
un pat

«Baltijas Vēstnesis», kurš
gan it pareizi noprata Vidzemes muižniecības nolūkus

1870. gadā, aizstāvēja šoreiz vācu «vēsturisko būvi». Es turpretim biju pretim
tādiem ielāpiņiem un prasīju reformas, kādas tās visā pilnībā izvestas Krievijā.
Mans uzskats bija un ir vēl tagad, — ka visu labu mēs varam cerēt vienīgi no

mūsu taisnās, žēlīgās valdības . . . Bet mūsu pašu tautiskie laikraksti
par

tādiem

ieskatiem sāka mani apkarot . . . apkarot vēl slimāk nekā savu nāvīgo ienaidnieku...

Kā es tad varēju klusu ciest?! ...»

«Diemžēl, tā gan bija!» Zariņu Kārlis piebilda.
«Kā jau sacīju,» Māteru Juris turpināja, «no «vēsturiskas būves» mums ne-

bija ko cerēt. Vācieši savas reformas apcirpa līdz beidzamam, un tām pašām

maz vietām, ko latviešiem gribēja novēlēt, muižnieki prasīja sev patīkamus kandi-

dātus. «Zeitung fūr Stadt und Land» sauca un brēca, ka jaunlatviešu rīdītāji

pie vēlēšanām būtot jāsavalda. Nederīgi kandidāti, kas būtu jaunlatvieši, būtot

gluži atstādināmi. Tātad ne to pašu mazumiņu latviešiem negribēja novēlēt no tās

«vēsturiskās būves», kurai par labu «Balss» un «Baltijas Vēstnesis» gribēja

pārdot mūsu dibinātās tiesības. Beidzot konservativā grafa Kaizerlinga partija

paturēja virsroku un latviešiem gluži nekā nedeva. Bet toties mēs ceram daudz

vairāk no savas žēlīgās valdīšanas, kura izsūtījusi pie mums, Baltijā, senatoru re-

vīziju. Tādēļ lai latvieši neguļ un meklē savas tiesības un arī lai paši izsaka

savas patriotiskās jūtas par ķeizara nama priekiem un bēdām visos svarīgos
notikumos. Lai negaida to vis no saviem aizgādņiem-muižniekiem . . . Un par to

«Baltijas Vēstnesis» un «Balss» mani apkaroja .. .»

«Itin pareizi!» Zariņu Kārlis piebilda. «Arī tu biji ass un ātrs, bet, visā

kopībā ņemot, man jāsaka, ka tev vairāk taisnības nekā taviem pretiniekiem vai,

labāk sakot, agrākiem draugiem. D. Tomberģis un Bertramu Kārlis tevi gribēja

izgāzt cauri no Kurzemes biškopēju biedrības, to «Baltijas Vēstnesis» it labi

zināja, bet drukāja Bertrama Kārļa nepareizās ziņas par tavu rīcību. Nekur šis

Bertrams nav izgājis bez pārspīlējumiem un nepareizībām, kuras vēlāk jāatsauc.

Tādu aplamu ziņojumu tas bija ielicis arī «Baltijas Zemkopī», kad' bija pie tevis
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par palīga redaktoru. Tu ilgi liedzies nodrukāt manu atbildi, tādēļ ka ticēji

savam Bertramu Kārlim, kas tev stāvēja tuvāk nekā es, svešais
..

.»

«Es toreiz jau Bertramu Kārlim 102 un vairāk reizes jau tiku galvu mazgā-

jis,» Māters attrauca, «bet tāda vārna pērta, tāda nepērta! Es viņu mīlēju, tādēļ
ka viņš bija krietns latvietis un savu tautu mīl, bet sirdsēstus viņš man darījis

diezgan ...»

«Savā Kārlīša dienas grāmatā «Baltijas Vēstnesī» viņš par tevi šķīstus melus

uzdziedāja,» Zariņu Kārlis turpināja. «Bet vēl jo vairāk tavs agrākais draugs
Ādolfs Alunāns — —»

«Ko tas Griķu putrinskis?!» Māteru Juris nepatīkami sarāvās. «Labāk jau

par viņu nemaz nerunā. . .»

«Kas taisnība ir, tas man jārunā, lai dzird to visi tautieši!» Zariņu Kārlis

pastāvēja. «Redziet, kungi, kā tas bija! Pirms viņš strādāja līdzi «Baltijas Zem-

kopī» un sniedza tur oriģinalstāstu «Divas māsas». Nebija šis stāsts diezinkāds,

bet arī savas teātra atmiņas tas rakstīja. Bet, tiklīdz «Baltijas Zemkopis», gan

asi, bet ļoti taisnprātīgi, aizņēma viņa «Preciozas» pavisam nekrietnas izrādīšanas

labad, par ko viņš tomēr no 30. augusta komitejas lielu naudas sumu likās

izmaksāt, tad Ādolfs Alunāns rakstīja «Rīgas Lapā» ķengāšanas rakstu vai

paskvilu: «Kā Griķu Juris apsievojās». Tas ir tas seklākais un muļķīgākais,
un arī neticamākais joku gabals, kādu vien esmu lasījis . . .»

144

«Par «Griķu Juri» tas nav kautrējies nosaukt savu nelaiķa krusttēvu Juri

Alunānu,» Māters steidzās paskaidrot . . .
«Nē, nē, ar to domāts cits Juris, Māteru Juris,» Zariņu Kārlis pārlaboja.

«Tas ir vēl nekrietnāk! Un tad paskvilas teātra izrādēs iepītās kuplejas! Savu

benefici Rīgā tas bija reklamējis ar uzsaukumu:

«Lielais tautas vīrs, nu trīci
— Dzirdēsi uz benefici . ..» Pašā izrādē izķēmo-

jies, ka dakteris Māteru Jurim izdarījis pie galvas operāciju, smadzenes nolicis

uz šķīvja, bet kaķis piezadzies klāt un tās apēdis. Pēc tam viņš piepildījis galvas
kausu ar sienu un aizšuvis

..

.

«Trarararā . . .!» Māteru Juris piepeši iedziedājās, kā jau parasts, kad mie-

rīgā garā nevarēja noklausīties, kas viņam nepatīkams.
«Es nesaku, ka tas bija labi!» Zariņu Kārlis turpināja un piespieda viņu

klusēt. «Atceries, ka es toreiz tavā avīzē, līdz sirds dibenam sašutis, pret to rak-

stīju. Visas šīs nelietības bija mērķētas pret rakstnieku Teodoru Rolandu — —

mēs zinām, kur viņš meklējams. So vārdu viņš bija pieņēmis, ārzemes vācu laik-

rakstos par mums, latviešiem, labu rakstīdams, un arī šo vārdu turpmāk paturēja
kā savu otro nosaukumu. Sis vīrs, kur viņam pašam nāvīgas bultas virsū šāva,

tik smalki spēja aizstāvēt un tik mīļi rakstīt
par mūsu mīļo Latviešu biedrību,

par viņas teātra vadoni Ādolfu Alunānu
..

. «vvelches (Theater) von einem

sachgemāß herangebildeten Director geleitet wird», kurš sacīja, ka Latviešu

biedrības mērķis ir: «Hebung der Bildung, der belehrenden Unterhaltung und

vvohlstāndige Geselligkeit
..

.» Tāds vīrs, kas tik jaukas lietas prot slepenībā un

saviem ienaidniekiem aiz muguras pastrādāt, tāds paceļas augstu pār viņiem! ...

Tāds arī turpmāk zinās nolamāts nelamāt ■— — »

«Pateicos, draugs, pateicos!» Juris aizkustināts spieda roku. «Tu esi viens

no maniem nedaudziem uzticamiem kara biedriem! . . .»

«Tā es par tevi rakstīju 1878. gadā . . . Tagad es tā vairs nevaru sacīt
.. .

tu esi ņēmis iemeslu man to sacīt. Kopš esi laidis klajā savu oriģinalromanu
«Patriotisms un mīlestība», 140

tu esi noslīdējis lejā pie saviem pretiniekiem. At-

vaino mani, bet kā tavam draugam man ir tas jāsaka .. .»
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«Ka ne, ne!» Māteru Juris palika nemierīgs. «Es tevi nesaprotu .. .»

«Bet es tevi saprotu! Es saprotu, ka tu biji sarūgtināts, ka tevi ienaidnieki

no visām pusēm ielenca. Draugi, kas gribēja palīdzēt tev noturēt «Baltijas Zem-

kopi» uz kājām, pārvērtās par ienaidniekiem un šinī pašā «Baltijas Zemkopī»
sniedza «maldoša bruņinieka Rolanda ceļojumus», meta dubļus uz tavu rakstnieka

vārdu un tavu rakstnieka darbību. Es arī saprotu tavu iekšējo satricinājumu un

neticību uz pasauli, kad tava laulības paradize pārvērtās par pekli un tev no

agrāk mīļotās un pielūgtās sievas bija jāšķiras. Kā trenkātam briedim, no visām

pusēm vajātam, tev spalva arī it viegli varēja paskriet uz vienu vai otru pusi vai-

rāk, nekā vajadzīgs, un jūta, kura bija apslāpējama, izlauzties uz āru. Un tādēļ
es ļoti nožēloju, ka neesmu varējis tevi aizkavēt no tā, kas parādījies atklātībā . . .»

«Bet ko tad tu vari man pārmest?!» Juris it kā apjucis sacīja. «Kas tad

«Patriotismā un mīlestībā» būtu nepareizs . .
.»

«Viss tur ir nepareizs, ciktāl tu pret saviem ienaidniekiem esi bijis netaisns,»

Zariņu Kārlis cieti noteica. «Apskatīsim tikai tavā romānā darbojošās personas.

Ņemsim Berentu, ar kuru tu esi domājis Bernhardu Dīriķi .. . Viņš par tevi

rakstījis slikti, tas tiesa, nav mēģinājis tevi saprast vai tīši tevi pārpratis. Bet no

Latviešu biedrības tas nav guvis nevienas kapeikas, nedz arī gribējis no viņas

iedzīvoties, kā tu to nostādi. Tālāk Ričards, ar kuru esi domājis Richardu Tomsonu.

Viņš ir gan bankrotējis, tas tiesa, bet ne ar blēdīgu nolūku. Viņš drīzāk kritīs

par upuri saviem ideāliem, ka, gribēdams pacelt latviešu zemkopību, mēģinājis ap-

gādāt to ar lētiem mākslas mēsliem, kuri neizdevās tā, kā viņš to gribēja. Kas

viņu pazina, neviens tev nepiekritīs, ka viņš būtu no kāda kapitālu aizņēmies,
būdams tai cietā pārliecībā, ka to vairs neatdos. Arī ar sievietēm viņam bijusi
darīšana diezgan, bet tādu zemu, noziedzīgu izturēšanos, kādu tu viņam piedzejo,

gan neviens viņam nevarēs pārmest. Nav dzirdēts arī, ka viņš būtu mēģinājis kā-

dam sievu atvilt. Ja tu sevi esi domājis par
Vitalvu Jāni, tad taču tu pats vis-

labāk varēsi liecināt, ka viņam ar tavu Laimu nav bijis nekādu sakaru. Mēs visi

esam cilvēki, katram mums savi trūkumi un vainas, bet nevajag piedzejot to, kas

nav. Tālāk, Berglins taču cits nekas nevar būt kā advokāts Krišjānis Kalniņš,
Latviešu biedrības priekšnieks. Lai viņš naudas kārīgs, lai kā, bet uztiept viņam
tādu cūcīgu noziegumu, ka tas blēžiem palīdz otru apkrāpt un vienu parādu

trīskārtīgi piedzīt, tas taču drusciņ par daudz!
.. .

Arī Frīdrichs, kas nav ne-

viens cits kā advokāts Veinberģis, nav pareizi zīmēts. Tas nav tik atklāts un pri-
vātās lietās labprāt neizsaka, ko viņš domā, un neizrāda, ko viņš jūt. Nav domā-

jams, ka viņš iejauksies otra mīlestības lietās un par tām vēl ņirgāsies. Tāpat
nejauki un nepareizi ir tēlots Ģederts, kuru es pazīstu par

Pūcīti. Nostāsts ar to

radinieci un naudas zeķi var būt tikai prasta mēlnesība un tenka. Andrejs, tava

«Zemkopja» izdevējs Ābrands, varbūt tev arī ir pāri darījis, taču viņam tādu

noziegumu ar blēdīgu nolūku piedzejot nevajadzēja un viņu uz katorgu notiesāt

arī ne! . . . Arī Stālberģi tev nevajadzēja ļurbot, likt viņam sapulcē aizmigties un

viņa cigāram iekrist siekalu peļķē ...
Ka viņš klasiķus tulkojis, lūkojis latviešus

ar tiem iepazīstināt, tas taču nav slikts darbs. Pat Indriķi, kas ir mūsu draugs

Laube un kuru esi gribējis labu tēlot, tu esi izķēmojis, bāzdams tam tādas muļ-

ķības mutē un uztiepdams tam tādas rīcības, ka viņš bijis spiests tam visam

protestēt ...

Un visi tie kučieri, skroderi un siļķu tirgotāji, kurus tu esi āzējis,

vai tie tāpat nav latvieši un mūsu tautas brāļi?
..

.»

«Taisnība, taisnība!» vecākie draugi, kā: Neimanis, Straube un Brūms,

piebalsoja . . .
«Bet pats bēdīgākais,» Zariņu Kārlis turpināja, «ko tu varbūt pats nemaz
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neesi apsvēris, ir tas: visus mūsu latviešu vīrus tu esi nostādījis par plukatām,
noziedzniekiem un ākstiem un viņiem pretim vāciešus, visus tos brīvkungus Rich-

terus, literātus Kūlberģus un Krummerherus, visus tos bez izņēmuma mūsējiem

pretim esi tēlojis kā tikumības paraugus un goda vīrus. Tie līdzinājās tīri vai

eņģeļiem un ar savu labo sirdi paceļas augstu pār mūsu latviešu plēsīgiem vil-

kiem un lāčiem
. . . Redzi, to vācieši grib, tā viņi par sevi un par mums domā,

tā viņi abas tautības vienu pret otru cenšas nostādīt. Tas ir tas, pret ko tu visu

savu mūžu esi karojis, bet nu savu darbu noārdījis. Tev nu tālāk vairs nav

kur iet! Tev ir jānozūd no skatuves vai arī savs beidzamais darbs jānoārda
un jāsamin, un jāsāk atkal par jaunu ...»

Ērgļu Kārlis sekoja tam visam kā bez elpas .. . Māteru Jurim turpretim
sviedru lāses spiedās uz pieres, to klausoties. Viņš likās, it kā to nedzirdētu,
allaž ietrallinājās un citādi izrādīja savu nepatikšanu, vēlēdamies, lai nepatīka-
mais temats tiktu nobeigts . . .

«Saku tev to tādēļ, ka esmu tavs draugs un ar tevi labi domāju,» Zariņu
Kārlis nesaudzīgi turpināja. «Skāde

par tavu citādi skaisto
romānu,

kurā tik

daudz jūsmu, architektonikas, gleznu un siltuma. Tu būtu vārda pilnā ziņā lat-

viešu labākais romānists, ja tu nebūtu tā sanerrojies. Kad es iedomājos, kad mēs

uz «Baltijas Zemkopja» sacensībai iesūtītiem romāniem godalgas spriedām, kas

tur nu bija! Es biju spriedējos, Laubes Indriķis un M. Lukēvics. Mēs bijām

spiesti ja ne arī pirmo, tad taču otro godalgu —• 80 rubļu un sudraba spalvu —

piespriest studentam Zanderam par viņa «Austam». 146 Ne tur tipu, ne raksturu,
ne gleznu, ne darbības, ne plastikas, ne rituma. Nekādu individu, kas kaut

kādi atšķirtos viens no otra un parādītu kādu īpatnību. Viss pelēks un vienmu-

ļīgs, tik viens, kā otrs, tikai mazliet vēsturiskas ziņas iz Kurzemes hercoga

Jēkaba laikiem, kas stāstam dod cik necik vērtības. Tikai jaunus vārdus šis

rakstnieks grib radīt. Tā «reiks» viņam nozīmē hercogu «karada» — kaut ko

karam līdzīgu, «teidiņš» — saeimu, «pakums» — pārvaldnieku, vārdi, kas

nezinkā radīti un no kā atvasināti, un šinī ziņā stāsts ir oriģināls un savā ziņā
vienīgs. Bet kādu godalgu gan, salīdzinot ar to, mēs lai būtu piesprieduši tavam

«Patriotismam un mīlestībai» ...»

«Pagaidi tikai!» Māteru Juris iesaucās. «Es laidīšu klajā vēl daudz labākus

darbus
.. . Teodors Rolands nevaid miris, viņš celsies un dosies atkal dzīves

mutulī. . . Viņš ies līdz ar Latviju pretim jauniem, labākiem laikiem. Kad visas

manas teorijas būs piepildījušās, kad būs vācu muižniecībai blakus latviešu muižnie-

cība ar vienādām tiesībām! Tādēļ slava lai krievu ērglim, kurš mūs ņēmis zem

saviem spārniem .. .
uzdzersim mūsu lielai tēvijai Krievijai: urā! lai viņai slava

..
.»

Siem vārdiem sekoja tāda sajūsma, aplausi un ovācijas, kādas varbūt tagad
nebūtu domājamas. Kausi pie tam tika tukšoti līdz dibenam un pildīti no jauna.
Gara stāvoklis, neraugot uz izgājušās nakts nogurumu, arvien dzīvāks

.. .
Saulīte pa tam jau bija brokasta laikā un dārzā cilvēku saradies vairāk. Bet

tie neizskatījās pēc tādiem, kas te sava prieka dēļ. Nepacietīgi tie sēdās no viena

sola uz otra vai arī it kā uztraukti staigāja pa dārza celiņiem. Starp citiem arī

Cipa no tālienes lidoja un lidoja apkārt galdam, pie kura mūsu_ draugi bija pie-

sēduši, it kā gribētu nākt klāt, bet neuzdrošinātos. Pamanījis Ērgļu Kārli, viņš
tam meta ar acīm, ka grib ar viņu runāt

.. .
Kārlis piecēlies un nesamanīdams viņam tuvojās: «Ko tu gribi?»
«St!» tas aizlika roku priekš mutes. «Vai te pie jums ir arī tas Mātera

lielskungs?!»
«Ir gan!»
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«Tā man mājā teica, ka viņš te būšot. Vai tu nu, Kārli, nevarētu pie viņa

aizlikt priekš manis labu vārdu? Vai viņš mums, kalpiem, nevar sataisīt labu

rakstu pie Manaseja*, lai tas mums dod zemes? Lai izliek viņš labi
. . . viņš

jau protot ...»

«Es nezinu,» Kārlis atbildēja. «Manaseins jau atgriezies atpakaļ uz Pēter-

burgu.»
«Nu tad lai viņš sūta tam rakstu uz turieni!» Cipa tielējās.
«Es nezinu

. . .
būs jāparunā . . .

Diezin vai viņš gribēs, ka to traucē
. . .»

«Parunā
gan,

Kārli! Es tev izsaukšu šēlķinu un pāra pudeles alus
..

,»

«Varbūt, ka tu pats vari nākt pie galda un stāties kompānijā?!» Kārlis

ieminējās. Bet tad iegādājās, ka pie galda arī Perlants un kādi tam ieskati par

kalpiem. Tas ar Čipu nekad pie viena galda nesēdēs . . . «Nē, nē, pagaidi
...

es

parunāšu . . .»

Viņš gribēja jau iet atpakaļ pie galda, te vēl kāds vīrs māja viņam ar roku

un meta ar acīm. «St, sst! Parunā
par mani arī. ..»

Tas bija Maz-Klincis, kas vagonā ar Pļausi bija runājis. «Vai viņš man

varētu sastādīt to rakstu uz Manaseju vai oberaupgerikti, kur nu tas krīt?!
..

.
Bet tad sadot tam manam pušeniekam krietni ...»

«Nezinu .
.
. sacīšu to viņam .

. .»

«Nu jā, parunā
...

Es jau, tu zini, samaksāšu labi un magaričas arī

nežēlošu ...»

Tur radās vēl citi, kam tādas pat darīšanas un tikai ausis vien spicēja, vai

nevarētu tikt pie kunga klāt.

Kārlis aizgāja pie Jura un pateica tam, ka tādi un tādi ļaudis ar viņu grib

runāt . . .

Māters piecēlās un gāja viņiem pretim. Viņa skatiens bija tik stingrs un caur-

urbjošs, ka, nelūkojot uz visiem gaismas un attīstības laikiem, cits tik tik

nekrita viņam pie rokas.

«Ja jums pie manis kāda darīšana, tad nāciet pie manis mājās!» viņš stingri

un noteikti sacīja. «Es pēc grūtiem darbiem gribu drusciņ atpūsties, bet jūs mani

traucējat ...»

«Cienīgs lielskungs,» drošākais iz pulka atbildēja, «mums ļoti steidzīga darī-

šana . .
.

mums tālu mājas . . . Tur jau .viens mums teica, lai ejot pie to apikātu

Tomberģi, tas arī itin labi tos rakstus taisot un vēl lētāki .
.
. Sis aizvedīšot mūs.

Nē, nē, mēs atteicām, gribam pašu Mātera lielkungu ...»

Tas, kā rādījās, Jurim briesmoti patika. «Tomberģis nav nekāds advokāts.

Pie manis agrāk par skrīveri būdams, tas gan likumos drusciņ ieskatījies, bet pat-

stāvīgi viņš vēl strādāt nevar
...

Nu labi, raudzīšu jums izlīdzēt
.. .

noturēsim

savu konsultāciju tepat kur... Frīdrich!» viņš māja ķelnerim. «Jūs man ieradī-

siet kādu istabu un dosiet papīri, spalvu un bloku
.. . man te tiem tautiešiem

drusciņ jāizpalīdz . . . Un jūs, mani kungi,» tas beidzot griezās pret saviem galda

biedriem, «atvainojiet mani uz kādu īsu acumirkli
. . .

Tiklīdz būšu izdarījis savas

darīšanas, būšu atpakaļ pie jums .. . Tikai neizklīstiet
.. .

mēs vēl padzī-

vosimies ...»

Ar šiem četriem pieciem klientiem viņš drīzi vien domāja galā tikt, jo uz

savu lielo darba spēju Māteru Juris bija ne mazum lepns. Krieviski, vāciski, ka

grib, tas nav labi apgriezies, kad raksts jau gatavs .. . Arī ar honorāriem tas

nebija visai plēsīgs, bet samaksāt gan lika
.. .

* Senatora Manaseina. (Aut.)
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Pa tam pie galda valodas drusciņ apklusa, jo nebija vairs tāda viduspunkta,

ap ko viss grozītos . . . lestājās it kā tāds dziļš klusums
...

it kā katrs pie sevis

ko pārdomātu . . .

«Juris tomēr nav slikts cilvēks!» Neimanis no Kalnaciema pēdīgi iesaucās.

«Lai arī viņš varmācīgs, bet atriebīgs viņš nav. Mēs abi ar Straubi taču saskrē-

jāmies ar viņu tikpat kā uz nažiem,* izslēdzām viņu no Jelgavas Latviešu biedrī-

bas — — man žēl, ka to darījām — — bet vēlāk, kad mums pie tiesām slikti

gāja, viņš bija pirmais, kas mūs glāba. Viņš uzstājās priekš mums ar tādu sparu

un mūs ar tādu uzticību pestīja, it kā mūsu starpā it nekas nebūtu noticis ..
.»

Zariņu Kārlis, ar neliekuļotu prieku smaidīdams, noklausījās labo liecību
par

savu draugu, kura dēļ tas ar rīdziniekiem bija sagājis gluži naidā. «Bet zobs nu

viņam gan bija ass, un, kad biji viņu nokaitinājis, tad nu nerādies viņam nemaz

tuvumā,» Straube no Šķibes liecināja. «Vai dieviņ, Puči,* ko viņš tev toreiz savā

avīzē darīja par tām «bačiņu» laivām, ar kurām biji vedis Latviešu biedrību pie

sevis zaļumos. Ja jau viņš kādu sāka ēst un tu viņam nepadevies, tad līdz kau-

lam! Tāds pat kā Kurzemes baroni un lielikungi, nemaz labāks
..

. Saprotams,
kam viņš bija labs, tam atkal labs

..
. Saprotams, latviešu tautai jau nu viņš

lielu labumu darījis
.. .

Jelgavas Latviešu biedrība jau arī viņa nopelns
..

. Bet

sev viņš labumu, jāteic, nav darījis nekādu
...

tie citi viņu norēja . ..»

Pagastu vecākie nu sāka sarunāties par agrāko gadu notikumiem, un Kārlis

dabūja daudz daudz svarīgu ziņu, par
ko tas līdz tam vēl nezināja. Vispirms par

Jelgavas Latviešu biedrības vēsturi. Tāda, pēc Rīgas parauga, Jelgavā nav ilgi
atļauta. Priekš 30. augusta jeb brīvestības svētku svinēšanas bija sastādījusies
kāda sevišķa svētku komiteja. Vecais Pēteris Alunāns, P. Zēvalds, Viļņas vies-
nīcnieks Zāmelis Veinberģis — tie bija «svētku komitejā» tie lielie vīri. Kad Mā-

teru Juris ar savu avīzi sāka griezt uz sevi tautas vērību, tie uzņēma arī viņu
komitejā. Bet drīz vien sagājuši naidā un viņu no komitejas izstūmuši. Are, toreiz,

kad Ādolfam Alunānam bija izmaksājuši 532 rubļus par to «Preciozu», kuru

Māters skarbi nokritizējis. Izrāde bijusi zem katras kritikas, un jelgavnieki par

savu naudu taču gribējuši ko labu. Rīgas aktieri atsaukušies, ka tie nekādu atlīdzību

no Ādolfa Alunāna nav saņēmuši, vienīgi tēriņu Pēterburgas viesnīcā, par
ko

katrs varot pārliecināties .. . Svētku komiteja ilgi liegusies nodot atklāti rēķinus
un,

kā domājams, dzīvojusi labu dienu.

Nebijis neviena orgāna, kas tai pretim rīkotu. Kurzemes Biškopju biedrībai,
kurā Māters bijis par priekšnieku, tādi rīkojumi nav atļauti, tai vienīgi bijis brīv

nodarboties ar priekšlasījumiem par biškopību. Un tur jau arī Tomberģis sācis

Māteram krist lielos, bet ir gan
savaldīts un no biedrības izslēgts. Runājuši tad:

«ak; kad varētu Jelgavā nodibināt Latviešu biedrību!»

Māters ar Kurzemes gubernatoru P. fon Lilienfeldu stāvējis diezgan labi, jo

bijis pie tā par latviešu tulku un pelnījis 800 rubļus gadā. Tad tika sasaukta

Dobeles apriņķa pagastu vecāko sapulce, lai pārrunātu uz pagastiem attiecīgās
vajadzības. Jādomā, ka tur bijis arī klāt Mātera nopelns. Bet divas reizes tikai

sanākuši, tad vairs nevarējuši, jo pēc Aleksandra II nāves gubernators Lilien-

felds izlaidis to briesmīgo cirkulāru pret latviešu tautisko kustību, uzkraudams tai

par vainu visas zirgu zādzības un dedzināšanas. Bet, kamēr gubernators bijis
vēl labos prātos, tas nav pretojies, ka ministrija apstiprinājusi Jelgavas Latviešu

biedrību. Tā izcēlusies uz Mātera iniciativi no tās pašas pagastu vecāko sapul-

* Reimaņa maju vārds. (Aut.)
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ces un viņas pirmais priekšnieks bijis Neimanis. Sī biedrība nu ņēmusi brīvestī-

bas svētku rīkošanu savā rokā.

Svētku komiteja nu negribējusi padoties un rīkojusi pretim. Latviešu biedrība

pieņēmusi par
direktoru dziedātāju Brežinsku, kurš rīkojies pa pilsētas teātri.

Turpretim Ādolfs Alunāns svētku komitejas vārdā rīkojies pa Sirkenhēfera

dārzu. Beidzot Stālberģis uzņēmās biedrības teātra izrādīšanu ar nodomu kul-

tivēt klasiķus. Tika jau izrādīts «Venēcijas tirgonis» no Šekspira, bet laucinieki

gan maz no tā saprata. Svētku komitejai nu bija jāpadodas un jālikvidē sava

darbība. Bet arī Māteru Juris vairs nevarēja noturēties savas popularitātei
augstumos.

Pa daļai viņš pats visvairāk pie savas nelaimes bija vainīgs. Viņš bijis pārāk
nepraktisks savās saimniecības lietās un arī gribējis pārspīlēti lepni dzīvot. Tas

smēķējis cigārus par 80 kap. gabalu. Viņa alga pie gubernatora iztaisījusi
800 rbļ. gadā. «Baltijas Zemkopim» abonentu bijis arī jau savi 3000. Tāpat no

sava sievas tēva, Elejas brūvera Kantera, tas dabūja meitai līdzi labu pūru.
To visu viņš paguva izdot īsā laikā un ietaisīt vēl labus parādus. Brāļi arī viņam
palīdzēja, jo pārvaldīja avīzes saimniecību un vilka, cik varēja uz savu pusi.
Un tā viņš aizgāja postā. Bija aizņēmies lielākas sumas uz vekseļiem, un, tā kā

nespēja tos samaksāt, tad parādu devēji viņu sēdināja cietumā. Tā viņš dažu labu

reizi vairs nekā nevarēja, jo pastāvīgi viņa brīvība bija apdraudēta. Beidzot vēl

viņa laulības dzīve izrādījās nelaimīga, un laulības šķiršanas prāva viņu sagrauza
vēl jo vairāk, ka viņš, tā sakot, zaudēja ir saimniecisko, ir morālisko līdzsvaru.

Zariņu Kārlis zināja pastāstīt vēl vienu lietu, kas viņam ļoti kaitēja. Tā bija

jauniznākušo avīžu konkurence. 1878. gada beigās iznāca «Balss»
.. . Dīriķis sa-

vam «Baltijas Vēstnesim» vis neņēma klāt «Balss»
proves numuru,

bet Māters

bija tik labsirdīgs un galants, ka to darīja. Bet caur to viņš savam «Baltijas

Zemkopim» tik lielā mērā kaitēja, ka nevarēja to vairs ar saviem līdzekļiem izdot,

bet bija nu viņam jāmeklē palīgā kapitālisti. Tie nu ar Abrandu priekšgalā gan

viņam izpalīdzēja, pieņēma, tā sakot, viņa avīzes administrāciju zem kurateļa, līdz

no pārpalikuma parāds bija dzēsts. Avīze no Jelgavas tika pārcelta uz Rīgu, bet

viņai kā nebija, tā nebija vairs laimes. Juris nodevis viņiem avīzi ar 4600 rbļ.
parādiem, bet pusotra gada laikā parādu suma bija pieaugusi jau pāri par

12.000 rbļ. Māteru Juris tātad vairs nevarēja cerēt, ka dabūs savu avīzi atpakaļ,

un, tā kā vēl starp viņu un administrāciju radās nesaskaņas un berzēšanās — admi-

nistrācija caur sludinājumu uzaicināja redaktoru uzdot savu adresi, ko redaktors

ne mūžam nevarēja, jo viņam bija jāslēpjas no savu vekseļu īpašniekiem, — tad

viņš beidzot lauza līgumu un atsacījās no savām īpašuma tiesībām uz «Balt.

Zemkopi»
..

. Viņš pēc tam izdeva «Tiesu Vēstnesi», 147 bet tas arī, kā jau
redzat: iet un apstājas, iet un apstājas. Tikai Juris vēl nepamet cerības, ka

atgriezīsies atpakaļ vecie laiki un viņš tiks atkal uz zaļa zara.

«Viņš ārkārtīgi un izšķērdīgi no dabas apdāvināts cilvēks,» Zariņu Kārlis

nobeidza ziņojumu, «savas lepnās un atklātās dabas dēļ tam arī daudz ienaid-

nieku. Sevišķi viņu apskauda studētie, ka viņš kā pašmāceklis bija ieņēmis vel

ievērojamāku stāvokli tautas druvā nekā viņi . . . Viņi meklēja pēc kļūdām sīku-

mos, kādas pašmācekļiem, protams, var atrast . . . Bet, neraugot to visu, Māteru

Jura popularitāte apēnoja daža laba studēta tautas darbinieka slavu, un tādēļ viņi

centās to nobīdīt pie malas. Tikai, ja viņš būtu pratis noturēt cik necik kārtībā

savas saimnieciskās lietas, viņš būtu visus pārspējis un palicis uzvarētājs pār

saviem pretiniekiem . . . Dievamžēl, tagad rādās citādi . ..»

Pa tam Māteru Juris ar saviem klientiem bija izpravījies. Viens pēc otra tie
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aizgāja apmierinātiem vaigiem, bāzdami kabatā no Jura pagatavotos papīrus, ar

kuriem tie cerēja izdarīt lielas lietas. Protams, ka pie tāda gara stāvokļa tie arī

nebija ar honorāru skopojuši, un Juris jau arī nebija tas vīrs, kas strādāja gluži
zem cenas. Kad viņš atnāca atpakaļ, tad tikai to varēja manīt, ka viņam tagad
nauda ir. Un, kad Māteram bija nauda, tad viņš gribēja apkampt visu pasauli.

Viņš vienīgais gribēja saukt un vienīgais maksāt. Ne ķelneri tagad vairs

varēja atnest diezgan labu konjaku, ne diezgan labus cigārus. Labākus, arvien

labākus Juris prasīja, kad arī viņam tika dots pats tas labākais.

«Ir labi uz brīdi aizmirst ikdienību un būt no sirds jautram!» viņš sacīja.

«Diezin vai atkal tik jauni kopā sanāksim .
.
. Lai dzīvo Latvija, lai dzīvo Bal-

tija! Dzersim un dziedāsim, draugi!»

Viņi nu uzsāka dažnedažādas tautu dziesmas: «Pūt, vējiņi, dzen laiviņu ..
.»

vai atkal «Kur tu iesi, smuks puisīti, pelēkiem svārciņiem . . .

Cauri Rīgu, cauri

Jelgavu, uz Dobeles meitiņām . .
.» Jura iemīļotā dziesmiņa bija arī «Saulīt' tecēj'

tecēdama
.. .» un bez tam paša sacerētas un komponētas dziesmas

. . . «Latvju
dēls pie Lielupes», un vēl kāda otra, ko tas labprāt un pie katra gadījuma
dziedāja:

Kad cīruls pavasarā dzied,

Tad kāzas taisīsim :,: :,:

Ai, dzimtenē ir ļoti jauks,
Tu zini, mana mīļākā,
Ai, dzimtenē ir jauks!

Kad ziemā salst un putenē,
Tad dusi tu pie manas krūts :,: :,:

Ai, dzimtenē ir ļoti jauks utt.

Viņam bija spēcīgs varoņa tenors, un, tā kā tas vēl drusciņ forsēja, tad it

visus nodziedāja .
.
. Viņš, tā sakot, bija pate izlaistā jautrība.

Te piepeši tas, it kā no odzes dzelts, uzšāvās kājās un rādīja uz kokiem. Tur

bija nostājies kāds melni ģērbies, kalsens vīrietis bālu, drebošu galvu un lūkojās

šurpu. Viņa vaigs izskatījās patiešām pēc tāda, kas septiņas dienas nāvei parādā

un atnācis savās bērēs lūgt. «Mans padzītais skrīveris Tomberģis!» viņš iesau-

cās . . . «Ko tas tur meklē?! ...»

«Kur, kur ir Tomberģis?» visi ziņkārīgi sacēlās kājās, jo šo vārdu tajos lai-

kos bieži daudzināja. Bija zināms, ka viņš cēlies pret savu kungu un meistaru

un darījis tam daudz raizes. Vispirms gribējis to izgāzt no Kurzemes Biškopju

biedrības, kas viņam nav izdevies, tad mēģinājis izgāzt no Jelgavas Latviešu

biedrības, kas viņam izdevies. Tie, kas šo vīru vēl nepazina personīgi, gribēja to

redzēt . . . «Kur, kur?! ...»

«Tur!» Juris attrauca. «Es viņu padzinu un no savas maizes atlaidu. ..»

Kā spocīgs tēls iz briesmu romāna kalsenais vīrs izstiepa savu sakaltušo

roku . . . «Skrīveris gan. . . bet es pats labprātīgi aizgāju .
.
. Un tagad es dzīvoju

mākslai un zinātnei ...»

Viņš bija turējis priekšlasījumu Jelgavas Latviešu biedrībā par
Lautenbacha-

Jūsmiņa «Zalkša līgavu» un no tās reizes sacīja ikvienam: «Es dzīvoju mākslai

un zinātnei ...»

«Tad šis ir tas Tomberģis!» Viķildu Kristaps iesaucās. «Vai tu gribi, es

iešu un iezvelšu šim tēviņam pa ausi?!»
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«Nav vērts, viņš tā kā tā pats izdzisīs!» Juris atmeta ar roku. «Kas piķi

aizskar, sagāna rokas
. . .»

Un patiešām Tomberģis, grasīdams ar roku, pazuda kokos. Bet Jurim nebija

omulīgi ap
dūšu. Ikreiz, kad ieraudzīja Tomberģi, tas neparedzēja neko labu un

arī tagad bija pavisam iekšēji uzbudināts. Un, it kā gribēdams apklusināt savas

baigās jūtas, tas iesaucās: «Būsim jautri, lai dzīvo! Dziedāsim, dzersim
..

.»

«Turēsim runas!» kāds ieminējās. «Juri, tev jātur runa ...»

«Pareizi, turēsim runas!» Juris attrauca
..

. «Bet pirmajam jārunā manam

jaunajam draugam — Ērgļu Kārlim . . .»

«Nē, citiem papriekšu!» Kārlis pretojās. «Es kā jaunākais pats pēdējais ..
.»

Bet visi palika pie tam, ka viņām pirmām jārunā. «Mēs gribam dzirdēt tavu

runu . . . tautas balss, dieva balss . . . Rādi, ko tu vari
.
. .»

Redzēdams, ka pretošanās nelīdz, Kārlis tad arī piecēlās. Sirds krūtīs nelabi

lēkāja, bet acis liesmoja. Jau sen sapņos viņš bija lolojis to brīdi, kad tas

varētu runāt uz tautu
.. .

sacīt un izteikt visu, ko tas jūt, un tauta klausās
.. .

«Cienītā publika!» viņa balss atskanēja gaiši un skaidri, bet aizrauti un maz-

liet trīcoši. «Kad Pērkons vēl Latviju spēcīgi valdīja, tad mūsu senči bija brīva

tauta. Tie kopa savas druvas un savas dravas, un Bangpūtis piešķīra labu zveju.
Viņi bija Pērkona bērni, un Potrimps, saules dievs, viņus glāstīja. Bet tumsas

gari, Piķis un Jods, viņus nīdēja, raidīja tiem virsū savu tumsoņu baru. Kad

mūsu senči svinēja savus Līgo svētkus, dzēra miestiņu pilniem kausiem, jaunekļi

smēja un jaunavas deja, un sirmgalvji dziedāja un slavēja Pērkonu, tad atnāca

vēstneši: «Dzelžu vīri ir nākuši! Tie izposta mūsu druvas, tie apsmej mūsu die-

vus un svētumus, pastrādā pie mūsu zeltenēm varas darbus un aizved mūsu jau-
nekļus vaņģos. Viņi atņem mums mūsu zemi un laupa mums mūsu brīvību . . .

Lai ceļamies un ejam cīņā pret tiem! ...»

Šķēpi un zobeņi krustojās. Bet tumsoņi prata mūsu senčiem miglu un tumsu

acīs laist un palika uzvarētāji. Viņi laupīja mums zemi un brīvību. Viņi iegrūda
mūs septiņi simts gadus ilgā verdzībā .

.
. līdz atskanēja cara brīvais vārds: «Jūs

esat brīvi, latvieši! Jūs atronaties tagad zem Krievijas varenā ērgļa spārniem
..

.
esat tagad mani bērni un mani pavalstnieki . . .»

Mēs esam modušies no septiņi simts gadu gara miega uz jaunu, labāku

dzīvi. Mēs esam no savām rokām nokratījuši verdzības pinekļus un esam tikuši

pie savas tautiskas apziņas. Kas mums to ceļu ir rādījis? Caur ko mēs tiktāl

esat tikuši! Caur mūsu tautas vadoņiem, mūsu preses darbiniekiem
.. . Viens no

tiem, Māteru Juris, sēž mūsu vidū, un viņa nopelni visiem zināmi. Caur savu

likumu prašanu viņš mūsu tautai un mūsu valodai izkarojis vienādas tiesības.

Viņš ir bijis Pēterburgā un izdabūjis latviešiem pilnīgu preses brīvību. Viņš ir

pārtulkojis Baltijas provinču likumus un rādījis, kur latviešiem tiesa un taisnība...

Viņš ir īsts latvju censonis un ozolu dēls . . . Mēs tagad varam svinēt brīvestības

svētkus
.. .

Pacelsim savus kausus uz Māteru Jura veselību! Uzsauksim viņam:

sveiks, sveiks un vēlreiz sveiks!
..

.»

Sajūsma bija lielāka, nekā viņš bija sagaidījis. «Sveiks, sveiks, sveiks!» visi

ar vētrainu skubu piesita glāzes .
.
. «Lai dzīvo mūsu tautas darbonis, lai dzīvo

Māteru Juris! . . .»

Skaņi tika nodziedāts: «Lai dzīvo sveiks,» — un vispēdīgi kausi tukšoti līdz

dibenam.

Pēc tam Māteru Juris spieda Kārlim roku, palikdams kājās un, it kā runu

turēdams, sacīja:
«Pateicos, draugs, par taviem atzinīgiem vārdiem, bet tamlīdz atļauj man
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nodot kritiku par tavu runu un tavām runātāja spējām. Zīmējoties uz pēdējām,

man jāsaka, ka, ja tu tikai vēl gribētu drusciņ papūlēties un savas dāvanas izkopt,

tu cienīgi varētu nostāties blakus latviešu labākajiem runātājiem, Kalniņam un Vē-

beram. Kas attiecas uz tavas runas saturu, tad man te jākonstatē, ka mums, lat-

viešiem, gan vēl nevar būt runa par pilnīgu preses brīvību, tāda vispār krievu

valstī nav . . . Protams, es esmu bijis Pēterburgā un tās lietas dēļ rūpējies .. . par

drusciņ lielāku preses brīvību, nekā mums agrāk bija. «Baltijas Zemkopim»

izdabūja arī tiesību rakstīt
par

zinātnību un politiku .
.
. Tāpat mūsu valodai vēl

nav vienlīdzīgas tiesības, bet gan lielākas, nekā tai agrāk bija
...

Es pats esmu

bijis no pirmajiem, kas aizrādīja, ka mums savai valodai vajag izmantot tās tie-

sības, kas viņai jau caur likumu dotas, un lietot to it visur, kur tā atļauta. Tā,

sākot ar 1879. gadu, pagasta tiesas savos protokolos sāka atmest vācu valodu,

tāpat sarakstīties ar uzraugu tiesām latviešu valodā.
.
. Citādi tu ar tik jaukiem,

jūtīgiem vārdiem aizņēmi tos laikus, kad mūsu senči krimta cietu pelavmaizi,
strādādami bez saulītes vakarā, un mūs tā iekustināji, ka varu tev tikai novēlēt

laimes kā nākošam latviešu labākam runātājam. Bet savus nopelnus negribu
iztaisīt par lielākiem, nekā tie ir

..
.»

Piesarcis vaigā, Kārlis pieņēma šo uzslavu un bija nelaimīgs, ka draugs negri-
bēja pieņemt to, ko tas par viņu teica. Un tādēļ viņš tam protestēja. «Mēs zinām

visi, kas ir Māteru Juris, un atļauj mums tavus nopelnus cienīt
. . . Tauta zin,

ka Māteru Juris uzstājies par viņas tiesībām, un mūžam viņa to neaizmirsīs
..

.»

Kamēr Juris tur vēl gribēja ko pretim tiepties, kāds laucinieku vecis, kas visu

laiku bija klausījies un klausījies, virzījās viņiem tuvāk. Pēdīgi, dziļi palocījies
un noņēmis cepuri, tas nostājās Māteru Jurim priekšā. «Piedošanu, cienīgs liels-

kungs, vai jūs esat tas Māteru Juris, kas mums tās ceitungas drukā?»

«Jā, veci, es esmu Māteru Juris! Ko tev no manis vajag?»
«Ak, tad patiešām . . . jūs esat tas Māteru Juris!» vecis priecīgi, paceltā balsī

iesaucās. «Paldies jums tūkstoškārt, paldies, ka jūs par to tautu gādājat. ..
Nu

es, tāpat kā Simeons, varu ar mieru aizbraukt, jo manas acis jūs redzējušas ..
.»

Kārlis šo vīru pazina. Tas bija kāds vecs saimnieks no Dobeles apgabala.
Tam slēpās vairāk aiz ādas, nekā to varēja domāt. Viņš visur mācēja pielavīties,
kur labi izsaucēji un par velti iedzeršana . . .

Un te nu viņš šai ziņā ievāca bagātu

pļauju . . .
Māteru Juris patiešām bija no viņa uzslavas aizkustināts

. . . «Māteru Juri,

ar savām miesīgām acīm esmu redzējis Māteru Juri!» vecis vēl atņēmās. Sie

vārdi viņam, kā varēja redzēt, patika ļoti. Bet ir jau tīri neomulīgi ļaužu priekšā
tā tapt slavētam. «Se iedzer, veci!» viņš, spiezdams tam glāzi mutē, to apklusi-
nāja. «Es jau esmu tas pats Māteru Juris ..

. kuram daudz ienaidnieku
..

. ku-

ram nav «Baltijas Zemkopja» vairs . . . Kurš ar savu «Tiesu Vēstnesi» cīnās ar

sāpēm un nespēj iznākt
..

. Bet tagad es redzu, ka nedrīkstu pagurt .. . Māteru

Jura vārds, es redzu, dzīvo tautas sirdī.... ja tu esi priekš tautas strādājis,

viņa to neaizmirst!
..

. Dzer, vecais draugs, dzer, uzkod, kas te ir
..

. uzpīpo

cigāru .. . vienu labu cigāru
..

. Mēs dzīvosim
— —

Māteru Juris un latviešu

tauta
— —»

Aizkustināts līdz asarām, viņš apklusa. Vecis nelikās divreiz lūgties un dzī-

voja vārda pilnā ziņā kā Māteru Jura viesis. Viņš meta glāzi pēc glāzes. «Ak,

tas labs!» tas tencināja . .
.

«Nu, uz veselību . . .» Viņš, tā sakot, bija tas priekš-

mets, ap kuru viss grozījās, tika apbērts ar visādiem jocīgiem jautājumiem un

piezīmēm, ka jautrs smieklu mutulis pildīja gaisu. Bezbēdība un jautrība
sasniedza visaugstāko pakāpi.
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Juris turpretim bija nopietnāks, nekā tas parasti mēdza būt. «Vai tu dzirdēji,
ko šis vecais vīrs sacīja?» viņš iesāka ar Kārli sarunāties. «Tauta mani nav

aizmirsusi
...

es pārspēšu savus pretiniekus ...»

«Dzirdēju jau, dzirdēju!» Kārlis atbildēja, bet pie sevis nodomāja: «Ko es

saku, tam viņš netic, bet, ko šis vecis melš, tam viņš tic uz pēdām . . .» Bet Jurim

viņš to neteica.

«Es atjaunošu atkal savu avīzi un stāšos tautiskās kustības priekšgalā!» Juris

piepeši ieminējās. «Un tad es drukāšu tavus literariskus ražojumus un savus,

un Zariņu Kārļa . . .
Tik daudz ko esmu pārlaidis un pārcietis! Tik daudz ienaid-

nieku un šķēršļu, tik maz pabalsta un saprašanās . . . pat ne no savas sievas
..

.
Tas ļoti sāpina . . . Un tagad mēs esam gluži sveši

...
Ja man tas nebūtu

noticis, tad es varbūt vēl daudz būtu izturējis . . .
daudz vairāk vēl ...»

Domīgs viņš apklusa .
.
. Kārlim te nebija ko atbildēt

..
.

«Jaunais draugs!» viņš piepeši atkal pamodās un ķēra pēc Kārļa rokas . .
«Vienu lietu tev sacīšu: pārāk viegli netici sievietes acīm! Skaists vaigs vien

nevar līdzēt, kad uzskatos un jūtu dzīvē trūkst saskaņa . . . Tā ir elle . . .
Ek, es

par to ir domāt negribu. . . ledzersim, draugi! — Draudzīgas valodas nevar

būt bez labas glāzes alus — —»

Pēdējie vārdi nomira uz viņa lūpām .
.
. «Pie joda!» tas pārbijies un sašutis

iekliedzās un raudzījās stīvi uz kokiem
..

. «Mans padzītais skrīvers atkal tur

ložņā ...»

Tomberģa drūmā seja nu tiešām jau pate par sevi bija tāda, kas cilvēku var

uztraukt, tomēr Māteru Jura galda biedri nevarēja apķert, kādēļ tad viņš tik ļoti
uzbudinās. Drīzi mīkla izskaidrojās. Aiz Tomberga nāca vēl divi, sārtām sejām,
glīti apcirptām vaiga bārdām un rūpīgi sukātiem, sprogainiem matiem

..
. Tie

bija brāļi Herške un Srolke Jochumsoni. Un aiz tiem nāca divi policijas vacht-

meistari zilām biksēm un zobeniem pie sāniem, augstām, stīvām ādas cepurēm,
tikpat kā ķipjiem uz galvas uzmauktiem

.. . Tikai Māteru Juris noprata šī gā-

jiena nolūku un kas te viņam sagatavojas
..

. Viņi braucīja savas marcialiskās

ūsas un ar vanaga acīm lūkojās visapkārt pēc vainīgā .
.
.

Tombergs apsēdās iepretim uz sola, griezīgu smīnu mieloja savas acis Māteru

Jura nobālušā sejā. «Tur, lūk, viņš!» tas rādīja policistiem.
«Dos is er, dos is er!» viens no Jochumsoniem priecīgs grūda vachtmeistaram

pie sāniem. Bet tas tikai atmeta ar roku. «Ich kenn' schon!» Kas gan Māteru

Juri nepazīs? . . . Lepni pacēlis galvu, tas gāja taisni pie galda.
Mūsu pulciņš uz visu to neizprazdams un it kā bez elpas nolūkojās . . . Ko

tad šie policisti īsti no viņiem, gribēja? Zadzis taču neviens nebija, nositis arī

nē . . .

«Sind sie Herr Georg Matter?!» tas Jurim pēc formas noprasīja. «Auf

Befehl und Vorschrift des hochloblichen Maģistrāts m Sachen der Wechselforde-

rung der Gebrūder Jochumson . . . Sind sie gevvillt zu zahlen?
..

.»

Nu lieta visiem bija skaidra. Abi Jochumsoni bij izsūdzējuši Māteru Juri

par vekseļu parādu, un, ja viņš nevarēja maksāt, tad pēc toreizējiem likumiem

tie varēja viņu apcietināt un iesēdināt cietumā. Un tas jau taisni bija viņu

nolūks.

Juris visupirms bija gluži mēms, bet, kad vachtmeistars savu uzaicinājumu

atkārtoja, tas spītīgi atcirta: «Runājiet latviski!
...

Jo es protu tikai pa
latviski

un jūs neprotat pa
vāciski ...»

«Was, was?» vachtmeistars sapīcis skrullēja savas ūsas. «Wollen Sie uns

Vorschrift machen
..

.»
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«Runājiet latviski!» Juris gandrīz bargi uzkliedza. «Pēc likuma es neesmu

spiests saprast, ko jūs tur pļurkšķat, vai saprotat?!»
Vachtmeistars drusciņ sadrūvējās. «Likuma vārdā ...»

«Ja tikai likuma vārdā!» Juris atcirta. «Tas ir mans arods, saprast likumu,

un tādēļ es nepielaidīšu pretlikumību ...»

«Augstās maģistrates vārdā,» vachtmeistars kautrīgi turpināja .. . «Vai jūs
tūdaļ maksāsiet Jochumsone kungiem? ...»

«Es maksāšu tūdaļ, bet rēķinu,» Māteru Juris atcirta. «He ķelner, cik tur

jāmaksā?»
Tas žigli klāt. «Divdesmit pieci rubļi ar kapeikām ...»

«Se vēl rublis dzeramās naudas,» Juris piemeta.
Vachtmeistars jautājoši uzlūkoja Jochumsonus. Tie noraustīja kamiešus.

«Mer brauchen unser Geld!
..

. For vvos zohlt er nicht? Ha! Mer hoben neitik

Sicherung, wenn er nich verkroohme ...»

«Ja jūs negribat maksāt,» vachtmeistars, pieņēmis atkal savu svinīgo cienību,
turpināja, «tad augstās maģistrates vārdā uzaicinu jūs nākt līdzi uz guberņas
cietumu

.. . Jochumsona kungi citādi jums neuztic, ka jūs viņiem neizbēgat
..

.»

Tiklīdz bija dzirdams «cietums», viena daļa Jura draugu tūdaļ pazuda, it kā

bīdamies, ka viņus pašus neķer tāds liktens. Palika tikai vēl Zariņš, Ērgļu Kārlis,

Perlants un arī vecais laucinieks aiz ziņkārības . .
.

«Cietumā
..

. atkal,» arī Juris mazliet kā saduga, bet tad saņēmās un lepni

sacīja: «Ja Jochumsona kungi grib gaidīt, kā norunājām, tad viņi savu naudu

dabūs . .
. Tagad es viņiem nevaru maksāt ...»

Vaehlmeislars atkal uzlūkoja Jochumsonus, kuri atkal noraustīja kamiešus.

«Mer brauchen unser Geld . . . Wen er nicht zohlt, dan hopp zu . ..»

«Hahaha!» Tomberģis raustīdamies spilgti iesmējās.

Māters viņam uzmeta nicinošu, nievājošu skatienu.

«To cilvēku es arī reiz izglābu!» tas rādīja uz viņu. «Piedzērušā prātā viņš
bija uz kapiem aplauzis krustus, bet caur manu aizstāvēšanu — —»

«Caur manu, jā?!» Tomberģis attrauca. «Es pats savu aizstāvības rakstu

sarakstīju ...»

«Tīrā, pēc mana uzmetuma,» Māters viņu papildināja.
«Tātad jūs nemaksāsiet?!» vachtmeistars kļuva stingrāks... «Nu, tad nāciet

man līdzi uz cietumu ...»

«Ko, uz cietumu?!» Kārlis iekaitināts jaucās pulkā... «Ko viņš ir grēkojis,
ka jūs viņu gribat vest uz cietumu?! To mēs nepielaidīsim...»

«Nu, tad samaksājiet par viņu, ja jūs tā runājat!» vachtmeistars atbrēca
.. .

«Mums vēl jo patīkamāk . .
.»

«Zināms, samaksāsim arī!» Kārlis uzstājās. «Vai domājat, ka mums naudas

Irūkst?»

Viņš izrāva savu deņķelbuku, kurā bez sīkākas naudas atradās vēl abi simt-

nieki
.
. . Jochumsoniem, dzirdot par samaksu, jau sāka acis spīguļot tikpat kā

kaķim, kad tas ko jūt par zivi
.. .

«Cik liela ir tā naudas suma? Vai mēs par visiem nevaram? . . .»

Perlants izņēma, cik viņam tur bija vestes kabatā
.. .

tikai nedaudz sīkas

naudas. Zariņu Kārlis arī kautrīgi pasmaidīja. «Ar tām mantām es, jaunais

draugs, neesmu svētīts.» Un citi visi bija projām
...

arī vecis nozudis.

«Cik tur vajadzīgs?» Kārlis nedroši jautāja.

«Deviņi simts rubļu, te stāv!» vachtmeistars rādīja papīru.
Kārlis nobāla

.
. . tātad neko darīt! .

.
. Arī Jochumsoniem sejas palika garas.
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«Bāz naudu atpakaļ savā makā, draugs!» Juris sirsnīgi spieda Kārļa roku,

«Tas būtu velts darbs. Ja arī mēs samaksātu šo vekseli, kas galvo, vai aiz vār-

tiem neglūn atkal trešais un ceturtais?
.. .

Tā ir mana privatdarīšana .. . atļauj
man pašam izdarīties ar saviem manicheriem

..
. Vachtmeistar, es nespēju

maksāt, dariet, kas pēc likuma! Bet atļaujiet, ka iedzeram vēl ceļa kāju un atva-

dīšanās malku . . . Jūs arī varat iebaudīt no mūsu krājuma, ja jums tīk! . . .»

«Paldies, labprāt!» policisti pieņēma piedāvājumu. «Izsaukto dzērienu jums
tiesība patērēt, tik daudz pēc likuma mums jāgaida .. . Pateicamies par laip-
nību

.. . būsim veseli! . .. Taisnību sakot, jau arī mums nemaz tā nedeg
..

»

«Nu, sveiki, jūs mani pēdējie draugi!» Juris uzdzēra, un tik vecajam, kā jau-
najam Kārlim acis bija pilnas asaru. «Uz nākamiem labākiem laikiem, uz redzē-

šanos! . . .
Bet jūs, vachtmeisteri, ar kājām es neiešu!

.. .
Jūs man gādājiet div-

zirgu fūrmani, tas ir, jāsamaksā maniem kreditoriem.»

Vachtmeisteri dūšīgi steidzās iemest atlikušo konjaku un alu un Jochumsonus
jautājoši uzlūkoja. «Wenn er nich gehen kann — —■ das ist Gesetz

..
.»

«Forvvos Zvveispānner, forwos?!» Jochumsoni errīgi atrūca. «Man nimmt

einfach ein Kasaliner fūr fufzehn kopekes!
.
. .»

«Nu, nekas, nekas, apmierinieties, rīkļu žņaudzēji!» Juris ieminējās. «Šo mazo

izdevumu es vēl pats samaksāšu
.. .

Man jau vēl tas rublēns ir .
. .

Kelner! .
.
.

Pasteidzies uz vārtiem un pastellē tur divzirgu fūrmani .
.
. Bet glītu pajūgu

es gribu .. . Fiksi . .
Un nu , draugi, laiks šķirties .. . Ardievu un uz redzē-

šanos! ...»

Lai gan saulīte bija jau stipri pusdienā, Juris savilka ciešāk savu pelēko

mēteli, ko bija apņēmis ap pleciem, aizpīpoja smaržīgu cigāru un uz policistiem

sacīja: «lesim, kungi!»
Drīzi viņu soļi pa grantēto taku aizskripšķīja . . .

tad rati aizrībēja . . .

Palicēji nerunāja ne vārda . . . uzreiz viss tik kluss. Kārlis, atsēdies pie galda

un atspiedis galvu uz roku, pārdomāja notikušo. It kā viņam būtu noritējis priekš

acīm raibs sapnis ...
Te bija un izbija! Runas un vārdi viņa galvā jaucās ar

balles mūzikas skaņām, kā jau pēc caurdzīvotas nakts. Pie tam vēl mācās virsū

salds nogurums un miegs. Vai tikai tas viss patiešām nebija sapnis? . . .

Ceturtā nodaļa

Cik ilgi Kārlis tādā pusnomoda stāvoklī bija nosēdējis, to viņš nevarēja pa-

teikt. Varbūt ka arī viņš bija piemidzis. Saule bija jau labi pusvakarā
.. ,

Zariņu Kārlis arī bija pazudis ..
. Tikai Perlants, nolicies turpat ar rokām uz

galda, krāca. Citādi viss dārzs tik kluss kā izmiris
...

arī sulainis un bufečiks

samiegojušies snauda.
.

. Tikai no tālienes dzirdama ratu dārdēšana un ielu

troksnis . . .

«Perlant, Perlant!» Kārlis modināja draugu. «Ko mēs tagad darīsim?!...»

«Kas ir?!» tas, pavēris acis, viņu stīvi uzlūkoja. «Es laikam biju pie-

midzis?
.. .

Visi citi ir projām? ..
.»

«Jau sen! Vai tad tu neatmini
.
. . Ko mēs tagad darīsim?»

«Brauksim atpakaļ uz Rīgu. Cik ir pulkstens? . . .»

To teikdams, viņš izvilka savu stundeni un paskatījās. «Sis vilciens aizkavēts,

bet līdz nākošam daudz laika
.
. .»

«Iziesim tad drusciņ pa Jelgavu,» Kārlis mudināja. «Te šņīpt, tas neizska-
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tās... Varēsim kur paturēt pusdienu... Vai dzi !» tas piepeši iesaucās, «vai

mēs to laiku nevaram izlietot lieti un izdarīt kādu andeli?
...

Ja mēs aizietu pie

Indriķa Alunāna un pārdotu manus manuskriptus? . .
.»

«To varam, laika diezgan! Nu iesim,» tas ķēra pēc sava deķeļa .. . «Samak-

sāts taču viss ir?
.. .

»

«Pasauksim sulaini. «Sst, sst, ķelner, vai mums te vēl kas jāmaksā?»
«Nekas, kungi .

.
. Viss ir nolīdzināts . . .»

«Nu tad ardievu!»

Viņi piecēlās un gāja uz vārtu pusi .
.
. Mazā snauda nebija bijusi slikta

.. .

bija izdzēsusi skumjos iespaidus un arī viņus pašus atspirdzinājusi. Kad miegs

bija nogājis, tie jutās it omulīgi un iesāka jautri sarunāties.

«Man trakoti interesē zināt, ko vecais Ingus sacīs par tiem manuskriptiem?»
Perlants ieminējās. «Ka varētu no viņa izspiest kādu simtnieku

..
.»

«To jau nu redzēsim.»

Nebija jau arī liels gabals ko iet. Tepat bija tirgus placis .. . Tas, kā jau

parasts, pilns laucinieku, kuri savos pelēkajos vadmalas kamzoļos un biezām

šallēm notinuši kaklus, kustējās ap saviem produktiem un gaidīja pircējus. Pavi-

sam te maz dzird vāciski runājam, jo pilsētas kārklu vācietēm ir negribot jārunā
kaut ir lauzītā latviešu valodā, ja grib nopirkt ko, kas vajadzīgs priekš dienišķas
maizītes. Varētu jau nu arī runāt pa vāciski, bet laucinieki tad

noprasa
tādu

cenu,

ka bail, un kā tu viņam nodiņģēsi, kad viņš nesaprot to valodu. Ne godīgu
kāpostu galviņu tu nedabū, ja negribi pārmaksāt. Mužiks jau uz to vien iziet:

vācietim un kungam, tiem jau naudas diezgan
...

Ja tas nemaksās
cenu,

kas

tad maksās . . .
Bet runā tu ar viņu pa latviski, tas tūdaļ raujas, zin: tas nav vis

vakarējais un zin, ko lieta vērta .
.

.

Protams, ka mūsu draugi diņģēšanās saturā tuvāk neiedziļinājās. Tikai viens,

ko Perlants ieminējās: «Lai gan Jelgava nav tāds latviešu kultūras centrs kā

Rīga, taču te dzird daudz vairāk runājam latviski nekā Rīgā . .
.»

Viņi iegriezās Lielajā ielā un drīzi vien sasniedza H. Alunāna grāmatu pār-

dotavu.

Tā kā skolu laiks patlaban bija sācies, tad tā bija pilna kā piebāzta. Kundes

bija pa
lielākai daļai realskolnieki vai ģimnāzisti, kuri izmeklēja pēc saraksta

vajadzīgās grāmatas, un viņu vecāki, kas bija iebraukuši no laukiem, tās sa-

maksāja.
Indriķis Alunāns, sārts vīrs ar palīku degunu un kārpu vaigā, rāvās pats

līdzi nosvīdis. Viņš bija ļoti praktisks un ekonomisks cilvēks, kas iztika uz to

mazāko, arī bez dažiem nevajadzīgiem apģērba gabaliem. Tā viņš iztika bez

krāgas un šlipses, vienīgi ar baltām krūtīm ar zelta kņopēm, iztika arī pat bez

žaketes, pārvilkdams pār vesti melnišķimeļainu drēbes ķelderi jeb pārvelkamo.
Toties viņš turēja gandrīz pastāvīgi galvā cepuri, kura bija tāda pati šķimeļaina
kā viņa ķelderis, augstu, kuplu dibenu, viegla un «luptīga». Daudzi viņu para-

duma dēļ noturēja par žīdu, ievērojot, ka viņa mati un apcirptā bārzda bija
austrumnieciski melna.

Bet neviens nebūtu pratis labāk veikalot par viņu. Viņš neapsmādēja ne to

visniecīgāko apgrozījumu un peļņu. Viņš vienā reizē personīgi apkalpoja kādu

pircēju, bet ar otru, kādu labu tautieti, kas arī bija ienācis pirkt un gaidīja, saru-

nājās par tautiskām un vispārības lietām, un ar visu to viņam tomēr bija acis

redzēt un ausis dzirdēt visu citu, kas notiek veikalā. Tiklīdz komijam vai mācek-

lim samisējās ar cenu vai arī tas tūdaļ nezināja uzķert prasīto grāmatu, prin-

cipāls pateica tūdaļ, kur tas ir un cik tas maksā. Ja pircēji maksāja skaidrā
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naudā, tad viņš saldi smaidīja, ja gribēja palikt parādā, tad smaidīja sāpīgi .
. .

leskatījās žēli savā rēķinu grāmatā. Bet, ja atrada, ka tur jau vecs parāds priekšā,
tad it kā pārsteigts iesaucās: «Klausieties, jūs jau man esat parādā!»

Pircējam vajadzēja atzīties, jo, kas jau ir, kā to noliegsi!
.. . Tad nu

Ingus — šo pavārdu viņam bija devuši realskolnieki — rīkojās pēc apstākļiem
un vienošanās, dažureiz kreditēja vēl uz priekšu, bet dažreiz arī ne

.. .

Kad mūsu draugi iegāja pārdotavā, Ingus sarunājās patlaban ar kādiem lauku

skolotājiem. Tie patlaban bija izdarījuši pie viņa prāvus iepirkumus, un viņš tiem

kā labiem kundēm parādīja sevišķu uzmanību. Bez tam vēl viens no tiem pie-
dāvāja viņam, lai tas izdotu tā sastādītu latviešu lasāmu grāmatu skolām. Līdz-

šinējās, tā viņš izteicās, jau ne velnam nederot, ne Saca, ne Hervagena «Skolas

maize», 148 vai kā nu viņas visas sauc. Bet viņa lasāmā grāmata esot pavisam

citāda, pilnīgi tautiska. Viņš pats to labprāt izdotu uz sava rēķina, tikai žēl,
ka neesot tā kapitāla.

Viņa biedrs apgalvoja, ka tā patiešām gan laba grāmata un ka Alunāna

kungs, to izdodams, gan nopelnīšot labu naudu.

Ingus tikai saldsāpīgi smaidīja. «Nē, nē, mīļie kungi,» viņš kratījās nost,

«man jau nav tās naudas. Esmu tik daudz izdevis uz parāda, bet atpakaļ nenāk!

Un jādod vēl arvienu uz priekšu, citādi iet pirkt citur
... Jā, kad tas Ādolfs

man būtu atdevis to simtu, tad vēl
.. .

Es domāju no viņa atdabūt tā» — tas

piebilda paklusi kā kādu lielu noslēpumu, — «sarīkošu kādu teātra izrādi, lai

viņš spēlē .
.
. Bet ko viņš? Kā nāk beidzamais cēliens, viņš nespēlē tālāk, kamēr

samaksā. Gribēju atturēt vismaz kādus 25 rubļus uz tā parāda, bet viņš ne

dzirdēt! . . . Neiet uz skatuves, kamēr viņam nenoskaita naudu līdz pēdējai ka-

peikai! .
.
. Ko?!

...

Ko nu jūs sacīsiet?!
..

. Vai tas nav labs stiķis,
hahahaha!...»

Viņš nosmējās līdz asarām par to, ka Ādolfs izdarījis viņam tādu «stiķi» . . .

«Jā, jā,» skolotājs piebilda, «bet uz to grāmatu jūs atkal nopelnītu .. .»

Noliedzošu smaidu viņš nogrozīja galvu. «Liela konkurence! Kad vienu

eksemplāru iegādājas, skolēnam no tā aroda vairāk nevajag. Jā, kad jums būtu

kāds labs stāsts vai romāns, ko lasa visi. Kad vienu ir izlasījis, lasa vēl otru,

trešo ...»

«Man ir viens tāds tulkojums, stāsts!» skolotāja biedrs pasteidzās piedāvāt.
«Nē, nē!» Ingus it kā sabijies ar kājām, rokām pretojās. «Uz tulkojumiem ir

milzīga konkurence! Tulkot katram brīv, katrs skolēns tulko
...

Nu labi, es iz-

došu to tulkoto stāstu, bet otrs nāk un pārtulko to pašu un izdod atkal. Jā, ori-

ģināls, tā ir cita lieta. Tad es esmu drošs, ka izdodu to darbu viens pats un

citam pakaļdrukāt nav tiesība .
.
.»

Skolotāji izmēģinājās šā, izmēģinājās tā, bet Ingum nekā pietikt: Nekas cits

neatlika kā šķirties. «Neņemiet ļaunā, mīļie tautieši,» tas viņus izvadīja līdz dur-

vīm, «bet redziet nu, mūsu apstākļi ir tādi ...» Tad nāca atkal pie citiem.

Mūsu draugiem, to visu noklausoties, sirds smēja vien. Spriežot pēc tā, kā

Ingus izteicās, viņiem veikals drošs.

«Atvainojiet Alunāna kungs,» Perlants devās pazīstams, «mums te ir viens

oriģinalromans manuskriptā. Tā kā jūs te tiem kungiem izteicāties, ka tādus ļoti

izdevīgi apgādāt, tad mēs to labprāt nododam jūsu rīcībā ...»

«Ā, labdien, labdien, studenta kungs!» Ingus saldskābu smīnu attrauca. «Tad

jau ir ļoti teicami! ...» Jo, vienkārt, kad jau nu viņš patlaban bija izteicies, ka

oriģinalromanus izdevīgāk apgādāt nekā skolas grāmatas, — parasti tas gan
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apgalvoja pretējo, — tad viņam bija neveikli uz vietas savus vārdus atpakaļ ņemt.

Un, otrkārt, ja students kaut ko uzrakstījis, tad tā lieta arī varbūt ko der un

izdot nav par
skādi . . . Izlocīties te nekādi nevarēja . . . atbilde bija jādod vie-

nādi vai otrādi
..

.
Te viņš ciešāki ieskatījās Perlanta vaigā un līgsms iesaucās: «Klausieties,

mēs jau vakar pie godamielasta bijām galdabiedri?! Jā, jā, itin pareizi
.. . mēs

sēdējām blakām ...» Viņš priecājās ne vien par atjaunoto draudzību, bet arī,

ka nu izdevība novilkt valodu uz citām lietām.

«Jā, man bija tas gods sēdēt jums blaku,» Perlants atbildēja
.
.

.

«Mēs sevišķi

draudzīgi satikām ...»

Ingus atminēja gan, kādā ziņā. Nevarēdams savu cepeša porciju noēst, tas

ietina to papīri, lai bāztu to kabatā, un Perlants, kuram tāpat ēstgriba bija maza,

atvēlēja arī viņam pievienot savu porciju. Pret tādu sapratīgu jaunu cilvēku Ingus

turēja sevišķi labu prātu. «Ar izglītotiem cilvēkiem arvien var iztikt,» tas pie-
bilda, «tie viens otru saprot...»

«Jā, jā,» Perlants piebilda, «un tā es domāju, mēs arī dēļ tā romāna sapra-

tīsimies ...»

Ingus tomēr vēl drusciņ saldskābu smīnu kasījās aiz auss. «Labāk, kad jums
būtu kāds dzejoļu krājums,» viņš sūkstījās . . . «Dzejoļu krājumus pērk arvienu,

dāvā uz dzimumdienām, vārda dienām, svētkiem
.
. .»

«Ja gribat, arī dzejoļu krājumu varam dabūt,» Perlants apgalvoja .. . «Ma-

nam draugam ir dāvanas
.
. .»

«Nē, nē, nē!» Ingus sabijies attrauca, «tad jau labāk to romānu. . .
Viņš

garš ir
.. .

Interesanti apstrādāts? ...»

Kārlis neturēja savu sveci zem pūra. bet sniedza paku Alunānam.

Ingus, redzēdams apmēru, vēl vairāk nobijās. «Klausieties, tas jau labi
pa-

garš! . . .
Vai tikai tas būs pietiekoši interesants?»

«Vielu esmu ņēmis no tautas dzīves!» Kārlis apgalvoja. «Miesa no musu

miesas un kauls no mūsu kaula . . .»

«Ko?! Jūs tas autors?» Ingus viņu lielām acīm uzlūkoja. «Klausieties, jūs
taču esat gluži jauns cilvēks

..
.» Viņš taksēja romānu, taksēja pašu autoru un

neizprazdams uzlūkoja Perlantu.

«Jā, jā,» pēdējais apstiprināja. «Romāna autors ir mans draugs Ērgļu
Kārlis ...»

«Tā jau pavisam cita lieta.» Ingus smaidīja tagad, cik sāpīgi vien iespē-

jams .. .
«Es nemaz nezinu... es domāju, ka gandrīz .

. .
Klausieties, es jau

iepriekš nevaru nosacīt . . .
Man vajadzētu jūsu darbu iepriekš izlasīt ...» Un,

svērdams rokās, tas vēl prasīja: «Kādu honorāru tad jūs prasāt?»
«Es daudz negribu, tikai ka darbs daudzmaz atlīdzināts,» Kārlis apgalvoja.

«Piecpadsmit rubļus par drukas loksni
. .

.»

Ingus patlaban bija sācis iztīt Kārļa romānu, lai ar to iepazītos, it kā izbijies
tina to atkal žigli kopā. «Klausieties, tas jau pulka naudas! Jums jau tad par

vienu pašu darbu iznāktu kādi trīssimts rubļi sidraba .
.

.»

Pie tam viņš tik sirsnīgi nosmējās un uzmeta Kārlim tik zobgalīgu skatienu,

ka autoram dūša sacirtās, un tas stingri iejautājās: «Kā? Vai jūs domājat, ka

mans darbs nebūtu tik daudz vērts?
.

. .»

«Nē, nē, vērts tas varbūt vēl vairāk,» Ingus attrauca, «bet redziet, mūsu ap-

stākļi tādi, ka par
latviešu literatūru tik daudz nevar maksāt

.. . Vai zināt, es

priekš Sablovska kunga tulkoju to «Venēcijas asins nakti», viņš man maksāja
tikai trīs rubļus pa drukas loksni. Un vai zināt, es nestāvēju nemaz slikti

...
uz
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divi rubļu dienā ...» Pie tam viņš tik saldi smēja, ka viņam viss ģīmis laistījās
aiz prieka .

.
. «Vairāk arī par latviešu literatūru nevar prasīt . . . Vai zināt, man

piedāvā oriģinālus par astoņiem un pat par pieciem rubļiem loksnē , . . Dieva

vārds! ...»

Pēc šāda paskaidrojuma Kārlis palika drusciņ mierīgāks. «Tur
gan diezgan

daudz darba,» viņš domīgi piebilda, «un mēs taču esam tautas brāļi .. . Kas tad

būtu jūsu cena? ...»

Bet Ingus nekā noteikta neatbild, tikai sūkstās un kasās. «Klausieties!» tas,

piepeši it kā ko iegādājies, iesaucās . . . «Es jums teikšu ko?! . . .Ejiet pie Šab-
lovska kunga, tam ir nauda! . . .

Tas jums to romānu apgādās un labi samaksās,
kad es jums saku ...»

«Varētu jau arī pie Šablovska,» Kārlis atbildēja, «bet mēs jums dodam

priekšroku .
.
:»

«Ejiet pie Šablovska kunga, kad es jums saku!» Ingus sauca uzsaukdams
..

.
«Viņam ir nauda, viņš jums to romānu apgādās ..

.»

Cits jau nekas arī neatlika
.. . Ingus jau viņus tīri stumšus izstūma pa dur-

vīm . . . Atvadījušies viņi bija atkal uz trotuāra un klusu it kā noskaitušies cilpoja
uz Katoļu ielas pusi ..

.
«Neiznāca mums ar to veikalu nekas,» Perlants beidzot ieminējās . . . «Ingus

nezin kāpēc kratās nost ar kājām un rokām
..

.»

«Nezin kāpēc?!» Kārlis skarbi attrauca. «Es zinu gan, kāpēc! ..
. Tiklīdz

viņš dabūja zināt, ka es un nevis tu tas autors, mūsu lieta nokrita tikpat kā

no plaukta. Tādi tie tautieši ir! . . .Bet es tādēļ citam aiz muguras neslēpšos, ja
negrib, lai

neņem .. .
Ērgļu Kārlis ir to romānu sarakstījis, vai nu to tic

vai ne .
.

.»

«Tas ir labi, tas ir labi,» Perlants pasmaidīja. «Dūšu nevajag palaist un krāsu

vajag rādīt .
.
. Ja mēs paši sevi cienīsim, arī citi mūs cienīs . . . Un var jau būt,

ka tiešām Sablovskis to romānu izdod un vēl labāki samaksā nekā Ingus ...»

Sablovskis bija pazīstamais tautas bibliotēkas izdevējs un arī pirmais briesmu

un kolportāžas romānu izdevējs latviešu valodā. Turpretim skolas grāmatām tas

nepiegrieza nekādu vērību. Tādēļ tad arī, skolas sezonai sākoties, tam ar sāpēm

bija jānoskatās, kā ļaudis bariem vien plūda pie Alunāna, lai gan citādi viņam

pašam kā vecākam grāmatu tirgotājam bija noiešana labāka. Par to viņš līdz

zināmam mēram Ingu apskauda.

Drīz vien mūsu draugi bija sasnieguši savu ceļa mērķi un iegāja Šablovska

grāmatu tirgotavā.

Viņi atrada tur priekšā tikai pāris laucinieku, kuri pirka «Laupītāju virsnieku

Maldonaldo», bet kaulējās uz nebēdu. Grāmatas cena bija 35 kap., bet viņi
gribēja par

30 kap. Sablovskis, neliels, sauss vīriņš šķidru bārzdiņu, turējās, cik

varēja, un teica savu grāmatu cik spēdams. «Vien' jauk lasīšan', vien smuk lasī-

šan. — Jauk stāst' tiem mīļiem latviešiem
...

To bild' vien jau ir sav divdesmit

kopek vērt . . . Redzēt, kā viņa spīd
...

tik smuk laķierēt . . . Hm! ...»

Viņš likās pats par šo lielo jaukumu priecājamies. Bet pircēji, kā rādījās,
nemaz nedomāja nopietni. . . bija ienākuši tāpat izgudrēm

.. .

«Lai nu paliek tā

grāmata,» viens no viņiem ieminējās, «mēs no tādām kungu lietām neko daudz

nesaprotam ....
Vai mēs labāk nevarētum pie jums kādu laikrakstu pastellēt?»

«Laikrakst?!» Sablovskis neizprazdams ieplēta acis. «Kas tas tok ir?!»

«Nu jā, avīzes, ceitungas, ko lasīt,» laucinieks paskaidroja.
«Ach to ceitung, latvieš ceitung, ach, to man ir gan,» tirgotājs paskaidroja

.. .



530

«Jus var pie man apstellēt to «Latvieš aviz'
.. . Liel' lasišan, smuk lasišan

un lēt. . .»

«Ak tā «Latviešu avīze»?! Bet to jau paliekam brāķē?»
«Ko viņi brāk'?» Sablovskis ieplēta acis... «To ir gaužām lab ceitung...

Lab mācīb, smuk lasīšan un lēt ...»

«Bet viņi jau saka, ka tā esot pavisam tāda piena lapa!» laucinieks aprā-

dīja . . . «Noderot tikai priekš siļķu ietīšanas. Latviešus ar tādu bērnu putriņu vien

barojot un, ja neklausot, tad lamājot par nihilistiem
.. .

Viņa jau tā, kā jau
kad vecs cilvēks prātu zaudējis .. . Tādēļ to nokrustījuši par tanti Lavīzi jeb
veco Lavīzi ...»

«Jā, jā, lait' jau krustī!» Sablovskis it kā aizskarts norūca un tālāko paturēja

pie sevis
. .

.
«Vai pie jums nevarētu «Balsi» pastellēt?» viens no lauciniekiem atkal iemi-

nējās. «Tā esot ļoti laba avīze un tautiska ...»

«Kā?! «Balss»? Nē, man to ceitung nav ir!»

«Skāde gan,» otrs laucinieks slepeni kārstīja mēli, «tas esot ļoti labs laik-

raksts un tautisks lai
.
. . Mēs būtu apstellējuši . ..»

«Nu ejt pie Alunāna kga, ejt pie Alunāna!» Sablovskis gandrīz pikti iesau-

cās. «Man to «Ceitung» nav ir
.. .

«Balss», «Balss»,» tas brīnēdamies lūkojās uz

savu komiju. «Das ist m unserem Geschāft unbekannt
.. .» (Balss, Balss, mūsu

veikalā nav pazīstama).
«Wahrscheinlich ein junglettisches Hetzblatt,» komijs, plecus paraustīdams,

atbildēja. (Laikam kāda jaunlatviešu rīdīšanas lapa.)

«Vai tad nevarētu pie jums to «Balsi» pastellēt?» laucinieks atkal pēc brīža

iejautājās.

Ejt pie Alunāna, es tokš jums sacī,» Sablovskis iesaucās un pagrieza viņiem

muguru. «Komische Menschen
.
. .»

«Ta jau nu jāiet būs, ko tad darīs!» laucinieki nokārstīja mēles un virzījās
uz durvju pusi . . .

lenāca kādi skolēni vecāku pavadībā un prasīja pēc Andrē vēstures, kura

vajadzīga reālskolā
..

.
Tumšs sārtums parādījās mazā vīriņa bālajā sejā.

«Man to grāmat nav ir! Ej t pie Alunān kunga!
..

.»

«Mēs jau tur bijām!» bija atbilde. «Bet pārāk pilns .. .
nevar klāt tikt

..
.»

«Tokš, tik pilns!» Sablovskis sāpīgi iesmējās ..
. «Jā, jā, pa šo laik to

Alunān kung iet it labi! . . .Bet vēlāk drusciņ . . . Ko tik tas Alunān kungs darīs,

kad viņam tā šeft vairs neies. .
.

Ko tik viņ' iesāks?»

«Bet ko tad jūs, kungs, iesāksiet?» viņam prasīja.
«Es sien' sav grāmat ,» Sablovskis pašapzinīgi sacīja

.. .
Viņš, proti, bija

mācīts grāmatsējējs.

Kad pēdīgi nedaudzie kundes bija aizgājuši, Kārlis tad nu nāca klajā ar

savu lietu. «Mans vārds ir Ērgļu Kārlis, jūs laikam par mani būsat dzirdējuši?
Es rakstu korespondences zem šifras Erg. X.»

Sablovskis noliedzoši nogrozīja galvu. «Nē, — es nav ir par jums dzir-

dējis ...»

«Redziet, man ir tāda darīšana,» Kārlis turpināja, «man ir sarakstīts kāds

romāns. Oriģinalromans iz tautas dzīves. Izdevējs uz to var smuki nopelnīt.
Nu ņemsim, ja to nodrukā tikai 3000 eksemplāros un par

katru ņem tikai

50 kap., tas jau iznāk 1500 rbļ. . . . Saprotams, ka es to pats izdotu, — tā taču
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Ura nauda, — bet nu man pašam neizkrīt . . . Tādēļ novēlu labāk izdevējam
..

.
Par savu darbu es daudz negribu, tikai piecpadsmit rubļu par drukas loksni . . .»

Piesarcis un it kā bez elpas viņš vēroja, kādu iespaidu viņa piedāvājums
darīs, bet tas atstāja to gluži aukstu. Mazais vīriņš skumji un noliedzoši nogro-

zīja galvu, neprasīja pat: kur jums ir? Cik liels? Kas tas par darbu?
.. . Viņš

neizrādīja ne mazāko tiecību, ka gribētu jebko par Kārļa slaveno darbu zināt . . .

lestājās brīdi neomulīgs klusums. «Tā kā nu Alunāna kungs man ieteicis jūs
kā labu apgādātāju,» Kārlis, saņēmis dūšu, atkal turpināja, «tad es jums dodu

priekšroku, tas ir, ja jūs to vēlaties . ..»

«Alunān' kungs jums tā sacī?» Sablovskis skumji ieminējās . . . »Oh, oh, tas

nebij lab' no Alunān kunga
.
. . To es no viņa nebūt domē's

..
.»

Atkal neomulīgs klusums, un Kārlis gaidīdams sarka vien
... «Ja jau jūs nu

negribat,» viņš beidzot aizskarts sacīja, «tad es izdošu pats ar saviem līdzek-

ļiem . . . Tā taču ir peļņa ...»

«Jā, — jūs gribat izdot?!» mazais vīriņš, ieplētis acis, sāpīgi ieminējās. «Jūs

gribat izdot?!
..

. Raug'ties plauktos, ko jūs tur redz?
..

. Tās ir grāmatas,
stāsti . . . Un redz t te,» — viņš paņēma Kārli pie rokas un paveda uz otru

istabu, —
«viss piekrauts pilns

..
. Bet naudiņas nav ir! Redz t,» — viņš rādīja

savu svārku apskurbelējušās piedurknes, —
«viss noplīs s, novalkāts, bet jauna

nav ir!
.. . Mīļais Ērgļu Kārļa kungs! ... Ja jūs grib't man padom kļaus t, tad

uzsāk t labāk kād cit' gešeft . . . Ach jā, tie grāmati, tie grāmati
..

.»

«Nu, ka ne, ne,» Kārlis sapīka. «Ja jau jūs negribat, es jums nediņģēju .. .
Tikai to es zinu, ka mans darbs ir labs

.
. . pats Māteru Juris mani atzīst

..
.»

«Vai es sak, ka nav ir labs!» Sablovskis pārmetoši pacēla acis. «Vai «Starp
debesi un zemi» nav ir labs darbs? Vai «Sudmalas pie melnā purva» ir slikts

darbs? Vai «Ārprātīgo namā» ir slikts?
..

. Tur viņi visi guļ iekš plaukt! .. .
Bet naudiņas nav ir!

.. .» Un skumji un sāpīgi tas nopūtās: «Ach, jā! ...
Nē,

nē, Ērgļa kgs, es vis nevar
..

. Dar't, kā grib t un redz t, bet es vis nevar
..

.
Nav ir spēka man vairs

...
es nevar nu

.
. .»

Viņš uzskatīja to tik skumji un lūdzoši, ka mūsu draugiem nekas cits neatlika

kā atvadīties un iet
.

. .»

«Jā nu, kur nu tagad?» Kārlis iejautājās.

«Tagad ieturēsim pusdienu un tad brauksim uz Rīgu,» Perlants atbildēja.
«Gan tad jau padoms radīsies

..
.»

Bija jau pie vakara, kad viņi pēc kādām stundām devās pa Palejas ielu uz

dzelzceļa staciju. Kārlis bija tāds domīgs un kluss. Daudz kas viņam jaucās pa

galvu, un,
kas nāks, to viņš vēl nezin. «Vai zini, Perlant,» viņš draugam iemi-

nējās. «Man rādās, ka daudz vieglāki bija to stāstu sarakstīt nekā no viņa vaļā
tikt ...»

«Ak nu!» Perlants noraustīja kamiešus. «Par to nav ko uztraukties. Gan mēs

Rīgā viņu izandelēsim. Ja ne citādi, dosim «Baltijas Vēstnesim» priekš feļetona.
To Sablovski jau visi par neru vien tura.»

«Bet man viņa ļoti žēl!» Kārlis attrauca. «Viņš ir patiess un godīgs cilvēks.

Bet varbūt, ka viņam taisnība
...

ko tur var darīt, ka mūsu apstākļi tadi
..

.»

«Apstākļi arvien tādi! Bet viņš neprot uzstāties, un tādēļ tam neiet. Viņš ari

nav nekāds tautietis . . . Bet ir jau nelaime, ka mums arī daudz labu tautiešu, kuri

gan savu lietu labi prot, bet neprot uzstāties un tādēļ nekur netiek
..

.»

Kārlis likās to pārdomājam... Tepat aiz ielas rēgojās pretim kada drūma,

sarkana ēka, itin kā viņam ko atgādinādama .. . Viņš iegādājas piepeši Māteru
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Juri .. . Par to taču nevarēja sacīt, ka tas neprastu uzstāties, Bet kur viņš bija
noticis?

«Diezin, ka nu viņam tur klajas?» tas piepeši bažīgi iejautajās. «Viņš taču

tik daudz priekš tautas strādājis, bet nu guļ krātā tikpat kā iesprostots ērglis
.
. .»

Perlants saprata gan, kas tas ir, bet vienaldzīgi noraustīja kamiešus. «Mes

taču tur nekā nevaram līdzēt ...»

«Mēs vieni gan ne, bet, ja visi tautieši, visi turīgie ziedotu savas artavas,

mēs viņu gan varētu izpirkt,» Kārlis turpināja. «Bet no tā Tomberga tas bija

pavisam cūcīgi un no tiem Jochumsoniem vēl vairāk! . . . To taču varēja klusu

izdarīt, bet nevis visu ļaužu priekšā darīt viņam tādu kaunu. Bet nē
. . . vajag celt

troksni, vajag visas publikas priekšā viņu vest uz cietumu kā noziedznieku . . .»

Stacija bija sasniegta, un ari laiks izņemt biļeti. «Brauksim otra klase,» Perlants

sacīja. «Starpība nav liela, bet tas labāki izskatās ...»

Kārlis bija uz miera. Latviešiem vajaga prast uzstāties, to viņš gribēja iegau-

mēt. Drīzi tas ar otrās klases biļeti kabatā pilns apziņas soļoja draugam blakus

pa peronu un gaidīja uz vilcienu . . .

Piektā nodaļa

Otrās klases kupejā Kārlis brauca pirmo reizi. Sirds viņam tādēļ tā savādi

pukstēja. Viņš nesa krūtīs apziņu, ka ir visiem tiem vāciešiem līdzīgs, un tomēr

nemaz lāgā nedrīkstēja atgāzties šinīs mīkstos sēdekļos. Viņš sēdēja taisns kā

svece.

Viņam pretim sēdēja kāda veca matrona ar raga brilli, bez šaubām, īsta

vāciete. Tai piemita tāda savāda augstdegunība. Viņa krāmējās savā nodabā pa

savu «ridikili», it kā citu cilvēku te nemaz nebūtu, tomēr slepeni mūsu abus

draugus vīzdegunīgi uzlūkoja.
Kārlim tas bija tikpat, kā kāds viņu ar adatām badītu. Jo perfidais smaids

vecās dāmas vaigā izteicās it skaidri: «Brauc vien otrā klasē, cik gribi, bet vāciets

tu tomēr neesi . .
.» To apstiprinādama, viņa allaž ieklepojās. Ja par to studentu

viņa neko nesacītu, bet šis, tas jau īstais «lampač»
..

.

Un tādēļ viņš sarka un kaita vien. Perlants gar visu to nelikās ne zinot. No-

pircis latviešu laikrakstus «Balsi» un «Baltijas Vēstnesi», tas tos lasīja, pie tam

ar īstu angļu vienaldzību izstiepis savas garās kājas.
Vecā dāma

gan labprāt būtu izzinājusi, kādā valodā tās avīzes. Diemžēl, viņa

bija drusciņ īsredzīga. Te viņas izdzisušās acis aiz zaļās brilles šausmīgi sakus-

tējās, jo arī students iesāka pa latviski:

«Klausies, Kārli, te «Vēstnesis» raksta no Vācijas,» pie tam Perlanta vārdus

pavadīja ironisks smaids, «turienes sievietes nodibinājušas biedrību, lai izkarotu

sev tādas pat tiesības kā vīrieši. Ko tu uz tam saki?»

Kārlis sasarcis nesamanīja, ko atbildēt.

«Nu, tās taču tīrās muļķības!» Perlants pats atbildēja par viņu. «Ja sieviete

grib to pašu, ko vīrietis, tad viņa zaudē savu sievietību. Es viņas nevaru ieredzēt,
tās emancipētās ...»

Kārlim šis jautājums citādi būtu bijis vienaldzīgs, ja viņam nebūtu prātā
Lūce. Līdz ausīm piesarcis, tas stomījās: «Bet sieviete taču tāpat cilvēks

— —»

«Protams, — un vēl ļoti mīļš cilvēks,» Perlants piebalsoja. «Bet šis cilvēks

pieder mājai un ģimenei. Dzīves bangās jācīnās mums, vīriem, lai sievas dzīvotu
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aizvējā un būtu no visa pasargātas. Ar Ņinu mums par to ir mūžīgs strīds
.. .

Se lasi pats ...»

ViņŠ pasniedza draugam avīzi, pats iedziļinādamies otrā.

Vecai dāmai Perlants citādi būtu runājis iz sirds, bet, no latviešu valodas

skaņām nelabi aizskarta, tā atvilkās stūrī. Tāpat arī ceturtais pasažieris, kāds

sirmbārzdis kungs. It kā bīdamies sagānīties, tas vēl jo vairāk atvilkās kaktā;

apspiezdams savu slepeno uztraukumu, kūpināja cigāru
.. . Tikai brīžiem aiz

savām brillēm uz viņiem balti paskatījās
.. .

lestājās atkal dziļš klusums. Perlants lasīja tālāk, un Kārlis likās lasām.

Priekš acīm viņam nedzīvas vārdu rindas; viņš pats nezināja, ko lasīja. Sirds

atkal uzvandīta un atkal prātā Lūce. Vai viņa ar vēl par viņu domā? Ko viņai
rakstīt? Kur rakstīt? Vai viņa vēstules tai nāks rokā? Pavisam tā savādi un liegi

ap dūšu. Viņš gribēja jau par to minēt Perlantam, bet kautrējās viņu traucēt

lasīšanā . . . Ausīs arī vēl viņa vārdi: «Mums, vīriešiem, jācīnās dzīves bangās,
lai viņas dzīvotu aizvējā ...» Savādi, jā, patiešām savādi

. . .
Pie Olaines stacijas iekāpa daži pasažieri. Viņu vagonam izgāja cauri divi

medinieki, bet nāca atkal atpakaļ. Kā rādījās, tie nevarēja atrast vietas un būtu

labprāt apmetušies pie viņiem. Koridori nostājušies, tie pētoši raudzījās šurpu,
kas tie par cilvēkiem. *

Vecā dāma arī pētīja pretim, pie kam savām brillēm ņēma palīgā lorneti.

Viens no viņiem jauns, slaids un tievs, šauru, aristokrātisku seju, pēc izskata vēl

students. Otrs tāpat garš vīrs, pie tam diezgan plecīgs, patuklu vaigu un iesirmām

ūsām. Pēc viņu ārējās iznešanās varēja spriest, ka tie vai nu lauku muižnieki, vai

arī kādi lielāki «zvēri» iz pilsētas, kas izbraukuši uz medībām un griežas tagad
atpakaļ. . .

Vecīte beidzot līksmi iesaucās:

«Ach, das sind Sie ja, Junker Kunibert, un das ist der Herr Baron!» (Ak,
tas jau esat jūs, junker Kunibert, un tas ir barona kungs.)

Jauneklis devās pazīstams. «Ach liebe Schvviechelbein, wie kommen Sie denn

hier!» viņš, it kā nolaizdamies no sava augstā stāvokļa, sniedza tai roku. Otrs

kungs nesacīja neko, tikai drusku palocījās.

«Nu, kā tad cienīgai konsula kundzei klājas?» vecīte līgsmi un sirsnīgi iemi-

nējās
.. . «Braucu tagad uz Rīgu pie saviem radiem Cipfelbrinkiem . . . dzīvoju

Jelgavas vitvenštiftē*
.. . Man iet it labi! Mammu es apciemošu ...

uz to esmu

jau sagatavojusies ...»

«O, dariet to katrā ziņā, mamzel Svīchelbein», jauneklis attrauca, «mamma

ļoti priecāsies ...»

«Kā viņai citādi . . . vai jūtas vesela . . .?»

«Paldies, ir diezgan spirgta. Tikai reimatisms un migrēnas viņu moca. Uztu-

rējās kādu laiku Ķemeru sēravotos, ja tas nelīdzēs, tad brauks uz ārzemēm
..

.»

«Bet kā tad konsula kungam?» vecīte pasteidzās jautāt.

«Nu, viņam savas darīšanas . . . Pie plašajiem veikaliem vēl komunalpolitika.

Ļoti priecājos ar jums satikties, mamzel Svīchelbein. Tikai žēl, ka nav kur pie-
sēst. Neņēmām pirmās klases biļetes, bet nu par mācību otrā klasē nedabonam

vietas ...»

«Jā, visas vietas tā aizņemtas,» vecā dāma noraustīja kamiešus. «Kas gan ta-

gad visi nebrauc otrā klasē? . .
.» Zīmīgi viņa nopūtās uz tiem diviem, un jun-

ker Kunibertam to klusu vajadzēja saprast.

* Patversme trūcīgam vācietēm. (Red.)
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Vecais kungs arī uz ienācējiem nelūkojās tik glūnoši kā uz mūsu draugiem.
Viņš pievilkās vēl vairāk pie sienmala, bet aiz citiem iemesliem. «Pēc likuma

gan

te tikai četras vietas, bet pie labas gribas varam sasēst arī seši. Tas ir, ja arī tie

abi kungi — —»

Viņš apklusa, bet zīmēts tas bija atkal uz mūsu draugiem.. Kārlis pievilkās
tuvāk Perlantam, tā ka nu arī te palika vieta.

Junkers piesēdās, tomēr barons, it kā uzaicinājumu nebūtu dzirdējis, palika
koridorā un lūkojās ārā pa Jogu.

«Jā, jā,» Svīchelbein turpināja valodu, «tad jau papam gan
daudz galvas

lauzīšanas un rūpestu ar tām pilsētas lietām. Rīgas pilsēta vēl, gods dievam, atro-

nas godīgu baltu rokās
.. .

fon Bingners tagad esot birģermeistars? Vai taisnība,»

viņa piepeši junkuru bažīgi uzlūkoja, — «dzird, ka tie latvieši gribot dabūt viņu

nost un paši tikt pie Rīgas valdīšanas?»

«Tā nekaunība jau viņiem gan ir!» junkurs rūgti iesmējās.
«Mans dievs!» Svīchelbein izbijusies iesaucās. «Nejauki cilvēki tie latvieši!

...

Bet vai tad augstā valdīšana to pielaidīs?! . . . Rīgas pilsētas rātē taču balti bijuši
no laiku laikiem ...»

Junkurs noraustīja kamiešus. «Mums nav vairs rātes, mamzel Svīchelbein,

mums ir pilsētas dome. Mums arī nav vairs birģermeistara, mums ir pilsētas
galva. Vēl arī Rīgas rāte kā tiesu iestāde spriež taisnu tiesu blakus hoftiesai. Bet

mēs jau redzam, kas būs senatora revizijas sekas: mums, baltiem, paņems mūsu

vēsturiski izmēģinātās tiesas un iedos mums krievu tiesas. Vai tās arī būs piemē-
rotas mūsu apstākļiem, tas vēl ir jautājums . . .»

Rūgti viņš norija pēdējos vārdus
.. .

Tagad arī svešais kungs palika uzmanīgs un iejaucās valodā. «Jā, jā, bet ad-

ministrācija, es domāju, pilsētas pārvalde?» viņš iebilda. «Tā taču, neraugoties

uz visu krievu likumu, vēl ir mūsu .
.
.»

«Bet kas to garantē, cik ilgi? Ik četrus gadus mums nāksies cīnīties ar tum-

šām ļaužu masām, šaubīgiem, pēdējā laikā pieplūdušiem elementiem, cīnīties dēļ
Rīgas valdības . . . Rāte turpretim tika vēlēta uz visu mūžu. Nekādi elementi tur

nevarēja iespiesties, ja viņa pati negribēja. Tas ir pavisam kas cits! ...»

«Tādēļ mums arvien vajag būt gataviem,» svešais kungs iebilda.

«Par sevi protams,» junkurs apzinīgā balsī noteica. «Mēs, balti, stāvēsim sa-

vās sarga vietās tāpat kā mūsu senči
. .

. Vēlēšanu komiteja ar fon Bingneru
un fon Bornhauptu priekšgalā līdz šim rīkojusies ar apdomu un veiksmi ...»

Viņi abi sapratās .. .
Bet mamzele Svīchelbein par tādu latviešu nekaunību arvien vairāk uztraucās.

«Ko tie bauri gan iedomājušies?!» viņa rūgti iesaucās. «Vai viņi gan spējīgi pār-
valdīt tādu pilsētu kā Rīgu? Tur vajag citu vīru ...»

Atkal viņa zīmīgi paskatījās uz mūsu draugiem, kuri gan viņas valodas

neievēroja vai arī negribēja ievērot . . .
«Bez šaubām, citu!» junkurs viņai piebalsoja. «Kur viņiem tie piedzīvojumi,

tā izglītība, tā kapacitāte, kas vajadzīga pie tik lielas pilsētas pārvaldīšanas?! . . .

Nav jau iespējams ...»

«Viņi gan domājas — — grib būt kas vairāk
.. .

nostāties mums līdzīgi,»
svešais kungs iemeta. «Sevišķi tie, kas drusciņ apmācīti. Joku pēc es reiz apmek-

lēju Rīgā to latviešu teātri viņiem ir arī savs teātris, to jums vajag zināt!»

Viņš to piebilda, cik vien iespējams, ironiskā balsī. . . «Nuu
—

ierados tur, no-

pirku programu, bet neviena vārda es tur nesaprotu .
.
. Kā fabrikas ārstam man

ļoti daudz darīšanu ar latviešiem, es protu latviski, bet to viņu programu
149

—
—
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un dariet, ko zināt, — es neko neprotu izlasīt! Tur bija tīri tā kā franciski:

vians, divi galvas utt. Bet franciski ar tas nav, franciski es saprotu ...
Nu ko

jūs domājat no tiem latviešiem?! . . .»

«Hahaha!» vecā dāma iesmējās, un junkurs vīpsnāja vien!

«Vai viņi tur «volapika» valodā spēlēja vai citā kādā man nepazīstamā

mēlē
...

es netiku gudrs ...»

«Tie cilvēki gan darītu labāki, ja tie artu un ecētu savu tēvu tīrumos!» vecīte

piepeši pikti un kodīgi iesaucās. «Bet viņi domā, ka tie ir vairāk kas, ka viņu
bērniem arī vajag apmeklēt augstskolas un diezin ko! Ar savu zemnieku smaku

tie sagāna* augstskolas gaisu tik Rīgā, kā Terbatā. Ir taču komiski, ka viņi

mums, vāciešiem, grib visu pakaļ darīt . . . nudien, tas ir komiski! . . .»

«Ne vien pakaļ darīt,» ārsts attrauca, «tie grib arvien vairāk nekā mēs. Nu,

piemēram —
— Otros Baltijas dziedāšanas svētkos mēs cēlām estrādi priekš

piecsimts dziedātājiem. Ko dara latvieši? Viņi sarīko arī dziedāšanas svētkus

un ceļ estrādi priekš 2000 dziedātājiem. Ja mēs tik daudz
— viņiem vajag vēl

vairāk!
...

Te man iekrīt prātā anekdote par kādu kazaku oficieri 1813. gadā
Berlinē. legājis restorānā, viņš vēlas pudeli vīna. Ķelneris apvaicājas, kādu marku

tad kungs īsti vēlas? Kam ar tādām lietām nav darīšana, tam grūti ko teikt
..

.

«Ko tie kungi tur dzer?» tas norāda uz vācu oficieriem.

«Dry Madera,» bija atbilde. «HrraK, no/mßaiiTe mhc 6yxwAKy nerbīpe Ma-

Aeīipa.»
«Hahaha!» junkurs iesāka pilnā kaklā smieties un viņu pārtrauca, tīri vai

locīdamies: «MeTbīpe Ma#epa
.. . HeTbīpe . . .» vecā dāma smīnot izrā-

dīja skaudīgu prieku. Arī barons, kurš citādi izturējās rāmi un cienīgi, izteica

savu piekrišanu pagriezdamies un pavīpsnādams: «Dummes Volk ...»

«Un justament tas ir tāpat ar latviešiem!» vecais kungs dzīvi turpināja. «Ja
mēs, vācieši, tik daudz, tad viņiem vajag vairāk. Viņiem mūs' vajag pārtrumpot!
Kā dzird, tad tie nodomājuši sarīkot vēl lielākus dziedāšanas svētkus, būvēt

estrādi priekš 3500 dziedātājiem un svētku ēku priekš vairāk nekā 20.000 perso-

nām. Nu?! Ko nu jūs sacīsiet? ...»

«Ja tas nav neprāts,» junkurs rūgti piebalsoja, «tad es nezinu, kas tad

tas ir . . .

Tie bija gaidāmie 111 vispārējie dziedāšanas svētki, par
kuriem viņi runāja.

Kārlis grozījās uz sava sēdekļa, it kā viņu kāds ar adatām badītu. Vai Perlants

tiešām to nedzirdēja vai arī negribēja dzirdēt? Viņš nogrimis avīžu lasīšanā.

Kārlim papiross pastāvīgi dzisa, un pastāvīgi viņš to iededzināja no jauna.
«Kas tad šiem par daļu?» tie iekšēji sašuta. «Mēs dzīvojam savā zemē un svi-

nam svētkus, kādi mums patīk
...

lai viņi iet atpakaļ uz savu «faterlandi», ja

viņiem še nepatīk, lupatas! ...»

Viņš to tiem labprāt būtu pateicis acīs, lai nedomā! Gribēja izrādīt dusmīgu
seju, tomēr juta, ka vaigs tam jocīgs un smieklīgs. Itin tā, ka cilvēks kādam

diezin ko darītu, bet nevar tam pietikt. Viņi jau ar viņu nemaz nerunāja ...
ru-

nāja savu
.. .

Hohoho!. . . cik gārdi un nicīgi tie smēja par latviešiem
.. .

Viss tas, kas viņam svēts, to viņi nosmēja, aizskāra ar savām netīrām ro-

kām . . .
Viņam krūtīs sāka briest. «Ko viņi mums ir laba darījuši?! Mūsu senči

tos uzņēma kā viesus, mieloja tos ar miestu un alu. Bet ko viņi? Nolaupīja mūsu

* Vāciski ■— tas valodas notika
— viņa izteicas: «verpesten». (Aut.)
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senčiem zemi, iegrūda tos verdzībā un postā
...

Jā, tik tiešām, pateiks viņiem acīs

to .
.
. Tas jau ir kauna traips vēsturē

. . .»

Bet viņi triec un zobojas tālāk kā savās mājās un viņu nemaz neievēro
.. .

Viņš patiešām nesamanīja, ko darīt. Tad viņam iešāvās prātā — — viņš savas

domas varēja izsacīt savam draugam. Viņi taču tāpat savu biļeti samaksājuši un

var savā starpā sarunāties
.
.

.

Un viņam vēl bija kāda «ģiptīga» dzeja kabatā. «Perlant, vai tu pazīsti

manu poēmu «Pērkona lāsts»?
.. .» tas, vāciešiem nerādīdams acis, ieminējās

draugam.
Tas, kā rādījās, ar visu lielo nevērību bija uz to vien gaidījis, lai uzsāktu

valodu. «Nē, nepazīstu,» tas it kā par garu laiku atbildēja. «Lūdzu, esi tik labs

un palasi man to priekšā.»

«Labprāt ...» Viņš meklēja kabatā pēc savas dzejas
...

Vācieši piepeši savās valodās apklusa. Junkurs pie tam vēl it kā satrūcies

un negribēja savām ausīm ticēt
...

«Jā, jā, latvieši!» vecais kungs viņam klusu paskaidroja.
Tas viņu pārsteidza vairāk nekā pērkona spēriens gaišā saules laikā. Lai arī

šie cilvēki, kā viņš jau tūdaļ bija spriedis, bija latvieši, tad tomēr to viņš nekad

nebija sagaidījis! Pieklājīgi ģērbušies cilvēki un pie tam vēl otrā klasē varēja

tiktāl aizmirsties, ka runāja latviski! . . .
Bet nāca vēl kas labāks

..
. Kārlis, sadabūjis savu dzeju, sāka pilnā balsī

deklamēt:

Pērkona lāsts

Kad Pērkons spēcīgs vēl Latavā valdīja,
Tautu viņš mīlēja, brīvību sargāja.
Druvas audzēja, briedēja ražu,

Zelta vārpas tīrumos līgoja.
Saudzēja dravas, pašķīra zveju,
Brīvo tautu laimē audzēja.
Tauta to mīlēja, deva tam ziedu.

Jodus tas dragāja, tumsību nīdēja.
Dusmās graujot, zibeņus svaidīja.
Veserim dārdot, mošķus baidīja,
Spēra tiem ribās, grūda tos peklē.
Tīrīja gaisu Latavas zemē.

Strādājis gana, tam gribējās dusēt.

Ozolā kuplā varenais tvērās,

Galva slīga, acis vērās.

Vēja māte viņu pūpoja,

Lapu šaltis ausīs dūkoja,
Viņa bērni, brīvie latvji,
Varenais Pērkons dziļā miegā

...

«Interesanti, patiešām interesanti,» Perlants liecināja, it kā viņš šo dzejoli
pirmo reizi dzirdētu. Bet patiesībā viņš to jau tuvu pazina. Kārlis viņam to vai-

rāk reižu lasījis priekšā, un abi to jau smalki pārsprieduši.
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Lektors gavilējoši pacēla acis. Viņu jaukās valodas uzreiz kā izsikušas. Jun-

kurs, augstdegunīgi pacēlis snīpi, skatās griestos
.. . Vecā mamzele noslēgusies

sevī, it kā domādama par
ko tālu un svarīgu . . .

Vecais kungs, kūpinādams savu

cigāru, lūkojās caur brilli uz viņu vēl jo baltāki. «Aha, jums nepatīk!» tas

nodomāja. «Bet man tas patīk ļoti ...»

Viņš turpināja vēl jo vairāk paceltā balsi:

«Jods pa pekli ribas spaidīja,
Velti pēc Latavas laizīja lūpas.
Vesera kūlieni sūrstēja dikti.

Dabūjis bij no Pērkona «bikti» . . .

Svaidīja asti, līmēja ragus,

Pūta un spaidīja atlauztos nagus.

Kāri, ak, kāri pēc Latvas līst tikās,
Kasi nu gurnus,

kā nekā, tā nekā . . .
Pērkons sper stipri, tur nevar jokot ..

.

Klibodams, stibodams, ķepainās lokot,

Jods no pekles ārā vilkās

Slēpu uz gardo kumosu glūnēt
Un: kur Pērkons palicis? — lūrēt.

Saliecis kūkumu, vesera baidās,
Līdz tas pamana spēkoni zarā.

«Ko?! Viņš guļ?!» Jods priecīgi rēca

Un, kā viesuls riņķodams, lēca

Pāri pār upēm dziļām un platām,
Pāri pār prūšu un Vāczemes gatvām.
Tur tas sastapa tumsoņu baru,

Krustnešus, šķēpnešus, melnsvārču zaru.

«Eisā!» tas sauca. «Draugi un radi!

Slēgsim līgumu, nebūs vairs badi!

Pērkons guļ dziļā simtgadu miegā,
Nāciet man biedriem uz Latavas zemi.

Nāciet kā draugi dāvanu klēpjiem,
Tikai viltu sirdīs slēpiet,
Melu un maldu valodas vērpiet.
Stāstiet par krustu, ko nest būs ar tīku,
Stāstiet par dzīvi debesīs jauku.
Stāstiet par dievu bezgala augstu,

Kuru būs slavēt ar smaršām un dziesmām.

Stāstiet, ka dzīve tik asaru leja,
Pa kuru jābrien pēc debesu priekiem.

Sakiet, ka nebūs pēc pasaules kārot,
Bet pēc mūžīgā salkt un ilgot.
Mantu, ko saēd rūsa un kodes,
Dvēseles glābdami, ņemsiet pie sevis.

Un, lai Latava nemana briesmas,
Sitiet ar aklību, nomāciet garu.
Tumsā lai zveja laba un tauka,
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Duļķainā baisā labi vilkt lomu!

Bendējiet miesu, sūciet asinis!

Dzeriet sviedrus, kalpiniet, kaujiet!
Kamēr Latava Pērkonam atkrīt,
Viņu aizmirst, nedod tam ziedu . . .

Ņemiet jūs miesas, bendējiet, kaujiet,
Tikai nomākto garu man ļaujiet!
Eisā! Kas par cepeti peklei!
Latavas dzīvība, Latavas elpa!
Gards tas kumoss ir gan pārlieku

..
.

Man tās dvēseles, jums tās miesas,

Ņemiet un dariet pēc savas tiesas.

Še jums ierocis, verdzības simbols,

Maizes pātaga, asinis laizoša,
Nikna un asa kā skarpija mēle!

Sitiet, nāvējiet, kaujiet un spaidiet!

Bēdas un postu Latavā raidiet!

Lai tad mēs abi kopā ar krauju
Vācam ar viltu bagāto pļauju.
Eisā! Kur tumsa, tur Piķis un Jods,
Un tam debesu tēvam lai gods!

.
. .»

Vācieši gan likās, ka viņi to nemaz nedzirdētu, tomēr dzirdēja un saprata

visu it labi. Varēja redzēt, ka viņi ļoti īgni par to, ka spiesti noklausīties, jo,
lai gan gribēja savā starpā sarunāties, tomēr valodas apsika. Tikai ironiski pa-

smīnēt tie varēja, un tas bija viss! Perlants izrādīja tādu interesi, it kā viņš
klausītos kā sadedzis. Bet Kārlis, ticis sajūsmā, turpināja un,

lai tumsoņus

padarītu vēl jo smieklīgākus, tad strādāja līdzi ar žestiem.

Melni miglas mākoņi ceļas
Un pār Latavas ārēm veļas.

Kraukļi ķērc, ūpji un pūces gaudo.

Šķēpneši, melnsvārči Latavas ārēs,

Vilki, tērpušies avju drēbēs,
Sludina tautai jaunu gaismu,
lenes sirdī tumsu un baismu.

«Kādi jums dievi, ak mīļie brāļi?!
Tiem koka pieres, sirdis māla!

Tie līdzēt nevar, tie akli un mēmi,

No cilvēku rokām taisīti ķēmi!
Tos pielūdzot, esat apgrēkojušies,
Caur ko jums dvēsele bojā ies!

Glābt varat to, ja dodat mums to mantu,

To, kas no pasaules un ir neganta!
Un jums nekādu labumu dos,
Ne jums to debesi iemantos.
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Nav jausmas jums, ka pie debesu galda
Varens viens sēž, kas Pērkonu valda,
Kas visu zin, redz, dara pats,

Bez kura nevar krist jums mats!

To būs jums pielūgt baznīcā.

Mēs viņa kalpi ticīgie,
Mēs jums tos grēkus piedodam,

Ja pasaulei jūs atsakāt,

Mums savu mantu novēlat.

Pēc debes' mantām cītiēties,
Uz puķēm laukā skatieties:

Ne viņas sēj, ne viņas pļauj,
Ne kādu mantu šķūņos krauj.
Par rīta dienu nezūdās

Un tomēr dzīvo, iztiek tās!

Mūs' dievs, tas dara brīnumus,
Tas kungs par visiem ķēniņiem,
Par visiem pasauls vareniem!

Priekš viņa pērkons pīslis, nieks!

Tas aklis, kurlis, mēms un lieks! . .
.»

Krīvu krīvs zibšņošām acīm ceļ zizli:

«Latava, dzirdi uzskatu tizlo!

Svešniek pārdrošais, nāvei veltītais,

Nezaimo Pērkonu, kam pasaules vara!

Viņš vien ir varens, viņš vien ir valdošs.

Kalni dreb, klintis šķeļas, kad atskan tā balss,
Zeme līgojas, jūra raud žēli

..
.

Koki zemībā galvas liec,

Lai šķeļ tās Pērkons ar uguns
vāli!

..
.

Ar savu roku tas pasauli tur,

Ar savu kāju triec drupās!
Dzīvība, nāve ir viņa vaļā,

Viņa spēkam un drausmei nav gala!
Bēdz, zaimotāj

,
Pērkona vāle tevi trieks,

Pīšļos tevi berzīs, grūdīs peklē —■ ■—»

«Cērtiet un nāvējiet!» Jods gumdīja tumsoņus.

«Bendējiet, nomāciet, kamēr ir laiks!

Sitiet ar aklību, varoņus lauziet,
Verdzība Latavas ārēs lai mīt!

Asins un sviedri Latvai lai šļakst.
Kupla mums pļauja, lai žvīkst un žvākst!

Eisā! Kur tumsa, tur Piķis un Jods,
Un tam debesu tēvam lai gods! ...»

Vācieši palika arvien nervozāki un nepacietīgāki, kas liecināja, ka viņiem:

tas nepatīk. Bet Kārlis iesilis drāza tālāk:

«Kadi tie ļaudis, kada ta tauta?

Kādi tai dievi, kāda tai gaita?
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Kas to šūpoja, kas to pupoja?
Kas to likteņa klēpī žūžoja?

Maize pelavu, pavalgs pātaga,
Bezsaules darbi, asins un sviedri.

Tumsa un migla, un svelme, un nakts!

Dvēseles vārgas, Jods tās nomācis,

Neatmin senējo, saulaino dienu.

Pērkona nebija, viņš gulēja miegā,

Jodiem bīstamais, tautai glābējs.
Vai tu nedzirdi, vai tu nejūti?
Pērkon. ai varenais Latavas dievs?! ...»

Debesis gāžas, varenais Pērkons ,
Atmodis miegu. Kājup ir spēkons!
Gaisus tricina graujoša balss.

Zeme dreb, kustas, būs pasaules gals! . , .

«Kur palicis Rāmavas svētais uguns?
Kur uguns kūrējas, meitenes daiļās?
Kur liepu meitas, ozoldēli?

Kur
varoņu virsaišu šķēpi un buras?

Kur tauta mana Latavas norās?

Kam nesauc man vārdā, nedod man zieda?

Kas tie par mošķiem manā valstī,
Kas manu tautu tumšo, vilstī?»

Sviež Pērkons veseri troksni skaļu,
Gaišs liesmas stars kā čūska vijas . . .

«Šurp. tumsoņi, jums stāties priekš varenā tiesas »

Viņš iesaucas, it ka ar pirkstu noradīdams uz saviem kaimiņiem, kuri

uztraukti un naida pilni viņu uzlūkoja — —

«Jums šausmās drebēt un nobālēt būs!

Kam mācāt jūs Latavas mošo garu?
Kam bendējāt, mocījāt tautu manu?

Ko Latava bija jums darīj'se ļauna,
Ka viņas sviedrus un asinis dzērāt?

Un izsūkto, nomākto pīšļos mināt?

Jods, sakāt jūs; to — dar, dar, dar, dar?!

Jods lai tad ar' jūs —■ var, var, var,
var!

Jums viņa peklē mūžīgi svilt!

Jums viņa varā mūžam klimt!

Jūs' slāpēm pēc asins neaprimt!
Jūs' mēlei locīties, kalst un rinkt!

Aiz bailēm un šausmām jums mūžīgi stingt!
Jums trīcēt un zobus klabināt

Un svelošā piķī trīcēt un kaukt!

Lai Jods tad jums to dar, dar, dar, dar!

Lai Jods par jums to var, var, var, var!
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Bet to, kas zemē mīts un šausts,
Es gribu atkal godā celt!

To darbiem, cīņām sekmes dot!

Tiem maniem bērniem atkal būt!

Bet, liekēži, jūs manta Jodam.
Ko Jods reiz ķer, lai viņam tiek!

Tā būs tam mūžīgi mūžam būt:

Jums vairs iz pekles neizkļūt!

Jums slāpt pēc asinīm, mūžam kaukt!

Un nabaga Lācaru palīgā saukt!

Bet velti jūs sauksiet, lai Piķis un Jods

Jums degošās mēles dzesē ar zaņķi.
Tā būs tam mūžīgi mūžam būt,

Jums vairs iz pekles neizkļūt! — — —»

Junkurs vairs nevarēja nociesties. «Schvveig, Lūmmel!» tas bāls un trīcēdams

uzšāvās kājās un pacēla roku uz sišanu

lekāms Kārlis paguva uz to atbildēt un nostāties kaujas gatavībā — — jo,

ja vācietis tā domā, tad lai dievs viņu žēlo jau Perlants kā zibens kājās un

junkuram grasoši pretim.
«Uz ko tas zīmējas?!» tas bargi prasīja.
Vācietis atjēdzās, ka pārsteidzies, un tādēļ drusciņ atslāba. «Uz jums ne!

.. .
Es jūs nemaz neaiztieku .

.
.»

«Tad uz manu biedri?!»

«Man nav jums jāatbild! Es runāju pats ar sevi ...»

«Neizvairieties no atbildes! Jūs lietojāt nepārprotamu lamu vārdu un grasījā-

ties uz sišanu .
.

.»

«Tad šis plukata vācietis!» Kārlis viņu pārtrauca. Viņš gribēja gāzties junku-

ram virsū, bet Perlants to saturēja
. . .

«Nur nicht Tātlichkeiten!» vecais kungs stingri iesaucās un nostājās starp

cīnītājiem. Junkuram aiz viņa muguras bija iespējams izslīdēt koridorā.

«Mans kungs, neizvairieties!» Perlants nosauca viņam pakaļ, vēl arvien turē-

dams draugu ciet, kurš gribēja no viņa rokām izrauties. «Jūs dosiet mums gan-

darījumu!»
Junkurs nobāla. Ne tādēļ, ka viņam bail no gandarījuma došanas, bet tādēļ,

ka šādi subjekti viņam varēja piesieties un piespiest tos atzīt par sevis līdzīgiem.
«Kādēļ to?!» viņš pēc iespējas mierīgā un zobojošā balsī atbildēja. «Nepa-

zīstu jūs un nezinu, vai esat satisf akcijas spējīgs ...»

«Es esmu Rīgas politechnikas students!» Perlants pašapzinīgi iesaucās.

«A, tikai!» junkurs it kā atvieglots uzelpoja. «Mēs, akadēmiķi, neatzīstam

Šīs amatniecības skolēnus par pilntiesīgiem gandarījuma lietās
..

.»

«Es redzu, jums ir bail!» Perlants, nevarēdams viņam piekļūt, iesaucās.

«leskatiet sevi par izpļaukotu
..
. Pie tuvākās izdevības izpildīsim pie jums, ko

jūs mums draudat ...»
Nu arī junkurs no jauna zaudēja pašsavaldīšanos. «Sie, Sie Maulaffe, was

vvollen Sie?!» (Jūs, jūs pērtiķis, ko jūs gribat!) Tas gribēja aizlauzties mierinātā-

jiem garām, lai tiktu pie sava pretinieka. «Ich vverde den Kerl verpfeffern ..
.»

(Es šim tēviņam sadošu.)
«Kunibert, Kunibert, ich bitte dich!» barons viņu savukārt turēja cieti. «Das
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muß anders geregelt vverden!» (Kunibert, Kunibert, es tevi lūdzu! Ta lieta citādi

jānokārto.)
Kārlim, no otras puses'pretim laužoties, izdevās tomēr viņam iespert drusciņ

pa ausi
.. .

Tas junkuru mazliet padarīja rāmāku, bet nu vecā Svīchelbein savu tiesu

uzsāka kņadu. «Mans dievs, kādi varas darbi,» viņa iekliedzās un metās kori-

dorā
.. .

«Condoukteur, Condoukteur, Protokoli zusammen stellen.» (Konduktor,

konduktor, sastādīt protokolu.)

«Schvveigen Sie!» barons viņai nikni uzšņāca, valdīdams savu draugu, bet

viņa jau bija prom. «Kunibert, Kunibert, besinne dich!
..

.» (Kļūsiet
.. .

Kuni-

bert, atjēdzies.)
Bet mamzele nebija gājusi velti. Drīzi viņa atgriezās, un «oberkonduktors» tai

sekoja ar visu savu svītu.

«n.poiny roenoAa He uiyMeTb ...
» viņš bargi iesaucās. «9to cTporo boc-

npeiu,aeTCH ..
.» (Lūdzu netrokšņot, kungi. Tas stingri aizliegts.) Bet, redzē-

dams, ka visi uzreiz tik klusi, tas iejautājās: «A hto BaMt» 3a acao?» (Kas

jums ir par lietu?)
«3to Bacb coßiceMi» «c KacaeTCfl!» barons pikti atbrēca. «JTocMOTpHTe

TOAbKO, HTo6bi bcc C3AHAH c 6HAeTaMH!» (Gar to jums pavisam nav daļas.

Palūkojieties labāk, vai visi brauc ar biļetēm.)

«CAymaiocb, Bauie bmcoko6AaropoAne!» konduktors, pielicis roku pie

cepures, palocījās. «Ho noneuy mchh TpeBOiKHT, ©cah cepbe3Horo?»
(Kā pavēlat, jūsu labdzimtība. Bet kādēļ tad mani traucē, ja nav nekā no-

pietna?)

Un, it kā aizskarts par velto traucējumu, tas devās atkal projām. Tomēr viņa
ierašanās bija lieliski līdzējusi, jo tiklab Kārlis, kā junkurs bija apmierinājušies
galīgi un vairs ir viens otram virsū neskatījās.

Tikai koridorā bija saradušās vēl dažas ziņkārīgas, smīnošas sejas, oficieri,

ierēdņi un citi. Sis skandāls dažam labam gāja ļoti pie sirds.

«Tu tagad ar_ šo kungu vedīsi tālākas
sarunas,» Kuniberts rādīja baronam

uz Perlantu . . . «Se nodod viņam manu karti.»

Un, iedevis baronam vajadzīgo, tas, latviešiem vairs i skatiena neuzmetis,

paķēra savu medību flinti un aizgriezās projām ...
«Mans kungs,» barons pagriezās pret Perlantu. «Kā nupat dzirdējāt, man

jābūt par vidutāju pie šīs lietas nokārtošanas
...

Ja būsim pārliecināti, ka tiešām

esat satisfakcijas tiesīgs,* tad ceru, ka neliegsiet man gandarījumu. Līdz tālākam

še būs mūsu abu kartes, še viņa un še manējā .
.

.»

Perlants lasīja: «stud. phil. Kuno Rabeman» un «Astof Freiherr von zur

Bimmelštein».

«Jūtos pagodināts!» Perlants palocījās. «Še ir manējā karte. Tālāku pār-
liecinājumu jums vairs nekādu nebūs vajadzīgs, jo es izaicinu Kuno

Rabeman kgu uz menzūru. Savu bezpartejisko jums varēšu gan piesūtīt
tikai tad vēl, kad būšu sarunājies ar saviem biedriem. Mana adrese būs dabūjama
korporācijas «Selonia» kortelī.»

«Selonia?» barons izbrīnījies jautāja. «Es Rīgā tādu korporāciju neesmu

dzirdējis. Kādas tad ir viņas krāsas?»

«Tāda korporācija pastāv!» Perlants stingri noteica. «Krāsas tā lieto tikai

internos gadījumos. Kādēļ ne atklāti, to še neizmeklēsim
..

.»

* Divkaujas tiesīgs. (Red.)
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«Tam jau ari nebūtu nekāda nolūka,» barons atteica. «Satisfakcija nav atka-

rīga no korporācijas, to dod tikai piederība pie iestādes, kura atzīstama par aka-
dēmisku vai tamlīdzīgu . . .

Tātad še notiek abpusēja iznīcināšana. Vai jūs izaici-

nāsim jeb vai jūsu izaicinājumu pieņemsim, tas izrādīsies pēc tam, kad būsim

dabūjuši skaidrību
par jums un jūsu iestādes stāvokli .

.
.»

«Es jūs piespiedīšu manu izaicinājumu pieņemt!» Perlants pasmaidīja.
«Dariet, ko jūs par labu atzīstat, mēs darīsim, ko mēs par labu atzīstam,»

barons paskaidroja. «Atļaujiet man, ka atvados ...»

«Man ir tas gods!» Perlants džentelmeniski palocījās.
Vilciens pēc gara svilpiena patlaban piestāja pie stacijas «Rīga II», un pa-

sažieri plūda no vagoniem laukā.

Klusēdami abi draugi kāpa zemē pa perona trepēm, līdz beidzot iztika laukā

no ļaužu drūzmas. Perlants
gan izlikās itin mierīgs, bet Kārlim kas gulēja uz

sirds, ko tam bija grūti paturēt pie sevis
..

.
«Tava vaina vien ir!» viņš beidzot spēra vaļā. «Ja tu mani nebūtu turējis

cieti, es to vācieti būtu stāvus zemē ietriecis! Bet tu stāvi viņiem priekšā un ne

man
.
.

.
apejies ar viņiem tik mīlīgi kā ar saviem draugiem ...»

«Tā vajag,» Perlants smaidīdams atbildēja, «jo tas ir smalki!
... Ja tu būtu

viņu piekāvis, nu kas tur būtu bijis? Viņš apsūdzētu tevi pie tiesas, un tu dabūtu

sodu. Satisfakciju tu no viņa nedabūtu. . . Bet tagad viņam darīšana ar mani,

mēs viņu piespiedīsim mūs atzīt par sev līdzīgiem. Bez divkaujas viņš tagad vaļā
netiek ...»

«Tu domā?!» Kārlis palika rāmāks.

«Bez šaubām!» Perlants apstiprināja. «Viņi ir gan glumi un parasti grib iz-

šmaukties. Tas mums jau zināms. Vai tu manīji, ka viņi lietu gribēja nostādīt

tā, it kā šis Rabemanis būtu tas izaicinātājs. Tad viņam vieglāki no izaicinā-

šanas atsacīties
.
.

.
Bet, tiklīdz es izaicinu viņu, tad tagad tas atkarājas no manis,

vai es laižu viņu vaļā
.
.

.

Lai nedomā ...»

«Kas tagad nu notiks?» Kārlis pēc brīža klusēšanas iejautājās.

«Jāsagaida, ka rīt kortelī viņš mums piesūtīs sekundantu,» Perlants paskaid-

roja. «leročus tad kā apvainotam tiesība izraudzīties viņam. Divkaujas vietu pēc
abu bezpartejisko vienošanās.»

Kārlis kļuva domīgs. «Bet ja nu viņš izraugās pistoles un tevi nošauj? .. .
Vai zini, man tāda divkauja nemaz nepatīk! . . . Vai, ja kāds labāki trāpa, viņam

tādēļ ir taisnība . . .»

«Tas tā ir parasts, un latviešu studentam dievs arvien palīdz!» Perlants at-

trauca. «Nav arī ticams, ka viņš izraudzīsies taisni šaujamos ieročus, jo priekš

viņa tie tikpat riskanti. Iztiksim ar paukošanu, un šo arodu mēs protam ...»

«Bet ar skaidru roku arvien tas labākais,» Kārlis piebilda. Šo mācību viņš
bija noklausījies no veciem, prātīgiem ļaudīm .

. .

«Mēs taču nevaram plēsties tā kā prasti kalpa puiši!» Perlants pasmaidīja.
«Mums vajag ievērot smalkas manieres, arī cīņā ..

. Citāda mūs neieskatīs par

izglītotiem cilvēkiem
.. .

Bet tādēļ mēs, latviešu studenti, protam ne mazāk uz-

brukt! . . . Mēs varam tikai vinnēt, bet viņiem jāaizstāv tas, kas tiem jau ir
.. .

Un mēs nerimsimies, kamēr tie latviešu labāko aprindu cilvēkus atzīs par sev

līdzīgiem ...»

Viņš gan gribēja izlikties bezbēdīgs un jautrs, tad tomēr viņa balsī dzirdama
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sevišķa pieskaņa. Varēja izmanīt, ka viņš tomēr apzinās nopietna notikuma priekšā,

par
kura iznākumu nebūt nebija tik drošs. Vācieši tāpat prot šaut un arī zobenus

vicināt . . .

Sestā nodaļa

Netāl no Dvinskas dzelzceļa stacijas Troņmantinieka bulvārī Perlants ar

Kārli nokāpa kādā pagrabā. Tur atradās «Selonijas» kortelis.

No mazas, patumšas priekšiņas, kur viņiem zem kājām klaudzēja ķieģeļu

grīda, tie iekļuva lielā, plašā telpā. Rudens pievakara saule raidīja pa logiem

spožus zelta starus, kuros zeltītie putekļi jaucās un meņģējās. Viņiem spiedās

pretim putekļu un ūdens smaka, jo telpas patlaban bija kā slacītas un slaucītas.

«Sī ala mums noder priekš konventa sapulcēm, ir mūsu «paukbodens» un

derīga vispār lielākām padarīšanām,» Perlants paskaidroja. «Se ir notikusi daža

laba nopietna menzūra starp mums un vāciešiem un arī letoņiem
..

.»

Cik maza tomēr tā godība! Viņa neimponēja pat Kārlim, kurš kā laucinieks

vēl ļoti maz ko labu bija redzējis. Jo vienīgās mēbeles še bija daži galdiņi un

vairāk vai mazāk izplūksnājuši meldru krēsli, kuri pa vasaru maz cilāti un tā-

dēļ bagātīgi putekļu piesēdušies. Sienmali gan šur tur pušķoti ar dekorācijām,

«Selonijas» vapeni un krāsām — «sarkans, zaļš, zelts» (?),— ar lielākiem un mazā-

kiem plakātiem, zem kuriem krustis rapieri, kam apkārt drēbju dekorācija ar

valsts krāsām. Vietvietām arī izkārtas
grupu fotogrāfijas no agrākiem komeršiem.

Tā kā Perlants šos notikumus bija jau reižu reizēm aptēlojis, tad Kārlim viss

tas nāca priekšā stipri pazīstams. Aldermanis sēd pie alus muciņas un pasniedz
katram kausu; priekšā nolikušies divi zēni ar rapieriem un lielajiem kaujas cim-

diem. Tāpat ari flangās fukši un krāsneši ar rapieriem un lielo dzīru ragu. Uz

mučeles zīmīgais § 11 jeb dzeršanas paragrāfs.
«Te mums ir vēl blakus telpas,» Perlants, Kārli vezdams tālāk, paskaidroja.

«Te sēdes istaba, te bibliotēka, te ekonomijas telpas, te «rumpelkambaris», kur

ļaudis, kas kneipvakaros piekusuši, var paklupt uz acīm. Te beidzot vēl dažas

gultas, kur cilvēki (studenti), kas tale kā iebraukuši un nav vēl saņēmuši dzīvokli,

var piemist. Mums arī cits neatliks kā šonakt te pārgulēt.»
«Bet kur tad dežurants?» tas piepeši ieminējās. «Ekonomija, kā rādās, vēl

nav atvērta. Halo, fuksi, dežurant!
..

.» Tukšās telpas skanēja vien. Izvilcis

pulksteni, tas paskatījās . . . bija jau stipri pievakarē . . .
«Halo!» viņiem sauca pretim kāda balss it kā no zemes apakšas. No otra,

vēl dziļāka pagraba parādījās pirms galva, tumšmelna cepurīte, kurai sānos

sudraba nozīme, tad uzkāpa pats jauneklis ar vienu pudeli alus rokā, — otru —

padusē.

«Vivat, crescunt, floreat!» tas joviali sauca viņiem pretim. (Lai dzīvo, zeļ
un zied!)

«Tu, Boef!» Perlants iesaucās. «Šmollis! Jā, labi, ka tu nāc ar slapjumu .. .
mums slāpst ...»

«Hahaha,» uzrunātais plati smēja, «tad jūs nākat īstā reizā. Tūlīt dabūšu

glāzes ...»

Nolicis pudeles uz galdiņa, tas steidzās sameklēt glāzes, kuras bija noputē-

jušas un tādēļ jāizmazgā un jāizslauka. Pie šī darba tas paturēja acīs Kārli, ziņ-

kārīgi, bet mazliet ar neuzticību.
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Kārlis tādā pat garā nolūkojās uz viņu. Slaids, smalks puisītis, kalsens, garu,

vāju seju, vaigi pat iekrituši, un vienu no tiem pušķoja liela rēta. «Kas tas ir par
cilvēku?» viņš Perlantam prasīja gan draudzīgu, bet pētošu smaidu, zīmējoties uz

Kārli.

«Mans kaimiņš, Ērgļu Kārlis,» Perlants atbildēja. «Viņš grib drusciņ iepazī-
ties ar mūsu dzīvi, kas viņam ļoti interesē ...»

«Vai viņš arī garantē par komangu?» Befis, Kārli uzlūkodams, bažīgi
ieminējās.

«Katrā ziņā!» Perlants atbildēja. «Viņam ir dāvanas — rakstnieks
..

.»

«Oho!» Befis pārsteigts iesaucās, vēl jo neuzticīgāki Kārli uzlūkodams
..

.

«Jā, jā,» Perlants turpināja, «neskaties vīru no cepures .. . lepazīstināšu jūs

abus, jaunekļus . . .
Komiltons Ozoliņš, saukts Befis, Ērgļu Kārlis, rakstnieks . . .»

Viņi sniedza rokas . . . «Tātad avīžnieks kā Graudiņu Kārlis vai Pudiķis
.. .

vai arī dzejnieks kā Purinu Klāvs.»

Zinādams, ka tam nav darīšana ar kaut kādu, Befis viņam sirsnīgi spieda
roku.

«Tikai iesācējs!» Kārlis piesarcis atbildēja. Sirdsapziņa neļāva diezko reno-

mēt, jo, izņemot korespondences, avīzes no viņa vēl nekā nebija uzņēmušas. «Būs

jāparunā ar «Baltijas Vēstneša» redakciju —» Piepeši tas apklusa, jo viņa acīm

visā pilnībā parādījās Befa imponējošā rēta .
.
.

Perlants saprata. «Viņam ir tā visskaistākā vaiga rēta visā polonēzē (poli-

technikā)», tas ironiski piebilda. «Pat «balti» viņu var apskaust .. .»

«Laikam uz menzūru —» Kārlis ieminējās.

Perlants, dzerdams kausu, purināja galvu. «Tiktāl Befs vēl nav ticis! Pie

mums arī pie menzūras liek galvā kurvjus vai arī nemaz pa galvu nesit. Vācijā,
tur gan! Tur, kā jau teicu, kādam Kurzemes baronam izgājis tā: viņš iet uz

menzūru un domā tāpat kā pie mums. Galvu nemaz nesargā. Bet otrs kā dod

primu, deguns nost! . . .»

«Es viņam tūdaļ būtu gāzis pa fresi, jei bogu!» Befis sirdīgi iesaucās. Viņš
uz to no kausa ievilka malku . . .

Kārlis neizprazdams Befu uzlūkoja. «Jā, kur tā tad viņam tā...?»

«To viņš dabūjis Mīlgrāvī, ar puišiem krogū kaujoties!» Perlants paskaidroja.
«Tie viņam ar nazi vaigu pārpļāvuši ...»

«Vī!» Kārlis sāpīgi sarāvās.

«Bet mēs tādiem, kas iet apkārt pa krogiem kaudamies, krāsas nevaram dot!»

Perlants Befi sodoši uzlūkoja. «Ar kuru katru
.. . Tādēļ viņš mūsu mūžīgais

fuksis ...»

«Jā, ko es varu darīt, ka man ir taisnība!» Befis aizbildinājās. «Un spēks
man arī kaulos. Par ko cilvēks pasaulē dzīvo, ja viņš nevar ieplēsties . . .»

«Bet ne ar kuru katru!» Perlants sodoši turpināja. «Ne ar prastiem kalpa

puišiem ...»

«Ka viņi pirmie uzsāk,» Befis atvainojās .. .
«Kādi jums muskuļi?» tas

piepeši saķēra Kārļa roku un to aptaustīja. «Ne visai sevišķi!
.. . Kas ir,

izmēģināsim spēkus? . . .»

Kārlis neatbildēja, tikai smaidīja. «Tu jau neesi viņa pretinieks!» Perlants

par viņu atbildēja. Tas Befi ļoti kairināja. Veiklu ķērienu tas sagrāba Kārli pa

vidu, gribēja viņu pacelt uz augšu un nolikt
gar zemi

...

Tomēr nepadevās, kā domāts. Tā kā Kārlis no tiesas pretim tad

viņam gan izdevās to iebīdīt rumpelkambarī, bet ne uz augšu pacelt, ne ari gar

zemi dabūt. Pie tam viņš ņēmās no visa spēka, turpretim Kārlis tikai pa jokam.
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Bet, kad tas beidzot izgāja uz niķiem, šāva kāju priekšā un tā, Kārlis saņēmās

un viņu salocīja .. . Pavisam ļenkans .. . tikai izlikās, ka būtu diezin kāds

varmāks . . .

«Bravo, bravo!» Perlants iesaucās, kad Kārlis Befi noklāja uz matrača, ka

kājas vien uz augšu palēcās .. .
Befis uzšāvās, krita atkal klāt, bet atkal tas pats iznākums.

«Tagad uz krampjiem!» tas lika priekšā.
Tas pats dievs! Atspēries aiz durvju stenderes, tas vilka, ka sarkans vaigā

vien, pirksts viņam tomēr pirmajam izšļuka. Streipuļodams tas aiztirinājās atpa-

ļis un tikko vēl uz kājām noturējās.

«Nu redzi, Befīt, atradi sev pretinieku!» Perlants zoboja. «Viņš tevi pārspēj
fiziski un vēl jo vairāk garīgi . . .»

«Neko darīt,» Befis it kā apkaunots apmierinājās. «Nedomāju, ka viņš tik

stiprs . . . Bet arī es neesmu sapuvis . . .»

Viņš sniedza Kārlim roku par zīmi, ka netur uz viņu ļaunu prātu.
«Tā pareizi!» Perlants piebalsoja. «Cīnīsimies labāk viens par otru nekā

viens pret otru
.. . Lai glāze staigā!

.. .

Nu, un pastāsti, kā
pa Rīgu iet? Vai

daudzi no ļaudīm jau sabraukuši? ...»

«Ir daži!» Befis atbildēja. «Onkuls, Hurtigs, Naze un kādi. Vecais Peter-

manis, tas tepat pa Rīgu maisās ...»

«Kur tad viņi visi tā izklīduši?» Perlants jautāja tālāk.

«Kur nekur! Cits dzīrās iet uz Latviešu biedrību ieskatīties avīzēs
..

. Cits at-

kal apstaigāt večus . . . uzpumpēt kolēģu naudu . . .»

«Jā, jā, tās naudas visiem vajadzīgs!» Perlants piebalsoja. «Vai no mājām
arī kādam līdzi kāds muķis?»

«Man liekas, Hurtigam ir timpas! Vakar tas biedrībā brangi «piezecēja». Bet

vēlāk nāca švunkā un izplēsās ar «letoņiem» — —»

«Vai, Befīt!» Perlants piepeši it kā iegādājies iesaucās. «Kas mums bija par

jandāliņu, šurp braucot. Saplēsāmies līdz nažiem ar kādu vācieti, tērbatnieku.

Viņš nolamāja mūsu tautību. Ērgļu Kārlis viņam iešāva pa ausi, un es to iz-

aicināju ...»

Befim acis iemirdzējās. «Oho, tas ir smalki! Vai iznāks līdz menzūrai?
..

.»

«Katrā ziņā
.
.

.
mēs neļausim izlocīties ...»

«Tad viņš izaicinājumu pieņēma... ak, tas ir feini!» Befis priecājās...
«Viņus vajag plēst, kur vien satiek, plēst, tad viņi mums dos satisfakciju

..
. Ta-

gad viņi tik daudz sabraukuši Rīgā, och, kā man tagad gribētos ar viņiem ieplēs-
ties

...
Ir jau divas nedēļas, kamēr pēdējo reizi kastē kāvos

... oi, kā man ta-

gad gribētos ieplēsties ...»

«Nu, nu, puis!» Perlants viņu apsauca. «Pielūko labāk, ka vari nolikt savus

eksāmenus. Un arī, ka beidzot vari uzstrādāties par īstu tautieti. Tavos gados un

vēl būt fuksim, tas ir kauns! ...»

«Neesmu jau vienkāršs «krasais» fuksis, esmu jau «brandfuksis»
.. .» Befis

aizbildinājās.
«Priekš taviem gadiem tas arvien vēl pārāk maz!» Perlants stingri turpināja.

«Nu iedomājies, jauni puikas it visi tev tiek priekšā, un tiem t-iesība tevi āzēt.

Un tāpat ar eksāmeniem! Visi tiek polonēzē uz priekšu, tu nekur! ...»

lestājās brīdi klusums. «Ko lai dara, kad man arvien tā iegadās?!» Befis

domīgi nopūtās. «Un eksāmeni
— —

vai tu domā, ka es viņus nenolikšu?
...

Galvenais taču nav, ka mēs zubrijam un kravājam eksāmenus, galvenais ir, ka

mēs studējam dzīvi ...»
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«Jā, jā dzīvi,» Perlants viņu pārtrauca, «smalkāko aprindu dzīvi, lai dzīve

'tiktu uz priekšu. Bet tev jau vēl nav ne smakas, kas liecinātu
par

labākām ma-

nierēm. Vēl arvien tu urbies ar pirkstu ausīs un degunā! Vēl arvien kaujies ar

dvorņikiem un kurpniekiem kā ar sevis līdzīgiem
..

. ledomājies, ka tev taču

beidzot vajag saņemties un krāsas izpelnīt ...»

«Nūjā, krāsas •— feini jau būtu!» Befim acis iemirdzējās. «Tad es nosēžos

tādam letonim blakām: «vai tu redzi, kas es par vīru?!» .
.
. Žēl tikai, ka mums

viņas nav brīv atklāti nēsāt . . . varam tikai pašu kortelī . . . Bet es tomēr nebai-

dos, nebaidos ne no viena! . . . Vai zināt, ja mēs šovakar aizietu «Tonhallē», tur

mēs arī vienu otru satiktu . . . Tur tā slavenā dejotāja Grigolaitis .
.

. Drīzi atnāks

Pudiķis, un es tad būšu svabads . . . Ā, tur jau viņš nāk, tas «zemgalietis» .. .»

lenāca sīks sarkanmatis zēns ķīvītraibu seju, iesarkanām acīm un līku degunu.
Rokā tam bija tintes pudelīte un vasaras mēteļa iekšpusē liels rullis balta papīra
līdz ar vajadzīgiem spalvas kātiem. No vaiga vien jau varēja tam nolasīt tik

daudz, ka tas noņēmies uz enerģisku rakstīšanu
..

.

Viņš nepaguva vēl labi mēteli atvilkt un apsveicināties, kad Befis jau tam

pretim ar savu priekšlikumu. Vai tas nevarot viens palikt uz dežūru un viņu at-

svabināt? Sis gribot līdz ar biedriem drusciņ pabumelēt. «Labprāt,» Pudiķis sa-

cīja, izkravādams savas rakstāmās lietas un pētoši lūkodamies uz Kārli, kurš, kā

rādījās, viņu imponēja. «Tas man taisni patīk, ja varu būt viens. Gribu sarakstīt

līdz rītam priekš «Baltijas Vēstneša» ievadrakstu
par jauno rūpniecības nodokli.

Man steidzīgi vajadzīgs desmit rubļu, tātad vismaz 500 rindu. Pastiepšu drusciņ,
varbūt, ka iznāks.»

«Vai tas ir labi, ka tu tā stiep?» Perlants iebilda. «Klāvs saka, ka tu caur

pārliecīgu stiepšanu esot samaitājis savu stilu . .
.»

«Tu jau, Klāvs saka, smērējot, tikpat kā kad zābakus smērē,» Befis ļaunu

prieku piebilda. Viņš atkal savos domu rakstos bija pārāk lakonisks, kas tam

bieži tika pārmests.
«Ko Klāvs zina?!» Pudiķis pašapzinīgi noraustīja kamiešus. «Klāvs ir cil-

vēks, kas lēni domā un vispār savā gaitā lēns. Tādēļ arī rindas viņam lēni sokas.

Man ir citādi principi. Tas nav avīžnieks, ja viņš nevar izdabūt tik daudz rindu,

cik tam vajadzīgs. Nevajag rakstīt tik sausi, tad tauta labāk saprot. Un avīzei

savas telpas tā kā tā jāpilda, viņai iznāk tas pats, vai mans raksts vai kāda

cita raksts ...»

«Te arī rakstnieks un dzejnieks!» Perlants iepazīstināja viņu ar Kārli. «Viņš

ir sadzejojis kādu tautisku eposu, kuram nav mazāka literariska vērtība kā Pum-

pura «Lāčplēsim».»
«Jaā!?» Pudiķis laipni un draudzīgi spieda Kārlim roku. «Jūs arī viens no

tautas darboņiem? Es jūs jau no acīm pēc tāda vērtēju
.. . Vai es nevarētu ar

jūsu darbu drusciņ iepazīties? ...»

Kārlis piesarcis izvilka savu manuskriptu. «Nav jau nekas liels
...

ir tikai

tāds mēģinājums ...»

«Tur ir gleznas, tur ir tēli, tur ir satira!» Perlants turpināja. «Ne par
velti

vācieši bija, tā sakot, «aus Rand und Band»! Varēja redzēt, ka tas tiem ķēries
klāt. Un tie ir norūdīti cilvēki . . . par nieku viņi ausis arī neceļ uz augšu .. .

Un viņš atstāstīja visu to incidentu, kas ar šo slaveno dzeju sakarā. Kā tā

satriekusi vāciešu augstdegunību!
.. . «ledomājieties, pie viņa mazās izglītības

tādu darbu! Kas no viņa var iznākt, ja tas iepazīstas ar dzejas techniku un vis-

pār izglītojas! Viņam ir dāvanas, zēni, lielas dāvanas, un tādēļ viņš mums ja-
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uzlūko
par sev līdzīgu. Ja viņam iespējams ietikt «polonēzē» (politechnikā) un

mūsu korporācijā, mēs varam būt uz viņa lepni ...»

Kārlis, tīri sasarcis, klausījās slavas dziesmu par sevi. Abi zēni viņu tagad

aplūkoja pavisām citādām acīm. «Man tiešām liels prieks iepazīties ar mūsu

tautas darboņiem!» Pudiķis sajūsmināts vēlreiz spieda viņa roku. Un arī Befis, lai

gan bija pats «dūres cilvēks», gara varoņus viņš tomēr cienīja ļoti! Un vēl tādu,

kura miesas spēkus viņš arī pazina un kura darbs varējis izsaukt tik spožas sekas.

«Malacis, malacis!» tas tikai klusu norūca, un šinīs vārdos bija izteikts viss.

«Vai jūs nevarat būt tik laipns un atvēlēt, ka es jūsu darbu nolasu priekšā!»

Pudiķis griezās pie dzejnieka ar priekšlikumu. To viņš sacīja laipni, apmulsinošā
balsī.

. .

tam pavisam citādas manieres kā Befim.

«Lūdzu, ja jums patīkami,» Kārlis stostījās. «Nav jau nekas liels, Perlants

jau zjna ...»

«īsts dzejas darbs, jo vairāk mēs to lasām, jo vairāk tas mums patīk!» Pudi-

ķis paskaidroja. «Varbūt jūs arī paši, būdami paši lietā iekšā, nevarat to tik labi

apsvērt kā otrs no malas ...»

Viņš sāka lasīt, izrādīdams savas deklamatoriskās spējas, ar patosu un aiz-

raušanos. Kārlim bija pie sevis jāatzīst, ka, tā nolasītam, viņa dzejolim pavisam
cits iespaids, un visuzmanīgākais klausītājs bija viņš pats.

«Malacis, malacis!» Befis tagad mirdzošām acīm skaļi iesaucās. «Ak, kad es

būtu Pērkona vietā, oho, kā es tad tiem jodiem un «letoņiem» ribas spaidītu!
..

.»

Pudiķis turpretim paturēja savu kritisko cienību. «Man ir jāpiebalso Per-

lantam,» viņš paskaidroja, «tas ir ievērojams dzejas darbs. Katrā ziņā jau nu ne

sliktāks par Pūriņu Klāva dzejoļiem. Es tikai varu jums ieteikt, neaizdodiet par
lētu projām! Vismaz jums vajaga prasīt trīsdesmit rubļu loksnē vai 5 kap. par

rindiņu. Vai jūs nedosiet «Baltijas Vēstnesim»?»

«Ja tikai viņš ņem,» Kārlis nedroši atbildēja.
«Kādēļ neņems?! Pirms dodiet viņam un paņemiet par rindiņām un tad lieciet

novilkt kādam izdevējam un paņemiet par loksnēm. Vajag izsist cenu.»

«Es jau būtu uz miera, ja tikai viņš ņem,»
Kārlis piebilda. «Esmu jau «Bal-

tijas Vēstnesim» iesūtījis vienu otru rakstu, bet, izņemot korespondences,» viņš

godīgļ atzinās, «nav vēl nekas no manis nodrukāts ticis ...»

«A, tad jūs nezināt, kur tā vaina,» Pudiķis gudri pasmaidīja. «Redakcija
nav paguvusi rakstus izlasīt. Pazīstu Pļavnieku un Skujenieku. 150 Pa dienu grib
iebrokastot, vakaros arī padzīvot, kad lai viņi lasa? Labi, ja pagūst steidzīgākos
redakcijas darbus. Bet, kad es viņiem teikšu, ka es šo darbu jau esmu lasījis, tad

būs citādi. Vai jūs nevarat atstāt manuskriptu pie manis? Es viņu iedabūšu

«Vēstnesī», jūs redzēsiet
... Jā?! .

.
.»

«Labprāt!» Kārlis piebalsoja. «Ja jūs domājat, ka tur kādi panākumi ..
.»

«Bez šaubām! Pie redakcijas esmu labi pierakstīts. Taisnību sakot, šo pašu
ievadrakstu par nodokļiem viņiem pienāktos rakstīt pašiem. Bet Skujenieks griežas
pie manis: «Tautiet, vai nevari mums sarakstīt vienu ievadrakstu? Dabūsi 2 kap.

par rindu.»

«Kāpēc ne, atbildu, to varu.» «Tikai nestiep pārāk garu.»

«Nu, jautājums taču jāapskata no visām pusēm. Vai jūs domājat, ka man

jau tur kas liels iznāks? Džonam (Dīriķa brālim, kas pārvaldīja ekspedīciju) jāat-
dod «foršusis», papīris un tinte arī maksā naudu, un par to tad lai es strādāju?
Un kas viņiem par vainu?! Ja cits tiem pieraksta avīzi, tiem atliek laika rakstīt

priekš «Rig. Zeitung» leitartiķeļus. Tur viņi no Buchholca paņem 5 kap. par rindu.»

«Kā tu to zini, ka viņi raksta priekš «Rigasche Zeitung»?!» Perlants uz-
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traukts iesaucās. Arī Kārlim tā lieta izklausījās neticama. Toreiz tāda smērēša-

nās gar vāciešiem tika ieskatīta
par noziegumu pret tautu, vismaz par nepieklājīgu

darbu.

«Kur tad viņi citur ņem,
ko brokastot!?» Pudiķis gudri iesmējās. «No tiem

piecdesmit rublīšiem, cik tiem Boris dod?! Nē, nē, vēl otrus piecdesmit tie no-

pelna klāt. Tā ir katrs gudrs dzīvot
..

. Redzi, ko visu vajag izzināt caur kom-

binācijām! ...»

«Jā, jā, vai tikai tas fakts?!» Perlants uzstājās.

«Fakts!» Pudiķis apstiprināja. «Un kādēļ es lai nerakstītu, ja man atvēl

savas avīzes slejas un vēl dod piecas kapeikas par rindu. Tik muļķis taču nebūšu,

ka nepratīšu saviem tautiešiem par
labu izrakstīt . . . Vismaz jau nerakstīšu viņiem

par sliktu ...»

Ja tā tā lieta, tad jau tur nevienam nebija ko pretim runāt. «Vienalga, strā-

dājiet, pelnieties,» Perlants beidzot apmierinājās, «bet mēs iziesim! No tās lielās

ieplēšanās prāts man vēl nav norimis . . . strādāt es pavisam nevarētu . . . Un mūsu

jaunajam biedrim taču jāredz Rīga.»

«Tad ņemiet mani līdz!» Befis lūdzās. «Man tā gribētos atkal kādu vakaru

padzīvot ...»

«Bet eksāmeni!?» Perlants viņu stingri uzlūkoja. «Vai tu bez sirds apziņas
pārmetumiem vari bumelēt? ...»

«Ak, eksāmeni!» Befis atmeta ar roku. «Man ir tā paļāvība, ka tomēr ar

viņiem tikšu galā ...»

«Nu manis dēļ!» Perlants beidzot atteica. «Nāc arī — bet tikai ar vienu

norunu: uz savu galvu tu nedrīksti izdarīt nekādu ieplēšanos
..
. Man apnicis

mūžīgi strēbt to putru laukā, ko tu arvienu ievāri
.. . Ceļamies un eima no

šejienes ...»

Kur iet?

«lesim uz Vērmaņa parka lielo paviljonu,» Befis lika priekšā. «Varam tur

paklausīties kara muziķu un varbūt, ka satiekam kādu no mūs' ļaudīm ...»

Kārlim vienalga. Lai viņu ved, kur grib. Pie tam Rīgas topogrāfija viņam
visai maz pazīstama. Viņš interesējās par katru ievērojamu būvi un bieži vien

prasīja saviem biedriem: «Kas tas?» un atkal «kas tas?»

Viņi neliedza paskaidrojumu, bet arī aizrādīja, ka nevajag izrādīt izbrīnēša-

nos, jo tad varētu sākt domāt, ka tas pasaulē nekā nav redzējis. «Naivs nedrīkst

izrādīties,» Perlants viņu draudzīgi pamācīja. «Ja arī tev kas ļoti imponē, tu

tomēr izliecies, ka tu jau esi daudz vairāk redzējis un dzirdējis ...»

Kārlis to paturēja prātā.

Pa Troņamantnieka bulvāri tie gāja līdz Suvorova ielai, tad iegriezās tajā, tad

atkal Pauluči ielā, līdz nonāca pie Latviešu biedrības nama. Tagad jau Kārlis

nemaz nebūtu zinājis, kas šī par
slavenu vietu, ja viņi nebūtu darījuši to uzma-

nīgu. Bet viņa tautisko pašapziņas jūtu tā diezin kā vis neapmierināja, jo, salī-

dzinot ar blakus mājām, izlikās pārāk nobijusies, it kā zemē ielīdusi. Toreizējai

«māmuļai» jau arī tikai bija pagrabs, kurā atradās priekšniecības telpas un resto-

racijā, un augšas stāvs ar zāli un skatuvi līdz ar blakus telpām. Pie tam māja

no ārienes ļoti noplīsusi, nepucēta, un apaļais logs pašā frontes ģēvelē aizbāzts

ar netīru cisu maisu. Drusciņ vēlāk, kad cēlās pret Latviešu biedrību opozicijā,
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kas negribēja atzīt viņu par to vienīgo centru, tad viņai pretīgie ļaudis šo ģēve-
les logu arī zoboja par to «visaugstāko centru»

..
.

«Tagad iekšā neiesim
.. . vēlāk,» Perlants noteica. «Tur tagad neviena nav,

jo saronas visi tikai pie vakara. Paiesim vēl drusciņ apkārt ap dārzu.»

Abi biedri šo priekšlikumu klusēdami pieņēma. Viņi bija apgājuši dārzam

gandrīz riņķī un tuvojās atkal Suvorova un Pauluči ielu stūrim, kad Perlants

iesaucās: «Are, kur Stērstu Andrejs!» 151

Pie dārza vārtiem bija nostājies kāds neliela
auguma un pasīks jauneklis

un lūkojās uz pretējo namu Suvorova ielā.

«Sveiks, tautiet!» Perlants to uzrunāja, jo bija jau ar viņu pazīstams. «Vai

apskatāt savu agrāko darba vietu? ...»

«Jā,» uzrunātais smaidīdams apsveicinājās. «Te man saistās diezgan

atmiņas . . .»

«Jā, kad ir nostrādājis pāris gadu un vēl pie tik svarīga uzdevuma,» Perlants

piebilda. «Atļaujiet, ka jums iepazīstinu savus biedrus ...»

Viņš minēja vārdus, un jaunekļi, krustim sniegdamies rokas, apsveicinājās.
«Sis nams, jūs puiši, mums ļoti ievērojams,» Perlants paskaidroja. «Se ir gro-

zījies latviešu liktenis ...»

Tiklab Kārlis, kā Befis viņu neizprazdami uzlūkoja.
«Te atradās senatora Manaseina galvenais kortelis,» Stērste smaidīdams

paskaidroja. «Sākumā viņš bija apmeties Pēterburgas viesnīcā, tad pārnāca uz

šejieni . . .»

«Atceros svinīgo atvadīšanos,» Perlants viņu pārtrauca. «Mēs viņam te sarī-

koiām lāpu gājienu. 19. februārī, biedrības gada svētkos, tas bija ielūgts arī uz.

goda mielastu. Savā runā viņš novēlēja latviešiem turību un pilsonisku attīstību.»

«Mēs jau viņu vēl pavadījām līdz Dinaburgai,» Stērste papildināja. «Es

braucu līdzi, Kalniņš, Vēbers, Dīriķis un vēl daudzi citi. Ceļā mums aizdedzās

vagonam ass. «Tik smagas ir tās sūdzības, ko jūs, ekselence, vedat,» mēs joko-

jām, «ka asis deg ...» Viņš jau arī paņēma līdzi uz Pēterburgu veselus aktu

blāķus . . . latviešu tautas sūdzības. Lāga vīrs viņš mums, latviešiem, šis Nikolajs

Auksentjevičs ...»

Kārlim šī lieta interesēja ļoti. Arī viņa dzimtenē visi bija tik uztraukti par

šo taisno kungu, un citi viņu meklēja vēl tikai tad, kad tas jau bija projām.

Kalpi sacīja, ka nu visi dabūšot zemes. Saimnieki teica: nu sieciņi mācītājiem

vairs nebūšot jāber. Mājas nu lieliemkungiem jāpārdod, vai tie grib vai negrib,

un par to cenu, ko «manasejs» notaksējis. Vaļinieki sapņoja, ka kungiem atņems

mežus un ezeros un upēs būs it visiem brīv zvejot. Visi priecājās, ka vāciešiem

nu vairs nebūs nekādas «rektes». Nāks jaunas tiesas ar krievu tiesas kungiem,

pavisam jauna kārtība
... un tikai

pa
«ruski» vien

..
.

Bet netrūka arī tādu, kas ar veco kārtību tiktāl bija jau apraduši, ka jaunu

nemaz nespēja iedomāties. Ko vēl var zināt?! Labi, — tas «manasejs» gan to

atron tā; bet var būt, ka nāk no Pēterburgas atkal kāds cits «manasejs», un tas

skatās uz to lietu atkal pavisam citādi
.. .

«Kurp iedami?» Perlants Stērstēm jautāja.
«Gribu iet Vērmaņa parka paviljonā ieturēt pusdienas. Biju šodien tiesā aiz-

kavēts ...»

«Labi, mēs arī tur iesim,» Perlants sacīja. «Varēsim drusciņ parunāt par tām)

revizijas sekām un sīkumiem ...»

«Labprāt, ja jums tas interesē ...»

Runādami viņi devās tālāk uz paviljonu, kur dabūja tīri labu kaktu.
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Kārlis, gribēdams draugus pacienāt, sauca tūdaļ: «ē, sulain, šurpu! ..
.»

Bet Perlants viņu pavilka pie rokas. «Ne latviski! Tad viņi slikti apkalpos . . .

Kellngr, hierher!» tas atkārtoja . .
.

«Kādēļ tad pa vāciski, tad jau labāk
pa krieviski,» Stērstu Andrejs smieda-

mies ieminējās. Tomēr Perlanta sauciens bija līdzējis, jo, nelūkojot uz viņa

pašaustām drēbēm, sulainis bija klāt kā ripa un izturējās pret viņu tik vērīgi kā

pret baronu
. . .

Viņi dabūja, ko vēlējās, un nu pie galda attīstījās dzīvas sarunas.

«Pēc senatora revīzijas nu baltiem galīgi jāatsakās no autonomiskās Baltijas
ar vācu valsts valodu,» Stērste sacīja. «Vācu muižniecība nu ar izbīlēm nomana,

ka tradicionālie pamati viņai zem kājām sāk šķobīties. Tas ir Manaseina darbs.

Un traģiskais pie tam, ka viņi reviziju paši izsaukuši. Gribēdami vēl labāki, nekā

tiem ir, tie sūtījuši pie mūsu jaunā kunga un ķeizara Aleksandra 111 delegāciju
un sūrojušies par savu nospiesto stāvokli. Smalka diplomātija! Ja gaudosim un

žēlosimies, varbūt mums noticēs un mēs taču ko izdabūsim.»

«Kāds Pēterburgas students man stāstīja,» Perlants ieminējās, «galvaspilsētā
tur ejot tādas baumas: uz šo vāciešu lūgumu Aleksandrs 111 pats nogājis uz

senātu un tur pieprasījis: «HeT ah y Bacb HacTOHiueH ApflHH?»
«Tās ir tikai baumas!» Stērste atraidīja. «Manaseins ir no vecas krievu muiž

nieku cilts, saimnieciski neatkarīgs un, lai gan stingrs, tad tomēr objektivs un bez-

partejisks ierēdnis. Viņa darbībā manāma tikai viena tendence: palīdzēt apspiestiem
zemniekiem ...»

Protams, senators nedrīkstēja aizmirst, ka viņš ir krievu ierēdnis un ka visiem

viņa soļiem un rīcībai jāizskatās tā, ka ar tiem valsts malienā nostiprinātu krievu

kultūras iespaidu. Viņam ļoti palīdzīga bija latvju tauta vai, labāk sakot, jaunā
tautiskā inteliģence. Latviešu advokāti izgatavoja sūdzības un lūgumu formulāru?

un izsūtīja uz visām Latvijas mājām, lai ļaudis lūdz un prasa vienu un to pašu

Sūdz par visu vācisko un lūdz pēc visa krieviskā, it sevišķi, lai jo drīzāk ieved

krievu tiesas un vācu valodas vietā— krievu valodu. Reti gan citam kādam latviešu

lūgumam bijuši tik pozitivi panākumi kā šim. Ko viņi lūdza pret vāciešiem, to tie

dabūja visu, ko lūdza pēc krieviskā
— dabūja vairāk, nekā vēlējās. Tas izskaidro-

jams ar tā laika režimu. Aleksandrs 111 bija stingrā nacionālā garā audzināts, bija

pret katru separātismu, un Marija Feodorovna nebija vācu, bet dāņu princese. Ka

vācieši 1867. gadā bija atņēmuši Dānijai divas ziedošas provinces — Slezvigu un

Holšteinu — ar visiem vāciešiem un vēl labu tiesu dāņu, tas viņai pret vācietību

nevarēja nostiprināt sevišķas simpātijas. Vācietība Baltijā, kuru jau agrāk stingri

apkaroja valsts vīri un krievu patrioti, šoreiz netika no galma atbalstīta. Bet vai-

rāk gan
kā jebkad tika atbalstīta muižniecība. No visa tā, ko latvieši lūdza kā

zemnieki pret saviem muižniekiem, tie nedabūja nekā
.. . Mazpamazām

Manaseina ieteiktās reformas iegula, tādēļ ka augstākās aprindas tām nepiekrita.

«Bet es nesaprotu,» Perlants ieminējās, «vai Baltijas muižniecība jums pie

revizijas nelika kādus šķēršļus ceļā?»
«Mūsu darbība tika lielā mēra kavēta, it sevišķi no vidzemnieku puses,»

Stērste atbildēja. «Kurzemnieki izturējās diezgan lojāli, vismaz neitrāli. Bet vid-

zemnieki! Rezidējošais landrāts fon Richters, — viņu mēdz dēvēt par Baltijas

Bismarku, — mums neparko neizdeva zemes karti, kurā zemnieku zeme ar sar-

kanu strīpu apzīmēta. Sevišķi viņi bija vārīgi, tiklīdz mēs kur gribējām piedurties

agrarjautājumam. Senators tad ieskatīja par vajadzīgu izlaist pagastiem anketu,

kurā, starp citu, lai ievāktu atbildes uz sekošiem jautājumiem: «Cik bezzemnieku?»
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«Cik lielas tiem algas?» «Cik zemnieku mājas pārdotas par dzimtu?» «Cik lieli

■ceļu klausi?» Un vēl dažus tamlīdzīgus jautājumus. Protams, ka šādu anketu iz-

laist tas varēja tikai ar vietējās administrācijas piekrišanu. Vidzemes gubernators
Ikskuls-Gildenbands tam pretojās visiem spēkiem. Viņš tad negalvojot ..

.
va-

rot izcelties dumpis! Viņi devās abi uz Pēterburgu, viens ar ultimatumu, ka

atsacīsies no gubernatora amata, otrs, ka atsacīsies no revīzijas ...»

«Un kurš tad paturēja virsroku?» Kārlis, kurš uz visu to kā bez elpas bija
klausījies, iesaucās.

«Protams, senators. Tomēr gubernatora iegalvojums, ka būs dumpis, bija atstā-

jis uz viņu dziļu iespaidu. Reiz tas mani iesauc kabinetā, uzlūko mani ar tādu

dziļu, pētošu skatienu, it kā gribētu iespiesties manā dvēselē. «Andrej Petrovič,»

viņš iesāk, «jūs taču pazīstat latviešus, pazīstat viņu dabu, viņu rakstura

īpašības? ...»

«Kā tad es, latvietis būdams, latviešus nepazīšu,» atbildu.

«Griežos pie jūsu sirdsapziņas, sakiet
man,

kā tas ir pēc jūsu pārliecības: vai

varētu būt pēc tam dumpis, kad mēs to anketu izlaidīsim? ...» Un ilgi viņš
mani mēmi uzlūko

..
.

Un es viņam, taisni acīs skatīdamies, atbildu: «Jūsu ekselence, es domāju, ka

es jūs saprotu. Es neatbildēšu jums kā tautiets par saviem tautiešiem, bet kā jums
uzticams cilvēks

...
Ar pilnu sirdsapziņu varu teikt: «nebūs nekāds dumpis!

Taisni otrādi, latvieši augstai valdīšanai pateiksies ... Jo viņi savam valdnie-

kam ir uzticīga tauta ...»

«Ja tas tā, Andrej Petrovič,» tas, it kā atvieglots no smagas nastas, iesaucās,

«ja tas tā — — tad —» palocījies pret svētbildi, tas pārmeta sev trīsreiz

krustu «ar dieva palīgu laidīsim klajā anketu — — —»»

Naži un dakšiņas uz laiku palika mierā
.. .

Visi kā bez elpas klausījās.
«Landrāts fon Richters tomēr bija izlaidis muižniekiem slepenu cirkulāru, lai an-

ketu, cik iespējams, kavē. Viens tāds eksemplārs bija nācis pat senatoram

rokās ...»

«Jums, tautiet, katrā ziņā lieli nopelni, ka revizija ņēmusi tādu virzienu,» Per-

lants pēc brīža piebilda. «Kā latviešu tulkam jums arvien vajadzēja būt senatora

tuvumā un sniegt vajadzīgos paskaidrojumus. Atkarājas, kādā garā. Kā tad būtu

bijis, ja cits jūsu vietā būtu pateicis, ka būs dumpis?. . . Kā tad jūs to vietu

dabūjāt?
.
. .»

«Caur Remiķi, 152 Pēterburgā. Senators bija griezies pie viņa kā pie latviešu

cenzora, lai pagādā viņam kādu latviešu tulku, un viņš bija ieteicis mani ...»

«Vai jums lielu algu deva?» kāds no viņiem iejautājās.
«Četrus rubļus par

dienu ar visu pašam savu. Ārpus Rīgas tēriņus sedza

ekselence. Bet man, jaunam juristam, atlīdzība tik daudz nebija no svara kā iepa-
zīties ar dažādo praksi. Man vajadzēja būt it visur viņam klāt pie rokas. Lūgum-
rakstus senators pieņēma pats. No sākuma man vajadzēja viņu saturu tulkot vārdu

pa vārdam; vēlāk to sanāca tik daudz, ka varēju attēlot tikai lietas kodolu
..

.»

«Kāds tad Manaseins bija kā cilvēks?» Perlants iejautājās.

«Ļoti simpātisks. Toreiz varēja būt
ap

50 gadu, drusciņ iesirms, cietēja

vaigu, jo bija slims ar māgu. Dzēra tādēļ visai maz alkoholiskus dzērienus, bet

pie ēdiena glāzi konjaka ar pepsinu. Dzīvoja ļoti vienkārši. Viņa kundze tāpat

vienkārša un laipna, bet uz savu vīru lepna. «Viņš sasniedzis pašu augstāko, ko

jurists var sasniegt,» tā izteicās, «viņš kļuvis par senatoru.» Manaseina dēlēns

no aukles bija pat iemācījies latviešu tautas dziesmas. Bet strādāt senators strā-

dāja ļoti daudz. Bieži vien naktīs, ejot uz māju, viņa logā vēl ap pulksten
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2 naktī varēja redzēt uguni. Vispār viņa ierēdņi strādāja tik uzcītīgi, ka cits

saslima ar nervu drudzi .
.
. .»

«Kā tad viņš izturējās pret ļaudīm?» Perlants jautāja.

«Pie ļaužu pieņemšanas tas gan mēdza pielikt ordeņus: 1 Staņislava un

I Annas bez lentēm,» Stērste paskaidroja. «Tikai to viņš nevarēja paciest, ka

ļaudis krita pie rokas. «HepTOBCKHe MaHepw!» tas dusmojās. Citādi gan runāja

ļoti ātri, bet neskaitās. Tikai reizi viņu dzirdēju stipri uzkliedzam. Tas bija Mat-

kulē, kur skrīveris bija atlaidis uz mājām apziņotos pagasta vietniekus un pagasta

mājas otrā galā sarīkojis balli. Par to viņš tika atcelts no amata. Tad viņš gan

stipri uzkliedza. Es aizrādīju, kādēļ ekselence bojā savus nervus? Tad viņš tūdaļ
it mierīgi atbildēja: «Jūs maldāties. Es nebūt neesmu saskaities ...»

īstenībā senators no redzes arī nemaz neizskatījās tik liels vīrs, kā tas pa-

tiesībā bija. Caur to dažreiz notika lieli joki. Piemēram, Valkā mēs piebraucām
ar trijjūgu. Vietējais bruģu kungs nevar iedomāties, kurš tas īstais, un taisās ra-

portēt man. Lai darītu bruģu kunga apjukumu vēl lielāku, es ātri izlēcu un taisu

ratus vaļā viņa ekselencei. Jums vajadzēja tad redzēt bruģu kunga vaigu! .. .
Toreiz bija ieradušās audiencē visas vietējās autoritātes. Rindā bija nostādīti

pirms krievu priesteris, tam blakus prāvests Kupfers. Bet tas nemaz negrib ar

krievu priesteri kopā stāvēt
..

. virzās tikai nostāk, arvien nostāk
..

. Vispār vā-

cieši vairījās no krieviem, it kā viņiem kas pieliptu. Un senators to saprata. Viņa
centieni izgāja vācu ierēdņu vietā ielikt krievus vai latviešus. Daudzi vācu ierēdņi
tika nodoti tiesai .

.
.»

«Vācieši nav žēlojuši arī mūsējos,» Perlants pēc īsa klusuma piebilda. «Pie-

mēram, Rīgas rāte ir ņēmusi advokātam Fr. Veinberģim tiesības . . ,153

Stērste tagad pieņēma noslēpumainu vaigu un paskatījās apkārt, vai citi viņu
nenoklausās. «Varu jums apakš mums sacīt to, ka Veinberģis drīzumā tiks reabi-

litēts. Par šo vārīgo lietu es ar senatoru esmu runājis. Aizrādīju viņam, ka vācieši

ar saviem tautiešiem rīkojas pavisam citādi kā ar mums,
latviešiem. Kāds vācu

advokāts, kurš arī tāpat izšķiedis viņam uzticēto naudu, dabūjis par to no rātes

tikai rājienu, turpretim Veinberģim par to ņemtas tiesības.. Nu, drusciņ man vaja-

dzēja lietu izpušķot un nostādīt tā, ka pie naudas izšķiešanas vainīgi Veinberģa
tēvs un māsa, bet, negribēdams tos izdot, viņš vainu ņēmis uz sevi

. . .

Manaseins

padomājis tad atbildēja: «labi, ja jūs man to sakāt, tad lūkošu viņam panākt
caur visaugstāko varu apžēlošanu

..
.» Un, ja viņš uz tam ir vārdu devis, tad tā

lieta ir tikpat droša kā «amen baznīcā». Jūs redzēsiet — Veinberģis būs vēl

lielāks vīrs ...»

So ziņu visi saņēma ar manāmu prieku. Vāciešiem būs ieskatīt, ka viņu varā

nestāv vienu cilvēku uz visiem laikiem nogremdēt. Vēl par viņiem ir lielāki

kungi .. . «Goda kungs Manaseins lai dzīvo!» Perlants iesaucās. «Latviešu tau-

tas vārdā uzdzersim viņam kausu!»

«Slava!» pārējie ar sajūsmu piekrita. Svinīgi viņi piesita glāzes kā uz kādu

priecīgu notikumu, tad tukšoja «putojošo miestu» līdz pašam dibenam
..

.
Te viņu galdam smaidīdami tuvojās pāris oficieru, arī latvieši. Tie sniedza

pirms roku Stērstēm un tikai tad Kārlim un studentiem un minēja savus vārdus:

«Valdens, Kauliņš ...» Apsveicinājušies tie jautāja: «Vai drīkstam piesēst?»

«Lūdzam, lūdzam!» studenti atbildēja. «Mums ir liels prieks — —»

Rādījās, ka viņi tomēr bija nākuši tikai Stērstes dēļ ... jo viens no tiem

griezās pie viņa ar jautājumu: «Nu, kā tad ir ar prāvas gaitu? Vai Aizupu un

Krātiņu 154 attaisnos?
..

.»

«Lieta vēl arvien ir nopietna, lai gan nav jāzaudē cerības,» Stērste atbildēja.
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«Policists gan no Aizupa rakstiem satulkojis briesmīgas lietas, bet man nenākas

grūti katru trešo teikumu apgāzt un pierādīt par aplamu. Es lieku to tad katrreiz

ievest protokolā, un, tā kā policists nezin neko atbildēt un neprotestē, tad

apsūdzētiem tas nāk par labu. Kara tiesa tika pārtraukta un sāksies atkal rīt,

pulksten 12.»

Patlaban bija ieradusies no Viļņas kara tiesas nodaļa, lai iztiesātu prāvu pret

Vjazmas un Malojaroslavas pulku oficieriem Krātiņu un Aizupu, kuri bija apsū-
dzēti par revolucionāriem nolūkiem. It sevišķi smagi bija apsūdzēts Aizups, proti,
ka strādājis pie kāda elles rīka izgudrošanas, lai ar tā palīdzību uzspertu gaisā
Vidzemes bruņenieku namu. Stērste pie šīs tiesas bija pieaicināts atkal par

tulku.

Mūsu jaunekļiem šī lieta bija it labi pazīstama, jo avīzes par to bieži rakstīja.
Un latviešu labākā sabiedrība to ieskatīja par vienu ļoti bailīgu lietu, kas katrā

ziņā kritīs uz latviešu tautu. Kad par Aizupu runāja, kur citi var dzirdēt, tur

tikai pusbalsī vien runāja.

«Es esmu tajā pārliecībā, ka tur ne mazākā krisliņa nav patiesības!» Perlants

ņēmās aizstāvēt Aizupu, bet pilnā balsī, lai visi dzird. «Nav taču lielāka absurda

kā vienu oficieri, kas valkā ķeizara mundieru, apvainot par
revolucionāru. Tādas

tenkas var izgudrot tikai vācieši, lai kaitētu latviešu tautai ...»

«Vācieši, jā!» Kārlis iesaucās. Arī viņam par šādu nekrietnību sāka vaigi
silt. Viņš jau zināja it labi to no «Latviešu Avīzes» ziņojumiem un sava mācī-

tāja. Ja kādam bija nozagts zirgs — vainīgi tur bija jaunlatvieši. Ja nodega
kāds šķūnis un vēl muižai, vainīga tur bija latviešu tautiskā kustība. «Bet kā

tad uz tenku pamata var cilvēku saukt priekš tiesas? Uz ko tad viņi dibinās?
.
..»

«Jūs, kā rādās, to lietu nepazīstat?!» viens no oficieriem smaidīdams atbil-

dēja. «Tad es jums pastāstīšu. Aizups ir pazīstams kā cilvēks, kurš mīl labi

iemest un kuram ari ir zobi. Viņš un viņa līgava Alide spēlēja līdzi pie Alunāna

teātri. Atlīdzību tur nekādu nedabū, bet aizkulišu dzīve ir diezgan interesanta.

Tā ir patiesība, pats esmu tur kādreiz bijis —
tur iet it omulīgi. Alunāns, kā

zināt, ir cilvēks, kas pats mīl labi iemest, aktieri arī tādi, kas var turēt, — dažu

labu reizi tiem iznāk iemešana. Pie tam pārrunā par šo un to un arī vāciešiem.

Nu, jūs jau zināt, ka latvieši uz vāciešiem labu prātu netur, sevišķi —» viņš
paskatījās apkārt, vai kāds nedzird, un iesāka lēnākā balsī ■— «uz muižnie-

kiem .. . Izteicies viens otrs, ka tos drusciņ vajadzētu patramdīt, kādā jaukā
dienā ietrenkt Daugavā. Kādam citam vēl labāks plāns: kad viņi visi sabrauc

kopā bruņenieku namā noturēt savas sēdēšanas, vajadzētu palikt apakšā dinamitu

un uzspridzināt gaisā ...» Viņš paskatījās atkal apkārt, vai kāds nedzird.

««Jā, tas jau labi būtu,» citi atkal pretim, «bet kā lai tur pietiek klāt?» —

«Ā, tā ir maza lieta!» Aizups iesaucās. «Man pašlaik izgudrots tāds daikts:

to pielādē, palaiž vaļā, un tas pa gaisu aizskrien uz bruņenieku namu, uzskrej

pa
ūdens rori augšā, izlaužas caur sienu zālē un tad uzspridzina visus gaisā.»»
«Bet tas taču var būt tikai joks!» Perlants neticīgi iebilda.

«Nu, protams, .joks, un visi to arī par joku uzņem. Bet Aizups, manīdams,
ka kāds Porešs, kas kalpo policijā, bet arī spēlē līdzi teātri, par to lietu vairāk

interesējas, sāk stāstīt zilus brīnumus. Kas netic, lai atnāk pie viņa mājās,

viņš savu izgudrojumu parādīs. Nu iet daudzi skatīties, arī Porešs iet un ap-

skatās —»

«Vai tas pats Porešs, kas ar Veinberģi spēlējis kopā kārtis, bet vēlāk viņu
nodevis par naudas izšķērdēšanu?» Perlants viņu pārtrauca.

«Tas pats!» stāstītājs attrauca. «Aizups pie tam tura viņu par
labu draugu
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un sastāsta tam diezin ko. Viņam patiešām arī bija kāds daikts, bet tas ir šau-

jamā rīka mudulis. Aizups ļoti daudz nodarbojas ar šo problēmu un grib
izgudrot ātršaujamo flinti, kura nekaist . . .»

«Sis daiks arī ir uz tiesas galda kā corpus delicti!» Stērste ātri paskaidroja.
«Tas, lūk, viss tas izgudrojums,» oficieris turpināja, «savā ziņā ļoti svarīgs,

jo pie tagadējām ātršaujamām flintēm ir viens liels trūkums, ka tās ātri kaist un

viņas nevar ilgi rokā turēt
.. . Bet viņš domā, ka, ja Porešs tās ausis tā spicē,

tad viņu vajag drusku panerrot . . . Savā ziņā liela vieglprātība no Aizupa puses.

ledomājieties tagad, kur pēc Aleksandra II nobumbošanas valdība bailīga pret
bumbotājiem un nihilistiem un uzmanīga pret tādām lietām. Un kur vācieši deg
vien uz to, notaisīt mūs, latviešus, par nihilistiem!»

«No Vidzemes pienāk ziņas, ka nejauši apcietināti skolotāji Pēters Bērziņš
un Celiņš,» Stērste piebilda. «Pie glāzītes, jautrā gara stāvoklī tie izteikušies

brīvāk par vāciešiem, un bruģu kungs tos tūdaļ notaisa par nihilistiem ...»

«Tas jau ir tas,» oficieris trauca tālāk. «Bez tam jau Aizups ir diezgan
radikāls cilvēks, kam sakari ar skolēnu pulciņiem un studentiem —»

«Lūdzu!» Perlants iesaucās. «Latviešu studenti ir savam ķeizaram uzticami

pavalstnieki! Viņi nekad nenodosies nekādām tumšām lietām ...»

«Latviešu oficieri vēl mazāk! Bet par vienu otru lietu jau vienam var būt

savi ieskati un var būt arī sakari ar citiem. Mēs, latviešu oficieri, bieži sapulcē-

jāmies pie Andreja Pumpura Jezusbaznīcas ielā, kur viņš mums lasīja priekšā
savu jaunāko manuskriptu «Lāčplēsi» . . . Tur mēs par saviem apspiedējiem, vā-

ciešiem, izteicām dažādas domas, bet tā vēl nav nekāda sazvērestība. Kas ir:

kādā jaukā dienā vai, labāk sakot, naktī vienā laikā pie Aizupa un pie Krātiņa,
kurš ar mani dzīvoja vienā dzīvoklī, tiek izdarīta māju kratīšana. Pie Krātiņa
atrada Marksa un Lasala rakstus. Viņu grāmatas un vēstules konfiscēja un viņus

pašus apcietināja.

Izrādījās, ka Porešs bija ziņojis savai priekšniecībai un tā atkal tālāk,
un apsūdzība jo smaga tiek uzturēta pret Aizupu. Bez šī elles rīka vēl par to,

ka tas bieži noturot slepenas sapulces, kurās spriežot pret vāciešiem un diezin

ko visu vēl nedarot. Viņu apmeklējot arvien svešas personas, un tas izplatot
nihilistu mācības

...
Es no tam neko nezinu. To gan kādreiz esam pārrunājuši,

ka visa mūsu kara priekšniecība atrodas vāciešu rokās, bet tā ir taisnība. Mūsu

(Viļņas) kara apgabala priekšnieks ir ģenerālis fon Todlebens, mūsu korpusa
komandieris barons Dellinghauzens, mūsu divizijas ģenerālis fon Verners, Vjaz-
mas pulka komandieris palkavnieks barons Rozens. Visi vācieši vien . .

.

Aizups, kamēr viņa lieta bija izmeklēšanā, nosēdēja hauptvaktē. Mums

citiem, viņa latviešu biedriem, nācās pa
kārtai hauptvaktē dežurēt, un tā viņš bija

tas vaņģinieks un mēs tie cietuma sargi. Mēs, latviešu oficieri, esam labs pul-

ciņš. Bez mums abiem, Aizupa un Krātiņa vēl: Vilāns, Karlberģis, Nusberģis,

Losberģis, Cukurs, Stālberģis, t. i., mēs «malojaroslavskij» un «vjazemskij»,
tad vēl «novotoržskij»: Āboliņš, Šancberģis, Tubaciņš, Tīdens; tad vēl Irbe

un Labanovskis. Pēdējais gan caur savu izvirtušo dzīvi mums nekāda prieka ne-

dara, un es vēlētos, ka tas būtu labāk vācietis nekā latvietis. Nu izgadījās, ka tai

dienā, kad man bija dežūra hauptvaktē, Valdens atnāca ar rakstu no izmeklētāja

un aizveda Aizupu turpu. Pēc taisnības man vajadzēja dabūt rakstu no viņa

vai arī priekšniecības, ka es drīkstu vaņģinieku izdot. Bet es apmierinājos vienīgi

ar to, ka man tādu rakstu uzrādīja .. .
Viss nu būtu labi, bet tajā dienā palkavnieks revidēja hauptvakti. Neatron

vaņģenieku un prasa, kur tas palicis? Atbildu, ka Valdens aizvedis pie izmeklē-
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tāja, bet, kur tas, to nezinu pateikt. Tas par to uztraucas un saka
man, ka, tik-

līdz Aizups pārnāk atpakaļ, lai paziņoju viņam. Pēc stundas atskrien adjutants
un prasa, vai ir atpakaļ? Nav. Pēc stundas atkal, —

tas pats iznākums. Te pēc
kāda laika piesteidzas divjūgā divizijas ģenerlis fon Verners, neliels, resns, īsu

kaklu, mazu, gaišu bārzdiņu. Ārā atskan zvans, izsteidzos tam pretim uz

fronti .
. . Viņš vispār mēdz runāt gausā tempā, bet izsaka vārdus dikti; šoreiz

tas tā uztraukts, ka nevar ne parunāt .. . «Bt>i noA—noA—noA
—

...
bm

cav—cAyjK'6y 3naeTe? (Jūs pod—pod—pod—poručiks
.. . jūs pazīstat die-

nestu?) rio HapoAHOcTH (Bbi AaTbim? A Aft3yTi TOHie AaTbim? A BaAbAeH

Tome AaTbim? TaK, TaK, TaK
...

abm CAyiK6y 3HaeTe
... TaK, TaK TaK ...»

(Pēc tautības jūs latvietis? Un Aizups arī latvietis? Un Valdens arī latvie-

tis?
.. . Tā, tā, tā . . .

jūs dienestu pazīstat ... tā, tā, tā
. . .) Un grib mani vai

ar acīm saēst! Piesēžas pie galda, sprauslā un raksta, sastāda protokolu par to,

kas noticis. «Bce AaTMiiiH
.. . TaK, TaK, TaK

. .. Bce AaTbiuin
..

.» (Visi latvieši,

tā, tā, tā .. . visi latvieši
.. .) Nu es saprotu: viņš pieņem lietu tā, ka starp

latviešu oficieriem notikusi sazvērestība un mēs esam līdzējuši Aizupam izbēgt ..
.

Kad citi pagriezušies sāņus, tas paceļ acis no protokola, ļauni mani uzlūko

un zem četrām acīm saka: «Cars, ievedot vispārīgo kara klausības likumu, pie-
laidis kļūdu! Bet es šo kļūdu izlabošu! Neviens latvietis še vairs oficieris ne-

būs
..

.» Beidzot arī Aizups ieradās
..

.
izrādījās, ka viņš pie izmeklēšanas bija

ilgāk aizkavēts, nekā iepriekš paredzēts
...

Es nu gan
tiku no atbildības vaļā,

bet diezin kā nu mums, latviešiem, vispār ies?!
. . .»

«Cerēsim jau labu!» Stērste mierināja. «Ja Aizups ar Krātiņu tiek attaisnoti,

tad līdz ar to latviešu oficieri tiek attaisnoti no smagās aizdomu nastas.»

«Kad tikai tas nu izdotos,» oficieris bažīgi sacīja. «Everss no Viļņas, kas

viņu aizstāv, ir gan ļoti slavens advokāts. Vakarā viņi pa Latviešu biedrību

drusku padzīvojuši, bet tas krietni iedzēries. Aizups bīstījās, vai zem tādiem

apstākļiem tas viņu neizgāž tikai cauri ...»

«Ai, nē, viņš strādā ļoti labi!» Stērste iesaucās. «Stāda asprātīgi jautājumus

un vispār uzmana katru sīkumu, kas varētu nākt apsūdzētiem par labu. Atkarājas
jau arī daudz no lieciniekiem. Sevišķi no svara būtu izsaukt Ādolfu Alunānu.

Tā kā Aizups pie viņa spēlējis teātri un darbojies ļoti daudz viņa tuvākā ap-

kārtnē, tad arī tas varēs liecināt, kādi viņa uzskati. Kam būs prātā revolūcija,
tas nenodosies nevainīgai teātra spēlei un atkal otrādi

.
. . Vakar mēs nogājām

pie Alunāna un apjautājāmies, ko tas labu varētu sacīt. Bet tas tik bailīgs
kratās nost: «Ech, laidiet mani vaļā

...
es negribu tur iemaisīties ...» Tā kā

viņš man labs draugs, tad arī apsolījās ierasties tiesā, bet, pirms mums ko sacīja,
tad bailīgi izmeklēja visus kaktus un pagultes, vai tikai nav kāds apslēpies, kas

varētu noklausīties . . . Un tad arī mums apsolījās, tikai ar vienu norunu. Tā kā

es labi stāvot pie Manaseina, vai es šim nevarot izgādāt kādu činu vai ordeni.

Viņam no liela svara būtot, ja tas tiktu muižnieku kārtā. Sacīju viņam, ka

redzēšu, ko varu darīt
...

lai gan jau tagad zinu, ka tur nekā nevarēšu ..
.»

Tā laiks bija patecējis, kur viņiem vajadzēja šķirties.

Stērste teica, ka viņam priekš rītdienas vēl kāds gabals jāpārtulkojot. Oficieri

turpretim gribēja nobraukt pie Aizupa izrunāties. Jāpiemin, ka toreiz vēl nebija
ievestas Baltijā atklātas tiesas ar publikas piedalīšanos. Arī pie kara tiesas

sēdēm tika pielaisti tikai ar biļetēm apsūdzēto tuvākie radinieki un augstākās
militar- un civilpersonas. Zemākie oficieri, kuri saistīti dienesta darīšanās, tātad

ne ikkatrs varēja tiesā būt.
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Kārlis, Befis un Perlants cēlās un gāja pa dārzu, paši nezinādami, kurp.

Bija jau labi vēls, laiks nemīlīgs un samācies, tā ka tikai pašā parkā pa tum-

šajiem gaņģiem bija sastopami vēl tikai reti cilvēki.

«No Aizupa tomēr nepareizi,» Perlants beidzot domīgi ieminējās, «ka viņš
ielaižas uz tādām radikālām lietām. Mums, latviešiem, savā atklātā dzīvē vajag

nostāties tā, ka augstai valdīšanai lai nebūtu ne mazākā pieturas punkta uz mums

turēt kādas aizdomas. Tādu politiku veči nolēmuši ieturēt Latviešu biedrībā, un

es viņus saprotu. Latvieši var tikt uz augšu tikai caur izglītību un turību un

nevis caur kādām dumpīgām idejām. Korporācija ir pate labākā zāle pret kaitīgu

politiku ...»

«Zināms!» Befis iebalsoja
..

.
«Mēs esam viscaur lojāli patrioti un cīnāmies

tikai pret vāciešiem un letoņiem . .
.»

Kārlim par šo lietu nebija pietiekoša pārskata; tādēļ tas cieta klusu un klau-

sījās, ko citi saka.

«Nupat lasīju avīzēs,» Perlants turpināja, «ka starp čechu augstskolu un

vidusskolu paaudzi ir tādas vingrošanas biedrības, nosauktas «omladinas». Kas

izrādījies? Omladinas nav vis nodarbojušās ar savu tiešo mērķi, vingrošanu, bet

piekopušas tumšu politiku pret troni un valdnieku. Notikušas lielas kratīšanas un

izmeklēšanas, un «omladinas» beidzot slēgtas .
.
. Kaut mēs, latviešu studenti,

būtum mūžīgi pasargāti no tādām «omladinām»
.
. .»

Viņi nonāca atkal kādā gaišā stūrī, kur rēgojās milzu afiša ar reklāmām

par baletezi Grigolaitis «Tonhallē», kura atradās Suvorova ielā, turpat pie Vēr-

maņa parka. Bija zīmēta kāda sieviete ar taureņa spārniem, kā tā laižas
pa gaisu.

«Vai neaiziesim tur?» Befis ieminējās. «Tas esot kaut kas lielisks ...»

«Nu, labi, aiziesim
.
. .»

Septītā nodaļa

Varietē teātra «Tonhalles» plašās telpas bija ieņemtas gandrīz vai līdz pē-

dējai vietiņai. Kur vien vēl bija kāda starpina vai stūrītis, tur nolika rezerves

galdu, un acumirklī tas jau bija ieņemts no viesiem. Acumirklī galdi bija apklāti
un bagātīgi apkrauti.

Kas te bija ieradušies, tie arī sev nelika nekā trūkt. Sprāga visos stūros un

Jkaktos šampanieša korķi, vīns glāzēs kūsāja vai dzirkstījās, kas izdvesa savādu

tvanu un kopā ar cepešu smaržu, saldiem Havanas dūmiem, dekoltēto dāmu

sviedru un šmiņķa smaku lielajā karstumā jaucās kopā par
kaut ko pikantu, prātu

reibinošu
. . .

Valda ieskati, ka Rīgā tie labie laiki un lielie uzdzīvotāji jau aiz muguras.

Protams, ka toreiz, kad tas notika, slavēja atkal savukārt vecos, labos laikus.

Ne tagad tā dzīvots, ne dzerts, ne dancots kā vecos, labos laikos
. . .

Vismaz ar-

vien tāda bijusi un ir vēl tagad subjektivā pārliecība. Cik tur objektīvas patie-

sības, to, protams, nav tik viegli konstatēt
.. .

Vispār jāsaka, ka Rīgā senāk labklājība izlikās lielāka caur to, ka

Rīga bija vēl puslīdz tāda mierīga mazpilsēta, kurā nenotika tik straujas pār-

maiņas kā tagad. Tādēļ visi jutās omulīgāki. Kam gāja labi, tam gāja labi ar-

vien. Kas reiz savu eksistenci bija ieguvis, tas to bija nodrošinājis uz visiem

laikiem. Cilvēkus mazāk nospieda rūpes par savu nākotni. Pie tam arī pilsoņi,

ilgi dzīvodami kopā, bija visi ne vien personīgi pazīstami, bet arī sīki jo sīki

sekoja viens otra darbiem un dzīvei. Ja rātskungs X Klostera pagrabā bija
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nositis vienā vakarā 100 rubļu, ja vecākais V «Musē» 200 rubļu bija nospēlējis
uz kārtīm, ja pirmās ģildes tirgotājs Z bija gājis cauri pa šaubīgām vietām, tad

otrā dienā to zināja visa Rīga. Ilgi tas bija visiem svarīgu sarunu priekšmets.

Tagad turpretim Rīga, izvērzdamās arvien vairāk par lielpilsētu, slēpj savā dzīvē

arvien straujākas pārmaiņas. Konkurence top arvien lielāka, dzīves cīņa skarbāka.

Ja kādam kāds veikals labi iet, otrs tūdaļ klāt ar savu konkurenci un viņam to

samaitā. Arvien nāk jaunas techniskas parādības, kuras prasa piemērošanos. Kas

to neprot, iet dibenā vai nīkuļo. Kas prot uzķert īsto dzīves āderi, kāpj strauji

uz augšu. Kas bija bagāts, nodzīvojas nabags, un citreiz nabags uzdzīvojas

bagāts. Drīz viens dzīves un vispārējas uzmanības galotnē, drīz otrs. Bet, ja
kas nav gluži vieglprātīgs, tas, lai arī tam diezgan spoži ietu, nevar tomēr tik

bezrūpīgi uzdzīvot, jo tas nezin, vai viņam arvien būs tā. Agrāk to daudz labāk

zināja.

Pie tam arī iedzīvotāju daudz vairāk un ir daudzas atsevišķas aprindas, kuras

viena par otru ne zin, ne interesējas. Lielpilsētnieka rakstura pazīme ir tā, ka

viņš noņemas
vairāk ar sevi un tam nerūp, ko citi dara. Un tādēļ paliek vis-

pārībai noslēpums, kā tagad dažā labā vietā tiek uzdzīvots, lai gan patiesībā,
kur tagad baudas līdzekļi daudz rafinētāki un turīgo aprindas daudz lielākas,

ir jādomā, ka tagadējā Rīgas dzīve, salīdzinot ar agrāko, ir īsta Bābele. Tikai

bābelnieki savstarpēji vairs tik labi nepazīstas. Protams, ka, no otras puses, trū-

kums un posts, un it sevišķi pie mazturīgām šķirām, daudz lielāks nekā agrāk un

vēl lielāka te ir nedrošība
par

rītdienu.

Tā arī toreiz, 80. un 90. gados, Rīga bija kļuvusi daudz lielpilsētnieciskāka
nekā agrāk un vecākie pilsoņi iegādājās vecos, labos laikus pagātnē. Bet tas

viņus nekavēja, ja kas ārkārtīgs, sapulcēties atkal visiem un uzdzīvot, kā tas

notika «Tonhallē».

Magnets, kādēļ visi nākuši — brīnišķīgā dejotāja Grigolaitis, viegla kā dūna

un gracioza kā nimfa. Viņa izdarīja pa gaisu garus lēcienus, kuri, ievērojot, ka

viņai pie sāniem taureņa spārni, radīja ilūziju, it kā viņa laistos pa gaisu. Tas

bija neredzēts, pie tam maigs un skaists brīnums.

Tajā uzskatā bija apvienojušās it visas aprindas, vācieši, latvieši un krievi,

ļaudis, kuri nevienā citā komunālā jautājumā nebija varējuši saprasties un pat-

laban atkal taisījās iet jaunā vēlēšanu cīņā. Se nu citādi! No vācu buržuāzijas-

aprindām netrūka Tonageļi un Tuncelmaņi, kuri šādām «apartām» parādībām

piegrieza sevišķu vērību un prata ar viņām nākt intimos sakaros, lai maksā ko

maksādams. Tur atkal no krievu aprindām bagātais tirgoņa dēls Kamarins, kam

naudas kā pelavu, par kuru, kā viņš domā, tam tiesība visu uz pasaules dabūt

un visu izmēģināt. Bija ieradies pat godīgais vācu sīkpilsonis un cunftes meisters.

Ne acu tas nevarēja nolaist no skaistās būtnes un nekautrējās pat vaļsirdīgi
atzīties: «Netter Kāfer! Ura deretvvillen mochte ich gar

ehebrechen!» (Skaists

kukainis. Tās dēļ es pat pārkāptu laulību.) Un arī starp latviešiem Rīgā vairs

netrūka cilvēku, ķuriem uz tādām lietām garša un kuriem kabata to atļāva. Tur

jaunais konsulents Zaķīts, jaunavu nevainībai bīstams; viņa sārtie vaigi laistījās

un spicā bārda kustēja vien. Un latviešiem taču vēl krita svarā kāds patriotisks
motivs. Slavenā Grigolaitis, vislielākā dejotāja pasaulē, kā laikrakstos stāvēja,

bija leišu tautības. Pēc tam kad Fr. Veinberģis bija aprakstījis «Baltijas Vēst-

nesī» leišu slaveno vēsturi, latvieši leišus turēja par saviem brāļiem, — gan, pro-

tams, vislabāk tādos gadījumos, kur tiem ar viņiem nebija nekādu darīšanu.

Viņiem tātad bija tiesība turēt Grigolaitis par savu māsu, apmeklēt viņu, noska-
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tīties viņas graciozās kustības un būt ne mazum uz viņas lepniem. Aiz šī iemesla

bija nākuši pat veci patrioti. Tā, piemēram, tur redzēja tirgotāju un mājas īpaš-
nieku Pēteri Krauklīti un Perlanta onkuli Ludvigu Pļausi. Protams, ka savas

gaspažas tie nebija līdzi ņēmuši un labprāt galvu aizslēpa aiz citu mugurām.
Tāpat bija ieradušies arī visādu tautību un visādu krāsu studenti. Vispirms

slaidie un glītie studenti spodriem uzvalkiem un balti stērķelētām apkaklēm, uz

kurām ne mazākā traipa, patīkami katrai mātes meitai ar savām zili-balti-melnām

krāsām. Viņi pazīstami kā uzmanīgi «štendchenu» nesēji uz bagāto pilsoņu meitu

vārd- un dzimumdienām. Tā viņiem bieži nācās mesties frakās, un, tā kā prata

ar tām veikli kustēties pa visiem Rīgas saloniem, tad bija dabūjuši nosaukumu:

«Salonflohe» (salona blusas). Tā kā jau studējot tie bija nodibinājuši sakarus

ar bagātām pilsoņu meitām, tad, beiguši studijas, tās noprecē un dabū tās labā-

kās vietas. Viņi cenšas visā savā dzīvē būt tik korekti un spodri, kā jau nosau-

kums «rubins» to izsaka. Un tomēr ari viņi nav nocietušies un nākuši, jo Grigo-
laitis interesēja. — Tur tālāk ar zaļ-dzelten-sarkanām krūšu lentām ir «balti»,

apzinīgi un lepni uz savu īsto baltu labdzimtību un saviem iedzimtiem līkajiem

deguniem. Viņiem cilvēks sākas tikai no barona un izņēmuma gadījumā no vien-

kārša fon. Bet Grigolaitis jaunkundzi viņi atzīst un respektē. Jau vieglāk tiek ar

saviem principiem galā zili-sarkan-zeltie «konkordi», kuri prata dzert un ieplēsties
un kuriem te tik uz vienu, kā otru tā vislielākā izdevība. Viņi tādēļ tad arī meklē,

kur var kādu ķert. Bija arī tālāk
pa retam «zaļi-sudrab-zilie» «veleči» un «zaļi-

balt-tumšzilie» «arkoņi». Pirmējie — poļu šļacfitu dēli nesajuta vairs tik stipru
naidu pret krieviem kā viņu tēvi un piedalījušies pat reizi politechnikā pie patrio-
tiskām manifestācijām. Bet par to arī, pārbraukuši uz dzimteni, bija dabūjuši
no vecākiem pērienu. Otrie bija krievi, bet bez krāsas.

Bija tālāk arī liela dala tērbatnieku, kuri katrreiz, braucot cauri uz savu alma

mater, apstājās kādas dienas Rīgā un labi izdzīvojās. «Zaļi-sarkan-baltie» «li-

voņi», «dzelten-balt-brūnie» «kuroņi» un «zili-balt-sarkanie» «Fraternitas Rigen-
sis», kā jau parasts, noskatījās it kā no augšienes uz Rīgas politechnikas

«tauzendkinstleriem», kuri viņu acīs nebija nekādi akadēmiķi un tādēļ arī ne

satisfakcijas spējīgi. Tādos pat uzskatos ir arī «letoņi» un «švitizi» ne mazāk

ar savām «zaļi-zili-zelta» krāsām. Kā tautiešus viņi «bezkrāsainos» «seloņus»
vēl cik necik ievēro kā savus tautas brāļus, turpretim kā politechniķi tie viņu acīs

neko nenozīmē. Viņi jūtas pilntiesīgi un līdzīgi tām daudzām augstdzimtīgām

kolēģijām un savā krāsu bagātībā kā īstie parveniji it kā no augšienes noskatās

uz tiem krāsu nabagiem. Mēs sapratīsim tātad arī pēdējo skaudības un greizsir-
dības jūtas uz laimīgajiem, kuri pēc viņu ieskatiem tādas laimes nemaz nebija

cienīgi. Lai dod «seloņiem» krāsas, un tad redzēs, cik tie griezīgi!

Tagad viņi, protams, par to mazāk domāja, jo viņu interesi saistīja ievēro-

jamā dejotāja. Ar vārdu sakot, bija apklusušas starpības un nesaskaņas starp it

visiem virzieniem, cunftēm un šķirām, visi domā un jūt tikai vienu un vislielākā

vienprātībā seko Grigolaitis stilbu — es gribēju sacīt, spārnu — kustībām.

Pat stingrākie ģimenes tēvi, kuri morāles ziņā neprata jokus un arī variētu teātrī

skatījās uz decentu programu, šoreiz vairāk vai mazāk apzinoši «aizmiga vienu

aci» un tomēr it labi redzēja, kā Grigolaitis svārciņi plīvoja. Turpretim «lebe-

maņi», tie atklāti izrādīja savu prieku un ka tas tiem iet pie sirds . . .
Jo bez Grigolaitis bija vēl kāds cits otrs magnets, ļoti daiļš un pikants stāvs,

kas piederēja šansonetei Grizeldis kundzei vai jaunkundzei ar ļoti un

vilstošām acīm. Viņa staigāja pa gaisu pāri pēdas nost no grīdas, kuru kājas

nemaz neķēra . . .Patiesībā tā gāja pa
melnām drātīm, kuras kādas pēdas nost no
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grīdas bija pārstieptas pār skatuvi, bet no dibina sienas, kas bija izklāta ar

melnu vadmalu, neatšķīrās un nebija redzamas. Tā izlikās, it kā nāra ietu pa

tukšu gaisu. Un, kad viņa tad pēc katra izdevušās numura publikai uzsmaidīja,
tad šim smaidam bija klāt tāds dēmonisks piemaisījums. Ne viens no «lebema-

ņiem» vien bija nozvērējies, ka pie kabarē viņam šī dāma jādabū pie sava galda

un jātiek ar viņu intimos sakaros . . .

Kad mūsu draugi Kārlis, Perlants un Befis ienāca zālē, visi galdi bija jau tā

apsēsti, ka nekur vairs tukšas vietiņas ieraudzīt, kur piesēst. Sulaiņi viņiem blakus

stāvēja bez padoma, kur nu šos jaunos visus likt. Viņi skatās, vai nav kur kādi

pazīstami, kuriem varētu piebiedroties. Redz gan pa retam vienu otru, Perlantam

likās, ka tur otrā stūrī būtu pat viņa onkulis — bet tie vai nu ievelk galvas, vai

arī nogriežas sānis par zīmi, ka netīk doties pazīstamiem. Varbūt vienam otram

ir savs nodomiņš, kuru varētu tikai traucēt. Te piepeši viņi ierauga kādu galdiņu,
kur ir vēl vietas, laikam priekš pazīstamiem rezervētas.

Pie šī galdiņa viņiem taisni pretim sēž kāds pusmūža kungs, iesirmu, melnu

bārzdu, ne resns, ne kalsens, ļoti dzīviem ģīmja pantiem, kuros visnotaļ mainās

nopietnība ar jaukiem smaidiem, it sevišķi, ja klātesošie biedri viņam ko
pa-

stāsta. Tas bija latviešu aprindās iecienītais tirgonis un namsaimnieks Pēteris

Krauklītis. Viņš Perlantu pazīst, jo ir bijuši kopā pie Perlanta onkuļa Ludviga
Plauša. Viņš tūdaļ met ar galvu, lai viņi iet turp.

Perlants citos apstākļos ar prieku būtu uzaicinājumam paklausījis, bet tagad
liekas, ka nebūtu to manījis, skatās sāņus un skrullē savas ūsiņas. Jo abi biedri,

kas sēž pie viņa galda, ir letoņi pilnās krāsās. Tas viens gan nav slikts cilvēks,

viņš to labi pazīst. Fridols labprāt iedzēra glāzīti ar katru, nelūkojot uz krāsu,
nekad nenoskatījās uz otru it kā no augšienes, nekad pirmais neuzsāka ķildu.
Viņa lielākais prieks bija citiem izmaksāt, ja vien tam nauda —un tās viņam
kā turīga tēva dēlam bija arvien

— un, ja tam bija atnācis vēl svaigs sūtījums,
tad pat uz ielas pirmo puspazīstamo biedri paņēma zem rokas un sacīja: «iesim!»

Vai nu uz Klostera vai Jāņa pagrabu, Vērmaņa parku vai Latviešu biedrību:

brokastots tika arvien smalki, jo Fridols tāda brokasta sarīkošanā bija meistars.

Tā kā viņš īsredzīgs, tad uzliek sev pensneju, pazīst Perlantu un smaidīdams

māj ar galvu, lai tas iet turpu. Kad pēdējais neliekas redzot, uzliek vēlreiz pen-

sneju, patiešām viņš! Fridols nāk šurpu, sniedz roku, stādās priekšā arī Perlanta

abiem biedriem un māj tad ar galvu uz galda pusi: «Lūdzu, tautieši! Mums ir

vēl taisni trīs svabadas vietas.»

Nu vairs nevar atteikties; viņi iet, apsveicinās ar Krauklīti. «Lūdzu, kungi,
piesēstiet pie mums!» viņš sirsnīgi aicināja. «Man ļoti liels prieks, ka jūs te

jaunekļi no divām korporācijām, — nu mēs varam kopīgi aprunāties. Redziet, ja
mēs vienprātīgi, mēs tīri labi varam sadzīvot

.. . lepazīstināšu te ar savu sievas

brāli Albertu Mikentālu, viņš arī «letonis» . .
.»

Tas sniedza pretim roku, un,
kad pretējā puse viņu pētoši uzlūkoja no gal-

vas līdz kājām, tas atļāvās ironisko piezīmi: «Nu jā, «letonis»! Redziet, ka letoņi
nemaz nekož ...»

««Seloņi» par
košanu nemaz nebīstas!» Befis tūdaļ nostājās izaicinošā pozā .. .

««Seloņi» prot aizstāvēties — —»

Viņš apklusa, jo Perlants viņam slēpu piegrūda pie sāniem . . . «Ja es pareizi

saprotu,» pēdējais viņa vietā paņēma vārdu, «tad man ir tas gods skaitīties par

veca tautieša viesiem. Mēs tātad atronamies uz neitrālas zemes. Ja mūsu līdz-

tautieši uz mieru, mēs varam pārrunāt arī kopējas lietas
.. .

mūsu savstarpējās
attiecības ...»
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«Bravo, tautiet, bravo!» Krauklīts dzīvi piebalsoja. «Redz, tāda valoda man

patīk! .. .
Jūs katrā laikā esat man mīļi viesi un arī tagad!

.. .
Fridol, esi tik

laipns un ielej ...»

Fridols jau bez teikšanas lēja glāzēs smaržojošo Reinas vīnu, tad piesit

savējo un smaidīdams aicina. . . «Nu, kungi .. .
Tas dara garu jautru un

vieglu .
.

.
Alus, jo vairāk to dzer, jo vairāk tas dara šķērsisku

.
.

.
vīns turpretim

mīlīgu
...

Uz labu saticību, tautieši! ...»

Tā viņš parasti mēdza atbildēt. Studentu acīs viņu šāda atzīšanās lieliski

cēla, jo ar tautieti tie saprata tādu cilvēku, kas apmeklējis augstskolu un piederējis

pie kādas korporācijas. Cits to lāgā negribēja ticēt un, acis ieplētis, iesaucās:

«Ahā, tad jūs «tautietis»?»

«Ja, esmu īsts latvietis,» bija atbilde. .
.

«uzaudzis pie tautas māmuļas
krūts ...»

Attapīgam jautātājam tā likās asprātīga ironija par to, kā vispār var stādīt

tādu jautājumu, un viņš apklusa .
.
. Mazāk attapīgais tomēr gribēja vēl tuvāk

zināt. «Taā! Man liels prieks .
.
. Kurā augstskolā tad esat studējuši? ..

.»

«Esmu studējis dzīvi,» bija apzinīga atbilde. «Skolas man labi ja pāra zie-

mas, kad uz laukiem ganos gāju
.

. .»

Dažs labs kamiešus vien noraustīja ...
to cilvēks varēja sacīt bez nosarkšanas.

Tātad šī titula «tautietis» dēļ viņam bieži nāca pārpratumi, kuru lielumu un

nozīmi tas vēl nebija atskārtis, jo it nevainīgi apgalvoja: «Esmu tautietis un mīlu

visu, kas tautisks ...»

Tā bija taisnība. Viņš nevarēja diezgan nosirdīties, ja viņa kundze nepirka
sev cukuru vai kafeju pie radiem, bet pie Angelbeka vai Mencendorfa, tādēļ ka

tur tā prece esot labāka. Arī drēbes un citas lietas esot lietderīgāk iepirkties
vācu magazinās nekā kaut kur citur. «Ja mēs tā rīkojamies, tad mēs, latvieši, kā

tauta nekur netiksim uz priekšu,» tas sacīja. «Manās jaunās dienās, kad es Rīgā
ienācu, kā mēs tad visi kopā turējāmies! Kā mēs kritām cits par citu ...»

Tā viņš izrunājās, kad bija iesilis; skaidrā prātā bija noslēdzies, tā ka tad

grūti bija izzināt, ko viņš par kādu cilvēku domā un ko viņš vispār domā. Bet

pie glāzītes tas zināja daudz ko interesantu pastāstīt par visām dzīves parādī-
bām, arī par pagājušiem laikiem, jo bija dzīvojis līdzi Rīgas latviešu attīstībai,
tā sakot, jau no pašas tautiskās atmodas laikiem.

Tā nu arī tagad viņš bija tādā stāvoklī, kur viņa mute atdarījās un viņš
ikvienam ļāva ieskatīties savā sirdī. «Nu, sakiet, mīļie dēli,» tas iesāka — «pie-
dodiet, ka es jūs tā saucu, — kāpēc nav vairs tā kā agrāk?! Par to daudz esmu

galvu lauzījis! Agrāk mēs, latvieši, visi, vienalga, vai bagāts vai nabags, mācīts

vai nemācīts, mēs visi bijām tautieši un jutāmies kā vienas saimes bērni
. . .

To

mēs tad mācējām, lai gan ne tuvu mums toreiz nebija tā saprašana, kas tagad
.
.

.

Cik tad mums to mācīto vīru bija? Studēts latvietis bija tikpat reti sastopams kā

baltais zvirbulis . . .Kāpēc mēs tagad tā vairs nevaram kā agrāk? . .
.»

«Mēs esam attīstībā uz priekšu gājuši,» viņa svainis Alberts Mikentāls atbil-

dēja. «Mums ir jau savas labākās aprindas, kuras vairs nevar ar prastiem ļaudīm

glāstīties. Tas jau arī dzīvē nemaz nav izvedams. Kāds respekts tev, piemēram,
būtu tavā veikalā pret tavu puisi vai tavu komiju, ja tu ar viņu kā ar savu draugu
sēdēsi pie viena galda ...

Es lūdzu!
..

.»

«Tas jau ir tas nesaprotamais!» Krauklīts attrauca. «Agrāk, kad visi bijām
puiši un komiji, tad it labi varējām satikt . . . Tagad viens otrs esam kas vairāk,

tagad nu vairs nevaram
. .

.»

«Nu, protams, ka nē,» Mikentāls īdzīgi noraustīja kamiešus. «Man mani
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korporācijas principi to neatļauj. Es atzīstu ikvienu tautieti, kam ir nopelni vai

nozīme. Vai nu viņš būtu darbinieks tautas druvā, rakstnieks, dzejnieks, arī bez

augstskolas izglītības, vai citādi kāds nozīmīgs vai turīgs vīrs, ja viņš atzīst

manus principus, es viņu cienu un ieskatu sevim par līdzīgu. Bet brāļoties ar

katru dvorņiku un kučieri tikai tādēļ vien, ka tas latvietis —■— nu, — nenāk

man ne prātā! ...»

Krauklīts viņu sāpīgi uzlūkoja. «Nu, ko jūs uz tam sakāt, Plauša kungs, ko

jūs sakāt?! ...»

lestājās brīdi klusums. «Man savam godātam koleģam —» Perlants, domīgi

un katru vārdu uzsvērdams, sacīja — «ir jāpiekrīt!
.. .

Latviešiem vajag savu

labāko aprindu, kuras lai pret sveštautiešiem paceltu tautas prestižu. Latvietis

līdz šim par
daudz locījies un laizījis svārku piedurknes . . . viņam lepnāk jāsāk

pacelt galvu ...»

Krauklīts te nekā nevarēja pretim iebilst, tomēr viņš gribēja un tam vajadzēja

pretoties. «Nu labi, lai ar tā, —
bet kādēļ tad jūs, tie izglītotie un studētie, ne-

varat satikt?! Agrāk mums arī biedrībā bija ķildas starp literātiem un saimnie-

cības vīriem. Bet izplēsāmies un vienojāmies, un bija miers. Bet tagad — — jūs
nīstaties un ķildojaties pat ar tiem labākiem cilvēkiem

..
. Pat ar tādu cilvēku,

kāds, piemēram, te ir Fridols. Ar katru viņš izrunājas, pret katru laipns — nu,

sakiet, kas jums pret viņu var būt!? . .
.

Nu, sakiet taču man, jaunais cilvēk, reiz

skaidri un atklāti ...»

Sis jautājums bija vērsts pret Befi, kurš viņam sēdēja blakām. «Zināms,» —

tas rāmā garā pārlika, «viņš ontlīgs cilvēks
.. . Tikai tā vaina

— viņš
«letons» ...»

Atbilde iznāca tik komiska, ka pat Krauklītim bija jāpasmaida. «Tas jau ir

taisni tas, ko es gribēju sacīt,» viņš turpināja. «Selonim kļūda tā, ka otrs ir «leto-

nis». Letonim atkal, ja otrs ir «selonis» . . . Itin kā abi nebūtu latvieši. Biedrībā

vajag sevišķas komisijas, kura nespēj izmeklēt vien strīdus par «seloņiem»
un «letoņiem», kuri, kad brauc cauri Rīgai, ieronas māmuļā, kur iznāk arvien

dumpis starp abiem. Sakiet, mīļie dēli, — atvainojiet, ka es jūs tā saucu, —

kādēļ? . . . Kas jums vienam pret otru var būt par naidu? . . .»

«Tā ir mūsu darīšana!» Mikentāls aizskarts attrauca
..

. «Mums jāaizstāv

savas krāsas .
.
. Kā tu pavisam tā vari jautāt?! ...»

Arī Perlants jutās par šādu jautājumu neomulīgi aizskarts. «Krauklīša kungs,

patiešām,» — tas sacīja, «mūs novestu par tālu, ja mēs šo jautājumu gribētu uz

vietas izšķirt ...»

«Nu labi, —» vecis beidzot sacīja, «bet es jums gribu rādīt, ka abas korpo-

rācijas itin labi varēs satikt . . .Savu vecāko dēlu Kārli Viesturu es došu «leto-

ņiem», — par advokātu viņš grib studēt
.. . Viņa onkuļi ir «letoņi», lai viņš

arī. . . kā jau viņa kristībās norunājām. Bet savu otru dēlu Tālivaldi —to es

došu jums, «seloņiem»
. . . Vienalga, vai jums krāsas ir vai nav, bet to es došu

jums ...»

«Bravo, labi, bravo ...» Perlants uz tam pacēla savu glāzi .
. . «Pieņemts! .. .

Es jūs turu pie vārda, Krauklīša kungs! ...»

«Se mana roka uz tam!» Krauklīts sniedza viņam roku. «Savam Tālivaldim

es likšu studēt par
architektu

. . .
viņš taisīs tad pats manām mājām plānus, un es

tās celšu ...»

«Ak, tās taču tavas privātas lietas,» Alberts Mikentāls noraustīja ka-

miešus
...

«Privātas gan,
bet tām ir vispārīga nozīme, mīļais Albert,» viņa svainis iesilis
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turpināja. «Latviešiem nepietiek vienīgi ar Letonijas dakteriem un mācītājiem,
latviešiem vajag arī inženieru, architektu, ķimiķ'u un kupču ...

Un Plaušu Per-.
lantu es ļoti cienu! (Skaidrā prātā būdams, tas gan savu gudrību neizdeva, kuru

cieni un kuru ne
..

.) Es viņu cienu vairāk nekā citus «seloņus», tādēļ ka viņš
skaidri runā latviski, bet citi piejauc pa vārdam vāciski. Vienu lietu jums lūgšu,
Plauša kungs, tikai neatteiciet man .

.
.»

«Ja vien tas manos spēkos stāv, labprāt jums gribu pakalpot,» Perlants
ap-

galvoja.
«Jums manai Magonei vajadzēs pasniegt latviešu stundas ...»

«Kā?!» Perlants izbrīnējies iesaucās. «Vai tad jūsu meitas jaunkundze ne-

prastu latviski . . . Jūs taču esat patriots caur un cauri un, cik man zināms, tad

arī jūsu kundze ...»

«Mēs esam latvieši caur un cauri, un arī kā bērns viņa latviski skaidri sa-

prata! ..
.» Krauklīts attrauca. «Bet mana sieva domāja: nekait arī, ja prot pa

vāciski un nevis kaut kā, bet to smalko vācu valodu. Latviski viņa tā kā tā neaiz-

mirsīs, un nodosim viņu kādā vācu skolā un pansionātā. Labi, es saku, labs cil-

vēkam, ja viņš ko prot. Un tā nu mana Magone līdz ar Starpinu Hertu tika

nodota tanī Birkenruhē . . ,155
tas ir tur pie Cēsīm... Bet nu, skolu absolvējusi,

pārnāk uz mājām un nemāk vairs ar mani pa latviski sarunāties. Lauza un moka

valodu, ka man tīri asaras saskrien acīs!
. . .

Man, latviešu patriotam, nav iespē-

jams ar savu bērnu pa latviski sarunāties! . . .»

Viņš patiešām izslaucīja asaru no acs. «Nē, tibiņ, es savai sievai saku, tā

tā lieta neiet! Latviski viņai jāprot skaidri un tekoši, un, ja citādi neiet, tad pie-

ņemsim kādu, kas viņai dod stundas. Un tu, meitiņ, ātrāk es tevi pie vīra nelai-

dīšu, kamēr tu mācēsi skaidri latviski un apsolies man, ka savus bērnus mācīsi

skaidri latviski . . .
Mana sieva saprot mani it labi

...
nu tikai atliek mums skolo-

tāju izraudzīt, un nu . . . es lūdzu jūs! ...»

«Pateicos par šādu uzticību!» Perlants, piecēlies no sēdekļa, aizkustināts palo-

cījās. «Sādu uzdevumu es ieskatu par lielu godu un centīšos to pēc savas labākās

sirdsapziņas izpildīt ...»

«Nu tad labi!» Krauklīts sniedza pretim roku. «Tā lieta tad būtu nodarīta.

Par to citu jau gan mēs vienosimies. Pie tās pašas reizes varēsiet pamest arī

drusciņ aci uz manu Kārli Viesturu. Mācības dēļ mazāk, jo viņam jau ir savs

skolotājs, mans audžu dēls Ernests Sutums, maskavnieks. Tikai man bailes, ka

viņš to puiku uzskatu ziņā nesabojā ...»

«To tēviņu tev jau sen vajadzēja aizdzīt ratā, ne vēl tam savu dēlu uzticēt!»

Alberts Mikentāls pārmetoši iesaucās .
.
. «Viņš gan tavam zēnam galvā ko labu

ieperinās . . .»

«Nē, Albert, es tā nevaru kā tu . . . es skatos uz lietām brīvāk,» Krauklīts at-

bildēja. «Ar viņa tēvu mēs taču bijām tādi draugi un domu biedri!
.. . Ai, kas

tas bija par cilvēku! Protams, uz zaļa zara tas jau gan
nekad netika

.. . Reižu

reizām viņš no Rīgas aizgāja un atgriezās atkal atpakaļ. Kad viņš nomira, es

viņa puiku paņēmu savā zināšanā
.. .

Galva viņam laba, mācījās pats un deva

stundas, un beidzot aizgāja uz Maskavu studēt. Bet tad nezin kādas lietas dēļ

uz laiku no universitātes atstādināts
.
. .»

«Katrā ziņā kādas muļķīgas politikas dēļ!» Fridols sāpīgi iemeta.

«Nu lai, es domāju,» Krauklīts turpināja, «viņš var palīdzēt Kārlim Viestu-

ram uz eksāmeniem
..

. Mācīt viņš māca ļoti labi, cik varu noprast, tikai man

viņa idejas nepatīk ...
Ko domājat —: Ernests tautību neatzīst nepavisam! ..

.»
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«Tadeļ ka viņš ir ēzelis!» Mikentāls nicīgi iesaucas. «Ēzeļiem tautības nav,

tikai cilvēkiem
. .

.»

Svainis viņu kādu bridi mazcienīgi uzlūkoja. «Ko
nu, Albertiņ, tas puika jau

tevi dažā labā lietā iebāzīs maisā . . . Viņu par ēzeli jau gan nesauksim
. . . Tikai

tās idejas, tās nejēdzīgās idejas . . . Cilvēkam taču vajag arvien piederēt pie kā-

das zināmas tautības; vai nu viņš ir latvietis, vai vācietis, vai krievs, vai ari viņš

nav nekas
.. .

Velti jūs to Ernestam skaidrosiet.
. . Viņš tad top tāds savāds,

tāds grūtsirdīgs, slepeni spītīgs . . . Lāga puika, zelta sirds, tikai man bail, ka tas

nenoklīst un nesamulsina arī to manu zēnu ...»

«To jums nevajag pielaist!» Fridols iesaucās
.. .

«Par jauno paaudzi vajag
būt nomodā...»

«Nu, ko lai es daru?! Esmu viņam izrunājies apkārt un apkārt: «nu saki,

dēls, kā tad tu to īsti domā?» Viņš tad gluži no atbildes izvairās vai arī cieš

pavisam klusu
...

Es taču arī esmu ko lasījis par
Marksu un par

sociāldemokrā-

tiju — — jā, jā, netaisiet nemaz tik lielas acis — — pazīstu it labi kosmopo-
litiskas idejas

. . .
Tik daudz nomanu, ka Ernests grib ko, kas mums, latviešiem,

nemaz nav vajadzīgs un ir pat kaitīgs
...

Jā, Vācijā, tur ir citādi!
. . . Tur viņiem

ir sociāldemokrāti, bet mums te ir nihilisti . . .»

Perlants it kā nobijies nobāla. «Ir labāk, ka par tādām lietām nerunā, Krauk-

līša kungs,» tas savu priekšrunātāju pārtrauca. «Katrā ziņā jūs darītu labi, ja

savu Viesturu neatstātu šī cilvēka tuvumā .
.
. Cik viegli var pārsteigties, un tad

jums sirdsēsti un visai tautai kauns
.

. .»

«Nu dzirdi, dzirdi, ko es tev teicu!» Alberts Mikentāls tītīja.

«Nu, nu, vai nu tik traki!» Krauklīts, sērīgi smaidīdams, nogrozīja galvu.
«Ikkatrs ir taču tikai cilvēks, un uz cilvēku es cerības nezaudēju!

. .
. Nu, man

par apmierināšanu jūs, jaunais draugs un manas meitas skolotājs, arī uz manu

Viesturu uzmetīsiet kādu aci. Lai viņš iznāk patriots, kas mums visiem par prieku
un tautai par slavu

.. .

Bet vienu lietu, jaunie draugi, būsim vienprātīgi! Latvie-

šiem vajag būt vienprātīgiem un praktiskiem, tad viņiem nākotne ...»

«Lai top! uz to iedzersim,» Fridols smaidīdams pildīja glāzes, tad piesita:
«Vienprātība lai ir starp mums!

.. . Tauta lai zeļ. ..»

«Lai zeļ! ...»

Viņu skaļā izturēšanās būtu sacēlusi vispārēju vērību, ja nebūtu noticis vēl

kas ievērojamāks, kas visu publiku sakustināja . . .

Viņiem nemanot, bija nobeigušies priekšnesumi un sācies kabarets. Iznāca

zālē kairinoša parādība, Grizeldis jaunkundze, pēc kuras tik daudz acis šovakar

ilgojušās. Tādēļ arī tik daudzi kungi uzšaujas kājās, ceļ viņai pretim glāzi, mirkšķina
acis vai taisa citādas aicinošas .žestes un bīda jau krēslu, kur viņai piesēst. Cits

tīri aiz laipnības vai kūst. Bet viņa šoreiz izliekas tā, it kā nevienu neredzētu un

nepazītu, un nāk taisni šurpu uz galdu, kur Krauklīts sež ar studentiem.

Studenti, šo smaidošo būtni piepeši ieraudzīdami savā priekšā, it kā apjuka,
tikai Fridols vēl dzīvāk smaidīja viņai pretim. Bet Krauklītim, kā rādās, tādas

lietas labi pazīstamas un tas nav ar pirkstu zīdāms. Visiem
par

lielu brīnumu

tas acumirklī pārvēršas par «ševalerisku» vācieti. «Bitte, mein gnādiges Frāulein,

bitte,» tas palocījies sniedz viņai krēslu
.. . «Es tut uns große Freude.» (Lūdzu,

jaunkundze, lūdzu . . . mums ir liels prieks
..

.)
«Pateicos ļoti,» šansonete pasmaidīja pretim . . .

«Es gribu ar jums parunā-

ties, Krauklīša kungs
. .

.»

Smaidīdams viņš savieba vaigu un uztaisīja lielas acis. «Jūs mani pazīstat . . .»

«Laikam gan,» viņa smaidīja pretim un koķeti locīja galvu . . .
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«Nu, tad skurbumā būšu atkal izdarījis kādu mazu muļķību!» viņš pie sevis

nopūtās. Nebija jau viņš bez savu grēciņu. Protams, ka to nezināja ne viņa otra

puse, ne arī ģimene, un ari ar savu sirdsapziņu viņš tika galā: «Viss ir

cilvēcīgi ...»

«Atļaujiet man jautāt,» tas pēc pirmā pārsteiguma jautā, «kur tad mēs tikām

pazīstami?
. .

»

«Atcerieties, atcerieties,» viņa, pavedinoši smaidīdama, lūkojās viņa sejā .. .
«Es patiešām nevaru . . . Kur tad man tas varēja tā izsvīst . . . Un jūs pie tam

tik daiļa parādība . . .
Uz jūsu veselību, skaistā nepazīstamā ...»

«Sveiki! Cik jūs liels «šverenētleris»
.
. . Agrāk tāds nemaz nebijāt. . .»

Viņa atkal viņu smaidīdama uzlūkoja, rotaļādamās kā kaķis ar peli.
. .

«Bet dieva dēļ, sakiet taču, kā jūs mani pazīstat?!» padzīvojušais vīrs, no ziņ-
kārības mocīts, it kā uz adatām iesaucās.

«levācu par jums ziņas ziņu birojā!» viņa tāpat mīklaini turpināja. «Jūs esat

cienīts goda vīrs, turīgs tirgonis un māju īpašnieks, laimīgs laulāts draugs un

ģimenes tēvs, saviem tautas brāļiem paraugs un lepnums ...»

«Jā, jā, tas viss var būt,» Krauklītis kļuva arvien nepacietīgāks . . . «bet kāda

jums tur daļa — gribēju teikt, kādas jūsu attiecības pret mani? . . . Kas jūs
tāda?

... .»

«Jūsu jaunības draudzene...»

«Mana jaunības draudzene!» viņš, to cieši uzlūkodams, iesaucās. «Nē, nekad!

Te vajag būt pārpratumam, lai gan tas priekš manis ļoti patīkams pārpra-

tums — — » Viņš apklusa un atkal viņas seju zīmēja
. . .

Cieti viņu skatieni sastapās . . . Valšķīgi viņa nogrozīja galvu, bet viņas acīs

bija kas žēli traģisks. «Cik jūs aizmāršīgs .
.

.» Un tad piepeši iesāka sidrabtīrā

balsī latviski dziesmiņu:

«Mans brūtgāns ir jātnieks,
Un jātnieks it stalts.

Tas zirgs ir gan ķeizara,
Tas jātnieks ir mans . ..»

Pēteris Krauklīts nobāla
..

. smagi dvesa. «Ā, nu es zinu
...

nu zinu
...

Matilde! ...»

«Jā, Matilde,» viņa atbildēja latviski, lai gan lauzīti . . . «Jūs atceraties tagad

Brikmaņa vīnūzi? ...»

«Jā, jā, skaidri atceros . . . visu!» viņš, it kā atdabūjis dzīvību, iesaucās. «Nu,

redziet kungi, vai tas maz iespējams ... šī dāma ir patiešām mana jaunības pa-

ziņa . . . mūsu tautiete
. .

. Iznāk pat, ka viņa man tālāka radiniece
.
.

.
Atvainojiet,

ka mēs abi parunājam pa veciem laikiem
— —»

Tikpat kā smags akmens viņam novēlās no krūtīm, jo nu viņu attiecības da-

būja pavisam citādu nokrāsu. Bez tam arī studenti jau paši bija tik smalkjūtīgi, ka

bija iesākuši citas valodas, lai viņus neievērotu. Tie par šo faktu tagad ļoti no-

priecājās, sasita ar šansoneti glāzes, bet tad atstāja viņus atkal savā nodabā.

Viņu sarunas ari pie tam pieņēma sēri nopietnu virzienu.

«Un tu saproti vēl
pa latviski?!» Krauklīts, nezinādams, ko tālāk sacīt, tur-

pināja. Bija viņam iekustinātas tādas iekšējas stīgas, ka viņš pret to vairs nevarēja

uzvesties kā pret «prieka meitu».

«Pa drusciņ!» ari viņa atbildēja pavisam citādā balsī. «Runāsim latviski, ja
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tev patīkami. Mēs tātad atjaunosim veco pazīšanos un sauksimies par «tu», vai

ne? .
.

. Tu tātad mani neesi vis aizmirsis? . . .»

«Ir brīži, kurus mēs nevaram aizmirst
.. .

Kur cilvēks nāk dvēseles sakusti-

nājumā
.
.

.

kūsā pats sev pāri kā šī glāze
.
. . Tik sen jau tas noticis, bet arvien

un arvien man tikpat kā acu priekšā ...»

«Es arī to neaizmirsīšu
.
. . nekad! Tādēļ, ka es tevi toreiz patiesi mīlēju

..
.

Es biju vieglprātīga, ja es dzīvoju ar dažu labu izlaidības dēļ. . .

bet ar tevi

tādēļ, ka pēc tevis degu un slāpu . . . Un, kad es redzēju, ka tu man esi zudis

un tā melnace tevi saista savos tīklos, tad es vairs ilgāk Rīgā nevarēju ... es

devos pasaulē — —»

Pēdējos vārdus viņa izgrūda ar traģisku kaislību, un viņš bija, tā sakot,

nāves bailēs, kad tikai jaunie ļaudis neņem viņu valodas vērā. Bet tie, kā par

laimi, piegriezuši visu vērību kādam interesantam kabarē gabalam un laikam viņus

nedzirdēja.
«Es to acumirkli nekad neaizmirsīšu!» viņa dzēlīgi dvesa, pūlēdamās apspiest

savu iekšējo aizkustinājumu. «Tādēļ, Pēter, iekāms no Rīgas aizceļoju, es gribu
mūsu veco pazīšanos atkal atjaunot ...»

Viņam viss reibums uz reizi it kā izgājis, viņš jutās it kā puika, kas pieķerts
pie nedarbiem, ko nu tagad citi dabūs zināt. «Kā tev labi iet — — līdz šim

gājis?» viņš, nesamanīdams ko citu atbildēt, acis nodūris, sacīja:
«Man?!... Pateicos par vaicājumu. Es tagad skatos uz dzīvi citādi...

Esmu kļuvusi egoiste, ņemu no viņas, ko varu . . . Toreiz biju nesavtīga . . ziedo-

jos ikvienam, lai tikai viņu darītu laimīgu.»
Viņš klusēja.
«Bet vienu es saku,» viņa vēl atņēmās, «ja tu mani gribētu mērot ar toreizējo

morāles mērauklu — — es spļauju uz jūsu morāli
.. .

Zelts un nauda ir, kas

mūs ceļ uz augšu, tik tevi. kā mani ...»

«Vai tu vari man piedot, ka es toreiz ...» viņš it kā lūgdamies pacēla acis.

«Piedot?! Par ko? . . . Tu man nekādus apsolījumus nebiji devis
...

Es dzīvē

esmu sastapusi daudz negodīgākus cilvēkus, nekā tu biji. . . Na, par to vairs

galvu nelauzīsim. Es tagad uz dzīvi skatos citādi
. . . apkampienus par velti vairs

nedāvāju
..

. Lieku sevi pielūgt un samaksāt. Krāju kapitālu .. . krāju, kamēr

vēl spēja un jauda . . . Kad būšu veca un mani vairs neviens nepieprasīs, tad,

manis dēļ, apmetīšos tepat Rīgā un dzīvošu no savām rentēm ...»

Neraugot uz viņas bezbēdību, viņas vārdos tomēr izskanēja rūgta, dzēlīga
ironija.

«Tā jau mums pasaulē jācīnās . . . jāmokās,» viņš, nezinādams, ko citu iebilst,

piemetināja.
«Runāsim atklāti, Pēter, bez liekas liekulības!» viņa to pārtrauca. «Tu izlie-

cies kā tāds prātīgs vecis, bet tāds nemaz neesi. Lai mokās tie, kam jāmokās,
mēs ņemsim no dzīves, ko viņa mums dod

...

Es tevi vēl neesmu aizmirsusi. Cil-

vēkam nu ir reiz.savas iedomas, savas tiecības
.. .

Tas ir, tu jau pats, kāds ta-

gad esi, man nemaz nepatīc, es tevī tikai meklēju mūsu atmiņas, mūsu jaunību.

Ja tu vēlies šīs jaunības atmiņas atjaunot .. .
vēlies kādu laimīgu pakrēsles stun-

diņu, esmu — — lai gan pate lāga nezinu, kādēļ to daru ...»

Viņa to cieši uzlūkoja sarkastisku, dēmonisku smaidu, tā ka viņš nezināja, vai

tā domā pa jokam vai patiesi .. . «Bet, Matilde, apžēlojies!» viņš piepeši it kā

izbijies pusbalsī iesaucās. «Esmu precēts vīrs
.. .

man lieli bērni ...»

«Es taču neiešu tavai sievai stāstīt,» viņas smaids kļuva vēl nežēlīgāks. «Ne-

gribu arī stāties viņas vietā un izpostīt tavu laimīgo laulības idili
.. . Nav man
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vajadzīgs ... Ja es gribētu, es varētu vēl katru stundu dabūt vīru ar zvaigznēm

uz krūtīm un varavīksnēm kabatās ...»

Viņa to koķeti uzlūkoja, bet viņš neatbildēja . . .«Tu taču mani saproti?! . . .
Vai tad mēs nevaram no tā aizliegtā koka augļiem plūkt tā, ka neviens to ne-

zin
.. . Redzi, Pēter, — ja tu būtu tāds kā agrāk — — apietos ar mani kā

agrāk ...»

«Bet apžēlojieties, jaunkundze, ko jūs runājat ...» viņš sāpīgi vairījās
..

.
«Se, kur tie jaunie cilvēki to var izdzirdēt ...»

Atkal viņas smaids kļuva dēmonisks un sarkastisks. «Vai tu pietiec vienīgi ar

savu laulības laimi! Man tīri labi zināms, kā tu uzvedies, mans mīlulīt! Tev

bijušas jau vairāk mīļākās .. . Jūs, ģimenes tēvi, jau mīlat arī drusciņ pēr-
kamās ...»

«Vai tu mani par to šo jauno cilvēku priekšā gribi tiesāt?!» viņš pārmetoši
iesaucās

...
«Ja viņi dzird -—»

«Nu, kas tad?!» viņa atcirta. «Ja arī viņi dzirdētu, viņi tomēr to saprastu un

tev piedotu ...»

«Apžēlojies, man ir savs ģimenes gods!» viņš lūdzās. «Tas man pasaules
priekšā jāaizstāv ...»

«Tas viss pieder pie laba toņa!» viņa to sarkastiski uzlūkoja. «Tevi neviens

par to netiesās .. . pat sieva tev piedos, ja pratīsi tikai nostāties tā, ka esi kritis

par upuri mazai «nerātnībiņai»
...

Un viss tas noticis bez sirds ietrīcēša-

nās — — —»

Pie pēdējiem vārdiem viņas balss drebēja . . . viņa spēji apklusa . . .

«Bet, mīļā, es darīšu visu. ko tu vēlies!» viņš aizkustināts, saķēris viņas roku,

lūdzās. «Vajag tikai zināt, kā
..

.
vajag ievadīt lietu pareizās sliedēs ...»

«Tā kā pasaulē to prasa!» viņai atkal acis ironiski iemirdzējās. «Es zinu! . . .
Manis dēļ. .. Es redzu, ka te nav tā vieta, kur varam savas attiecības noskaid-

rot
..

.
es sagaidu, ka tu mani apciemosi . . .»

«Ar lielāko prieku!» viņš ne bez kaislības iesaucās. «Tu būsi mierā ar mani
.. .

Tagad pāriesim uz citām lietām
..

. Šovakar man rūp tikai viens: būsim jautri. ..»

Patlaban arī izbeidzās interesantais numurs un pārējo galda biedru uzmanība

atgriezās atpakaļ pie viņiem. «Lai glāze staigā!» Krauklīts it kā atvieglots iesau-

cās. «Uz mūsu tautietes veselību! .
.
. Šovakar nodzīvosim līksmi

.. .

Kā būtu, ja
mēs liktu klāt kopējas vakariņas atsevišķā chambre separēe? Te apkārtējais trok-

snis mūsu atkalredzēšanos tikai traucē .
.

.»

Patiešām, te viņiem nevarēja būt omulīgi, jo no visām pusēm uz viņiem greizi

vien lūkojās. Aiz dažādiem iemesliem. Viena daļa viņus apskauda šansonetes

dēļ, jo, kā jau aizrādīts, viņa patika ļoti daudziem. Ka viņu šovakar no šo ķerļu

nagiem vairs ārā nedabūs, par to nebija ko šaubīties
. . . Bet vēl lielāka daļa,

starp citu, arī vācu studentu korporācijas, sajuta pret viņiem visdziļāko īgnumu

par to, ka tie tik atklāti uzstājās ar savu latvietību. Te šinī vietā tā kaut kas

bija nedzirdēts! Vērmaņa parkā jau sulaiņi lāga negribēja klausīties, ja pa latviski

ko prasīja, bet tur vēl šad un tad kāds neaptēsts bauris tiktāl aizmirsās, ka

gribēja tur ievest latviešu valodu. Turpretim «Tonhalle» līdz tam bija pazīstama

par vietu, kur valdīja noteikts vācu gars. Jo neba te citādi būtu ieradušies paši

pirmie un labākie . . . Tā bauru valoda tādēļ nelabi uztrauca.

Pats viesnīcnieks un uzņēmuma turētājs tādēļ dzīvoja vienās bailēs, un pat

dažos brīžos, kad viņa augstdzimušo viesu skatieni ar visdziļāko nicināšanu lū-

kojās uz šo vienu vārīgo vietu zālē, viņš aiz izmisuma vai rokas lauzīja. Viņš
būtu tos tēviņus no lokāla pavisam izraidījis, bet ko tu darīsi cilvēkiem, kas tik
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labi tērētāji?! Viņš būtu izsviedis laukā tīru naudu. To nevar šinīs grūtos
laikos!

. . .
Sirds viņam tīri atplauka, kad dzirdēja par viņu nodomu, ka tie grib

pārvietoties uz kādu chambre sēparēe ..
.

Un arī vispārējas drošības un miera

labā tas bija ļoti ieteicams
.. .

Viņš bija ļoti piepalīdzīgs pie šī nodoma izvešanas, sarīkoja viņiem to labāko

un ērtāko istabu. Sulaiņi gāja tā kā ripas, vēl jo vairāk, kur šansonete tos prata

enerģiski komandēt. Viņa, kā rādījās, pazina ari ļoti labi kulinarisko mākslu,

bija ļoti labi informēta par ēdienu karti, izmeklēja tos labākos ēdienus un at-

teica ikvienam ko sevišķu, ja tas bija aprakstījis iepriekš savu garšu. Viņa, tā

sakot, bija pie galda tā lielākā rīkotāja un spēlēja namamātes lomu. Protams, ka

neaizmirsa arī likt uzstādīt šampanieti ledus kublos
. . .

Ķrauklīts mazpamazām atgriezās pie savas agrākās omulības. Joviali viņš
šķirstīja un braucīja savu bārzdu it kā tāds, kam uz pasaules vairs cits nekas

nerūp kā tikai izpriecāšanās. Un pie tam tas necerēto atkalredzēšanos prata no-

stādīt par tādu pavisam nevainīgu radu būšanu. «Redziet, kungi, kā izgadās,»

viņš deva pie galda sīkākus paskaidrojumus. «Sī jaunkundze, ar kuru tik nejauši

sastopamies, ir
. . . man attāla radiniece

. . .
Savās jaunās dienās mēs abi ienācām

Rīgā un dienējām kopā vienā vietā
...

es komijs, viņa kā maizes galda turē-

tāja . . . Viņa prot latviski tāpat kā mēs visi
..

.»

«Jaā!» Fridols ar labpatiku iesaucās un uzlika savu pensneju, un arī Kārlis

šo mākslinieci uzlūkoja pavisam citādām acīm. To jau nemaz nevarētu ticēt
..

.
Bet viņa, koķeti tiem acīs skatīdamās, piesita glāzi un skaidri

pa
latviski

sacīja: «Sveiki, kungi! ...»

Eatiešām. Bet šie vārdi varbūt bija tikai iemācīti? Tad viņa vēl piebilda:
«ledzersim uz jūsu veselību!

.. .
Uz manu ari. . .

Hahahaha!
..

.»

Viņas sidrabtīrie smiekli bija tāds burvīgs spēks, kas, tā sakot, valdzināja
tautiešu sirdis

. ..
Un it kā sajūsmu vilnis sagrāba visus tos

. .
Tie pacēla kausus

un tukšoja sausus. «Lai dzīvo mūsu tautiete!
.
.

.

Bravo .
. .

bravo . .
.»

Perlants uzsāk jautras studentu dziesmas. Atsevišķos kabinetos tas atļauts.

Viņa biedri piebalso. . . Tikai dziesmas uzreiz negribēja saskanēt. Pirms tie

uzsāka:

«Rau, brāļi, kā šī kanna mirdz,
Kā puto alutiņš!

.
. .»

bet drīzi vien apklusa, jo nebija viņiem jau tikvien kā alutiņš, viņiem bija kas

labāks .
.
. Vajadzēja tādēļ uzsākt kādu piemērotu dziesmu

.. .

«Kaut klints un akmens šķeltos,
Ivfēs tomēr droši celtos.

Prom, jaunekli, ar vēja spārniem trauc,

Kad tēvija tev' nāves karā sauc . . .»

Sī dziesma, lai gan vācieša sacerēta un no vācu valodas tulkota, bija tomēr

tautiešu sirdīs mērķēta pret vāciešiem . . . Bet drīzi vien atskanēja dziesmas viņiem
blakus

pa
labi un arī pa kreisi. Vācu korporācijas tāpat bija paņēmušas atse-

višķas istabas un tur uzdzīvoja. Vispārējais kabarets jau izbeidzies, un lielākā

daļa publikas aizgājusi uz mājām; tikai tie, kuriem «slāpa pēc dzīves», nedo-

māja beigt. Jaunai paaudzei, studentiem, tā sakot, spēki kūsāja pāri, pirms augst-

skolas semestra tie gribēja vēl labi izdzīvoties. It sevišķi tērbatnieki, cauri braucot,
tā sakot, gribēja baudīt Rīgu. plāno sienu varēja skaidri dzirdēt:
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«Stoßt an, Dorpat soli leben, Hurah, hoch!

Die Philister sind uns gevvogen meist,
Sie ahnen im Burschen, was Freiheit heißt,

Frei ist der Bursch', frei ist der Bursch';
Stoßt an, blau-vveiß-rot lebe, Hurah, hoch!

. . .»

(Piesitiet, Tērbata lai dzīvo, urā, augsti!
Filistri pret mums pa

lielākai daļai tura labu prātu.

Viņi nojauš buršā to, ko brīvību sauc.

Brīvs ir buršs, brīvs ir buršs,
Piesitiet, zils-balt-sarkans lai dzīvo, urā, augsti!)

Tas bija tāds izaicinājums, neapzinošs vai ar nodomu, uz kuru grūti atbil-

dēt. Jo «seloņi» nevarēja dziedāt: «zaļš-balts-sarkans», jo viņu krāsas oficiāli

nebija atļautas, un dziedāt «letoņu» «zaļš-zili-zelts», — nē, — neparko nē!
.. .

Alberts Mikentāls tomēr bija tik neapdomīgs, ka ar īstu tērbatnieka lepnumu
vilka to pašu dziesmu, un Fridols viņam palīdzēja. Bet «seloņi» bija mēmi kā

kapi. Un, kad vēl tērbatnieki tai vietā, kur vācieši minēja savas krāsas, iepina
letoņu «zaļi-zili-zeltu», Befis jau trīcēja aiz dusmām un, uztraukts par viņu
dziesmu vairāk nekā par vācu, vīstīja dūres. Arī Perlants nesamanīdams skrullē

un skrullē savas ūsiņas un tā savādi skatās. Uzreiz šauj vaļā:

«Apsedloju melno kuili, ci, melno kuili! ...» utt. Befis ar pilnu krūti piebalso,
Kārlis arī tura draugiem līdzi . . . Viņi, tā sakot, letoņus pārdzied, viņu dziesmu

galīgi izjauc.

«Kā, kā, kā!» Alberts Mikentāls iesaucās. «Kas tā ir par
cūcību?!

..
.»

«Patiešām!» Fridols, ātri uzspraudis savu degunkniebi, stīvi caur to lūko-

jas . . .
«Ta ir provokācija ...»

«Pie mūsu galda!» Mikentāls sašutis iesaucas un skatās uz savu svaini, ko

tas uz tam teiks
. . .

Bet Krauklīts smejas locīdamies, vēderu saņēmis . . . Tik jocīga tam dziesma

izliekas .
.
. Tāpat Grizeldis par to priecājas un sajūsmināta sit plaukstas

..
.

«Ak tā!» Fridols iesaucās un lepni .pasludināja: «Tad mēs aizejam ...»

«Sulain!» Mikentāls iesaucās. «Sulain, rēķinu . .
.»

Arī mūsu zēni ķēra savās vestes kabatās pēc naudas, bet Mikentāls izvilka

iz krūšu ķešas deņķelbuku.
«Te nevienam nekas nav jāmaksā!» Krauklīts paskaidroja. «Rēķins ir vienīgi

mans ...»

«Kā?!» Alberts Mikentāls attrauca. «Tu gribi maksāt par mums rēķinu? . . .

Tas neiet. . . mēs neesam tā raduši ...»

«Rēķins ir vienīgi mans!» Krauklīts piecēlies sacīja ar tādu
uzsvaru,

kas ne-

cieš pretrunas. «Es jūs lūdzu būt maniem viesiem un lūdzu par labu ņemt .. .
Un arī šī jociņa dēļ jums nav nekāda iemesla projām skriet. . .»

«Atvaino,» Alberts asi attrauca, «to, mīļo svaini, atļauj mums izšķirt pa-

šiem
... Jo kur tādas lietas,» —

tas paskatījās nikni uz «seloņiem», ■— «man

patiešām trūkst vārdu ...»

Redzēdams, ka saimnieks viņu pusē, Befis atbildēja ar provocējošu: «Hm,

jā! ...»

«Te būs priekš sulaiņiem,» Alberts nosvieda uz galda piecnieku . . . «Ardievu,

kungi un dāmas.
.

.»

Fridols gan vēl gribēja ko sacīt, prasīja paskaidrojumu, bet Alberts viņu pie
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tam vairs nepielaida. «Nac, Fridol,» viņš, to cieti pie rokas saķēris, sacīja .. .

«lesim! .
.

.»

«Kādēļ tad viņi iet projām!?» šansonete neizprazdama iejautājās.

Arī Krauklīts pats neapķēra to īsto cēloni un sāpīgi iesaucās: «Nav
.. .

nav

mums, latviešiem, vēl vienprātības. Tiklīdz kopā trīs latvieši, jau tūlīt divas

partijas ...»

Bet «seloņi» viņu sentimentalitāti aiztrenca ar jautrām tautas dziesmām. Pa

vidām visādi joki un asprātīgas piezīmes. Tās bija tik pārsteidzošas, ka Krauklī-

tim par «letoņu» aiziešanu neatlika laika sirdīties un viņa draudzenei brīnīties.

Ar vārdu sakot, jauno ļaužu jautrība viņiem pielipa, tā ka tie dzīvoja acumirklim

un visu citu aizmirsa.

Drīzi vien visa māja skanēja, jo vācieši no vienas puses un otras puses

dziedāja atkal pretim savas dziesmas. Tērbatnieki, it kā izoduši, kas šinīpus

sienas par attiecībām, vilka vaļā joku dziesmu:

«Zu Freiburg lebt' und tat viel Buß'

Der Pfarrer Cari Pistorius.

Er, der zu Freiburg Pastor war,

Das Gute vvollt er immerdar.

Daselbst wohnt auch ein Māgdelein,
Die vvollte gern Frau Pastor sein.

Verlockt ihn eines Abends spāt,
Ein Knāblein war das Resultat ...» utt.

(Freiburgā dzīvoja un grēkus nožēloja mācītājs Kārlis Pistorius. Viņš, kurš

Freiburgā bija mācītājs, tikai arvienu to labu gribēja. Turpat dzīvoja arī kāda

meičiņa, kura labprāt gribēja būt mācītāja kundze. Tā kādā vēlā vakarā viņu
paveda, un rezultāts bija puisēns utt.)

Bet arī latviešiem bija savas dziesmas, kuras tikpat kā ar pirkstu bija mēr-

ķētas uz vāciešiem un pēdējiem nevarēja būt patīkamas, piemēram:

«Pieci kaķi arklu vilka,
Vāciets ara raudādams.

Holdri, rio, rio, holdri, rio, rio,
Holdri, rio, rio, hahaha! . . .»

Siena viņus tomēr šķīra, un katrs jutās kungs savā valstībā. Tā viņi būtu

varējuši dziedāt un dzīvot, kamēr piekūst vai aizmieg, ja nebūtu kāda vieta

kopēja, kurā jo bieži abu partiju locekļiem jāsastopas. Tur tad vieni uz

otriem šķībi vien lūkojās un izteica visādas piezīmes, gan aplinkas, bet ne visai

glaimojošas.
Bet vācieši likās būt jūtīgāki un par latviešu dziesmām vairāk uztraukti, ka-

mēr latviešiem viņu dziesmas nemaz neķērās klāt.

Kārlim nācās satikties zināmā vietā ar pāris vācu komiļtoniem, kamēr viņa
biedri iekšā dziedāja.

«Ach, ich kann die dummen Bauerlieder nicht leiden,» viens no viņiem nici-

noši otram sacīja. «Die blocken ja wie die Schafe und grunzen wie die

Schvveine . .
.» (Ak, kā es nevaru tās muļķīgās zemnieku dziesmas ciest. Tie jau

blēj tikpat kā aitas un rukst kā cūkas.)
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«Hier ist ja auch ein Knote,» otrs nicīgi paskatījās sāņus uz Kārli. «Ko tev

kaiš, kas tev vajag?! ...»

«Ach, reci' doch nicht die dumme Bauersprache!» viņa biedrs to apsauca. «Das

ist ja nur Sprache fūr die Schweine
. . .

Uš, kur tu iet?! ...» (Ak, nerunā jel
to muļķo zemnieku valodu, tā jau ir tikai valoda priekš cūkām . . .)

«Godīga cūka jau arī vāciski nerunā!» Kārlis iesilis attrauca. «Tikai tāda

nosutusi vācu cūka, saodusi zemnieku kartupeļus, šļeb: «was
...

was
.. .

was
. .

.»»

Viens no vāciem ļauni un naidīgi iesmējās. «Der scheint mir ein Schvveine-

junge zu sein!» tas iesaucās. «E, puiš, kur tav' cūk ir
. . .

Gan' to, ka neiet iekš

muiž' kartofelfeld ...»

«Manas cūkas tepat ir!» Kārlis izaicinoši iesmējās. «Divas gabalas, nolu-

tušām ausīm
. . . Zogas kā velni uz latviešu kartupeļiem

.. . Bet mēs ar pātagu
priekšā . . . aiztrenksim visas uz faterlandi . ..»

«W—a—s, der Kerl hālt uns zum Besten!» viens no vāciem pikti iebrēcās
.
.

.

«Ich hau ihm links Ohr, bei Gott ...»

Pliks! Kārlim arī nozibēja gar vaigu no muguras puses. Sitiens gan nebija
nekāds lielais, tomēr negaidīts un Kārli pārsteidza. Bet tas nedabūja vēl atjēgties,
kad jau otrs vācietis, kas bija lielāks varmāks, viņu sagrāba aiz kamiešiem un

sāka purināt. «So macht ein deutscher Bursch mit einem dummen Bauerjungen,
so

. . .» Un otrs viņam vēl palīgā.

«Oho, puiķeļi!» Kārlis sašutis iebrēcās
.
.

.
«Jūs esat pārskatījušies.» Un, sa-

grābis tos aiz apkakles, viņš tos purināja kā vējš un vilka laukā koridorā.

«Tā latvietis strādā ar vācu Miķeļiem, tā
..

.» Tad nolika viņus čupā uz grīdu
un pats ar celi virsū

..
.

Tiem tomēr drīzi vien izsteidzās palīgi, kuri brūk Kārlim virsū kā velni!

Dabū viņš arī vienu otru belzienu, bet paliek uzticīgs savai taktikai: kuru grābj,

tas gar zemi un čupā . . .

Tomēr pretinieki tikpat kā no zemes aug . . .

Uz kņadu piesteidzas arī Befis un Perlants. Pirmais tikpat kā indianietis

iekaucas un metas kaujā. Otrais tomēr acumirklī noprot kritisko stāvokli un zin

no piedzīvojumiem, ka, pret pārspēku cīnoties, pats svarīgākais ir, ja prot pareizi

atgaiņāties un atkāpties. Sizdams
pa

labi un pa kreisi, tas velk sev līdzi savus

biedrus atpakaļ uz kabinetu, tā ka lielais ienaidnieku muskuls, kuru Kārlis sa-

plājis gar zemi, top atkal svabads un izkūņojas par nikni satrakotu un aktivu

pūli . . .

Tas apmierinās ar to, ka dabūjis brīvību, tas mēģina sturmēt kabinetu. «Nie-

der mit der lettischen Bande!» arvien vairāk paceļas draudošas balsis. «Schlāgt
die Kerls tot!

..
.» (Nost ar šo latviešu bandu! Sitiet nost tos tēviņus!)

Arī Grizeldis jaunkundze zināja, kas tādās reizēs vajadzīgs. Norāvusi ātri

no kājas tupeli un to gaisā pacēlusi, tāpat kā Orleanas jaunava karogu, satrakotam

pūlim uzsauca: «Zurūck!» Uz to tikai nicinoši smiekli. Tad viņa, kaisles sa-

grābta, devās ienaidniekiem virsū, un viņas tupele, tāpat kā senču vāle, klaudzēja

pa vāciešu pauriem. Arī Krauklīts, redzēdams, ka tēvija briesmās, viņai palī-

dzēja, un, kur tas reiz savu roku lika, tur arī vairs zāle neauga! Befis bija tagad
savā elementā, un nebūs lieki jāaizrāda, ka arī Kārlis un Perlants strādāja. Tā

viņi dragāja ienaidnieku, kurš soli
pa

solim atkāpās, līdz beidzot koridors bija no

viņa tīrs
. . .

Bet kritiskais moments atkārtojās no jauna, jo spiedās atkal viņiem virsū jauni

bari, pa daļai tie paši, kuri vēl nemaz cīņā nebija bijuši. Arī aiz muguras tie

izdzirda draudošas balsis, tā ka nu bija no visām pusēm ielenkti. Un ienaidnieku

bars arvien vairāk satrakots . . .
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Kārlis viņu pulkā nu pamanīja garo, bālo junkuru Rabemani, kurš, viņu

ieraudzījis, kā no odzes dzelts, iekaucās . . . «Das ist der Frechling!
. . . Haut ihn

nieder .
.

.» (Tas ir tas bezkauņa!
. . .

Pasitiet viņu ..
.)

Viņa acīs spīguļoja tik nāvīgs naids, ka Kārlim tīri vai sastinga sirds . . . Te

gaisā nozibēja nūja ar sudrabotu pogu ...

tā atsitās pret Kārļa galvu tik sparīgi,

ka tam tā sāka žvinkstēt un prāti reibt. Viņš streipuļoja ...

vēl otrs trieciens,

un tas, zaudējis samaņu, nogāzās gar zemi . . .

Astotā nodaļa

Kad Kārlis nāca atkal pie samaņas, tas ilgi nevarēja atjausties. Galva viņam

dzied, bet viņš atronas mīkstā gultā. Vai to taisījusi viņa māmuļa? Tik spoža,
balta veļa! Bet viņš taču no laukiem prom ...

to viņš skaidri atceras
. . . Vai

varbūt Lūce ? viņam saskrēja karstas asinis vaigā . . .
Piecēlies sēdus, tas platām acīm brīnījās. Plaša telpa ar tik daudz salauztām

mēbelēm un matračiem . . .
Kas tā par ietaisi?

Ahā, viņš piepeši atceras. Selonijas rumpelkambaris
...

Jā, jā, patiesi
.. .

galva tam nelabi sūrst!
.. .

Viņš pieķer pie tās ar roku: tā pārsieta
...

Jā, pa-

reizi . . . vakarējie notikumi tam atspīd atkal atmiņā . .
.

«Tie velna vācieši!» tas pie sevis nodomā. Bet kā tas ir beidzies .
.
. kāds

gala iznākums? Tikai tik daudz viņš saprot, ka seloņi viņu izglābuši no kaujas
lauka un atveduši šurp ievainotu .. .

Ka tas ir Selonijas kortelis, par to viņš skaidrībā. Jo tur jau blakām aiz

pusviru durvīm nojaušami studenti. No sākuma tie diezgan lēni triec un iet uz

pirkstu galiem, bet valodas mazpamazām top arvien dzīvākas un jautāts tiek

krustiem šķērsām. Viņi pārrunā kādu interesantu notikumu, kurā, cik Kārlis izjūt,
arī viņam loma

.
.

.

Viņš sāk klausīties — pareizi. Un viņam interesē izzināt, kā tad lieta īsti

nobeigusies?
.. .

Pienāk atkal jauni biedri, tie visi grib par šo lietu zināt
.. .

Seloņiem ar tērbatnieku vācu krāsnešiem vakar bijis kravals «Tonhallē». Sēļi
bijuši mazākumā, tomēr izsitušies spoži cauri, pie kam sevišķi nopelni esot kādam

jaunam biedram, kurš tomēr pagrūti ievainots un guļot kortelī.
. .

«Varu jums notikumu attēlot pēc drošiem, autentiskiem avotiem,» kāda pazīs-
tama balss atsaucas, no kuras Kārlis pazina Pudiķi. «Viņš gan vēl nav uzņemts

par mūsu biedru, bet mūsu krāsas tas jau apliecinājis kā varonis. ledomājie-
ties, — pārspēks liels, ienaidnieku vai divdesmit, bet viņš stāv kā klints un bied-

rus neatstāj! Visa Tērbatas universitāte savienojusies un brūk virsū pāris

«sēļiem», bet tiem ir radies draugs, kas cīnās līdz pēdējam elpas vilcienam . . .»

Dzirdot tādu uzslavu par sevi, Kārlim kļuva tā kautrīgi un silti ap sirdi
.. .

«Vata tevi velns!» kāds no pulka ļesaucās. «Vai tad es tur arī nevarēju
būt!

.. .» Un atkal kāds cits ieminējās: «Še redzi roku! Ne velti tā pārsieta .
. .»

Tas bija Befis, cik Kārlis varēja jaust
.. .

Neviļot saviebis vaigu uz smiek-

liem, viņš klausījās tālāk . . .

«Visa tā lieta,» Pudiķis svinīgi stāstīja tālāk, — «kā to var izskaidrot caur

kombinācijām, liekas būt inscenēta vēl no tiem letoņiem. Pāris letoņu pie mūsu

tautieša Pētera Krauklīša galda ir bijuši ar mūs' ļaudīm visu vakaru kopā. Bet

tad kāda iedomāta iemesla pēc ar mūsējiem sarāvušies, atstājuši galdu un aizgā-

juši projām. Tūlīt pēc tam sākusies tērbatnieku provokācija. . .
Un var arī

būt — — es jau neņemos to tieši apgalvot, — bet, kā tas izskaidrojams caur
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kombinācijām, tad var it labi but, ka viņiem lieta jau iepriekš bijusi noru-

nāta .»

«Fui, fui par letoņiem!» it kā dusmu vilnis pārskrēja pār citiem klātesošiem.
«Tā ir cūcība, tautas nodevība! Apgānījušies letoņi .

.
. apgānījušies! .

.
.»

«Gan neņemos to noteikti apgalvot,» Pudiķis turpina pārtraukto pavedienu,

«bet, kā jau sacīts, to var kombinēt
— un no letoņiem jau it visu var sagaidīt!

Kamēr tie dabūjuši krāsas, tie kļuvuši neciešami. Viņi tepat Rīgā, mums taisni

priekš deguna, iezogas visās labākās familijās kā vienīgie īstie patrioti-tautieši,

cenšas nosmelt no tautas to labāko kreimu un saistīt to pie sevis un tikai pie
sevis! Bet, kas tas ļaunākais, komiļtoņi, letoņi pret mums aģitē! Ar šo parādību,
komiļtoņi, mums jārēķinās . . . Dažs labs cienīts tautietis vai tautiete, ja tas par

mums būs informēts pēc letoņu ziņām, noskatīsies uz mūs ļaudīm šā tā. «Seloņi
ir dzērāji, seloņi ir kaušļi, seloņi neprot uzvesties, viņiem nav manieres. Un tādēļ
viņus labākā sabiedrībā nevar lietot. . .»»

«Jā, jā, es arī esmu dzirdējis!» kāda plata balss atkal iesaucās. «Letoņi par

mums tikai ļaunu stāstot . .
.

Mums pret viņiem jāsāk uzstāties aktīvāki
. . .»

«Mēs viņus, Hurtig, nekur necietīsim, ne biedrībā, ne citur!» Befis iesaucās.

«Viņi ir knubuļi . .
.»

«Letoņi, vārdu sakot, pie labākām tautas aprindām mūs cenšas nomelnot,»

Pudiķis vienā elpā turpināja
.. .

«Kauču gan, — un tā ir iepriecējoša parā-

dība, —
tādas insinuācijas ne arvien velk! Tā kāds mūsu cienīts un turīgs tau-

tietis, — es minēšu viņa vārdu, — tas ir Pēteris Krauklīts — šis cienījamais

tautietis, neraugot uz visu letoņu rīdīšanu, ir atklāti nostājies seloņu pusē .
,

. Viņš

un vēl kāda persona, kuru diskrecija spiež mani neminēt, ir cīnījušies līdzi ar

mūsējiem pret vācu pārspēku. Pie viņu galda tad arī pirms tam, kā Befis zin

stāstīt, notikusi kontraverse starp letoņiem un mūs' ļaudīm . .
.»

«Ā, Befi, stāsti, stāsti!» vairākas balsis iesaucās. «Kas tur bija par
cēloni?»

«Lai Pudiķis!» Befis, kuram tā valoda nebija tik veikla, atlūdzās. «Viņš
labāk prot aptēlot. ..»

«Lūk, iemesls sekošais,» Pudiķis trauca tālāk, «letoņi ir tik beztaktiski, ka

pie kopēja galda uzvelk dziesmu
par savām krāsām un mēģina, tā sakot, mūsējos

spiest aiz pieklājības iemesliem aizstāvēt pretējus principus pret sevim pašiem.
Tas nu neizdodas. Mūsējie nedrīkst sentimentāli turēties pie konvencionālām for-

mām, kur lieta mērķēta, lai mūs ievainotu. Mūsējie pārtrauc viņu dziesmu ar

obligāto: «Apsedloju melno kuili . . .»»

«Bravo, bravisimo!» studenti priecādamies iesaucās. «Tas tiešām bija
vietā ...»

«Tādos ieskatos bija arī mūsu vecais, cienījamais tautietis. Neraugot pat, ka

viņa miesīgs svainis ir letonis un sēž turpat pie galda, viņš aizstāv sēļu principus
un sāk skaļi smieties par letoņu ģeķībām. Viņš izsakās klaji un atklāti seloņu

pusē un atklāti demonstrē ar to, ka pasniegt viņa meitai latviešu stundas uzdod

vienam no mūsu komiļtoņiem — aiz diskrecijas vārdu neminēšu. . . Tas nozīmē,

ka līdz ar to tiek atzīti mūsu principi un vēl intimā kārtā! Tātad ir redzams, ka

letoņu centieniem mums izraut zem kājām pamatu ne visur ir panākumi ...»

«Ā, vareni, — tas ir goda kungs!» studenti apmierināti iesaucās .. . «Letoņi
tātad redz, ka ne visi ar viņiem vienis prātis .

.
.»

«Tātad,» Pudiķis turpināja, «strīdam iemesls bija izcēlies. Latvju tautas inte-

reses un krāsas seloņi aizstāvēja arī vieni. Uz vācu buršu provocējošām dziesmām

tie atbildēja ar savām tautu dziesmām. Vācieši, neizprazdami mūsu tautu dziesmu
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naivo rakstura ņēma tās pēc burta un tā atklāja prasti uzbrukumu pirms mūsu

jaunajam biedrim
. .

.»

Kārlim atkal neviļot vaigs savilkās smaidā.

«Ak tu bruslaki!» platā balss atkal iesaucās. «Kādēļ tad taisni viņam?»
«To mēs izzinām caur kombinācijām!» Pudiķis turpināja. «Patiesībā jau

mazāk vainīgas bija nevainīgās dziesmas nekā apvainotā godkārība. Starp vācu

buršiem Tonhallē atradies arī kāds «rigensis», Rīgas patricieša Rabemaņa dēls.

Tas vēl tanī pašā dienā dzelzceļa vilciena otrās klases vagonā zobojies par mūsu

dziedāšanas svētkiem, spļaudījies par jauno latviešu inteliģenci un labākām fami-

lijām, ar vārdu sakot, atļāvies apvainot visu latviešu tautu. Par to viņam ar Per-

lantu un jauno biedri, kas arī braukuši tanī pašā vagonā, izcēlusies kontraverse,

un mūsu jaunais biedris iecirtis vācietim pa ausi
.. .»

«Oho!» vairākas balsis uzgavilēja. «Izstāsti, izstāsti, tas ļoti interesanti
..

.»

Pudiķis sāka stāstīt visu pēc rindas un kārtas, ko Kārlis ne vien zināja, bet

bija pats piedzīvojis. Tomēr viņš klausījās ar vislielāko interesi kā kādu svešu

stāstu. Viņš tīri kā sastindzis no Pudiķa apbrīnojamās spējas visu tik smalki uz-

svērt, izcelt un aptēlot. Tīri niecīga lieta, kurai it nemanot varētu paiet garām,
bet viņš to prot iztaisīt par tik ievērojamu un svarīgu, ka negribot jājautā: «Vai

tas tiešām tas pats vai pavisam kas cits ...»

«Mūsu jaunais biedrs dabūjis vāciešus ārā no līdzsvara apbrīnojami smalkā

kārtā,» Pudiķis starp citu klāstīja. «Viņš nemaz neklausās uz vāciešu valodām,

viņš it mierīgi nolasa Perlantam priekšā savu poēmu «Pērkona lāsts». Mūsu jau-

nais biedrs, blakus minot, ir ievērojams dzejnieks — (Kārlim pie šiem vārdiem

vaigi iesūrkstējās) — un viņa darbs visā drīzumā parādīsies «Baltijas Vēstnesī»,

t. i., tiklīdz es ar veco Dīriķi būšu nolīdzis par honorāru. Dzejnieki paši ir tādi

nepraktiski ļaudis, tie aizsviež savus darbus projām par
katru cenu. Jā, kad

kurpe spiež, tad es saprotu, notē velns ēd mušas! Bet, ja mūs kurpe nespiež
pārāk ļoti, mēs varam arī drusciņ paandelēties. Tātad, — viņš nolasa savu

poēmu. Bet saturs tāds, ka vācietis jūtas tikpat kā ar pirkstu trāpīts, ir tikpat kā

no odzes dzelts, izkrīt no lomas, uzbudinās, izsaka nedibinātus apvainojumus.
Par to viņš, kā sacīts, dabon ne vien pa ausi, bet arī Perlants viņu izaicināja .. .
Tātad tam seko vēl menzūra ...»

Viņš aptēloja biedriem lietas gaitu, apstāstīja arī sarunas un notikumu Ton-

hallē, ciktāl diskrecija viņu nespieda klusēt, nonāca beidzot līdz atsevišķām vaka-

riņām chambre sēparēe un līdz sadursmei ar vāciešiem. Kārlis klausījās kā bez

elpas, jo viņam dedza sagaidīt to cēlienu, kuru viņš pēc šī zināmā un pārdzīvotā
vairs nezināja. Kas tad notika tālāk, kad viņš zaudēja samaņu?

Pudiķis stāstīdams nonāca pie šī uztraucošā brīža
.. . «leraudzījis mūsu

jaunekli, ievainotais patricieša dēls gāžas tam kā tīģeris virsū, ar savu nūju iesit

tam galvā vairākus ievainojumus, tā ka mūsu draugs nokrīt bez samaņas. ■— —

Un pārējie biedri tam nespēj līdzēt, tiem draud tāds pats liktenis
.. . Uztraucošs

acumirklis »

Kārlis klausījās kā bez elpas. «Ar saviem spēkiem vien tie līdz nebēdai būtu
piekauti. Bet, kad briesmas sasniegušas visaugstāko pakāpi, mūsu biedri jau liekas
but ielenkti, — jo dzird arī -aiz muguras troksni, — tad palīgs nāk īstā laikā

.. .

Tie, kas viņiem aiz muguras, ir «konkordi»! Pieci seši stingri zēni, uz mājām
ejot, dzirdēdami troksni, še iegriezušies. Viņi gāžas kā lauvas virsū, ne mūs'

ļaudīm, bet tērbatniekiem
— — —»

«Ā!» studenti kā vienā elpā iesaucās, un arī Kārlis juta, ka viņam paliek
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vieglāk. «Tad tomēr «konkordi» mums tik lieli ienaidnieki
nav,»

kāda balss

ieminējās, «viņi atmin veco radniecību ...»

«Tērbatnieki ne vienreiz vien tos provocējuši,» Pudiķis turpināja. «Tērbat-

nieki ne vienreiz vien aizskāruši visu Rīgas politechniku. Un ne vienreiz vien

«konkordi» nozvērējušies, ka, ja reiz ķers šos nākošos «plāksterētājus» un «ober-

lērerus», tad ņems līdz saknēm. Nu viņiem bija radusies izdevība. Viņu sašutums

tātad nevērsās pret mums, bet pret tērbatniekiem, neskatoties uz tautību un

ticību ...»

«Tātad vācieši smalki pieklapēti no tiem pašiem vāciešiem,» kāda zēna balss

iesaucās. «Tas ir smalki!»

«Redzi, Sieriņ, manu apsieto roku!» Befis ieminējās. «Arī mēs palīdzē-
jām

._.
.»

«īsā laikā,» Pudiķis nobeidza, «tērbatnieki bija piepērti un izsviesti uz ielas,
kur tad ar fūrmaņiem izklīda uz visām pusēm. Mūsējie tad nu paņēma savu smagi
ievainoto biedri un atveda to uz korteli, kur Dr. Volframs viņu salāpīja. Bries-

mas gan, ārsts saka, slimniekam nedraudot, bet vairāk nekā dienu viņš jau nogu-

lējis bez samaņas un stipri muldējis . . . Būs drusciņ vēlāk jāpalūkojas, ko viņš
dara ...»

«Tātad «konkordi» mums nemaz nav tik lieli ienaidnieki!» platā balss vēl

it kā atminēdamās aizkustināta iesaucās. «Nūjā, vieni un tie paši ļaudis! Mūsu

pašu biedri, kā Vitants, Rode, Kēlenbeks un citi, ir bijuši «Konkordijas» komiļ-

toņi ... Jā, jā, «Selonija» jau no «Konkordijas» cēlusies ...»

Jaunākie, kas vecos notikumus nezināja, kļuva ziņkārīgi, un tiem kāds no

vecākiem paskaidroja. ««Selonija» nekad nebūtu nodibinājusies, ja «Konkordija»

savu liberālismu būtu izturējusi līdz galam un uzņēmusi par locekļiem latviešus

pilnā skaitā, cik vien tie pieteicās. Protams gan, ka pārējās vācu korporācijas

neskatījās uz viņu labi, ka tā latviešus pavisam uzņem. Bet tas faktu negroza, ka

viņa uzņēma tikai tik daudz latviešus, ka vācieši patura majoritāti. Līdz zināms

skaits bija pilns, tālākie tika izbalsoti. Tad arī latviešiem tika piekodināts uz

ārieni par latviešiem neizrādīties. Pret šādiem apstākļiem nu ne vien latvieši, bet

arī daži vācieši bija nemierā, piemēram, Kēlenbeks, Bents, Frišbīrs. Tad notika

korporācijā sadursme, un viņi līdz ar latviešiem no korporācijas tika izslēgti.
Izslēgtie tad nu nodibināja «Seloniju», kura no šaržētu konventa vēl līdz šim nav

dabūjusi apstiprinājumu. Vācieši mums pretim, un tādēļ mums vēl arvien nav

lemts savas krāsas atklāti rādīt. Bet fakts arī tas, ka mūsu vecākie biedri, kas

«Seloniju» nodibinājuši, tāpat vācieši ...»

«Tas tomēr ir raksturīgi, ka latviešu korporācijas nodibinājuši vācieši!» Pu-

diķis iesaucās. ««Letoniju» arī tāpat savā laikā nodibinājis Dr. Volframs. Viņš
ir vācietis, viņš ir «letonis», un tomēr kas par cilvēku! Tas ir raksturīgi. . .

Apropos,» tas paskatījās pulkstenī, «ap šo laiku viņš solījās ierasties aplūkot pa-
cientu . . . Būtu jāpalūko, vai slimnieks nav modies

. .
.»

«Es paskatīšos,» Befis sacīja un,
lēni uz pirkstu galiem līzdams, pavēra dur-

vis platāk. Līdz ar to valodas apklusa, laikam aiz cienības pret slimo, un iestā-

jās svinīgs klusums. Viņš līda tālāk, rūpīgi vērodams, tikpat kā uz putna .. .

Kārlis to visu manīja, viņa acis bija vaļā un lūpas vēlās uz smiekliem.

«Labrīt!» Befis beidzot rūpīgi ieminējās. «Kā labi jūtaties?!»

«Labrīt, labrīt vai arī labdien!» Kārlis sniedza roku pretim un piecēlās

sēdus
. . .

«Es jau nezinu, cik tagad vēls
.. . galva dzied . . . Lūk, pārsieta,» tas

apraudzīja ar roku
.

. .

«Un mana roka ar,» Befis rādīja savu, kaklā pakārto . . .
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Izdzirduši no slimā kādas skaņas, blakus istabā atrodošies virzījās šurpu.

Parādījās Befim aiz muguras Pudiķis. Arī smaidīja. «A, tad tiktāl jau esam! Nu

labrīt,» tas sniedza draudzīgi roku.

«Labrīt,» Kārlis piesarcis atbildēja, «bet ir jau laikam stipri vēls ...»

«Jūs vēl neesat cēlušies, jums vēl agrs!» Pudiķis gādīgi attrauca. «Vai ne-

vēlaties drusciņ brokastu?»

Un, kad Kārlis neatbildēja, viņš atbildēja pats. «Nu kā tad
.. . ilgi neesat

ēduši!
.. .

Fuči,» tas, pagājies pret durvīm, sauca, — «ej un liec, lai uzstāda

samovaru ...»

«Tūlīt,» kāds no biedriem atsaucās. Pudiķis piegriezās atkal gādīgi slimnie-

kam un sirsnīgi sacīja:

«Tātad bijāt starp ienaidniekiem puluši?! Krietni
.. .

krietni esat turējušies
mūsu rindās

. . .
Mēs jums to neaizmirsīsim

.
. .»

Kārlim tik daudz uzslavas . . .
gandrīz neomulīgi. Viņš atmeta tikai ar roku.

«Ko tur tik daudz runāt
.. .

katram jāzin savs pienākums .
.

.» Bet arī par šiem

pēdējiem vārdiem viņam pašam tapa kautrīgi. «Atvainojiet, varbūt jūs loti ap-

grūtinu? .
. .

Aizkavēju varbūt no darba ...»

«Nepavisam ne!» Pudiķis apgalvoja. «Šodien man jāuzraksta tikai viens

ievadrakstiņš priekš «Baltijas Vēstneša», un tas man iet tikpat kā smērēt smērē . . .
Es tikai priecājos, ka briesmas ir pāri . . .

Bet varēja arī citādi nobeigties! .. .

Es zinu
.
. . esmu tādās reizēs bijis klāt

..
. Kad vācieši satrakoti un — —»

Viņam piepeši pietrūka vārdu
...

Bet Befis pie sevis ironiski nosmīnēja. Viņš zināja, ka Pudiķis tādās reizēs

maz ko vērts, jo tas vai nu slēpās citiem aiz muguras, vai arī vienkārši laida vaļā
zaķa pastalas.

Piepeši priekšā atkal kņada un jauni soļi. «Dr. Volframs, dakters Volframs

atnāca,» citi steidzās paziņot. Durvīs parādījās jauns, kantīgs, bet smaidošs

cilvēks gaišiem matiem. . .
«Aha, sovveit sind wir schon!» tas apmierināts iesaucās, kad redzēja Kārlī

gultā sēdus. Viņš sniedza pacientam roku . . .
«Es geh't ganz gut? . . .

Wie?!
.. .

Pardon, belieben Sie zurūck zu legen
.. .

Wollen wir's sehen
..

.»

(Ahā, tiktāl jau esam! let labi? Kā? Pardon, atliecieties atpakaļ... Pa-

skatīsimies . . .)

Pudiķis māja Kārlim, lai paklausa, un tas ari atlikās atpakaļ. Ārsts noņēma

apsienamo. «Na, famos! Es heilt ja ausgezeichnet! Ein wenig noch aus-

pflicken
. . . wird schon gut ...»

(Ā, teicami! Dzīst itin brangi! Drusciņ vēl izlāpīt . . . būs jau labi
.. .)

Viņš uzlika jaunu plāksteri un apsienamo .. .
Nobeidza smaidīdams: «būs

vesal! . . .» Tas jau bija viss. ko viņš pa
latviski prata. Bet cilvēks

gan viņš
bija, kā komiļtoņi mēdza sacīt. Pats būdams «letonis» (kas, pēc Pudiķa ieskata,

bija viņa vienīgā vaina), viņš tomēr vislielākā mērā rūpējās par «seloņu» vese-

lību, neprasīdams nekādas atlīdzības. Kas grib un var, lai maksā, ja ne — viņš
tādu ne mazāk cienīja. Un tādēļ, lai arī viņš «letonis», «seloņi» viņu tomēr ieska-

tīja kā savu komiltonu un daudzi ar viņu stāvēja uz «tu»
.
.

.

Viens no tādiem tuviem draugiem skaitījās arī Pudiķis. Tā kā pēdējais

arī te pie slimnieka gultas ieskatīja sevi it kā par to familijas galvu, tad griezās

pie ārsta ar jautājuum: «H6r\ Lvi, was darf er essen und trinken?» (Klau, Lvi,

ko tad viņš drīkst ēst un dzert?)
«Ailes nach Belieben!» ārsts joviali attrauca. «Meinetwegen einen sauren

Hāring und einen guten Schoppen! Doch rate ich besser heißen Tee . . .
Damit
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legt man sich nicht sobald einen Rausch an
.. .» (Visu pēc patikas. Manis dēļ ar

skābu siļķi un labu kausu. Tomēr ieteicu labāk karstu tēju, jo ar to tik drīzi

nedabū skurbuli.)
Pudiķis izjautāja vēl tālāk, kad slimais varēšot celties un kas viss tam būtu

jāievēro.
Dr. Volframs paskaidroja, ka, ja patīk, varot celties tūdaļ. Tikai tādam salā-

pītam neesot patīkami ļaudīs rādīties, un tādēļ viņš gan
vēl ieteicot palikt kādu

laiku mierīgi. Viņš uzlicis tādu plāksteri, kas arī zilumus novilkšot —

nu, būšot

jau viss labi
..
. «Nu, ade,» tas piepeši konsultāciju pārtrauca .. .

«hab'

Eile! .
. .»

Prom viņš bija.
.
. Viņam arī, patiešām, pie savas plašās prakses laiks bija

dārgs.. .
Kad ārsts bija aizgājis, tad sākās vispārējais aranžements, lai Kārlis dabūtu

brokastu. «Hurtig,* hurtig,» tas ar to plato balsu komandēja, un laikam arī

tādēļ komiļtoņi viņam bija devuši vārdu «Hurtiķis». Bet citi ne mazāk tādēļ viņu
respektēja un tam klausīja. Viens pastūma pie sienas bezmargas krēslu, uz kura

nolika sīcošo patvāri. Citi pie viņa gultas piebīdīja galdiņu, kur tad uz paplātes

bija nodomāts servēt Kārlim brokastu
...

It visi bija piepalīdzīgi. Viens sniedza

glāzi, otrs to pildīja, trešais sniedza karoti, ko cukuru apmaisīt, ceturtais prepa-

rēja sviestarmaizi. Par tādu lielu gādību Kārlis bija tīri aizgrābts un sakaut-

rējies . .
.

Bet karstā tēja paliekam laba, jo rīkle viņam tīri sažuvusi. Un Pudiķis sku-

bina: «Pamēģiniet arī to skābo siļķi ar gurķi... tā tādās reizēs palieku laba
. . *>

Un Hurtiķis apstiprina: «Kad runcis, ir laba. Dūša tīri atplaukst . . .»

Kārlis pamēģināja, un patiešām! Jo ilgāk, jo vairāk viņš sāk smaidīt. Un

biedri pie tam kavē laiku ar dzīvām valodām, un sevišķi Hurtiķis šimpojās par

vāciešiem, kas viņam to nodarījuši. «Ak tu bruslaki tādi!» Viņš bija karstas

dabas, runāja platu muti, ļoti ātri un labprāt nospļāvās. «Tfu, bija man to

zināt ... Es viņiem . . .»

Savu lielo spēku tas mēdza izrādīt, otram roku spiežot, tā ka Kārlim bija
tīri jāiekliedzas. Tur bija arī Griniševskis, liels un plecīgs gvardists, pie tam sārts

un veselīgs. Nožēloja, ka viņš pie tādas lietas nav klāt bijis.

«Es vācietim to darītu,
Ko vācietis man darīja

..
.»

To pašu sacīja arī mazie zēni Sieriņš un Pindzeliņu Antons, un to aplieci-

nāja arī visi citi vienā balsī. Un visi ņēma to visdzīvāko dalību pie Kārļa likteņa.
Visi viņi saucās pēc pašu dotiem vārdiem, oficiāli papīros tiem bija citi vārdi.

Sevišķi simpātiska parādība Kārļam likās kāds garš, kalsens jauneklis, aristokrā-

tisku izturēšanos, bet īsredzīgs, kādēļ nēsāja pensneju. Arī Kurzemes saimnieka

dēls, kā citi teica, no Augšlielupes apgabala. Saucās viņš «Knābis». Nebija šis

vārds atvasināts no vācu vārda «Knabe», bet no latviešu «knābt», ar ko Knābis

apzīmēja kādu šaubīgu rīcību, bet pēc kuras katram esot dabiska vajadzība.

Knābis, tā biedri sacīja, gribot arvien tikai to labāko. To labāko, kas uz

ēdienu kartes, to labāko divzirgu fūrmani, to skaistāko mātes meitu, kas zālē, un

tā visgarām. Tāpat arī tabaku saviem papirosiem tas ņēma ļoti smalka labuma.

Tādus ļoti garšīgus, pašpildītus papirosus tas bija sabāzis augšējā vestes kabata

* Žigli. (Aut.)
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tikpat kā kaukāzietis patronas. Kas bija viņa draugs un uz kura tas turēja sevišķi
labu prātu, tam tas tad, izvilcis no savas kabatas, pasniedza vienu. Tā arī tagad
Kārlim tas nezināja parādīt citādi savu augstcienību kā pasniegt viņam pec maltītes

vienu labi piebāztu papirosu. «Se, pamēģini ... tas ir labs! . .
.»

Patiešām, labs
.. . citi biedri to zināja jau bez teikšanas, un arī Kārlis to

atrada. Arī Knābis pats uzvilka vienu un atslējās uz kušetes. Tā no visiem stū-

riem un kaktiem riņķoja zili, smaršīgi dūmi gaisā, it kā tas notiktu Kārlim par

godu. Un Knābis pats it kā fantazēja:
«Pēc labas maltītes vai pēc pabeigta dienas darba tā atlaisties m dolce far

niente un izlaist tādu zilu dūmu
— —

das ist Hochgenuß!*»
Tā laiks patecēja nemanot, un Kārlis aizmirsa sāpes un aizmirsa savu kļū-

mīgo likteni. Viņš jutās kā mājās. Patiešām, viņam jau arī pie savas mātes neva-

rēja klāties labāki kā še pie šiem biedriem. Viņu tik daudz, un visi tik sirsnīgi

un labi
. . . Bet kādēļ taisni pret viņu tā? . . . Pret dažu labu viņi nemaz nebija

tik vērīgi un draudzīgi
. . .

Pat pret tiem pašiem «letoņiem» ne, lai gan tie tādi

pat studenti
.
.

.
Tas tīri nesaprotami.

Atlaizdamies un izlaizdams zilu dūmu, viņš par to varēja padomāt. Tas

laikam gan caur viņa labo draugu, caur Perlantu?
. . .

Bet tikai tagad vēl viņam uzkrita, ka drauga te nemaz nav
.. .

Un viņam

pašam it kā sāpīgs pārmetums pret sevi pašu. Labu dienu dzīvodams, viņš
draugu

«Kur tad Perlants?» viņš piepeši it kā izbijies Pudiķim uzprasīja.
Arī tas par šādu piepešu jautājumu manāmi sakustējās. «Viņš —? Viņš ir

mazliet izbraucis. — Tāda maza darīšana
...

kā jau kādreiz trāpās — — —»

Apjucis viņš nezināja, ko vairāk sacīt .
.

.

Viņu cieši uzlūkodams. Kārlis bāls kā drēbe piecēlās sēdu. «Sakiet, vai var-

būt viņš —?»

Pudiķis izvairījās no viņa skatiena un vēl vairāk apjuka.
«Es gribu zināt taisnību —!» Kārlis skaņi iesaucās.

Izprazdams, kādēļ viņa nemiers, Pudiķis ātri saņēmās. «Nē, nē, tas nav!
.. .

Varat man ticēt, kad es jums saku!» un droši tas izturēja viņa skatienu. «Viņš

izgājis sveiks un vesels, pat lāga skrambu nav dabūjis
.. . Viņš tikai izbraucis

nokārtot kādu goda lietu . .
.

tādā intimā lietā āre, jūs jau paši zināt »

Kārlis atplauka. «Ā, tad tā ir tā pati lieta ar to konsuļa dēlu —?»

«Tā pate, —» Pudiķis paskaidroja. «Perlants to lietu vedīs kārtībā
...

un

par viņu nav ko bīties. Nav pirmo reizi viņš ar pīpi uz jumtu
. . . viņš viens no

labākajiem paukotājiem. . .
Bet nevajag par to likties zinot,» tas piepeši pār-

trauca un iesāka skaļākā balsī. . . «Bet nu jums vajag miera
.. .

jūs nedrīkstat

pārāk daudz piepūlēties
...

Ē kolēģi, atstāsim tagad biedri, lai viņš drusku

iemieg
.. .

Un man arī vajag klusības
.. . jāsaraksta priekš «Baltijas Vēstneša»

leitartiķelis . . .»

Citi cēlās un gāja tūlīt, bet citi, it sevišķi tie jaunākie, vēl vilcinājās.
«Dakteris Volframs sacīja, ka viņam vajag miera, un tas to nesacīja velti!»

Pudiķis pārmetoši turpināja. «Es ar viņu runāju ...»

Tad viņi pratās, aizlīda cits pēc cita. Pudiķis izgāja pats pēdējais un rūpīgi
aizvēra durvis

.. . Blakus istabā arī palika klusu, tikai paretam kāds pusbalsī

ieminējās . . .
Kārlis savilka segu uz acīm un lūkoja iemigt . . . Viņš dzirdēja, ka

* Tas ir liels baudījums. (Aut.)
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blakus Pudiķim spalva pa papīri čīkstēja .. . Viņu pārņēma it ka saldas atmi-

ņas .. . viņš iegrima dziļā, spirdzinošā miegā . . .

Kad viņš tad pamodās, istabā bija akla tumsa. Tikai otrā istabā bija gaišs,
un pa pusviru durvīm zagās viņa nometnē gaiša josla. Bija dzirdamas sarunā

balsis, starp tām arī Perlanta. Viņš dzirdēja, ka pēdējais apjautājās par viņu.
Kā tam klājoties, ko darot? Bet viņam likās, ka drauga balss bija tāda savāda,

dziļi nopietna, kā pēc svarīga pārdzīvojuma. Uz laukiem sacītu, ka viņš no pirts

nācis . .
.

Pēdīgi tas ienāca pie viņa un tuvojās pētošiem soļiem viņa gultai . . .
«Zēn, Kārli! Tu esi nomodā?»

Par atbildi Kārlis ieklepojās.

Viņš pienāca un nosēdās uz viņa gultas malu. «Tātad tu esi dzīvs!?...

Es arī...»

Viņš meklēja un saķēra Kārļa roku, bet Kārlis manīja, ka pašam tā, karsti

pietvīkusi, drebēja kā drudzī. .
.

«Tas ir nodarīts!» viņš pēc laika ieminējās. «Man divas vārīgas brūces krū-

tīs, bet esmu labi salāpīts
.. . Viņam — — viņam vairāk

.. . viņš laikam uz

vienu roku paliks kroplis . . .
Mana kvarte no apakšas viņam ķēra muskuļu cīpslu

augšām pie elkoņa. Piepeši viņam rapieris izkrīt no rokām, jo roka kā pami-
rusi

. . . Viņš negribēja atzīties, bet tika atzīts par kaujas nespējīgu . . .»

Viņa balss tā savādi skanēja, it kā viņam pašam par to žēl būtu . . . Tik

skarba pie tam kā pēc ilgas žūpošanas, lai
gan pēc lielās žūpošanas priekš dažām

dienām vairs nebija ņēmis mutē ne pilītes alkohola
.. .

«Mēs tad sadevāmies rokas,» tas turpināja, «bet šausmīgi! Viņa labā plauksta
ar visiem pirkstiem nokarājās ļenkani kā nedzīva .

. .

Kā aizcirsta miroņa roka!
. .

.
Nesamanīdams jau viņš arī to man atļāva, lai šķirtumies izlīguši, kā draugi. Bet

zaļā, slepenā uguns viņa acīs — — es to nekad neaizmirsīšu. Viņš man to nekad

nepiemirsīs un arī ne latviešu tautai ...»

Arī Kārlis likās aizkustināts . . . «Bet viņš tevi arī pazīs un pazīs arī latvie-

šus,» tas lēni ieminējās. «Viņš mūs vairs neapvainos
. .

.»

«Bet paliek vēl ļoti daudz to, kuri mūs nepazīst,» draugs atkal dzedri iesmē-

jās . . . Un tad piebilda: «Iznākums jau arī varēja būt citāds, ja mēs būtu gājuši
vaļā uz šaujamiem. Viņi jau par vari gribēja. Nu, — vairāk nekā to vienu dzī-

vību tie jau man nebūtu paņēmuši ...»

Pēc brīža klusēšanas Kārlis ieminējās: «Kur tad tas viss notika?»

«Neciktāl no Rīgas . . .
kādā bruņenieku muižas parkā . . . Mēs izbraucām tur

ar pasta zirgiem ...»

Kārlis vairāk negribēja jautāt, un draugs arī ne vairāk stāstīt
.. .

lestājās
atkal brīdi klusums .

.
.

«Tu
nu,

kā redzi, esi atkal uz pekām,» draugs pēdīgi iesāka . . . «Bet korteļa
viesmīlību vairs ilgāk nevar izlietot

... Ja esi uz mieru, tad saņemšu priekš mums

abiem kopā istabu, un tad varēsim pārcelties turpu ..
.»

«Kādēļ lai es nebūtu uz miera
. . .

Esi tik laipns . . .»

«Tad labi! Izdarīšu to lietu
. .

. Bet tagad nu gan gribu iet uz viesnīcu pie

miera. — Ar labu nakt'! .
.

.»

«Ar labu nakt'!»

Viņa soļi aizskanēja. Kārlis palika atkal viens . . . Un domāja, domāja, neva-

rēdams aizmigt ...
Tā taču visa bija kaila patiesība, bet izklausījās kā neticams

sapnis
..

. Latvieši paceļas kā līdzīgi ar vācu bruņiniekiem un sāk pat augst-
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prātīgos pārmācīt. Mes viņiem neļausim nonicināt savu tautu.
. . Gandarījuma

jūtas pārņēma viņa sirdi.

Viņš garā raudzīja iedomāties šo divkaujas gaitu, kuru viņš tomēr nekad ne-

bija redzējis un nevarēja sev stādīties visos sīkumos priekšā . . .Bet galvenā lieta

ir tā, ka Perlants dzīvs un latvieši kā tauta dabūjusi gandarījumu
..

.

Devītā nodaļa

Perlants ar Kārli dzīvoja «hochkolonijā». Tā sauca piekto stāvu kādam

namam Todlebena bulvārī pretim Strēlnieku dārzam.156 «Hochkolonijā» jeb

«augstā kolonija» sastāvēja no mansardiem, pa
lielākai daļai no vienistabu dzī-

voklīšiem, kas atkal vai vienīgi bija apdzīvoti no politechnikas studentiem. Reti

te kāds kortelis bija svabads, un, ja bija, tad drīzi vien tika izķerts un atkal no

kāda politechnikas studenta.

Būtu jājautā: kādēļ tad viņi te tik ļoti lauzās? Dzīvokļi, par sevi ņemot,

jau nebija nekādi labie kā jau jumtā, pavēsi un gaisa iespaidam padoti . . . Tad

arī tas augstums! Pie tam liftus vēl toreiz Rīgā nepazina un trepes uz bēniņiem
bija tik stāvas, ka vai elpu ņēma cieti. Protams, izskats gan bija ļoti skaists,

plaša izredze pāri Strēlnieku dārzam, pāri Daugavai uz Āgenskalnu un zilajiem
mežiem pie apvārkšņa. Bet tik traki dabas skatu cienītāji nu studenti nav, ka tas

vien būtu viņus pievilcis.
Pievilka viņus še cits kāds burvīgs apstāklis. Visai labvēlīgie, varētu sacīt,

«ideālie» īres nosacījumi. Mājas īpašnieks bija tagad pilsētas architekts ar div-

desmit tūkstošu un vairāk gada ienākumu. Bet savā laikā tas bija bijis tikai

nabaga studentiņš, nespējis laikā īri samaksāt un tādēļ bieži izsviests no dzī-

vokļa. Studentiņu, kas nespēja savu īri samaksāt, tādēļ neviens tik labi nesaprata
kā viņš. Un, kad viņa jumtu dzīvokļos, — kuri, kā jau aizrādīts, nebija tik pie-

vilcīgām īpašībām, ka būtu atraduši cienītājus praktiskās filistru aprindās, —

kad te nu iemetinājās pirmie studenti, tad neizbēgami tie arī palika savu īri pa-

rādā. Bet drīzi vien viņi nāca pie patīkamā_ atraduma, ka īres nemaksāšana viņu
tālākai palikšanai šeit nav nekāds šķērslis. īre gan

tika caur sētnieku pieprasīta,
bet, ja to nemaksāja, seku tur arī nekādu nebija. Students varēja dzīvot, cik ilgi
tam patika un dzīvokļa vajadzēja; ārā tas netika sviests, nei arī sūdzēts un ķīlāts.

Protams, ka šādi, tik «ideāli» un labvēlīgi nosacījumi izpaudās ari drīz starp

citiem studentiem, un, ja vien nāca kāda istabiņa vaļā, ikviens par to pasvilpa
saviem draugiem un pazīstamiem. Tātad te drīzi vien sametās studenti «kā smiltis

jūrmalā» no visām tautībām un ciltīm. Drīzi vien studentu aprindās šī pievilcīgā
vieta dabūja nosaukumu «Hochkolonie»; ikviens zināja, kur tas ir un kā tur ir. Ar

Šo vārdu studentu valodā saprata tik daudz kā: «īre nav jāmaksā! ...»

Šī «augstā kolonija» nu būtu bijusi īstā Arkādija, ja arī toreiz Rīgā būtu

bijusi centrālā apkurināšana. Bet tādas ietaises te trūka, un, ja nav par īri ko

maksāt, tad arī nav ko maksāt par malku. Dzestros rudeņos un aukstās ziemās

studenti sala ļoti . . . Cits kļuva tīri vai izmisumā, plēsa laukā koku gabalus no

jumtu sienmaļiem un pat trepju margas nodedzināja . . . Viss, kas bēniņos bija

atplēšams un atlaužams, tas sen jau ar rapiera palīdzību bija atlauzts, atskaldīts

un sīkos gabaliņos saskaldīts un iemests krāsnī. Nebija vairs nevienas liekas

stutes un spāres, atlicis bija vēl tikai justament tik daudz, ka jumts vēl knapī
savā sējumā varēja turēties. Tik daudz studenti saprata no būves likumiem, ko

var un ko nevar. Ja vēl būtu ko gribējuši atņemt vai saskaldīt, tad jumtam būtu
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vajadzējis sabrukt viņiem uz galvas. Tas nozīmētu tik daudz kā sagraut pašu

«koloniju», un to mūzas dēli ieskatīja. Neviens taču negrib galīgi atzāģēt to zaru,

uz kura tikpat kā putns zara galā sēd
.. .

Bieži vien viņiem par to iznāca domu starpības ar sētnieku. Tas dažreiz pat
cēla troksni.

. . «Mīļie jaunikungi,» tas uzstājās, «negribu nevienu apvainot, ne-

gribu arī ne par vienu domāt sliktu, bet, kas nav labi, tas nav labi! Vakar vēl

tur bija dēlis piesists zem spāres
.
.

.
tagad tas jau ir atrauts un pazudis ...»

«Pazudis viņš nevar būt. Jo, kur kas ir, tur nekas neiet zudībā,» studenti viņu

mēģināja zinātniski pārliecināt. «Viela ir neiznīcīga, viņa var tikai pārvēr-
sties, pieņemt citu veidu. Koks var pārvērsties par gāzi, ūdens pārvērsties
tvaikos — —»

«Un dēlis
par

dūmiem jūsu krāsnī?» dvorņiks viņus pārtrauca. «Neiestāstīsiet

jau man pasakas . . .»

«Kad arī, mans mīļais, kad arī! Tur tomēr nav noticis nekas nedabisks. Pa-

saulē taču katrai lietai savs mērķis jāizpilda. Kādēļ tad krāsnis būtu mūrētas, ja
tās netiktu kurinātas . . .»

Tā viņi lūkoja to tālāk pārliecināt un iepazīstināt ar zinātnes noslēpumiem
. . .

Bet dvorņiks tikai skeptiski nogrozīja galvu. «Esat jau študierēti, esat
.. .

To jau redzu! . . .Kā tikai kungs vēl to pacieš un jums pieļauj . . . Teicis viņam
esmu vai cikreiz. Nu, tad jau labāki, — ja jau viņš jums to dzīvokli pašķiņķo,
lai šķiņķo arī malku . . .»

Neraugot uz visu to, mājas īpašnieka pacietība tomēr nemitējās un īres parāda

dēļ viņš arī joprojām nevienu nedzina ārā. Un, ja dvorņiks pārāk gaiši izteica

savu nodomu, ka griezīsies atkal
par jaunu pie mājas īpašnieka ar attiecīgo aiz-

rādījumu, tad tie, kas apzinājās vainīgie, ķēra savās vestes kabatās un iespieda
viņam saujā visu to sīku naudu, ko tur atrada. Dažreiz viņam sanāca īsti

bagātīgi . . .
«Ērmoti cilvēki tie studenti,» viņš tad tādās reizēs domīgi pie sevis norūca.

«Par to naudu jau tie labāk varētu nopirkt riņķi malkas . . . Nē! . . . Viņi labāk

plēš jumtu un dod man dzeramu naudu
.
. .»

Bet viņš jau bija arī cilvēks un mēģināja viņu labsirdību atlīdzināt. Nevienam

neredzot, agri rītos tas uzstiepa uz bēniņiem pa
malkas nastai un izsvaidīja tad

pagalītes visur pa strīpai tikpat kā pelītēm graudus vai zaķiem āboliņu. Ja bija
silts laiks, neviens tās augšām necēla, kaut gan pa kājām mētātos. Bet, tiklīdz

uznāca sala, viss bija nolasīts līdz pēdējai skabardziņai. Aiz pateicības tad, ja
vien kādam bija, viņš iespieda dvorņikarn pie pirmās satikšanās «cvancigeri»

saujā. Un sekas no tam: notēs brīdī, kad sala, bēniņos atkal atradās izsvaidītas

malkas pagalītes. Tā tas gāja joprojām un bija te «hochkolonijā» jau izvērties

par dzīves parašu.
Perlants ar Kārli nu gan še nebija nākuši ar nodomu par

velti izdzīvoties.

Viņiem tas arī nebija vajadzīgs, vismaz šim brīdim ne. Kārlis, kā zinām, bija
dabūjis no mājām savu mazumiņu līdzi. Arī Perlants, tā jādomā, nebija tukšā

atbraucis. Pie tam viņam arī bija turīgais onkulis Ludvigs Plausis, pie kura va-

rēja pieskriet, ja vajadzīgs. Viņam arī, kā zinām, bija piesolīta laba stunda pie

Krauklīšiem, uz ko varēja droši aizņemties, ja vajadzīgs, vai nu no kāda tau-

tieša, vai biedrības runas vīra. Bet Perlants reti kad aizņēmās un aizņēmās tikai

tad, kad bija drošs, ka varēs atdot. Viņš, kā sacīt, tai ziņā bija «nobels». Bet

ne visi studenti tādi bija, un ne visi to spēja . . .
Perlants bija izraudzījies «augsto koloniju» aiz citiem iemesliem. Te bija

mierīga strādāšana, jo netraucēja ne dzīvokļa saimnieka bērni, ne sieva, ne
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pieaugušas meitas. Tas bija ļoti no liela svara tik viņam pašam, kam stāvēja priekšā

nopietni eksāmeni, tik arī Kārlim, kurš domāja nopietni piegriezties rakstniecī-

bai. Strādā, kādā laikā gribi un cik ilgi gribi. Celies, kad gribi, izej, kad gribi, ej

un nāc, kad gribi, neviens tev neskatās pakaļ. . . Tavā dzīvē neviens neiejaucas

ar kādām liekām darīšanām. Ja daudz, tad pienāk kāds komiļtons — dažreiz

arī vairāki —
kurš nav pusdienas ēdis un grib šim mērķim kādu rubuli aiz-

pumpēt, vai arī tam aptrūcis smēķis un tas no tavas tabakas grib piebāzt kādus

papirosus, vai arī tam vajaga kādas grāmatas vai noraksta no pēdējās lekcijas.
Nāk viņš turpretim nereizā, kad tev steidzīgi jāstrādā, viņš tevi traucē, svied viņu
kanteniski laukā. Viņš tevi saprot un naidu tādēļ netura

.. .

Bet ar nestudētiem, knubuļiem, ar tiem tā nevar. Tie ir vārīgi, daudz ko nesa-

prot, nav tā kā pašu cilvēki. Ar viņiem runājot, katrreiz jāuzliek konvencionālā

maska. Jo grūti ar viņiem ieturēt īsto toni. Sevišķi vārīgi piedzīvot pie tādiem,

kuriem pieaugušas meitas
. . .

Jaunajā dzīvoklī pie viņiem bija ieradušies Knābis, Pudiķis un Hurtiķis. Pī-

pēja Knābja smalkos papirosus; atslējušies gultās un uz kušetes un uzpūzdami

gaisā zilos, saldos dūmus, tie pārrunāja šo vārīgo jautājumu.

Tāda dzīvokļa saimnieces ņipra skuķe atron simtiem dažnedažādu iemeslu, kā

tevi traucēt. Tad viņai jānoslauka putekļi, tad jāpārliecinās, vai tev ir vēl tēja

un vikse, tad viņa lūdz. vai nevari būt tik laipns un uzrakstīt tai uz vēstules

adresi. Tu paklausi un dari, lai jau ātrāk tiktu no viņas vaļā, bet viņa raida

slepus uz tevi kūstošus skatienus, acis tai ziņkārīgi zib, ko tu tur raksti, vīz-

degunīgi tā bāž savu degunu tavās grāmatās . . . uzbāzīga uz nebēdu un dažreiz

pat ļoti glīta!
.
.

Cilvēks jau vien esi. . . Bet neesi vēl labi tai piedūries, jau viņa nostājas

pret tevi kā līdzīgs ar līdzīgu. Pat atklātībā. Un tad nu nāk tās nepatikšanas. Tie

cilvēki, kas ar tevi stāv uz vienādas pakāpes, ar kuru meitām tu atklāti uz ielas

varētu pastaigāties zem rokas, tie nepieņem studentus pansijā un neizīrē viņiem
mēbelētas istabas.

Tādas dabū tikai pie amatniekiem: kurpniekiem, skroderiem, ja daudz, tad pie

maziem sīktirgotājiem, ar vārdu sakot, pie sīkpilsonīšiem. Vienalga, cik patīkamas
arī būtu viņu meitas, krāsnesis tomēr nedrīkst pie labākām familijām kompro-
mitēties . . .

Bet, diemžēl, mazpilsoņu meitas dažreiz ir tik lielas zosis, ka viņas to neiz-

prot! Neesi vēl viņai labi pirkstiņu padevis, jau viņa afektē kā tava mīļākā un

izredzētā. Tad dažreiz vajag būt ļoti rupjam un viņu sāpināt, darīt tai saprotamu,

lai nedomā muļķības! Bet, ja esi ar viņu dziļāki ielaidis, tai skūpstu nolaupījis
vai pat vēl vairāk ielaidies. — zināms, vājā brīdī, bet vāju brīžu cilvēkam jau,
diemžēl, daudz — ja patiešām esi kādu grēku nodarījis, tad ir ar viņām tīrais

posts! Tad viņas ir tais uzskatos, ka viņai un tikai viņai uz tevi ir
#

tiesības
.. .

Tad viņa grib būt tavas sirds neaprobežota valdniece. Viņas ziņkārībai un greiz-
sirdībai tad nav gala

...
Ja esi izgājis, tad vari būt drošs, ka viņa jauksies pa

taviem papīriem, vai tikai neatradīs ko aizdomīgu, kādu mīlestības vēstuli vai

portreju. Un tad vēl nekautrējas sevi nodot: «Kas tā par N. N. jaunkundzi, kas

jums raksta? Kas tā par jaunkundzi, kuras ģīmetne jūsu galda atvilktnē? . . .»•

Un cita vēl ceļ pretenzijas, ka tev viņu vajag ievest studentu ballē . . . Nu, — tas

tikai vēl trūka! .
. .

Tad ar tādu ir jādara gals, tad ir jālieto briesmīgi strupi līdzekļi, kas viņu
ķer līdz īkstīm. Tad ir raudāšana un kliegšana, un arī pats tieci uztraukts un ka-

vēts darbā. Tad citādi nevar kā izvilkties uz nekad neredzēšanos, un pie citiem:
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uztraukumiem nāk klāt vēl viens: kur dabūt naudu priekš vecā īres parāda?!
Tas ir ielaists ar gudru ziņu, bet palikt parādā students, kas džentelmens, tādos

apstākļos nedrīkst... Ir jāskrien, jāpumpē, kamēr sadabū
.. . Ilgi paiet, kamēr

pēc pārkravāšanās jaunā dzīvē tieci atkal pie gara
līdzsvara

.. .
Tas ir, ja neesi iebridis par dziļu un laimīgi vēl izdodas tikt vaļā. Bet ir arī

dzīvi piemēri, kur lieta
ņem traģisku galu. Tā Pudiķis zināja stāstīt, ka viens no

komiļtoņiem, ar lielām dzejnieka un dramatiķa dāvanām, samīlējies ar savu pan-

sijas kalponi. Samīlējies tādēļ, ka tā dievinājusi viņa dzeju un priekš tās vai

kususi. Reiz kādā vājā brīdī, nākot no komerša — ne jau skaidrā prātā — tas

noslīcis šīs sievietes apkampienos. Tie nav palikuši bez seku, un viņa šimbrīžam

atronoties uz grūtām kājām .
. .

Bet viņš tik godīgs, ka gribot savu grēku izpirkt,
vedot viņu pie altāra . . .

«Tiktāl cilvēks var nonākt!» Pudiķis, beigdams savu stāstu, nopūtās. «Kur

viņš katru acumirkli varētu dabūt turīgu mātes meitu no labākām aprindām, tur

tagad tam būs jānodzīvo savs mūžs pie nemantīgas un neizglītotas sievietes sā-

niem.
.
. Na, es pateicos par

to! Vienalga arī, ja tā viņa dzeju dievina, tā tomēr

ir likteņa ironija ...»

Kārlis gan visos šinīs sarežģījumos nebija personīgi ieinteresēts, nebija arī

viņu varu baudījis. Viņš tomēr negribēja Pudiķim piekrist. Gan arī viņš bija mā-

cījies saprast jau tik daudz, ka studentam vajag uz sevim turēt, viņš nevar ar

katru būt uz «tu» un nevar priekš katras ģībt, tad tomēr viņam likās, ka biedri

skatās pārāk šauri. . .

«Kādēļ likteņa ironija?» viņš spēji attrauca. «Tu taču teici, ka viņa dievina

tā dzeju?»

Pudiķis, it kā izbrīnījies par šādu ierunu, viņu lielām acīm uzlūkoja... «Bet

viņa taču ir vienkārša dienestniece!
.. . Vienalga, ja tā arī manu dzeju dievi-

nātu — na, es pateicos . . .»

«Lai arī vienkārša kalponīte, bet vai viņa tāpat nevar pacelties viņam līdzi?»

Kārlis pastāvēja. «Viņa taču tāpat tautiete
. . .

Mēs, latvieši, taču visi esam no

maza cēlušies un tomēr esam tikuši uz augšu .
.

.»

Pudiķis par tādu atbildi palika kā mēms, un arī citi biedri pārdomāja.
«Man šķiet,» Knābis iebilda, «ka Kārlis grib ar to sacīt, ka viņiem abiem

tomēr iekšēja harmonija. Viņš piegriež vairāk svaru garīgai aristokrātijai nekā

ārējam materiālam stāvoklim. Ja mēs uz to skatāmies,» viņš vēl domīgi piebilda,
«tad daža laba kalponīte pelnītu būt

par lielmāti un daža laba aristokrāte ir tikai

dumja zose ...»

«Bet, ja nu tai nav līdzekļu būt par lielumāti, tai jāpaliek vien par kalponi,»
Perlants mierīgā garā iejaucās. «Fakts ir tas, ka starp abām sabiedriskā dzīvē

valda nepārkāpjama plaisa.»

«Mēs, latvieši, visi esam reiz bijuši tikai arāji,» Kārlis uz to atbildēja. «Pēc

tavas loģikas tad mums visiem jāpaliek arī tikai par arājiem
.
. .»

«jā, jā,» Perlants paskaidroja, «tas ir, ja mums nav līdzekļu tikt laukā no

arājiem ...»

«Un kādi tad, pēc tavām domām, būtu tie līdzekļi?» Kārlis nesamanīdams

jautāja.
«Izglītība un turība. Lai tiktum uz augšu, nepieciešama viena vai otra, bet

vislabāk, ja abas
. . .»

«Bet es sapratu, ka viņai ir izglītība!» Kārlis nepacietīgs attrauca...
«Pudi-

ķis taču sacīja, ka viņa dievina dzeju, un tas daudz ko nozīmē
..

.»

«Tas nozīmē, ka jums, rakstniekiem, tur ir savi ieskati,» Pudiķis stājās viņam
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pretim. «Teorijā tev varbūt taisnība, bet praksē tas ir citādi. No dzejas vēl ne-

viens netop izglītots, ja tas nav baudījis zinātnisku audzināšanu. Un sieviete, pat

ja tā turīga, ar retiem izņēmumiem pie tādas nemaz netiek. Vienkārši tādēļ, ka

viņai tāda nav vajadzīga. Viņas valstība ir ģimenes klēpis: Kinder, Kleider,

Kūche und Kirche
..

.» (Bērni, drēbes, ķēķis un baznīca).

«Pilnīgi manas domas,» Perlants apstiprināja.
.
. «Kārlis skatās dzīvē vēl

pārāk naivi; viņa kļūda, ka tas pārāk aizraujas
.. . Nācis korporācijā, viņš

noslīpēsies un mācīsies skatīties uz dzīvi ar citādām acīm .
.

.»

Kārlis sāpīgi saviebās, ka tam ar saviem uzskatiem jāpaliek apakšā. Vismaz

kādu daļu tas gribēja paturēt taisnības. «Es nevaru piekrist Pudiķim,» tas lūkoja
noturēt savu poziciju, «ka viņš vienīgi tai sievietei uzkrauj to vainu. Viņa dievi-

nājusi viņa dzeju! .. . Lūk, kāds noziegums!? Bet kur tad viņš bija? Kādēļ tad

viņš aizmirsās? Viņš taču tas izglītotais, tas zinātniski audzinātais
.. . viņam

vajadzēja zināt, ka tā nav viņam līdzīga ...»

Tomēr arī šīs viņa domas neatrada biedru piekrišanu. «Ai, ai, cik maz tu vēl

.sievieti pazīsti,» Pudiķis sāpīgi nogrozīja galvu. «Viņa, šis kairinošais radījums,

jau ir tas, caur ko grēks nācis pasaulē! Un tā arī vēl tagad mēs caur viņu
grēkojam. Mēs domājamies būt stipri, mēs noņemamies cieti šo vai to, bet viņa
xiāk mums ceļā ...

ar savām viļņojošām krūtīm
...

ar savām kuplām cirtām
..

.
ar savu saldo, karsto elpu... un mēs klūpam. Nelīdz nekāda bēgšana priekš
tam un nožēlošana pēc tam — tas ir liktenis! . . .»

Biedru zilie dūmi, jaukdamies ar nokrēslu, it kā migla nolaidās uz istabiņas

priekšmetiem un vērpa savu plīvuru ap viņu kontūrām, kuras arvien kļuva nesa-

redzamākas un nesaprotamākas. It kā pār tām nolaidusies kāda smaga doma
.. .

Biedri jau nevarēja iedomāties, kas tagad notika drauga sirdī, jo neviens jau

viņa noslēpumu nezināja, pat Perlants nē. Kārlis arvien bija kautrējies un nebija

paguvis to viņam atklāt
. . .

Viņai tas bija aizrakstījis divas vēstules, bet ne raksta galiņa uz tām dabūjis

atpakaļ. Tad pirms kādām dienām Perlants ieminējās, ka no laukiem vēstule
.. .

interesanta ziņa par Lūci . .
.

Karstas tirpas viņam pārskrēja pār kauliem
. . . «Nu,

kas tad
.
.

.
kas? ...»

«Mana māsa Lūce devusi Viķildu Kristapam «jā» vārdu un būšot precē-

ties . .
.» Perlants paskaidroja. «Man ļoti patīkami

. . . Tās lielas mājas, nu būs

man atkal ciemi ...»

Perlantam nenāca ne prātā, kādu nāvīgu asmeņu tas iegrūda draugam pašā
sirdī. Viņam bija tā, it kā asinis uzreiz nostātu tecēt un sirds gurtu . . .

Bet pēc

tam sāpju auka par zaudēto!
..

.
Viņš gribēja būt lepns un ciets, izmest viņu

iz savas sirds, tomēr arvien tā zagās atpakaļ un, sāpīgi dzeldama, atgādināja, ka

viņa tam vairs nepieder. Viņš negribēja par to domāt, un tomēr tā prātā vien.

Viņam patiešām bija tā:

.. . «bez miega vadijs baigas naktis,
Uz gultas malu sēdēdams

.
. .»

Perlants to nemanīja un arī nevarēja iedomāties, kādēļ viņš tās pāris naktis

tik nelabi vārtījās. Viņš domāja, ka tas sakarā ar to pašu veco slimību un brū-
cēm. Arī viņu pašu salāpīto krūšu dēļ drudzis dažreiz kratīja . . .

Kārlis tomēr pārcieta kā vīrs
. . . «slēpa dziļi sirdī, ko viņš cieta, lai cits to

tik nemana,» kā kāds no tā laika dzejniekiem dziedāja. Bet nu biedri nezinādami

uzplēsa atkal veco vāti .
. .
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Viņš tādēļ nemaz vairs neklausījās viņu valoclās un tikai pa ausu galam dzir-

dēja, ka Pudiķis proponēja: «par šo vielu patiešām vajadzētu sarakstīt romānu.

Ja Kārlis to uzņemtos, tad viņš no savas puses parūpētos, ka tas nāktu «Balti-

jas Vēstneša» feļetonā. Viņš parunāšot ar Pāvulu Pļavnieku, un pat vecais Dīri-

ķis izteicies, ka studentiem viņš dos pastiprinātu honorāru līdz 15 rubļiem drukas

loksnē
. . . Tā ir viela, un no šīs vielas vajag izsist cenu . .

.»

«Ja tik vien kā tā viela,» Kārlis pie sevis sērīgi nodomāja, — «man pašam
tā būtu daudz labāka un īstāka .

.
.»

Tomēr, sirdi pārkodis, tas kā jau arvien pēc šī sāpīgā ieviļņojuma atmeta ar

roku. Viņa veselīgā daba uzvarēja. Viņam jau nebija laika sērot. Svešā, straujā
dzīve viņam atklāja ik uz soļa ko jaunu un nebijušu.

Biedri sen jau bija aizgājuši, Perlants, atmeties uz kušetes, svētīja novaka-

res, bet viņš arvien vēl sevi nevarēja izprast. . .

«Vai neaiziesim uz māmuļu palasīties šī vakara avīzes?» Perlants aicināja.
«lesim!»

Drīzi viņi bija ceļā turpu. Dzestrais rudens gaiss izgaisināja Kārlim pēdē-
jās sentimentalības paliekas. — Viņam bija jātura acis un ausis vaļā pret visu,

ko redzēja un dzirdēja . . .

Sasnieguši Rīgas Latviešu biedrības
namu,

Perlants ar Kārli iegāja pa vārtu

koridoru un nokāpa tad pa trepīti pagrabā, kur atradās biedrības bufete, kluba

telpas un tamlīdz lasāms galds.
Sī māja bija dziļu pagrabā ierakusies un tādēļ no ārienes izskatījās it kā pie

zemes pieplakusi. Teica, ka caur naudas trūkumu viņa tāda iznākusi. Bet tikpat
labi arī lepnība varēja būt vainīga. Jo visas glaunās viesnīcas Rīgā toreiz bija
pagrabos un saucās par pagrabiem: «Klostera pagrabs», «Jāņa pagrabs», «Rā-

tūža pagrabs», kuriem vēlāk tika pakaļdarināti «Romas pagrabs» un «Parka pag-

rabs». Un tādēļ itin dabīgi, ka latviešiem savā biedrībā arī bija savs «pagrabs».
Pašā priekšā sānis trepēm atradās prāvas garderobes telpas, kur pastāvīgi

dežurēja garderobes turētājs vai viņa cilvēks. Viņi laikam bija pirmie vakara

viesi, jo garderobjers, kuram nekā nebija ko darīt, patlaban snauda.

«Saņemiet mūsu garderobes!» Perlants pavēloši uzsauca, ka kundziskāki to

nebūtu izdarījis neviens miljonārs.
Uztrūcies garderobjers steidzīgi metās pie letes, izpildīja pavēli, cik pazemīgi

vien iespējams, lai gan uz studentiem viņš nepavisam neturēja labu prātu. Tie

cilvēku tā prata iztrīcināt, it kā varētu likt velnam
par naudu dancot, pie kam

tiem dažkārt ne graša naudas nebija kabatā . . . Šodien viņš no tiem nekā neva-

rēja prasīt, jo pēc kontrakta tam, kad biedrībā nebija izrīkojuma, garderobe bija
jāuzglabā par velti. Tiklīdz notika kāds izrīkojums, vienalga, vai biedrs to ap-

meklēja vai ne, garderobjeram tad bija tiesība no katra dabūt 5 kap. Bieži tad

nāca priekšā, ka students pie garderobes izņemšanas pasaka: «Es jums nākošu

reiz atdošu!» Lai gan tas tad varēja arī nepagarināt maksājumu un celt ierunu,

taču darīja to vienīgi pie sevis un atklāti neizrādīja. Neuzdrošinājās! Par to at-

kal, kad studentam bija nauda, piecu kapeiku vietā tas dabūja lielāku naudas

gabalu . . .
Garderobē bija arī liels spogulis, atvilktne, ķemmes un sukas, ar ko izlabot

sajukušo frizūru, kam it sevišķi lielu vērību piegrieza sievietes. Sevišķi teātra

spēlētājas, kas nāca uz mēģinājumiem un pa blakus trepēm devās augšā uz ska-

tuves. Bet gar tām garderobjeram nav nekāda daļa, arī no tām nekādu ienākumu,

un tādēļ tas viņas ari nepavisam neievēro.
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Biedrība ir tukša, ka klaudz un skan vien! Koridori dun soļi, bet tie ir

nedroši, pie durvīm apstājas un iet atkal atpakaļ. Beidzot durvis nočīkst un kāds

pabāž galvu.
«Labvakar, kungi! Vai šte ir ta Latviešu biedrība, par kuru stāv laikrakstos?»

Neviens to neievēro. Viņa biedrs, kas tam aiz muguras, to stumj uz priekšu.
«Guns iedegts, gaišs ir

.. . les tikai uz priekšu, gan jau kāds rāsies
..

.»

No tumšās ēnas trepīšu augšgalā, lejā nokāpjot, iztīstās divi laucinieku tēli.

Tumšas, spurainas sejas, gari mati, šalles
ap kaklu un trāņu smērēti zābaki.

Tagad garderobjers savukārt tiem kundziski pretim: «Ko jums vajaga?»
«Vai tad, kungs, še ir tā Latviešu biedrība, par ko laikrakstos raksta?» lau-

cinieks godbijīgi, ar zemu paklanu atkārto.

«Te ir Rīgas Latviešu biedrība, bet kas jūs tādi?» garderobjers cieši noprasa.

Priekšējam jau sāk dūša zust, un tas apjūk.
Bet par to atbild viņa biedrs aiz viņa: «Esam latviešu patrioti no laukiem.

Gribam šte iedzert šnapstu un glāzi alus . . . parunāt ar tautas vīriem kādu gudru
vārdu ...»

«Vai jums biedru karte ir?!» garderobjers noprasa.
«Te tikai biedriem pie-

tikšana . . .»

«Vai šta gan!» pirmais kautrīgi atbild. «Mes atkal domājam, ka šte ar

saviem tautas vīriem varētu satikties.»

Paliek pavisam nesamaņa.

«Ja tie kungi laucinieki, par ko nav ko šaubīties,» Perlants iesaucās, «tad

viņi var ietikt ari kā viesi. Viņiem tikai jāierakstās viesu grāmatā un jāiemaksā
katram desmit kapeikas ...»

«Stā jau nieka lieta, jaunskungs,» laucinieki velk ārā savus makus. Bet Per-

lants viņus vairs tālāk neievēro, bet dodas ar Kārli uz iekšējām telpām. Viņi
dodas uz lasāmu istabu, kur palasīties šīs dienas «Baltijas Vēstnesi», paskatīties
joku bildes žurnālā «Fliegende Blātter» vai arī ieskatīties kādā krievu žurnālā

..

.
Viss tīri vēl pakrēslī. Sulainis patlaban aizdedzis petrolejas lampas, kuras

nav diezin cik gaišas. Bufetnieks savā ložā spēlējas ar korķu velkamo un vēro,

vai sulainis nav lampām degļus par augstu uzskrūvējis. Nav ko darīt! Marķieris
blakus biljarda istabā mēro kijas un skatās, kurai galā gumija atlupusi. Paritina

arī pats balles, kuras klinkšķēdamas iekrīt makos.

Pa tam biedrības sulainis, aizdedzis lampas, ved atkal sarunas ar lauciniekiem.

Pirms ieved tos grāmatā, tas prasa, ka tiem vajag atsaukties uz kādu pazīstamu
biedru. C

«Vai šta gan?!» viens no lauciniekiem palika domīgs. «Nu, ka mes tos

Rīgas kungus nepazīstam?»
«Kā nu nepazīstam!» otrs viņu pārtrauca. «Āre, Mārča kungs, kopmanis,

tas jau no mūsu puses. Ja vēl labi ņemam, tad rada gabals
.
. . Un pie konsulent

Kalniņa arī esmu bijis! Viņš man to pracesi ved pret lielkungu ...»

«Konsulent Kalniņš, mūsu biedrības priekšnieks, patlaban atronas ārzemēs,»

sulainis paskaidro. «Pirmās ģildes tirgotājs Mārča kungs ir mūsu biedrībā runas

vīrs —»

Viņš ieraksta abus grāmatā, saņem no katra pienācīgās desmit kapeikas un

saka: «Nu varat iet dziļāk .
.
. Bet pirms jānoliek garderobe

..
.»

«Ko vajag, to vajag!» laucinieki, tuvodamies garderobjera letei, jau taisās

vilkt nost savus mēteļus. Bet vēl vilcinājās, un drošākais no viņiem pagriežas
klusu pie sulaiņa: «Paklausies, vai tad vajag?! Mēs tev labāk izmaksāsim bran-

davu? . . .»
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«Nevar citādi!» tas atbild. «Pec priekšrakstiem biedrības telpas nedrīkst

apmeklēt ar virsdrēbēm ...»

«Nu jā, jā, ko vajag, to vajag,» tautieši atbild un atdod garderobjeram savus

mēteļus un šalles. Samaksā pie tam «riktīgi» savas artavas, paņem numurus un

noglabā tos naudas makos.

Tad ieiet restoracijas telpās un nosēžas pie neklāta galdiņa, pie tā visvien-

kāršākā, kāds vien ir. Pie balti klātiem galdiem viņiem liekas būt neomulīgi, par

lepnu .
.

.
Liek atnest divus šēlķinus un pāra pudeles alus, jo kā tad nu ar tukšu

muti sēdēs
.
.

.

Prasīto viņiem pienes kāds ļipains sulainis — uz zeltītas paplātes, ka viņiem
tīri neomulīgi. Viņiem tas izliekas pārspīlēti. Tik gudri viņi arī ir un noprot, ka

šī greznība viņiem jāsamaksā. Viņi iztiktu vienkāršāk, lai labāk mazāk jāmaksā .. .
Sūc viņi savas glāzes un skatās apkārt, bet ir vēl pakluss, un daudz vairāk

te nav ko redzēt kā tās tukšās sienas. Biedri gan jau sāk lasīties
pa vienam.

Vai nu kāds students, vai skolotājs, kas steidzas uz lasāmu galdu, vai atkal

kāds, kas liekas uz biljarda istabu un izgrūstu tur kādu partiju, ja būtu pretinieks.
Laucinieki, pazemīgi un draudzīgi smaidīdami, priekš katra paceļas, labprāt uz-

sāktu sarunas. Bet visi aizsteidzas garām un viņus nemaz neievēro vai arī ievēro

tikai ar vienu aci. Paliek viņi atkal vieni un it klusi un bīstas pat savā starpā
sarunāties . . . Bet novērot jau var, ka biedrībā top dzīvāk un sāk jau šur tur

rūkt...

Beidzot ienāk kāds tautietis sirmām ūsām, resnu muti, vēl resnāku vēdēru,

pār kuru karājas resna zelta ķēde. Sulainis viņu godbijīgi apsveic, garderobjers,
paņemdams virsdrēbes, dziļi paklanās. Bufetnieks acīgi nosveicina, ķelneris ātri

apskrej visus klātos galdus, vai tikai nav kas nekārtībā
...

Jo nevar zināt, kur

viņš sēdīsies .
.
.

Tas ir dežurējošais runas vīrs. Runas vīriem pēc kārtas katram savu vakaru

bija jānodzīvo pa biedrību un jāskatās uz kārtību. Sis tautietis, kā rādījās, ņēma
savu pienākumu ļoti nopietni, jo no sejas vien jau tam varēja nolasīt amata

apziņu . . .
Ari abi laucinieki, nopratuši, ka tiem ar ko lielāku darīšana, bija kā sveces

stāvus, vairāk reizes dziļi paklanījās, it kā gaidīdami viņa tālāku mājienu. Bet

tas arī bija tds vienīgais cilvēks, kas uz viņu komplimentiem reaģēja . . . «No

laukiem iebraukuši? Tautieši?... Labi, labi... sēstieties, sēstieties
..

.»

Viņiem negribot bija šai pavēlei jāpaklausa, un viņi to izpildīja kā zaldāti,

virsniekam acīs skatīdamies. Bet viņš grib pārliecināties, vai ari pareizi uz melnās

tāfeles uzrakstīts, ka šovakar runas vīru sēde
..

. «Jā, ir pareizi
...

arī mans

dežuris te stāv ...»

Tad iet un pārliecinās, vai pie biļarda ir ķeijas visas kārtībā. Vai ir nolikts

krīts, mitrs švammis, skaidrs dvielis. Izrādās, ka taisni šovakar te viss labākā

kārtībā, lai gan citām reizēm ir šā, tā. Tad viņš apstaigā klātos galdus, vai gald-
auti pietiekoši tīri. Kā

par spīti šovakar taisni kā klāti .
.
. neviena traipa un

viss sniega spožumā. Nekur pieķerties! . . . Ahā, tur ir termometris
...

kā ar tem-

peratūru? «Ķelner, ē, paskat, cik tas rāda?»

Tas pasteidzas. «Divpadsmit un pus grāda,» tas paskaidroja. To pus grādu

viņš droši vien piemeloja klāt
. . .

«Man liekas, ka stāv pat zem divpadsmit,» dežurants atbildēja. «Pasakiet sa-

vam saimniekam, ka tā nevar virčaptēt. Pēc kontrakta temperatūru nedrīkst turēt

zemāku
par trīspadsmit grādu ...

Es griezīšos ar sūdzību pie runas vīru

sapulces ...»
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«Bet ir jau vel agrs laiks!» sulainis aizbildinājās . . . «Velak no lampām pie-
sils daudz vairāk . . .»

«Vienlīdz daudz, tā nevar virčaptēt! Auksts vai silts, ekonomam vajag pēc
kontrakta un pēc grādiem. Pasakiet viņam to! Es tā nemīlu .

. .
esmu vīrs, kas

skatās uz kārtību. Unt kas tie par strunt cilindriem, unt kāpēc tie nav labāki iz-

pucēti? .
. .

Lampas spīd kā vilka acis. Kontraktā stāv, ka ekonomam vajag tel-

pas pietiekoši apsildīt un apgaismot. Adar jūs domājat, ka tas ir pietiekoši?
.
. .»

«Labi, kungs, pateikšu viņam to,» sulainis beidzot padevās.
«Nu, alzo,» dežurants norūca. «Vajag visu «genau,» adar jūs domājat, ka es

pārvelti runāju? . . .
Kas jums tur ir vakariņās? Pasniedziet man ēdienu karti . ..»

«Lūdzu, lūdzu,» sulainis pasteidzās apkalpot, pastūma viņam krēslu pie garā
klātā galda, pasniedza ēdienu karti

.. .
«Lūdzu!

...
Te ir kotletes, bif štiķis, sīpolu

klopsis, Boef ā la Stroganov, Boef ā la Tatar, buljons ar olu
— —»

«E,» — runas vīrs savieba vaigu. — «Dodiet man sīpolu klopsi, bet labi

smalki izklapētu .
. .

Abar žigli
. .

.»

«Sīpolu klopsi, labi smalki izklapētu, aber žigli!» sulainis, steigdamies uz leti,
nodeva pastellējumu.

Saprotams, ka tas tiek uz pēdām izpildīts. Ekonoms pazīst savus ļaudis un

zin, ka šim tautas pīlāram vajag lielu porciju, bet tad arī vēl nav garantijas,

vai viņam ar to vien pietiek
. . . Tādēļ drošības dēļ tas vienas vietā liek pagata-

vot jau tūdaļ divas
. .

.
Nav labi ko apskatīties, kad dežuranta porcija jau galdā. Vēl viņš nav labi

pie letes iemetis savu šņapstu un uzkodis siļķi, kad sulainis jau aicina:

«lūdzu! ...»

Viņš nu ķeras pie lietas pamatīgi, aizsien priekšā zalveti ar divām lielam

ausīm un sāk mieloties
. .

.

Laucinieki seko viņa kustībām ar vislielāko interesi
.. .

Kad sulainis pienāk
pie viņu galda, tie paklusu jautā: «Paklausies, kas tad šis štāds?»

«Runas vīrs Starpiņš, tirgotājs, viens no mūsu biedrības vadoņiem,» skan

atbilde.

«Sta?!... Paklausies... Vai tad ar što nevarētu parunāt par tautas

lietām ...»

«Kāpēc ne! Viņš tagad viens pats; nav aizņemts ... Ja gribat, aiznesīšu jūsu
pudeles un glāzes turpu ...»

Laucinieki nesamanīja, ko darīt. «Vai štad tur tikpat vien maksā?
..

.»

«Viss viens pīpis!» sulainis attrauca un, paķēris pudeles, nesa tas turpu.

Laucinieki viņam sekoja. Un, it kā vēl neuzdrošinādamies, Starpiņam kla

ņojas. . .

Tas, it kā noprazdams viņu nolūku, mudina: «Lūdzu, lūdzu, esiet tik laipni
.. .

Mēs ar lauku gruntniekiem labprāt . . .
mēs esam liberāli

. . .»

«Mēs tā domājām,» — laucinieki vēl stostās
..

. «iebraukuši Rīgā -— —

mums vajadzētu satikties un izrunāties ar saviem tautas darbiniekiem . . . ledzert

ar viņiem kopā kādu šņapstu, parunāties par tautas lietu
.. .»

«Lūdzu, lūdzu, piesēdiet tikai!» Starpiņš māja ar roku . . .
«Mēs lauku grunt-

niekus tāpat skaitām pie labākām familijām .
.
. Adar vai mēs visi neesam vieni

tautas brāli? ...»

«Štā gan, jauki, jauki!» laucinieki piebalsoja. «Ļoti patīkami mums satikties

ar saviem mācītiem vīriem, dzirdēt viņu domas
. . .»

Mācītiem vīriem! Starpina ausīm tas glaimo ļoti, ka arī viņu pie tādiem pie-
skaita. «Sakiet, ko jūs no manis gribat zināt?!» tas pašapzinīgu vaigu iejautājās.
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«Tas ir, ja jūs grad gribat zināt par tiesu lietām, tur es jums nekādu padomu

nevaru dot. Tur jums jāgriežas pie mūsu konsulentiem Kalniņa adar Vēbera,

adar Zaķīta, adar Einberga un Grosvalda. Viņi jums pateiks, kas ir likums.

Vai jums ir kāda lieta pret lielukungu vai mācītāju, tas viss viens pīpis! Redziet,
kā bija ar to Manaseina reviziju. Raksti gatavi uz visiem punktiem, alzo, griezie-
ties tikai pie augstas valdīšanas un žēlojieties tikai

. . .»

«Ja štā, ar to Manaseinu tas nu ir riktīgi!» laucinieki piebalsoja . . . «Bet nu,

lielskungs, mēs gribētu dzirdēt arī ko par tām citām tautas lietām ...»

«Ech, kas nu par lielukungu!» Starpiņš saīdzis atmeta ar roku. «Es tā nemīlu.

Esmu liberāls, un mēs taču esam vieni tautieši. Ja mēs savus tautiešus varam

pamācīt, tad mēs darām. Prasiet man, par kādu lietu, un es jums savas domas

sacīšu ...»

It kā sakautrējušies, laucinieki viņu ilgi pētoši uzlūko. Tad viens no viņiem

piepeši ieminējās: «Sakiet, kungs, vai tas Andrejs Pumpurs to Lāčplēsi pats sa-

cerējis vai tas ir tautas eposs?
. .

.»

«Eposs, jā, tas ir pilnīgi tautas,» Starpiņš piesarcis viņu uzlūkoja. «Tas ir,

unt Andrejs Pumpurs ir tautas dziesminieks, tas viņu sacerējis . . .

Vairāk es jums
neko nevaru sacīt ...»

«Stā gan!? Bet «Baltijas Vēstnesis» rakstīja, ka tur esot kāda izšķirība. Esot

tādas tautas dziesmas un atkal dzejotas dziesmas
..

. Ačeku tā kā Lapas Mār-

tiņam — —»

««Baltijas Vēstnesī», jūs sakāt?» Starpiņš viņu pārtrauca. «Ja tas «Baltijas
Vēstnesī» ir stāvējis, tad. alzo, jums par to vajag runāt ar Dīriķa kungu. Tā ir

viņa darīšana. Ja jau viņš saka, ka tur ir kāda izšķirība, tad arī tur kāda

izšķirība būs ...»

«Stā gan!» laucinieki it kā noraidīti apmierinājās. Bet tad viens atkal it pēkšņi
ieminējās. «Bet ko tad tas M. Šiliņš to Latviešu Indriķa kroniku tādās rīmēs

izdevis? Tā taču tāda vēstures grāmata . . .»
157

«Jā gan, viena vēstures grāmata, itin pareizi,» Starpiņš attrauca. «Vāciešiem

ir sava Indriķa kronika, krieviem sava, latviešiem arī vajag savas Indriķa
kronikas ...»

Viņš runāja tagad uz labu laimi. Bija gan reiz sludinājumos redzējis par

kādu Latviešu Indriķa kroniku, bet neatcerējās tuvāk, uz ko tā attiecas
.. .

«Stā gan!» laucinieki, viņu īsti neizprazdami, norūca... «Bet tanī Zinības

komisijā, tur turēts liels referāts par šo Šiliņa tulkojumu — —»

«Ak tad Zinību komisijā tas bija?!» Starpiņš viņus pārtrauca. «Alzo, tad

jums par to lietu vajag runāt ar Laubes Indriķi adar Varaidošu Zanderu. Kas

Zinību komisijā, tā ir viņu darīšana ...»

Laucinieki atkal bija apklusināti. Valodas nemaz negribēja raisīties, un zināt

tie arī nedabūja, ko gribēja ..
.

«Jus taču, kungs, to latviešu literatūru labi pazīstat?» viens no viņiem atkal

pēc brīža ieminējās.
«Kā tā!» Starpiņš mazliet sarāvās par

šādu jautājumu. «Nu, protams, ka

pazīstu
...

Es visu lasu, ko mūsu dzejnieki un rakstnieki sacerējuši ...»

«Vo, vo, vo, tad varēsiet to lietu izšķirt!» viens no lauciniekiem līgsms iesau-

cās. «Āre, Andžs saka, ka Teodora Rolanda «Sadzīves viļņi» esot labākais ro-

māns latviešu literatūrā, es saku, ka labākais ir Kaudzīšu «Mērnieku laiki»
.. .

Es saku: «Sadzīves viļņi» jau ir pavisam kas romantisks, bet te ir reālisms, kaut

kas iz patiesas dzīves ...»

Starpiņš patiešām nezināja, ko uz tam atbildēt. Izrādījās, ka viņš no tādām
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lietām daudz mazāk zin nekā laucinieki, kas visam sekojuši, cik jau nu vispār

latviešu kritika prata nošķirt to «romantismu» no «reālisma». Viņš tādēļ vienkārši

atmeta ar roku:

«Es ar tādām lietām nenodarbojos! Nav mans arods
...

Es citā arodā

nemaisos ...»

«Bet mēs gribam dzirdēt jūsu kritiku,» laucinieks tiepās.
«Es neesmu nekāds kroniķeris un kritiķeris!» Starpiņš īdzīgi atmeta ar roku.

«Tur jums jārunā ar Laubes Indriķi, ar Pāvulu Pļavenieku, ar Edvardu Sku-

jenieku. Ja tā grāmata ģeld, viņi jums pateiks, ka tā ģeld, ja tā neģeld, viņi

pateiks, ka neģeld . . . Alzo, runājiet ar viņiem ..
.»

«Stā gan!» laucinieki it kā atraidīti un apjukuši viņu uzlūkoja.
«Jums, lauciniekiem, daudz laika», viņš paskaidroja tālāk, «jūs, alzo, intere-

sējaties par visu. Mums, pilsētniekiem, laika mazāk, mēs esam specializējušies
katrs savā arodā. Tieslietu būšanas, valodniecība, literatūra, priekš tam, alzo, ir

Dīriķis un Vēbers, unt Kalniņš, unt Laubes Indriķis. Man jāskatās uz to, ka te

biedrībā kārtība, ka tautietis, te ienācis, dabū savu labu pudeli alus, savu por-

ciju. Alzo, lai katrs par savu naudu te varētu būt omulīgs, uz to man jāskatās.
Tā ir mana specialitāte. Prasiet man par to, es jums atbildēšu

..
.»

Patlaban viņš savu porciju bija notiesājis un uzsauca, ar salvjeti lūpas slau-

cīdams: «E ķelner, vēl vienu porciju!»
Laucinieki piesarkst, jo domāja, ka nu viņus cienās . . . Viņi jau viesnīcā dzer

labprāt, bet, kas attiecas uz ēšanu, tad izturas kautrīgi. Tie jau gribēja aizrunāt,

ka velti tērēties .. . Viņi aizies uz iebraucamu vielu un iekodīs pie savas ceļa
kules pa krietnam

..
.

Bet velti tie sarka un kautrējās. Starpiņš viņiem nemaz

nedeva, bet tiesāja tūdaļ no vietas otru porciju.
«Jā, jā, alzo, par saimniecības būšanām, par šefti, runājat tur ar mani, unt es

jums atbildēšu,» viņš vēl atņēmās. «Mani viņi ievēlēja teātra komisijā. Es tur

gribu zināt tikai
par saimniecisko pusi, dekorāciju iepirkšanu. Lugas un lomas,

tur lai darās Alunāns, Vēbers, Pļavenieks Pāvuls, tas man tur štrunt! . . .»

Laucinieki, dabūjuši zināt, ka viņš arī teātra komisijā, nu ir tikpat kā

gaisā!
..

. «Ko tad tas Ādolfs Alunāns dara?» viens ieminējās. «Ak, kā man

patīk tās viņa kuplejas . . .Kad viņš nāk uz skatuves, tur cilvēkam jāsmejas, vai

grib vai negrib. Jā, ir gan ...
ir gan spēks! ...»

«Paklausies,» tas beidzot itin draudzīgi griezās pie Starpina, —
«vai nevarētu

mēs viņu te aicināt . . . sadzert kopā kādu glāzi miesta? . . .»

Par šādu priekšlikumu Starpiņš it nebūt nebija sajūsmināts. «Viņam tagad

mēģinājumi,» tas atmeta ar roku. Un vispār tas, runājot par Ādolfu, izturējās

ļoti vēsi. «Ar to Alunānu jau nav nemaz tik traki,» viņš ieminējās. «Ir mums

arī citi labi aktieri. Ir mums Kazimirs (kurš saucas J. Feils), ir mums students

Bergs, ir mums kāds Rozentāls-Krūmiņš Pēterburgā. Abar Ādolfs Alunāns vie-

nīgais saņem tādu algu, ka var no teātra dzīvot, un tiem citiem ir jāstrādā arī

cits darbs. No katras izrādes tas saņem tādus procentus, tas nav vis joks! Lai

nu viņš man draugs vai kā, bet to es viņam acīs saku: Tie procenti tev jāpa-
mazina. Tad mums būs arī citiem algas maksāt, un mums būs arī citi profesio-
nāli aktieri. Alzo!

..
. Tikai Ādolfs Alunāns no tam ne dzirdēt, un es nemaz

nezinu, kas mums ar viņu te būs . . .»

«Stā gan,» laucinieki ziņkārīgi klausījās.
Runas vīrs laida savām jūtām vaļu, un laucinieki dabūja ieskatīties biedrības

aizkulišu dzīvē, kura nebūt nebija tik rožaina un vienprātīga. «Tam Ādolfam jau
arī tā nevar visu pieļaut, kā viņš grib,» Starpiņš atņēmās. «Ar savām kuplejām:
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jau viņš ņem cilvēkam sirdi laukā. Negriež vairs ceļu ne runas vīriem, ne biedrī-

bas priekšniecībai, pat ne mums, teātra komisijai! Jau tā esi ar viņu pa draugam,
izmaksā, alzo, lai tikai to uzturētu pie laba prāta. Aizpumpē, kaut arī vecu nav

atdevis. Aber tas neko nelīdz! Jo neesi drošs, ka kāds otrs, kuram tu esi aiz-

riebis, neizmaksā Ādolfam, lai tas tevi ņem uz «ff». Alzo, nu tad viņš laiž par

tevi tādu kupleju vaļā, ka vai vaigi svilst. Unt, ja tad vēl atprasa, ko esi aizde-

vis, tad dabū vēl vairāk un gandrīz katrā izrādē
.. .

Tā tas vairs ilgāk nevar

iet
. . . mēs, komisija unt runas vīri

...
— mums tur ir kas jādara, un šodien pat tā

lieta ir uz dienas kārtības ...»

«ledzeriet, draugi!» tas piepeši pielēja glāzes un mudināja lauciniekus, kas

viņu tik uzmanīgi klausījās. Bija redzams, ka viņam sūri nācās tautas druvā cī-

nīties un tādēļ viņam prieks par katru piekritēju. «Alzo, — to es saku tikai

jums, — mums tur ir kas jādara. Es, Dīriķis unt Krauklīšu Pēteris, mēs to lietu

jau esam pārrunājuši. Mums nav šimbrīžam vairāk režisoru kā Alunāns, tas

tiesa, aber mēs sarīkosim konkurenci. Mēs uzaicināsim režisorus, lai katrs sarīko

savu proves izrādi, unt, kurš publikai labāki patiks, pie tā mēs paliksim. Mēs

varam pieņemt par
direktoru pat vācieti, kas savu lietu saprot . ..»

«Paklausies!» viens no lauciniekiem iedrošinājies jau itin draudzīgi iemeta.

«Ko ta šta's ar tām oriģinallugām darīs?»

«Strunt!» Starpiņš atmeta ar roku. «Cik tad, alzo, ir to oriģinallugu, kas

publiku apmierina? Priekš tām mēs viņam varam piedot palīgu. Visu lielo vairumu,

Dīriķis teic, mēs izrādām vācu tulkojumus, kuri tādam vācu režisoram pazīstami

oriģinālā. Spēlēt vajag tāpat kā pa vāciski, tikai runāt pa latviski. Galvenais

ir tas, ka viņš savu lietu prot. .
.

Pats pirmais režisors, kas Rīgā 1868. gadā sa-

rīkoja Vingrotāju zālē latviešu teātri, arī bija kāds Gutari, alzo, vācietis .
.
. Unt

tad mēs dabūsim uz savas skatuves vērtīgus tulkojumus. — Aber Ādolfs tagad
Berlines poses vien maļ ...»

«Stā gan jau arī «Baltijas Vēstnesis» raksta,» viens no lauciniekiem ieminē-

jās. «Parakstījies tur bija kāds S
.
. .»

«Bet štā Ādolfs jau šim deva pretim,» otrs viņa biedrs attrauca. «Pilsētiņš
lai ar cik maziņš,» šis saka, «tam tomēr netrūkst savs Lesiņš .. .»

«Ach!» Starpiņš atmeta ar roku. «Ādolfs tikai ķengājas . . . citu viņš ne-

protļ ...»
Se blakus jāmin, ka Ādolfam Alunānam tajā laikā bija jau daudz ļoti spēcīgu

pretinieku, ne vien personīgu, bet arī principielu. No tiem nu Starpiņš bija no-

klausījies tās principielās mākslas starpības. Citādi
gan viņš tādas mākslas un

literatūras jautājumos nebija visai iedziļinājies .. .
Ja viņš varēja savu sirdi izkratīt, tad bija arī ļoti atklāts. «ledzersim, tautieši!

Ar jums, lauku gruntniekiem, mēs katrā laikā varam satikties . . . Jūs katrs varat

braukt ar pāris zirgu unt kučieri priekšā. Tā mums, labākām unt turīgām aprin-

dām, visiem jāturas kopā. Kas mums kait, mēs varam dzīvot! Mums nevajag
nekādas politikas, nekādas blēņas. Mēs te iedzeram glāzi alus, uzkožam, palasā-
mies laikrakstus, parunājamies, citu mēs neko nedarām. Kam mums vajag tādu

nemiera garu? Vai mūsu biedrība mazum cietusi no tādiem?. . . Tai pašā Aizupa

lietā, kādi piecdesmit tika apcietināti, no tiem dažs labs biedrības biedrs. Arī

pats Aizups ...»

«Stā gan!» viens no lauciniekiem neizprazdams iebilda. «Bet tas Aizups jau

esot spoži attaisnots, tā laikrakstos lasām
. . .»

«Attaisnots gan, bet aizdomas vēl arvien uz viņu paliek, unt tās krīt uz visu

biedrību. Vai mums viens tāds brālis vien?! Tas pats Pūcīšu Ģederts . . .158
tam
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ir daudz kas aiz ādas . . .
Ko viņš tur bija laidis vaļā tanīs zaļumu svētkos Dan-

čuku Butleru birzē. Tie latvieši esot bites un tie muižnieki trani,* alzo, rudeņos
tām bitēm vajagot apkaut tos tranus. Alzo, viņam tāda dumpīga būšana, par
ko bijusi liela izmeklēšana.

. . Nu, un tagad viņš pieprasījis biedrības telpas
priekš mielasta sarīkošanas Aizupam par godu . . .

Aber kādēļ viņš taisni te

biedrībā grib? Par savu naudu taču var dabūt visur, Strēlnieku biedrībā, Vingro-
tāju zālē, Geverbfereinā? Tur vajag būt savam āķim . . . Kalniņš jau ar savu

trakošanu ar tiem gubernatoriem panācis to, ka valdīšana neskatās uz biedrību

vairs labi. Nu sāks viņi vēl ar to Aizupu, un mūsu biedrība valdības acīs dabūs

pavisam sliktu nokrāsu. . .
Nē, to nevar pielaist! Es saku,» — viņš piebilda

svarīgi un noslēpumaini, — «laiks biedrību tīrīt
. . . Visus šādus nemiera garus

no biedrības ārā! ...»

Viņš paskatās apkārt, vai arī citi nav dzirdējuši? Pāris stāvu, kuri stāvēja

pie ieejas restoracijā, žviks nozūd platajā koridori uz garderobes pusi. Tie ir

teātra koristi, kuri it labi apzinās, ka tiem nav tiesību šīs telpas apmeklēt. Un

tomēr — ja vien tiem nav darīšana uz skatuves, tie labprāt šinī stūrītī noskatās

uz rosīgo dzīvi restoracijas zālē. Bet viņi pazīst Starpinu un zin, ka viņš no

visiem runas vīriem tas niknākais uz ārā sviešanu, un tādēļ labāk pabēg viņam
no acīm.

Pa tam jau pulka apmeklētāju saradušies biedrībā, kura rūc tikpat kā bišu

strops. leronas uz sēdēm teātra komisijas locekļi un runas vīri. Dīriķis, Vēbers,
advokāts Zaķīts, Augusts Spunde, Pēters Krauklīts, Ludvigs Plausis, tirgonis
Mikentāls sen., viņa dēls advokāts Mikentāls jun., vecais mājīpašnieks un naudi-

nieks Kreilis, tirgonis Mārcis un vēl citi lieli vīri saradušies mazpamazām. At-

nācis arī Pūcīšu Ģederts, kas atradās opozicijā un turējās no vadošās partijas
nostāk. Citi dodas pirms uz lasāmu istabu pirms sēdes ieskatīties vēl drusciņ
avīzēs; citi stāvus pie bufetes iedzer pa šņapstam un iekož kādu zakusku. Kas

viens no otra pa gabalu, tie sasveicas ar galvām, tuvākie sadodas rokas. Daži

arī pulciņos dzīvi sarunājas, pie kam žesti un roku mētāšana liecina, ka uz dienas

kārtības šovakar svarīgi punkti. Ir arī pa aktieram redzams, kuri nav mierā ar

teātra komisijas lēmumiem un sagaida šovakar labākus.

Kamēr Perlants iegājis biļarda istabā izgrūst kādu partiju, Kārlis vienā zāles

stūrī noskatās šinī rosīgā dzīvē. Pie tam ar sevišķu pašapziņu un baudu, ka viņš
ir te. Te taču ir tas centrs, kur sanāk kopā visi tautas pavedieni.

* Par Pūcīšu Ģedertu patiešām kāds baznīcas pērminderis caur Bauskas pils-

kungu Bolšvingku bija iesniedzis Jelgavas pilstiesai sūdzību, ka viņš Dančuku

Butleru birzē pa zaļumu svētkiem turējis runu par bitēm un traniem. Bitēm

vajagot tranus durt nost. Salīdzinājis ķeizara majestāti ar bišu ķēniņu, kuru arī

bites dažreiz durot nost. Par lieciniekiem izsaukti Rundāles kora dziedātāji. Tie

pirms Jelgavas Annas baznīcā nozvērināti. Mācītājs Konradijs griezies pie tiem

ar uzrunu,
ka viņu pienākums to, kas pazīstams par

lielu valdības pretinieku,

palīdzēt nodot taisnai tiesai.

Izmeklēšana nedeva sūdzībai pietiekošu pamatu. No pilstiesas lieta notiek

virspilstiesā, kur Pūcīšu Ģederts vēlreiz tiek nopratināts. Vai viņš pazīstot Kal-

niņu un Dīriķi? Vai piekrītot viņu politikai? Apsūdzētais atbild, ka ar šiem vīriem

nesatiek un tādēļ viņu politikai nepiekrīt. Tad labi, — arī turpmāk tiem nepie-
krītiet. Viņu attaisno. Bet vācu administrācija noliedza turpmāk zaļumu svētkos

turēt runas, kas līdz tam tika turētas bez kaut kādas sevišķas atvēlēs un kon-

troles. (Aut.)
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Saronas daudz letoņu un arī seloņu, kurus viņš vēl nemaz nepazīst. Bet ir

jau labi daudz viņam itin pazīstamu vaigu, tikai vajag viņam drusku atcerēties,

kur viņš tos redzējis?
. . . Tā, piemēram, tas krāsnesis gaišām ūsiņām un zelta

pensneju, kurš raugās uz visām pusēm, vai tikai neievēros kādu jaunu paziņu.
Vai tas nav Fridols? Pareizi, jā. Tas skatās un smaida un, ieraudzījis Kārli,
nāk tam pakaļ un aicina to pie sava galda.

Kad Kārlis vēl īsti negrib, tas sirsnīgi pamet ar galvu. «Nāciet! lepazīstināšu
jūs ar mūsu dzejnieku Lautenbachu-Jūsmiņu . . . Jūsu komiļtons Skruzīšu Mikus

jau an pie mums
..

.»

Divi tik slaveni vārdi, tie priekš Kārļa bija pārāk kairinoši, lai skatītu pašus

šos vīrus vaigu vaigā. Viņš tādēļ sekoja Fridolam.

Viņi bija apmetušies pie tā paša galda, kur Starpiņš ar lauciniekiem. Skruzīšu

Mikus neliels, pasauss, ap gadu trīsdesmit, rūsganu smakra bārzdiņu un glīti
ķemmētiem matiem, bija jau agrāk bijis mežkunga palīgs. lepelnījis naudu, tas

iestājās politechnikā ar nodomu studēt. Tomēr biedrībā un tautas druvā tas atrada

tik bagātu darba lauku, ka tam atlika pārāk maz laika priekš lekcijām un eksā-

meniem. Lautenbachs-Jūsmiņš bija mazliet
par viņu lielāks un druknāks, arī tāpat

apcirptu ķīļa bārzdiņu, mazliet pagrūtu valodu un raibu vesti. Arī viņš agrāk
bija bijis tikai skrīvera palīgs, bet pats ar saviem spēkiem ticis cauri augstskolai
un tagad jau bija latviešu valodas lektors pie Tērbatas universitātes. Braukdams

cauri Rīgai, viņš, tāpat kā visi citi letoņi, apciemoja arī Latviešu biedrību un te

labprāt uzkavējās.
Pievedis Kārli pie viņiem, Fridols to stādīja priekšā par jaunu rakstnieku,

bet, iestiguši pārāk dziļās zinātniskās valodās, cik varēja noprast, par latviešu

senatni, viņu tikai tā goda pēc ievēroja. Sacīja parasto «priecājos», piesita arī

ar viņu glāzes, bet tālāk viņam ne tuvumā nepiegrieza tādu interesi kā viņš
tiem . . . Viņš tad arī tikai goda pēc pielika glāzi pie lūpām un ar lielāko vērību

sekoja viņu valodām.

Cik bija noprotams, tad viņu valodas grozījās ap senču ciltīm, kur dzīvojuši

sēļi, kūri, vendi un latvieši un kā šie vārdi vispār izcēlušies. «Krūze spriež,»
Skruzīšu Mikus turpināja iesākto pavedienu, «ka vārds «latvietis» vislabāk atva-

sināms no vecvācu vārda «laetis», kas apzīmē zemnieku, kurš apstrādā laukus,

par kuriem nodokļi jāmaksā. Richters pretojas Krūzes domām, jo nosaukums

«laetis» nekad nevar zīmēties uz brīvo latviešu-leišu tautu, kurai taču jau pirms
šī nodokļa bija kāds vārds. Es varu aizrādīt uz kādu rakstu «Inlandē» no

1857. gada, kur vārds latvietis atvasināts no Itālijas apgabala «Latium», tad

no laika vārda līst = roden un pēdīgi no vārda «lāt», tas ir, mierīgi kopā
dzīvot ...»

Arī laucinieki, apklusuši savās valodās, vērīgi ausās uz šīm gudrām valodām.

Fridols, pa tam ieraudzījis Starpinu, it kā pie sevis ko atminējās un izvilka no

sava maka kādu naudas papīru. Pielīdis Starpiņam nemanot no muguras puses,

tas uzsita viņam uz kamiesi un iespieda tam papīri saujā .. .

Tas nu par šādu tuvošanos gan jutās pagodināts, tomēr par to citu nelikās

īsti atminam. «Kas tas? Divdesmitpiecnieks?
..

.»

«To no jums vienreiz aizpumpēju,» Fridols smaidīdams paskaidro.
«Ak nu,» Starpiņš atmet ar roku un negrib pieņemt. «Par tādu štrunt

nieku! ...»

Bet Fridols tā nav mierā
.. . kas ņemts, tas jāatdod. Viņš uz to cieti ska-

tījās, ka, tiklīdz nauda, parādu vajag maksāt. Par to tad, kad tev naudas
nav,
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ikviens tev labprāt aizpumpē. Un tā arvien var labi dzīvot, ir tad, kad nauda ir,

ir tad, kad naudas nav
.. . «Šoreiz netrūkst!» viņš smaidīdams piesit pie savas

krūšu kabatas. «Bet nu, kungi, kādēļ katrs
par

sevi? Mēs taču varam visi pa-
dzīvot kompānijā .. . Kopā ar mūsu dzejniekiem un Rāmavas sargātājiem .. .»

Pie tam viņš pameta galvu uz viņu pusi . . . «ledzersim pa glāzei vīna
..

.»

«Labprāt!» Starpiņš" glaimots atbildēja, «aber man pašlaik jāiet uz runas

vīru sēdi . ..» Sulainis patiešām zvanīdams gāja pa restoraciju, it kā pie vilciena

noiešanas. Tas nozīmē, ka sēdei vajag tūdaļ sākties . . . Starpiņš piecēlās. «Aber,

ja jūs ilgāki uzkavēsieties, es nākšu atpakaļ. . . Alzo, uz redzēšanos!
..

.»

«Bet jūs, tautieši?!» Fridols smaidīdams māj ar galvu lauciniekiem.

Tiem šāds uzaicinājums nu vairāk nekā pa prātam. Viņi labi dzirdēja, par

kādām gudrām lietām šie vīri runāja, un nevarēja beigt uz viņiem skatīties. «Pa-

klausies!» viens no viņiem draudzīgi Fridolam pačukst. «Vai štas tas pats Lau-

tenbachs-Jūsmiņš, kas to «Zalkša līgavu» sarakstījis? ...»

«Tas pats!» Fridols smaidīdams apstiprina. «Un tagad viņam zem rokas

«Niedrīšu Vidvuds». Kad jūs ar to vīru — —? Viņa mūžs ir raibs kā

dzenis! . . .»

Abi laucinieki zīmīgi saskatās un saprotas. «Andž! mēs neblamierēsimies,»

viens klusu piegrūž otram pie sāniem . . . «Lai nāk divas pudeles vīna ...»

Viņi virzās klātāk. Fridols pa tam pilda glāzes. «Nu, tautieši, Jūsmiņ, Mika,

Ērgļu Kārli, ķeriet nu klāt
..

.» tas aicināja. «Priekā!
..

.» Un laida vaļā savu

diskanto, bet mazliet čarkstošo balsi:

«Nu mēs, bāliņi, sasatikušies,

sasatikušies . . .

Nu mēs, bāliņi, sasadzersimies,
sasadzersimies . . .»

Laucinieki vilka līdzi pilnā balsī. Vai vētra, kas
par

cilvēkiem! Ķer glāzes
un dzer uz pazīšanos. «Sveiki, Rīgas kungi .. . sveiki, tautas vadoņi!»

Viņi smaidīdami piesit: «Sveiki!» Bet citādi jau ar viņiem nenodevās un

atgriezās atpakaļ pie saviem tematiem. Un Kārlis, aiz cienības pret tiem, arī

izturējās rāmi. Kā no viņu sarunām izrādījās, tad Skruzīšu Mikus no nākamo

(III) vispārējo dziedamo svētku komitejas bija uzaicināts zīmēt tautas uzvalka

paraugu zeltenēm. Viņš par šo lietu nu arī gribēja dzirdēt Jūsmiņa domas.

«Ja mēs pieturamies pie īstenības,» viņš sacīja, «tad man jāņem nīceniešu

apģērbs. Nīcenietes to vēl tagad valkā, tādēļ tie ir tā patiesākā forma. Izrakstīts

krekliņš, pār pleciem pelēka sakša, kas sasprausta pie krūtīm ar sudraba saktu.

Ņieburs, īsi svārciņi, kājās balti auti, vīzes vai pastalas. Viss kā īstenībā, nekas

nav piedzejots ...»

Nopietnums Jūsmiņa vaigā liecināja, ka viņš mazliet citādās domās. «Es jemu
to lietu tā,» viņš beidzot iesāka. «Mums jāiegaumē ne vien īstenība, bet arī daile

un aistetika.* Tiklab valodā un dzejas pantmērā, kā arī apģērbā. Man nejaudā
pie nīcenietēm patikt tās autiem notītās kājas, tikpat kā bluķi. Tad arī pelēkā
sakša pārāk apslodzī daiļo augumu un vasarā, kad mūsu dziedāšanas svētki no-

tiek, ir par karstu. Man šķiet, ka vairāk iegaumējami raksti krekliņā un vaiņagā

pēc tautas dziesmas vārdiem: «zīžu slēžu vainadziņš». Tāpat arī pēc tautu

dziesmas vārdiem jāir: «baltām diega zeķītēm, sarkanāmi kurpītēm» .. .»

* Ta toreiz sauca estētiku. (Aut.)
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«Principā es šādam idealizētam tautas uzvalkam
par sevi nebūtu pretim,»

Mikus iebilda. «Bet še mums jāturas pie patiesības, kas izteic tautas īpatnī-
bas ...»

«Absolūtas īstenības un īpatnības mēs nejaudājam atrast,» Jūsmiņš atbildēja.
«Nevienai tautai nav nekas pilnīgi absolūti nošķirts par sevi. Tiklab valodā, kā

mitoloģijā un folklorā visām tautām kaut kas kopīgs, vienai ar otru radniecisks.

Ja tu būtu studējis salīdzinošās valodas, tu to labāki jaudātu saprast . ..»

«Nu mini man kādu piemēru, es tevi mēģināšu saprast,» Skruzīšu Mikus

piebilda.
«Piemēram, dievu izcelšanās pie it visām tautām gājusi vienādu ceļu,» Jūs-

miņš turpināja. «Pirms daudzdievība, kad no laba un ļauna, taisnības un netais-

nības, nav vēl ne jausmas. Se vēl pilnīgi vienaldzība jeb indiferentisms. Se

labs — kas tīk, ļauns — kas netīk. Taisnības un netaisnības nojēgums rodas

daudz vēlāk un grēka atziņa visvēlāk. Grēka nojēgums ir tas, kad viens cilvēks

padara otram kādu ļaunumu, pie tam ievērojot, ko dievs teiks. Te nav vairs

dabas cilvēciņš, kas vēl nekā nezin no grēka, te jau atronam cilvēku, kas no jūtekļu
verdzības atsvabinājies, kam jau zināma sirds. Se jau tik viens dievs, pati perso-

nificēta taisnība —»

«Atvaino!» Skruzīšu Mikus viņu pārtrauca. «Kāds sakars tam visam ar mūsu

mitoloģiju?»

«Mitoloģija ir no mitiem jeb dievu teikām uzkrāta kādas tautas vecā dievu

mācība,» Jūsmiņš skaidroja tālāk. «Tātad mūsu mitoloģija ir tik daudz kā mūsu

sentēvu ticība, viņu attiekšanās uz saviem dieviem, viņu sirdsprātu, ar ko tie apce-

rēja savus dievus, par tiem domādami. Un, ka nu latviešiem, tāpat kā citām tau-

tām, vispirmā ticība ir arī daudzdievība, tad tā ir dabīga vajadzība. Pēc profesora
Teichmillera reliģijas filozofijas, kura gan vēl nav iznākusi no spiestuves, bet

kuru man bija iespējams mācīties, pazīt un iegaumēt, veco latviešu ticība ir

bijāšanas un jaukuma reliģija. Mums jāpierēķina veco latviešu ticība

līdz ar grieķu, romnieku, skandināvu un citām ticībām projektivai reliģijai, kas

cēlusies no bijāšanas reliģijas, bet tad līdz grēku atziņas reliģijai attīstījusies.
Dabas cilvēks caur ārīgiem dabas noteikumiem, piemēram, pērkoņa rūkšanu un

speršanu, savās jūtās kustināts, aiztikts, apcer, vientieso dabas notikumu nepazī-
dams, to pēc savas (cilvēku) vīzes, viņu sajaukdams un salīdzinādams ar saviem

jau pazīstamiem notikumiem, un met to (projicē) šo savu apceres augli uz āru.

Pērkons nu jāj kā viņa vectēvs un rājas tāpat kā šis. «Saule brauca pa šiliņu
dzelteniemi kumeļiem»; «Dieviņš kāpa no kalniņa ar sudraba mētelīti» utt. Mēs

zinām, ka mūsu vectēvu ticība nav nedz augstāka, nedz arī zemāka kā, piemē-

ram, veco grieķu, t. i., visaugstākās vecās kultūras tautas, ticība, ko Hegels nosauc

savā ziņā ar pilnu patiesību par jaukuma reliģiju. Un dažā labā ziņā mēs varam

pielīdzināt veco latviešu ticību un mitoloģiju vienīgi šīs slavenās tautas mitolo-

ģijai un reliģijai. Tā pati cilvēcība un dzīvā allaž mēru zinātāja un turētāja

apcere un tā pati jautrība uzejama vienas, kā otras tautas mitoloģijā. Un velti

meklējam pēc bezmērības, kāda tā indiešu reliģijā, Un pēc pārliecības (Ungeheuer-
lichkeit) un tumšas, nelaipnas būšanas, kāda tā meklējama un sastopama skandi-

nāvu mitoloģijā. Veco latviešu ticība ir, tāpat kā viņu dzeja, mīlīga jaukuma
dziesma. Sirsnīga un laipna ir latviešu īstenā daba, un šī zīme viņa ticībai

iedzimusi . . .»

Kārlis un laucinieki it kā sastinguši un bez elpas klausījās. Skruzīšu Mikus

pārspēts sāpīgi smīnēja. Tikai Fridols neaizskarts smaidīja kā agrāk.
Kārlis pie tam kļuva nemierīgs. Lai gan viņš izjuta, ka te aizkustinātas lietas,
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par kurām tas nav kompetents nemaz līdzi runāt, ar citiem vārdiem; ja viņš gri-

bēja būt patiess, tam jāatzīstas, ka viņš tādās lietās pilnīgi muļķis, —
tad tomēr

kaut kas viņam iekšēji sacēlās. Ja tas tā, tad jau vecajam mācītājam, kas viņu
sapļaukoja, būtu pilnīgi taisnība. To viņš nevarēja pielaist. «Kādēļ pavisam kādu

ticēšanu un reliģiju?!» viņš uzdrošinājās iebilst. «Mums zinātne... Kad mēs

zinām, mums nevajag ticēt ...»

Lautenbachs-Jūsmiņš noskatījās uz viņu kā no augšienes. «Ticēšana arī ir

zināšana un, proti, nemetināta* zināšana. Gan protams, ka ne reliģijā un dailē,
bet tikai filozofijā tiek pie tīras domāšanas un abstraktas zināšanas, kur, kā

Hegels saka, absolūtais gars pats par sevi domā. Tautai garīgi izkopjoties, vis-

pirmākā (pirmatnējā) ticība nepaliek, bet piejem jaunus veidus. Tomēr tā neno-

turas ar tautas attīstību vienos soļos. Tauta, kas sasniegusi apbrīnojami augstu

izglītības stāvokli, vēl paturējusi ticību, kas, lai
gan

izlikusies dažā ziņā no vis-

pirmākiem (pirmatnējiem) bērnu autiņiem, tomēr stāv vēl uz pirmā zemā kā-

piena. Grieķi, piemēram, ticēja pat daudzdievībai, kā latvieši un lielais pulks citu

tautu palika arī pie daudzdievības, kad tie jau bija sasnieguši apbrīnojamu kul-

tūras stāvokli. Cēlons pie tam ir pa
lielai daļai arī tas, ka tautas locekļi visi

vienādi neattīstās. Kamēr tautas augstākie, labākie gari, viņas gudrie, caur savām

lielām dāvanām, lielām zināšanām, piemēram, Sokrates, Platons, Aristoteles utt.,

jau daudz gadu simteņu priekšā, tamēr tautas vārgulīši, mazprātiņi, plānprātiņi ar

savu lielo nezināšanu vēl nespēj atrauties pat no viszemākās ticības, pat to vēl

neizprazdami. Un reliģijai tak vajag būt priekš visiem, sevišķi priekš gara vār-

gulīšiem, kas arī iztaisa vislielāko pulku, pūli. Tādēļ reliģijai jāir ūdenim, kurā

zilons lai peldētu un jērs lai bristu.»

Ja tā, tad Kārlim tur nebija nekas pretim, tāds paskaidrojums viņu mazliet

apmierināja. Viņš līdz ar citiem, varbūt izņemot abus lauciniekus, sajuta pie sevis

krūtīs gandarījumu, ka ir kas vairāk, ka nepieder pie pūļa.

«Mums vajag attapties,» Jūsmiņš turpināja, «ka tālāk starp Pērkonu ua

grieķu Dzevu savā ziņā ir radniecība. Mums, tāpat kā grieķiem, mūsu mitos un

tautas dziesmās izstaltoti un apcerēti jauki dievu veidi, kā Jupis jeb dievs, dieva

dēli, Pērkons, Pērkona dēli. Debess kalējs, Saules māte, Saules meitas utt. Mums

vajag attapties arī, ka latviešu Laima zem vācu iespaida katoļticības laikos pār-

vērtusies par Māru. Piemēram, tautas dziesma: «Mīļā Māra, mīļā Laima
. . .»»

Sevišķi lauciniekiem šādas valodas interesēja ļoti, jo tā ko nedabū vis ik

dienas dzirdēt. «Stā gan!» viens no viņiem ieminējās. «Bet, kungs, jūs to lietu

labāki zināt, — vai tas Nurķis un Krēmars \x bijuši tādi riktīgi latviešu dievi?»

Lautenbacham-Jūsmiņam tie nebija pazīstami, un tas neko daudz nezināja

par viņiem sacīt. Ja viņus varētu tuvāk aprakstīt, tad viņus varbūt varētu kur

iedalīt. «Mēs tās dažādās dievības,» viņš sacīja, «iedalām jeb sastādām pec tiem

elementiem un tām vietām, kur tās visvairāk apceramas un domājamas. Pirms nāk

aiters (ēters), kur mājo, piemēram, dievs jeb Jupis, dievadēli, Līgajs, Saules

māte, Saules meitas utt. Tad nāk zeme, kura iedalās virszemē un apakšzemē.
Virszemē atkal a) cilvēku valsts ar likteņa dievībām Dēklu, Laimu, Kārtu,_tālāk
Gausu un Jodu; b) lopu valsts, kur mīt dievi, kas kustoņus veicina, kā: Uziņš,
Avskuts; c) stādu valsts ar dārza, lauku un mežu dievībām. Apakšzemē

mājo Jupis un Zemes māte ar savu cilti. Tālāk ūdens ar upju, ezeru un jūras

dievībām; un beidzot uguns, kur mājo Vasla. Protams, ka mūsu Rāmava nav

* Ta L,-Jūsmiņš toreiz tulkoja «unmittelbares Wissen». (Aut.)
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vel noslēgta, vel daudz kas tiks izpētīts, atrasts un papildināts. Mums ir bargi
un vareni dievi, ko rāda tautas dziesmu pantiņš:

Jupis brauca olu tiltu

Ābolainu kumeliņu,

Sper Pērkonis olu tiltu,
Dreb dieviņa kumeliņis —,

tad tomēr tie arī lēnprātīgi un piemīlīgi dievi, kā:

Rāmi rāmi dieviņš brauca

No kalniņa lejiņā,
Ne traucēja rudzu ziedu,
Ne arāja kumeliņu ...»

«Stā, štā,» laucinieki domīgi un godbijīgi piebilda.
«Un tādēļ katram labam patriotam,» Jūsmiņš turpināja, «vajag uzrakstīt vecas

mīklas, pasakas un parunas, ko dzird savā apgabalā, un iesūtīt tad zinību komi-

sijai. Ar to mēs jaudātu noskaidrot strīdīgos jautājumus mūsu mitoloģijā .. .»

«Mēs, diemžēl, vēl pārāk maz interesējamies par savu mitoloģiju un par savas

tautas pagātni,» Skruzīšu Mikus sūrojās. «Bet tas nav pareizi! Tauta, kas necen-

šas iepazīties ar sentēvu vēsturi, tā tauta necenšas dzīvot. Mums nepiekusušiem
darboties, izklīdināt miglu, kura aizsedz pagātni, lai būtu nākotnes cienīgi, kura

mums pieder ...
Un kādēļ pie tautas gara mantu krāšanas nāk priekšā tik daž-

kārt ja ne arī tieši viltojumi, tad taču bēdīgi pārpratumi? Tādēļ, ka mēs pārāk
maz pazīstam savu Rāmavu ...»

«Sis pārmetums var zīmēties arī uz mani.» Fridols bezbēdīgi trauca vidū.

«Es par mūsu dieviem zinu tikai to: viņiem slāpa, mums arī slāpst! Uz to

tukšosim kausu
..

.»

«Priekā!» laucinieki viņam piebalsoja. «Uz mūsu veclaiku gara mantu un

mitologu veselību ...»

Saskandināja glāzes un iedzēra, un tautas mīlestība krūtīs, tā sakot, briestin

brieda. Līdz ar to apņemšanās tautas labā vairāk ko strādāt
.. .

«Mūsu pienākums,» Lautenbachs-Jūsmiņš uzsvēra, «rakties savas tautas pa-

gātnē un rādīt, ka mums ir bijuši savi dievi un savi varoņi senči. Mēs neesam

nekāda bezkulturas tauta, par
kādu mūs mēdz turēt. Mums daudz kas vēl jā-

jaudā! Mums nav vēl sava tautas eposa, varoņu teikas, kā somiem Kalevipoegs.
Vēl lielais tam vajadzīgais materiāls nav savākts un apstrādāts. (Ka viņš patla-
ban raksta «Niedrīšu Vidvudu», to viņš vis neminēja.) Mums vajag vēl daudz

čaklu un rūpīgu tautas gara mantu krājēju. . . Mīļie tautieši un draugi,» viņš

griezās pie lauciniekiem, «būsim vairāk patrioti! Tautas dziesmas, mīklas, pasa-

kas, parunas, ko dzird no vecām māmiņām, uzrakstāmas un aizsūtāmas uz zinību

komisiju. Krājami veci apģērbi, tautisku uzvalku paraugi. Kas var zināt, kāda

liela vērtība tam vecam kamzoļam, brunčam vai rindukam, kuru tu kā nederīgu
aizmeti projām! Kas zin. kāda tautas īpatnība slēpjas tanī vecā vīzē, kuru tu

atstāj novārtā. Nevienu vecu bunci, tīni vai lādi tev nebūs atstāt bez ievērības.

Ko pie tā visa nevar ieraudzīt lietpratēja acs? Nemaz jau nevar zināt, kāda

attiekšanās uz mūsu tautas savādībām ir pat atsviestai, sarūsējušai naglai, kas tev

mētājas pa kājām. Paņēmi viņu un atsūti uz zinību komisiju .
.
.»

«Mans ideāls un sapnis ir
— un es ceru, ka mūsu tauta šo dienu piedzīvos,»

Skruzīšu Mikus sacīja, «ka mums reizi būs etnogrāfisks muzejs, kur tauta atspo-
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guļosies ar visu savu pagātni un īpatnībām. Kaut arī tikai latviešu etnogrāfiskā
izstāde uz laiku — — ar to būtu piepildīts viens no maniem jaukākiem tautas

sapņiem ...»

Tā viņiem attīstās lielas valodas, kurām arī Kārlis piebalso. Arī viņš savā

sirdī noņemas
vairāk rūpēties par tautas pagātni. Un laucinieki

apņemas
būt

patrioti, cik vien iespējams. Arī viņi piedalīsies nākošos vispārējos dziedāšanas

svētkos. Savas sievas un meitas tie vedīs līdzi, tērptas tautiskos uzvalkos, un paši
ģērbsies kā īsti latvieši . . . Un savas vecās tīnes tie pildīs ar veciem rakstainiem

rindukiem, sarūsējušām cemmēm un eņģēm un nākošu reiz, kad brauks uz Rīgu,
kraus uz vezuma un vedīs uz zinību komisiju. Tauta un viņas vadoņi ir sapra-

tušies . . . piesit kausu un dzer to viegli sausu . . .
Fridols tikai smaidīdams pamāj galvu. Galdā jau netrūkst, par to viņš gādā.

Pie tam. viņa acis manīgi caur pensneju lūkojas, vai tikai nevarētu satvert kādu

pazīstamu, kuru pievest pie sava galda.
Pašlaik ienāk pāris oficieru un skatās, kur vislabāk piesēst. Viens no tiem

kalsens, melnīgsnējs, hehe, — Fridols viņu pazīst!
.. . Viņš steidzas tam pre-

tim . . . abi skūpstās krustām un šķērsām! Arī ar otru, kas bija brūnēts, bet neda-

bīgi dzelteni bāls, melankoliskiem vaibstiem, tas sirsnīgi apsveicinās. Tad abus

ved pie sava galda un iepazīstina tos ar citiem. Tie ir oficieri Aizups un Krātiņš,
kuri necik sen no kara tiesas bija attaisnoti.

Viņi piesēžas. «Nu, izgāja labi?» Skruzīšu Mikus aizkustināts jautā. «Spoži
tikāt attaisnoti

..
.»

«Jā, jā,» Aizups sērīgi pasmaidīja, «mana bezdūmu flinte man tikko nemak-

sāja galvu . . . Mūs pārcel uz Samarkandu, bet tas nav sods, tas drīzāk gods!
..

.
Jo pulks, kurā tiekam ierindoti, nēsā prūšu karaļa vārdu

. . .»

«Es dzirdu, ka tu dodies laulībā ar savu Alidi?» Fridols jautāja.

«Jā, viņa dosies man līdzi,» Aizups apstiprināja. «Nav labi cilvēkam vienam

esam
...

Un ko viņa te lai dara? Pūcīšu Ģederts par tulkojumiem maksā, ja

daudz, tad piecus rubļus par
loksni

...
un tos viņa arī var tulkot ...»

Alide bija Aizupa līgava, kuru viņš pats bija uzaudzinājis un ar privāt-

stundām izglītojis. Viņa bija tapusi par dienas varoni caur to, ka pa Aizupa
izmeklēšanas laiku kādu slepenpolicistu, kurš tai uzmācies ar nepieklājīgiem jau-

tājumiem, bija izpļaukojusi.
«Nu tad Ādolfam Alunānam atkal viena spējīga aktrise mazāk,» Fridols vēl

piebilda . . .
Pašlaik no sēdes līda ārā citi runas vīri. Tie šodien ātrāk tikuši galā, nekā

cerējuši. Attiecoties uz vēlēšanām, bija nolēmuši sasaukt sapulci, tiklīdz biedrības

priekšnieks K. Kalniņš būs atgriezies no ārzemēm. Arī tā teātra reformēšana un

kontrole pār Ādolfa Alunāna kuplejām uz Krauklīša priekšlikumu bija atlikta

uz nākošu sēdi. Arī Aizupa lieta, neraugot uz Starpina un vēl citu runas vīru

sirdīgu pretošanos, bija gājusi it gludi cauri, pēc tam kad runas vīri Krauklīts un

Mārcis uzstājušies par
Pūcīša priekšlikumu. Pašu tautietis taču esot, ļauni nav do-

mājis, ne arī savai tautai gribējis kaitēt. Ja arī viņš pārskatījies būtu, tas taču varot

laboties, un, tas lielākais, viņš taču attaisnots. Neviens jau neesot spiests uz viņa

goda mielastu te biedrībā nākt, bet telpas arī viņam nevarot liegt. Biedrība izdo-

dot telpas priekš žīdu kāzām, kālab tad viņam ne
...

Runas vīrs Mārcis, pusmūža vīrs ar spiču, sirmu bārzdiņu un kupliem, iesir-

miem matiem, pienāca līdz ar Starpinu pie mūsu galda. Apsveicinoties viņš Aiz-

upam sacīja: «Nu, — mēs tomēr nobalsojām jums par labu. Jūsu lieta ir

cauri . . .»
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«Unt arī es beidzot devu savu balsi par jums,» Starpiņš piebilda. «Aber tur

tā jūsu politika, tās ir tās gatavās muļķības ...»

«Kā tā?!» Aizups mazliet uztraucās.

«Jā, jā, abar neņemiet man ļaunā,» Starpiņš turpināja, «es saku, ko domāju.
Es jums gan par

labu balsoju, bet, kas taisnība, tas taisnība . . .»

«Ko jūs man par
labu balsojāt?» Aizups kodīja lūpas. Varēja redzēt, ka

Starpina uzstāšanās viņam ķērās klāt.

«Es nu gan negribēju,» Starpiņš atzinās, «unt ļoti daudz bija pretim. Aber

Krauklīts ir par, Mārcis par, ko es tur viens pretošos. Krauklīts saka: viņš tā

nemaz nedomā, viņš labosies. Unt Mārcis arī
...

Es saku: kungi, kungi, ja mēs

pielaidīsim tādas dumjības, mēs grāvī iebrauksim ...»

«Bet es jūs vēl arvien nesaprotu!» Aizups ar mokām valdījās.

«Redzi, draugs,» Fridols beidzot smaidīdams paskaidroja, «no tautas puses

tev un tavam draugam nodomāts sarīkot atvadīšanās mielastu. Iniciative izgājusi

no Pūcīšu Ģederta, un tas šim nolūkam, kā dzirdu, izdabūjis biedrības zāli. Mēs

visi tur būsim klāt un pieteiksimies jau šovakar, lai mums apgādā vietas . . .»

«Ā!» Aizups un Krātiņš, priecīgi piesārtuši, pieceļas un pret citiem palokās.
«Pateicamies

.. . ļoti pateicamies .. .» Tas bija pārsteigums, kas arī Aizupu
apmierināja.

Fridols tūdaļ dabūja baltu papīra loksni un uzrakstīja uz tās «Priekš Aizupa
un Krātiņa atvadīšanās mielasta». «Tu nedrīksti redzēt, tev nerādīšu,» viņš Aiz-

upam sacīja. Bet pats uzrakstīja savu vārdu pirmais un pierakstīja klāt 10 rbļ.
Tad pasniedza listi Lautenbacham-Jūsmiņam. Tas piezīmēja 5 rbļ. un sacīja:
«Ja nebūšu aizbraucis uz Mētraini un jaudāšu, tad būšu.» Abi laucinieki saska-

tījās, bet atkāpties nevarēja un uzzīmēja katrs
pa

3 rubļi. Viņiem jau nebija iz-

redzes pašiem klāt būt. Skruzīšu Mikus jau arī labprāt būtu pierakstījis tik daudz,

bet, ja tūdaļ jāiemaksā, tad viņam neesot naudas.

«Nekas,» Fridols pasmaidīja, «es izlikšu
..

.»

Kārlis bija labprāt tur klāt, bet apsolījās pirms parunāt ar savu draugu Per-

lantu. Ja viņi būšot, tad būšot abi . . . Tad Fridols pabāza listi Starpiņam. Tas

mazliet sarauca pieri, bet neko darīt. «Cik tad Grosvalds, Dīriķis un Krauklītis?»

tas paklusu jautāja. «Alzo, cik lai rakstu? ...» Viņam varētu būt ļoti nepatī-

kami, ja tiktu no citiem pārzīmēts. Tādēļ, drusku padomājis, pievilka 25 rubļi
.. .

Fridolam ar savu papīri bija itin labas sekmes. Arī Mārcis uzgriež 25 rbļ.
it kā nieku . . . Pēdējais te nu nejauši uzdūrās uz lauciniekiem, kas no viņa dzim-

tenes un grib ar viņu drusciņ parunāt.
Lepns Mārcis nepavisam nav. Viņi apprasās, kā tam iet. «Nu, paldies, itin

brangi! Jums, lauciniekiem, sava šefte, mums, pilsētniekiem, sava. Andelējamies
ar dēļiem, slīperiem, pitprcpsiem, kā nu kurais . . . Nu jā, nu paldies par apvai-

cāšanos: sava maizīte un iztikšana ir . . . Un familija ar ir. Meita, divi dēli, visi

grib studierēt
.. . Meitu gan gribētu norunāt, kam nu sievišķim tik daudz to

gudrību vajag
.. . Bet, liekas, jauna mode

...

Jā, jā, tā itin brangi .. . Bet nu

atvainojiet, mums ar Dīriķi, Krauklīti un advokātu Mikentālu norunāts šovakar

pataisīt tādu mazu ģildi . . . Tepat blakus mazā istabiņā zem skatuves . . .»

Dīriķis jau viņu no tālienes aicināja, un viņam bija jāiet. «Tātad uz redzē-

šanos citā reizā! Mēs jau ar saviem lauku tautiešiem satiekamies labprāt, jā, lab-

prāt . . . Jūs, lauku gruntnieki, jau esat tikpat kā mazi muižnieki ...»

Nu laucinieki jau gan arī tagad ar viņu labprāt būtu parunājuši par šo un

par to. Bet, ja jau nu jāiet, tad jāiet . . . Bez tam pēc viņa te liela vajadzība arī

nebija, jo te tik daudz gudru vīru kopā, ar kuriem var gudru vārdu parunāt,
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un vēl arvien pieronas jauni klāt. Jo Fridols vēl arvien acīgi skatās caur savu

pensneju, kuru dabūt klāt savā kompānijā. Pieronas Perlants, pieronas Alberts

Mikentāls, kas iebraucis no Tērbatas, ieronas Pudiķis, Hurtigs un pat Befis
..

.

Ar pēdējo Starpiņš gan tā šķībi vien saskatās, kas liecina, ka viņu attiecī-

bas nav sevišķi jaukas. Ko Befis mīlēja, to Starpiņš nemīlēja. Befis gan nebija

tāds, kas uz politiku, bet viņš bija uz skandālu, kuru Starpiņš ne mazāk nīda.

Un ne vienreiz vien tam savos dežūras vakaros nācās sviest Befi no biedrības

laukā par plēšanos. Seloņi vispār viņam nebija tik patīkami kā letoņi, jo uzsāka

ķildu gan ar pēdējiem, gan arī pašiem runas vīriem. Lai uzturētu biedrībā auto-

ritāti, bieži vien nācās spert pret viņiem bargus soļus. Viņš gan mēģināja ar labu

un cikreiz nebija tiem devis labas mācības, bet nelīdz neko
.. .

Bet tagad, kā rādījās, lieta izvērtās īsti omulīga un jauka. Jo viņi te negri-

bēja sēdēt ne sausā, ne klusā.

«Kas ir, Perlant?» Fridols, kas ar naidīgo «seloni» stāvēja jau uz tu, iero-

sināja. «Vai nelaidīsim vaļā vienu kantāti?»

«Vai nebūs
par agru?» tas atbildēja, uz Starpinu lūkodamies

.. .
«Vai kār-

tībnieks mums atļauj? ...»

«Aber par ko ne!» tas atmeta ar roku. «Tādas lietas ar lielāko prieku. Tikai

kārtību vajag turēt
.. . Strīdu, kašķēšanos unt politiku, nu — to es neparko

nevaru ciest ...»

«Itin pareizi!» Perlants piebalsoja. «Komiļtoņi, mēs garantējam par komangu.
Izvēlēsim senioru, kas lai vada mūsu sabiedrību. Katram, kas pie mūsu galda sēž,

jāpadodas viņa nosacījumiem.»
«Un katram mēs iekārsim «piķi», kas būs apgānījies, un dosim «belobigungu»,

kas to būs pelnījis,» Hurtigs piebalsoja.
«Bravo, pieņemts!« studenti apstiprināja. «Lai dzīvo kārtība

..
.»

«Aber tas ir prātīgi, to es saprotu,» arī Starpiņš no savas puses piebilda.
«Tad es lieku priekšā par senioru mūsu dzejnieku Lautenbachu-Jūsmiņu,»

Perlants turpināja.

«Jā, jā, Lautenbachu . . . Jūsmiņu ..
.» studenti piebalsoja, kamēr Starpiņš un

abi laucinieki sēdēja it kā piesarkuši ...

«Tencinu par lielo godu,» Lautenbachs-Jūsmiņš atbildēja, «bet svešnieks ne-

var būt vistīm saimnieks. Es lieku priekšā rīdzinieku, mūsu senatnes pētnieku
Skruzīšu Miku ...»

Bet tas nu aiz pieklājības negribēja Jūsmiņam priekšā kāpt. Viens atteicās,

otrs atteicās, tā ka sabiedrība lielu laiku bija neziņā, ko darīt. Te Aizupam bija
labs padoms. Ja nevar izšķirt tā, tad lai iet uz žerbjiem.

Viņš paņēma divus sērkociņus, vienam nolauza galu un abus ieslēpa saujā,
tā ka tikai līdzenie gali redzami. Tad deva Fridolam vilkt. «Tas garākais ir Lau-

tenbachs-Jūsmiņš, tas īsākais — Skruzīšu Mikus
. .

.»

Fridols izvelk: — Skruzīšu Mikus! Nu tam vairs nebija ko pretoties. «Bet,

lai mums īsta omulība būtu,» tas, amatu uzņemdams, sacīja, «mums vajag vienu

magister cantandi ...»

«Perlants!» Fridols lika priekšā, un tam visi piekrita vienbalsīgi. Labāku kan-

didātu, kam balss un kas dziesmas prata turēt, viņi jau arī nebūtu varējuši
sadabūt.

Drīzi vien atskanēja restoracijas telpās:

«Rau, brāļi, kā šī kanna mirdz,
Kā puto alutiņš!
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Diezin, cik ilgi hgsmo sirds,

Lai iedzeram . . .» utt.

Visi dziedāja dūšīgi līdzi, Jūsmiņš, Aizups un arī Starpiņš lūkoja savu balsi

pietaisīt. Laucinieki piesarkuši klausījās, cik jauki tas skanēja. Bet nepalika jau

pie tā vien
. . .

Sekoja vēl:

«Sniedz, jaunekli, šurp man to ragu .. .»

Pēc tās:

«Nu mēs, bāliņi, sasatikušies,

Nu mēs, brālīši, sasadzersimies» utt.

Citi apmeklētāji, kas jau pieraduši, ka biedrībā bieži notiek tāda sasadziedāša-

nās, uz to nekādu lielu vērību negrieza. Pie tam, kur pats vakara kārtībnieks sē-

dēja viņu galda galā, neviens tiem nekā nevarēja teikt. Pie tam viņi ne vien

dziedāja, bet arī dzēra. Pie tam ne vien dzēra, bet arī sila. Ar īsiem pārtrauku-
miem, kurus izpildīja glāžu šķindēšana, «prozit» un «šmollis» dziesmas atskanēja
arvien jautrākas un pārgalvīgākas un beidzot pat vāciskas.

«Trinket! sang Anakreon,

Trinket! sang Horaz.

Darum trinke, Musensohn,
Denn die Vorvvelt tat's.

Trink sechs Rāuschlein vvOchentlich,

Lehrt dich Hippokrat.
Griech' und R6mer mahnen dich,

Folge vveisem Rat.

Brūder, auf zur Tat . . .»

(Dzeriet, dzied Anakreons, Dzeriet, dzied Horacs. Tādēļ iedzer, mūzas dēls,

Jo senči to darīja.
Dzer sešus skurbuļus nedēļā, Māca Hipokrats. Grieķis, romiets skubina,

Klausiet gudro padomu. Brāļi, darbīgi!)
Dziesma bija vairāk pantu un izteica, ka filozofs Sokrāts arī pielūdzis Bak-

chusu, kad Ksantipa trakojusi; tālāk, ka ūdensdzērājs Dioģens izraudzījis par
dzīvokli

mucu, kura odusi pēc vīna; ka Archimeds, rēķinu karalis, dzēris sešus

kausus vīna un apēdis klāt sešas treknas desas un pus cūkas; ka sirmā senatnē

ikviens dzēris vīnu, un vai tad nu evaņģēlijā tas būtu aizliegts. Un katra panta

galā:

Trink sechs Rāuschlein vvOchentlich,

Lehrt dich Hippokrat» utt.

Tā bija dzīve! Kad netika dzerts un dziedāts, tad starpbrīžus izpildīja ar

jokiem un smiekliem .
.
. Tikai Skruzīšu Mikus un Lautenbachs-Jūsmiņš, līdzi

smiedami, nezaudēja nopietnību un, ja vien iespējams, atgriezās atpakaļ pie iemī-

ļotā temata, pie latviešu dieviņu izcelšanās.

Skruzīšu Mikus domāja, ka Jupis, kas esot vecākais latviešu dievs jeb dievs-

tēvs, cēlies no Dios-pater (dievs-tēvs), kas pārvērties par Djupiter un beidzot

romiešu Jupiter. Atlaižot nost pēdējam galotni «ter», dabonam latviešu Jupi.
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Lautenbachs-Jūsmiņš bija tam pretim, jo pēc leišu-latviešu likumiem no tādas

saknes nekad tāds vārds nevarot iznākt. Pievezdams tautu dziesmas un teikas,

viņš mēģināja pierādīt, ka Jupis bijis vecākais latviešu dievs, Pērkona brālis. Pie-

mēram:

«Tu, Jupīti, liels dieviņis
Par visiem dieviņiem:
Gara bārda, kupli mati,
Zelta niedre rociņāi.»

Bet dievi-brāļi vienmēr savā starpā turējuši dumpi. Jupis ir lielāks, bet Pēr-

kons negrib padoties. Ir tāpat kā pie veciem grieķiem, kur Dzevs gāzis Kronusu,

Pērkons pie latviešiem gāzis Jupi.

«Jupis brauca pa tiltiņu
Ar spangainu kumeliņu;

Sper Pērkonis, rīb zemīte,

Drebēj' Jupja kumeliņš .. .»

«Dumpis starp nesaticīgiem brāļiem,» Lautenbachs-Jūsmiņš paskaidroja, «jem
beidzot tādu galu, ka Pērkonis Jupi iesit zemē un tā zirgi ieskrej Daugavā.

Pērkons Jupi tikmēr sita,

Līdz iesita zemītēi.

leskrēj' Jupja kumeliņi

Zviegdamiesi Daugavā .. .

Tā ar savu brāli nesatikdams un caur tā pārestībām spiests, iet Jupis beidzot

apakš zemes valdīt. Tur viņš apprecas ar Zemes māti, no kuras tam dzimst di-

vas meitas: Liesma un Rasa. Ko Liesma dikti karsēja, to atkal Rasa dzesināja.
Bet senais gods, kas dieviņam bija, vēl debesīs sēdot, nu gan vairs nav. Cilvēki,
kas viņu citkārt sērst aicināja, tam ziedoja jērus, avis, medu utt., jau rasi kopš gadu
tūkstošiem gūlušies dzestrā kapiņā, un vēlākās paaudzes deva godu tam, kas no-

sēdies uz viņa krēslu, vectēvam Pērkonam. Kad nu ar tas caur kristīgu ticību

tika gāzts, tad visas vecās saites starp ļautiņiem un dieviņiem sāka irt un visas

senākās ziņas par viņiem zust. Mūslaiku ļaudīm vēl tikai tāda tumša atmiņa par

Jupi un viņa seno varu. ko liecina ik dienas dzirdamās parunas: «Ka' tevi

Jupis! Rauj tevi Jupis!»
.. .

Tas ļaužu acīs palicis tik slikts, ka tagad sūta pie
viņa katru, kam nekā laba nevēl. Par melnu vīru, no kā jāsargās, par spoku, par

velnu, par ļaunu garu . . .»

«Abar Lautenbach-Jūsmiņš paturēs virsroku, paturēs!» Starpiņš priecājās,
kad Skruzīšu Mikus uz to vairs nemācēja neko atbildēt.

«Tātad nākam še pie pārliecināšanās,» Lautenbachs turpināja, «ka Jupis ir

tāpat kā indiešu Agnis un mūsu Pērkonis cēlies caur mākoņiem, padebešiem. Kā

Pērkonis radies barga, karsta, tā Jupis lēna, vēsa gaisa mākoņos. Kad Jupis

miglā uzkāpj debesīs, nāk lielā godā, bet nav ilgi, kā Pērkonis klāt un nosviež

brāli zemē.

Jupis raudi kalniņāi,
Birst asaras lejiņāi:
Pērkons Jupja līgaviņu
Pa lejiņu vizināj'. . .
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Kur vienam spožais zibenis, tur otram tik žēlas asaras! Tātad Jupis ir se-

višķi lietus jeb caur mākoņu plīsumu virs un apakš zemes nonākušu ūdeņu,
upju dieviņš. To liecina paruna: «Kur, jupi, viņš ir?» Tautas mute liecina: «Kā

akā, kā upē iekritis.» Jau vārda forma, kā nozīme «jupē» var tikpat labi stāvēt

arī «upē», dod mums taisni rokā to latviešu-leišu valodā sastopamo vārdu, .no

kuras saknes radies nosaukums «Jupis»
. .

.»

Viņš sniedza vēl daudz piemērus no leišu un indiešu valodas un nobeidza ar

vārdiem: «Mums nav ko šaubīties un taujāt, vai Jupis latviešiem visnotu] bijis.
Visas Jupja dziesmas mums rāda viņu tādā brangumā kā nevienu citu dieviņu.
Mums tikai jāpētī un jāvēro, kas viņš tāds bijis tiem seniem latviešiem . . .»

Laucinieki un arī Kārlis klausījās uz visu to ar tādu svētu uzmanību, it kā

tas būtu dieva vārds. «Silentium!» Fridols beidzot ieminējās. «Vai mēs te gribam
gudri runāt vai iedzert?!»

«Mēs gribam iedzert!» vairākas balsis apstiprināja.
«Nu tad paliksim arī pie šī dienas kārtības punkta!» Fridols turpināja. «Tam,

kas grib gudri runāt, es lieku priekšā iekārt piķi
. .

.»

«Bravo, pieņemts, bravo!» majoritāte strauji piekrita. «Kas gudri runās, tam

piķis ...»

«Uz to iedzersim!» Fridols tukšoja glāzi, un visi sekoja viņa priekšzīmei .. .

Laucinieki īsti neizprata, un viens griezās pie sava blakām sēdētāja. «Paklau-

sies, kā što piķi kar?»

«Kam viņu iekar, tam jādzer ārpus rindas vienam pašam, kamēr mēs citi dzie-

dam,» bija atbilde .
.
.

«Vai vētra, štā gan!» laucinieks it nobijies atbildēja.
«Un jādzer līdz dibenam. Ja ne, jādzer par

sodu otra ...»

«Vai vētra! ...»

«ledzert mēs varam,» Starpiņš piebalsoja, «tā ir laba lieta. Abar tikai ne

politiku! . . . Redziet, kā Lautenbachs-Jūsmiņš .. . Viņš iedzer savu kausu un

pēta savus dieviņus, un tiek dzīvē uz priekšu. Alzo, viņš paaugstināts par
hof-

rātu. Ministrija viņu nokomandējusi uz Kurzemi un Vidzemi izdarīt zinātniskus

pētījumus. Alzo, viņš mūsu tautai par godu. Abar, ja mēs gribam tikai ar bez-

dūmu flintēm un politiku, un atkal ar kraķēlēšanos . . . kungi, es jums saku, mēs

tālu netiksim ...»

Viņš ar to deva aplinkus cirtienu Befim, kurš uz viņu šķībi vien skatījās, un

Aizupam, kuram tas arī nevarēja piedot . . . Pēdējais jau palika nemierīgs. «Kas?

Ko? Jūs man gribot uzlaist? .
.
.» Sis cilvēks viņu pastāvīgi grauza.

Perlants turpretim iesaucās: «Pie Prarnšana un visiem senču dieviem! Tas, ko

mūsu tautietis Starpina kungs sacīja, ir vairāk nekā patiesība, tas ir gudri ru-

nāts. Un tādēļ es pagodinos pildīt viņa kausu, kuru tas kā piķi lai dzer sausu
. . .»

«Kas? Ko? Jūs mani gribat pienerrot!» Starpiņš iesaucās. «Tas, ko es

runāju, ir patiesība . . .»

«To neatzīt jau būtu tas pats kā apgalvot, ka jūs esat muļķīgi runājuši.

Starpiņš nevar muļķīgi runāt, bet tikai gudri, un, pēc mūsu vienošanās, jums pie-

krīt piķis ...»

«Nu, lai tad,» Starpiņš padevās, un, kamēr citi dziedāja, tas tukšoja kausu.

«Aber ja jūs runāsiet gudri, alzo, jums tāpat piķis!
.
. .»

Kad tas bija noticis, Perlants ņēma no jauna vārdu. «Silentium! levērojot

mūsu tautieša, runas vīra Starpina lielos nopelnus biedrības labā, ievērojot viņa

nenogurstošos pūliņus pie latviešu teātra pacelšanas, cītīgi sēžot teātra komisija,
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un ievērojot viņa gudro valodu tagad un allažiņ, es lieku priekšā viņam piķa
vietā dot «belobigungu». Par saviem nemirstīgiem darbiem tautas druvā viņš
pelna, ka viņa ģīmetne eļļas krāsās top krāsota un lielajā biedrības zāle piekārta
starp Kasparu Biezbārdi un Krišjāni Valdemāru uz bērnu bērniem

..
.»

«Un es liek priekšā,» Fridols piemetināja, «zem tās bildes parakstīt zelta

burtiem: «Tādam vajag būt īstam tautiešam...» Viņš lai mums visiem noder

par priekšzīmi. Ex est! Fiducit! ...»

Priecīgi piesarcis, Starpiņš uzlēca kājās. «Aber, kungi! .. . Kungi! Es dzirdu

patiešām vienu prātīgu vārdu . .
.

Strunt, pāri Katrīnas šurpu vai turpu ..
.

sulain, nes šurp mums boli priekš 20
. . . priekš 30 personām ...»

«Vai vētra!» viens no lauciniekiem iesaucās.

«Tie ir nopelni tautas druvā!» Hurtiķis piezīmēja.

«Nav viegli, mani kungi, strādāt tautas druvā —» Starpiņš turpināja,
«unt, unt

— —»

— «slacināt sviedrus tautas tīrumā!» Pudiķis piepalīdzēja.
«Aber pareizs vārds!» Starpiņš ar labpatiku pieņēma. «Nē, mani kungi, tā

teātra izfīrēšana nav viegla lieta. Alzo, ka katrs būtu savā lomā un ka katram

būtu sava
darbība. . . Ka būtu lugas, kostimi un dekorācijas .

.
. Ka tur nebūtu

nekāds balagāns
.
.

.
Unt uz izdevumiem arī nevar skatīties. Ādolfs, tas to Berli-

nes posi, iznākot stipri lētāki
.. . Abar es saku: lai maksā tā lieta savi simti

divi trīs vairāk, bet Zekšpīru mums vajag! Zekšpīru un drāmas techniku
.. .

Alzo
.
. . To mums vajag pie mūsu tautas nākamības . . . Unt gruntīgi izglītotus

aktierus, ne kaut kādus kurpniekus un skroderus, kas nezin, kur savas kājas un

rokas likt
..

. Alzo, inteliģentus cilvēkus ...»

Drīzi parādījās galdā kūpoša bole, un nu tik bija smalka dzīve. ledzēra to,

un Starpiņš runāja gudri no vienas vietas un bija tai svētā pārliecībā, ka viņi

to arī tura par dižvīru. Tikai tas viņam negribēja patikt, ka Befis pārsmiedams

smīnēja, reizām pat nicinoši nogrozīja galvu: «Fui
...

fui
..

.»

Viņš nelikās manot, jo vienalga, ko tāds šmurgulis par viņu domā, kad citi

atzīst viņu par
dižvīru. Bet drīzi izrādījās, ka tas pārpratums, jo Bef ja nicinošie

žesti jau šoreiz nemaz nezīmējās uz viņu, bet tālāk uz kādu aiz viņa muguras. Jo
tur uzreiz atskanēja viņam it labi pazīstami, sarkastiski smiekli.

Tas bija aktieris Ziemciešu Marija, 160 kas tik nicinoši un skaudīgi lūkojās

šurpu caur savu melno raga pensneju. Nonācis pa mēģinājuma starpbrīdi lejā
tukšot kādu pudelīti iecienītā tautas miesta, tas bija iestidzis visai drūmās, pesi-
mistiskās domās

par pasauli un viņas aplamībām un atrada te ļoti jauku izdevību

pret viņu savu sirdi izkratīt Starpina personā.

«Tas Starpiņš jau varbūt citādi itin labs cilvēks,» viņš sacīja pilnā kaklā,

«bet ko šis zin no Sekspira! Dramatiska darbība, hahaha
..

.! Zilais vērsis par
svētdienu zin vairāk nekā tāds Starpiņš par teātra mākslu . . . Savus miltu maisus

svērt, siļķes noskaitīt, to viņš prot! ...»

Visā zālē atskanēja smiekli, nezin, vai runātājam piekrizdami vai viņu no-

smiedami
. .

.

Viņš citādi bija ļoti kluss cilvēks, bet reizēm
— it sevišķi, kad tam bija

drusciņ galviņā, —
tas turēja par savu svētu pienākumu sacīt ikvienam patiesību

acīs. Protams, ka tādi cilvēki toreiz tikpat maz tika cienīti kā tagad ..
.

Starpiņam tāda bezkaunība ļoti ķērās klāt, lai gan viņš to neizrādīja. «Ai

katru mēs nerunājam,» tas sacīja . . . Bet uzreiz palika kluss
..

.
Bet Ziemciešu Marija nemitējās. Pēc viņa ieskatiem, tirgotājs, praktisks ikdie-
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nas cilvēks, absolūti nekā nevar zināt par teātri. Ja kāds smērējas klāt mākslai,

tad tas ir grēks pret svētu garu. . . «levēl tādus bluķus, tādus miltu maisus

teātra komisijā
.. . Domā, ka jau dievs tiem dod amatu, viņš dod tiem arī

prātu! . . .
Ko tu nu, viens piparu bodnieciņš, no tādām lietām zini ...»

Starpiņš par
atbildi nospieda galda zvaniņu . . .

Kad piesteidzās ķelneris, viņš
sacīja: «atsauciet man biedrības sulaini!» Kad tas atnāca, tam sacīja, ar pirkstu
pār muguru rādīdams: «Apprasieties, vai tur tam kungam ir biedru karte?

. .
.»

Ziemciešu Marija gan laikam tādu jautājumu bija gaidījis. Bet viņš no

atbildes vislabāk izvairījās, ka cēlās un gāja projām. Gāja runādams, un melanko-

liskais, nicinošais smīns izteica tik daudz, ka šī pasaule ir tā visdumākā, kāda

vien var būt. «Zekšpīrs! ?. . .
Tur jau sunim jāsmejas... Sekspiru viņu sauc.

miltu maiss! . . . Ak, kā es to cilvēku nevaru ieraudzīt ...»

Nospļāvās rūgti un aizgāja atpakaļ pie saviem dienesta darbiem.

«Neinteliģents cilvēciņš!» Starpiņš nopūtās, it kā viņu nožēlodams .
.
. «Te

biedrībā viņš tiek tikai tā ciests un tad vēl brūķē rupju muti ...»

Arī citi no galda biedriem, it sevišķi Alberts Mikentāls, bija par tādu iztu-

rēšanos aizskarti. «Ir redzams, ka jums tiem aktieriem disciplinas nemaz nav,»

viņš skumdēja .. .

«Alzo, mums pie teātra vajag reformas!» Starpiņš pastāvēja. «Tad, ja viņš
nepieklājīgi uzvedas, viņu pēc instrukcijām nosoda

. . .
atvelk no algas. Abar ko

tagad viņam vilks?! Alunāns viens visu paņem... Ko viņam tagad vilks?...»

Bet nepatīkamais iespaids mazpamazām izdzisa, un sākās atkal iedzeršana par

jaunu . . . Gudri runāt arī tagad nebija brīv, un tādēļ Befis, kā sacīt, dresēja lau-

ciniekus. Kā tikai tie domāja gudri runāt vai par dieviem iejautāties, viņš tūdaļ

pilda tiem glāzes. «Jums jādzer piķis!»

Padzīvojušie vīri smiedamies paklausīja, viņi bija tagad tikpat kā jauni zēni.

Un galu galā tas jau arī nebija nekāds sods, jo siltsaldā, kūpošā bole bija ļoti
patīkama iedzert. Bet viņa bija viltīga un kāpa galvā . . . Viens no tiem piepeši
sāka rīstīties, kas liecināja, ka viņam draud iziet plāni. Izmisis, it kā glābiņa mek-

lēdams, viņš lūkojās.
Bet studenti zināja, kas tādās reizēs vajadzīgs. Tie aizstājās rindā viņam

priekšā un sedza to no publikas acīm ar savām mugurām, — — —
aiz kurām

tad notika piedodama cilvēcīga padarīšana
..

.
«Stā gan!» laucinieks, beidzot atdabūjis dūšu, pasmējās. «Paldies, jauni-

kungi! ...»

Uz to viņam, protams, bija jādzer atkal piķis, bet tagad ar alu, kurš nav tik

bīstams .
.

.

Tie smējās, ka vai acīs asaras bira. Tā tautiskā būšana ir tomēr viena smalka

lieta! Un tāpat Starpiņš tika dēvēts joprojām par tautas lepnumu un godu un

dabūja «belobigungu» pēc «belobigunga».

Mikentāls, letonis, jau sāka oponēt, ka filisteri tiek tik daudz āzēti .. . Lai

arī viņi nav īsti «tautieši» (studēti), tad tomēr ir gruntnieki un pieder pie labā-

kām familijām. Uz ārieni jāaizstāv tautas gods!
Bet tiklab Starpiņš, kā arī laucinieki bija jau pāri tām robežām, ka var

nosvērt, kas ar tiem tiek darīts, un sākt erroties
..

.
Par vienu lietu Starpiņš bezgala līgsms, par lielo vienprātību!. Šodien kopā

«letoņi» un «seloņi» un ne vienreiz nav ieplēsušies .. . «Unt tādēļ, alzo, viena

Katrīna, divas Katrīnas, lai izput . . . štrunt
..

.»

Pudiķis izlietoja momentu. «Vai jūs nevarat man aizpumpēt desmit rubļu? ..
.»
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«Se desmit, divdesmit, cik vajaga ...» Starpiņš pasvieda «šeines» . . . «Tikai

ne kraķēli un politika. Ak mani dēli, tautas dēli
.. . Sulain, šurp jaunu boli. ..»

Un, lai izbēgtu no viņa pārāk draudzīgām manifestācijām, studenti uzrāva:

«Sitā, zēni, mums dzīvoti,

Neziņāi aiziesim,

Ai, ai, aijajā, aiziesim!

Sitā savus zābaciņus
No kājām nodzersim

. .
.

Ai, ai, aijajā, nodzersim! ...»

Pusnakts jau pāri. Drīz tas laiks, kad priekš letes vajadzēja nolaisties dzelžu

slēģiem. Sulaiņi jau atgādina viesiem, kas ilgāk grib palikt, lai apgādājas, jo avots

būs drīzi cieti. Jo biedrībā jau varēja palikt arī ilgāki, tikai sods bija jāmaksā.
Pirmā stunda pāri nosacītam laikam maksāja 20 kap. no personas, otra divreiz

tik daudz, trešā divreiz tik daudz kā otrā utt.

Bet šoreiz tiktāl netika. Biedrības sulainis pienesa Starpiņam kādu papīri.
«Telegrama pienākusi ...»

«Telegrama!» Tas pats vairs nemaz lāgā nevarēja izlasīt un sniedza Perlan-

tam. «Izlasiet ...»

Tas ieskatījās papīri un palika uz reizi nopietns. «Krišjānis Kalniņš ir

miris .
.
.».

«Miris!» Starpiņš it kā nesamanīdams un brīnīdamies atkārtoja. Tad paceltā
balsī nosauca: «Kungi, no ārzemēm telegrama

.. .

mūsu priekšnieks Krišjānis
Kalniņš ir miris! . . .»

161

Uz reizi viss kapa klusumā. Dziesmu skaņas nomira uz lūpām. Tie, kas gri-

bēja patlaban dzert, pacēluši glāzes, viens ar otru saskatās. Trumpmaņi, pār-
traukuši lielo bēti, iznāca pie citiem, it kā neticēdami. Dīriķim vēl trumpes rokā.

«Mūsu neaizmirstamais biedrības priekšnieks Krišjānis Kalniņš ir miris
..

.

Kungi, ir laiks, ka beidzam
.
. .»

Visi ātri samaksāja savus rēķinus un, paņēmuši savas virsdrēbes, ne vārda

nesacīdami, devās projām . . . īsā laikā biedrība bija kā izslaucīta
. . .

Kad beidzamie soļi bija noskanējuši, biedrības sulainis nodzēsa pēdējās lam-

pas . . . Nu bija viss tumšs kā kapā . . .

Desmitā nodaļa

Sakarā ar biedrības priekšnieka Krišjāņa Kalniņa nāvi tika sasaukts «Seloni-

jas» konvents. Lai gan korporācija uz ārieni nebija apstiprināta, taču Latviešu

biedrības dzīvē bija pazīstama, un, kādā veidā tai piedalīties sava tautas vadoņa

bērēs, to nu vajadzēja izspriest.

Tāpat arī Kārļa attiecības pret korporāciju nebija noskaidrotas. Gan viņam
starp «seloņiem» bija jau tik daudz draugu, ka skaitījās tīri kā pašu cilvēks,

taču oficiāli uzņemts viņu vidū vēl nebija .. .
Bija jau labi vēls rudens, bet daudzi vēl nebija samaksājuši savu kolēģu

naudu. Tiem «tādēļ draudēja izslēgšana no politechnikas. Šādai izslēgšanai savā

ziņā bija bīstamas sekas vēl tai ziņā, ka politechnikas direkcija vairs neizdeva

studentu kartes, kas noderēja pases vietā. Policija tad tādus izstājušos studentus

vajāja kā bezpasiniekus un. kuriem studiju dēļ bija atlikta karaklausība, tad tādu
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uz vietas nodeva zaldātos. Tādēļ priekš kolēģu naudas parāda kaut kādi vajadzēja

sagādāt līdzekļus, lai gan tā nebija korporācijas lieta. Tomēr jāņem tas bija
vērā, jo nabaga studentiem pie lielā naudas trūkuma bija sagaidāmi vēl jauni

izdevumi, jo pie bēru godavakts vajadzēja baltu cimdu un frakas
....

Kas attiecas uz Kārli, tad Perlants, no citiem pabalstīts, proponēja uzņemt
Kārli par «fechtbodistu». t. i., tādu korporācijas locekli, kurš konventa sapulcēs
nebauda balsstiesību, bet citādi viņam tādas pat tiesības kā citiem «buršiem»

resp. «fukšiem» vai «tautiešiem» resp. «krustdēliem», kā viņus sauca pa

tautiskam.

Bija arī viņiem diezgan ievērojama opozicijā. Aristokrātiskie elementi negri-

bēja zināt par biedru, kurš nav sagatavots augstskolas zinātnei. Korporācija ne-

drīkst noklīst uz plebejiskiem principiem, it kā jau visi bez turības un vajadzīgās
izglītības pakāpes būtu ieskatāmi

par vienlīdzīgiem tautiešiem. Kārļa aizstāvji tam

pretim norādīja, ka viņš kā lauku gruntnieka dēls jau pieskaitāms pie tautas

labākā kodola. Nav arī gluži bez līdzekļu, jo viņam dienās krīt vai nu tēva mājas,

vai arī tas dabū izmaksātu tām līdzīgu vērtīgu naudas sumu. Kas attiecas uz viņa
izglītību, tad abituriuma gan viņam nav, bet citādi tas ir centīgs jauneklis, kas

nodarbojies pat literatūrā un ne bez panākumiem. Pie daudzām «vecām būdām»,*

kas bija neitrāli, bet varēja arī lietu izšķirt, šis pēdējais arguments ļoti krita

svarā . . . «Ja mēs rakstnieku un dzejnieku negribam atzīt,» sacīja vecais «Peter-

mans» (tā tika dēvēts, salaižot kopā Peter Bindeman, tas ir, piepaturot no otrā

vārda tikai pēdējo pusi), «ko tad mēs gribam atzīt.» Tāpat arī ļoti krita svara

kausā viņa izturēšanās sadursmē ar tērbatnieku vācu buršiem. Tā tas ne vien

bija izrādījies kā īsts tautietis, bet arī, par sevi nebēdādams, nostājies pilnīgi kor-

porācijas pusē, neapzinoši rīkojies konģeniali viņas devizei: «Virtute et fide» —

tas ir, vīrišķību un uzticību, un (kā devizes pirmā puse skan — «draugam un

tēvijai! . . .).

Tas līdzēja vēl jo vairāk, kur vairāki no «vecām būdām» ļoti interesējās par

latviešu rakstniecību, dzejoja un rakstīja paši un labus dzejoļus bija iemācījušies

no galvas . . .
Protams gan, ka sliktus un kroplus tie arī āzēja. Sī jaunekļa darbus

vēl daudzi nepazina, bet tie. kas bija lasījuši, deva ļoti labu atsauksmi.

Tātad, — Kārlis ar lielu majoritāti tika uzņemts korporācijā un pierakstīts

par «krasu fuksi» . . .

Tālāk, zīmējoties uz korporācijas finansu pusi, tad viņas saimniecība nestā-

vēja visai spoži. Bija jāmaksā alus rēķini un arī īre, bet kase vajadzības nesedza.

Protams, ja visi būtu samaksājuši savas nodevas, tad jau it viegli varētu saim-

niekot. Bet parādnieku bija tik daudz, ka, ja no visiem piepeši gribētu piedzīt,
tad pusi biedru vajadzēja izsviest no korporācijas. Vajadzēja pagaidīt, kamēr

korporācija dabūs savu daļu no zinību komisijas stipendiju fonda, kuru tad iz-

dalīs starp mazturīgiem, maksāt nespējīgiem parādniekiem, ka viņi savu nodevu

var nolīdzināt
..

. Līdz tam laikam jālūko nauda korporācijas vajadzībām aiz-

ņemties, vislabākais no biedriem un filistriem, bet, ja tas neizdodas, tad vispār

no labiem tautiešiem. Jāatzīmē, ka biedri bija ļoti trūcīgi un konfilistru tikpat kā

nemaz nebija. Politechnika jau bija vēl ļoti jauna, tā ka citi, piemēram, vecais

Petermans, kurš studēja jau, kopš viņa dibināta, līdz tam laikam vēl nemaz nebija

paguvis izstudēt.

Pēc oficiālās sapulces daļas nāca literariskā resp. zinātniskā, jo korporācija

* Vecie studenti jeb vāciski «Altes Haus». (Aut.)



turēja par vajadzīgu strādāt priekš tautas. Laik pa laikam kāds students nolasīja
zinātnisku priekšlasījumu, kuru tad citi noklausījās un pēc vajadzības arī izdeba-

tēja. Ja nebija labprātīgu darbinieku, tad uzdeva biedriem obligatoriski darboties

pēc rindas. Bet labprātīgu darbinieku jau netrūka.

Skruzīšu Mikus pētīja vecos sēļus, tas ir, to zemi, kur vecie sēļi dzīvojuši.
Tad Pūriņu Klāvs, kurš dzejoja, labprāt lasīja par jambiem un daktiļiem vai

arī Šekspiru. Ar statistiskiem jautājumiem un tautsaimniecību nedarbojās Grau-

diņu Kārlis, kurš bija iecelts
par

oldermani un tā mantojis nosaukumu «onkuls».

Jau agrākās sapulcēs viņš bija cēlis priekšā savu darbu: «Senais latvietis». Tas

pieveda skaitļus, cik Sen-Prūsijā no tā gadu simteņa līdz tam gadu simtenim

pavisam to krīvu bijis. Savu darbu tas bija ilustrējis ar zīmējumiem, kādi šiem

krīviem bijuši zižļi. Šoreiz nu Skruzīšu Mikus runāja par saviem sēļiem un izpel-

nījās ne mazāk biedru piekrišanu.
Tad nāca iedzeršana. Gan nekāds lepns komesits, vienkāršs kneipvakars, ar

kādiem konventa vakari parasti noslēdzās. Tika likta uz steķiem kāda mučele vai

pāris mučeles priekš oficiālas iedzeršanas no korporācijas puses, vai arī kāds

simts vai pussimts pudeļu alus. Pēc šīs oficielās iedzeršanas vēl varēja palikt
ilgāki kopā un dzert uz sava rēķina no korteļa pagraba. Pie tādas iedzeršanas

gāja ne mazāk jautri kā Latviešu biedrībā un uzdziedāt drīkstēja daudz drošāki;
kā jau savās mājās.

Kārlis saņēma ļoti daudz gudras pamācības un «tapa savā garā možs». Pro-

tams, ka pie tam tika iztukšoti neskaitāmi kausi, jo gan viņam, gan arī citiem

fukšiem tika doti «belobigungi», gan
iekārti «piķi» .. .

Bet darīja arī «vecie

būdas» un burši alum savu tiesu . . . Neskaitāmas reizes vajadzēja taisīt ar viņiem

«šmolles», tas ir, skūpstīties, kas gan ar alus pierasotām ūsām un bārzdām nebija
visai patīkami.

«Gaiļi» sen jau bija pāri, un nemanot kneipja dalībnieki cits pēc cita nozu-

duši. Tiem, kuri bija palikuši, arī acis bija pavisam gurdas un galvas kārās uz

krūtīm. Bet tie jau arī cits pēc cita bija pazuduši, tikpat kā ūdenī iekrituši
.. .

Beidzot viņi bija vēl tikai trīs
.
.

. Kārlis, Perlants un oldermanis .
.
.

Bet arī pēdējais bija kļuvis pavisam tāds vēlīgs, un galva tam lāgā vairs

nestāvēja uz kamiešiem. Beidzot tas piecēlās, bet streipuļoja.
«Fuksi!» tas iežegojās

. . . «Palīdzi man uz rumpelkambari tikt . . .»

Kārlis paņēma viņu zem rokas un ieveda pazīstamajā blakus telpā, kurā viņš

bija gulējis slims. Bet, ak tu kungs, to skatu!
.. . .Gandrīz visa sabiedrība, kas

slepeni bija pazudusi, te viņa bija! Krustiem šķērsām pa platajiem matračiem

sakrituši, tikpat kā koki mežā
.. . Cits uz mutes, cits augšpēdus, izstieptām

kājām un rokām! Visi šņāca un krāca dažnedažādās intonacijās .. .
Lai gan Kārlim jau prāts bija tāds apmiglots un vēlīgs, tas tomēr vēl varēja

satiriski padomāt:

«Se guļ vīri kā ozoli!
.
. .»

Uzgājis kādu svabadu vietu uz kāda liela matrača, oldermanis likās uz acīm

«upā!» . . .Dabūjis atspaidu piekusušai galvai, tas vēl kā
pa miegiem dunduroja:

«Dzert alu tik rūgt,

Ai, tas ir tik grūt
..

.
Tur vajag dzimušam latviešam būt! ...»

Kā uzvarētājs Kārlis atstāja šo telpu . . .Viņš bija pārspējis savu skolotāju,

bija dzēris un tomēr nebija piedzēris, jo varēja vēl turēties uz kājām
.. . Tas



609

laikam tādēļ, ka viņa garu turēja mošu jaunie iespaidi
..

. Tomēr
pa

dēli arī

viņš vairs nevarēja noiet taisni . . .
Arī Perlants, pavisam tāds domīgs, šņīpa pie galda. «Visi nu novadīti pie

miera,» Kārlis pašapzinīgu smaidu sacīja. «Nu varam iet arī mēs
..

.»

Perlants it kā iztrūcies lūkojās stīvi apkārt
..

. Patiešām neviena vairs!
..

.
«Vai tev nav vēl kāda pudele alus?» viņš prasīja.

«Jāpameklē!» Kārlis valšķīgu smaidu sacīja. Viņš jau daudzmaz novēroja,
kur citi fukši alus pudeles pirmīt nobāza . . . Nekur saredzēt. Beidzot viņa paša

mētelis, kas karājās pie sienas, izlikās tāds aizdomīgs. Viena roka iebāzta kabatā

un pavisam tāda stīva!

Viņš pieķēra klāt, patiešām alus pudele. Varbūt vēl tā vienīgā un pēdējā,
kura nebija atrasta. Nu, viņi korķēja to tikai vaļā! Kad visas izdzertas, izdzers

arī to vēl . .
.

Kad nebija nu nevienas lāsītes vairs, tad paķēra savus mēteļus un gāja .. .

Kad bija tikuši ārā uz ielas, dzestrais rudens rīts viņu prātus vēl vairāk mig-

loja. Grūti tiem bija kājās turēties un vienam jau nu nepavisam! Tādēļ tie

saķērās rokās un gāja streipuļu streipuļiem . . .Bet, ka viņi tiks mājās, uz to tie

nezaudēja ne mazākās cerības
... Jo sirds tik pilna, tik strauja, tik līgsma!

Viņai vajadzēja kādu «lupti» uz āra
.
.

. Vajadzēja uzraut kādu kantāti. Toreiz

Rīgā tā ko varēja, jo nebija vēl miertiesnešu, kas tādēļ sodīja par miera traucē-

šanu . . . Drīzi skanēja visa iela.

«Grad' aus dem Wirtshaus komm ich heraus;

Straße, wie vvunderlich siehst dv mir aus!

Rechter Hand, linker Hand, beides vertauscht,

Straße, ich merke vvohl, dv bist berauscht ...»

(Taisni iznāku no viesnīcas; iela, cik brīnišķa man izskaties! Labi un kreisi,
abas

puses sajukušas. lela, manu gan, ka esi piedzērusi.)
Nakts sargi un gorodovoji, kas viņus satika, nekā nesacīja, tikai smējās.

Otrā rītā — varēja tikpat labi arī sacīt «pusdienā» — Perlants ar Kārli

savu lielo runci (paģiras) mēģināja noslīcināt tējā. Bet tas lāgā neizdevās. Tādēļ

tie devās uz biedrību, iedzēra šņabi un uzkoda siļķi. Daudzmaz dūšu piesējuši,
tie tad izšķīrās. Perlants devās uz lekciju un Kārlis pie oldermaņa, kas dzīvoja
Suvorova viesnīcā . .

.

Tas arī ne vien bija piecēlies, bet jau rīta svārkos strādāja pič rakstāmā gal-

diņa. Viņš steidza priekš «Balss» kādu ievadrakstu, uz kura drukātavas puika

jau gaidīja. Bija arī pie viņa jau ieradušies Fučis, Pudiķis un Knābis, kuri tomēr

nedrīkstēja runāt, jo onkuls necieta, ka viņu traucē. Bet to tiesu tiem bija tiesība

piebāzt un aizsmēķēt viņa garās pīpes, kādu tam bija vairāk. Pārmaiņus viņi

deva arī Kārlim ievilkt
pa dūmam, un drīzi vien nelielā viesnīcas istabiņa tinas

zilā plīvurā.
Patlaban, kā viņš savu darbu bija nobeidzis un nodevis puikam, ieradās ari

Befis. Bet pavisam saņurdzītā stāvoklī! . . . Krāgs atrauts vaļā, šlipses pavisam

trūka un arī dažu pogu . . . Bez tam vēl noskrambājies un grēka apziņu vaigā . . .

Oldermanis viņu cieši uzlūkoja. «Kur tad tu esi pūlis? ...»

Befis raudzīja smaidīt. «Biju kastenā,» viņš atzinās
.. . «Es tur kāvos

..
.»
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«Tas jau gatavais karātavu humors!» oldermans norūca. «Ar ko, ja drīkstu

zināt? ...»

«Divas reizes kāvos.» Befis ziņoja. «Pirms ar knubuļiem, tad ar kon-

kordiem ...»

Sāpīgi un griezīgi viņu uzlūkodams, oldermans nogrozīja galvu. «Tu viņus

izaicināji?»
«Pie tam netiku!» Befis sāpīgu smīnu atbildēja. «Kalpotāji ar viņiem bija uz

vienu roku
. .

. mani izsvieda uz ielas
. . . Man pat palika nesamaksāts rēķins . . .»

«Ļoti jauki! Tu man to saki, it kā tas nekas nebūtu
. .

.» Plecus raustīdams,

viņš soļoja pa istabu. «Jā, es nezinu, ko konvents uz tam teiks . . .

Katrā ziņā
tiksi rukāts . . . Varbūt pavisam izslēgts . . . Vismazākais sods jau nu tas, ka

nākošā kneipvakarā tev iekārs piķi. Tas ir, ja tev pavisam nenoliegs korteli

apmeklēt ...»

Pieri saraucis, viņš soļoja šurpu un turpu. Sāpīgu smaidu, nožēlojamu vaigu

Befis, nolaidis rokas, stāvēja.

«Bet par visām lietām vajag tiem piesūtīt naudu
par

nesamaksāto tēriņu,»
oldermans apstājies ieminējās

..
. «Lumpēties nevar

..
.»

«Man nav,» Befis kaunīgi sacīja. «Nav ne kapeikas
..

.»

«Kur tad tu liki?!» oldermans viņu cieši uzlūkoja . . . «Tu taču negribēsi
iestāstīt, ka esi turp gājis tukšām rokām

.
. .»

«Vēlāk aiz errastībām aizgāju citur un savu naudu nodzīvoju,» Befis atzinās.

«Redzi, nav ne kapeikas . .
.»

Viņš parādīja savu maku.

«Kur mums tik nopietni naudas vajadzīgs, tur tu izdari tādu stiķi!» Pārmetošu

smaidu tas spēra kādus soļus, izvilka arī savu maku, un arī tas bija tukšs
.. .

«Kur visiem naudas tā vajaga priekš baltiem cimdiem, reprezentēšanās et ce-

tera, et cetera! . . .» Aizskarts tas soļoja atkal pa istabu.

lestājās brīdi dziļš klusums
.. . Pārējie fukši, ievērojot Befja nožēlojamo

parādību, nevarēja nociesties nesmīnējuši . . . Viņš notriekts nopūtās.
Beidzot onkuls apstājās un svinīgi sacīja: «Sataisi savu apģērbu un frizūru

kārtībā, tev būs jāiet pumpēt. Bet nē jau, kad es tevi tuvāk apskatu, ar tādu

noplēstu degunu taču tevi nevar laist ...» Tad pagriezās uz Kārli:

«Rituli (tā korporācija bija nokristījusi Kārli), tagad tev jāpierāda savas

spējas
. . .

Vismaz jāmācās, kā to dara. Tu, Pudiķi, arī iesi līdzi, tev laba izru-

nāšana.
.
. Fučis, — tas arī diezgan neveikls, — tu, Knābi, varēsi iet. Tev

cienīga uzstāšanās
.. .

Trīs pietiks . .
.»

«Labi!» Knābis piebalsoja. «Bet kur lai mēs, onkul, ejam?»
«Kur jums labāki izkrīt

pa ceļam. Lūdziet manā vārdā aizdot man lielāku

vai mazāku sumu, novērtējot situāciju. Arī «vecā būdas» Petermaņa vārdā, ja

apstākļi liekas izdevīgi. Jo mētelis viņam būs papriekšu un nauda tikai pēc tam.

Un, ja visi striķi trūkst un nekas neķeras, tad lūdziet Aleksanderu Vēberu, lai

viņš man aizdod desmit rubļus uz mana honorāra jeb viņa godalgu rēķina . .
.»

Te jāpiezīmē, ka Aleksanders Vēbers saviem līdzstrādniekiem nekādu rindu

honorāru nemaksāja. Toties viņš no administrācijas, t. i., avīzes izdevēju, puses

500 rubļus izdalīja kā «godalgas» pēc sava ieskata tiem saviem līdzstrādniekiem,

kuri viņam visvairāk rakstījuši. Nebūs lieki jāpaskaidro, ka tāds līdzstrādnieku

darba spēks samērā ar tagadējiem apstākļiem viņam iznāca ļoti lēts un avīze

atmeta it brangu peļņu. «Balss» kā nedēļas avīze pirmajos laikos ar savu pār-
palikumu sedza dienas laikraksta «Baltijas Vēstneša» iztrūkumu.



611

«Tad nekavēsimies, laiks ir dārgs!» Pudiķis skubināja. «Kur mēs tevi, onkul,

satiksim?»

«Vakarā, vai nu biedrībā vai dzīvoklī. . . Bet nu ejiet,» tas viņus stūma pa

durvīm laukā.

Tātad uzdevumu viņi bija dabūjuši . . . Kā viņi to izpildīja, no kura gala

sāka, kurā beidza, tā bija viņu darīšana
. . .

Izgājuši uz ielas, viņi īsi apspriedās. Nolēma sākt no pašas augšas. Tā kā

biedrības priekšnieks Kalniņš bija miris, tad pirmais biedrībā un tautā bija
advokāts Mikentāls kā priekšnieka vietnieks. Tā kā Pudiķis teicās pirms kādām

dienām sadzēris ar viņu «tu» brālību, tad viņš domāja, ka tā durvis viņam katrā

laikā vaļā. Bez tam viņš zināja stāstīt, ka tas bagāta tēva dēls, precējis bagātu
sievu un no tantes ievācis prāvu mantojumu. Pazīstama arī esot M. uzupurēšanās

tautas labā. Lai aizstāvētu latviešu tautiskos centienus starp vāciešiem, tas no-

pircis no igauņa Jansena avīzi «Heimat» un izdodot to vācu valodā ar zaudē-

jumiem.
Pie tāda vīra viņi tad gāja ar tām vislabākām cerībām. Un Pudiķis tos ceļus

zin. Dzīvoja tas Teātra bulvāra un Vēveru ielas stūrī.
. .

tikai vienu trepi viņiem
jākāpj. . .

Tur viņi arī drīzi vien bija augšā.

Uzgaidāmā istabā pie oši-krāsotas pultes uz augsta, apaļa skrūves krēsla

sēdēja toreizējais advokāta leibskrīveris un čakli izrakstīja tīrā. Viņu sauca Kal-

niņu. Tā kā viņa bārzda bija ugunīgi sarkana
un, otrkārt, tas savus ne visai

spožos materiālos apstākļus mēģināja uzlabot, ziņodams «Baltijas Vēstnesim» par

vietējiem ugunsgrēkiem, tad Latviešu biedrības aprindās viņu dēvēja par Uguns-
Kalniņu. Tas nebija domāts kā lamas vārds, bet Kalniņu bija tik daudz, ka vaja-
dzēja kādas izšķirības, lai. vienu piesaucot, zinātu, kurš īstenībā domāts. Tādēļ
Uguns-Kalniņš to nemaz Jaunā neņēma, ka viņu tā sauca, bet ieskatīja to «uguni»
kā sev piekrītošu predikātu resp. atribūtu.

Pudiķis tā tad arī uzrunāja pilnā vārdā un sacīja, ka viņiem steidzīgi vajagot
runāt ar konsulenta kungu.

«Tik ātri tas neies,» sekretārs atbildēja. «Viņam pašlaik svarīgs apciemo-

jums kāds no lielās ģildes . . . Viņš pavisam projām, dibenā
.
. .»

«Tādā gadījumā būsiet tik laipni viņam pasacīt, ka viņš tiek lūgts uz acu-

mirkli iznākt ārā,» Pudiķis rīkoja.
Sekretārs sacirtās. «Vai tad jūs domājat, ka jau, tiklīdz katrs pieteiks, viņš

jau tūlīt skries ārā. Lūdzu, uzgaidiet
. .

.»

«Te nav runa par katru!» Pudiķis kļuva stingrs. «Kā jūs varat iedomāties:

Mikentāla kungs zinās, ka pie viņa atnākuši latviešu studenti, un liks tiem

gaidīt? ...»

«Va' tad jūs domājat, viņš jau tā pēc tiem latviešu studentiem griežas?»
Kalniņš ironiski iejautājās. «Vai zināt arī, kas pie viņa acumirkli iekšā? Konsuls

Rabemans no pilsētas valdes partijas. Tas gan ir drusciņ vairāk
. . .»

Viņš domāja, ka ar to pietiks, bet nekā
. . .

«To tikai var izšķirt pats konsulenta kungs, jūs par to neesat noteicējs!» arī

Knābis tagad uzstājās. «Ejiet paziņojiet, ka te ar viņu grib runāt studenti kādā

pavisam ārkārtēji steidzamā darīšanā
. . .»

«Viss viens pīpis!» Kalniņš stūrgalvīgi pastāvēja. «Ja katra dēļ celšos un

skriešu, kad tad savu darbu padarīšu? ..,
Trīs raksti līdz vakaram vēl jāpa-

gatavo ...»

Neievērodams viņus vairs, tas rakstīja tālāk. Bet, kad visi trīs studenti viņu
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sāka, tā sakot, caururbt ar saviem skatieniem, viņam tomēr tapa neomulīgi. Viņš

jau bija arī diezgan cilvēks, tas Kalniņš! . . .

Labi, — ja viņi gribot, viņš varot to lietu aplinkus paveicināt. lešot ķēķī, pie-

teikšot meitai, lai tā pasaka cienmātei, vai tā nevarētu pateikt kungam, vai viņš

nevarētu iznākt uz kādu īsu darīšanu. .
.

«Nu, itin pareizi!» Knābis apstiprināja. «To jums jau sen vajadzēja darīt
..

.»

Viņš piecēlās, iegāja pa sānu durvīm ķēķī un atgriezās ar ziņu, ka meita

apsolījusi pateikt.
Pēc brīža iznāk ārā pati cienīgā, neliela, pasmuidra, vēl pajauna. Gan laipni,

bet caururbjoši tā uzlūko studentus, it kā gribēdama ieskatīties viņu sirdīs un

īkstīs. Viņa pat neliekas ievērojam viņu dziļo un godbijīgo paklanu. «Ko jums

no mana vīra vajadzēja?»
«To mēs varam sacīt tikai viņam zem četrām acīm!» Pudiķis, kautrīgi smaidī-

dams, attrauca.

«Tad jums būs jāuzgaida,» viņa laipnu smaidu, bet apslēptu asumu atbil-

dēja. Un, pagriezusies uz skrīveri, sacīja:

«Jūs, Kalniņ, jums laika būs, —
aiziesiet līdz Kaļķu ielai un nopirksiet man

vienu pāri bērnu zeķītes. Pie tās reizes pārnesiet man arī kādu kamoliņu dzijas
.. .

Se būs jums nauda ...»

Sāpīgi vaigu saviebis, Kalniņš saņēma sīknaudu.

«Ar to galu varat pieiet pie Anspacha un apklausīties, vai nav jau iztīrīta

mana gaišā kleite,» kundze pavēlēja.

«Atvainojiet,» Kalniņš uzdrošinājās pretoties, «bet man te steidzīgi kāds
raksts jānoraksta ...»

«Es taču jums nesaku tūdaļ,» kundze piesarka, — «tad, kad esat to pada-
rījuši ...»

«Bet man vēl jānoraksta citi raksti,» sekretārs sāka dumpoties. «Tie man

visi steidzīgi jādabū gatavi! ...»

«Gan jau varēsiet!» kundze vēl jo vairāk piesarka. «Garām ejot, vārāt vēl

pieiet pie kurpnieku meistara Adlera, lai viņš pienāktu noņemt man zābakiem

mēru...»

«Arī to vēl!» Kalniņš, tagad jau pavisam sāpīgi saviebies, nopūtās.
«Nu, zināms! Var taču gan tā iekārtoties, ka arī kāds brītiņš laika iznāk.

Es jau lūdzu jums pieiet, tikai garām ejot. Nesaprotu, kā cilvēks var būt tik

nelaipns?! ...»

To teikusi, tā uzmeta sekretāram pārmetošu, bet jau gandrīz iznīcinošu ska-

tienu, atgrieza muguru un cienīgi aizgāja.

Tas, cilvēks, nu vairs nevarēja nosēdēt, bet uztraukts nolēca no sava buka.

«Redziet, kungi, redziet, tas man caur jums! Es jūsu dēļ gāju ķēķī, bet viņa
domā, ka es nezinu, kur savu laiku likt. Trīs raksti man vēl šodien jādabū ga-

tavi
.. .

Kā es to lai paspēju?!... Par astoņpadsmit rubļiem mēneša algas, ko

jūs gan domājat?!
.. . Man jābūt par to rakstvedim, jābūt skrejpuikam, man

jābūt ķēkšai, man jābūt kalpam! Kurš
gan no jums manā vietā to uzņemtos .. .

Nebūtu es jūsu lietā iejaucies, es mierīgi varētu nobeigt savu darbu ...»

«Cilvēks, neerrojies!» Knābis, saslējies klasiskā pozā, citēja. «Arī mūsu laiks

ir dārgs. Mēs ilgāk neuzkavēsimies, bet savas darīšanas izdarīsim caur vēstuli
.. .

Uz redzēšanos ...»

Kad viņi bija nokāpuši lejā uz ielas, Pudiķis atņēmās: «Tādi mums tie pat-

rioti ir! Tādi mums ir tie tautas pīlāri! Aiz kāda iemesla, es gribētu zināt, tad
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tāds vācu konsuls pie viņa lien?! Tautas priekšā, jā, tur mēs esam tādi, bet aiz

muguras atkal citādi . . .»

«Par viņu pašu es nesaku, neesmu viņu redzējis un nezinu spriest,» Kārlis

domīgi iebilda. «Bet tā viņa kundze, — tā nu gan patriote nav
..

.»

«Kā viņa mums skatījās pāri pa galvu!» Pudiķis sāpināts piebalsoja. «Man,

viņas vīra «tu» draugam? Tā jau ir tā nelaime tiem mūsu tautas pīlāriem! Paši

viņi būtu vēl cik necik, bet tās sievas velk pavisam uz citu pusi
...

Es gribētu
zināt, vai arī letoņiem tā skatītos tā pāri, kad tie būtu pie viņas vīra nogājuši? . . .
Vācu krāsneši nu katrā ziņā tiks uzņemti pavisam citādi! . . .»

«Bez šaubām!» Kārlis, izpatikdams draugam, piebilda. Tikai Knābis, vilk-

dams savu smalko dūmu, paturēja savu aristokrātisko mierību un izturējās pret

visu notikušo vienaldzīgi. «Homo
sum,

humāni nila mc alienum puto,» viņš
sacīja. (Esmu cilvēks, un nekas cilvēcīgs man nav svešs.)

Tagad viņi nolēma doties pie Aleksandera Vēbera Skolas ielā. Tas kā neno-

liedzams patriots viņus labāki sapratīs.

Tas, protams, sagaidīja viņus ļoti laipni. Ar ko šis varot pakalpot . . . Laikam

viņam kādu manuskripti atnesuši.
. .

«Te mūsu jaunam komiļtonam ir nenoliedzamas rakstnieka dāvanas,» Pudiķis
steidzās atbildēt. «Pagodinos jums viņu priekšā stādīt. Ērgļu Kārlis, — Alek-

sanders Vēbers, «Balss» redaktors-izdevējs.»
«Ļoti priecājos,» Vēbers spieda viņa roku. «Ko tad jūs laba esat

sacerējuši?»
«Ir kāds eposs iz latviešu mitoloģijas,» Pudiķis attrauca .

.
. «Tikai vēl jāpie-

liek pēdējā roka. Var būt. ka uz priekšu jums to pienesīsim ...»

«Būšu gaužām pateicīgs!» Vēbers palocījās.
«Atvainojiet, ka mēs jūs tagad mazliet apgrūtinām kādā citā lietā,» Pudiķis

iesāka. «Mūsu oldermans Onkuls lūdz jūs aizdot viņam pēc iespējas, nu, teikim,

kādus desmit — divdesmit rubļus
. . . Tas ir, pēc iespējas

. . .»

Vēbera vaigs kļuva stipri garāks. «Pēc iespējas — man šoreiz vis tik labi

neiekristu! . . . Tas ir, ja spiedīga vajadzība, tad jau jārauga ...
Es šejienes stu-

dentu apstākļus tik labi nepazīstu. Pēterpilī, kad es studēju, ar stundām varēja it

labi pelnīties. Es pat vēl naudu uz mājām varēju pārsūtīt .
.

.»

Pudiķis mazliet saslējās. «Te Rīgā mums stundu nav ko dot, mums drīzāk tās

nākas ņemt — —»

«Nē, nē,» Vēbers viņu pārtrauca, «es jau arī tikai sacīju, attiecoties uz

Pēterpils apstākļiem ...»

lestājās tāds mazs, neomulīgs starpbrīdis .
.
.

«Lai gan ļoti liela vajadzība, mums tomēr ļoti žēl, ka jūs esam apgrūtinā-
juši,» Pudiķis iesāka tādā mazliet divdomīgā tonī. «Jūs varat saprast, ka velti

pie jums nebūtu griezušies, bet, tā ka nu jūs paši atrodaties tādos apstākļos, ka

nespējat mums palīdzēt »

«Nē, nē, ja jau vajadzīgs, tas man jādara,» Vēbers, ķerts vārīgā vietā, iesau-

cās. Smaids viņa sejā izteica tik daudz kā: (tik daudz jau gan man vēl būs kā

aizdot jums desmit rubļus . . .
«Nepārprotiet mani aplam,» viņš turpināja. «Es

pilnīgi nostājos uz principa, ka mums savus augstskolu mācekļus vajag pabalstīt.
Jo tikai tā mums var rasties labi daudz mācītu vīru, kuri atkal citiem var palī-
dzēt. Nepieciešamā gadījumā esmu pat uz miera pats aizņemties, lai varētu

studentiem izlīdzēt . . . Jūs sacījāt .
.
. desmit rubļu —?»

Un ātri viņš izvilka no savas kabatas grāmatas desmit rubļus un nolika tos

uz galda, lai Pudiķis nedabūtu savu prasību paaugstināt uz piecpadsmit un pat
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divdesmit, kas it viegli varēja notikt
.. .

Ka radijas, tad viņš Pudiķi laikam
gan

pazina it labi
. . .

Pašlaik pie viņa kabineta durvīm pieklauvēja Vēbera gaspaža, liela, bet

diezgan drukna un sārta kundze.

«Sascha, darf ich dich storen?» (Saša, vai drīkstu tevi traucēt?)
«Gleich, sogleich!» tas atsaucās. (Tūlīt, it tūlīt!)
Tā kā veikals bija nodarīts un nākuma mērķis izsmelts, tad viņi negribēja

ilgāk viņu uzkavēt un atvadījās. Viņš tos pavadīja līdz trepju galam, izsacīja

cerību, ka nākošo reizi viņi to apciemos ar manuskriptiem, un griezās tad atpakaļ

pie savas kundzes.

«Diezin kāda cīņa tam atkal ar viņu jāizcīna,» Pudiķis, nonācis lejā, uz

biedriem sacīja. «Redziet, kā es pratu atrast viņa Achiles papēdi? Viņš negrib

lumpēties, lai mēs nepaliktu pārliecībā, ka viņam nav. Bet ar savu gaspažu

viņam ciešanu diezgan, lai arī viņš to vairāk valda kā Mikentāls savu
..

.»

Viņš nu Kārļam apstāstīja plašāki tos apstākļus, no kam bija slēdzams, ka tā

nav nejaušība, ja gaspaža piepeši pieklauvēja pie kabineta durvīm. Vēbera

kundze nepavisam neturot uz studentiem labu prātu, tādēļ ka tie pavedot viņas
vīru uz žūpošanu. Jo Vēbers, kad reiz noņēmies, dzerot ar studentiem trīs dienas

no vietas.

«Vienreiz nu tāds joks!» Pudiķis stāstīja. «Atgriežoties mājā no tādas knei-

pošanas ar studentiem, Vēberu viņa kundze saņem ar gardiņu sprediķi. Viņš
itin īsi: «Adē!», aiziet un dzer atkal divdesmit četras stundas no vietas. Pāriet

mājās, viņa atkal pretim ar gardiņu sprediķi. «Hast dv noch nicht genug? adē!»

Vēbers atvadās un dzer atkal dienu un nakti. Pāriet atkal mājā studentu pava-

dībā, gaspaža atkal skarba pretim. «Also, dv hast noch nicht genug?! Adē!»

Aiziet atkal līdzi studentiem un dzīvo atkal. Un tā lieta atkārtojās vienā un tai

pašā ritmā, kamēr gaspaža beidzot ne vārda vairs un tik mīksta, ka to ap pirkstu
var tīt. Nu viņš paliek mājās pie viņas ...»

Visi nosmējās par šādu smalku joku un laulības karu . . . Vienā ziņā viņu
spriedums par Vēberu bija vienbalsīgs. Lai gan katrs ir cilvēks un katram ir

savas vājības, tad tomēr viņi to atzina par cienījamu tautieti, kurš studentus

saprot, var iedomāties viņu stāvokli un sajūt pret studentu respektu
..

.
Tagad viņi iegriezās pie «Baltijas Vēstneša» un apciemoja Bernhardu

Dīriķi.
Tas savā redakcijas istabā bija nogrimis darbā, proti, izvilka no «Valdības

Vēstneša» sarakstu par tiem latviešiem, kas dabūjuši ordeni vai činu. Citu rak-

stīšanu viņš labprāt atstāja citiem redaktoriem, bet šo pienākumu paturēja sev.

Pret studentiem tas bija parasti jovials un laipns un apprasījās: «Nu, kādu

ciema kukuli man atnesāt?» Ar to bija domāts manuskripts. Bet, ja tie bija
nākuši pēc honorāra, tad palika nopietns.

«Vai jums rindas jau saskaitītas?» tas jautāja.
Ja nebija, tad pameklēja attiecīgos numurus un saskaitīja pats, ļoti droši un

pareizi, ņemdams arvien pa divām rindām uz reizi. Tā, viņš sacīja, nekad nevarot

pārskatīties. Maz tad runāja, parakstīja tikai uz rēķina: «lūdzu samaksāt,» un

sūtīja tad pie sava brāļa, kas pārzināja ekspediciju un kasi.

Bet, ja viņu gribēja aizpumpēt kā tagad, tad sāka smaidīt.

«Priekš kam tad jums tās naudas būtu vajadzīgs? Es principā palīdzu tikai

tiem, kuriem vajag aizbraukt uz mājām ...»

Patiesībā tā bija. Ja kāds cauri braucošs «letonis» vai arī Rīgas politechniķis
semestra beigās gribēja no viņa nopumpēt ceļa naudu, tad nedeva vis, cik tam
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prasīja, bet izprasīja smalki dzīves vietu, cik tālu jābrauc pa dzelzceļu, cik
pa

zemes ceļu. Tad aprēķināja, cik tas izmaksā, un tik lielu sumu arī aizdeva.

«Tagad taču semestrs vēl nav nobeidzies,» viņš Pudiķim iebilda.

«Nav gan,
bet mums tomēr ir spiedīga vajadzība,» Pudiķis steidzās paskaid-

rot. «Viens no mūsu veciem biedriem ir gluži bez mēteļa .. . Redziet, ir auksts

laiks un viņš uz krūtīm slims ...»

«Vai viņam tas mētelis pazudis vai nozagts?» Dīriķis jautāja, skatīdamies

caur savām zelta brillēm zem kuplajām uzacīm.

«Nē jau .
.
. Viņam tāda nemaz nav bijis! . . .»

«Tātad normāli apstākļi un ne nelaimes gadījums,» Dīriķis uzsvēra. «Lai

priekš tam aizdodu, man šķiet, tas ir ērmots prasījums
.
. .»

«Normāli vai nenormāli!» Pudiķis iesaucās. «Mēteļa vienkārši nav, un tas

viņam jāgādā ...»

«Bet vajag taču kāda principa un pamata,» Dīriķis brīnējās. «Nu, jaunais

cilvēks, domājiet paši! ... Ja man visiem būs jāizpumpē priekš mēteļa, kad tāda

nemaz nav bijis, tad taču es nevarētu līdzēt, kaut arī pats savu mēteli aizdotu

projām ...»

Pudiķis ieskatīja to. «Bet vai mums tik vien tā vajadzība kā priekš tā mē-

teļa,» viņš turpināja. «Ja vienam grib palīdzēt, tad principu un motivu var atrast.

Redziet, te ir jauns un censīgs tautas dēls,» viņš zīmējās uz Kārli. «Viņš ir

rakstnieks un dzejnieks, un jūs paši atzīstat viņa dāvanas. Viņam slāpst pēc

zinātņu avotiem, viņš grib izkopt savu garu, grib izglītoties, grib studēt
— —»

«Itin labi!» Dīriķis viņu pārtrauca. «Neviens taču viņam to neliedz . .
.»

«Ar to vien nepietiek, ka neliedz,» Pudiķis iesilis turpināia. «Veco tautiešu

pienākums ir viņu pabalstīt. Viņš labprāt studētu, bet nav naudas
. . .»

«Tad lai viņš pirms sagādā naudu un tad lai studē,» Dīriķis mierīgā garā

pamācīja.
«Tas viņam nav iespējams!»
«Ko tad viņš grib studēt, kad naudas nav?»

«Es jūs nesaprotu!» Pudiķis saslējās.
«Es jūs arī ne! Ja students ir jau vairākus semestrus studējis un tam priekš

studiju nobeigšanas pietrūkst, tad, protams, tam tiesība uz palīdzību. Ja kādam

jau ir kolēģu nauda, bet tikai kāda maza daļa pietrūkst, tam tāpat tiesība aiz-

ņemties . . . Priekš tam jau tiek aizdota nauda no studentu stipendiju fonda. Bet,

ja pašam nekā nav un visu grib sapumpēt, tas man liekas ērmoti
. . .»

«Ērmoti priekš tā, kas nabaga studentu nesaprot!» Pudiķis pietvīka.
«Saprotu viņu itin labi, pats esmu bijis nabaga students. Trīs vīri veselu

dienu esam pārtikuši no viena rundstiķa. Bet tas bija izņēmuma gadījums, īss

laiciņš, ko varēja pārciest, lai tiktu pie mērķa. Kas pats neko neriskē, tas nevar

prasīt, lai otrs tam palīdz . . .»

Mūsu draugus šāds uzskats pavisam pārsteidza un sarūgtināja. «Pie labas

gribas arvien var atrast ceļu, kā palīdzēt,» Pudiķis turpināja. «Bet, ja jau jums

pašiem tādi apstākļi, kas to neatļauj ...»

Viņš mēģināja arī Dīriķi ķert uz vārīgo stīgu, bet tas nevilka. «Ko es varu,

to es daru,» viņš atbildēja, «bet daru aiz principa. Arī pie savas avīzes es stu-

dentam dodu lielas priekšrocības. Ja nestudēts ko rakstījis, tam tad vajag izturēt

to vissmagāko kritiku. Ne tā studentam. Ja tas ko uzrakstījis, kam vien daudz-

maz kāda vērtība, es to uzņemu ārpus rindas. Un tāpat honorāru ziņā. Es citiem

maksāju tikai grasi rindā, par oriģināliem kapeiku
...

ja daudz, tad pusotras

kapeikas .. . Bet studentiem, kā jūs paši zināt, par
ievadrakstiem 2 kap.
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rindiņā. Par oriģinalstāstiem pat 15 rubļus loksnē, kur no citiem katrā laikā

varu dabūt par
s—B5—8 rubļiem loksnē, ko arī Pūcīts maksā

.. . Bet, kādēļ es to

daru, tur man ir savs princips.»

«Jūs maksājat vairāk nekā citi, tas ir jāatzīst,» Pudiķis piekrita. «Tomēr

samērā ar darbu un pūlēm arī jūsu honorāri ļoti niecīgi. Par mūsu komiļtona

poēmu jums vajadzētu maksāt vismaz divreiz tik daudz, lai viņš daudzmaz var

dzīvot ...»

Dīriķis nokustināja savas kuplās uzacis. «Latviešu apstākļi nu reiz ir tādi,

ka vairāk mēs nevaram maksāt. Izņēmuma gadījumos, ja darbs sevišķi vērtīgs,

mēs ejam vēl tālāk. Es jūsu biedra darbu vēl neesmu izlasījis, bet Andrejam

Pumpuram mēs par viņa «Lāčplēsi» maksājam 300 rubļus. Ne tādēļ, ka būtum

spiesti maksāt, bet aiz laba prāta, tādēļ ka gribam to maksāt
. . .»

«Bet, ja jau jūs, hofrāta kungs, vienam esat pielaiduši izņēmumu, tad dariet

to ar mums arī,» Pudiķis turpināja. «Aizdodiet mums priekš tā mēteļa un kolēģu
naudas .

. .»

«Kā redzu, jaunais cilvēks, jūs ar saviem vārdiem neskopojaties,» Dīriķis

sapīka. «Laikam gribat mani nogurdināt, ka sākat atkal no gala, ko esam jau

izrunājuši. Es taču jums teicu, kādā veidā gribu un varu jums palīdzēt ..
.»

Nekā ar viņu izdarīt! Viņiem cits neatlika kā lūgties piedošanu, ka traucē-

juši, un iet. Un atvadīties viņi atvadījās pilnīgi kā draugi.

Bet, iznākuši ārā, viņi ļoti čortojās. «Redz, kādi mums tie tautieši, redz, kādi

patrioti!» Pudiķis sirdījās. «Tiem citiem varbūt tās sievas vainīgas, bet šim sievas

vairs nemaz nav. «Ko tad jūs gribat studēt, kad jums nav naudas!»» viņš mēdīja.
««Man ir savi principi et cetera, et cetera!» Zinām jau, zinām tavus principus. Ja
«letons» nāk pumpēt, tam mēs mākam aizdot ir ceļa naudu, ir visu. Godīgam
«sēlim» turpretim ir priekš mēteļa nevīdas iedot

. . . Nu lai tik nāk biedrībā runas

vīru vēlēšanas
.. . Mēs viņiem parādīsim to, ka tiem nāksies ar mums rēķi-

nāties ...»

Bet kur nu tagad tālāk iet? legādājās Starpinu. Tas gan ir runas vīrs, bet

nav tik gudrs uz tiem principiem; jūtas drīzāk pagodināts, ja students tam

pieduras.

Pazvanīja. Istabas meita ielaida. Prasīja pēc kunga. Tas esot veikalā. Bet

cienmāte gan mājās; varot parunāties ar viņu.
Turpat jau arī viņa nāca pretim raibu, puķainu mājas kleiti, pensneju uz

deguna.

«O, jemine, studentu kungi, ach herje, ach herje!» tā laipni sauca viņiem pre-

tim, pirms tie vēl
paguva

ko sacīt. «Lūdzu dziļāk, lūdzu
.. . Atņemiet savus

paieto ...»

Viņi arī paklausīja. «Žēl, ka nesastopam mājās Starpina kungu,» Pudiķis pie
tam ievadīja sarunu. «Mums būtu bijusi pie viņa kāda darīšana ...»

«Sāde
gan, viņš drusciņ nevaļīgs veikalā,» kundze nopūtās. «Aber var būt,

ka varēsim iztikt bez viņa . . . Lūdzu dziļāk salonā, lūdzu .
.
. ņemiet plac

..

.»

Viņa tos bīdīja iekšā, vēl iekāms tie bija priekšā stādījušies un minējuši sava

nākuma cēloni
. . .

«Tas ir ļoti nett, ka mūs apciemojat
. . . mēs ļoti labprāt fer-

ķērē ar bildētiem . . .Vakar ar pie mums bij pāris jaun cilvēk no Dorpat, no tādu

latvieš' korporacion, ach, kā viņu sauc?
.. . Le—, le—» viņa nevarēja

atcerēties
, .

.

«Laikam «Lettonia»,» Knābis nāca viņai palīgā.

«Jā, jā, ungefāhr tā . . . Viņiem bija farbīgas cepures ..,
O, student kungi

mūs ļoti bieži apciemo . .
.»
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«Tā jau mums, tiem izglītotiem un turīgiem, visiem kopā jāturas,» Pudiķis

piebalsoja.
«Lūdzu, ņemiet plac!» viņa glaimota mudināja, tad sauca pie durvīm sāņus:

«Herta, mein Kind, Herta ...»

«Ja, Mamma, sogleich!» atskanēja blakus istabā kāda salda balstiņa, kas

liecināja, ka viņas īpašniece iemet vēl skatienu spogulī un sakārto savu frizūru.

Viesi pa tam, nosēdušies ar raibu segu" pārvilktos rokoko stila polsterētos

krēslos, pārlaida slepus skatienu «salonā». Paprāva četrkantīga telpa, gar kuras

sienām daudz eļļas krāsu bildes zeltītos, žuburainos rāmjos. Starp tām divas

portrejas līdzinājās stipri Starpiņam un kundzei. Ikviens tautas vīrs tajos laikos

rūpējās par to, lai viņa vaigs būtu uzticēts audeklim, jo kas var zināt, vai kādā

jaukā dienā to nepiekar biedrības telpās. Mēs atcerēsimies līgsmo uztraukumu,

kāds Starpinu pārņēma, kad studenti ieminējās, ka viņa ģīmetni vajadzētu piekārt
biedrībā blakus Valdemāram un Kronvaldam. Un tādēļ Kārlim bija grūti apslēpt
savu smaidu . . . Viņš aizgrieza vaigu uz stūri, kur bija palmu un puķu mežs,
bet logā mundrs, dzeltens kanarijas putniņš lēkāja savā būrī. Tam pretim Knābis

redzēja uz kamina zimzes visādas rotaļu lietiņas, lellīšus, dēļu bundžiņas utt., bet

augšā, krāsns kronī, divi eņģelīši sadevušies rociņas. Viņiem blakus liela stāv-

lampa alebastera kāju un zaļu kupola segu . . . Pudiķa vērību atkal grieza uz sevis

uz sofaja gulošais, balti mazgātais pūdelītis ar ļoti gudrām acīm un sarkanu lentu

ap
kaklu.

«Ļoti skaists sunītis!» viņš ieminējās ...

«Amichen! Komm her. mein Amichen!» mājas māte aicināja
..

. «Tas jau
ir manas Hertas iībliņš ...»

Amītis arī nelikās ilgi lūgties un pietecējis uzrāpās nama mātei uz klēpja.
«Ļoti mīļš un gudrs tīrchens ...» viņa to glaudīja un skūpstīja . .

.

«Rets eksemplārs,» arī Pudiķis noglaudīja viņa galviņu un tā ar savu apbrīno-
šanu ieguva ar joni mājas kundzes sirdi. Viņa sāka stāstīt par sava Amīša apbrī-
nojamām īpašībām, kā viņš prot lūgties, kā viņš prot sēdēt, kā viņš prot padot
ķepiņu

.
. .

«Tiešām!» Pudiķis piebalsoja . . . «Nu tas jau lieliski! . . .»

Bet te uzreiz viņu valodas tika pārtrauktas, kad ienāca sārtvaidze, zeltsprodze
mājas jaunkundze, neliela, apaļa, augstām krūtīm, bet valšķīgām debesszilām

acīm. Viņi visi bija kājās un rindā pret viņu palocījās.
«Mana Herta,» māte iepazīstināja, uz viņu ne ar mazāku labpatiku norau-

dzīdamās kā uz Amīti
...

Un tiešām, arī Pudiķim it kā iedrebējās sirdī. . .
tiešām rets eksemplārs! . . .

«Mana meita,» māte atkārtoja, «un — studentu kungi. — Ach, pardon, es

jau nezinu vēl jūsu vārdus
.. .»

Viņi palocījās pēc kārtas tik pret māti, kā daiļo jaunavu un minēja savus

vārdus.

«Ļoti priecājos ar jums iepazīties,» viņa sonorā balsī sacīja. «Es par jūsu
korporāciju esmu daudz dzirdējusi.»

«Jūtamies pagodināti,» Pudiķis mazliet apjucis atbildēja, «un bez tam, — te

mūsu draugs, vēl rakstnieks ...»

«Ai, ļoti priecājos iepazīties ar latviešu rakstnieku,» viņa piesārtusi vēl

sevišķi spieda Kārļa roku. Mazais putniņš būrī, priecīgi spārnus kuldams, līgsim

iedziedājās . . .«Ak manu mīļo Pipi, mans mazputniņ!» viņa sauca tam pretim.

«Mami, vai Pipi ir udentiņš un cukuriņš? . . .»

«Es viņam ieliku, mein Kind,» māte paskaidroja. Un, kamēr viņa, glaimu



618

vārdus runādama, rīkojās gar būrīti un Pudiķis gaidīt gaidīja izdevību, kā viņai

asistēt, māte ar labpatiku viņa biedriem sacīja: «Pipi arī manai Hertai lībliņš,

Pipi un Arni, abi divi
.. . Bildēti cilvēki, tie jau mīļo dabu

.. . Mana Herta

tokš nolikusi Lomonosova ģimnāzijā lielo eksāmenu. Pie profesor Kreil viņa ir

ņēmusi mālstundas un pie Hēnes klavīrstundas. O, viņi saka, ka manai Hertai

ir talants . . .»

«Bez šaubām,» Knābis apstiprināja.

Hertai, lai gan tā nodarbojās ar būrīti, bija tomēr ausis to dzirdēt. Viņa

piesārta kā roze un it kā pārmezdama savieba savas rožu lūpiņas ... «Ach mami,

tā jau nemaz nav taisnība ...»

«Tā ir pilnīga taisnība!» arī Pudiķis iesaucās. «Kāds gan iemesls jūsu mātes

kundzei būtu sacīt nepatiesību?
..

. Viss jūsu izskats, visa jūsu parādība liek

mums noskārst, ka mūsu priekšā stāv ievērojama māksliniece . . .»

«Es māksliniece, hahahaha!» Herta valšķīgu smaidu paskatījās sāņus. «Ak,
ko jūs runājat?! ...»

«Aber, mīļais bērns, nu parādi taču savu mālštik,» māte nopietni sacīja. «Kā

tad tie kungi var spriest, kad viņi nav redzējuši . . .»

«Ak, tur taču nav ko redzēt,» Herta, lūpiņas čūrinādama, tiepās
.. . «Tie

kungi taču daudz ko labāku redzējuši . ..»

«Bet taisni mums būtu ļoti interesanti redzēt jūsu darbu,» Knābis pastāvēja.
«Nav taču ko redzēt . . . iesācējas darbi

. . .»

«Bet mēs jūs lūdzam, jaunkundze,» Kārlis pastāvēja. «Jūs taču nenoliegsiet
mums tiesību pašiem spriest ...»

«Nu, kā jūs vēlaties,» viņa beidzot sacīja — jo arī mama viņai visnotaļ

mirkšķināja ar acīm, — «aiz augstcienības pret mūsu rakstniekiem es padodos.
Tikai ieteicu jums nesagaidīt neko lielu ...»

Arī Kārlis sāka ar labpatiku noraudzīties uz šo meitēnu. Viņam patika tas,

ka viņa pielika visas pūles, lai runātu skaidri pa
latviski

..
.

Viņa pagriezās kur sāņus un atnesa kādu atliekamu mapi, kura slēpa viņas
gleznu. Visi piecēlās un sastāja rindā ap apaļo galdu. Arī mama piedalījās ap-

brīnotāju pulkam un līdz ar viņu mazais Arni. Ar priekškājām uz galda un pa-

kaļkājām uz krēsla, tas, asti luncinādams, izsacīja ar citiem savu solidaritāti.

Glezna rādīja klinti jūrmalā, pret kuru skalojas satrakoti viļņi .. .
«Nu, tas taču ir kas lielisks!» Pudiķis iesaucās. «Kādi gaismas stari, kādas

nianses! . . . Nē, te parādās daudz vairāk kā talants, te parādās ģēnijs ..
.»

«Ģēnijs, man?!» Herta piesārtusi smagi dvesa. . . «Ak, ko jūs runājat? ..
.»

«Aber, Herta,» mama ieminējās, «tie kungi no Lettonia aber vakar grad to

paš' teica . . .»

«Nē, kā cilvēki prot glaimot!» Herta tielējās, bet spridzīgi viņai acis dzirk-

stījās, ko viņai tālāk teiks . . .
«Nemaz nē!» Pudiķis trauca tālāk. «Šīs baltās šaltis, šīs ūdens paltis ...

kā

viņas putodamas šļakst uz augšu! ...
Es tīri it kā sajūtu, kā ūdens piles spricē

manus vaigus . . . Nē, patiešām, jaunkundze, jūs nedrīkstat turēt savu sveci ilgāk
zem pūra. Jums vajag izstādīt savu gleznu Latviešu biedrībā, lai visa tauta to

redz ...»

«To jūs sakāt, bet diezin, ko domā rakstnieka kungs!» Herta valšķīgu smaidu

paskatījās sāņus uz Kārli, kurš bija nogrimis kritiskā aplūkošanā.
«Taisnību sakot,» viņš it kā aizmirsies izsacījās, «man Pudiķim jāpiebalso.

Viļņi patiešām vizuļojoši traucas pret klinti. Varētu vēlēties vēl vairāk drosmes
.. .
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viļņi varētu šķelties vēl daudz augstāk, daudz varenāk pret to klinti. Jūsu ban-

gas pārāk pie zemes, pārāk nobaidījušās — —»

Pudiķis piegrūda viņam lēnām pie sāniem, jo jaunkundzei jau sāka krūtis

cilāties un vaigi tvīkt.

«— — bet tomēr viss kopējais iespaids,» Kārlis atjēdzies nobeidza,
— «nemaz jau nevar iedomāties, ka mums, latviešiem, būtu tādi talanti .

.
.»

«Aber grad to pašu ari tie kungi vakar sacīja,» Starpina kundze glaimota
apstiprināja.

Bet Herta tomēr mazliet jutās aizskarta. «No jums jau var patiesīgu kritiku

sagaidīt,» viņa uz Kārli sacīja, gan laipni, bet ne bez rūgta piemaisījuma. «Esiet

pārliecināti, ka es savus trūkumus pate visvairāk izjūtu un atzīstu
.. .

Paldies,

kritiķa kungs!
..

.»

«Tās jau tikai manas privātas domas,» Kārlis it kā aizbildinājās. «Esmu jau

pats vēl tikai jauns iesācējs. Tādēļ neļaujieties atbaidīties, jaunkundze,» viņš
sniedza tai roku. «Per aspera ad astra!»

«Pateicos!» viņas acis valšķīgi spridzēja, un rokas spiediens tam liecināja, ka

viņa to saprot un tam piedod .. .
Viņa ielika apbrīnoto gleznu atpakaļ mapē un nolika to nost. Arī viņa tagad

piesēdās pie galda, paņēma no mamas Amīti, spieda pie viņa savu vaigu un to

glāstīja. Pudiķim tīri uzdīga sirdī skaudība, viņš labprāt būtu Amītis. Te it kā

uz kādu slepenu mājienu kalpone ienāca ar paplāti un glāzēm un pudeli vīna.

Mama ielēja un lūdza ņemt par labu.

Valodas sāka arvien vairāk raisīties. Sāka pārrunāt dienas notikumus. «Tā-

tad konsulents Kalniņš nomiris», mama aizņēma to, par
ko avīzes pēdējā laikā

visvairāk rakstīja. «Nu sakiet, nu sakiet, aizbrauc no auslanti un mirst nost!
.. .

Kas nu viņa vietā to biedrību fīrēs?»

Viņa to izteica tādā balsī, it kā Kalniņš pats vien uz savu gribu būtu

nomiris
.
. .

«Viņš, mūsu neaizmirstamais priekšnieks,» Pudiķis ar patosu sacīja, «ir zau-

dējums ne vien biedrībai, bet visai tautai. Tomēr cerēsim, ka radīsies viņam

cienīgs pēctecis viņa pēdās . .
.

Latviešu biedrībai ir trīsdesmit seši runas vīri . . .»

«Mūs papa jau ar tur ir,» Starpina kundze piebilda. «Bet viņš gan vairāk

ķimerējas par tām teātra lietām. Aber brīžiem tā noerrojies, tā noerrojies! . . . Tas

Ādolfs Alunāns laižot vaļā tādas neķītras kuplejas
..

.»

Pudiķis arī nepavisam neturēja labu prātu uz Ādolfu Alunānu, kurš, pēc

viņa domām, bija savos paņēmienos plebejisks. Tādus cilvēkus, pēc viņa domām,

vajag mīt, mīt, kamēr tie paliek pie zemes. Reformas pie teātra katrā ziņā vaja-
dzīgas. Varot jau dabūt arī citu direktoru. Esot Kazimirs, esot Bodniek Jaun-
zems, esot Rozentāls-Krūmiņš no Petrogradas. 162 Visderīgākais, pēc viņa domām,

esot viņu pašu komiļtons Jānis Bergs, kuram ārkārtēji lielas aktieru dāvanas, un

studēts cilvēks paliek studēts. Ja visi striķi trūkst, varot pat pieņemt ārzemnieku,

lietpratēju, kādu aktieri no vācu pilsētas teātra. Viņam jau pašam nemaz neva-

jag spēlēt, lai viņš tikai parāda citiem, kā tiem jāspēlē. Gluži tādās domās bija
arī Starpina kundze, un tā viņiem attīstījās dzīvas valodas.

Kārlis un Knābis pa tam šķirstīja uz galda atronošo, ar sudrabu apkalto ģī-

metņu albumu. Herta, rotaļādamās ar Amīša sarkano kakla saiti, sniedza viņiem

vajadzīgos paskaidrojumus.

«Tas ir papa, mama, es un Amītis. Tas ir konsulents Mikentāls ar kundzi,

dzimušu Mārc. Tas ir profesors Kreils, mans skolotājs, viņa kundze ārzemniece.

Tas ir profesora Kreiļa papa un mama, pavisam vienkārši cilvēki. Tas ir Krauk-
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līt kungs ar kundzi, dzimušu Mikentāl. Magone Krauklīt jaunkundze. Viesturis

Krauklīt jaunskungs. Tālivalds Krauklīts . . .
Mana draudzene Ņina Plauss. Tā ir

viena Olufejeva kundze ...»

Bet kas tas?! Kārlim likās, ka albumā būtu tas pats garais vācu junkurs, ar

kuru viņam iznāca sadursme.

«Kuno Rabeman kungs,» Herta paskaidroja. «Tas ir viņa papa, konsuls,

un tā ir konsula kundze ...»

It kā ar aukstu ūdeni apliets, Kārlis viņu lielām acīm uzlūkoja. Arī mama

tika uz šo momentu vērīga.

«Jā, jā, konzul Rabemans», viņa neticīgam vēl apstiprināja. «Mēs ar viņiem

ferķērē . . . Pie konzul kundzes es esmu tikpat kā zu hause, un viņas meita, ba-

ronese Bimmelštein, ir mana «tu» draudzene. Mēs neferķērējam vis ar šādiem

tādiem ...»

Ikkatrs vārds Kārlim bija tikpat kā āmurs sitiens pa pieri. Tātad viņi, visas

latviešu tautas vislielākie ienaidnieki, ir te tie vislielākie tuvinieki! «Bet es

nesaprotu,» viņš beidzot iebilda, «jūsu vīra kungs taču runas vīrs Latviešu

biedrībā? ...»

«Ir jau gan,» viņa, it kā no augšas nolaizdamās, atbildēja, «kad jau viņu
ievēl, amats tokš jāpieņem ...»

«Bet kādēļ tad jūs draudzējaties ar vāciešiem un ne ar latviešiem?»

«Ar latviešu bildētiem mēs jau arī ferķērē, ar dokteriem, advokātiem un kauf-

maņiem,» Starpina kundze atbildēja, «Tie ir mūsu štande. . . Aber lai mēs

draudzējamies ar kādiem fūrmaņiem un pačukiem, to taču no mums nevar pra-

sīt.. .Nu labi, man' vīrs ir Latviešu biedrībā runas vīrs, bet vai tādēļ jau man

jādraudzējas ar katru prastu cilvēku, ja viņš latvietis?
.
.

.

Tad jau, alzo, man ar

pačukiem vien būtu darīšana un godīgs cilvēks pie mums nemaz nevarētu ienākt.

Vai ne, ko?» Un, apstiprinādama savas domas, viņa gārdi nosmējās.
Tik daudzkārt Kārlis šādus uzskatus bija jau dzirdējis, un tomēr viņam bija

tā, it kā kāda aizmirsta balss viņa krūtīs saceltos, ka tā nav taisnība. «Protams,»

viņš piesarcis iebilda, «viens esam prastāks, otrs smalkāks, bet visi esam viena

tauta ...»

«Tauta, špāss!» viņa atmeta ar roku. «Ko man tā tauta dod? Ja gribat labu

kafeju, to dabūsiet tikai pie Angelbeka un Mencendorfa. Anštendīgu apģērbu un

labu šniti dabūsiet tikai pie cunftīga meistara. Papam te taisīja tāds latviešu

skroderis, par
lētu naudu apņēmās. Aber fasungas nepavisam, svied kaktā, kad

gribi
._.

.»

«Ūja, mami, kā tu runā!» arī Herta iejaucās. «Varbūt, ka latviešiem tāpat
cunftīgi meistari ...»

«Latviets paliek latviets,» mama attrauca, «viņš nekad nevar to, ko

vācietis ...»

«Bet, ja turamies visi kopā, ja esam vienprātīgi!» Kārlis mazliet iededzās.

«Vai Rīgas pilsētas domē vācieši būtu tie kungi, ja latvieši būtu vienprātīgi?
Uzvara sen būtu mūsu.»

«Ach, tā pilsētas dome!» viņa noraustīja kamiešus. «Man' vīrs arvien saka:

tos vāciešus nogāzt jau nebūtu nekāda kunste, bet ko mēs liksim vietā? Vācu

kungi ir iestrādājušies, tie prot tos milzu kapitālus pārvaldīt. Tiem ir nauda.

Nu, ko mēs? Viņiem visas bankas, mums tikai divas špārkasītes. Ko jūs no

latvieša varat nopelnīt? Bet no vācieša jums nāk nauda
..

. Vai ne, ko?»

Un atkal smiedamās viņa apliecināja savu domu pareizību. Protams, ka Kār-

lim tāda valoda nepavisam nepatika, un tādēļ viņš cieta klusu. Arī viņa biedri,
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lai
gan tie piekrita Starpina kundzes «veselīgiem» uzskatiem smalkākas publikas

izšķirošanai no prastajiem, tomēr tik asi un atklāti uzstāties pret visu tautu viņi

nevarēja un negribēja. Bet aiz diplomātijas resp. galantomijas tie kautrējās viņai

pretoties. Ar vīriešiem ir citādi, ar tiem var plēsties, cik gribi, bet ko iesāksi ar

sieviešiem? Un tādēļ situācija, ar vārdu sakot, izvērtās tāda nepatīkama.
Bet Herta, šis gudrais, patīkamais bērns, prata šo neomulīgo stāvokli, nevie-

nam nemanot, pārtraukt. Viņa piesēdās pie klavierēm un sāka sapņaini preludēt.
Visi trīs jaunekļi te atrada patīkamu izdevību piecelties un doties turpu, lai

apbrīnotu viņas mākslu
.. .

Viņa pārgāja uz kūstošo, šmaukstošo «Buču valsi» Galetejā . . . Nevarēja no-

liegt viņas pirkstu veiklību un arī mūzikas sajūtu. Pudiķis bija stipri aizgrābts;

viņai blakus nostājies, tas uzmanīja notēs, lai laikā partitūru apsviestu apkārt, pie

kam, cik vien varēdams, mēģināja viņai pieskarties ar savu elkoni. Kārlis bija
uzlicis savu roku uz krēsla margas, un daiļā spēlētāja, pati nemaz neapzi-

nādamās, to spieda un spieda ar savu muguru .
.
. Lai, Kārlis to labprāt atļāva.

Un mama un Arnis, to visu noskatoties, «šmuncelēja».
Pudiķis starp viņas notīm uzgāja arī tautas dziesmu «Saulīt' tecēj' tecēdama».

Viņš lūdza viņai to uzspēlēt. Un viņa prata ne vien spēlēt, bet arī daiļi dziedāt.

Tik aizgrābjoši, ka Kārlis nevarēja nociesties un piebalsoja. Tas saplūda tik

jaukā harmonijā, ka arī Knābis nevarēja nociesties, nepievienojis savu balsi. Tikai

vienīgais Pudiķis, kas nebija muzikalisks, nespēja neko palīdzēt.
Kad dziesma nobeidzās, viņš aiz aizgrābtības noskūpstīja tai slepeni elkoni.

Viņa it kā sarāvās un nosarka:«Ak jūs nerātnis. . .»

«Piedodiet, jaunkundze!» viņš atvainodamies lika roku uz sirds. «Esmu no

jūsu mākslas gluži apburts. Tas ir maz, ja varu noskūpstīt jūsu drēbju vīli .
.

.»

Māte smaidīdama Knābim sacīja: «Velti viņa nav ņēmusi pie Hēnes

stundas . . .»

Herta piecēlās. «Rakstnieka kungs, vienu lietu es lūgšu no jums! Vai jūs

man to apsolāt?»
«Labprāt, ja tas manos spēkos,» Kārlis atbildēja.
«Tas ir jūsu spēkos

.. . Lūdzu ierakstīt kādu mazu pantiņu manā piemiņas

grāmatā. Lūdzu, lūdzu ...»

Viņa nolika Kārlim priekšā savu piemiņas albumu. Tur ļoti daudz pantiņu
no draudzenēm, pa lielākai daļai vāciski, arī no Magones Krauklīt, tikai rets

kāds latviski. Arī no Kuno Rabemaņa kāds Sillera pantiņš. Tas viņam darīja
ļoti grūtu lūguma izpildīšanu. Un tomēr

...
ko lai dara!

«Atvainojiet, jaunkundze,» viņš, griezīgi smaidīdams, sacīja, «te ir tik daudz

no vācu dzejas karaļiem, ka es neuzdrošinos savus nabadzīgos pantiņus blakus

stādīt. Bet, ja atvēlat, es ierakstīšu kādu tautas dziesmas pantiņu, kas uz jums
tik labi zīmējas . . .»

«Ai, lūdzu, lūdzu,» viņa vēl piebilda, «tikai piezīmējiet, ka tas ierakstīts

no jums.»
Viņš ierakstīja:

«Kur tu augi, daiļā meita,

Kad es tevi neredzēju?
Baltām diegu zeķītēm,
Sarkanām kurpītēm? ...»

Piesarkusi viņa spieda viņa roku . . . cieti jo cieti . . . «Tencinu . . . ļoti patei-
cos

.. . Un nu lūgšu arī tos kungus . . .»
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«Ļoti labprāt,» Pudiķis smaidīdams izsacija savu gatavību, bet tad drusciņ

apdomājās. «Cienītā jaunkundze, nav vienaldzīgi, ko ieraksta. Ja jūs atvēlat, tad

es sameklēšu, kas man tas labākais, un citā reizā ierakstīšu
.. .»

Ar to viņš gribēja nodrošināt patīkamu iemeslu daiļavu viens pats apmeklēt.

«Ļoti labprāt,» viņa tam piekrita, «jau iepriekš pateicos ...»

Tāpat arī Knābis atlūdzās uz nākošu reizi un tad apskatīja savu pulksteni . . .

Viņi jau pavadījuši diezgan ilgu laiku
.. .

tagad jāatvadās .. .
«Aber ar ko tad papa jums būtu varējis pakalpot?» Starpina kundze ieminē-

jās. «Ko lai viņam saku?»

«Ak jā,» Pudiķis atcerējās, «bija tāda maza finansiela padarīšana — —»

Bet tad viņš it kā atjēgdamies apklusa un ar saviem biedriem saskatījās. Nebija
taču iespējams atzīties, ka viņi nākuši nopumpēt.

«Ach so, lūdzu, kas tā par
lietu?» viņa gribēja zināt.

Pudiķis nu bija tikpat kā spīlēs. Te viņš piepeši apķērās . . . «Man bija tas

gods vienu dienu aizņemties no Starpina kunga desmit rubļu. Tos nu tagad
nācu atdot ...»

Un, izvilcis savu portmoneju, tas atdeva Starpiņa kundzei vienīgo desmitnieku,

kas tam bija, proti, to, ko vēl necik sen no Vēbera bija saņēmis . . .

«So, so,» viņa domīgi sacīja. «Es gan labprāt sava vīra darīšanās nemišē-

jos, bet, ja naudu dod, ir jāņem ..
. Labi

..
. papam to nodošu

. .
.»

«Jā, un sveiciniet viņu no mums!» Pudiķis vēl piebilda, lai lieta labāki

izskatītos.

«Danke, danke!» viņa laipni sacīja. «Aber neaizmirstiet tik, kungi, mūsu ielu

un numuru!
.... Apciemojiet mūs atkal . ..»

Un Herta vēlreiz sevišķi cieti nokodināja: «Tā ka, rakstnieka kungs, mūs

atkal apciemojiet . . .»

«Bet katrā ziņā!» Pudiķis pasteidzās atbildēt Kārļa vietā
.. . «Mēs nāksim

ierakstīt savus pantiņus ...»

Un vēlreiz galvas mājieni un sveicieni durvīs, un vēlreiz viņi atgriezās un pa-

klanījās, pie kam māte un meita vēlreiz uz tiem ar labpatiku noskatījās, un Amītis

valšķīgām acīm sprausloja un vēdināja asti . . .

Tad viņi bija ārā uz ielas
..

. Gāja labu gabaliņu un nerunāja ne vārdu.

Jo visi sajuta, ka, attiecoties uz savu tiešo mērķi, tie bija atkal turpat, kur šorīt

iznākuši, tas ir, atkal bez kapeikas
..

.
«Es taču citādi nevarēju,» Pudiķis pēc brīža it kā atvainodamies iesāka. «Aiz-

pumpēt mēs viņu nekādā gadījumā nevarējām ...»

Biedri klusēdami arī ieskatīja, ka citādi nav bijis iespējams.
«Zaudēts tur galu galā nekas nav,» Pudiķis beidzot mierināja. «Gan mēs to

naudu citur uzdzīsim, un pie veča nu mums ir tāds kredits, ka katrā laikā varam

atkal dabūt . . . Un kur tad šis patīkamais brītiņš, ko pavadījām. Kas to būtu

domājis, ka tam Starpiņam tik ņipra meita!
... Jei bogu, tik apaļa, bet šmau-

gana un elastīga . . . Ai, tādu dabūt rokā .
.
. saukt to par

savu! . . .»

«Tas lielākais, viņa ir izglītota un apdāvināta,» Kārlis piebalsoja. «Lai nu ar

par to gleznu es daudz nedodu, bet ar savu balsu tā jau var aizkustināt . . .

Tāds metāls un siltums ...»

«Un vienīgā meita bagātam tēvam!» Pudiķis vēl atņēmās. «Vismaz jau savu

piecdesmit tūkstoš pūrā būs! Man nu šī balodīte jāpatura acīs
.. . nav slikti

tādu pēc studiju beigām pārvest savā būrīti. Es domāju, ka viņa pilnīgi manī

ieķērusies ...»

«Domāt jau var!» Knābis filozofiski piebilda, jo viņam, pēc saviem novēro-
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jumiem, likās, ka viņa vērās pavisam uz citu pusi. Ari Kārlis pie sevis klusu

pasmaidīja. Bet lai! Viņam nav žēl. . . viņš draugam pilnīgi atvēl priekšroku. Jo,
lai gan viņam jāatzīst, ka Starpinu Herta bija itin patīkama meitene, tad taču

viņa nevarēja viņa sirdij atsvērt to, ko tas savā mīlestībā zaudējis. Rēta vēl pā-
rāk jauna un uzasiņoja no jauna, tiklīdz tas par to iegādājās . . . Tādēļ lai jau

Pudiķim notiek viņa dievinātā!
...

Ir tikai dumji, ka ar to naudu tā izgāja, un

kur tagad lai nu iet, un pie kā lai griežas?
«Vai zināt ko?!» Pudiķis, apsvēris galvā visus kandidātus, piepeši ieminējās.

«Aiziesim pie konsulenta Mikentāla sievas tēva Mārča. Tas liekas būt lāga vecis,

kas studentiem jau dažu labu reizi izpalīdzējis. Viņš tikai šad un tad tāds

nevaļīgs ...»

Labi, nolēma nestaigāt pie tā.

Tas jau laikam it labi saprata viņu nākuma cēloni. Pudiķis meklēja ievadī-

jumu. «Redziet, Mārča kungs, atvainojiet, tā lieta ir tāda. Līdz studentu stipen-

diju izdalīšanai vēl ilgi, un korporācija nākusi grūtībās — —»

Bet viņš atmet ar roku. «Runāsim īsi un skaidri, bez kā nav?! Pietiks ar

cēneri? ...»

«Ja mēs jūs neapgrūtinām, — redziet, jums nevajag to lietu saprast tā »

«Se cēneris, un vairāk ne vārda!» Mārcis uzsvieda zilberšeini uz galda.
Pudiķis gribēja justies it kā apvainots. «Jums nevajag saprast aplam .

.
. mēs

negribam jums uzspiesties — —»

«Nu ņem, ņem... ja es negribētu, ko tu man uzspiestu!» Mārcis labsirdīgi
attrauca. «Man, paldies dievam, ir tik daudz, ka studentam nevajag atraut

..
.

pašam dēls būs students. Man tikai tās vaļas pamaz... Vai zināt ko?! Kādu

svētu rītu atnāciet pie manis uz brokasti. Tad uzstādīsim mučeli un parunāsim
par tautas lietu. Tas man patīk! Tikai vienprātīgiem mums vajag būt, ķopā turē-

ties, tad vācietis mūs maisā neiebāzīs! . . . Jums tās galvas, mums tas maks! Kār-

pīsimies, ka tur lai velns
par mazu paliek! Nu še vēl desmit, var būt, ka vajag .

.

,
Bet tagad atvainojiet, jāsteidzas uz fabriku

.. .»

Studenti no viņa aizgāja tīri līgsmā garā. «Lai arī viņam manieres ir tādas»,

Pudiķis sacīja, «sirds tomēr viņam nav slikta
..

. Vai zināt, ieradīsimies kādu

svētu rītu pie viņa! Pagodināsim to lāga vīru!
.. .»

Biedri tam piekrita. Bet kur nu tālāk? Ar to pumpi vien, cik tagad, viņu
vajadzības nebija segtas .

.
.

Nolēma iet pie Pētera Krauklīša, jo tas, liekas, diezgan tāds goda vīrs
..

.
Domāts, darīts. Bija jau pilnīgi tumsa un ugunis sadegtas, kad viņi tur

ieradās. . .

Pazvanīja. Kalpone ielaida. Vai kungs mājā? Esot
gan mājā, bet diezin vai

būšot runājams. Pašlaik esot viesi. Tomēr varot ienākt, viņa apjautāšoties .. .

Antrejā noliekot virsdrēbes, viņiem jau uzkrita kas aizdomīgs . . . Piekārti

vairāki letoņu deķeļi. «Ja tie ir viesi,» Pudiķis biedriem lēni sacīja, «tad tādi paši

viesi jau arī mēs varam būt ...»

Pa tam kalpone ienāca atpakaļ ar atbildi, ka lai nākot uz kunga darba

istabu, kur tiem mazliet jāuzgaidot.

O, te pavisam cita elegance nekā pie Starpiņiem, cita garša! . . . Tumšas mē-

beles, tumši, smagi priekškari priekš logiem un durvīm, lāčādas tepiķi, ādu pār-

vilkti krēsli un sefajs, viss pēc stila. Liels, skaists bibliotēkas skapis, piekrauts
līdz galam ar zeltītām mugurām grāmatām. Grezns galda pulkstens zem glāžu ku-

pola. Visādas rotaļu lietas, starp tām neliels mudulis no Latviešu biedrības. Bez

rakstāma galda vēl kāds otrs sofaja galds, pie kura viņi nosēdās. Te viens
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trauciņš ar papirosiem, otrs ar cigāriem, tiem blakus pelnu trauks, spičku doze

greznā rokturi, ar vārdu sakot, viss uz to ērtāko un patīkamāko! . . .
Tikai viņiem jāgaida, un tas viņus darīja tādus klusus un nospiestus. Ir sa-

protams, ka, klusu sēžot, tie sāka vērot savu apkārtni tālāk aiz šīs istabas sienām.

Aiz vaļējām durvīm kāda tumša, neapgaismota telpa, bet aiz tās tālāk pa pus-

viru durvīm varēja pa daļai ieskatīties apgaismotā salonā, redzēt dažus vaigus

un sekot visām tām valodām, kas tur notika
..

.

Sāpīgi gan,
bet nenostrīdami — un tas viņiem dūrās tikpat kā nazis sirdī ■—

viesi bija «letoņi». Vismaz viņi redzēja no tiem pāra vaigus. Tiem blakus kādu

pusmūža kundzi, puslīdz lielu un puslīdz brangu, enerģiskiem ģīmja pantiem.

Blakus tai atkal daiļa sievietīga būte, tumšmate, smalkiem ģīmja pantiem, apaļām

krūtīm, šmauganu vidu un vispār patīkamu, pievilcīgu izskatu. Tālāk viņi nere-

dzēja, bet ar to viņiem pietika. Pudiķim bija lieta skaidra, ka tā ir Krauklīšu

Magone. Ja viņš nezinātu, ka Perlants ir viņas skolotājs, un viņš pats nebūtu

iemīlējies līdz ausīm Starpinu Hertā, sārtvaidzē un zeltsprodzē, viņš iemīlētos

atkal līdz ausīm no jauna! Bet ar visu to viņš atrada šo šmaugo bruneti par ļoti
interesantu parādību. Viena vaina bija tikai tā, ka tai ļoti grūti nācās izteikties

svabadi latviski — Birkenruhes iespaids! Bet, tā kā tai bija jācenšas skaidri lat-

viski runāt, — par velti tai nebija piedots skolotājs — tad viņas izruna bija
tāda pārāk gramatikaliska

..
. Tad arī viņa ļoti šauri izrunāja vokālus «o»

un «c»
..

.

Viņi varēja skaidri dzirdēt, ko tie tur trieca. Mājas kundze patlaban izsacīja

savus uzskatus par izglītības lielo nozīmi. «Izglītība ir tas lielākais, ko vecāki

saviem bērniem var dot. Uzdodiet jūs cilvēkam smalkas drēbes mugurā, ja viņam
nebūs smadzenēs, labākās aprindas viņu tomēr savā vidū necietīs. Drēbes ari no-

plīst un paliek vecas. Bet tas, kas cilvēkam smadzenēs, tas nenolietojas, to arī

viņam neviens nevar atņemt. Izglītots cilvēks nekad un nekur nebūs kritis. Tādēļ
es arī tēvam saku: «dosim saviem bērniem izglītību!» Vai mēs viņiem kādu ka-

peiku naudas atstājam, — zināms, arī nauda ir laba lieta, — bet tas, kas viņiem
galvā, tas viņiem visvairāk noderēs ...»

Letoņi to apstiprināja kā neapgāžamu patiesību. Protams, ka nevienam prā-

tīgam cilvēkam tur nebija ko pretim iebilst . . . Bet viens no letoņiem pie izglī-
tības prasīja arī vēl klāt tautiskas īpašības

. . . Viņš aprakstīja savu ideālu, kādai,

pēc viņa domām, jābūtot latvju zeltenei. Latvju meitenes lielākais daiļums esot

viņas smaidi. Un viņas tekošā, vērpošā valodiņa, viņas dziesmu vācelīte
.. .

Tad

viņš aprakstīja šī ideāla ārējo izskatu, un tas iznāca tāds, ka zīmējās taisni uz

mājas jaunkundzi. To saprata tiklab māte, kā meita. Pirmā, lūpas sakniebusi,
to ar labpatiku noklausījās, otrā piesārtusi atbildēja:

«To nevar vis apgalvot ...»

«Apropos,» māte ātri iejautājās, «jūsu korporācija jau arī piedalīsies pie
Krišjaņa Kalniņa bērēm?»

«Katrā ziņā!» letonis attrauca. «Vai «Letonija» varētu palikt vienaldzīga,
kad latvju ozols kritis? Latvju tauta un tamlīdz «Letonija» sēro pēc sava

Kalniņa. Mēs pirms bērēm uz Tērbatu atpakaļ nebrauksim, bet sagaidīsim savus

biedrus ...»

«O, tad jūs pilnās krāsās būsiet!» jaunava iesaucās. «Man patīk ļoti jūsu
krāsas.

.
.»

«Protams! Mēs piedalīsimies tik pie līķa goda vakts, kā pie karoga ar savu

karogu un savām krāsām. Mūsu pienākums ir tās rādīt
..

. mēs negribam tās

slēpt ...»
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«Tas tiešām būs viens jauks skats!» māte piebalsoja.
«Mēs par savu devizi un krāsām stāvam un krītam,» otrs letonis pašapzi-

nīgi iebilda: «Mēs nesam tos par spīti visiem tautas nelabvēļiem, skauģiem un

ienaidniekiem .
. .»

«Krāsas tai ziņā ievērojamas,» bija dzirdama arī mājas kunga balss, «ka

viņas galvo par labu audzināšanu . . . Kam krāsas, tie pratīs visur glīti izturēties,

jo citādi viņiem tās nedotu ...»

«Letoņi» glaimoti saņēma komplimentu palocīdamies.

«O, kaut mūsu tautai būtu daudz tādu studentu korporāciju, kurām krāsas!»

jaunkundze sajūsmināta iesaucās
.. .

«Es ceru, bērns, ka mūsu tauta patiešām tādus laikus piedzīvos,» atbildēja
tēva balss.

«Tu, Pērsi!» mājas kundze sacīja savam vīram. «Vai nav iespējams, ka

«Letonija» Kalniņa bērēs dabū viņai piekrītošās priekštiesības? Es domāju, ka

viņa ar savu karogu iet rindā vienā no pirmajām vietām. . . tāpat pie goda vakts

tai būtu priekšējās vietas
.. .»

«Tā, tibiņ, ir Augusta Dombrovska darīšana,» mājas kungs attrauca. «Viņš
ir biedrībā kārtības priekšnieks ...»

«Vai tad kārtības komisijas priekšnieks vien ir tāds kungs?» viņa stingri

uzstājās. «Par to taču jūs varat spriest, it visi runas vīri
..

.»

«Tu ierosini labu ideju,» viņš piekrita. «Mēs, runas vīri, patiešām tur varam

izstrādāt attiecīgu kārtību, kā tas ir parasts dziedāšanas svētkos
.
. .»

«Nu jā, Pērsi!» viņa iesaucās laimīga, kā jau arvienu, kad dabūjusi virsroku.

«Tā taču ir daudz prātīgāki .
. .»

Mājas jaunkundze palieca šurp galvu
. . . viņa caur draperijām pamanīja mūsu

draugus. «Tur, papa, ir sveši kungi, tavā darba istabā,» viņa sacīja.
«Jā, mans bērns, tie ir atnākuši darīšanās

. . . Atvainojiet, kungi, mani uz īsu

brītiņu ...»

«Lūdzam, lūdzam», letoņi atbildēja, kas liecināja, Pudiķim par sirdssāpēm,
ka viņi te nodomājuši palikt ilgāki. Viņi trieca tālāk ar māti un meitu, kamēr

Krauklīts soļoja šurpu pie mūsu draugiem.
«Nu, labvakar, kungi!» tas ienācis apsveicinājās. «Kas man dara to

godu?
. .

.»

Viņi stādījās visi priekšā un nosauca savus vārdus.

«Jā, jā, pazīstu, pazīstu, priecājos,» Krauklīts sniedza tiem roku . . . «Bet ar

jums, —» tas ieskatījās Kārlim cietāki sejā, — «man jūsu vaigs nāk priekšā ļoti
pazīstams ...»

«Viņš ir jauns latviešu rakstnieks,» Pudiķis paskaidroja. «Sacerējis ievēro-

jamu poēmu ...»

«Jā, jā, man ir, ka es būtu par to dzirdējis,» Krauklīts attrauca. «Tomēr

sakiet, kur mēs kādreiz esam kopā bijuši?»
Kārlis piesarka, jo viņam bija diezgan neomulīgi atgādināt viņam visu šo

raibo notikumu. «Paga, paga, kur tas bija?» Krauklīts, mezdams knipjus, gribēja

iegādāties
. . .

«Tonhallē,» Kārlis klusu ieminējās, it kā viņam priekšā teikdams.

«Ak, jā, jā!» vecim mazliet pārskrēja pār vaigu tumša ēna. «Tādas sīkas lietas

iziet no prāta». Un tad, visam tam pāriedams pāri, piepeši ieminējās:

«Ar ko jums varu pakalpot, kungi?»

Tagad nu Pudiķis stājās priekšā. «Atvainojiet, Krauklīša kungs, ka_ mes jus

apgrūtinām, mums būtu tāda maza finansiela darīšana. levērojot ārkārtējos
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apstākļus, caur ko korporācija nākusi grūtā stāvoklī, un ievērojot, ka viņas atse-

višķiem biedriem visai maz līdzekļu, — jo mēs, latviešu studenti, pa
lielākai

daļai visi esam mazturīgu vecāku bērni — — —»

«Tad jau naudas būs vajadzīgs,» Krauklītis viņu pārtrauca, nevarēdams līdz

beigām sagaidīt viņa garo ievadījumu.
«Būtu ļoti vēlams, ja jūs mums varētu aizdot uz ne visai ilgu laiku!» Pudiķis

apstiprināja.
«Cik tad būtu vajadzīgs?» Krauklītis lēni ieminējās.

Pudiķis piesarka, jo uz tik tiešu jautājumu nemācēja atbildēt. Viņi nebija

iepriekš norunājuši, ko prasīt. Bet tagad vairs nebija laika
.. . viņam jāizšķiras

vienam .
. . «Cik mēs tā pavirši esam aprēķinājuši, tad kādu pussimtu

..
.»

«Nav daudz,» vecis vienaldzīgi atteica, piegāja pie rakstāma galda, izņēma no

atvilktnes piecdesmit rubļu un pasniedza tos Pudiķim. «Tas, kā saprotu, iet per-

sonīgi uz goda vārdu
. .

.»

«Jā,» Pudiķis centās apslēpt savu prieku. «Un par atmaksu mēs centīsi-

mies. Mēs jums ļoti pateicamies, Krauklīša kungs, par izlīdzēšanu
..

.»

«Ne par ko! Man žēl, ka man pašlaik viesi, citādi ar jums labprāt kādu

vārdu vairāk parunātu. Lūdzu, vai pīpējat, kungi?»
«Pateicamies!»

Viņi sabāza papirosus mutē, un arī pats nama tēvs paņēma vienu. «Es jūsu

stāvokli itin labi saprotu,» viņš sacīja. «Ir pareizi, kā sacījāt, maz ir starp lat-

viešu studentiem turīgu vecāku dēli. Pa ērkšķiem un dadžiem latviešu studentam

jācīnās uz zinātņu augstumiem. Bet jūs, studētie, tādēļ ne mazāk esat mūsu tau-

tas lepnums. Mūsu tauta ir bārenīte, jūs esat tie, kas viņu godā cels! Ar ko tad

mēs vislabāk varam pierādīt, ka neesam vienīgi nemācīta kalpotāju tauta? Vienīgi
ar saviem studētiem vīriem ...»

Taisni viņiem iz sirds runāts! «Mēs varam tikai vēlēties,» Pudiķis aizkustināts

sacīja, «kaut mūsu tautai būtu daudz turīgu vīru ar tādiem ieskatiem
..

.»

«Saprotu! Apstākļi paši mūs vieno un dara mūs vienus otriem vajadzīgus.
Izglītotam, kam tās laicīgās- mantas trūkst, bieži vien nākas piedurties pie
tā turīgā. Un tam turīgam atkal ļoti patīkami ar mācītu cilvēku satikties un

izrunāties ...»

«Izglītība un turība ir divas lietas, pēc kā latviešiem jācenšas,» Pudiķis pa-

pildināja. «Turīgiem un izglītotiem tādēļ jāturas kopā. Mums ir savas labākās

familijas tāpat kā citām tautām, tikai viņu varētu būt lielākā skaitā.»

«Jā, jā, bet, diemžēl, tās vienprātības mums trūkst,» Krauklīts sūrojās. «Kad

es savās jaunās dienās ienācu Rīgā un mēs, divi latvieši, satikāmies, studēts vai

nestudēts, mēs apkampāmies un skūpstījāmies. Bet tagad vairs ne studētie, ne

nestudētie nesatiek! «Letoņi» par sevi, «seloņi» par sevi, «pēterburdznieki» par

sevi, «maskavnieki» atkal par sevi. Jauni laiki, jauni likumi!
. .

.»

«Mēs, «seloņi», kā jūs paši varēsiet liecināt, pie tam vainīgi neesam!» Pudi-

ķis pastāvēja.

«Es jau nesaku, ka jūs vien tie vainīgie,» Krauklīts atbildēja. «Bet kā iz-

meklēšanas komisijas loceklis varu to jums zem četrām acīm teikt, ka visi

skandāli un plēšanās Latviešu biedrībā notikuši starp «letoņiem» un «seloņiem» .. .

Nu, nerunāsim vairs par to!
. . . Ja atļaujat, iepazīstināšu jūs ar saviem dēliem.»

«Lūdzam, lūdzam .
.
. būtu ļoti patīkami! ...»

Viņš pavēra durvis no darba istabas uz otru pusi un iegāja kādā piesmēķētā
istabā. Pie galda nodarbojās ar uzdevumiem kāds students nopietni drūmu, bet

perfidu seju, sajukušiem matiem un ne visai svaigu ģīmja krāsu. Viņam līdzās
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divi skolnieki, viens jauneklis gadus divdesmit, otrs astoņpadsmit vai deviņpads-

mit. Vecākajam jau bija tīri brangi padīgušas melnas ūsiņas.
«Stādu še jums priekšā savus abus dēlus: Kārli Viesturu un Tālivaldi,»

Krauklīts sacīja, un abi puikas palocījās. «Te viņu skolotājs, mans audžu dēls,

Maskavas universitātes students Ernests Sutums ...»

Pēdējais nepiecēlās un arī ne visai draudzīgi svešos, galvu palocīdams, ap-

sveica. Kārlim pat likās, ka viņa vaigā būtu pazibējis sarkastisks smīns, kad tie

minēja savus vārdus.

«Kārlis Viesturs, kas jau ir nolemts, ies uz Tērbatu jurisprudenci studēt,»

mājas tēvs viesiem paskaidroja. «Tālivaldis turpretim paliks tepat politechnikā un

mācīsies par architektu. Kamēr Baumanis pakritis, mums, latviešiem, Rīgā nav

neviena architekta. Ar savām būvēm man kauna dēļ jāgriežas pie vāciešiem.

Dzird, ka nu viens latvietis nākšot ārā no politechnikas; to tad gribu uzmeklēt. .
.

Tālivaldi, dēls, tie būs tavi nākamie komiļtoņi. ..»

Tālivalds, it mundris zēns, uz to ar viņiem vēl sevišķi sadevās rokas. Bet

viņa skolotājs, rādīdams savus veselīgos zobus, ironiski nosmējās: «Tev būs tad

jābūvē tādas pilis kā latviešu pasakās. Tu zini, īstā tautiskā stilā: uz ornamen-

tiem jāliek «saules meitas» un «mēness dēli»
.. .

tev tādēļ būs jāstudē, kādi tām

brunči un kādas tām vīzes ...»

«Tās, dēls, nav lietas, par
kurām var smieties,» Krauklīts viņu apsauca. «Tev

savu prātu es nevaru iedot, bet savus bērnus es gribu uzaudzināt tautiskā garā.
Kad arī latvietis ir mācīts un studēts, viņam būs palikt latvietim, cienīt savas

tautas gara mantas un īpatnības. Kādēļ tad latvieši līdz šim bijuši vienīgi kalpa
stāvoklī? Tādēļ, ka viss, kas cik necik nāca pie gaismas un izglītības, piegrieza
tautai muguru. Precēja vācu sievas, piekopa vācu ierašas, runāja vāciski un bija
mums zuduši. Visi tie lielie tirgotāji, visi tie studētie vīri! Es jums daudz varētu

pastāstīt. Dažs labs Rīgas patricietis un baltu vadonis ir savā laikā ielas slaucī-

jis. Tad viņš bija latvietis, nu vairs ne! . . . Nu ir auslenderis un par
latviešiem

mūžam nav dzirdējis
.
. .»

«Ko tas nozīmē?» students attrauca. «Vācijā nav neviena latvieša, un tomēr

tur ielas slauka diezgan. Ja mums nebūtu vāciešu, vai tādēļ mums trūktu izsūcēju?
Tādi brāļi ir vācieši, tādi brāļi latvieši . .

.»

Pudiķis sacirtās, šāds šaubīgs tonis viņam nepatika. «Tam nu gan varētu

daudz ko pretim sacīt, bet mēs atsakāmies katru pārliecināt. Un nav arī laika,

mums jāiet tālāk, jums jāstrādā
. .

.»

«Itin pareizi! Te mums pie matemātiskām formulām jūsu latviešu dieviņi neko

nevar līdzēt
.. . Bet, kam smadzenes saprast, — protamas tās tik vācietim, kā

latvietim ...»

«Nu, strādājiet, strādājiet, neuzturēsim jau jūs ilgāk!» mājas tēvs it kā atvai-

nodamies sacīja. «Mēs iesim tālāk .
.

.»

Arī viesi, mēmi galvu palocīdami, atsveicinājās un gāja mājas tēvam līdzi

uz izeju.

«Tādas domu starpības man ar viņu pastāvīgi,» viņš sūrojās. «Kādēļ viņš
nevarētu būt tāds tautietis, kāds tēvs bija?! Nu, neko darīt... katram savs

prāts, sava vaļa! . . . Atvainojiet nu mani, kungi studenti, mani tie viesi gaida . .
.»

«Lūdzam, lūdzam,» Pudiķis apslēptu rūgtumu sacīja, «negribam jūs

uzturēt ...»

«Labprāt būtu ar jums ilgāki patriecies,» mājas kungs piebilda. «Mēs taču

saprotamies? Jūs tautu neatstājiet, pabalstiet tautisko lietu!
.. .

Drīzi nāks pilsētas
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domnieku vēlēšanas
. . . palīdziet mums! Pamāciet tautas brāļus turēties, paaģitē-

jiet priekš mums. Ja mēs dabūsim rokā Rīgas valdību, mēs jūs neaizmirsīsim!
..

.»

Sirsnīgi rokas spiezdams, viņš tos izlaida pa durvīm, un viņi bija atlaisti.

Atkal viņi gāja labu gabalu, ne vārda nerunādami. Kas attiecas uz tiešo

mērķi, tad jau viņi varēja būt lieliski apmierināti. Sis vecis jau bija goda kungs
caur un cauri, un jāvēlas tikai, lai visi tautieši tādi būtu. Un tomēr viņi atstāja

šo māju, sirdīs ievainoti.

Ne par to, ko tas Maskavas students tur pļāpāja. Ar saviem plebejiskiem uz-

skatiem tas stāvēja pārāk zemu zem viņiem, — vismaz tā Pudiķis domāja, —

lai viņus varētu ievainot. Viņiem nepatika tas, kas notika otrā galā. Un to viņi
tad nu pārrunāja.

Viņam jāiet atpakaļ pie «viesiem», viņš nevaļīgs. «Letoņi» sēž blakus mātei

un meitai, bet viņi kā pāriji netiek ne tuvumā aicināti. Ar mums tikai «darīša-

nas», viņi «viesi»
. . .

Mēs svešnieki un tāļenieki, viņi savēji, kas iesēdušies, tā

sakot, ģimenes klēpī.
«Bet pavisam otrādi nekā pie Starpiņiem,» Knābis ar īstu karātavu humoru

sacīja. «Tur laime mīlestībā un piķis naudas darīšanās, te laime naudas darīša-

nās un piķis mīlestībā. Ir gādāts, lai koki neieaug debesīs ...»

«Pie tam vēl Perlants dod skuķei valodas stundas,» Pudiķis piemetināja.

«Nē, komiļtoņi, to lietu tā nevar atstāt. «Letoņu» gaiļi jādabū ārā no kurvja!
Mums pašiem ļaužu diezgan, kas var paturēt meitu un paņemt pūru. Perlants

pats . . .
bet viņam jāsaņemas .. .

«Letoņi» ar savām krāsām lai nedomā!.
Biedri viņam klusēdami piekrita.

«Un, otrķārt, man nepavisam nepatīk, ka tas uztic savu bērnu audzināšanu

dumpīgam cilvēkam,» viņš vēl atņēmās. «Tādam, kas tik mazcienīgi izsakās par

tautas svētumiem. Līdz šim zēni, cik var nojaust, vēl nav samaitāti, bet cik viegli

jaunās sirdīs var iepotēt kaitīgas idejas . .
.»

Tiklab vienā, kā otrā ziņā tie nolēma Krauklīšu namam piegriezt vairāk vērī-

bas nekā līdz šim. Ai, kad viņiem būtu atklāti brīv savas krāsas rādīt!
..

. Tad

«letoņi» nevarētu vis tik augstu savu degunu celt. . .

Nu beidzot viņi nolēma mest mieru un iet uz Latviešu biedrību ieturēt vaka-

riņas. Strādājuši bija diezgan un pelnījuši ar. •

Šoreiz tie neapmierinājās vienīgi ar «spartiešu» kosti. Tā viņi dēvēja speķī
ceptu siļķi, ko viņi baudīja, kad naudas maz unpriekšā stāvēja liela iedzeršana.

Spartiešu koste tad iznāca lēta un praktiska . . .
Šoreiz tie pastellēja trīs porcijas

bifšteka, ko dūšīgi slīcināja alū. Viņi pie tam gaidīja uz oldermani
un, ja tas

nerāsies, tad aizies pie viņa . . .

Biedrībā, kā jau parasts, sāka lasīties ļaudis un lielā skaitā runas vīri. Bija
viņiem sevišķas «pārrunāšanas», attiecoties uz Krišjāņa Kalniņa bērēm un arī

pilsētas vēlēšanām.

Arī priekšnieka vietnieks konsulents Mikentāls, kurš nu bija biedrības priekš-
gala, noteiktā laikā_ bija klāt. Kā likās, tad viņam tagad stipri interesēja, ko

tauta viņu doma. Vērīgi viņš lūkojās uz visām pusēm un pirmais ar visiem

apsveicinājās
...

leraudzījis mūsu trīs draugus, tas arī negaidīja, lai tie pirmie sveicina un viņš
tad sveicinājumu atņems, bet gāja pirmais klāt un apsveicināja viņus.

«Jus šodien pie manis bijuši?» tas jautāja. «Ja drīkstu zināt, kādā lietā?
..

.»

«Mēs gribējām tevi nopumpēt!» Pudiķis, balstīdamies uz savu «tu draudzību»,

atbildēja.
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Mikentāls it ka sabijies neticīgi viņu uzlūkoja. «Par nožēlošanu, biju aiz-

ņemts.»

«Neuztraucieties tādēļ,» Pudiķis ar tādu divdomīgu smaidu sacīja, «mēs esam

apgādāti .
. . Dzīvo taču Rīgā arī vēl citi krietni tautieši ...»

Mikentāls sajuta šinīs vārdos pret sevi apslēptu asumu. «Nenoliedzami!» tas

paraustīja kamiešus. «Bet labāk jau, ka tas nav vajadzīgs . . .
Atvaino!

. .
.»

leraudzījis kādu jaunpienākušu runas vīru, tas steidzās ar to apsveicināties.

Sarunājoties viņi nosēdās pie tuvākā galda.
«Nenoliedzami!» Pudiķis nosmējās tik skaļi, ka visā zālē varēja dzirdēt. «Ja

es mantotu no vecākiem vismaz savu desmit tūkstoš, sievu precētu arī divdesmit

pieci tūkstoši un no tautas man arī būtu sagaidāms mantojumiņš savu piecpadsmit

tūkstoš, tad man arī — un to es varu teikt katram cilvēkam, — tad man arī

vairāk nevajadzētu! . . .
Tik gudrs mēs tad katrs būtu. Bet nabaga studentam,

kam slāpst pēc zinātņu dzidrajiem avotiem, tam jācīnās ar mazturību un trūkumu.

Dažreiz, tam ne sarkana graša nav kabatā un tas nezin, ko iesākt. Ja viņam kāds

labs tautietis aizdod, ir labi, ja ne, viņš kuļas uz priekšu, kā var! Viņš iet pa

ērkšķiem un dadžiem uz sprausto mērķi.
. .

Un, kad viņš tad visas grūtības pār-

spējis un diploms kabatā, tad viņam tā saldā apziņa, ka viņš to panācis vienīgi

pats saviem spēkiem. Viņam nav jāpateicas ne vecāku bagātībai, ne sievai, ne

tantēm. Tas tad ir daudz vairāk, jo tas ir viņa paša nopelns! .. . Nenolie-

dzami ...»

Viņš pameta saviem biedriem ar acīm, uz kam tas zīmēts
..

.
Mikentāls nelikās to dzirdot, bet dzirdēja it visu, jo ausis viņam sarka vien.

Viņam ļoti tas grauza
sirdī. Bet viņš bija par gudru, lai uz tam reaģētu, un

nebija arī laika . . .Viņam pašlaik bija jāiet uz runas vīru sēdi un viņiem atkal

pie oldermaņa.

Vienpadsmitā nodaļa

Krišjāņa Kalniņa nāve ar katru dienu vai, labāk sakot, katru stundu iekusti-

nāja vairāk Rīgas latviešu sabiedrību. Pašā pirmā acumirklī gan izlikās, ka arī

bez viņa lietas ietu parasto gaitu, jo pēdējos mēnešos viņš jau nemaz nebija bijis
latviešu vidū un ārstējies ārzemēs. Bet drīz vien izlikās tā, it kā bez nelaiķa
latviešu tauta vairs nemaz nevarētu dzīvot. Jo kas nu viņu vadīs, kas viņu

ganīs?!
Gan tiesa, nelaiķis savā laikā bija stipri populārs cilvēks. Ilgus gadus kā

Latviešu biedrības priekšnieks tas ar savām patriotiskām runām bija tautu diezgan

jūsminājis, novēlējis tai augstas laimes un viņu apsveicis. Labu runātāju latvie-

šiem toreiz bija maz, un viņam tik sparīga izteikšana, tik skaidra valoda par tau-

tas brīvību, par gaismu un labklājību, ka tie, kas viņu reizi bija dzirdējuši, to

vairs neaizmirsa. Nodibinājās uzskats, ka viņš ir gudrākais vīrs Latviešu biedrībā

un pats labākais latviešu runātājs. Pēc viņa tad kā otrais nāk Aleksanders

Vēbers.

Tālāk, viņš bija pirmais priekšnieks Krišjāņa Valdemāra nodibinātā kuģnie-

cības biedrībā «Austra», 163 kurā ar saviem simtiņiem bija piedalījušās ļoti plašas

aprindas. Biedrība pašā sākumā izmaksāja milzīgu dividendu, rēķinot par gadu

veselus 40 proc. Tos gan dabūja tikai par dažiem mēnešiem, jo biedrība vel ne-

cik ilgi nebija darbojusies. Otrā gadā dividends bija jau stipri mazāks, un pedejā

gadā vairs nemaz peļņas nebija, tā ka nelaiķis ieskatīja par
labāku no priekšnieka

vietas «Austrā» atkāpties.
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Tālāk, viņam bija ļoti plaša prakse kā advokātam. Latviešu gruntniekiem un

rentniekiem tas jo lielā skaitā bija palīdzējis izvinnēt savus lieluskungus, kad tie

viņus bija apgrūtinājuši ar nelikumīgiem pirkšanas vai rentes kontraktiem. Nodibi-

nājās atkal vispārējs uzskats, ka, ja Kalniņš nevar kādu prāvu vinnēt, tad tur

vairs nekas nav darāms. Manaseina revizijas laikā tas bija sarakstījis neskaitāmas

sūdzības par vācu nebūšanām Baltijā un katram vienam izpalīdzējis, kas pie viņa

griezies . . .
Jau divas reizes viņš bija vadījis pēc jaunajiem pilsētu likumiem lat-

viešu partiju Rīgas pilsētas vēlēšanu cīņās un uzstādījis lozungu, ka latviešiem

trešā klasē* vajag uzvarēt. Katrreiz gan bez sekmēm, jo latviešu vairāk domē

neietika, cik vācieši tos bija stādījuši uz savas listes. Nupat atkal taisījās uzsākt

trešo vēlēšanu cīņu un kā jau arvienu ar tām vislabākām cerībām.

Tad vēl, — gan
daudziem tas nebija zināms, — nelaiķis bija nodarbojies

arī ar rakstniecību, it sevišķi studenta un pirmajos prakses gados, kad tam bija
vairāk vaļas. Kā dedzīgs patriots, kas toreiz citādi nebija domājams, mitoloģijas
laukā. īsi un kategoriski tas «Baltijas Vēstnesī» pierādīja, ka «Līgo» nenozīmē

vis kaut kādu prieka saucienu, kā to daži mitoloģi iz vācu mācītāju aprindām
centās pierādīt, bet ir īsta latviešu dievība, — sieviešu vai vīriešu kārtas, tas

palika nenoskaidrots
.. .

Nu, neraugot uz visu to, Rīgā tomēr bija vēl ļoti daudz cilvēku, kuri ar Lat-

viešu biedrību netinās un tādēļ nebija dzirdējuši nevienu no Krišjāņa Kalniņa

patriotiskām runām. Lai
gan «Austrā», sanesot 200.000 rubļu lielo pamata kapi-

tālu, vajadzēja ļoti daudzu simtiņu, tā ka tur skaitījās par biedriem plašas sīkpil-

soņu aprindas, tad tomēr tūkstošiem un atkal tūkstošiem cilvēkiem Rīgā nekad

vēl savā mūžā nebija bijis simts rubļu. Tie arī tādēļ neko nezināja no tiem labu-

miem un arī sirdsēstiem, kādus «Austras» biedri bija izbaudījuši. Tūkstošiem un

atkal tūkstošiem nebija ne laika, ne līdzekļu prāvoties, kaut arī varbūt viņu tiesības

bija ļoti apdraudētas. Un vispēdīgi, kas attiecas uz tām latviešu dievībām, tad

atkal daudziem un ļoti daudziem gar tām nebija ne mazākās intereses. Viņiem

bija viens dievs, un labi, lai tam pašam spēja izkalpot. Ne
par

velti mācītāji jau

toreiz sūrojās, ka viņiem arvien mazāk paliek baznīcēnu.

Tādēļ tad nu ir saprotams, — un Kalniņa bēru referents Kalninieks (Kaudzī-

tes Matīss) 154 «Balsā» dokumentariski apliecina, —ka ļoti daudzi cilvēki Rīgā

par nelaiķi vēl nekā nebija dzirdējuši un tikai vēl nu pēc ģīmetnes iepazinās ar

viņa vaigu. Bet, kad nu avīzes sāka rakstīt: «diženais latviešu ozols ir kri-

tis . . .», «mūsu Krišjānis Kalniņš nava vairs . . .», «latvju tauta kļuvusi bārenīte,

jo viņas diženais dēls un vadonis ir miris,» — tad gan arī šiem nezinātājiem va-

jadzēja kļūt uz faktu uzmanīgiem. Tagad, kur Kalniņa vārds ik dienas tika dau-

dzināts, tie tikai nu vēl atskārta, kādu slavenu vīru tie zaudējuši.

Līgusoņi un dziesminieki darīja savu tiesu. Tie apdziedāja slavenā vīra nāvi

pa avīžu feļetoniem kā to vislielāko nelaimi, kas latvju tautai varējusi notikt.

* Toreiz Rīgas pilsētā valdīja tā pate vēlēšanu sistēma, kas agrāk prūšu

landtāgā. Proti, visa pilsētas kopējā nodokļa suma tika izdalīta uz trim daļām.
Trešā klasē tika reģistrēti tie vismazākie nodokļu maksātāji, kuru nodevas iztaisīja

trešo daļu no visiem nodokļiem otrā klasē, ar otru trešdaļu nodokļu nāca vidējie

maksātāji, kuru jau bija daudz mazāk, un pārējie nedaudzie lielie nodokļu mak-

sātāji iztaisīja pirmo klasi. Katra klase vēlēja iz sava vidus 24 domniekus.

(Aut.).
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Nodibinājās uz atru roku ieskati, ka, ja puse lautas butu gājusi bojā, bet

Krišjānis Kalniņš nebūtu miris, tad arī zaudējums nebūtu bijis tik liels.

Vēl vairāk nekā avīzes plašās masas iekustināja pašas bēru svinības. Daudz-

maz tam līdzīgu pavadīšanu uz pēdējo dusu pie latviešiem piedzīvojuši vēl tikai

Krišjānis Valdemārs, Jānis Baumanis un Bernhards Dīriķis. Tomēr tiem trūka

daudzo karogu un trūka ievadījuma ar lāpu gājienu. Kalniņa izdzisušās miesas

vēl tumšā rudens vakarā no viņa nama Jēkaba ielā tika pārvestas uz Rīgas Lat-

viešu biedrības namu. Viņu pavadīja procesija ar lāpām, vairāk nekā 500 lāpu

nesēji, kas gāja pa gabaliņu viens no otra. Spocīgā lāpu gaisma tumšā rudens

naktī, atspīdēdama melnas sēru krāsas un pelēkās māju sienas, it kā no miega

iztraucēja tos, kuri lielo zaudējumu vēl negribēja saprast. Neviens, kas to redzēja,
nevarēja paiet garām, neapjautādamies, kas nelaiķis ir tāds

par vīru un caur ko

tas šādu godu izpelnījies? Viens otram jautāja, un viens otrs tikai tā pa ausu

galam bija dzirdējis, un tas nu atbildēja tīri leģendāras lietas. Jau pats lāpu gā-

jiens kā tāds vien jau lika ko domāt! Latvieši tikai tādu otru redzēja; pirmais

bija sarīkots senatoram Manaseinam par godu, viņam no Rīgas atvadoties. Tādēļ
tāds lāpu gājiens tika vests sakarā ar varu un valdību. So uzskatu vēl jo vairāk

nostiprināja fakts, ka pats Rīgas policijmeistars Starovs piedalījās personīgi pie
šī gājiena, kā ari vēlāk pie gājiena uz kapiem. Tas lika domāt, ka nelaiķim pie
valdības būtu patiešām bijusi kāda liela vara, ko viņš izlietojis priekš tautas.

Sī vara, diemžēl, līdz ar viņu mirusi.

Masās izplatījās visādas leģendas, viens teica otram, ko dzirdējis, un tas at-

kal pieliktā un izpušķotā veidā pastāstīja to atkal citam. Ja Kalniņš nebūtu miris,

pēc citām ziņām no vācu kungiem noģiftēts, tad viss būtu citādi! Katra šķira pie
viņa zārka redzēja savas sairušās cerības. lebraucēji laucinieki katrs ticēja to,

kas viņam par labu. Kalpi ticēja, ka viņi būtu dabūjuši zemi, kas būtu atņemta
muižniekiem un pat saimniekiem un izdalīta uz daļām. Rentnieki vai gruntnieki,
kuri ļoti dārgi savas mājas iepirkuši, ticēja, ka viņu neizdevīgie kontrakti būtu

atcelti un tie savas mājas dabūjuši vai nu par velti, vai par ļoti mazu maksu
..

.
Pilsētā dzīvojošie lauku pagastu piederīgie atkal cerēja, ka viņiem būtu galīgi

atceltas galvas naudas un nodevas pagastam un nelaimes gadījumā katram būtu

bijis par brīvu Rīgas «krankenauzis». Ar Krišjāņa Kalniņa nāvi tas nu viss vējā!
' Ir saprotams, ka zem tādiem apstākļiem tad arī varēja celties liels sakustinā-

jums. Ļaudis straumēm plūda līdzi viņa zārkam uz biedrību, kura tērpusies sēru

drēbēs, lai Kalniņu cienīgi sagaidītu. Visas sienas zālē bija izsistas ar melnu

sēru drēbi. Kroņa lukturi, tāpat arī katra cita lieta, kas atgādināja greznību, ap-

sieti ar sēru plīvuri. Skatuves priekšā, zaļā dārzā, kas sastādīts no lauriem, pal-

mām un mirtēm traukos, uzstādīts melnais zārks, kuram abās pusēs sadegtas spo-

žas sveces milzīgos zaru lukturos. Aiz zārka dibenā redzama nelaiķa portreja

dabīgā lielumā.

Visas tās biedrības, kas gājienu pavadījušas, uzstāda
ap nelaiķi savus ka-

rogus. Pašā priekšā vienā pusē ķorporacija «Letonija», otrā pusē Rīgas Latviešu

biedrība. Bez tam' priekšā nostājas goda vakts; vienā pusē trīs «letoņi», kuru krā-

sas pārvilktas sēru plīvuri, otrā pusē trīs biedrības runas vīri frakās un baltos

cimdos. Visi sēru lentās tērpušies. Ik desmit vai piecpadsmit minūtes nāk citi,

stājas agrāko vietā, bet zārks nevienu acumirkli nepaliek bez goda vakts, kamēr

vien tiek vests uz kapiem. Pie tam dziļš un mēms klusums. Neviens nerunā un, ja

runā, tad tikai pusbalsī. Tāpat runas vīri sarādās it kā ar zīmēm un nodod pus-

balsī savus rīkojumus.
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Bet biedrība pastāvīgi ļaužu pilna. Pilsētā viss kluss un tumšs kā kapā, — fr

pāri pusnaktij. Bet biedrībā visi logi gaiši un visas durvis vaļā. Vienmēr un vien-

mēr ļaudis nāk un iet, skumji noskatās uz melno zārku puķu vītnēs starp gaišām

svecēm, starp tiem ne maza daļa iebraucēji-laucinieki. Viņi saņem dziļu iespaidu.

Un katram vienam, kas no lieka iet garām spoži apgaismotam namam, jāprasa

pēc cēloņa, un tā bez zinātājiem un apzinīgiem bēriniekiem tiek vēl arvienu no

jauna ievilkti lietā cilvēki, kuri par to līdz tam neko nebija zinājuši. Daudzi

ieronas vēl tikai pēc pusnakts.
Arī «seloņi», starp tiem Kārlis, Pudiķis un Perlants, no biedrības puses bija

ieskaitīti par goda sargiem. Viņi bija iegādājušies frakas un cimdotās rokās tu-

rēja savas melnās cepurītes. Nostāvēja viņi savu rindu, kā dzīvas bildes, lai uz

viņiem raugās ļautiņu acis . . . sevišķi ar labpatiku jaunavas. Gan, protams, lielāku

ievērību par viņiem izpelnās krāsotie «letoņi», bet tur nu nekā nevar darīt!
.. .

«Letoņi» Kalniņu iecēluši par savu goda filistri. Pēc tam kad Valdemārs nav

pieņēmis un atsūtījis atpakaļ tam dāvātās krāsas, tie grib pierādīt, kādu godu

un cieņu tie var rādīt tam, kas viņu krāsas pieņēmis . . .

16°

Še zālē svinīgs klusums. Bet blakus telpā, no kurienes iznāk arvien jauni goda

sargi un uzturas tur, kamēr viņu rinda, ir gādāts par to, lai viņiem nebūtu jāsēž

ar sausu muti. Tur var iedzert un iekost. Tur arī gara stāvoklis nav tik drūms

kā šaipus sienas . .
.

«Letoņi» un «seloņi» pie glāzītes satiek itin labi. Neliek just, ne manīt savas,

starpības, jo nav tagad priekš tam reiza. Lēnā garā tiek pārrunātas un apcerētas

nelaiķa sīvās cīņas ar mācītājiem, «Latviešu Avīzēm» un pat ar Kurzemes

gubernatoru Paulu fon Lilienfeldu.

Mācītāji it labi noprata, ka tautiskā strāva padarīja ļaudis gluži citādus. Nav

vairs tie pazemīgie, kas godu dod
... pie rokas nekrīt neviens. It sevišķi tie jaunie.

Neviens jau to neprasa, tomēr patīkami ir redzēt tādas padevības jūtas! . .
.

Agrāk
katrs draudzes loceklis ikvienā nopietnā lietā griezās pie mācītāja pēc padoma.
Katrs daudzmaz turīgs saimnieks pie tam arī citādi atminēja savu dvēseļu ganu!
Ja bija kāda darīšana mācītāja muižā: jāpierakstās pie dievgalda vai citādi kā,
aizveda pie tās reizas vai nu kādu šķiņķi, vai sviesta spainīti, vai pāris cāļu .. .
ko nu dievs bija svētījis! Kur tagad vairs! Pie dievgalda iet pavisam reti un, ja
iet, nekaunas noskaitīt priekšā taisni tās pienācīgās trīs kapeikas no cilvēka. Ne

ari priekš pagānu misiones vairs ko dod. Upura makos met vecas pogas . . .

Neba

nabagi palikuši. Dzīvoja vēl labāki nekā agrāk, brauca pāris zirgiem tamborēs

ratos, taisīja pat parādus un putēja no mājām laukā! Tikai mācītāju un kungu
vairs ne par ko neturēja.

No kurienes tas viss nāk, to viņi gan it labi zināja. Tautiskie laikraksti kladzi-

nāja katru dienu, ka latvietis ir tāds pat cilvēks un kungs kā vācietis. Kladzināja
katru dienu, ka mācītājam nekāds sevišķs gods nepienākas, pēla muguru locīšanu

un svārku piedurkņu laizīšanu! Kādas rīmes tie taisīja par mācītāju «siekiem»

un «cāļiem», kā tie smēja ikvienu, kas vēl turpmāk piekopa šo teicamo para-
dumu! . . .

Nu, protams, mācītāji par to nabagi nepalika, viņi to piecieta un dzīvoia

t_ā dēļ, bet sirdī tiem grauza ļoti šāda ēverģēlība
. . .

Mums jau zināms, cik dziļu
tadeļ ienīda tautiskos laikrakstus, piemēram, Kārļa bijušais dvēseļu gans. Un

ienīda arī Rīgas Latviešu biedrību, kura, pēc viņu domām, bija visa ļaunuma
sakne

. . .

Bet par to tad mācītāju biedrība, kura saucās «Latviešu Draugu biedrība»,
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savās gada sapulcēs tautiskos laikrakstus zēvelēja arī . . . Viņiem bija laba izde-

vība uz to, tādēļ ka arī tautiskie redaktori, izdevēji un rakstnieki vai nu kā viesi,

vai arī biedri ieradās uz šīm sapulcēm spriedumu noklausīties. Tad nu Vidzemes

«direktors» (referents) ņēma «stērķēt» «Balsi» un «Baltijas Vēstnesi» un Kur-

zemes direktors atkal «Baltijas Zemkopi».
Tā nu arī kādā «Draugu biedrības» pilnā sapulcē, kura notika Jelgavā, no

Rīgas bija ieradies nelaiķa Kalniņš līdz ar Vēberu un Dīriķi . . . Lai izlīdzinātu

kritikas aso iespaidu, vakarā pie kopēja mielasta biedrības prezidents Dr. A. Bī-

lenšteins uzdzēra viņiem augstas laimes kā darbiniekiem iz pašu latviešu vidus.

Tie atkal pretim, no savas puses, uz Latviešu Draugu biedrības zelšanu un plauk-
šanu. Pēc mielasta, kad mūsu trīs labākie tautieši bija atbraukuši atpakaļ uz Rīgu,

«draugi» bija noturējuši vēl vienu ārkārtēju sapulci un izslēguši viņus no biedrības.

Šis notikums sacēla negantu traci tautiskā presē. Sevišķi Vēbers, kura taisnī-

bas jūtas caur mācītāju nodevīgo rīcību bija lieliski aizskartas, un tādēļ viņš
«draugus» tā ņēma apstrādāt, ka ikvienam, kas cik necik piekrita tautiskai kus-

tībai, cēlās pret viņiem sirdī īgnums. Tā arī Kārlim pret savu ganu. Mācītāju
ieteikto, dievbijīgo un kungiem padevīgo «Latviešu Avīzi» par piena lapu vien

saukāja, par «veco Lavīzi», par ķesteru un zvaniķu lapu. Nodibinājās uzskats, ka

godīgam tautietim viņu lasīt neklājas
..

.
Tautieši veco «Lavīzi» visādi jokoja. Reiz tur pārādījās kāds nostāsts pēc

slavenā Āfrikas apceļotāja Dr. Sveinfurta par Āfrikas pagānu zvērībām. Trīs

misionāri no kristīto iedzimto vidus, iziedami no tās pilsētas, kas zemes kartē

atzīmēta ar Agīr, nonākuši tanī zemē Emezruk un sasnieguši to pilsētu Avaglej.
Tur valdīja negantais pagānu virsaitis Snietšnelīb, kurš dzēris kristīgo asinis. Tie

trīs kristīgie iedzimtie, vārdā Sņinlak, Srebēv un Siķirīd, sagūstīti un sasietām

rokām novesti pie virsaiša Snietšnelīb. Tas pavēlējis mesties viņiem ceļos un pie-
lūgt kādu pagānu dievekli ar garāku nosaukumu Abīrdeib Uguard Ušeivtal.

Kristīgie, protams, liegušies to darīt, par to tie mesti cietumā, kur tiem bija tikt

nokautiem. Bet kā caur kādu dieva brīnumu, — par kuru avīzē bija sniegts

garš apraksts, — iedzimtiem izdevies izbēgt un, pateicoties dievam, tikt atpakaļ
uz Agīru drošībā.

Raksts bija ar nolūku ievietots kā atbilde uz «jaunlatviešu» aģitāciju, lai ne-

dod priekš pagānu misiones. «Te nu mēs redzam, cik aplamas un kaitīgas ir

tādas mācības,» avīze no sevis piebilda. «Vai pagāni tā trakotu, ja tiem atspī-
dētu kristīgā evaņģelijuma gaisma? ...»

Attiecīgais avīžu numurs, kā no drukātavas nācis, tika sūtīts uz visām Lat-

vijas malām. «Latviešu Avīzes» toreiz ekspedēja Besthorna grāmatu pārdotava.
Redaktoram Jelgavā nedzīvojot, vecais Besthorns ari no savas puses bija apņē-
mies iemest iznākušā numurā savu aci. Viņš drusciņ ko saprata no ģeogrāfijas un

uzdūrās uz svešādo pilsētu Agīr. Par neizpētīto Āfrikas vidieņu viņš neko ne-

sacītu, bet šī pilsēta, tā rakstā bija teikts, esot uz kartes atzīmēta, un tad jau
arī viņam par to vajadzētu ko zināt.

«Mir eine ganz unbekannte Ortschaft!» tas norūca bārdā. Meklēja un mek-

lēja uz kartes un nevarēja atrast. Ja būtu uzdots meridiāns vai platuma grāds,
tad zinātu, ap kuru vidu meklēt. Var būt, ka ir drukas kļūda? Te viņam piepeši
acis atdarījās. Tas tikko nedabūja trieku un nelabā balsī iesaucās: «Mistification!»

(Maldinājums.)

Atjēdzies no lielā pārsteiguma, tas pavēlēja tūlīt izsūtīšanu apturēt, izsviest

minēto rakstu no salikuma un drukāt avīzi pa jaunu. Bet lielā puse bija jau pro-

jām. Laimīgie vai nelaimīgie lasītāji, kas saņēma pirmatnējo numuru,
brīnēdamies
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lasīja par to «zemi tās Āprikas» un domāja arī, ka tas patiesi. Bet te jau arī

«Balss» un «Baltijas Vēstnesis» pasteidzās dot to atslēgu, kādēļ vecais Besthorns

tik nelabi bija iekliedzies. Visi nosaukumi, lai tos saprastu, bija jālasa no otra

gala. «Agīr», apgriezts otrādi, iznāca Rīga, «Emezruk» — Kurzeme, «Avag-

ļej» — Jelgava, tie trīs misionāri «Sņinlak», «Srebēv» un «Siķirīd» — Kalniņš,
Vēbers un Dīriķis; dieveklis —

«Abīrdeib Uguard Ušeivtal» — Latviešu

Draugu biedrība
un, beidzot, negantais virsaitis «Snietšnelīb» — Bīlenšteins . . .166

Ak, tās bija gaviles tautiskā lēģerī, ka «vecā Lavīze» tā iekritusi! Viņa gan

spārdījās un lamājās, ka tādus jokus varot pastrādāt tikai tādi «jēra dvēseles»

un «zaķa pastalas», kuri nedrīkstot ar viņu uzsākt atklāti . . .Bet blamāža palika

blamāža, un abonenti gāja pulkiem vien nost
.. .

Tomēr viņa kā dzīvoja, tā dzīvoja! No kā? Arī to jaunlatvieši izdabūja.
Pēc vecu vecā paraduma lauku pagasti nodeva savus sludinājumus viņai. Sevišķi
kurzemnieki. Pirms Manaseina revīzijas pagastiņu bija daudz, un, lai gan tie

sīki, taču katram savas darīšanas. Toreiz it sevišķi bija paradums radu vai

draugu bērnus adoptēt, lai padarītu tos par «vienīgiem dēliem» un atsvabinātu no

kara dienesta. Liela daļa tikai tad vēl ar lieciniekiem mēģināja pierādīt adoptēša-

nas aktu, kad bērns jau tāpat bija sasniedzis pilngadību. Tad nu atklāti vaja-

dzēja uzaicināt, vai kāds pret šādu adoptēšanu neceļ kādu ierunu. Tas viss nāca

par labu «Latviešu Avīzei», kas nezināja, kur sludinājumus likt.

Bet arī te viņu nejauši pārsteidza un piekrāpa tāpat kā ar tiem misionāriem.

Kāda pagasta valde izsludināja tanī pašā «Latviešu Avīzē», ka tas un tas pa-

gasts turpmāk vairs nesludinās te, bet «Balsī». Sim piemēram sekoja otrs un

trešs, un, kamēr «vecā Lavīze» atjēdzās, viņa jau bija nodrukājusi pāris desmit

tādu sludinājumu.
Kā redzams, lietu vajadzēja tikai vienam iekustināt, lai visi patriotiskie pa-

gasta vecākie un skrīveri pārietu ar saviem sludinājumiem uz «Balsi». «Latviešu

Avīzēm» uzreiz bija kā ar nazi nogriezts, bet «Balsij» sludinājumu katrā nu-

murā vairāk par divi pusēm. Tātad tautiskais patriotisms jau sāka nest redzamus

augļus un palikt ienesīgs . .
.

Turpretim «Latviešu Avīzēm» caur to bija atņemts materiāls pamats, un tās

sāka saimnieciski nīkuļot. Tikai pateicoties muižniecības pabalstam, viņām bija
iespējams dzīvību vilkt. Par velti viņas ieteica mācītāji no kancelēm. Par velti

viņas sāka sistemātiski notaisīt jaunlatviešus par musinātājiem un dumpiniekiem.
Bija kur kādam saimniekam nozagts zirgs, vainīgi bija jaunlatviešu musinā-

tāji un tautiskā prese. Bija kur kādai muižai nodedzis šķūnis un varēja domāt,
ka

uguns pielikta — un vainīgi atkal viņi. Bija kur kāds sakāvies, apdzēries vai

laidis vaļā kādas nebēdības, tiesāta tika atkal tautiskā prese. Un tā joprojām.
No sākuma gan tautiskie laikraksti to visu saņēma ar līdzcietīgu smaidu, kā

jau daždien zaļokšņi cilvēki vecīšu purpināšanu. Bet drīzi vien lieta priekš viņiem
sāka palikt bīstamāka. Nihilistu prāvas un sazvērestības Aleksandra 111 valdības

sākumā noveda arī pie cita režima, attiecoties uz tautas kustībām. Muižnieku

privileģētais stāvoklis pret zemniekiem tika jo spilgti uzsvērts. Un Baltijas baroni,

lai gan vācieši, bija tomēr muižnieki. Kustību pret viņiem «Latviešu Avīzes» un

vācu tautības mācītāji veda sakarā ar nihilismu un sacelšanos pret pastāvošo kār-

tību. Beidzot tie pat denuncēja jaunlatviešus tieši par nihilistiem.

Lieta beidzot pieņēma traģisku nokrāsu. Kurzemes gubernators Pauls fon

Lilienfelds, līdz tam Rīgas Latviešu biedrības biedrs un latviešu tautiskai kustī-

bai labvēlīgs, uzreiz grozīja savus uzskatus. Kā teic, tas tanī laikā izprecinājis

savu meitu kādas vecas Kurzemes muižnieku cilts atvasei un līdz ar to pakļuvis
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zem latviešiem naidīga iespaida. Tas izlaida ii visām pagastu valdēm cirkulāru,

lai tās iepazīstina savu sabiedrību ar kaitīgo, pastāvošai kārtībai naidīgo strāvu

un viņas midzeni Rīgas Latviešu biedrību, no kuras it kā izietu zirgu zādzības,

dedzināšanas un nihilistiskas musināšanas. Viņš uzaicināja ikvienu uzticamu pa-

valstnieku atturēties no šīs biedrības un arī paziņoja, ka pats izstāšoties no viņas

goda biedru pulka.
Bet Rīgas Latviešu biedrība uz to negaidīja, tā pasteidzās viņam pa priekšu.

Krišjānis Kalniņš uz ātru roku sasauca ārkārtēju runas vīru sēdi, ziņoja tai, ka

goda biedrs Pauls fon Lilienfelds cēlis biedrībai neslavu, par ko lika priekšā

viņu izslēgt no biedrības. Runas vīri to arī nolēma. Nevis kā revolucionāri, kas

saslejas pret valdošām aprindām, bet kā aristokrāti, kas apzinās latviešu tautu

vadījuši tik lojālā un paklausīgā garā, ka vairāk nav domājams, līdz nāvei aiz-

skarti, ka viņus grib notaisīt par kādiem dumpiniekiem un bojāt viņu reputāciju.
Visvairāk to sajuta pats Kalniņš. Nebija viņa vaina, ka Baltijas administratori,

vācu muižnieki un mācītāji, bija ar aklību sisti. Viņa brīvības centieni apmieri-

nājās ar to, lai būtu tiesība runāt par brīvību. Bet viņi šos centienus pārprata vai

negribēja saprast. Tautiskā strāva, kā jau sacīts, tobrīd aptvēra vairs ne plašā

pūļa, bet pirmo un labāko latviešu intereses, studēto, turīgo, ar vārdu sakot, tā

bija tagad vairs tikai latviešu labāko familiju resp. aristokrātijas tieksmju iz-

paudēja. Saimnieciskā attīstība iz pašas tautas vidus bija radījusi pirmos, kuriem

ar pārējām tautas masām bija tādas pat interešu pretības kā ar vāciešiem. To jau

nevarēja ar skaļiem vārdiem visiem iztaurēt, to vajadzēja klusu saprast .
.
. Bet,

ja cilvēkiem nav apķeršana, nav viņa vaina! . . .
Tomēr arī masās viņa uzstāšanās pret gubernatoru tika saprasta citādi. Sa-

prasta kā demokrātisks protesta akts pret tumsības un vācu klerikalisma bal-

stīšanu. Tautas acīs Kalniņš ar to nostājās kā vīrs, kas nebīstas, bet griež bries-

mām droši krūtis pretim. Tautas acīs tas tad arī pacēlās kā varonis un viņas
tiesību aizstāvis

.
. .

Bet nepatikšanu viņam šis solis ienesa bez gala, un nav zināms, vai viņš to

pats nav nožēlojis. Agrāk viņš bija piedalījies jau vairākās deputacijās, lai iz-

teiktu pie galma tautas padevības jūtas. Tāda arī tagad pēc kronēšanas tika

sūtīta uz Pēterpili, un tajā ievēlēts arī Kalniņš. Bet visa deputacija viņa

personas dēļ gribēja izjukt. Pēterpilī liedzās ņemt pretim tādu delegāciju,
kuras vidū tāds vīrs, kas uzstājas atklāti pret administrāciju. Valdošās ap-
rindas negribēja ierādīt, un privāts cilvēks pret gubernatoru varētu paturēt tais-

nību, jo līdz ar to tiktu satricināta valsts autoritāte. Kā stāsta, tad arī tālāk

vēl šīs lietas dēļ viņš vajāts un viņa nāves cēlonis stāvēja sakarā ar šo afēru.

Pēc kādas citas versijas tam tomēr izdevies attaisnoties ar kādu sava studiju
biedra Mjasojedova palīdzību. Pēdējais agrāk bijis Rīgā par prokuroru un vēlāk

pārcelts uz Pēterpili kādā augstākā valsts amatā. Viņš lietu noskaidrojis tiktāl,
ka Kalniņš pielaists audiencē, bet gubernators dabūjis rājienu.

Pauk fon Lilienfelds
gan drīzi pēc tam no Kurzemes tika aizcelts. Bet tas

varēja būt arī sakarā ar toreiz uzplūstošo rusifikācijas strāvu. Baltijas guberņas
no tā laika dabūjušas vienīgi krievu tautībes gubernatorus

..
.

Tādi bija nelaiķa darbi tautas labā. Un tauta to turēja par savu un runāja

par «mūsu Kalniņu» . . . Avīzes rakstīja:
«Mūsu neaizmirstamais nelaiķis bija īsts tautas vīrs. Tautisks bija viņa

prāts, tautisks bija viņa dzīves gājums . . .

Tautiskas lai arī ir viņa bēres
..

.»

Bija pienākusi lielā diena, kad nelaiķi vajadzēja izvadīt no biedrības nama

uz kapiem. Ta bija svētdiena. Gan avīzes bija ziņojušas, ka izvadīšana notiks
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pīkst. 12 diena, bet jau no paša agra rīta lieli ļaužu pulki biedrības namu bija

it kā ielenkuši.

Runas vīri ar gudru ziņu bija pārdalījuši zāli uz divām daļām. Vienu pusi

atdevuši vispārībai, bet otru. zārkam tuvāko, rezervējuši savām ģimenēm, biedriem,

nelaiķa tuviniekiem un delegātiem. Citādi visiem un pat priekšniecībai nebūtu kur

palikt, jo zāles otrā puse jau no paša rīta pilna, ka ne ar pirkstu nevar apmai-

sīt. Turpretim viņiem savā pusē pilnīga ērtība, var ar savām ģimenēm sapulcēties,

sazināties, viens otru pārredzēt. Nevar, tā sakot, viens otram pazust.

Logi aizklāti ar melnu drēbi, zālē deg uguns .. . Svinīgs klusums
. . . Tikai

zāles otrā galā ļaudis nepacietīgi sakustas, gaida ceremonijas sākšanos, staipa

kaklus un grib ko vairāk saredzēt. Viss tāpat kā bijis! Tikai goda vaktis no-

teiktā laikā atmainās un, no ļaužu masām apbrīnotas, izpilda savu pienākumu.
Sāk jau patlaban ierasties cits pēc cita runas vīri frakās, dažādu fasonu ci-

lindros un gludi noskūtiem vaigiem. Krauklīts un Starpiņš ir vieni no pirmajiem,

jo viņi pārzin ceremoniālo kārtību. leradušies arī kārtības komisijas priekšnieki
Ābrands un Augusts Dombrovskis. Ļoti klusu, tikai pusbalsā, rūpīgiem vaigiem

tie sarunājas. Kad tikai nu labi izdotos ar to kārtību un viss izietu pa godam.

Apmierinājums viņiem tas, ka lielā skaitā pastellēti policisti un gorodovoji. lera-

dies arī priekšnieka vietnieks Mikentāls, kurš, lai gan citādi nevar iesilt, šodien

redzami uzbudināts. Viņam jau tagad jāreprezentē visa biedrība un tauta, jāsaka

arī aizgājušam Kalniņam kādi atvadīšanās vārdi.

leronas arī citu biedrību delegāti, gan vecāki, gan jaunāki vīri, starp tiem ne

mazums laucinieku un fabrikas strādnieku. Tie, redzams, uz šo gadījumu rūpīgi

sagatavojušies, likuši apcirpt matus un bārzdas. Tērpušies vai nu savos melnos

svētdienu svārkos, vai arī īrētās frakās un tura rokā īrētas gardibenes. Pie krūtīm

savas biedrības nozīme, pār pleciem sēru lente, ja ir karoga nesēji, —
tie apzinās

savu lielo pienākumu un savu lielo uzdevumu. Viņi strādā priekš tautas, tāpat kā

strādāja tas, kam par godu tie šodien ieradušies.

No āreniešiem ieradušies: Vietalvas Kalniņš, no Pēterpils mācītājs Zanders,

no Tērbatas «Letonijas» delegāts, garais students Irbe, 167 ir arī starp citiem de-

legāti no Maskavas, Cēsīm un Valmieras. leradies arī jaunais dzejnieks Steper-

maņu Krustiņš, 168 kurš pieteicies uz kapiem turēt runu. No Vec-Piebalgas ieradies

Kaudzītes Matīss, kuram Vēbers lūdzis sarakstīt viņam priekš «Balss» referātu.

Gan arī «seloņi» to labprāt būtu uzņēmušies, bet ar Kaudzīti tie nevarēja mēro-

ties. Jo savā laikā tas Piebalgā Kronvalda Ata bēres bija aprakstījis tik dzit-

jūtīgi, tik dzejiski, ka, ja viņš tagad šo darbu uzņēmies, tiem viņam par
labu

jāatkāpjas. 169 Un viņš jau arī uzņēmās.
Sadevies rokas ar pazīstamiem delegātiem un runas vīriem, tas izvelk savu ka-

batas grāmatiņu un visu ievērības cienīgu atzīmē. Viņš arī manāmi aizkustināts.

«Kas tad aicina skatītājus šurpu?» viņš sarunājas ar savu kaimiņu. «Vai tikai

vienkāršs miroņu šķirsts
.. . tumšie, šķidrie sēru audumi? Pilsētā tie arvien re-

dzami. Aicina viņus žēlabas par cienījamā aizgājēja agro nāvi. Pateicība
par

viņa cīniņiem latviešu tautības un tiesības jautājumos. Viņš savā darbības laikā

bijis stiprākais cīnītājs ...»

To pašu viņš rakstīja arī savā referātā.

leradās arī vairāki «seloņi», kuriem šodien nebija rinda pie goda vakts,

starp tiem Perlants, Kārlis un Pudiķis. Perlants sarunājās ar Krauklīša kundzi

un Magones jaunkundzi, kuras patlaban atbraukušas ar ekipāžu. Starpiņš sacīja,

ka viņa patei ar Hertu arī vajagot drīz būt klāt ar ekipāžu
.. . kad tikai nu

tiktu iekšā! . . . Viņam pašam neesot vaļas tās sagaidīt ..
.
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Pudiķim bija ausis to dzirdēt. Viņš bija drīzi iekšā, drīzi ārā, spraucās caur

ļaužu drūzmu šurpu turpu, gribēdams sagaidīt Starpina kundzi un Hertu

un izgādāt viņām labu vietu. Viņam pašam tur bija liela interese klāt, un tad arī

viņš pieņēma, ka Starpiņam var būt it patīkami, ka viņa pienākumus pret dzimtu,

kur viņš pats aizkavēts, uzņemas jaunāki spēki . . .
Bet viņas nerādījās, un tas Pudiķi uztrauca. Viņš, izskrējis uz ielas un pagā-

jies labi tāli, aplūkoja visas ekipāžas. Bet viņš meklēja velti
.. .

Beidzot piebrauc kāda ekipāža pret durvīm
.. . tām vajag būt viņām. Viņš

steidzas atpakaļ, kur patlaban izkāpj divas dāmas un it kā apjukušas lielā ļaužu

pūlī nezin, kur iet . . .
«Frau Starpiņ, Frau Starpiņ!» viņš piesteidzās tām no muguras puses ..

.
«Ach jūs tas, junger Mann!» Starpina kundze, viņu ieraudzīdama, vieglāki

uzelpoja. «Palīdziet mums tokš tikt iekšā
...

Es jau papam sacīju, lai mūs sa-

gaida, aber viņš ir unaufmerkzams . ..»

«Viņam jau tagad tik daudz rūpes un atbildība par vispārību!» Pudiķis to

aizbildināja. «Sveiki, Hertas jaunkundze
..

. Esmu pieņēmis pareizi, ka nepalik-
siet nost, kur visa tauta sēro

..
. Kur ikvienam spiežas sirdī tie trīs satricinošie

vārdi: Krišjānis Kalniņš miris!
..

.
«Sveiki!» viņa labvēlīgi tam sniedza pretim savu roku . . . Viņš novēroja, ka

viņai acis patiešām saraudātas
. . .

Neskatot uz visām lielajām tautas sērām, viņam tomēr aizdomā kāds dziļāks
cēlonis. Pētoši viņa acis uz tās raudzījās, it kā mēmi jautādamas: «Kādēļ

gan?» . . .
Kad viņa neatbildēja, viņš it kā pārmetoši sacīja: «Jūs tomēr esat ieradušies

ļoti vēli ...»

«Hertas dēļ!» mama pasteidzās atbildēt. «Viņa vairs nemaz braukt
..

.»

«Nemaz braukt?!» Pudiķis neizprazdams apstājās...

«Pipi dēļ,» mama paskaidroja. «Nabaga tīrchens piepeši saslimis . . .»

«Pipi?!» Pudiķis iesaucās. «Vai tas var būt! . . .»

«Jāā!» mama apstiprināja. «Nokāris galviņu, spalviņas izspūrušas, skatās tik

žēlām actiņām. Herta raud tikpat kā izkults bērns, mans putniņ, mans putniņ,
kā es bez tevis dzīvošu! ...»

Un Herta arī tagad piepeši iešņukstējās un aizlika mutautiņu priekš vaiga.
«Nu, apmierinies tokš, bērns, apmierinies!» māte pa pusei pārmetoši viņu

mierināja. «Viņam jau tikai kas uzgājis . . . var būt, ka atkal pāries
..

.»

«Jā, varbūt,» viņa sāpīgi elsoja, «bet varbūt arī ne
.. .»

Nu nevarēja vairs tikt ne soļa, viņa bija jāapmierina ..
.

«Bet apmierinājieties, jaunkundze,» arī Pudiķis mamai piebalsoja. «Ja arī jūs

viņu zaudētu, jūs tādēļ vēl neesat atstāta. Jums paliek papa un mama, un Amī-

tis
.. . Nu, es jūs lūdzu, neraudiet vairs,» tas vilka viņai mutautiņu nost no

acīm . . . Apkārtējai publikai tas nemaz neuzkrita, jo raudāja taču sievietes tagad

pa visiem stūriem un kaktiem
..

. Varbūt tā arī kāda radeniece, kura raud pēc
lielā tautas vīra .

.
.

«Vēl jau nav tā nelaime notikusi,» Pudiķis vārīgi ap viņu nodarbojās .. .
«Vēl nav zudusi cerība

.
.

.
Pāries viņam, un būs atkal viss labi ...»

«Jūs domājat?!» viņa pacēla atkal acis . . . «Ak, es jau gribu jums ticēt
.. .

negribu raizēties
.. . Bet jūs jau nemaz nezināt, cik mīļš var būt tāds mazput-

niņš! . . .» Un viņa izgrūda smagu nopūtu, kas atviegloja sirdi
.. .

«To es gan varu iedomāties!» Pudiķis, žēli smaidīdams, piebalsoja .
.
. «Un

arī apskaužams . . .»
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Herta šķelmīgi paskatījās sānis. Lai
gan tai skropstos mirdzēja cita asaru pile,

viņas acis uzsmaidīja tik silti kā saulīte pēc pārgājuša lietus.

«Apskaužams?!» viņa iesaucās. «O, vai jums gan patiktu būrītī dziedāt? ...»

Pudiķis lika roku uz sirds. «Man gan nav balss, bet, ja jums par patik-

šanu ...
es domāju, mana mēle atraisītos ...» Sos vārdus pavadīja daudznozīmīgs

skatiens . . .

Viņi spiedās uz priekšu. Herta nopietni vien sāka smaidīt. Arī mama zīmīgi

pavīpsnāja. Bet izlikās, ka viņas uzmanība būtu citur vērsta
. . . «Ach, ach, to

ļaužu!» viņa brīnodamās noraustīja kamiešus
. . .

«Ir ļoti daudz!» Pudiķis bija uzmanīgs arī pret viņu. «Kas
gan ņemsies viņus

saskaitīt? Bet man šķiet, tā ir ļautiņu pašapziņas zīme. Viņi ņem dalību pie

tautas priekiem un bēdām ...»

«Vai jūsu draugs, tas rakstnieka kungs, arī šodien te?» Herta iejautājās
..

.

Pudiķim Šāda interese lāgā nepatika, bet viņš diezgan vienaldzīgs atbildēja.
«Ir gan! . . . Kurš gan spētu tur iztrūkt, kur visa tauta sēro pēc sava Kalniņa .

.

.»

Bet, gribēdams valodu novirzīt uz citu pusi, tas pēkšņi iejautājās: «Apropos, ko

tad jūsu Amītis dara?»

Tur atkal mama pasteidzās atbildēt. «Ach, kā tas gribēja mums tikt līdzi!

Palika kaukdams un smilkstēdams
.. . Citādi jau gan, gods dievam, pilnīgi

vesels ...»

Ļaužu drūzma bija tik liela, ka nu vairs nevarēja lāgā sarunāties. Bija jātura
acis vaļā un jāsaņem vica uzmanība, kā drūzmai cauri tikt.

«Te, te .
.
. lūdzu. ..» Pudiķis, tīri aiz rokas vilkdams, izveda Hertu un

mamu cauri līdz zāles otrai, aizžogotai pusei. Tā arī stipri pilna, bet cilvēks vēl

daudzmaz varēja apstāties . .
.

Te nu viņas arī apsveicinājās ar tuvākām paziņām, Krauklīšu familiju un

Plaušu Ņinu, Perlanta māsīcu. Tā bija paslaida jaunava, citādi itin glīta, tikai

paretiem zobiem un liela zobgale. Viņa, kā rādījās, bija sasūkusies jaunas idejas,
un tādēļ Pudiķis no viņas bijās. Viņiem, kā sacīt, valodas nepavisam nesapasēja.

Bet nebija jau vairs laika runāt un savus uzskatus izklāstīt, jo pašlaik sākās

bēru ceremonija. Atskan trumpetes un bazūnes, un viņu pavadībā publika pēc
izdalītām lapiņām uzsāk dziedāt: «Cik tuvu man mans gals jau klātu!»

..
. Pēc

tam melni tērptā runātāju krēslā kāpj nelaiķa Kalniņa draugs, Codes mācītājs
Kope un uzsāk bēru runu. Jauka arī bija bijusi mācītāja Holsta runa, nelaiķi
no dzīvokļa izvadot, par tematu: «Iz viņa izgāja viens spēks».

Bet Kopem pavisam citāds teicamais
..

. Par viņa runu toreiz laikrakstos

nodots sekošais spriedums:
«Ja kara vadonis neskaita un netura. sevis visiem karavīriem līdzi, bet uz-

skata viņus vienīgi par tiem, kuriem jāiet nāvē, tad tāds nevar būt īsts uzvarētājs.
Tāpat, ja mācītājs, īsti tādos gadījumos, kur klausītājiem cerība zudusi, runā uz

viņiem tā, it kā tam pašam nebūtu nekāda dalība pie viņu priekiem un bēdām,

sacīdams, tik «jūs», «jūsu», «jums», tad vārdiem nav spēka. Bet Kope ne vien

sajutās, bet arī skaitījās pie apbēdinātiem. Klausītāji to dziļi sajuta ...»

Patiešām, — viņš miekšķēja sirdis, ka vai, vai! Ne viena sieviete vien slaucīja

asaras. Vietvietām zālē dzirdēja skaļu šņukstēšanu. Ne tikvien pie tuvu piederī-

giem, atraitnēm un bāriņiem, bet arī gluži svešām personām. Raudāja Magone
un Krauklīša kundze, kas citādi rādījās diezgan pacieta, un pat Ņinai ar visu

savu perfido smaidu bija grūti valdīties. Jūtīgā Herta un Starpina kundze sabruka

pat asarās. Pudiķim nekādi nebija iespējams viņas mierināt, jo, pirmkārt, tas būtu

neveikli
un, otrkārt, viņam pašam, — lai arī tas no mācītāju runām neko netu-
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rēja, — bija ap dūšu tā jocīgi un savādi. Un sajuta taču šo runas iespaidu par

viņu daudz skarbāki un norūdītāki vīri. Tā, piemēram, vecais Krauklīts, slaucī-

dams sviedrus, aizņēma arī līdzi acis, un Starpiņš nogrimis tādā elēģiskā apcerē.
Pēc mācītāja runas uzstājās jaunais priekšnieka vietnieks Fr. Grosvalds. Viņš

cildināja aizgājēja nopelnus un sniedza ziņas par viņa cītīgo un sekmīgo darbību

biedrības amatos. Sevišķi vērīgi uz viņu klausījās viņa līdzkandidati uz priekš-
nieka amatu. Par tādiem varēja skaitīties Aleksanders Vēbers, zinību komisijas

priekšnieks, Jānis Kļaviņš, runas vīrs un ilustrēta žurnāla «Rotas» redaktors-

izdevējs, un plecīgais Jānis Einbergs, viens no vecākiem runas vīriem. Visi tie

tāpat bija advokāti, un katrs viens no tiem apzinājās, ka viņam lielāki nopelni
tautas druvā nekā viņu jaunajam līdzcensim. Kā rādījās, viņi bija ļoti apmieri-
nāti. Gr. nepavisam nevarēja iesilt, runāja vienmuļīgi un mekaniski, neraugot,

ka bija manāmi uztraukts. Uzbudinājuma sekas vienīgi tās, ka viņš šad un tad

savos vārdos pārteicās, ko tad satrūcies ātri izlaboja. Nē, nē, tas viņiem nopietns
konkurents nebūs! Viņa stiprā puse vienīgi tā, ka viņam fraka labi pieguļ

..
.

Turpretim pārējā publika ne tik visai bija apmierināta. Karstums pārpildītā
zālē pieņēmās, un uz vietas kājās stāvēt grūti, ja runa sevišķi nesaista. Auditorija
tādēļ sakustējās, sāka slaucīt sviedrus, dīžļājās, ar vārdu sakot, viena daļa gar-

laikoja un otra daļa kļuva nepacietīga. Starpina kundze, nevarēdama sagaidīt

beigu, pat sapīkusi iesaucās: «Kvvatsch!» Tas bija niecinājums pa
vāciski.

Runātājs nobeidza, publika aprima, un beidzot pat valdīja dziļš klusums, kā

jau tas parasts, kad katedrī parādās jauns runātājs. Sirms, paslaids vīrs, kuru

tikai nedaudzi no klātesošiem pazina un arī saprata, jo viņš uzsāka runāt pa
krieviski. Tas bija «Rižskij Vestņik» nodibinātājs un redaktors-izdevējs Leo-

ņids Cešichins, 170
izveicīgs žurnālists un, var sacīt, Rīgas krievu sabiedriskās dzī-

ves tēvs. Pirms viņa krieviem Rīgā savā starpā nebija nekādu garīgu saišu, tie

dzīvoja izklaidēti, bez savas biedrības un laikraksta. Sabiedriskā dzīve viņiem atzī-

mējama ap
1870. gadu, kad, te ieradies, L. Cešichins nodibināja pirmo laikrakstu

un arī biedrību «Uļej» (Bišstrops). No tā laika krievu māksla un žurnālistika

sāk darboties līdzi pie Rīgas kultūras, līdz tam krievi Rīgā bija svešnieki. Pēc

saviem politiskiem ieskatiem Cešichins pieslējās pirmiem krievu nacionālistiem,

proti, ka krieviem vajag balstīt latviešus un līdz ar to spiest atpakaļ vācu

iespaidu. Ka krieviskam vajag beidzot arī Baltijā valdīt, tā viņam bija iztaisīta

lieta. Tikai līdzekļi, kā to panākt, viņam bija gluži citādi nekā šaursirdīgiem
birokrātiem un karjeristiem. Viņš ieteica tā rīkoties, ka lai latvieši mācītos mīlēt

un cienīt visu krievisko un tam labprātīgi pieslietos.
Tā arī tagad viņš uzsvēra krievu un latviešu attiecības, aizrādīja, ka nelaiķis

smēlis zināšanas Maskavas universitātē un tādēļ tam bijušas ļoti pareizas domas

par latviešu tautas izglītības līdzekļiem .. .
Pēc beigtas ceremonijas, kad zārku taisījās nest ārā, kas bija runas vīru pie-

nākums, Rīgas Latviešu labdarības biedrības skolnieces pirms ceļu līdz nama

sliegsnim kaisīja puķēm. Tas bija atkal kas jauns, kas sacēla vispārēju ievērību.

Jau vienkārt tādēļ, ka puķes šinī laikā bija ļoti dārgas un meitenes bija tērpušās
tautiskos uzvalkos. Sevišķi par to aizkustināts referents Kaudzītes Matīss, kurš

tūlīt faktu steidzās atzīmēt savā kabatas grāmatā. «Lai jums, mazajās, šis darbs

paliek piemiņā. Atnāks laiks, kad viņa nozīmi apķersiet un sapratīsiet
..

.»

Starpiņš vēl paguva savai cienīgai pasacīt, ka viņam jāiet līdzi gājienā zārkam

pakaļ un tādēļ viņām jābrauc ekipāžā vienām. Tāpat Krauklīts savu ģimeni, kurai

divas ekipāžas, bija nodomājis atstāt sava audžu dēla Ernesta Sutuma vadībā.

Bet tas bija pazudis . .
.

diezin, kur palicis? . . .
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Dāmas par to rādījās it kā nobēdājušās ...
it kā vienas atstātas . . .Bet Pu-

diķis zināja padomu. «Ja jums, cienījamās kundzenes, nekas nebūtu pretim,»

viņš ieminējās, «tad jau arī mēs varam būt jūsu pavadoņi
.. . Es, Ērgļu Kārlis,

Perlants Plausis ...»

Sis priekšlikums tika pieņemts. Tikai jānorunā, kā sasēst. «Vienā ekipāžā lai

brauc zēni vieni,» enerģiskā Krauklīša kundze noteica. «Otrā brauksim mēs ar

Magoni un Plauša kungs, un vēl var kāds piesēst ...»

«Ērgļu Kārlis
.. . tad jau pareizi iznāk!» Pudiķis iesaucās. Viņam bija no

svara, ka pie tāda iekārtojuma viņš dabū pie Hertas sēdēt, un bija laimīgs, ka

viņa priekšlikums tiek pieņemts.
Hertai un viņas mamai jau arī nebija ko nožēlot, jo uzmanīgākā un pakal-

pīgāka kavaliera
par Pudiķi jau nevarēja vēlēties. Un viņš bija bagātīgi algots

vienīgi ar to, ka dabūja piedurties pie Hertas drēbju vīlēm.

Kārlim bija citādi. Magone, kā jau biedru starpā kalkulēts, bija viņa vecākā

komiļtona Perlanta piederums. Viņa Perlantam varēja būt vairāk nekā skolniece.

Un tādēļ Kārlis pre"t viņu izturējās ar godbijību, atturību, kas robežojās līdz pat

saltumam
.. . Turpretim Magone jutās pilnīgi brīva, un, kā rādījās, viņai pret

jauno rakstnieku bija liela interese. Viri tā latviešu valoda tā ne-

gāja, bet to ciesu runāja viņas dzīvās acis . . .Viņas sārtās rožu lūpiņas čuri-

nājās, lai ievilktu viņu dziļāku valodās, bet viņš vairāk ne kā «jā» un «nē»,

vairāk ne kā tikai to taisnu . . .

Lielais bēru gājiens patlaban sāka sastādīties. Viņiem diezgan ilgi nācās gai-
dīt pie biedrības durvīm, kamēr tur piebrauca viņu ekipāžas. Sēru mūzikai atska-

not, bēru gājiens pēc iepriekš nospriestas kārtības sāka kustēties uz priekšu sekošā

rindā:

Pirms Rīgas Latviešu biedrības sēru zizlis, kuru braukšus veda Bernhards

Dīriķis un Fr. Grosvalds. Pēc viņiem brauca garīdznieks, kam sekoja līķa rati,

tie greznākie, kādi vien privātiem cilvēkiem atļauti. Zārkam kā pavadoņi kājām
gāja līdzi Rīgas Latviešu biedrības runas vīri, tad pārējās biedrības un delegā-
cijas ar karogiem, kuri dziļās sērās tīti. Viņas gāja šādā kārtībā:

«Fūrmaņu palīdzības biedrība», «Ziedoņa palīdzības biedrība», «Jonatāna
biedrība», «Pēterburgas Arrīgas dziedāšanas biedrība», «Pavasara biedrība»,
«Cerības biedrība», «Slīperu cirtēju biedrība», «Majoru-Dubultu labdarības bied-

rība», «Pārdaugavas labdarības biedrība», «Rīgas palīdzības biedrība», «Āgens-
kalna baptistu biedrība», «Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrība»,

«Daniela palīdzības biedrība», «Valmieras Latviešu biedrība», «Rīgas Latviešu

biedrība» un studentu korporācija «Letonija».
Tām sekoja ekipāžas, pavisam kādas divdesmit sešas. Bēru gājienam pa

priekšu un sānos plūda līdzi lieli ļaužu plūdi, kas līdzīgi upei tek vīzīgi pa
Alek-

sandera ielu un vēlāk
pa

Miera ielu uz Jēkaba kapiem. Cilvēki katrs
par sevi kā

atsevišķa daļa apbrīnoja kopīgo masu, kura patiešām grandioza. Piebiedrojās arī

nejaušie skatītāji, piebiedrojās ziņkārīgie, veseliem pulkiem un masām. Lieliskais

uztrauc un rauj sev līdzi . . . Tāpat pilni logi skatītāju.

Bija arī visādas sarunas un piezīmes dzirdamas, no kurām dažas pat atsitās

bērenieku ausīs. «Rau, kur aizved glabāt latviešu ķēniņģi!» kāda sieva iesaucās,

un nevarēja notvert, vai nopietnā vai ironiskā nozīmē
.. . Turpretim pa gabalu

tālāk kāds vīrs balti nospļāvās: «Aizved atkal kādu cepešu ēdēju!» Kā redzams,

arī tas nelaiķi nepazina, bet teica parasti to, ko nemantīgie arvien mēdz teikt, kad

apzvana vai apbedī kādu turīgu. Pa gabalu dzirdēja atkal kādu sievu: «Visu viņš
tik darījis tautas labā

..
.» Viņas kaimiņš iebilda: «Vai ta nu bez sava labuma
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strādāja .. . Bija taču viņam tur arī savs labumiņš ..
.» «Ja nenoliki rubulīti

priekšā uz galda, nerunāja vis ar tevi,» kāds trešais iebilda. . . «To simtu, ko

es viņiem tur tai «Austrā» iedevu, to jau nu es vairs neredzēšu,» kāds cits gabalu
tālāk iesaucās

.
.

.
«Lai nu dievs mielo viņa dvēseli, bet to naudu apēda gan.

.
.»

«Nu, vata' nu viņš vainīgs, ka kapteiņi taisa uz kuģiem avāriju . . .» «Kapteinis
viens darīja?» tālāk atkal kāds iesaucās

.. . «Viņi bez sazināšanās nebija! .. .
Are, Putniņš ar Zommeru arī par to jauno kuģi tik dārgi noņēmuši ...»

Un tā visādas valodas! Krauklīša kundze enerģiski saņēma lūpas . . . Vai tad

uz visu var izklausīties, ko ļaudis runā? Kādēļ tad viņi visi spiežas tā līdzi, ja

viņi domā, ka šis vīrs tik slikts bija . . . Lūdzis taču viņus neviens nav
. . .

Lielais bēru gājiens panāk ceļā arī citus bēriniekus, kuri it kā nobijušies pa-

griežas pie malas un aizlaiž viņus garām. Ir citi arī greznāki, un vienā gājienā

pat ekipāžas, bet lielākā daļa ļoti vienkārši. Viņi pat redz pa gabaliņu vienu

darba rospusku, uz kuras kails, balts zārks, un tikai maza saujiņa apdilušās drē-

bēs viņam seko.

«Vaī, kāpēc tam tikai tā?!» Magone brīnējās.
«Visiem jau nevar vienādi būt, bērns!» māte nopūtās. «Dažādā kārtā cilvēki

staigā savus virszemes ceļus, dažādā kārtā tie iebrauc arī mūžības vārtos . . .»

Kad Magone to vēl nelikās saprotam, Perlants piebilda: «Tas ir dabas

likums, jaunkundze. Divas viena un tā paša koka lapas nav gluži vienādas
.. .

Kur nu vēl cilvēki? ...»

Magone ar acīm koķetēja . . . «Jā, jā — visi nevar būt blondi, un visi nevar

būt bruneti . . »

«Taisnība!» Perlants pasmiedamies piebalsoja.
«Bet tas jau ir mūsu Ernsts!» Magone piepeši izbrīnējusies iesaucās. «Jā,

Ernsts — patiešām ...»

Visu acis vērsās turpu. Viņi atradās blakām baltajam zārkam uz rospuskas.
Tikai maza saujiņa ļaužu to pavadīja .. .

acīm redzot prasti cilvēki apdilušiem
apģērbiem. Starp viņiem ari soļoja students Ernests Sutums, arī tāpat ļoti nova-

zātu mēteli un vecu cepuri.
Krauklīša kundzei patiešām bija neomulīgi, ka tie abi jaunie cilvēki redz viņu

audžu dēlu tādā vienkāršā sabiedrībā
.
.

.

Diezin, kas vēl par cilvēkiem?! Viņa to nemaz neliktos redzam, bet kad nu

Magone iesākusi
.. . «Ernst!» viņa uzsauc un māj kučierim pieturēt ..

. «Vai

tu nebrauksi mums līdzi, Ernst?! ...»

Bet viņš liekas, ka būtu pavisam svešs un viņus nemaz nepazītu. Arī, ka

viņam viņu milzīgais lepnais gājiens nemaz neimponētu. Tikai pāris viņa biedru

ar iedauzītām, nonēsātām hūtēm, mutes ieplētuši, uzlūko šos brīnumus
.. .

Students tikai ļaunu smīnu atbild uz Kārļa sveicinājumu . . . Krauklīša kundze

piesarkusi vēlreiz atkārto savu aicinājumu, bet viņš atmet tikai ar roku un, viņus
turpmāk neievērodams, aizgriežas uz otru pusi.

«Viņš jau nekad savai garderobei nepiegriež pienācīgo vērību,» Krauklīša

kundze it kā atvainodamās sacīja, kad bija pabraukuši viņam garām.
«Ermods cilvēks!» Magone nevarēja nociesties nepiebildusi. «Pavisam tāds

zonderlings ...»

«Lūdzu, jaunkundze, «ērmots»,» Perlants pārlaboja. «Ērmots un savād-

nieks ...»

«Nu jā, ērmodts!» viņa atvainojās, bet tādā balsī, kas liecināja, ka viņa

savam skolotājam tā nebūt nedomā padoties. Kad viņš to cieti uzlūkoja, viņa

koķetēja tam ar acīm pretim ...
nu padari viņai ko!
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Kamēr viņi tā ķīvējās un amizējās, Kārlis tikai sērīgi smaidīja. Viņam ne tik

spītīgais students interesēja kā vienkāršais zārks uz darba ratiem. It kā dvēselē

ieskanētos kāda vārīga stīga, tā kā šaubas, tā kā raudas
.. . Kādēļ šinī svinīgā

bēru dienā tāda bēdīga aina . . .
Labais iespaids tika bojāts un atklāta kāda nepa-

tiesība. Viņš jau sen apradis ar principu, ka visi tautieši nav viens
...

ka pirmiem

un labākiem jāturas kopā tikai ar sevis līdzīgiem. Bet kādēļ tad to nesaka klaji
un gaiši . . . Nu, labi, tie pirmie un tie labākie strādā un gādā priekš tautas

.. .
Bet, ja šādas bēdīgas ainas atklājas, tad taču viņi nav pietiekoši strādājuši un

gādājuši . . .

«Bet, rakstnieka kungs, ko jūs tāds melancholisks?» Magone viņu ar savām

spulgām acīm un smaidiem provocēja. •

«Es pārdomāju par tautu.» Kārlis iztraucēts pasmaidīja .. .
«Vai mēs drīkst zināt, koo?» viņa pētīja tālāk . . .

Vēl tālumā bija redzams baltais zārks
....

«Nē!
..

.» viņam piere savilkās

grumbās. Viņai jau tas bija aiz muguras, un viņa to neredzēja. Bez tam jau arī

tas palicis tālu atpakaļ, nesaredzamā tālumā
. . .

Beidzot kapsētas vārti sasniegti. Bērinieki plūda iekšā kapsētā. Par kārtību

arī še gādāts. Gorodovoji it visur redzami. Toreiz to ieskatīja par
lielu pagodi-

nājumu un uzmanību no policijas puses.
Biedrības priekšniecība par labu kārtības

uzturēšanu izsniedza pat policijai 50 rubļus lielu gratifikāciju. Bez tam arī kār-

tību kapos palīdzēja uzturēt Rīgas un apkārtnes biedrību locekļi. Tie turēja ceļu
svabadu tādā ziņā, ka abās pusēs bija nostājušies vīrs pie vīra ciešā ķēdē un

turēja uz katru pusi ziņkārīgās ļaužu drūzmas atpakaļ. Kad bēru gājiens bija
cauri, tad arī tam piebiedrojās pakaļējie kārtības sargi . . .

Kapu ceremonija, ko izdarīja atkal mācītājs Kope, mainījās ar bazūņu
muziķu un čertbalsīgām dziesmām. Kad kaps ir aizbērts, tad sākas runas un vai-

ņagu nolikšana. Ļaudis staipa kaklus un grib ko saredzēt. Kā rādās, tad žēlabas

devušas pilnīgu vietu ziņkārībai.

Pirmais runāja Latviešu biedrības goda biedrs architekts J. Baumanis, nelaiķa

priekšgājējs biedrības priekšsēdētāja amatā. Viņi savā laikā bija cīnījušies un

savā laikā bijuši draugi. Viņš runāja atkal
par «mūsu Kalniņu»

.. .
Viņu ne-

varot par savu saukt ne vienīgi Vidzeme, ne Kurzeme
..

. viņš piederot visai

tautai. Latvju tautai ļoti bieži jāciešot šādi piemeklējumi, kad nāve tai krietnākos

dēlus atrauj pašos spēka gados. Tāds trūkums cēlies atkal caur Krišjāņa Kal-

niņa nāvi. Ne vien Rīgas Latviešu biedrībā, bet arī visā latviešu tautības jautā-

jumā. No Rīgas Latviešu biedrības puses viņš noliek uz kapa lauru vaiņagu.
Ja arī Baumanim laba balss un izteikšana, bet publika sevišķi sakustas, kad

uzsāk turpmākais. Garš kā kārts, melnām ūsām un krāsainu cepurīti, kura pār-

klāta ar melnu sēru plīvuru. «Kas tas? Kas tas tāds ir?» nezinātāji jautā. «Tas

ir «Letonijas» delegāts, teoloģijas kandidāts Irbe,» tie, kas zin, paskaidro. «Ir

arī teikšana kā mācītājam.» informētie apmierināti piebilst. Tā kā viņš par visiem

par galvu garāks, visi to arī var labi redzēt un dzirdēt.

«Latvju tauta raud un vaimanā!» viņš sauc. «Latvju tautai piepeši apklu-
sušas prieka un līgsmības dziesmas! Kur vien latvju mēle skan, visur ir dzirda-

mas sēras gaudu skaņas. Raudi, ak raudi un vaimanā, latvju tauta! Pār tevim

nācis grūts piemeklēšanas laiks!
. .

.

Raudi žēlas, gaužas asaras sevišķi tu, «Leto-

nija»! Tavs visstiprākais, varenais ozols ir nolūzis
.. . Nāve, rūgtā, bālā nāve ir

laupījusi tavu goda biedri
.. .

laupījusi Krišjāni Kalniņu
. . . Tavu seju vairs

neredzēsim, tavu roku vairs nespiedīsim, bet
par priekšzīmi mums būsi joprojām,

kamēr būs latvju tautas dēli, kuri centīsies tapt par stipriem, derīgiem Baltijas
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ozoliem
... Ja tevi būtu pazinuši, tad nebūtu bijis tavs īsais mūžs tik grūts. Bet

daudz bija, kas tevi nepazina, negribēja pazīt. Tevi saprata un godāja, kas tevi

gribēja pazīt, tevi pārprata un nievāja, kas tevi nepazina. «Strādā, nepiekūstoši
strādā līdz pēdējam dvašas vilcienam savu brāļu labklājībai par godu», bija tavs

karoga uzraksts. Caur to mums visiem par priekšzīmi esi izpelnījies nemirstības

lauru kroni. Nemirstības lauru kroni tev tikai var dot, kas ir dievs par visiem

dieviem un kungs par visiem kungiem . . . Bet tu, latvju tauta, priekš tevis mūsu

dārgais aizgājējs pūlējies savu īso, sūro, grūto mūžu. Tāpēc neaizmirsti, ko viņš
tev labu darījis. Turi viņu dārgā piemiņā, cieni viņa darbus, cieni viņu pašu!
Bet tu viņu tikai tad pienācīgi cienīsi un godāsi, ja, godīgi un dievabijīgi dzīvo-

dama, paliksi vienmēr savā tēvu ticībā. Tad tas spēks, kas no mūsu neaizmirstamā

nelaiķa izgāja, arī joprojām pie tevis paliks un debesu tēvs tevi sargās un glabās,
tevi valdīs un vadīs ...»

Kārlis sāpīgi sarāvās ikreiz, kad tika piesaukta tauta un varenais ozols, kas

strādājis priekš viņas labklājības. Viņam stādījās priekš acīm baltais, kailais

zārks uz raspuskas, kurai sekoja students ar veco cepuri un nonēsāto mēteli. Bet

ko tad no šīs tautas prasīja? Kādi aprakstīja viņas centienus un ideālus? Ne

vairāk, ne mazāk kā ieteica tiem palikt pacietīgiem un padevīgiem zemes tār-

piem . . . Bet, ja tauta lai nebūtu vairāk, kas viņa tagad ir, kādēļ tad viņai
drosmi centienos par savu labklājību?

.. . Kādēļ tad viņai ozolu, un kādēļ viņai

par saviem lūzušiem ozoliem gaust? Viņš sajuta, ka nelaiķa piemiņa zināmām

tendencēm par labu tika norauta pīšļos .. . Lai arī tas tautai varbūt nevarēja
līdzēt, taču viņš nevarēja tai ļaunu vēlēt. Viņš nevarēja smacēt viņas centienus

pēc kā jauna, nebijuša un labāka
..

.
Un, kamēr citi runātāji no dažādām biedrībām izteica apmēram to pašu, viņš

nelaikam krūtīs kala pantiņu ar satīrisku piegaršu:

«Tu sirdīgi mūs aizstāvēji,
Kad pēla mūs

Par vieglu dzīvi, kungu priekšā!
Ak. iekšā ticis debesīs

Jel aizstāvi mūs debess tēva priekšā ...»

Atkal ai skaļu patosu iesāka kāds runātājs, kas sacēla vispārēju ievērību.

Teica, ka tas esot jaunais dzejnieks Stepermaņu Krustiņš. Pēc kāda sava garāka
nodeklamēta dzejoļa viņš iesāka ugunīgu sparu prozā:

«Es redzēju zvaigzni mirdzam, kas spīdēja pa tumšām tumšām naksniņām.
Es dzirdēju vētru krācam, kas trakoja pār dievzemītes ozoliem. Lūk, zvaigzne
izdzisusi —■ dus ozols salauzīts

.. .

Ai, plūstiet, asaras, jūs sāpju bērni, jā,

plūstiet, ritinājiet aumaļām .. . Redz, māmuliņas krāšņums bālējis, redz, tautas

zieds ir vītis, savītis
.. .

Rau, viņa kaps!
Tu dižais tautas dēls! Tu biji patiešām tā jaukā rīta zvaigzne, kas, spoži

mirdzēdama, mūs vadīja iz drūmās nakts. Tu biji patiešām tas milzis dievzemītes

ozols, ko nespēja nekādi vakara vēji locīt, bet ko tik pati augstā dieva ziņa

spēju roku lauzusi. Dieva vaļa! Tu biji krietnais tautas bērns, kas, savu tautu

mīļodams, šim vīra pienākumam, šim svētsolījumam biji uzticīgs līdz pašai pēdējai

stundiņai. Tu biji tas stiprais karavīrs, kas, savu tēvazemi sargādams, šim savam

karogam biji uzticīgs līdz pašai kapa malai! . . . Saldu dusu tev! . . . Tavs no-

pelns svēts; tur, tur aiz zvaigznēm viņš tiks pilnam līdzināts. Tu esi cīnījies ka
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reti kāds, kura darbos diženi mirdz tautas gods
.. . Lab tev un mums! Kas

necīnās, tas nenesīs to goda kroni debesīs! ...»

Kārlim bija sāpīgi jāpavīpsnā; tauta galvas vien kratīja par smalko izteik-

šanu. Tauta gan brīnējās, bet ne prātā tai nenāca par
«lūzušo ozolu» gaust un

bēdāties. Orators nobeidza ar sekošo pantu, acīm redzot šim gadījumam

sacerētu:

«Dusi saldi, labo tautiet!

Pāri tavam kapam
Lai zied neaizmirsteles,
Lai zied rozes, vijolītes,
Tavas tautas puķītes.

Viņas piemiņā tu būsi,
Kamēr sirds mums krūtīs sils,

Jo tu biji tuvi, tāli

Allaž viņas stipra pils.

Dusi saldi! Pāri kapam

Viņš, tavs gars,
lai pie mums mīt,

Kā joprojām tuvi, tāli

Tautas gods par slavu spīd . . .»

Pēc viņa nāca atkal kāds gaišmatis jauneklis, kurš, kā teica, esot Pēterpils
latviešu mācītājs Zanders. Viņš runāja it kā paša aizgājušā Kalniņa vārdā

. . .

Pie kapa atskanēja četrbalsīga dziesma. «Augšām aiz zvaigznēm, kad gaisma

reiz ausīs
..

.» Bet arī tā Kārlim nenoderēja par apmierinājumu. Kā nemiera

dzīts, viņš devās nostāk un tālāk
.. .

Starp krustu rindām tikai retus ļautiņus varēja ieraudzīt, visi bija tur kopā,
kur viņu kā melna nakts! Tur, kur kraujas vaiņagu kalni, kur mainās dziesmas

ar runām. . .

Te viņš nejauši ieraudzīja nākam tāpat viņam pretim studentu Ernestu Su-

tumu. Savu mironi tas jau pabāzis zem zemes un skatījās nicinoši apkārt uz grez-

najiem krustiem.

Viņi nevarēja vairs izvairīties sāņus, tiem vajadzēja satikties taisni krūtīs.

Kas attiecas uz Kārli, tad viņam nebija nekas pretim iepazīties ar šo savādo, bet

interesanto cilvēku tuvāk.

Tādēļ, pacēlis cepuri, viņš pirmais to jau pa gabalu sveicināja.
Otrs sveicinājumu gan saņēma, bet viņa vaigā varēja lasīt perfidu smaidu un

apslēptu naidu.

«Nu, līguson , tautai jau atkal viens varens ozols ir lūzis!» tas graizīgā un

pārsmejošā balsī iesāka
.. . «Noturējāt jau savu runu pie viņa kapa? Nu jau

tauta bārenīte . . . ko? . . .»

Visa viņa izturēšanās un valoda Kārli nejauki kaitināja. Tomēr viņš izteica

apmēram to pašu, ko Kārlis pie sevis juta, un tādēļ pēdējais cik varēdams

mierīgi atbildēja:

«Zaudējumu taču jūs nevarat noliegt! Mūsu labākais tautas dēls ir miris
..

.»

«Skandiniet, skandiniet savu kokli, lai tauta raud un vaimanā,» Sutums ne-

saudzīgi turpināja. «Visu mūžu priekš tautas cīnījies un strādājis. Bet es zinu

vienu, kam viņš ne par grasi laba nav darījis
.. . Tas kāvās ar badu un

trūkumu ...»

Kārlis lēni satrūkās. «Tas, kura zārkam jūs gājāt pakaļ? .. .»
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«Jā!
...

Un es zinu simtiem tūkstošiem tādu
.. . Bads un trūkums ir viņu

pastāvīgs viesis ...»

«Kas tad tas par
cilvēku bija, ko jūs pavadījāt?» Kārlis, neievērodams viņa

aso toni, mierīgi jautāja tālāk.

«Tas jums var būt vienaldzīgi! . . . Tautas pīlārs tas nebija, ozolu dēls arī

ne
..

. Neraud tauta pēc viņa žēlas asaras
. . . Tikai vienkāršs strādnieks fab-

rikā
...

uz kājām kjūms
..

. Tādēļ krita ar visu nastu un vārīgi sadauzījās,
Slims gulēja bez darba. Un nomira gluži tāpat kā jūsu lielais ozols . .

.»

Viņš ņēmās tik zaimojošā balsī, ka Kārlis beidzot uztraucās. «Kādēļ tad jūs

par visu varu gribat noraut pīšļos lielā tautas vīra piemiņu?! Vai tad jūs viņa

nopelnus gribat noliegt? Saprotams, ka it visiem viņš līdzēt nevarēja .. . visiem

mēs neviens nevaram līdzēt
..

. Var būt, ka arī nelaiķis reiz redzējis labākas

dienas ...»

«Nekad viņš labas dienas neredzēja!» Sutums attrauca. «Tādi ļaudis nekad

neredz labas dienas. Savā augstākā ziedu laikā tas bija vīnūzī komijs . . . Košku

viņu sauca, ja gribat zināt
. . . Mans tēva draugs . .

.»

«Ahā, — tā jau domāju!» Kārlis atvieglots uzelpoja. «Tad tā nav vienkārša

demonstrācija, ka sekojāt viņa zārkam . . . Bet tādēļ taču jums nevajag aizskart

mūsu tautas darbinieku. ledomājieties, ka pats reiz strādāsiet tautas druvā
..

.
Kā jums patiks, ja cits par jums sacīs to pašu? ...»

Otrs viņu tikai pārsmejoši uzlūkoja.
«Nelaiķa Kalniņš tāpat studējis Maskavā, tātad ir jūsu filistrs,» Kārlis turpi-

nāja. «Jums jo vairāk vajag justies caur viņu godinātam . . . uzstāties pret citiem,

ja kāds viņa piemiņu gribētu zaimot ...»

«Mums nav filistru, ne arī tautas pīlāru!» otrs atbrēca. «Starp mums un jums
ir dziļa plaisa. Mēs piederam tiem, kuriem nav nekā

..
. kuriem nav tautības,

nav tēvijas .
.

.»

«Esam taču vienas tautas piederīgi,» Kārlis pastāvēja.
«Ko jūs uzmācaties ar savu tautu, ar saviem dižvīriem! Tie ir tautas ozoli,

tie ir saules dēli, tie ir varoņi!
.
. . Nekas viņi nav . . .»

Viņa acīs pie tam uzliesmoja fanātiska naida
uguns.

«Ja tas tā būtu,» Kārlis smaidīdams viņu uzlūkoja, «kādēļ tad šodien tūksto-

šiem un atkal tūkstošiem ļaužu plūst pakaļ viņa zārkam? Ne tikvien izglītotie,
ne tikvien turīgie

.. . Arī strādnieki, darba ļaudis
.. . tauta visplašākā nozīmē.

Vai jūs domājat, ka viņi tik ļoti pieķertos savam izsūcējam un muļķotājam?»
Tā jau bija taisni tā parādība, uz kuras otram pašam trūka atbildes, uz ko

tas varēja atbildēt tikai ar savām naidā zibsnošām acīm . . . «Tas jau, lūk, ir tas!

Bet tautai vajag acis atdarīt! . . . Tautai pašai savas tiesības vajag izkarot . .
.»

«Strādnieki izšķir it labi, kas viņu draugs,» Kārlis, it kā neievērodams viņa

pretrunu, turpināja. «Protams, mūsu pienākums vēl vairāk rūpēties par viņiem,
vest viņus pie gaismas, tiem palīdzēt . . .»

«Tiem jūsu palīdzības nevajaga!» otrs, it kā odzes dzelts, iesaucās. «Tie paši

ar saviem spēkiem izkaros savu nākamību — —»

«Zanders jau savā runā minēja, ka mums vajaga sadoties rokas un strādāt

priekš tautas vairāk nekā līdz šim »

«Lieciet jūs strādniekus mierā!» otrs viņu pārtrauca. «Tiem nevajag jūsu

žēlastības, jūsu uzbāšanās.
— —

Mūsu ceļi šķiras
.. . Brauciet savās ekipāžās,

mēs dimdošiem soļiem ejam pretim savai nākotnei — —»

Kārlis neizprazdams viņu uzlūkoja. «Kā vēlaties!» viņš atmeta ar roku. «Jūs
taču zināt, ka neesam tie cilvēki, kas uzbāžas. . .»
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«Vismaz tiem ne, kam nav neka
...

no kuriem nevar nopumpēt!» viņš ļauni

nosmējās.
Kārlis nosarka un nobāla. «Vai dzirdat!» viņš saslējās. «Jūs laikam to attie-

cināt uz mūsu pēdējo apciemojumu pie Krauklīša kunga!»
«Fakts!» otrs viņam rādīja savus baltos zobus.

Kārlis uztraucās arvien vairāk
.. .

«Tas ir negodīgi, es — — es jūs
izaicinu ...»

«Ar rapieriem paukoties, ko?» Sutums zaimojoši nosmējās. «Es jūsu izaicinā-

jumu nepieņemu ...»

«Ko?! Jūs atteicaties man dot gandarījumu?» Kārlis aiz dusmām drebēja.
«Es jūs piespiedīšu . . . jūs esat plukata ...»

Viņš juta, ka asinis tam vārījās dzīslās un rokas vīstījās dūrēs.

Otrs, kā rādījās, mazliet sarāvās. «Es jūsu izaicinājumu nepieņemu!» tas ka-

tegoriski atbildēja . . . «Esmu pāri tādām viduslaiku muļķībām. Tā ir rupja dūres

vara, kulaks . . .»

«Jūs gļēvulis!» Kārlis mēroja viņu ar acīm.

«Jo labāk, ka ejam katrs savu ceļu!» otrs nobeidza sarunu.

«Es kulakiem nepiekrītu, bet, ja man uzbruksiet, jums tāpat atbildēšu
.. .

Sveiki» . .
.

Viņš uzgrieza tam muguru un devās pa sāņu teku projām.
«Knubulis! Nožēlojams plebejs!

..
.» Kārlis nosauca viņam pakaļ.

«Līgas dēls!
. . . Tautas svārbstiņš ...» otrs ejot runāja.

Kārlim sirds dedza steigties tam pakaļ un iešaut reiz pa ausi. Bet tas būtu

prasti, plebejiski . . . «Ko lai ar tādu prastu kluci dara?
..

.»

Otrs neklausījās vairs un gāja tālāk, un Kārlis it kā sastindzis palika uz

vietas.

Labāk ies atpakaļ pie kapa . . . par tādām muļķībām jau ir domāt nav vērts!

Viņš gribēja būt tīri bezbēdīgs, bet tomēr sirds dziļumos tā pati nemierīgā balss

ko čukstēja, kam piebiedrojās vēl klāt aizskartas pašmīlības jūta. Kā šis cilvēks

drīkstēja viņu tā niecināt
. . .

Pie kapa dziesmas jau izbeigušās, runas apklusušas. Lielā ļaužu drūzma jau

puslīdz nošķīrusies . . . Atlikušie apbrīnoja vaiņagu kalnu un lasīja uzrakstus uz

vaiņagu lentām. Starp neskaitāmiem greznākais tomēr bija Rīgas Latviešu biedrī-

bas ar uzrakstu:

«Uz ežiņas galvu liku

Sargāt savu tēvu zemi.

Labāk manu galvu ņēma
Nekā manu tēvu zemi ...»

Daži tautas vīri vēl šo to piezīmēja. «Jauki gan uzskatīt šādu pateicības un

godu zīmēm apbalvotu kapa kopiņu,» Kaudzītes Matīss nopūtās. «Ja vien varē-

tum aizmirst, ko viņš mums paņēmis, ko viņš zem savas segas mums apslēpis . .
.»

No vēja pūstas, vaiņagu lentas ietrīcējās. Referents, izvilcis savu kabatas grā-

matiņu, tajā piezīmēja: «Vējiņš rotājās ar vaiņagu lentām kā bērns ar mirušas

mātes matiem, nesajēgdams, kas noticis, kas pazudis ...»

Kārlis satikās atkal ar saviem pazīstamiem. Krauklīts tagad no sava runas

vīra pienākuma svabads, varēja nu pats braukt līdzi sievai un meitai. Tas patei-

cās ļoti jaunajiem cilvēkiem par kavalieru pakalpojumiem viņa sievai un meitai

un viņus no šī pienākuma līdz ar to atsvabināja. Lūdza tos vēl viņu apciemot,

ko, protams, tie ar pateicību pieņēma .. .
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Turpretim Pudiķis Starpinu mamai jau tā bija pieaudzis pie sirds, ka viņa
to uzaicināja viņas vēl tālāk pavadīt uz mājām. Jo ekipāžā jau bija četras vietas

un netraucēja ne ar ko, ka arī papa ņēma tur placi! .
. .

Saprotams, ka Pudiķis nebija lūdzams. Tur taču bija kāds magnets, kas viņu
vilka tik cieti klāt. . . Pudiķis bija laimīgs: viņš no šī ceļojuma sev ļoti daudz

ko apsolīja! . . . Dzelzs jākaļ, kamēr karsta
...

Kārlis ar Perlantu paņēma kādu fūrmani un brauca uz savām mājām saviem

biedriem nopakaļus. Ilgu laiku tie turējās kopā ar Starpinu ekipāžu un no tālie-

nes saredzējās ar Pudiķi. Hertu un Starpinu mamu . . . Tie meta šurpu sveicinā-

jumus, smaidīja un māja
.. .

Pudiķis bija gailis kurvī.
. .

Bet arvien lielāka un lielāka palika plaisma starp tiem un viņiem. Fūrmaņa
kleperīts nespēja rikšot līdzi straujajiem ekipāžas zirgiem. .

.

Beidzot laimīgie
izzuda no viņu acīm

...

Kārlim nu atkal uzmācās rūgtas atmiņas. Viņš nevarēja notikušo paturēt viens

pie sevim, atstāstīja Perlantam sarunu ar Ernestu Sutumu un viņa dīvaino iztu-

rēšanos. Nu gluži kas puicisks! . . .
«Nu, ko tad tu ielaidies ar tādu!?» Perlants izbrīnējies jautāja. «Tādus cil-

vēkus nemaz neievērot. Jo īstenībā: kas tev ar viņu par darīšanu?
..

.»

«Kas attiecas uz tiem strādniekiem,» Kārlis domīgi sacīja, «tad tur viņam
varbūt arī sava daļa patiesības . . .

Bet tādēļ viņam vēl nav tiesība apvainot mūsu

tautas svētumus un izturēties neķītri. Tādu gan pienākas pārmācīt ...»

«Nav vērts!» Perlants atmeta ar roku. «Gandarījums mums jāprasa no tiem,
kas pāri mums, nevis no tiem, kas apakš mums ...»

Ar to lieta priekš viņa bija izbeigta.

Divpadsmitā nodaļa

Ērgļu Kārļa dzīve sāka palikt arvien mīklaināka. Viņš nevarēja atrast zem

kājām pamatu ne saimnieciskā, ne idejiskā ziņā. Viņa naudas krājums, ko bija

dabūjis līdzi no mājām, sikdams sika, bet izredzes nekādas, ko klāt nopelnīt un

no sava darba dzīvot. Latviešu rakstniecība, kā izrādījās, bija tāds amats, kas

nekā neienesa. Par viņa poēmu Pudiķis vēl arvienu nebija vienojies ar veco

Dīriķi honorāra ziņā, un tādēļ tā arvien vēl palika nedrukāta. Oficiāli
gan viņš

skaitījās par «Baltijas Vēstneša» līdzstrādnieku. Pārtulkoja arī šad un tad priekš

viņa feļetona kādu sīkumu vai stāstiņu. Dīriķis tad arī viņam kā «studentam»

maksāja izņēmuma cenu: grasi par rindu. Nestudētie rakstnieki
par

tādu

pašu darbu saņēma tikai pusgrasi. Bet ar visām šīm priekštiesībām Kārlim iznāca

ļoti maz, tik maz, ka kauns ar tādu rēķinu pēc samaksas griezties. No katra

darba jau prasa
kādu nieku virsvērtības, t. i., drusciņ vairāk, kā izgājis pārtikai,

to darinot
. . . Viņam no sava darba iznāca liela apakšvērtība, t. i., iztrūkums . . .

Tāpat arī idejiskā ziņā viņš neskaidri izjuta, ka nav savā vietā. Kas viņš par

aristokrātu, par pirmo, labāko, ja tas no sava darba nevar dzīvot?! Kārtējie stu-

denti gan arī neko nepelna, bet tiem ir izredze uz nākotni, turpretim viņam tādas

izredzes nav. Ja viņam būtu laika un līdzekļu nolikt abituriumu un matrikulēties

par kārtēju studentu, tad jau gan no viņa iznāktu vai inženiers, vai tirgonis,
vai cits kas

. .
.

Bet, ja viņš grib strādāt priekš tautas, izpētīt senčus un senatni

kā Graudiņu Kārlis un Skruzīšu Mikus, tad viņam pat laiķa neatliek, par
līdzek-

ļiem jau nemaz nerunājot.

Viņam tādēļ «aristokrāts» un «aristokrātiskais princips» skanēja ausīs kā iz-

smiekls . . . Vēl vairāk, nekā Ernests Sutums viņu varēja izzobot . . . To cilvēku
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viņš gan
šad un tad vēl satika, bet izlikās, ka viņu nemaz nepazītu. Korporelim

ne ikkatru vajag pazīt, ja tas nav ievērojams cilvēks
...

tik Perlants, kā Pudiķis

un visi citi komiļtoņi aizgāja viņam auksti un lepni garām
...

Un otrs vēl jo

mazāk likās redzam viņus .
.
.

Un tomēr — viņš mūžam nevar aizmirst ainu: balts zārks uz rospuskas, un

tam seko noplukušais students. Sis skats it kā apsūdz dzīves netaisnību
.. . Cik

tukšas un sājas izklausās valodas par ozoldēliem, kas lējuši sviedrus un strādā-

juši tautas labā
...

Sis students turpretim, — kā cilvēks viņš ļoti nepatīkams, bet

gan var sacīt, ka tas ir patiesi tautas, t. i., nabago un apspiesto pusē
...

Ap

viņa galvu tādēļ spožs oreols. Un Kārlim bija tā, ka arī viņa pienākums un

vieta tur, kur apspiestie .. . kopā ar to cilvēku, ar kuru viņš nevar satikt
...

Par to viņu mocīja slepens nemiers. Viņš gribēja no tā tikt vaļā vismaz kneip-

vakaros, apmiglodams ar alu savu prātu, izlikdamies bezbēdīgs un pārgalvīgs. No

zēniem jokots un večiem āzēts un tramdīts, tas, it kā sevi mierinādams, dziedāja:

«Sitā, zēni, mums dzīvoti,

Neziņāi aiziesim ...»

Un kur visa tā dzīves noslēpuma atslēga? No viņa biedriem to neviens ne

zināja, ne arī gribēja zināt. Tie viņam iekāra piķi, ja tas pārāk gudri gribēja
runāt un daudz ko jautāt. Kur lai viņš smeļas atziņu? . . .

Reiz tad viņš skaidrā prātā un visā nopietnībā uzstāja Perlantam, vai tas ne-

varot viņam paskaidrot, kādēļ tas dzīvē tā?
.. .

Kādēļ vieni lieli, bagāti un

slaveni un citi atkal nabagi, izsalkuši un panīkuši un tādu ir ~tik daudz?...

«Kādēļ?» Perlants izbrīnējies jautāja. «Nu, lasi taču tautsaimniecisko litera-

tūru, tas tavai izglītībai nāks par labu. Politechnikas bagātīgā bibliotēka jau tev

pieietama. lepazīsties ar politisko ekonomiju, un tev nebūs vairs jābrīnās un

naivi jājautā: kādēļ tas tā?
.. .»

«Es tev būtu ļoti pateicīgs, ja tu man norādītu uz noderīgiem avotiem,» Kārlis

lūdza.

Perlants drusku padomāja. «Vari vispirms iepazīties ar tautsaimniecības tēvu

Ādamu Smisu (Smith). Tieši uz tavu jautājumu tev atbildēs Roberts

Maltuss un Dāvids Ričard o. Interesanti iepazīties arī ar List aun

Rodb cr t a teorijām, bet tas jau sniedzas utopijā. Vari lasīt arī Marksa

«Kapitālu», tikai uzmanīgi un ar kritiku, jo tas stipri dumpīgs ..
.»

Tātad: meklējiet rakstos, un jūs to atradīsiet! Kārlis pārstiepa mājās aizrā-

dītās grāmatas un sāka tās studēt

Vispirms veco tautsaimnieku Ādamu Smisu. Tas viņu apmierina ar savu

teoriju, ka darbs ir kapitāls, jo kapitāls nav nekas cits kā aizkrāts darbs. Ražo-

jot mantas, dabas bagātības tiek savienotas ar darbu un ceļas kapitāls
.. .

Bet, ja darbs ir kapitāls, tad taču tam, kas visvairāk strādā, arī vajadzētu
būt visvairāk kapitāla. Tā nu nepavisam nav. Tas vīrs, kuru aizveda baltā zārkā,

katrā ziņā savā mūžā bija daudz strādājis, un nevarēja taču būt ne mazāko šaubu,
ka viņam nekāda kapitāla nebija. Turpretim kapitāla ļoti daudz cilvēkiem, kuri

ļoti maz strādā vai pat nemaz nestrādā . . . Nav tā, ka tikai tiem sliņķiem slikti

ietu! Ir taču cilvēki, kuri gribētu strādāt, bet tiem nav ko strādāt
...

ir arī, kas

strādā dienas un naktis, un tiem tomēr slikti iet
..
. Nē, nē, vecais Smiss viņu

neapmierina un arī nesniedz pietiekošu atbildi
.
.

.

Bet paklau, ko Roberts Maltuss saka. Tā nelaime un posts tādēļ pa-

saulē, ka nav priekš visiem pārtikas līdzekļu. Jo pēdējie pieaug tikai aritmētiskā
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progresijā, t. i., 1, 2, 3, 4, 5 utt., bet cilvēki vairojas ģeometriskā progresijā, 1, 2,

4, 8, 16 utt. Itin ātri viņu daudz vairāk, nekā barības priekš visiem pietiek. Lielai

cilvēku daļai tādēļ jāiet bojā. Līdz ar postu un nabadzību nāk slimības, sērgas,

mēris un bads, kas izskauž tik lielu cilvēku daļu, ka paliek atkal līdzsvars starp

cilvēkiem un viņu barības līdzekļiem. Bet viņi tiecas pavairoties no jauna

pār zināmo robežu, un posts strādā savu darbu no jauna un nebeidzas, tādēļ
ka nekad nebeidzas cilvēku cenšanās pavairoties vairāk nekā priekš visiem

uzturas līdzekļu.
Šī atbilde jauno meklētāju vēl drusku mazāk apmierināja. Tam pat likās, ka

šis tautsaimnieks gribētu pasauli apvest ap stūri, lai apslēptu īstos cēloņus
...

It

kā pieklājīgu zārku Rīgā būtu pietrūcis un pēdējam nu būtu jāapmierinās ar tādu,

kāds pāri palicis. Bet pie Kirsteina un citās magazinās to bija vēl simtiem, greznu

greznie, un, ja vajadzīgs, tos vēl simtiem varētu pagatavot. Neviens nebija iz-

salcis tādēļ, ka, piemēram, Rīgā barības trūktu, un neviens negāja noskretis ap-

kārt tādēļ, ka te trūktu pieklājīgu drēbju . . . Viņiem tikai barība un drēbes

nebija pieietamas . . .

Viņš meklēja tālāk. Tur Dāvids Ricardo attīsta teorijas ne vien pai

strādāšanu un ražošanu, bet ari par darba iznākuma dalīšanu. Katrs dabū savu

līdzīgu daļu, kad kapitāls, kam gruntsrente, un trešo dabūn darba spēks. Bet, ka-

mēr abiem pirmajiem vairs nav nekādu sevišķu izdevumu, trešajam no savas da-

ļas vēl sevi jāuztura. Viņam, pie kura pieder masas, vajag ēst un apģērbties, tā

ka iziet atkal tas pats, ko viņš nopelna. Ja viņa darba alga paceļas, tad tā dara

atkal iespaidu uz mantu ražošanu, kuru cenas pieaug, tā ka tas nāk atkal līdz-
(

svarā ar strādnieku algu. Tā regulējas pati no sevis līdz tam punktam, ka tas

knapi var savu dzīvību vilkt un zemāk tādēļ vien nevar krist, ka strādniekam

tad būtu jāiet bojā, t. i., jāmirst badā.
.
. Tātad viņam no sava darba nepaliek

nekāda virsvērtība, bet iznāk taisni kā to pliku dzīvību vilkt . . . Tas ir dzelzs al-

gas
likums strādniekam, nepielūdzams, nenovēršams. Tiklīdz strādnieka locekļi

nevar kustēt un uznāk slima diena, viņam tūdaļ galējais posts!
Ar šo izskaidrojumu var apmierināties, tas pietiekoši sedzās ar patieso dzīvi.

Ar kāru gandarījumu viņš urbās iekšā šinīs mācībās, studēja grāmatu atkal un

atkal no gala . . .171

Viņam uz tam bija izdevība un pilnīgs miers. Pa ziemas svētku brīvlaiku

Perlants aizbrauca uz Plaušiem un viņš palika viens savā augstās kolonijas ista-

biņā. Netraucēja arī viņus neviens cits, jo arī citi komiļtoņi, kā lauku bērni, aiz-

brauca uz mājām. Viena daļa no viņiem Perlantam līdzi uz kādu priecīgu dzim-

tas gadījumu. Proti, Perlanta māsai Lūcei bija kāzas ar Viķildu Kristapu.
No sākuma Perlants pastāvēja, lai arī Kārlis līdzi brauktu. Viņš nezināja

Kārļa noslēpumu vai arī nebija pratis tajā iezagties. «Kristaps,» viņš sacīja,
«taču tev labs draugs, un arī Lūci pazini. Var būt, ka pat tavi vecāki būs

kāzās, ar kuriem redzēsies. Bet, ja tu paliktu nost kā kāds svešnieks, kā tas

izskatītos? ...»

Bet Kārlis palika pie sava. Viņš ātrāk dzimtenē negrib rādīties, kamēr nav

sasniedzis kādu stāvokli. Perlants tīri gribēja palikt ļauns: vai tad šim jau neesot

stāvoklis? Tāds stāvoklis jau katram studentam.

«Nē,» Kārlis cieti noteica, «kamēr neesmu nolicis eksāmenu un uzņemts poli-
technikā vai atkal dabūjis vietu, no kuras var iztikt,, es negribu mājās rādīties . .

.»

Perlants brīnējās par viņa pretošanos, bet beidzot padevās. «Nu tad es

vismaz aizvedīšu viņiem no tevis labas dienas
..

.»

«Aizved,» Kārlis sausi atbildēja .
. . «esi tik laipns! ..

.»
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Tā viņš palika viens pa
svētku laiku aukstā, nekurinātā istabiņā un pie vājas

lampas gaismas studēja tautsaimniecību. Tie bija viņam tie klusākie un vientu-

līgākie ziemas svētki kopš bērnības. Kas uz laukiem tad mājās stāvēja? Brauca

no mājas uz māju danču bērnos un visādi trakoja
. . .

Te viens! «Neviens mani

netraucē,» viņš pie sevis ironiski nodomāja, «te ir laba strādāšana . .
.»

Jo vairāk viņš iedziļinājās tautsaimnieciskos rakstos, jo vairāk viņš ar savu

dzīvi bija nemierā. Viņš pat sāka ieskatīt, it kā Ernestam Sutumam būtu tais-

nība. . . Viņam uzspiests dzīves uzskats, kurš gluži pretējs viņa dabai, tikai viņš

nespēj lauzt reiz doto vārdu, lai nezaudētu biedrus, bez kuriem viņš, jau tā vien-

tulis, būtu pavisam pazudis. Viņš jūtas, ka ir viņiem tik daudz parādā. Tikpat kā

pie salma viņš tādēļ vēl turējās pie savas oficiālās korporācijas taisnības
. . . gai-

dīja un cerēja, ka nāks kaut kas, kas viņu pārliecinās un izgaisinās viņa šaubas
. . .

Pēc svētku dienām Perlants pārbrauca atpakaļ un atveda viņam ciema kukuli.

Lielu saini, ko īsti stiept! To sataisījusi viņa māmulīte ar visādiem lauku gardu-
miem un arī cimdiem un zeķēm ..

.
Daudz daudz simtu labu dienu likusi viņam

atvest un nobēdājusies par viņu, vai tikai nav slims? Bet, kad viņš tai apgalvojis,

ka dēls spirgts un vesels, bet iekarsis un studē kādu zinātni, kuru sauc par taut-

saimniecību un kuru tik grūti bijis darīt saprotamu, tad viņa laimīgi smaidījusi.

Žēlīgais dievs taču likšot viņai no sava bērna prieku piedzīvot! Tēvs gan mazāk,

bijis tāds pasauss .
. .

norūcis vien: «varējis jau nu gan viņus pa svētkiem apcie-

mot .. . Neviens jau te viņu negaidot ar rungu .»

Kārlim tīri vai asaras spiedās acīs, kravājot ārā tās mīļās dāvanas un iebaudot

no mātes cepumiem .
. .

Perlants stāstīja tālāk, kā pa kāzām izdzīvojušies. Daudz

kausu miesta tukšojuši, zēni čakli dejojuši ar vietējām kaimiņu jaunkundzēm.
Daudzas viņa pazīstamās apprasījušās: kādēļ tad Ērgļu Kārlis nav? Pat līgavai-
nis, viņa jaunais svainis, pēc tā apprasījies .

.
. Ak, kas tas bijis par izbraucienu,

vedot māsu uz jauno dzīves vietu
...

Kārlis it kā piepliķēts to visu klausījās. «Un Lūce?» viņš it kā nesamanīdams

jautāja. «Vai viņa laimīga? . . .»

Perlants viņu uz šo atklāto jautājumu domīgi uzlūkoja, tad tikpat vaļsirdīgi

atbildēja. «Ne visai. ..
No jaunas meitenes topot piepeši par patstāvīgu nama

māti, viņai, kā liekas, grūti aprast ar savu stāvokli
..

.»

lestājās brīdi klusums. Perlants laikam sagaidīja, ka Kārlis vēl tālāk ko jau-
tās ..

.
Bet, tā kā pēdējais klusēja, viņš domīgs turpināja:

«īstenībā — māsa nav taisījusi tik labu partiju, kā varēja domāt. Vieta gan

diezgan laba, bet ēkas stipri nolaistas, un ir arī vēl citi mantinieki
.
. . Arī parādi

diezgan ievērojami ... tas Kristaps, man šķiet, ir diezgan «lustīgi» uzdzīvojis! . . .
Nu, tagad tur vairs nekā nevar darīt. Mēs tur ar vecajiem lūkojām drusku viņa
stāvokli noskaidrot. Izrādās, ja viņu grib noturēt uz ūdens, tad vajag uz ātru

roku vairākus tūkstošus. Maniem vecajiem nu viņu nav. Tu zini, es studēju, brāļi
iet Jelgavā skolā, ir vēl mazāki bērni, kuriem vajag . . .

Mēs nu gan ceram, ka

onkulis izlīdzēs
...

vai nu pagalvos bankā vai citādi kā
.. . Kristaps drīzumā

iebrauks, tad jau redzēs ...»

«Gan jau šā vai tā izgrozīsies!» Kārlis piesarcis sacīja. Ka Lūcijai neiet labi,

tas viņam bija gaužām žēl
.
.

.

«Kristaps teica, ka viņam ar kādā lietā esot jāizrunājas ar tevi,» Perlants tur-

pināja. «Kas par lietu, to tu jau zināšot . . . Viņš cerot, ka tu viņam neņemšot
ļaunā ...»

«Nē, nepavisam . . .» Kārlis atbildēja.
Ar to sarunas bija izbeigtas un katrs stājās pie sava darba.
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Laiks nemanot slīdēja uz priekšu. Februāra vidū Latviešu biedrībā notika

pilna sapulce. Tai sekoja 19. februāra gada svētki un tiem tūliņ, tuvākā sest-

dienā, svētku balle. Svētdienās telpas nebija dabūjamas, jo tad notika teātra

izrādes.

Ne uz mielasta, ne arī svētku ballē viesi netika sevišķi uzlūgti, bet biedri tos

varēja ievest pēc patikšanas. No labāko familiju puses gan diezgan neērti tika

sajusts, ka ballē piedalās dažnedažāda publika. Tomēr viņas ieskatīja to kā

upuri, un runas vīri pēc vecu vecajām tradicijām ieradās ar visām ģimenēm.
Daža laba tautas pīlāra sieva, kura māju dzīvē runāja vienīgi pa vāciski, sāpīgu
smaidu nesa šo upuri un, frizūru taisīdama, sacīja: «Man muß sich doch dem

Volke zeigen.» (Vajag taču rādīties tautai.) Kalniņa bēres deva taustāmu pie-

mēru, cik ļoti tauta godā savus vadoņus. Bez tam ari jau ballē vēl arvien bija

iespējams nošķirties no lielā pūļa un turēties kopā savā pulciņā.
Šoreiz nu sevišķi gada svētki solīja būt interesanti, jo bija zināms, ka pie

mielasta ņems dalību arī Vidzemes gubernators Zinovjevs. Šinī gadījumā, kā

jādomā, viņš turēs runu, un interesanti zināt, kā tagad krievu administrācija lū-

kojas uz latviešiem. Bija dzirdams arī, ka no Maskavas iebraucis Krišjānis Val-

demārs pārrunāt ar tautiešiem par «Austru» un citām tamlīdzīgām lietām. Tāpat

stipri izplatītas bija baumas par kādas jaunas latviešu avīzes dibināšanu. Tādēļ

pie svētku mielasta bija gaidāmas visai interesantas runas.

Mūsu abi draugi Kārlis un Perlants prātoja, ka būtu tīri vērts tur noiet. Bet

ieradās pie viņiem Pudiķis un izsacījās ļoti sajūsmināts par balli, uz kuru viņš
jau iegādājies baltus cimdus. Un, tā kā viņu budžets nebija tik liels, ka tie va-

rēja apmeklēt abus, tad tiem bija jāizšķiras vai nu par vienu, vai otru.

Pudiķis domāja tā: ja gubernators ko būs runājis, tad par to jau stāvēs arī

laikrakstos. Valdemārs, cik viņš varot kombinēt, būšot arī ballē, jo tur vislabākā

izdevība ar tautiešiem svabadi izrunāties, kamēr pie goda mielasta, kur viss iet

oficiāli, var sacīt tikai to taisnu. Un. kas tā lielākā lieta, ballē taču būšot pazīs-

tamas jaunkundzes, Krauklīšu Magone, Starpinu Herta un arī Perlanta māsīca

Ņina. Būtu žēl, ja tām nebūtu pazīstamu, veiklu kavalieru. Sis goda pienākums
viņiem taču jāuzņemoties, un, blakus minot, neesot arī nemaz tik nepatīkami pa-

vadīt laiku ar daiļo dzimumu.

Perlants domāja, ka Pudiķi jau neviens no tā nekavējot. Viņš varot apmeklēt
balli arī tad, ja viņi piedaloties pie mielasta. Tomēr, to labi apsverot, arī viņiem
iznākot uz balli labāki, jo, tā kā tā sestdienas vakarā, tad pēc pārdzīvotas nakts

otrā dienā neesot jākavē lekcijas.
Tā viņi palika pie balles .

.
.

Sestdienas vakarā biedrības māja bija apsēsta kā skudru pūznis. Nekur

«tauta» tik neiztrūkstoši neieronas kā uz balli. Lielā zāle tik bieza, ka ne ap-
maisīt! Bet, ja kāds pēc tās publikas būtu gribējis dabūt kādu bildi par

lat-

viešu tautu, tas būtu rūgti alojies. Ļoti reti te varēja manīt kādu īstu latviešu

tipu
...

un maz pat dzirdēja latviešu valodas skaņas . . . Frizieru un skroderu

zeļļi ar kuplām frizūrām un pomadizētām ūsām, baltām gumijas apkaklēm veļas

vietā, kaisli dejošanas cienītāji no zināmām aprindām, cunftīgi amatnieku mācekļi,

komiji; precību kāras ķēkšas, kas gribēja izlikties smalkas ar to, ka lauzīja uz

nebēdu latviešu valodu; šuvējas, kuru augstākais prieks un laime bija deja; bei-

dzot, šmiņķētas un pūderētas naktstaurenes, kuru profesija ir vīriešus ķert un
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kuras te savai precei meklē jaunus tirgus. Tās sveloši glūn gan tieši, gan sāņš,
kur atrast kādu, kam piesviesties. Ar vārdu sakot, ļoti maz tā īpatnīgā no lat-

viešu arāju tautas, bet toties šmiņķes un pačuli, un slavenais tautiskais Zaikovska

orķestris spēlē banālas vācu ielu meldijas
. .

.

Te uzreiz parādās kas neredzēts. Trīs grācijas latviešu tautas uzvalkā saceļ

vispārēju ievērību
.. .

Viena no tām ir advokāta Mikentāla kundze, blondine, no kuras gaišiem

smagiem matiem ap galvu iznāk tīri vērkulis. Otra ir Krauklīšu Magone, trešā

Starpinu Herta. Lai gan viņas ar nepazīstamiem nemaz nedejo, viņām tomēr

tik daudz kavalieru, ka viens laiž, otrs ņem .. .

Kā nu pazīstamiem cilvēkiem at-

teiks
. . .

Viņas bija uzaicinājušas arī Plaušu Ņinu, lai arī tā ģērbtos ar viņām

vienādi, bet tā no tādiem «tautiskiem brunčiem» neko negribēja zināt! Pate sev

par skādi, jo tagad varēja sēdēt, kamēr viņas no dejotājiem nevarēja atgalēties. . .

Protams, Ņina jau arī nebija tik skaista, un tas arī varbūt krita svarā. Pa-

vājās acis sedza pensneja, un iesarkanie mati īsi apcirpti
...

Jo viņas draudzene

Olufejeva arī bez tautas uzvalka tika daudz dancināta, un pie tam tā bija
vēl precēta sieva. Bet toties viena no uzkrītošākām parādībām, lekna un pikanta,

baltām, pufētām krūtīm, strupu turnīru un ļoti šauriem ceļa galiem. To prasīja

toreizējā mode, un Ņinas jeb, labāki sakot, viņas tēva draudzene bija modes

dāma vārda pilnā nozīmē. Šaurums ap ceļa galiem, pēc viņas domām, arī ļoti iz-

cēla viņas formas. Šuvējas it labi zināja, ka vajag turēt tik šauri, cik vien iespē-

jams, jo, ja tā vēl cik necik varēja spert svabadu soli, tā domāja, ka apģērbs
tai nepiegulst.

Viņa, tā sakot, savu sievietību bija cieti slēgusi ar vaidelotes jostu. Tomēr

ļaunas mēles apgalvoja, ka nepieietama viņa tādēļ nav. Pilsētā runāja par daudz

un dažādiem viņas sakariem, un pēdējā laikā pat gāja valodas, ka viņa turoties

ar Ludvigu Pļausi, tātad Perlanta onkuli. Tas esot tas avots, no kura ceļoties

viņas zelta ķēdes un «armspangas», ar kurām viņa tik pārmērīgi apkrāvusies. Tā

arī tagad viņas briljanti mirdzēja, bet vēl jo vairāk viņas lielās, koķetās acis,

kuras tā izgrozīja kā ripas uz visām pusēm. Teica, ka viņa ar acīm runājot. Jo

viņa prata tās arī kaunīgi nolaist un maigi nosarkt, ja vien kaut kādi tika mi-

nēts, kas varētu būt piedauzīgs pret tiklību
..

.
Starpina kundze ar kungu un Krauklīša kundze bija ieņēmuši vietas zāles galā

uz paaugstinājuma un noskatījās dejotājos. Krauklītim pašam nebija vaļas, jo

tam jārunā ar Valdemāru un citas darīšanas. Viņa vietā tepat aiz muguras sēdēja
viņa vietas izpildītājs ģimenes apsargāšanā —

students Ernests Sutums, tāpat
tuvumā Ņina, kura perfidu smaidu noraudzījās pūlī.

Tur aizlidoja Pudiķis ar Starpinu Hertu. Tur pat ievērojamāki vīri, piemē-
ram, Pūcīšu Ģederts ar Mikentāla kundzi. «Ta ir diplomātija,» Starpiņš sprieda,
«viņš grib piedabūt viņas vīru pie savas jaundibināmās avīzes.» Kad viņš to

atveda atpakaļ pie viņiem, tad tika savaldzināts no Olufejevas un uzsāka deju ar

to no jauna.

Godātās kundzes uz to noskatījās visai šaubīgi. Krauklīša kundze, enerģiski
sakniebusi lūpas, ilgu laiku klusēja. «Varēja, gan dejot ar jaunām meitenēm,»

viņa beidzot ieminējās. «Tepat Ņina un vēl citas, —
būtu priekš viņa laba

partija .. .» Tādās pat domās bija arī Starpina kundze. Itin kā jaunu meiteņu
trūktu, ka vajag ielaisties ar precētu sievu

. . .
Bet vēl kāds cits acupāris drudžaini nolūkojās uz dejotājiem .. . Ludvigs

Plausis stāvēja pie sānu sienas un skrullēja nemierīgs sirmās ūsas. Tad nesamanī-

dams rotājās ar saviem zelta križuļiem, kas nokarājās pār viņa balto vesti. Turē-
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damies pie viņiem, tas sekoja katrai Olufejevas kustībai . . . Dejotāja to laikam

arī manīja, jo atlūdzās no sava dejotāja un likās vesties atpakaļ uz vietu.

Kad Plausis viņu pētoši uzlūkoja, tā koķeti viņam pretim
. . .

«Plauša kungs,

jums jānāk ar mani dejot, — nē, es jūs neatlaižu
. . .»

Abas kundzes sagaidīja, ka viņš atteiksies. Prātīgs cilvēks, atteiks: «Pateicos

ļoti, kundze, bet lai jau dejo jaunie zēni
..

.» Bet viņš izgāž savu balto vesti,

it kā būtu kāds divdesmit gadu vecs puika, ļauj uzgulties viņai tīri uz sava

kamieša un laiž vaļā! . . .Viņa griežoties aizmiedz pa pusei acis, zelta ķēde līgo
un žvīgo, un križuļi pie roku sprādzēm plivinās .. . Viņi dejo tā, it kā būtu

nodevušies tikai acumirklim un citu te nemaz nebūtu
. .

.

«Cik nejauki!» Krauklīša kundze atļaujas dzirdami piezīmēt. «No pieaugušas
meitas tēva to nevarētu domāt. Tai personai jau nemaz nav kauna! Cik bez-

garšīgi ģērbusies . . . apkārusies ar zeltiem tikpat kā čigāna zirgs .
.

.»

«Mīļā, kur tad viņa ņem visu to lielo stāti?» Starpina kundze, nevarēdama

briesmīgo mīklu izskaidrot, it kā izbrīnējusies jautāja.
«Kur ņem?» Starpiņš sarkastiski ieminējās. «Viņas vīrs ir ķīlu kases īpašnieks.

No ieķīlātām lietām tas sakrauj savai sievai virsū, cik tik tā spēj nest. Vēlāk

izpirks tās, būs atkal citas
.. .»

Viņa vārdiem sekoja ļauni smiekli.

«Ach nē jau!» Starpina kundze īdzīgi atmeta ar roku
..

. «Vai tu tā nesa-

prot, kur tas nāk? . . . Pasaule jau par velti nerunā
. . .»

«Tā
persona jau sen man nepatīk!» Krauklīša kundze, morāliski sašutusi,

sacīja. «Re, re, kā viņa afektē
. .

.»

«Ach, ach!» Starpina kundze vēl sāpīgāku smaidu piebilda, «drīz jau mēs

uz tām Latviešu biedrības ballēm nemaz vairs nedrīkstēsim nākt. Vajag taču

zināt, kas par cilvēkiem
. . . Kādu priekšzīmi lai te smeļas mūsu bērni

..
.»

Patlaban Pudiķis ar Hertu atnāca atpakaļ no dejas, dzīvi žestikulēdami. Iz-

rādījās, ka viņi uz ātru roku bija saķildojušies, jo viņa dusmoja, ka viņš tai

slepeni bija noskūpstījis roku. Viņš lūdzās un dievojās, bet viņa tam negribēja

piedot .. .
Vecis, lietu nojauzdams, smaidīja. «Kas jau mīlējās, tie ķildojas ..

.»

Pudiķis uz ātru roku vien kļūdu izlaboja, jo nopirka un uzdāvināja tai rozi
.. .

Un viņa taču nevarēja viņam mūžīgi dusmot . . .

Pudiķis vēl zināja, ko vajaga. Kas grib meitu, tam vajag iegūt māti . . . Tā-

dēļ, rātni palocījies pret Starpina kundzi, lūdza viņu uz deju.
Tā par to tik priecīgi pārsteigta, ka smaidīja tikpat kā saulīte. «Abar, jaun-

kungs, vaī, es jau vecs cilvēks, es taču nevaru».

«Jūs mani ļoti sāpinātu, ja mani atraidītu,» Pudiķis pastāvēja.

«Ej, ej, ej!» arī pats Starpiņš mudināja, kad viņa sieva vēl spirinājās.

«Tiem vecajiem tokš būs dot tiem jaunajiem labu priekšzīmi ..
.»

Arī viņa pašapziņai tas glaimo, ka students ievēro viņa sievu un meitu. Nu,

vai mazam viņš tiem pumpējis
.. .

Starpina kundze aplaimota piecēlās, balstījās uz jaunā cilvēka kamiesi, ļāva
tam likt roku ap viduci un ielīgodamās sāka valsēt pēc visiem likumiem. levēro-

jot viņas stipro apmēru, Pudiķim diezgan grūti nācās viņu riņķī apsviest, jo

pēc katras takts tīri grīda nolīgojās. Laimīgi tencinādama, viņa tam spieda roku,

kas liecināja, cik ļoti viņš tai pa prātam . . . Viņa tik sen neesot dejojusi . . .
bet

jaunās dienās bijusi ļoti liela dejotāja .. . Herta ar labpatiku noraudzījās, ka

mama ar jauno cilvēku amizējās
...

Ja vēl varēja šaubīties, vai viņa tam tikai

vēl mazliet nedusmo, tad tagad viņa tam bija piedevusi līdz sirds dibenam.
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Te nejauši ieradās Perlants ar Kārli un rātni ar viņām apsveicinājās . . .
«Ach rakstnieka kungs!» Herta, it kā līgsmi satrūkusies, iesaucās un sniedza

viņam pretim savu mīksto rociņu
. . .

«Jūs tik sen pie mums neesat bijuši, un arī

jūsu draugs par jums neko nav stāstījis ...»

«Jāā?» Kārlis divdomīgi pasmaidīja. «Ak tu šķelmis! Tad viņš bieži pie

jums noiet? ...»

Viņa pieķerta piesarka un apjuka
. . .

«Nē, ne visai . . .

bet kā jūs to zināt?»

Viņai par labu tas palika atbildi parādā, jo Krauklīšu Magones acis tāpat
dzīvi zibēja un viņam bija jāapsveicinās arī ar Krauklīša kundzi un citām dā-

mām. Pārstūrēja arī Pudiķis ar Starpina kundzi, un beidzot pat pienāca ostā

Perlanta onkulis ar pikanto Olufejeva kundzi.

«Mēs ļoti apbrīnojam jūsu dejas mākslu, Plauša kungs,» Krauklīša kundze

sacīja tādā divdomīgā tonī.
. .

«To jau nemaz nevarētu domāt ...»

«O, Starpina kundze katrā ziņā to dabū labāki gatavu!» Plausis joviali at-

trauca. «Bet kā ar jums, cienīgā, vai drīkstu lūgt jūs uz kādu riksi? ...»

Krauklīša kundzes vaigs mazliet noskaidrojās, jo katra sieviete jūtas pagodi-

nāta, kad top lūgta uz deju
. . .

Viņa gan mazliet tapa žēlīgāka, bet te jau viņa
atrada ko dziļāku un ne tikvien kā deju .. . «Lai jau paliek, Plauša kungs,»

viņa sacīja, «esmu taču tiem gadiem pāri ...»

«Es to nemaz nemanu.» Plausis attrauca
. . .

«Sirds jau nenoveco ...»

«Bet kājas, mīļais Plauša kungs!» viņa to pārtrauca. «Atstāsim to darbu tiem

jaunajiem . . .
mums taču citi pienākumi . . .»

Ar to aplinkus un smalkā kārtā viņam bija izsacīts smags pārmetums.

Viņš tomēr gribēja iztikt ar jokiem. «Redzu, ka te jums daudzi jauni kava-

lieri, ar kuriem es vairs nevaru konkurēt
. .

.» Uz to Starpina kundze, vēdinādama

savu sakarsušo vaigu, lielīgi attrauca: «Jā, Plauša kungs, tie jaunie mums tiešām

patīk daudz labāki ...»

«To es redzu! Bet vai tad es jums nekādi nevaru būt noderīgs? Vai varbūt,

manas cienījamās, nevēlaties kādus atspirdzinājumus? .. .
Perlant, zēn, paaicini

šurpu sulaini.»

«Pateicamies ļoti, bet nenopūlieties velti,» Krauklīša kundze attrauca. «Var
būt, ka jūsu draudzenei

,
bet mēs esam bagātīgi apgādātas.»

Viņa atvēra savu milzīgo pompadūru, kur milzīgs krājums augļu un sal-
dumu

. . . Starpina kundzei bija tāds pat. «Mēs varam jūs vēl pacienāt,» tā rādīja
savu

. . .

«Var būt, ka jūsu draudzenei
— —»

Plausis manīja it labi, uz ko šīs valodas iziet. «Tātad žēlīgi esam atlaisti,»

viņš, pārklausījies to «draudzeni», sarunu nobeidza. «Nu tad nāc, Starpiņ, iesim!

Mums tur apakšā, runas vīru istabā, tāda maza pārruna par svarīgām lietām.

Valdemārs no Maskavas tur arī būs klāt ...»

Starpiņš piecēlās
.. .

«Jā, jā, ejiet, izpildiet savu pienākumu,» Krauklīša

kundze mudināja. «Strādājiet tautas druvā
.. .

mēs jau arī te neesam sava

prieka dēļ...»

Viņi aizgāja
.. .

Muziķa atskanēja no jauna
. . . kūstoši gaudošs valsis. Per-

lants lūdza Magoni, Pudiķis no jauna Hertu, un drīz abi pāri aizlidoja. Kārlis

palocījās pret Ņinu, jo sajuta par savu pienākumu vest uz deju sava drauga
māsīcu, kura jau tā visu laiku sēdēja.

«Pateicos, bet es nedejoju,» tā atbildēja, bet jau tādā tonī, ka Kārlim izlikās:

viņa to izzobo.

«Kādēļ, cienītā jaunkundze?»
«Principā, — un esmu arī piekususi ...»



655

«Ļoti nožēloju!» Viņš piesarcis nesamanīja, ko talak sacīt
. . .

«Tad es arī

nedejošu ...»

«O, neliecieties traucēties!» viņa sarkastiski iesaucas. . .

«Te tik daudz «liepu

meitu» . . . jūs te atradīsiet savu ideālu
. .

»

«Te tik daudz blondu un brūnētu, tautas uzvalkos,» Olufejeva kundze pie-

balsoja, griezdama savas lielās acis . . . Viņa pad būtu gatava ar viņu pamēģi-

nāt.. . «Kāds tad ir jūsu ideāls? Gaišmate zilām vai brunete tumši melnam

acīm ?»

«Hahaha!» viņš dzirdēja, ka kāds aiz muguras spilgti nosmējās. Tas bija
Ernests Sutums . .

.

«O, rakstniekam būt, cik tas jauki!» Olufejeva nopūtās. «Tik daudz jaunus

cilvēkus jūs varat darīt laimīgus, — es domāju, jūsu stāstos un romānos
. . . Tik

daudz viņiem šķēršļu, bet viņi tomēr dabonas
. . . Bet sakiet, kāds īsti ir jūsu

ideāls?»

Viņa koķetēja ar acīm, un atkal spilgtie smiekli aiz muguras.

«Nu, sakiet taču!» Ņina ironiski piebalsoja.
Kārlis nejutās visai omulīgs. «Atvainojiet, manas cienījamās, to taču es

nevaru ...»

«Kādēļ, kādēļ?» Olufejeva viņu ar 'savām lielajām acīm iedzina gluži

šaurumā.

«Tādēļ, ka bīstos izpelnīties sieviešu dusmas!» Kārlis beidzot, pārspējis savu

kautrību, pārgalvīgi iesaucās. «Apžēlojieties par mani nabagu! Jūs taču zināt, kā

klājās Parisam, kurš iedrošinājās pasniegt ābolu tai «visskaistākai»
.
. .»

Koķete to «štuku» nezināja un tādēļ it kā apjukusi uzlūkoja Ņinu, ko tas

nozīmē. Viņa savā mūžā bija gan nodarbojusies daudz ar modes žurnāliem, bet

nekad ar grieķu mitoloģiju .
. .

«Tā ir garšas lieta!» Ņina tieši Kārlim atcirta. «Ir jautājums, vai skaistākā

priekš jums ir arī skaistākā priekš mums
.
. . Lai mēs varētu spriest, mums tad

patiešām vajadzētu zināt, kādai tad īsti pēc jūsu garšas vajadzētu būt vienai

«ektai zeltenei» .
.

.»

«Jā, atzīstieties, atzīstieties!» otra viņu urba ar savām acīm.

Kārlis sajuta to pašu. ko cilvēks, kam revolvers likts uz krūtīm. Viņš izvai-

rīties vairs nevar
.. .

«Tādai kā tautu dziesmā,» viņu glāba laimīga doma.

«Tādai kā tautu dziesmā, tu dzirdi, Zana?» Ņina pārsmejoši sacīja . . .

«Bet

ar to taču vēl nekas nav sacīts
. .

. lūdzu, aprakstiet mums tuvāk
.
. .»

«Vispirms, — viņai vajag būt lielai dziedātājai,» Kārlis smaidīdams sacīja.
«Kuru dziesmu izdziedāja, to satina kamolā . .

.
Tālāk, — vieglu gaitu, čaklai kā

irbītei, svaigai kā rīta rasiņai, tiklai un gnetai .
.
. smaidošām acīm, sārtām rožu

lūpām »

— «kuras jums sniedz pretim uz skūpstu,» Ņina nežēlīgi nobeidza. «Zinām

jau, zinām, kādas mūsu rakstnieki savas tautu zeltenes tēlo
. .

. Un algo viņas ar

to, ka iespiež laulības jūgā un liek būt labām nama mātēm. . . Tā esot laime . . .»

«Nu, protams, taču!» Kārlis piebilda, lai ko sacītu. Arī Zanes kundze neiz-

prata savas draudzenes iekaisumu.

«Tātad sievietei pēc jūsu ieskatiem vajag būt taisni tādam lopiņam, kāds

priekš laulības dzīves vajadzīgs,» Ņina tapa arvien asāka. «Savam vīram putras

vārītāja, zeķu lāpītāja. Kamēr tā līgava, tai kaunīgi nosarkt un maigi nodurt acis,

kad tā sieva, — izskūpstīt vīram grumbas no vaigiem un pieres, būt viņa baudas

priekšmetam . . . Sakiet, vai tā ir jau laime?!
. .

.»

Kārlis izjuta, ka te vairs nav joks, un viņam bija neomulīgi ar dāmām ķil-
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doties. «Bet, Ņina!» ari Zanes kundze iebilda
.. . «Tas kungs jau to nemaz

nesaka ...»

«Jā, bet ko tad viņš saka?!» Ņinas izdzisušās acis uzliesmoja
.. . «Runājot

īsi un skaidri: kas ir sievietes laime?
.. .»

Kārlim patiešām nebija iespējams to uz ātru roku izskaidrot, un viņš jutās

tikpat kā zudis. Jo ari apkārtējie kļuva uz viņu vārdu cīņu uzmanīgi
.. .

«Sievietes laime ir ģimenes klēpis!» Pudiķis, atgriezies no dejas, nāca draugam

palīgā. «Viņai vajag būt ģimenes svētumu sargātājai!»

«Kinder, Kleider, Kūche, Kirche, hahaha!» Ņina pilnā kaklā iesmējās un

Kārli pazudinoši uzlūkoja
.. .

«Tad tāda ir tā laime, tad tāda —?»

«To es taisni nesaku.» Kārlis nopietni sacīja .. .

«Es jau nemaz neesmu tāda

autoritāte, kas būtu kompetents to izspriest. «Bet, ja jūs, manas cienījamās, gribat

man ticēt, es jums sacīšu: nav sievietei lielākas laimes kā uzupurēties priekš

mīļota vīra
. . . Bet nereti viņas šo savu laimi min zem kājām . .

.»

Šie vārdi viņam izskanēja tik skumji, ka pēc tiem iestājās brīdi klusums.

Koķetā Zana uzreiz nopietna un pietvīkusi . .
.

«Jā, man liekas, ka tam kungam
taisnība

..
.» Arī abas jaunās meitenes Magone un Herta ar žestiem piebalsoja,

ka tas tiešām tā
. .

.

Bet Ņina nebūt negribēja padoties. «Ir jau redzēts, kā daža laba savu vīru

mīl!» viņa atcirta. «Bet es viņu tādēļ nenosodu. Sieva mūsu apstākļos ir sava

vīra verdzene. Vergs savu kungu nevar mīlēt, vergs var to tikai bīties. Kungs

viņš caur laulību, un tādēļ laulība nozīmē sievietei verdzības ķēdes .. . Vīrieti īsti

mīlēt var tikai ārpus laulības ...»

Bumba, iesviesta šinī sabiedrībā, nebūtu to vairāk nobiedējusi kā šādi uz-

skati
.. .

«Fui, Ņina,» Zana, aizlikusi roku aiz acīm, ievaidējās. Herta atlēcās

sānis pie savas mamas. un arī Krauklīša kundze enerģiski aicināja: «Magon,
bērns, nāc šurpu.» Arī Kārlis ar abiem saviem komiļtoniem jutās tikpat kā ar

ūdeni aplieti. Tikai Ernsts Sutums, it kā neticēdams savām ausīm, piekrītoši

pārdrošnieci uzlūkoja
. . .

«Nu ko tu, Ņina, izliecies!» Perlants pietvīcis kodīja lūpas. «Neesi jau nemaz

tāda cilvēku ēdēja, tu tikai forsē
... Ja tie patiešām būtu tavi uzskati, tad es

nezinu, ko tad lai
par tevi domā

. .
.»

«Vienalga, ko gribi!» Ņina iekaituse attrauca. «Es tikai saku to, kas tais-

nība. Sieviete ir tāpat cilvēks kā vīrietis. Bet vīrieši mūs padarījuši par savām

verdzenēm un par savu baudu priekšmetu. Mēs neesam vairs pašas mērķis par

sevi, bet tikai līdzeklis saldināt viņu dzīvi. Mēs tiekam mācītas un audzinātas

Ūkai tā, lai vīrieši atron pie mums patikšanu. Kā rozēm mums vajag tvīkt un

gaidīt, kamēr viņi mūs ved pie altāra. Mums vajag prast maigi nosarkt, sevi darīt

pievilcīgas, koķetēt un iemantot savu nākamo vīru piekrišanu. Dejas zāle ir tas

dīķis, kur zvejot sev vīrus, balles uzvalks ar izgrieztām krūtīm tā ēsma
...

īsi

sakot, mēs tiekam audzinātas tikai priekš laulības un ne priekš dzīves ——»

«Bravo, bravo!» Ernests Sutums piekrizdams sita plaukstas.
«Mēs tikai tīkojam, kā viena otru nokonkurēt un iebraukt laimīgas laulības

osta,» Ņina turpināja. «Tas ir mūsu augstākais ideāls. Par sieviešu tiesībām, par

viņas tiesisko stāvokļa nodibināšanu mūsu sievietēm nav ne jausmas. Pie mums

sieva nav vairāk kā vīra baudu priekšmets, bērnu dzemdēšanas mašina, slaucama

govs ...»

Sajūsmā viņai acis gandrīz ļauni iemirdzējās un krūtis smagi cilājās.
«Apžēlojies, vai tā ir jaunas meitas valoda!» Krauklīša kundze nenocietās
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ieminējusies, un Starpina kundze raustīja plecus: «ach, ach.» Abas meitenes un

Mikentāla kundze bija nodūrušas acis tik dziļu, ka tās vairs nemaz nevarēja
saredzēt. Un arī Zana likās, ka tai no tā, ko dzirdējusi, būtu zemē jālien. Per-

lants piesarcis skrullēja ūsiņas, un Kārlis tvīka vien.

Tikai Ernests Sutums atklāti nostājās Ņinas pusē ..
. «Jums, jaunkundze,

pilnīgi taisnība,» viņš sniedza tai roku. «Reiz arī šinīs aprindās dabū dzirdēt

patiesu vārdu ...»

«Es saku tikai to, kas mani uzskati,» Ņina atbildēja. «Ir daudz kas aizpuvis

pie mums.»

«Un es teikšu, kādēļ tas tā,» Ernests turpināja. «Salkanība mūsu literatūrā,

salkanība dzīvē. Mūsu «līgusoņi» un «dziedoņi» kaļ savas sīrupsaldās peršas par

«liepumeitām», «ozoldēliem», «kumeliņiem» un «bāleliņiem». Ne mazākās jaus-

mas tiem par dzīves pabērnu, mazo brāļu un sieviešu grūto likteni, par
drūmo

dzīves tiešamību. Viņu paures raksturojas ar ideju tukšību. Viss, kas Rietum-

Eiropā saviļņo jūtas un nodarbina prātus, ir tiem grāmata, kas aizzieģelēta sep-

tiņām zieģelēm. Kā mazi bērni tie rušinās idiliski pa smiltīm un ir tik gudri kā

ciema zosis, kuras vēl nekad nebija dzirdējušas par kaimiņu mācītāja muižu . .
.»

«Ei nu, Ernest, ci!» Krauklīša kundze viņu apsauca. «Tev jau arvien tā mēle

tik asa ...»

«Es runāju tikai to taisnību!» viņš attrauca. «Mūsu literatūra raksturojas ar

savu seklību un bezgaršību. Ar uguni jūs tur neatradīsiet kādu vērtīgāku ideju . . .
Tikai salkanība un salkanība, gaidas un nopūtas par to pašu mīlestību, un tas

ir viss . . .»

Viņš paskatījās sāņus uz Kārli, kurš. jau arī tā saprata, ka tas mērķēts uz

viņu.
«Tad jūs mūsu literatūru pietiekoši nepazīstat!» viņš piesarcis iesaucās. «Mūsu

dzejas darbi ietver arī senču varoņus un mitoloģiju .
.
.»

«Nav liels no tiem latviešu dieviņiem!» Ernests zaimoja tālāk. «Tie ir bez-

zobaini un mīlīgi
. . . Nav mums kā igauņiem sava Kalevipoega . . . nav mūsu

«Zalkšu līgavā» kaut kādas idejas
. .

.»

«Es lūdzu neapvainot mūsu literatūru,» Perlants, kas visu laiku, skrullēdams

ūsiņas, pietvīcis bija klausījies, tagad iesaucās. «Nopelt ir viegli, bet ne tā ko

pašam labāku ražot. Lai arī mums varbūt nav tik dziļas idejas kā lielām kul-

tūras tautām, mūsu literatūra mums tomēr tuvāka un mīļāka. . . Viņa aizņem
mūsu dzīvi

...
ir miesa no mūsu miesas un kauls no mūsu kaula .

.
.»

«Kauls jau gan no mūsu kaula,» Ņina sarkastiski iesaucās, «bet stipri ap-

grauzts. Un ko lai saka par mūsu dzejniekiem? Labāk būt
par kaķi un ņaudēt

kā pēršniekam un rīmes kalt...»

Kārlis izjuta, ka viņa to saka, lai viņu ievainotu, un saka pilnā kaklā, lai arī

citas sievietes dzird . . . Bet viņas likās, ka to nemaz nedzirdētu, un uzsāka de-

monstratīvi pašas savas valodas. Arī Zana nejutās vairs Ņinas sabiedrībā omu-

līga, jo pēdējās valodas ar Ernestu viņai izlikās aizdomīgas. Viņa tādēļ mēģināja
piesviesties citām dāmām Krauklīša kundzes sabiedrībā.

Kur tad Hertas un Magones jaunkundzes likušas savus uzvalkus šūdināt?

Vai pie vienas skroderenes. ka abi uz mata vienādi? No labas modistes ļoti
daudz kas atkarājoties ..

.
Ach, viņas izskatoties skaisti, ļoti skaisti.

. .

Bet Krauklīša kundze un Starpina kundze, un Mārc kundze liekas, ka to ne-

maz nebūtu dzirdējušas, un runā savā starpā par ķēķa būšanām un smalku ēdienu

sagatavošanu. To sevišķi saprata Starpina kundze. Kur viņa to mākslu ņēmusi,

par to tā labprāt nerunāja, jo negribēja atzīties, ka agrāk kalpojusi pie kungiem
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par ķēkšu. Bet no grāmatām jau nu ne. No tādām pavāru grāmatām viņa neko

neturēja un ieteica pat no tām sargāties. «Ja ņems tā kā pavāru grāmatā, tad

kur tad to var,» viņa mēdza sacīt. «Var ņemt uz pusi mazāk, un tad vēl iznāk

labs diezgan
. . .»

«Manas mīļās, vai neiesim drusciņ promenēt?!» Krauklīša kundze sacīja,

lai tiktu no Olufejevas vaļā. «Esam ilgi diezgan sēdējušas ..
.»

Sis priekšlikums atrada piekrišanu . . . Visas cēlās kājās . . .

«Tie kungi mūs varēs pavadīt!» Krauklīša kundze sacīja
.. .

«Plauša kungs,

nāciet ...»

Zemu palocījies, Perlants viņai rātni sniedza savu elkoni, ko viņa pieņēma .. .

Viņi gāja saķērušies pa priekšu, kamēr pārējie aiz viņiem platā rindā, pie kam

Pudiķis ar skuķiem nodevās savam amizierim . . *

«Plauša kungs, man ar jums būtu jārunā ...» Krauklīša kundze beidzot,

iesāka.

«Lūdzu!» Perlants godbijīgi palocījās
..

. Viņš manīja, ka tai daudz kas uz

sirds
. .

.

Viņa ieklepojās
.. .

«Plauša kungs,» — tā beidzot iesāka, pirms pārliecinā-

jusies, ka citi uz viņiem neklausās, — «redziet, mēs esam godīga familija.
. .

Mana Magone ir tikli audzināta . . . nevainīga un nesamaitāta savos uzskatos ...»

«Par to man kā viņas skolotājam bijusi pietiekoši izdevība pārliecināties,»
Perlants iebilda

..
.

«Jāā ..
.! — — Es savu bērnu ceru reiz nodot vīra rokās šķīstu kā baltu,

ziedu
.. .

Pie kā viņa aizies, tas nebūs kritis
.
. . Jūs taču mani saprotat .. .»

«Es domāju ...»

«Mēs jūs labprāt redzam savā namā starp savējiem
.
. . Un tādēļ mani pār-

steidz
. . . pārņem drebuļi, dzirdot te šovakar tādas valodas

..
.»

Perlants nu beidzot noprata, uz ko tas ķerts . . . «Par savas māsīcas aušību

man jānosarkst, cienītā kundze . . . Bet Ņinas uzskati nav mani uzskati ...» .
«Es zinu, Plauša kungs . . . jums nav tas man jāapgalvo ...

Es un mans vīrs,,

mēs jūs augstu cienām. Protams, ka savam bērnam mēs neliksim nekādus spai-
dus

...

lai viņa pate sev tautieti izraugās . . .
Bet var jau viss notikt — — jūs

taču saprotat, ko es domāju ...»

«Jūs esat pret mani ļoti labvēlīgi,» Perlants piesarcis smaidīja.
«Tam, kas grib dabūt mūsu bērnu, vajag būt no labas familijas, skaidru,

neaptraipītu vārdu . . . Tāpat viņa tuviniekiem
. . .

Par jums mēs varam tikai labī

atsaukties, bet par citiem, kas jūsu vārdu
nes,— vai zināt, tas nu tā nevar iet. ..»

«Ņinas uzskati nav mani uzskati,» Perlants nelaimīgs atvainojās. «Cikreiz

neesmu viņu aprājis, bet tas meitēns tāds pārskrūvēts
. . . Pie tam viņa jau nemaz

tik briesmīga nav, ticiet man .
. .

tikai ar to muti tā iztaisās .
.

.»

«Lai nu kā, bet tādas lietas atklātībā nav ciešamas,» Krauklīša kundze ener-

ģiski noteica. «Apžēlojieties, ja to būtu dzirdējusi Grosvald kundze vai Vēber

kundze! . . . Tā jau var plātīties tikai ielas meitas
. . .

Bet ko lai dara, kad māte

nav audzinājusi un no tēva arī nevar ņemt nekādu labu priekšzīmi ...»

Perlants nobāla. «Kā jūs to domājat, cienītā kundze?»

«Nu vai tad jūs neredzat!
. . .

Tas jau ir tīrais skandāls, kā jūsu onkuls rīko-

jas .. .
Ja mans vīrs lakstotos aiz manas muguras ar citu, man būtu aiz kauna

zemē jāielien . . .
Bet te vēl tas notiek atklāti, visu acu priekšā . .

.»

Kā miglas tēls Perlantam priekš acīm aizslīdēja bilde, kur «Tonhallē» Krauk-

līts un šansonete .. . Bet sabijies viņš to negribēja savā atmiņā izsaukt
.. .

«Es

tiešām nesaprotu, cienītā kundze,» viņš nelaimīgs atbildēja.



«Ak tu mans dievs, Plauša kungs, vai tad jūs tiešām neko nesaprotat? Viņš
taču uztura sakarus ar precētu sievu un pie tam vēl ar personu ar diezin kādu

pagātni. Par to jau visi suņi smej ...»

Iztrūcies un izbrīnējies Perlants viņu uzlūkoja. «Tā mana pirmā dzir-

dēšana ...»

«Nu redzat, cik jūs vēl nesamaitāts un naivs. Kādēļ tad, ej kur iedams, redz

kopā Plauša kungu un Olufejev kundzi? Ko tad viņa tur tik bieži pie Plaušiem

mājās meklē? Cilvēks, kura mantas stāvoklis tam atļauj ieņemt vietu starp labā-

kām familijām, runas vīrs Latviešu biedrībā, viņš aplaižas ar tādu kankaru
..

.
Tas jau par

kaunu visām labākām familijām . . .»

«Jūsu aizrādījums mani pārsteidz,» Perlants sāpīgi atbildēja. «Man tas ne

sapnī nebija prātā nācis
. .

.»

«Tādas lietas jau arī ne sapnī nevarētu iedomāties. Bet es domāju, ka uz

priekšu jūs tā nevarat uz to noskatīties aukstām asinīm. Es nekad to nepielaidīšu,
ka manai Magonei tāda tumša persona

būtu jāsauc par savu tanti .
.
. Nu vairāk

es. negribu runāt, Plauša kungs!
...

Es domāju, ka jūs izlietosiet visu

savu iespaidu uz savu krusttēvu un gādāsiet, ka šī persona nozūd no mūsu

redzes aploka. Jo viņa ir tas šķērslis, kas mūs var atturēt no tā, ko mēs labprāt
redzētu.»

«Kas attiecas uz Ņinu, itad slikti
gan,

ka viņa palaiž muti . . . Visa ļaunuma
sakne ir tomēr tā persona, kas viņu saģiftē ...»

«Man turpretim likās, ka viņa par Ņinas teorijām galīgi bija nobijusies,»
Perlants nopūtās

.
.

.

«Izlikšanās!» Krauklīša kundze cieti noteica
.. .

«Kas tādus darbus strādā,

tam nav ko bīties . . . Nu, es nerunāšu vairs
..

.
Jūs cienīdama, jums uz to aiz-

rādīju raugiet, kā varat to novērst . . . Citādi man būtu ļoti žēl ...»

«Labi!» Perlants beidzot apņēmās. «Es ar savu onkuli runāšu
...

vēl

šovakar ...»

«Tikai nepārsteidzieties .
.
. tādās lietās vajaga prātīgi,» Krauklīša kundze

sacīja . . . «Par visām lietām, ko mēs runājām, tas lai paliek zem mums ...»

«Par sevi saprotams ...

Es mēģināšu
.. . Pateicos

par aizrādījumu, cienītā

kundze.»

Viņš aizveda viņu atpakaļ uz viņas vietu. Arī citi sekoja viņa priekšzīmei . . .

Pudiķis ar Hertu un Magoni vēl arvien milzīgi amizējās, un Ņina ar Ernestu

iedraudzējušies runāja kā runājuši . . . Te piesteidzās vēl viņu biedri Befis ar

Knābi . . .

«Jūs palieciet manā vietā,» Perlants sacīja. «Man ir drusciņ darīšana
..

.»

«Kur tu iesi?» Kārlis sacīja, kurš arī īsti nejutās omulīgs, jo Ņinas un

Ernesta apvainojumi tam vēl arvien grauza sirdi
. . .

«Man vajag ar savu onkuli —» Perlants iesāka, bet tad aprāvās .. . «Es

gribu iet apakšā drusciņ paklausīties, ko tautas vīri spriež ...»

«Tad es tev iešu līdzi . ..» Kārlis sacīja.
«Labi . . . lesim ...»

Runas vīru istabā ap Krišjāni Valdemāru bija sapulcējušies liels pulks ievē-

rojamu tautiešu, kūpināja šmaršīgus cigārus un sprieda.

Krišjānis Valdemārs toreiz latviešu sabiedrībā baudīja ļoti lielu cienību. Pil-

nīgi dibināti, ievērojot, ka viņš pats pirmais latviešu tautiskais darbinieks, var
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sacīt, pats latviešu atmodas tēvs. Viņa savā laikā izdotās «Pēterburgas Latviešu

Avīzes» tika glabātas kā kāds svētums un lasītas kā kāds tautisks evaņģēlijs. Pie

zinību komisijas bija nodibinājusies sevišķa Derīgu grāmatu izdošanas komiteja,
kura, savu darbību uzsākdama, projektēja izdot «Pēterburgas Avīžu» rakstus.

Viņš vēl arvienu dzīvi interesējās par latviešu tautiskām lietām, un nebija neviena

jauna sabiedrība, kuru Valdemārs nebūtu līdzi ierosinājis un līdzi pie tās pieda-

lījies ar savu padomu . . .

Viņa autoritāte bija ļoti liela. Pie katra jauna sabiedriska pasākuma centās

dabūt viņa piekrišanu. Kur viņš klāt, to uzskatīja par drošu, kam tautā būs pie-
krišana. Ap viņu pulcējās visas partijas, un,

kad viņš ieradās Rīgā, tad griezās

pie viņa, lai tas ar savu autoritāti nolīdzinātu starp tautiešiem izcēlušās sadursmes.

Jo Valdemārs pielaida, ka katrs aizstāv savus uzskatus un savu virzienu, bet

visiem tiem tomēr vajag nākt par labu vispārējai tautas lietai. Tāpat arī labprāt
uzklausījās viņa padomu.

Tā arī tagad bija kopā liela daļa tautiešu: Aleksanders Vēbers, Pūcīšu Ģe-
derts, Ludvigs Plausis, Starpiņš, Krauklīts, zvērināts advokāts un agrākais Jel-

gavas prokurors Kļaviņš, advokāts Mikentāls, fabrikants Mārcis, tirgonis Z. Mar-

tinsons, namdaris P. Mednis un vēl daudz citi .
. .

Lielākā daļa tomēr tādu, kas

ar Latviešu biedrības rīcību nemierā .
.

.

K. Valdemāra sirds bērns bija latviešu jūrniecība. Gadu desmitus ar saviem

rakstiem tas neatlaidīgi bija rosinājis ideju, ka latviešiem vajag piekopt kuģo-
šanu

. . .
«Latvji, brauciet jūriņā, zeltu krājiet pūriņā,» bija viņa devīze. Gadu

desmitus viņš bija klauvējis pie krievu aprindām, un viņa pūliņu auglis bija, ka

tika nodibinātas vairākas latviešu jūrskolas. Nu bija jau mācīti kapteiņi un stūr-

maņi. Vēl tikai lielākā skaitā vajadzēja kuģu. Pēc norvēģu parauga viņš starp

mazturīgiem jūrmalas zvejniekiem centās nodibināt kooperativus, kuri turpat uz

vietas būvētu nelielus zēģelniekus un konkurētu ar tiem sekmīgi ar lieliem, dār-

giem tvaikoņiem. Viņš sapņoja, ka reiz visi Latvijas jūrmalas ciemi būs apdzīvoti
no kuģu īpašniekiem, kuriem katram piederēs sava daļa no nākamās latviešu

tirdzniecības flotes. Lai šādiem kooperativiem dotu redzamu piemēru un paraugu,
uz viņa iniciativi nodibinājās jūrniecības biedrība «Austra».

Pirmos gados visa tauta par «Austru» vien runāja, viņa, tā sakot, bija tautas

lepnums. No viņas cerēja, ka tā vedīs latviešus pie turības un materiālas uzplauk-
šanas. Pirmos gadus biedrība arī izmaksāja milzīgus dividendus. Bet drīz vien

naca rūgta vilšanās, jo «Austra» ne vien neatmeta nekādu peļņu, bet arī viņas
rīcības kapitāls sikdams sika. Cēlās jāu balsis

par šī tautas lolojuma nākamību,
un sanākušie tautieši starp citu pārrunāja arī šo sāpīgo lietu.

««Austras» vadība ir pielaidusi neattaisnojamas kļūdas,» Pūcīšu Ģederts sa-

cīja. «Divi simts tūkstošu rubļu tautas naudas caur neprātīgu rīcību tiklab kā

zaudēti. Jo, ja nauda nenes procentus un pati dilst, tad ir tiklab kā zaudēta.»

Viņš Latviešu biedrības vadoņiem bija nostājies asi opozicijā. Kopš savas

runas Dančuku Butleru birzē, kur tas bites bija salīdzinājis ar latviešu zemnie-

kiem un tranus ar muižniekiem, kopš Lutera svētkiem Latviešu biedrībā, kur tas

pretojās Lutera nozīmei, aizrādīdams, ka Luters pielīdzinājis vācu tautu trakam

ērzelim, kurš valdāms, Pūcīšu Ģedertu ieskatīja par revolucionāru un no viņa
atvasināja ikvienu bīstamu kustību, patiesu vai iedomātu.

Vēbers, kurš atradās «Austras» priekšgalā, piesarcis saņēma pārmetumu.

«Būtu vēl tuvāk pārbaudāms,» viņš lūkoja attaisnoties, «vai zaudējumi atkarājas
tik daudz no vadības kā no vispārējiem apstākļiem. Liekas, ka tas, kā mēs bijām

iedomājušies «Austru» teorijā, nesaskan ar praktiskiem piedzīvojumiem. Radies
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tik daudz neparedzētu kavēkļu. Jaunu kuģu būve iznākusi daudz dārgāka, nekā

paredzēts, vecu kuģu remonti daudz lielāki, avārijas daudz biežākas, kapteiņi

taisījuši savu dzeramnaudu daudz nesavtīgāki . . . Tāpat arī tvaikoņu konkurence

izrādījusies daudz lielāka un jūtamāka, nekā pieņemts. Fraktēs nokritušās līdz

minimālām, un bieži to pavisam aptrūcis, tā ka kuģiem mēnešiem ilgi bija jāguļ
bez darba ...»

Valdemāra piere aptumšojās. Pie «Austras» dibināšanas viņš bija tik stiprā
ticībā par savas idejas pareizību un sava dibinājuma nākotni, ka bija ieguldījis

viņā visus savus ietaupījumus. Tagad viņam pašam to tik ļoti vajadzētu, jo viņa

ienākumi bija ļoti aprobežoti. Pārliecināts, ka lieta neiet, kā bija domāts, un lai

tauta zaudētu mazāk, tas lika priekšā «Austru» likvidēt un glābt, kas glābjams.
Rīdzinieki viņam pretojās. It sevišķi architekts J. Baumanis. Nevajagot jau tūdaļ
flinti mest krūmos un to, kas šodien atzīts par labu, jau rītu atmest . . . Nebija

jau «Austra» vien, arī daudzi citi uzņēmumi cietuši zaudējumus. Ja «Austru»

pie pirmās neizdevības likvidētu, tautas uzticība tiktu satricināta tādā mērā, ka

viņa pie šādiem pasākumiem vairs nekad nebūtu piedabonama. Ar šādu
argu-

mentu Valdemāra pretinieki pilnā sapulcē spīdoši izgāza cauri viņa priekš-

likumu, un biedrības likvidācija tika atmesta. Sarūgtināts par to, ka rīdzinieki

biedrību negrib ne likvidēt, ne arī nopietni tajā strādāt, Valdemārs teica šos

skarbos, vēsturiskos vārdus:

««Austras» svarīgie uzdevumi tautas interesē ir diezgan saredzami. Bet vēl

nav redzami tie vīri, kas būtu tik svarīgam uzdevumam diezgan nopietni upurējuši

savu laiku. Zināms, daudzi jau nevar savu laiku upurēt, taču daudziem ir jāzin,
ka bez nopietna darba nekas nevar iznākt ...»

««Austras» priekšgalā nostājušies ne lietpratēji, bet advokāti!» kuģu būvētājs
Putniņš iesaucās. «Pirmā dividende izmaksāta tieši no kapitāla, un proti, 40 pro-

centes ...»

«Ir pielaistas vēl daudzas citas kļūdas,» kapteins Liepiņš sacīja. «Pirmkārt,

korespondentreders P. Bornholds ir izlietojis biedrību par savu slaucamu govi.
Savas peļņas dēļ tas klarējis «Austras» kuģus uz tādām jūrām un ostām, kur

bez kapara dibensapsituma nedrīkstēja braukt, jo tārpi saēd koku. Kapteiņiem
atļauts izlabot avārijas ārzemju kuģu būvētavās, kur viss maksā dzīvu naudu un

nevar kontrolēt, cik kapteinis pats iebāzis savā kabatā. Kapteiņi par dzeram-

naudām ostās izdevuši milzu sumas. Zināms, ka dzeramnaudas ir jāatvēl, bet

tikai tad, ja biedrībai ienāk par to kāds redzams labums. Pati lielākā kļūda ir

tā, ka biedrības jaunie kuģi būvēti Mīlgrāvi un Majoros un ne tālāk Kurzemes

jūrmalē, kur uz katra kuģa būve būtu iznākusi par kādiem desmit tūkstoš rubļiem
lētāki ...»

Vēbers ar lielāko nepacietību to noklausījās, jo pret šādiem pārmetumiem
viņš bija ļoti jūtīgs. «Man jāatzīstas, ka es no kuģu lietām patiešām maz ko

protu,» viņš aizbildinājās. «Es amatu pieņēmu tikai uz sapulces neatlaidīgu
vēlēšanos. Rīgas tuvumā mēs būvējām tādēļ, lai būvi labāki varētu kontro-

lēt. Ar Kurzemes jūrmalu nav nekādu satiksmes līdzekļu, ceļojums šurpu un

turpu aizņemtu vairāk dienas, un tas ar manu advokāta praksi nav savie-

nojams . . .»

«Prrrrr!» Putniņš sprausloja. «Tas nav pa draugam .. . advokātus vien

savēlē . . . Ko tāds zin kontrolēt?!»

Tumšs sārtums parādījās Vēbera sejā. «Putniņa kgs pats varēs liecināt, ka

kuģi būtu sabūvēti vēl sliktāki, ja mēs, advokāti, nebūtu kontrolējuši . . . Putniņa

kgs pats varēs liecināt, ka es biju tas, kas neļāva viņam iebūvēt sapuvušas plan-
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kas, par ko viņš mani gribēja nosviest no kuģa, un man bija jāpiesauc policija .. .
Ja tas ir vēl par maz darīts, tad jau nākošā sapulcē es varu no biedrības vadības

atsacīties ...»

Putniņam uzreiz mute cieti. lestājas uz bridi klusums.

«Ir nepieciešami, un nezinu, kālab tas netiek darīts,» Valdemārs iesāka, «ka

tiktu izsludināti atklātībā sīki specieli būves rēķini. Cik izmaksājis tas gabals un

atkal tas .
.

. Caur šādu atklātību būves rēķini būtu pieietami lietpratējiem, un tie

tad tūdaļ redzētu, kas un kur
par

daudz noņemts un kur varētu plēsēju pie atbil-

dības saukt vai vismaz turpmāk ietaupīt. Atklāts uzņēmums var tikai tad pastāvēt,

ja tas rīkojas atklāti ...»

Sis Valdemāra prasījums netika izpildīts, jo vīri, kam tā darīšana, teica, ka

rēķini pazuduši . . .

«Kungi!» Pēters Krauklīts, kas visu laiku bija klusējis, tagad iesāka. «Es

jums sacīšu, kas tur vainīgs, ka mums neiet. Tas ir kapitālisms. Tikai, kas kapi-
tālisma cīņā var konkurēt, var pastāvēt. Lielais kapitāls apēd mazo, lielais tvai-

konis mazo zēģelnieku, liela magazina mazo sīktirgotavu, liela fabrika mazo darb-

nīcu. Kas šinī cīņā krīt, iet neglābjami bojā. Kapitāls neskatās ne uz privilēģi-

jām, ne uz tradicijām. Visus vecos pamatus tas noārda, ja tie nav viņam piemē-

roti, visas vecās attiecības izjauc. Viņš ir tas lielākais revolucionārs, kas pār-

groza saimniecisko iekārtu līdz pašiem pamatiem. Kas bija augšām, tas noslīgst

apakšā, kas bijis apakšā, tas nāk uz augšu. Kā veci cietokšņi viņa uzvaras gā-

jienā krīt vecie principi, vecie ideāli un vecās parašas viens pēc otra. Pret viņu
uzstāties ir tas pats, kas pret dzenuli spārdīt. Kā tad «Austra» ar saviem maza-

jiem zēģelkuģīšiem, kuri labi ja var iztaisīt pāri reisus gadā un uzņemt labi ja

pāri simts tonnas, domā konkurēt ar milzu tvaikoņiem, kuri noskrien līdz Anglijai
nedaudz dienās un paņem līdzi tūkstošiem tonnu lādiņu?»

«Tādēļ tad vajag pārdot zēģelkuģus un pirkt tvaikoņus,» kāds no Valdemāra

piekritējiem sacīja.

«Mums vajag rīkoties kapitālistiski,» Krauklīts turpināja. «Ne vien uz jūras
latviešu nākamība, bet arī tepat uz Rīgas ielām, neizbūvētiem kvartāliem. Mums

tikai jāķer ne vien tas, kas mums nejauši nāk rokā, bet jāstrādā pēc zināma

plāna, jāzin, ko paši gribam... Akadēmiskai un techniskai zināšanai jāiet roku

rokā ar kapitālu, jo tikai tad ir kas iespējams ...»

«Pats
par sevi protams,» Perlants norūca, jo krietnais tautietis viņam runāja

īsti no sirds.

«Latviešu tirdzniecība Rīgā,» — Krauklīts turpināja, «viņas nemaz nav!

Tirdzniecību pie mums pārvalda žīdi un vācieši. Tāpēc, ka tie rīkojas kapitālis-
tiski, pēc noteikta plāna, mēs — kā kuram katram izgadās. Viņiem ir savas

kopējas organizācijas, savas inungas, kas viena otru pabalsta, mums nav nekā.

Tadeļ arī katru vērtīgāku lietu, uz kuru var ko nopelnīt, mums apgādā viņi.
Latvieši, ja daudz, tad ir materialbodnieki, sīktirgotāji un vīnūžnieki, citu visu

apņēmuši viņi. Mēs ejam par daudz sīkumos un nevaram ar viņiem konkurēt
.. .

Tie strādā lielā stilā, mēs sīkbodnieki ...»

«Viss jau labi,» Ludvigs Plausis nepacietīgi iebilda, «bet ko tad tur var

darīt?»

«Tur var gan darīt, un es arī darīšu!» Krauklītim acis iemirdzējās. «Vai

ziniet, kungi, kas ir mans nodoms? ...»

Viņa vaigs tik noslēpumains, itin kā viņš būtu altklājis kādu slepenu dabas

likumu. lestājās dziļš klusums, un visi nepacietīgi gaidīja, ko viņš teiks.

«Tuvākā priekšpilsētā, kur drīzumā pārvirzīsies pilsētas centris,» viņš arvien
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vairāk pieaugdamā balsī sacīja, «es gribu iegūt kvartālu starp četrām ielām un

apbūvēt to visu ar vienu lielu tirdzniecības namu. Pēc ārzemju lielo tirdzniecības

māju parauga, kur jūs visu varat dabūt no «a» līdz «z». Mazākās specialtirgo-

tavas ar viņiem sacensties nevar. Universaltirdzniecības namus pārvalda akciju
sabiedrības ar ļoti lieliem kapitāliem, kuri pie iepirkumiem var darīt lielu iespaidu,

jo tura no sevis atkarībā preču piegādātājus. Universaltirdzniecības nams var dot

visu jaunāko un labāko, pie tam stipri lēti, un pircējam nekur vairs nav jāiet

tālāk, jo visu, kas vien vajadzīgs, tas dabū turpat tirdzniecības nama atsevišķās

nodaļās ...»

Lielas nopietnības vietā, kas sākumā bija uz visu vaigiem, jau tagad parā-

dījās līdzcietīgi smaidi. «Kur tad tu domā raut tos lielos kapitālus?» Ludvigs
Plausis iejautājās.

«To tūliņ sacīšu! Ko līdz šim teicu, jums visiem jau zināms, tagad nāk kas

jauns, kas vēl nekur nav bijis
.. .

No daudziem sīkiem un maziem iznāk

viens liels un milzīgs. Es gribu koncentrēt latviešu tirgotājus visus pa vieni

vieti, lai viņu atsevišķie veikali par visiem kopā iztaisītu lielu tirdzniecības namu

ar daudzām nodaļām. Tikai ar to starpību, ka katrs nodaļas pārvaldnieks ir arī

pats savas nodaļas īpašnieks .
.
. Pircējam tas vienalga, pircējam no svara, ka

tas dabū visu lēti un labi, un vienkopus. Ja mans nodoms izdodas, — un tam

vajag izdoties, -— tad mums, latviešiem, būs savs «bazārs» jeb «gostinij dvors»

ar lielu kolonadu rindu, kura savienos atsevišķās nodaļas .
.
. viss tas kvartalis

iekšpus četrām ielām . . . Un katrā stūrī būs viena liela restoracijā, jo cilvēkiem,
kas kustēsies šinī lielā tirdzniecības namā, taču vajadzēs arī, kur pieiet

. .
.»

Līdzcietīgie smaidi vaigos tapa arvien asāki. Bija redzams, ka klausītāji no

viņa lielā noslēpuma jutās maldināti. «Vai tad tu nevarēji ko prātīgāku izdomāt?»

Starpiņš iebilda. «Kur tad tev tie pircēji tā radīsies?
..

.»

«Kur viņi radīsies? Mums ir jārēķinās ar nākotni. Cik Rīga bija agrāk liela

un cik tagad? Un cik tā pieaugs nākošos gadu desmitos? Neviena lielpilsēta, kā

piedzīvojumi māca, nestāv uz vietas. Rīgai kā Krievijas vārtiem nākamībā vajag
lieliski pieaugt. Bet tad būs par vēlu nopirkt kvartālu starp četrām ielām, jo ar

zeltu to vairs neuzsvērsi. Ja mēs savu laiku nebūsim nogulējuši, mūsu bērni baudīs

to labumu. Un tādēļ, ■— es savu nodomu izvedīšu!
..

.»

«Vari jau to darīt, ja tev daudz naudas ir!» Starpiņš noraustīja kamiešus.

«Tikai nepārspekulējies
..

.»

«Tas jau izklausās kā tīri nākotnes muziķa,» arī Vēbers vīpsnodams piebilda.
Krauklīts jutās stipri apbēdināts, ka viņam negribēja piekrist.
«Tā jau ir tā nelaime,» viņš sacīja, «ka mēs gribam taisni ar roku apraudzīt

un tad tikai ko darām. Kas tagad ir pilnīgi nodrošināts uzņēmums, tas priekš
gadu. desmitiem bija spekulācija. Katrs liels darbs, kas rēķinājies ar nākotni,

saviem laika biedriem izlicies kā bērna darbs. Bet, kas neriskē, tas nevinnē. Es

jums pierādīšu, ka manas domas bijušas pareizas. Ja mēs Rīgu gribam vāciešiem

atņemt, tad tas iespējams tikai caur šādu saimniecisku cīņu. Rokas klēpī turēdami,

mēs Rīgu nekad neiekarosim ...»

«Ja mēs labi apdomājam,» Valdemārs domīgi piebilda, «tad jums ir tais-

nība. Jūsu plāns ir simpātisks, varam tikai novēlēt, lai tas jums izdodas
..

.»

Ar to šis jautājums bija izbeigts. Neviens vairs negribēja pie tā ko piebilst

un sacīt, un nebija jau arī ko sacīt. Tā valodas gluži apstājās, un iestājas uz

brīdi klusums.

«Mums vēl kāds ļoti sajūtams robs,» Pūcīšu Ģederts klusumu beidzot pār-

trauca, «mums trūkst opozicionelas preses.»
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«Ja, par to lietu vajadzētu gan pārrunāt,» Ludvigs Plausis iesaucas. Radās

sapulcējušos īsta sakustēšanās, jo nebija jau noslēpums, ka lieta iepriekš no-

runāta.

«Kamēr Māteru Juris nogājis no skatuves un nepastāv arī vairs «Baltijas

Zemkopis»,» Pūcīšu Ģederts turpināja, «Latviešu biedrības vīru politikai trūkst

gluži opozicijas. Viss, ko vien viņi dara, jāpieņem par labu, jo trūkst
orgāna,

kur protestēt. Priekš tautas tie vairs nekā nedara, pat strādā tai pretim. Nebūtu

nemaz ticams, ka no latviešu teātra varēja atlaist Ādolfu Alunānu un viņa vietā

pieņemt prūsi. 172 Ar vāciešiem vairs necīnās, pie pilsētas domnieku vēlēšanām vien-

prātību jauc. Intriģē pret latviešu kandidātiem un atrauj tiem balsis. Tie laik-

raksti, kas mums ir, «Baltijas Vēstnesis» un «Balss», neuzstājas pret šādu kaitīgu

politiku un to vēl pat aizstāv. Tie arī citādi pārāk mēreni savos uzskatos, jo ne

velti vācu prese tos uzteic. Bet rakstīts stāv: kas nav ne auksts, ne karsts, bet

remdens, to izspļauj no tavas mutes . . .»

lestājās atkal klusums; Vēbers sēdēja tikpat kā uz sprikstīm.
«Es domāju, ka mums vajadzētu no jauna dibināt vienu laikrakstu,» Ludvigs

Plausis ieminējās. «Jauna slota tīrāki slauka ...»

Neviens neatbildēja. Ikviens gaidīja, ko Valdemārs teiks.

«Mums, kas mēs dzīvojam no Latvijas nostāk,» tas beidzot iesāka, «gan arī

izliekas, ka Latviešu biedrība un latviešu
prese

nedara visu, ko tās varētu darīt.

Tiklab saimnieciskā, kā kulturelā ziņā mums atliek vēl daudz, pēc kā censties.

Mums varētu būt lielākā skaitā kooperativās biedrības un krājkases, mums varētu

būt patērētāju biedrības un arteļi. Arī tirdzniecību mūsu laikraksti varētu vēl

dzīvāki veicināt. Nav arī mums savas derīgas, lētas literatūras, kas popularizētu
zinātni un izdaiļotu jūtas. Varētu mums arī būt tautas augstskolas un sistemā-

tiskas lekcijas. Maskavnieku ierosinājums dibināt pie Latviešu biedrības derīgu
grāmatu nodaļu vēl arvien nav izspiedies caur šīs biedrības instancēm. Nav vēl

nekas no šī simpātiskā projekta parādījies dzīvē ...»

Tas bija jau diezgan teikts. Visi nu raudzījās uz Vēberu, ko tad viņš uz

tam atbildēs.

«Man ir jānoraida apgalvojums, itin kā latviešiem nemaz nebūtu opozicionelas
preses,» viņš beidzot ieminējās. ««Balss» ne visur un ne arvien ar «Baltijas Vēst-

nesi» ir vienis prātis. Piemēram, kas attiecas uz Ādolfa Alunāna atlaišanu un

ārzemnieka pieņemšanu viņa vietā, tad «Balss» ir izsacījusi pret to stingru

protestu. Kad «Baltijas Vēstnesis» aizstāvēja tādu soli, «Balss» viņam uzsauca,

lai tas labi apdomā savu rīcību, vai tā arī saskaņojama ar tautas interesēm?

«Balss» nekad un nekur nav uzstājusies pret tautas gribu ...»

Palika tāds iespaids, it kā viņš uzbrukumu būtu spoži noraidījis. Bet te

notika kas negaidīts.
««Balss» jau tikai mums fušierē!» Starpiņš kā teātra komisijas loceklis iesau-

cās. «Mēs vācieti tādēļ pieņēmām par direktoru, lai pilsētas valdei būtu labāks

prāts un tā no štatskases atvēlētu latviešu teātrim kādu pabalstu. Vēbers bija labi

klāt, kad mēs to norunājām, bet nu viņš «Balsī» putro un uzbrūk komisijai. Par

tādu cūcību viņam nevajadzētu dot nevienu sludinājumu.»
Sapīcis viņš nospļāvās, bet Vēberam tā bija, tā sakot, liela strīpa pār rēķinu.

Uzstāties asi pret pašu cilvēku un lietu viņš neturēja par iespējamu.

«Redziet, kā nu iznāk!» Pūcīts izmantoja situāciju. «Mūsu tautiskā iestāde un

prese iziet tikai uz to, lai iztaptu vāciešiem. «Balss» pat gatava atsacīties no

zemstēm un uzdzied slavas dziesmas muižnieku landtāgiem, no kuriem sagaida
diezin kādas reformas.»
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«Man arī šķiet,» Valdemārs lēni iebilda, «ka mūsu tautiskā prese nedara

diezgan, lai tuvinātu latviešus krieviem. Attiecoties uz vāciešiem, tā iestieg pārāk
lielā oportunismā ...»

Vēbers piesarcis, pats neapzinādamies, darbojās ar zīmuli un papīri, vilkdams

dažādus ķekšus un krustus. «Kad «Balss» Vidzemes landtāga reformas lietā tā

izturējusies,» viņš sacīja, «tad tai ir tur savs pamats. Viņas devize nav tikai

noārdīt, bet arī uzturēt jau esošo, ja tas izrādījies par derīgu. Aiz tā iemesla

mums arī jācienī mūsu dzimtenes kultūras īpatnības un savādības. Man šķiet, ka

mums vairāk dos reformēti landtāgi, tas ir, tādi landtāgi, kuros arī latvieši runās

līdzi, nekā tādas zemstes pēc mums svešu apgabalu parauga. Kungi, savas dzim-

tenes kultūras labā mums, Baltijas abu tautību iemītniekiem, jābeidz savstarpējas

cīņas. Mums tagad jāmācās uz vāciešiem raudzīties ne vairs kā uz saviem ap-

spiedējiem, bet kā uz līdzapspiestiem. Ja mēs ar viņiem vienojamies uz vien-

līdzīgu tiesību pamata, tad varam ar tiem iet roku rokās un aizstāvēt savas kopē-

jās dzimtenes īpatnības un kultūru. Jo citādi es bīstos — —»

Vispārēja sakustēšanās. Tas liecināja, ka pārāk klaji izteiktie un neparastie
uzskati daudzus uztrauc. «No kā tad tu bīsties?» Kļaviņš neizprazdams jautāja.

«Es bīstos, — kungi, mēs taču te esam savā starpā, un es uzdrošinos jums

to sacīt, — es bīstos uzplūdušo rusifikācijas vilni. Es bīstos, ka tas, kas vācie-

šiem neizdevās, krieviem izdosies. Vācieši mūs nejaudāja pārvācot, bet krievi

mūs pārkrievos ...»

«No kam tad tu spriedi?!» Kļaviņš lielām acīm viņu uzlūkoja. Arī citiem

izlikās tad neticami, ka vācieši varētu būt viņu draugi un no krieviem tiem būtu

jābīstas . . .
«Es spriežu to no gubernatora ģeneralleitenanta Zinovjeva runas vakar pie

goda mielasta. Man viņa stenografēta un vārdu
pa

vārdam norakstīta. Tā pārāk
gaiši izsaka mūsu administrācijas turpmākos nodomus. Ja gribat, varu jums viņu
nolasīt ...»

«Lūdzam!» Kļaviņš sacīja. «Vai tad es viņu īsti nebūtu sapratis
..

. Vietām

gan viņš runāja paklusu, ka mēs, tālākie, nevarējām lāga sadzirdēt ...»

Vēbers izvilka papīra lapu un sāka lasīt:

«Par atbildi uz tam mana sirsnīga vēlēšanās, lai latvieši savā turpmākā dzīvē

baudītu pilnīgu laimi un veiksmi. Sī laime panākama tikai caur vienu lietu, proti,
caur viņu tuvināšanos mūsu lielai tēvijai ...»

«Ļoti pareizi teikts!» Valdemārs iemeta.

«Es zinu,» Vēbers turpināja, «ka latviešu gribai šinī ziņā bija pretim ne ma-

zums kavēkļu . . . Viņiem ar varu uzspieda Krievijai svešu izglītību, svešus nojē-

gumus un kaudzi nekrievisku ideju tik politiskā, kā sadzīves ziņā. Latviešiem caur

to sagatavojās visbēdīgākā nākamība. Viņi bija izredzēti posta lomai. Ārīgi rae-

chaniski būt savienotiem ar Krieviju un tomēr krievu familijas vidū palikt svešiem.

Kungi! Daudzi no jums ir paši familijas tēvi. Tie sapratīs, kāds stāvoklis cilvē-

kam, ja tas uz visu mūžu saistīts pie svešas familijas. Un sevišķi tāds stāvoklis

bija sagaidāms latviešiem.

Tagad laiki grozījušies. Mūsu augstā kunga un ķeizara varenā roka citu pēc

cita iznīcināja šos kavēkļus. Latviešu centieniem uz garīgu sadraudzību ar krievu

tautu dots pilnīgi svabads lauks. Par to, ka tādi centieni pastāv un ka viņi ļoti

stipri, es, sabijis gandrīz divus gadus šinī guberņā, nevaru šaubīties. Ne bez

iemesla arī Latviešu biedrība izraudzījusi par savu gada svētku dienu 19. februāri,

kas atgādina vissvarīgāko dienu krievu tautas vēsturē.

Veselais prāts un tautas mundrība latviešiem rādījuši tos praktiskos ceļus un
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praktiskos līdzekļus, kā šie centieni vispatiesīgāk piepildītos. Krievu skolu

un krievu valodas mācīšanos. Nesen vēl atpakaļ Cēsu un Valkas

apriņķos, īstā latviešu zemē, bez spiediena no ārienes, uz pašu pagastu gribu,

atvēra trīs priekšzīmīgas ministrijas skolas. Kad man uz Vietalvas zemnieku lū-

gumu bija laime pie ķeizara majestātes kājām nolikt viņu uzticamās pavalstnieku

jūtas kādas skolas atklāšanas gadījumā, tad ķeizara majestātei labpatika uz

dokladu norakstīt visžēlīgo spriedumu: Sirsnīgi par to priecājos!
Sī cariskā žēlastība parādās taisni uz latviešu gada svētkiem. Ķeizara majestā-

tei savā gudrībā un tēvišķā rūpībā par savu latviešu pavalstnieku labklājību vis-

žēlīgi labpaticis atzīt Vietalvas zemnieku patriotisko slavas darbu. Cieši pārlieci-
nāts, ka priekš latviešu laimes nav cita ceļa kā vien tas, par kuru nupat runāju,

es nevaru beigt, Latviešu biedrībai nenovēlējis veiksmi, neizsacījis vēlējumies, lai

Vietalvas pagasta priekšzīme atrastu vairāk pakaļdarītāju visos citos Vidzemes

laukpagastos, lai arī viņiem piekristu apskaužamais liktenis: iepriecēt mūsu

mīļotā valdnieka sirdi.

Klātesošo starpā, kā man sapulces oriekšnieks ziņoja, ir daudzi iz apkārtē-

jiem pagastiem. Tos lūdzu manus vārdus atstāstīt saviem citiem pagasta lo-

cekļiem ...»

Beidzis lasīt, Vēbers nolika lapu
.. . Dziļš klusums.

«Ko tad tu te ieraugi bīsiamu?» Kļaviņš pārmetoši jautāja. «Vai tad mēs

paši neesam tādas cerības lolojuši, lai mūsu tauta tiktu savienota ar lielo tēviju?
Mēs taču paši caur senatoru Manaseinu esam lūguši pēc krievu skolas ...»

«Tā ir kļūda, ko esam darījuši,» Vēbers atbildēja. «Mums vajadzēja lūgt
pēc latviešu skolas. Zināms, krievu tiesa, kādu drīzumā dabūsim, ir daudz

taisnīgāka un labāka nekā līdzšinējā vācu tiesa. Bet viņa mums paņems
daudzas

no vietējām kultūras vērtībām un vēsturiskām īpatnībām. Nav taču šaubu, ka līdz

ar jauno krievu tiesu ievešanu Tērbatas universitātē vairs nelasīs vācu profesori.
Ko tas nozīmē, man nebūs lieki jāpaskaidro. Es paredzu, ka pārkrievošanas vil-

nis pārgrozīs mūsu apstākļus līdz pamatiem, noskalos daudzas mūsu vēsturiskās

īpatnības un noskalos arī varbūt mūs pašus . .
.»

Viņš to izsacīja ar sāpīgu pārliecību, un tādēļ viņa vārdi atstāja nospiedošu

iespaidu. Daudzi jau sāka šaubīties
. . .

«Man šķiet,» Valdemārs lēni iesāka, «ka no pārkrievošanas mums nepavisam

nav ko bīties. Lai neaizmirstam, ka līdz šim no tās puses esam tikai labu sa-

gaidījuši. Mācīsimies droši krieviski, bet neaizmirsīsim arī vāciski. Krieviskais

mūs var celt tikai uz augšu. Ja mēs gribam uzturēt visas vēsturiskās īpatnības, tad

jau vācieši ies mūžīgi zābakos un mēs iesim mūžīgi vīzēs. Gādāsim tikai par

sava saimnieciskā stāvokļa nostiprināšanu un atstāsim lielo politiku dieva ziņā .. .
Vai kādai tautai pastāvēt vai nepastāvēt, tas stāv kādas augstākas varas ziņā..
Septiņi simts gadus latvieši, neievērojot grūto jūgu, nav nozuduši no zemes virsas

un, cerams, arī turpmāk nenozudīs ...»

Sie vārdi izgaisināja smago iespaidu, un sejas manāmi atplauka .. .

«Jūs te nu, kungi, dzirdējāt!» Pūcīšu Ģederts izlietoja savai aģitācijai izdevīgo
momentu. «Vēber kungs mums atklāja tautiskās

preses orgānu.
Pret šādiem uz-

skatiem ir jāuzstājas un tie jāapkaro, un priekš tam mums vajaga jaunā laik-

raksta. Mums jānostājas pie tam vairāk uz demokrātiskiem pamatiem. Latviešu

biedrība ievēro tikai labāko familiju intereses, mums vajag strādāt arī priekš

nemantīgiem un mazturīgiem ...»

Vēbera pašmīlība bija aizskarta tādā mērā, ka viņam bija grūti valdīties. Viņš
tomēr saņēmās un nepiekrišanu šādam apvainojumam izteica tikai ar sāpīgu:
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smaidu. «Varu jums, Pūcīša kungs, tikai to sacīt: jūs uzdodaties
par mazturīgo

aizstāvi, bet jums dienās būs sava māja un savi kapitāli. Es turpretim par tādu

neuzdodos, bet droši vien netikšu ne pie mājas, ne kapitāla. Tas nav manā

dabā
. . .

Lai nu kā, bet jūsu laikraksta dibināšanai es nemaz negribu stāties ceļā.
Darba tautas druvā ir tik daudz! Ja tikai jums vien izdodas dabūt valdības at-

ļauju, «Balss» apsveiks jauno avīzi kā labu biedri
...

Es pieņemu, ka tā tiks va-

dīta veselīgā garā ...»

«Tikai tādā,» Pūcīts atbildēja, «jo citādi pēc šādas avīzes nebūtu nekāda va-

jadzība. Kas attiecas uz valdības atvēli, tad tā mums jau tiklab kā rokā. Stērstu

Andrejs, kas strādāja līdzi pie Manaseina revizijas, parakstīsies kā pirmais re-

daktors. Par otru redaktoru paredzēts Pēterburgas universitāti beigušais cand,

jur. Fricis Bergmanis. Par izdevējiem Latviešu Amatnieku Palīdzības biedrības

ārsts Dr. Ādams Butuls un Pēters Bisenieks . . .173

«No savas puses
novēlu jaunajam laikrakstam labas sekmes!» Valdemārs

beidzot sacīja. «Pabalstīšu to, cik varēšu, ar rakstiem par jūrniecību un citiem

jautājumiem.»
Ar to šī lieta bija nodarīta, un visi no jaunā pasākuma sagaidīja lielas sek-

mes. Daudzi no klātesošiem tika no jauna ieinteresēti un gribēja arī piedalīties.
Pūcīts un Plausis, kas bija kasieris, deva tuvākus paskaidrojumus. «Jaunais laik-

raksts būs stingri tautisks un demokrātisks un sauksies «Dienas Lapa». Lai tas

izplatītos jo plašās aprindās un pati tauta varētu piedalīties pie izdošanas, tad

dalības zīme nolikta visai zema, proti, tikai 5 rbļ. Tik daudz spēj samaksāt ik-

viens, pat vienkāršs rokpelnis. Protams, ka viens var ņemt arī vairāk dalības zī-

mes
...

Ir jau ienākuši vairāki simti. Bet, ja iemaksātā nauda visa izietu un vēl

būtu vajadzība, tad ikvienam jāpiemaksā klāt vēlreiz tik daudz, cik liela viņa
dalības nauda. Pretējā gadījumā tas ieskatāms par izstājušos no izdevēju pulka
un nebauda nekādas tiesības

.. .

Zīmēt var te tūliņ, un iemaksas
ņem pretim arī

Latviešu Amatnieku Palīdzības biedrībā Zariņa mājā ...»

Bija arī daži interesenti, kas tūliņ savu paju iemaksāja. Perlanta onkulis sa-

ņēma naudu . . . «Cerēsim, ka ies labi un jaunajam pasākumam nebūs «Austras»

liktenis,» tas pie tam sacīja ...

, Atkal sāņu cirtiens Vēberam un priekšniecības partijai! Daudzus tas sāpīgi

aizķēra. Krauklīts ar Starpinu zīmīgi saskatījās. Arī Perlants un Kārlis to saprata.

Viņi izgāja ekonomijā iedzert kādu glāzi un aprunāties. Perlantam divkārt

sirds grauzās uz savu onkuli: dēļ tās Olufejevas un atkal par šo lietu. Protams,

ka viņš to citiem neizrādīja, arī Kārlim ne.

«Es tur nekā laba neparedzu,» Krauklīts beidzot ieminējās. «Viņi grib at-

vilkt tautu no mūsu biedrības, kas tik ilgi esam priekš viņas strādājuši. Tāda

lapa radīs tikai jaunu šķelšanos,»
«Lai viņi iet uz savu Amatnieku biedrību, mēs Latviešu biedrībā viņus negri-

bam!» Starpiņš iesaucās. «Kur jau Pūcīts klāt, itur labi nav ...»

«Bet tur jau arī Valdemārs rakstīs,» Krauklīts piebilda.
«Ko Valdemārs rakstīs, tas jau būs labi,» fabrikants Mārcis, kas arī viņiem

bija piebiedrojies, sprieda. «Bet viņš tur nebūs viens. Tur arī Pūcīts, un tas cil-

vēks melns caur un cauri ...»

Te jāpiezīmē, ka «melns» toreiz nozīmēja, ko tagad «sarkans»; pēdējo apzī-

mējumu, attiecoties uz uzskatiem, vēl praksē nelietoja. 174

«Man arī liekas, ka viņi grib ievest kādu jaunu strāvu, un tādēļ ļoti jāuzma-

nās,» Perlants piebilda.
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«jā, jā,» Krauklīts domīgi sacīja, «var notikt tādas lietas, ka valdība sāk

lūkoties uz mums ar neuzticību ...»

«Neatļaus valdība viņiem, nemūžam neatļaus!» Mārcis iesaucās.

«Ko tur var zināt!» Krauklīts šaubījās. «Ja Stērstu Andrejs pie viņiem klāt,

tam pie Manaseina liels vārds ...»

«Man tikai žēl tā Vēbera, tas domā vēl ar viņiem saprasties,» Pāvuls Pļav-

nieks, «Baltijas Vēstneša» otrais redaktors, iemeta. «Viņš neizprot viņu nolūku.

Dīriķis, Grosvalds un Zaķīts to it labi izmana un ar tiem nemaz neielaižas.»

«Viņus, man liekas, nebūs iespējams nekad apmierināt,» Perlants sacīja. «Jo

jūs apmierināsiet viņu prasības, jo tie cels jaunas, lielākas ...»

«Nekas, nav tā nelaime nemaz tik liela,» Pļavnieks zīmīgi piebilda. «Mums

tikai vajag prast pretī organizēties ...
tas ir viss ...»

Tā viņi, iedzerdami glāzi alus un spriezdami, bija kādu stundu pavadījuši.

Vajadzēja atkal iet augšām paskatīties . . .

Pie durvīm nostājuši, viņi pūlējās saskatīt savējos. Tas tik ātri nebija izda-

rāms, jo dejotāju pūlis bija biezs un raibs . . .

Te no viņiem necik tālu aizvalsēja Ernests Sutums ar Ņinu. «Vai tu re,»

Perlanta seja noskaidrojās. «Viņi nemaz nav tik lieli dejas pretinieki ...»

Bet jau nākamā acumirklī jautrība viņa sejā nozuda. Pa tām pašām pēdām

aizvalsēja garām viņa onkulis ar Olufejevu, tik uzkrītoši saķērušies, tik kaisli viens

otram acīs skatīdamies, ka katram vienam, kas negribēja būt gluži akls, vajadzēja

noprast, ka viņiem abiem ir tuvāks sakars .
.
.

Kā sastindzis Perlants palika uz vietas un skrullēja savas ūsiņas.
Te zāles dibenā, kur atradās viņu dāmas, izcēlās kņada . . . Starpina kundze,

pamanījusi savu vīru, māja tam ar roku un steidzās tam pretim.
«Aber, papi, gādā tokš

par kārtību,» tā pietvīkusi sacīja .. .
«Vai dieviņ, vai dieviņ!» Krauklīša kundze sakampa galvu, un Starpina

kundze lauzīja rokas. «Kas mums viss te nav jāpiedzīvo? Kad jau pašu cilvēki

nododas ar šādām personām, ko tad vēl — — — Nē, ne acumirkli te vairs

nepalieku ...
Ne kāju ari vairs turpmāk nesperšu Latviešu biedrības ballē .

.
»

Katrs viņas vārds bija šķēps Perlanta sirdī. . . Viņš neuzdrošinājās acu

pacelt .. . «lesim,» tas sagrauzts savam biedrim sacīja. «Mēs varam tikt

sablamēti.»

Un nemanot tie pazuda . . .

Trīspadsmitā nodaļa

Patecējusi kāda nedēļa. Vēl diezgan agrs no rīta. Perlants pašlaik taisījās
iet uz kolēģiju un Kārlis uz avīzi, te viņiem «hochkolonijā» ieradās negaidīts
viesis ■— Perlanta jaunais svainis Viķildu Kristaps. Taisni kā no vilciena nācis.

Jautri viņš apsveicinājās, arī ar Kārli, it kā viņu starpā nekas nebūtu noticis.

Esot taču reiz jābrauc aplūkot savi labi draugi.
«Priecājamies ļoti par šādu laipnību,» Perlants atbildēja. «Nu, kā tad pie

jums uz laukiem iet?. . .»

«Paldies par vaicājumu, nevar brēkt!» Kristaps attrauca. «Strādājam un ieme-

tam arī reiz pa krietnam
.. .

Tikai kviešiem nepavisam cenas nav, un tādēļ to

timpu trūkst ...»

«Tās jau arī mums tā pamaz turas,» Perlants atbildēja. «Ka mums tie

«onkuļi» vairāk dotu .
.

.»
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«Tālab jau arī iebraucu!» Kristaps pasteidzās atbildēt. «Kviešiem cena nav

nepavisam, bet steidzīgi man vajadzīgs tūkstots rubļu. . . Citādi māja nāk uz

āmuru . . . pagasta krājkase neparko negaida ..
.»

Perlantam piere aptumšojās. lestājās uz brīdi klusums. «Vai zini, to onkuli

gan nevajadzētu tagad apgrūtināt .
. .

Viņš diezgan devis . . . Vai nevarētu labāk

pārdot tos kviešus?
. . .

Kristaps palika tāds kautrīgs. «Man jau nav vairs nekas
..

. Plaušiem
gan

vairāk
...

Ja jau vecie varētu dot, ko solīja, tad jau būtu labi . . . Bet nav viņiem
vairāk kā tā «Austras» dalības zīme. Gribējām ieķīlāt turpat krājkasē . . . neņem

pretim .. . Varbūt ka te Rīgā ņemtu ieķīlāt. . . varbūt arī pārdot ...»

«Pārdot, — tas ies grūti!» Perlants savilka vaigu. «Būs kāda puse jāzaudē . . .

Varbūt ka ieķīlāt varētu . . .

Latviešu Amatnieku Palīdzības biedrības kasē . . .»

«Nu jā, pamēģināsim,» Kristaps piekrizdams dzīvi sacīja. «Onkulim
jau tur

pazīšana ...»

Tā kā Perlantam pašlaik bija jāiet uz kolēģiju un pēc tam uz stundu, viņi
norunāja tā: viesis Kārļa pavadībā lai iet apskatīties Rīgu. Var pieiet arī biedrībā

un tur drusciņ uzkavēties. Ap pusdienas laiku lai viņi iet uz Plaušiem, kur tad.

Perlants būs priekšā. Visu, kas pie onkuļa darāms, viņš jau darīs
.. .

Perlants jau nezināja viņu abu konfliktu un nevarēja iedomāties, cik grūti

Kārlim šis uzdevums izpildāms. Ja viņam kā «fuksim» vecāka biedra pavēlēm
nebūtu jāpaklausa, viņš to nekad nebūtu uzņēmies. Drauga dēļ viņš to darīja

. . .

Tomēr ar visu to tas sākumā bija ļoti kluss un ar vārdiem skops .
.
. atbildēja

tikai uz to taisnu ar «jā» un «nē» . . .
Kad viņi bija izgājuši uz ielas, Kristaps draudzīgi pieķērās Kārlim zem rokas.

«Tu jau būsi dzirdējis, ka esmu tagad apsievojies .. .

Tavu vecu brūti. ..»

Kārlis sāpīgi sarāvās, tomēr savaldījās un ar piespiestu jautrību attrauca:

«Kur nu brūte?!
. . .

Es taču viņu nevarēju ņemt ...»

«Jā, kad tev nav māju!» Kristaps atbildēja. «Ja tu būtu palicis Ērgļos, mums

manas sievas dēļ būtu bijusi liela konkurence. . . Muļķis arī biji, kad tu tās

mājas atdevi...»

«So jautājumu labāk neaiztiksim,» Kārlis atbildēja.
«Man naida uz tevi nepavisam nav,» Kristaps apgalvoja. «Nu, ja viena

sievieša dēļ — ak tu mūžs! . . . Viņu jau pilna pasaule .. . Tu, āre, vari ņemt

Rīgā te to māsīcu Ņinu
. .

. Feina un bagāta skuķe .
.

.»

«Nedeg jau!» Kārlis atmeta ar roku...

«Nu jā, — nav jau arī tā precība nekāda liela lieta,» Kristaps viņam pie-
krita . . . «Tu, cilvēks, vairs nekad neesi brīvs, sieva kā aste vienmēr pakaļ. . .
Orreiz es to muļķību nekad vairs nedarītu!

... Ja es būtu vēl jaunskungs, es

katrā reizē dabūtu kādu rīdzinieci ar savu divdesmit tūkstoš . . .Bet kā man tagad
iet! Ko vecie solīja, to nevar iedot

..
.

man tikpat kā striķis kaklā
.. .

Kas man

nekaitētu, ja es būtu brīvs cilvēks ...»

Bet Kārlim uzreiz kā? Līdz šim viņš tos uzskatīja par saviem ienaidniekiem

un tiem diezin ko būtu novēlējis. Nu dabūja zināt, ka tiem slikti iet, un palika

viņu žēl . . . «Nu, gan jau onkulis izlīdzēs,» tas mierināja . . . «Viņš jau pār-

ticis vīrs ...»

«Nu tukšā es jau uz mājām nebraukšu, lai tad tur vai kā!» Kristaps noņēmās.
«Un tie mani radi arī, tiklīdz tu, cilvēks, esi apprecējies, tikpat kā velni virsu.

Dod manu, un dod manu
..

. Kur es ņemšu? Vai no sienas izraušu? ...»

«Tā jau nu ir!» Kārlis domīgi piebilda
.. .

«Gan jau onkulis izlīdzēs,» viņš

mierināja.
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Kristaps pavisam tāds nolaidies
. . . Bet ilgi viņam nebija patikas par savām

personīgām lietām gaust, tam rūpēja zināt, kā iet ar vispārējo tautas lietu.

Un Kārlis varēja daudz ko pastāstīt. Pilsētas domnieku vēlēšanas, kurām

drīzumā jānotiek, bija sakustinājušas vispār prātus. Laikraksti sniedza iejūsmino-

šus artiķeļus — arī Kristaps tos bija lasījis — par latviešu vienprātību. «Māmuļā»
ierīkots informācijas birojs, kas sniedza par vēlēšanām tuvākas ziņas. Tādēļ ej,
kad gribi, tā ļaužu pilna. Vēlētāji nāca pārliecināties, vai tie pareizi ievesti vē-

lētāju sarakstā, vai nav pavisam izlaisti. Tādā gadījumā tad uz vietas tika sa-

stādīti sūdzības raksti. Pie biroja darbiem piedalījās daudzi studenti, kuri vispār

ļoti par vēlēšanām interesējās un aģitēja pret vāciešiem. Daudzi gāja apkārt pa

mājām, lai iejūsminātu kūtros vēlētājus. Viena daļa no tiem bija pārāk vienal-

dzīga: «Ek, ko es tur dauzīšos. Par velti kavēt dienu, — iztiks jau arī bez manas

balss
.

.
.» Viena daļa atkal bailīgi. Labprāt ietu, bet bīstas aizkaitināt vācu kun-

gus, kuri var uzlikt jaunus nodokļus. Jo grūti tos pašus vecos samaksāt, un dažam

labam tie pa vairāk gadiem parādā .
. .

Tādas šaubas un maziskas bailes nu vajadzēja izgaisināt. Pēc vēlētāju sa-

raksta — no kura vēl ļoti daudzi latvieši izlaisti, — izrādoties, ka latviešiem trešā

šķirā uzvara pilnīgi nodrošināta. Protams, tikai ar to norunu,
ka tie paši neskaldās

un arī krievi un žīdi tiem nāk palīgā . . .

Nu, un krievi jau nemaz citādi nevar! Latvieši jau uz viņiem skatās tikpat
kā uz saviem brāļiem un liek visas cerības uz krievu ērgli, kas viņus atsvabinās

no vācu jūga. Pēc notikušās Manaseina revizijas, kura vācu kundzībai Baltijā

gribēja darīt galu, nebija domājams, ka krievu vēlētāji to ilgāki stutēs.

Pēdējā laikā nu gan daži, bīdamies no pārkrievošanas, iekustinājuši jautājumu:
vai labāk ar vāciešiem nevienoties uz zināmu skaitu kandidātu un neiztikt bez

cīņas. So kompromisu aizstāvot sevišķi architekts J. Baumanis, kurš aizrādot, ka

veikalnieciskiem cilvēkiem esot interese dzīvot ar vāciešiem labā saticībā. Berzē-

šanas tiem varot atnest lielus zaudējumus. Literāti, kuriem nekādas saimnieciskas

intereses neesot un kuriem vācieši nevarot piekļūt, tie, protams, varot ālēties
..

.
Bet latviešu vēlētāju lielum lielā daļa esot saimniecības vīri, un viņu intereses te

esot izšķirošas .
.
.

Pret kompromisa ideju asi nostājās Pēteris Krauklīts, lai gan tam, kā pats
izteicās, esot ļoti plaši veikala sakari ar vāciešiem. Bet viņš par savām interesēm

nerēķinot. Viņš kopā iešanu ar vāciešiem ieskatot par nodevību pret latviešu

tautisko lietu. Viņam piekrītot arī jaunā paaudze un visi labākie tautas dēli.

Septiņsimti gadu latvieši smakuši vācu verdzībā, tagad nu ir diezgan! Šovakar

nu biedrībā sasaukta vēlētāju sapulce, kura tad nolemšot, zem kāda karoga
latviešu vēlētājiem iet. Kompromiss vai cīņa!

.. .

Par to dzīvi runāja arī tie cilvēki, kas acumirklī atradās «Māmuļā», kad viņi
tur nogāja

. . .
Liela daļa studentu, «seloņi», kā arī iebraucēji «letoņi», visi tai

laikā vienprātībā lamājās pret kompromisniekiem kā par tautas nodevējiem. Likās,
it kā sarp abiem būtu nodibinājusies tā visjaukākā saticība. Hurtiķis un Alberts

Mikentāls sēž draudzīgi pie kausa miesta un runā par gudrām lietām. Fridols un

Befis aģitēja roku rokā. Pudiķis, kura diplomātija arvien bija vērsta pret letoņiem,
tagad savu kaujas cirvi pret tiem bija apracis.

Te bija priekšā vēl daudzi citi studenti,, kuri gatavi kalpot tautas lietai. Kris-

tapam vairāk pazīstamu no viņa kāzām. Ar tiem nu vajadzēja sadzert kopā
savu šņapstu un savu kausu miesta. Un līdz ar tiem strādāt tautas druvā, aģitē-

jot starp publiku, kas tagad biedrībā bagātīgā skaitā pienāca
.. . Ai, Kristaps

vareni prata!
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«Es esmu laucinieks
.. . gruntnieks no tālās Kurzemes,» viņš uzstājās. «Ne

es esmu vēlētājs, ne ari lietā personīgi ieinteresēts. Bet kā tautiets es jūtu līdzi

jūsu cīņai. Bet tikai cīņai, nost ar kompromisu! Uz jums, Rīgas vēlētājiem, lū-

kojas visa tauta. Mēs sagaidām, ka jūs iekarosiet latviešiem Rīgu. Septiņi simti

gadu vācieši viņā valdījuši, valdiet nu jūs viņā tālāk! Ilgāk mums neklājas vācu

jūgu nest . . . Nu sakiet, vai nav taisnība?»

«Pilnīgi taisnība!» bija atbilde. «Ja es būtu vēlētājs, neparko es savu balsi

nedotu vācietim ...»

Izrādījās atkal, ka nav vēlētājs. Apbrīnojami, cik tie vēlētāji reti
..

. Viens

otru mudināja, viens otru mācīja un galu galā ne viens, ne otrs varēja ko

Jīdzēt.
. .

Starpiņam arī šodien bija darīšana vēlēšanu birojā, starp citu, arī dežūra

biedrībā. Tādēļ viņš allaž pameta acis restoracijas telpā, jo zināja no piedzīvo-
jumiem, ka, kur tik daudz studentu kopā, tur par

kārtību jābūt nomodā. Bet tīri

kā par brīnumu šodien tie savā starpā nemaz nekašķojās, bet patrioti tādi, ka

vai ausis svilst! Nu, bez šaubām, jau ari Starpiņš bija labs tautietis, bet tādas

valodas viņam nepatika. Ikreiz, kad viņi minēja nicinošā kārtā vārdu «kompro-
misnieks», viņam bija tā, it kā viņam ar īlenu bakstītu. Bet nevarēja taču uzstā-

ties atklāti: «Nerunājiet jūs tā!» Viņš tādēļ aplinkus gribēja likt tiem sajust, kas

te saimnieks mājās
. . .

Viņam kā vēlētājam bija tiesība pārliecināties, kas te biedris, kas vēlētājs,
jo vācieši (te it viegli varēja iesūtīt savus izlūkus

.. .

«Lūdzu, kungs,» tas griezās pie Kristapa, «vai esat vēlētājs?»

«Diemžēl, nē,» tas vaļsirdīgi attrauca, «esmu gruntnieks no tālās Kurzemes.

Bet, ja man būtu balss, nekad es to nedotu vāciešiem un kompromisniekiem ...»

«Vai esat Latviešu biedrības biedrs?» Starpiņš nopietni jautāja.
«Diemžēl, neesmu vēl paguvis iestāties,» Kristaps attrauca. «Bet «Austrā» es

esmu biedrs, redziet, te man ir . .
.» Švītīgi tas izņēma savu denķelbuku un parā-

dīja akciju . . .

«Alzo, «Austra», jā, jā, es zinu,» Starpiņš mazcienīgi pasmaidīja . . . «Man

pašam tādu nieku diezgan ...»

«Kur ir kāds tautisks pasākums, es labprāt esmu klāt,» Kristaps paskaidroja.
«Kur vajag ar saviem tautiešiem

.. . Lūdzu, vai drīkstu lūgt uz kādu glāzi
alus ...»

Viņš norādīja uz galdu, kur studenti sēž.

Starpiņš ieskatīja, ka šis cilvēks nemaz tik bīstams nav, tomēr viņa piedā-
vājumu pieņemt nevarēja. Kārtības uzturēšanas dēļ tam ar studentiem bieži vien

iznākušas sadursmes, un tur sēdēja arī Befis, ar kuru tie šķībi vien saskatījās.
Viens otru, tā sakot, slepus uzlūkoja, un, tiklīdz viņu skatieni satikās, Befis, nici-

noši smīnēdams, nogrozīja galvu. «Fui!
. . .

Ech!
.
. .»

Provokācija tā nu bija lielā mērā, bet, diemžēl, tāda, par
kuru nebija iemesla

virsū klupt un no biedrības raidīt laukā. Viņš tādēļ gaidīja izdevību, vai neatra-

dīs kādu vārīgu vietu, kā viņam pietikt.
Tāda radās it kā saukta. Ari Hurtiķis citkārt bija tāds pats nebēdnis, kas

neparko negribēja padoties viņa rīcībai. Šoreiz tas nu kā par brīnumu tik godīgs,

ka viņu nemaz nedzird, runā ar Albertu Mikentālu kā ar savu lielāko draugu.. .
Bet suns met spalvu, ne tikumu. Kas bijis, kas nebijis, Hurtiķis ātri ielej letonim

alu acīs un pļivkš . . . plivkš ... pa vienu ausi, pa otru ausi
. .

.
viens otram.

Kaušanās uz līdzenas vietas
.
.

.

Starpiņš to visu redz ar savām acīm, viņam lai nesaka, kurš tas vainīgais .. .
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Ar vienu lēcienu tas pulkā. «Vai tā jūs domājat?!» tas svētās dusmās sagrābj
Hurtiķim aiz apkakles. «Banditi!

.. .
Ārā no biedrības, heraus

..
.»

Hurtiķis negrib padoties, peras ar rokām un spirinās . .
.

Bet Starpiņam ir

nags, un tas negrābj par velti
... Ja citi biedri būtu atļāvuši, Hurtiķis tantaru

tantariem būtu izsviests. Bet Kristaps un Kārlis stājās ceļā.
«Laidiet viņu mierā, ko jūs darāt!» Kārlis savukārt saķēra varmāku aiz

rokas. «Jūs varat tikai sastādīt protokolu un nodot sūdzības komitejai ..
.»

Bet Starpiņš no sava pienākuma izpildīšanas neatsakās. Te Hurtiķis met savu

pakausi atpakaļ ar tādu
sparu, ka tas atsitas pret Starpina degunu.

Negribot tam jāatlecas. Ķer ar roku, vai nav asinis. «Suņi, ne studenti!
.. .

Pumpē tu viņiem, esi, kā nav labi, tā nav labi! . . . Kur tagad priekšā pilsētas
vēlēšanas un vajag vienprātības, viņiem vajag taisīt skandālu un šķelšanos .. .
Tas neiet, tā ne

.. . Sulain, pasauc gorodovoju! .. . Viņu vajag izvest ar

stāti...»

Pudiķis metas starpā un grib viņu nomierināt. «Starpina kungs, te ir pārpra-

tums
...

te ar policiju nevar
. . . Te ir nesaskaņa starp korporācijām . . . gan viņi

dos viens otram gandarījumu .
. .

Vainīgi jau abi
.
. .»

«Ko nu stāsti?!» Starpiņš atcirta. «Letoņi ir smalki cilvēki, tie nekad dumpī
neuzsāk . . .

Bet jūs kašķējaties viņiem virsū, pirmie uzsākat
..

. Visus jūs no

biedrības izšusterēt . .
.

alzo ...»

Pudiķis sarka un bāla. Citādos apstākļos viņš nekad no tāda knubula nebūtu

ļāvies tā ko sacīt
...

bet ko mīlestības dēļ visu nedara! .
.
.

«Mans kungs!» Kārlis pērkona balsī iesaucās. «Jūs uzdrošināties apvainot
mūsu korporāciju? .

. .
Ar kādu tiesību? ...»

«Es še esmu kārtības vīrs un ne jūs!» Starpiņš sita sev pie krūtīm
.. . «Seloņi

ir tie beidzamie radau bruderi! . . . Viņus jau sen vajadzēja no biedrības

izsviest ...»

Par šādu atklātību studenti uz brīdi palika mēmi
..

. «Bet ir tas uz ārā

sviešanu!» Kristaps zobgalīgi iebilda...

«Labi!» Kārlis it kā aizšauts dvesa . . . «Labi! . . . Lūdzu, man sūdzības grā-
matu

...
Es gribu par to pameklēties pie biedrības instancēm

..
.»

«Varat rakstīt, jā, desmitreiz!» Starpiņš atbildēja... «Bet skandālistus

visus no biedrības laukā ...»

Tas bija pārāk smags upuris, ko mīlestība no Pudiķa prasīja. «Apžēlojie-
ties, Starpina kungs, jūs taču nedrīkstat apvainot korporāciju ..

. Jums arī nav

nekāda iemesla iejaukties korporāciju strīdū ...»

«Mans kungs!» arī Hurtiķis apmierinājies, krūtis izgāzis, sacīja. «Es neesmu

nekāds radau bruders, es esmu Rīgas politechnikas students
.. .

Par manu izturē-

šanos jūs var sūdzēt pie biedrības instancēm
.
. .»

«Ak tā!» Starpiņš atcirta . . . «Jūs uzklupsiet cilvēkam, un es lai jūs sūdzu!

Ai, ai, ai!» pārsmiedams viņš nogrozīja galvu. «Kāpēc jūs tam cilvēkam lējāt
alu acīs, sakiet man, a?! .

.
.»

«Nu, ko jūs jaucaties mūsu darīšanās, mēs paši savu lietu nokārtosim!» arī

Alberts Mikentāls īgni iesaucās. . . «Ko jūs bāžat degunu, kur jums nevajag?
Vai jūs man kāds aizbildnis esat? Es pats esmu spējīgs sev dabūt gandarījumu,
un tas kungs neliegsies arī man to dot. Ciktāl esam pārkāpuši kārtību biedrībā,

tad ierakstiet to sūdzības grāmatā un laidiet mūs mierā . . .»

Tagad Starpiņš nu vairs nesaprata. Tad visi tādi. Nesamanīdams, ko tālāk

darīt, viņš šo bandu uzlūkoja. Befis atkal nicinoši grozīja galvu. «Fui, fuif

Vē! . . .»'
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Kārlis grieza iekšā, ka vai spalva čīkstēja, sūdzību par korporācijas apvaino-
šanu . . . Pudiķis bija vairāk kā nelaimīgs. «Starpina kungs, jums ir jāatvainojas,»

tas draudzīgi māja.
«Pret skandālistiem?!

..
. Neparko

..
. Mēs arī protam ierakstīt sūdzību

grāmatā. Manis dēļ, ja Mikentāla kungs galvo par kārtību, jūs varat te palikt
..

.
Jūsu lietu es nodošu sūdzības komisijai . . . Bet nedomājiet . . .

biedrības instances

nejokosies
. . .

Alzo ...»

Laipni viņš grieza tiem muguru un gāja projām uz priekšniecības istabu
..

.
Studenti

gan vēl jautri nosmējās. . . Bet drīzi vien apklusa, jo sadursmei bija
nopietns raksturs un tā bija nokārtojama

..
.

Alberts Mikentāls aizvirzījās pie kāda galdiņa pašā zāles stūrī un Hurtiķis
atkal otrā stūrī. Fridols un Pudiķis starp viņiem spēlēja kā bezpartejiskie un

starpnieki . . .
«lesim!» Kārlis sacīja, apskatīdamies pulkstenī... «Ir laiks...» Viņi abi

aizgāja uz Plaušiem
. .

.

Ceļā sastapušies ar Perlantu, visi trīs draugi ieradās pie Plaušiem. Kārlim

un Kristapam bija jau krietnas zēģeles . , . viņi tikai neizrādīja.

Viņus saņēma pati mājas kundze, vārga sieviete, bālu seju un gurdām acīm.

Vēlīgu smaidu tā ar viņiem apsveicinājās, tad pati kā piekususi atlaidās krēslā
. . .

«Nu, tante, kā tev labi klājas?» Perlants apvaicājās. «Te jau Kristaps atved

daudz labas dienas no Lūces un mājniekiem ..
.»

«Paldies, paldies,» viņa gurdi palocīja galvu. Bet tad, it kā jau par daudz

būtu runājusi, ķēra ar roku pie sirds. «Kas nu man par klāšanos!
.. . lekšā

grauž un kremt
. . .

sirdi spiež
. . . galvu plēš un klepus . . . Ach vai . . . Vai tu,

Perlant, mīļais, nezini kādas labas zāles pret klepu?
. . .»

«Teic, ka anisu drapes esot labas,» Perlants attrauca
.. . «Bet, tantiņ, liec,

lai Dr. Rullis tevi izmeklē un tev ko paraksta ...»

«Viņš jau man te kādas zāles deva,» viņa sacīja. Tad ķēra atkal roku pie

galvas. «Kā man to galvu plēš! .. .
Anisu drapes man ir.

. .
No Dr. Ruļļa man

arī tādas zāles . . . Un tā dvorņika sieva teica, ka Dr. Bergs esot labs ārsts . ..»

«Bet tas jau vācietis!» Kārlis iebilda.

«Lai ir vācietis, bet tā sieva saka: lielmātiņ, ja jūs gribat tikt vesela, tad

ejiet pie doktor Berķa
.. .

Ejiet pie doktor Berķa .
. .»

«Nu, lai onkulis liek viņu izsaukt!» Perlants piekrita. «Ko tas nu daudz

var maksāt?»

«Padod man to pudelīti no kamina, mīļais,» viņa sacīja. «Zana atnesa
.. .

esot ļoti labas zāles pret galvas sāpēm ...»

«Olufejeva kundze?» Perlants padeva, apslēpdams savu īdzību. «Vai tad

viņa ir te?»

«Ja, ir pie Ņinas . . .Runājām šodien visas trīs braukt cepures pirkt . . .Bet

es gan nevarēšu
..

. sirds klapētāji
..

. Tur jau tas Krauklīšu students ar ir
.. .

atnesa Ņinai tādas grāmatas .
.
. Jāprasa, vai viņš nezin kādas labas zāles

..
.»

«Onkulis taču ir mājās?» Perlants iejautājās, gribēdams pāriet uz citu

tematu.

«Ir
..

. Kabinetā
...

Ar Srolku spriež par šeptslietām .. .

Ak tu kungs,» tā

spieda atkal pakrūti . .
.

«Tāds mūžīgs plēsājs, tāds grauzējs . .
.»

No dibena tuvojās soļi un skaļi smiekli
...

Kā pretmets šai kunkstēšanai

mirdzošu seju ienāca Zana Olufejeva, aiz viņas Ņina un Ernests
.. .
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Viņi sasveicinājās . . . Olufejeva kā jau parasts pret visiem vīriešiem laipna.
Ņina atkal vēsa, tādēļ vien. ka tie vīrieši

.. . Atturīgi un vēsi izturējās arī stu-

denti, it sevišķi Kārlis pret Ernestu
. . .Bet ne viens, ne otrs no tiem nelikās noti-

kušo atceramies
.. .

«Nu, Gretchen, kā tu jūties?» Zana vispirms piegrieza visu vērību mājas
kundzei. «Vai līdz tev ko tās zāles? Vai varēsim izbraukt? ...»

«Nevarēšu
..

. aizdusa,» viņa lēni ieklepojās
..

. «Paldies, mīļā, par tavām

zālēm
...

bet man liekas, ka man ir iesnas .
.

.»

«Tev vajag turēt kājas siltas,» Zana to apčunčināja. «Šalli labāk aplikt, lai

vēsums nepietiek pie krūtīm ...»

«Paldies, mīļā,» Plausene gurdā paļāvībā spieda viņas roku pie savas

sirds
...

Viņas mīļākais un labākais cilvēks jau bija, kas ticēja viņas slimībām. Zana

tām ticēja un zināja arī visādus padomus. Tā kā mājas kundze nekur neizgāja un

ļaužu valodas tai netika klāt, — un arī Ņina rūpējās par visu citu, 'tikai ne par

tām, — tad Olufejeva, neskatot uz ļaužu valodām, bija viņu mīļākā draudzene.

Viņa uzturējās vairāk še nekā savās mājās
..

.

Perlants, kurš bija nācis kā tiesātājs, slepšus sekoja šim aizkustinošam ska-

tam. Vai tad onkuļam nevajadzēja būt pieklājīgam un izrādīt ārkārtēju uzmanību

personai, kas tā rūpējās par viņa vārgo laulāto draudzeni? Ko tad tie cilvēki

no viņa gribēja?
Bet drīzi vien tas dabūja pārliecināties, ka viņa tantes gaudas neņēma nemaz

tik dziļi pie sirds. Pagriezusies pret jauniem cilvēkiem, tā sāka ar tiem koķetēt.
It sevišķi ar viņa svaini, kuru tā pazina no saviem apciemojumiem uz laukiem

vēl sen pirms Kristapa kāzām.

«Nu, Viķilda kungs, kā jums labi patīk Rīgā? Kāpēc neņemat savu kundzi

līdzi? Jums tāda skaista kundze, un jūs to neņemat līdzi
. .

.»

«Tepat Rīgā arī ir skaistas kundzes,» Kristaps smējās viņai taisni acīs
.. .

«Ai, ai, kāds jūs nebēdnis!» viņa koķetēja ar acīm un grasīja ar pirkstu.

«Ja es būtu jūsu kundze, es gan jūs vienu nekur nelaistu
...

Es jūs pie diedziņa
vien apkārt vadātu ...»

«Varētu jau nu gan to manu māsīcu atvest līdz uz Rīgu, lai arī viņa ko no

pasaules redz!» Ņina asi iemeta. «Kā rādās, jums viņas vajadzējis tikai priekš
laidara brišanas

..
.»

«O, lūdzu!» Kristaps attrauca. «Viņai nemaz pašai nevajag brist
.. . Viņai

ir trīs kalpones, kurām tā var pavēlēt ...»

«Vienlīdz daudz!» Ņina attrauca. «Vienumēr sievietēm jūs tās nastas

uzkraujat .
.
. Jūs tikai viņas kalpināt, bet tiesības nedodat viņām nekādas . . .»

«Tā vajag .
.
. viņas vajag spiest!» Kristaps attrauca. «Tam vīram būs būt

tai sievas galvai ...»

Ņina demonstratīvi ar viņu sarunu nobeidza un sāka Ernestam šo to prasīt

par atnestām grāmatām. Slimniece nodarbojās ar savām ožamām zālēm un spai-

dīja savu pakrūti. Kārlis Perlantam atstāstīja notikumu biedrībā . . . Tā Kristaps
viens pats garām acīm vilka savu cigāru

...

Zana koķetēdama iztaisīja grimases, kā viņš velk, un tad pati skaļi nosmē-

jās .. . Viņš to ievēroja un pasmaidīja .. .
Tad savīkstīja papīra bumbiņu un

svieda viņai ar to .
.
. Viņa, dabūjusi kur korķi, svieda tam pretim, viņš atkal tai.

Tā izcēlās starp viņiem abiem duels it kā starp jauniešiem ...
Perlants jutās nelabi aizskarts un Kārlis ne mazāk. Te piepeši durvīs parā-
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dījās Ludvigs Plausis un visu to jakariņu redzēja. Perlants viņa acīs novēroja to

pašu nemieru kā toreiz ballē, kad citi ar šo koķeti dejoja.

Olufejeva, viņu manīdama, it kā lēni satrūkās un aprāvās. Turpretim Kristaps
ar savu mazo dundurīti tik vērīgs nebija. Pavedināts reiz uz tādu rotaļu, viņš
izdarīja vēl kādus pārgalvīgus sviedienus

. . .

Tikai, kad Ludvigs Plausis pārreiz lēni ieklepojās un darīja saprotamu savu

klātbūtni, tas mitējās. Viņam gan arī nevarēja ienākt prātā, ka šim pavecam

vīram tur varētu būt kāda interese
.. .

Viņš arī agrāk ar šo velna sievieti bija
daudz amizējies un atrada, ka tā diezgan patīkama . . .

«Jūs jau izdarāt bombardementu tīri kā pie Pļevnas,» viņš, asi Kristapu uzlū-

kodams, sniedza tam roku, bet beidzot pasmējās, it kā to būtu teicis pa jokam!
«Jā, onkul, izmēģinājām, kuram taisnāka roka!

..
.» Kristaps attrauca

..
.

Bet viņa, lai izklīdinātu Plauša aizdomas, atļāvās piezīmēt: «Jums jau nepavisam

nav taisna
.. .

jums jaunā sieva nogulējusi ...»

Kārlis manīja, ka Perlants viņam blakām sāpīgi saraujas. lestājās neomulīgs
acumirklis

. . .

To pārtrauca resnā ķēkša Bille, kura ienāca ar paziņojumu, ka pusdienas
galds gatavs ...

«Nu, tad, lūdzu, radiņi!» namamāte piespiedās būt laipna un dzīva
..

.
«Ņina, Zana. . . aiciniet tos kungus. ..

.»

Visi devās uz ēdamistabu, kur sasēdās
ap apaļo galdu. Zana atkal piegrieza

lielu vērību namamātei, kurai vajadzēja pareizi nosēsties . . . ietīt kājas villainē, un

ka viņai nekas netrūktu. Tai jau bija sava īpaša «rikte», viegla piena zupīte un

mīksti novārīta ola. Jo smagus ēdienus, kā viņa to apgalvoja ikvienam, viņa ne-

spējot sagremot .. . Tikai tad Zana ieņēma pati atlikušo vietu pie galda, kas
izgadījās Kristapam taisni pretim.

Pati namamāte ēda maz, bet skubināja toties ciemiņus. Viņas mīļākā nodar-

bošanās tādās reizēs bija klausīties sarunās un ko jaunu dzirdēt. Pie tam viņa

attīstīja ievērojamu ziņkārību
.. .

«Krauklīšiem jau nu arī vajag būt lielai meitai?» viņa vēroja. «Es jau atminu

viņu kāzas Latviešu biedrībā ...»

«Liela, jā, un skaista!» Olufejeva attrauca. «Tai jau nu brūtgāna steidzīgi
vajaga

.. . actiņas iet apkārt tikpat kā dedzīkles . . .» Viņa izrādīja pati ar savām

acīm -— kā, un garšīgi nosmējās.
Perlantam karote rokās sadrebēja un piesitās pie šķīvja. Viņš sagaidīja, ka

Ernesta pienākums ir aizstāvēt savas mājas godu, un tādēļ to jautājoši uzlūkoja.
«Ko jūs uz tam sakāt, Sutum kungs?

.
. .»

Šinīs vārdos bija tāds dzestrums un asums, ka Olufejeva aprāvās . . . Viņa
instinktivi sajuta, ka šis jaunais cilvēks viņai bīstams ienaidnieks, un nolaida

acis
.. .

Bet Ernests noraustīja tikai vienaldzīgi kamiešus.

«Tā jau sieviešu profesija ...»

«Profesija?!» Perlanta acīs iezibējās dusmas. «Kā jūs to domājat? . .
.»

«Nu — mūslaiku sievietes tā audzinātas!» bija atbilde. «Visām viņām iet

acis apkārt kā dedzīkles. ka tikai varētu nozvejot turīgus vīrus. Citu viņas neko

nav mācījušās . . . Laulība ir viņu profesija . . .»

Perlantu un Kārli tāda atbilde pārsteidza. Kristaps turpretim pārgudri iesau-

cās: «Nu, ko tad sievietei vajaga citu, ja ne vīru? . . . Kad tas ir bijis citādi?»

«Tas ir gan bijis citādi!» Ernests attrauca. «Kultūrvēsture mums māca, ka

savā laikā pastāvējušas mātes tiesības
..

.

Tad sievietes bija tās noteicējas un

ieņēma sabiedrībā ļoti cienījamu stāvokli ...»
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Ņina piekrizdama ar labpatiku palocīja galvu
.
.

.

«Es jūs nesaprotu!» Perlants asi ieminējās .. . «Vai tad viņas tagad to

neieņem? ...»

«Vai jūs gribat apgalvot, ka mūsu mātes un līgavas nebūtu cienījamas?»
Kārlis mazliet uztrauktā, draudīgā balsī pieslējās draugam

..
.

«To es nemaz neapgalvoju,» Ernests šoreiz it mierīgā balsī paskaidroja.

«Apgalvoju tikai, ka savā laikā ne tikvien vīram, bet arī sievai bijušas pilnas
sabiedriskas tiesības

.. .

Nav arvien bijis vīrs tas kungs un sieva tā ver-

dzene. Jo savā laikā ne tēvs, bet māte ir bijusi tā dzimtas galva un noteicēja . . .»

«Jā, jā,» Ņina sajūsmināta piebalsoja . . . «Es to pati esmu lasījusi . ..»

«Nu, vai tad tagad citādi!» Plausis jokodams iesmējās. «Vai tad
es, Grietiņ,

nosaku? Tu taču esi tā noteicēja . . .
Kā tu gribi, tā es daru

..
.»

Plausene gurdi pavīpsnoja
. . .

«Ko nu, Ludi, runā, vai tad tu tā jau arvien

man prasi? . . . Dari jau, dari, kā tev tīk . ..»

«Nu, vai tad nav tā!» viņš tiepās .
. . «Ja man ir sieva, kādēļ tad lai es

nedaru tā, kā viņa grib? Es domāju, katrs prātīgs vīrs tā dara. . .»

«Ir jau nu riktīgi!» viņa vēlīgu smaidu atraidīja. «Ko tad nu es tev varu

pavēlēt, tu pats zini, kā vajag .
.
. Kad man tā veselība būtu

...
ai, kā iedūrās

krūtīs ...»

lestājās brīdi klusums .
.
. «Kā?» Kristaps iesāka. «Jūs domājat, ka agrāk

sievietes valkājušas bikses un vīri lindrakus. Tas jau nu gan nevar būt! Tā tad

būtu smuka laulība.»

«Kapitālistiskā iekārta tāda, ka
par

naudu visu var pirkt, un tamdēļ ļaudis

pērkas un pārdodas. īstenībā prec naudu un ņem sievu līdzi pūrā. Vajaga kādam

samaksāt parādus un uzlabot savu stāvokli, tas precē sievu ar naudu. Viņa pati
ir blakus lieta. Vajag gruntniekam izmaksāt saviem līdzmantiniekiem, viņš precē
sievu ar naudu — —» Ernests iesilis turpināja.

«Klausieties!» Kristaps viņu pārtrauca. «Mani neaiztieciet ...» — «Atvaino-

jiet, es jūs nemaz nepazīstu, un tādēļ sacītais nevar zīmēties uz jums — — un

otrādi, ir kādam nauda, tas lūko nopirkt sievu, kāda tam patīkas
. . . Tādēļ

skaistas sievietes, apzinādamās savu stāvokli, nu tīko pārdot savu preci par to

visdārgāko cenu
. . . Visvairāk jau, protams, var maksāt vecpuiši un plikpauri

veči — —»

«Kādas neģēlības!» Olufejeva spilgti iešņācās ... — — «Atvainojiet, kundze,
arī uz jums tas personīgi nezīmējas .

.
. Plikpauri veči noprecē tās glītākās skuķes,

vecmeitas un atraitnes tos jaunākos puišus. Tik vieniem, kā otriem tie varētu būt

drīzāk tēvi un mātes. Vai tad tas nav tas pats, kas laulības starp vecākiem un

bērniem?
.. . Nauda un kapitāls runā it visur līdzi, arī laulībā. Bez naudas jau

tā pavisam nevar pastāvēt, jo tai vajag saimnieciska pamata, nodrošinātas eksis-

tences
.. .

Un naudas dēļ cilvēki arī laulībā sevi prostituē, ļaujas izlietoties
.. .

Lūk, tādi ir jūsu laulības svētumi ...»

lestājās brīdi klusums. «Dievs tēvs, stāvi man klāt!» Plausene histēriski

iekunkstējās. «Ko tu tikai tai pasaulē nedzirdi!
..

.»

Zana steidzās pie tās to apvīkstīt. «Plauša kungs, fui!» viņa rādījās līdz asa-

rām aizskarta. «Kas te viss pie jūsu galda nav jādzird! ...»

«Par ko jūs abas uztraucaties?!» Ņina viņas aprāja. «Par to, ka runā par

jūsu tiesībām . . . Tādēļ, ka sievietes tādas zosis — —»

«Ņina!» Plausis viņu skarbi apsauca . . .Viņa žokļa kauli ēdot ātrāk sakus-

tējās, kas liecināja, ka arī viņš aizskarts. Viņa acis tīri grasoši uz studenta

lūkojās. . .
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«Nīčem taisnība,» Ņina atri trauca. «Ja ej pie sievas, neaizmirsti paņemt
Jīdzi pātagu ...»

«Ņina!» Plausis piesita kāju pie grīdas .. . «Jaunai meitai tā runāt

neklājas ...»

Kārlim uzreiz tapa gaišs, ka viņš šo cilvēku nepareizi ienīdis. Kādēļ tie visi

uz viņu tik nikni? Viss taču tik pareizi un pārliecinoši, kam Kārlis savā īsā

mūžā atrada dzīvus piemērus.
. .

Kad viņam bija Ērgļi, tam spieda ar varu

Lūciju, nebija viņam to vairs, ne ar vienu aci uz viņu nepaskatījās ..
.

«Mēs dzīvojam kapitālisma važās,» Ernests sludināja tālāk. «Kapitālisms
veido cilvēkus un viņu uzskatus — —»

«Tā nu, jaunais cilvēks, nerunājiet!» Plausis beidzot deva viņam saprast. «Jūs
tikai arvien: «Kapitāls, kapitāls!» Bez kapitāla mēs neko nevaram iesākt. Ja man

nauda kabatā, tad es ko varu, ja man tās nav, nekā nevaru
. .

.»

«Atvainojiet, es taču par to nešaubos!» Ernests pārtraukts atbildēja.
«Nu, ko tad tik daudz runāt!» Plausis strupi atcirta. «Ar naudu mums naudu

vajag pelnīt. Vai tas ir slikti? Kā tad mēs dzīvosim, ja nepelnīsim? Ko jūs

ņemsiet no tā, kam nav? ...»

«Bet Sutuma kungs, tēt, jau izteica tikai to, ko tu gribi sacīt,» Ņina gāja
Ernestam palīgā

.
. .

«Ņina!» Plausis viņai paņēma vārdu. . . «Un ar to laulību,» viņš, pagriezies

pret Ernestu, turpināja, «viens dzīvo šā, un otrs dzīvo tā, ko tur var izmeklēt!!

Ne vien mūskārtas cilvēki, arī kungi un augstmaņi . .
. Vai tie jau tie labie? Lai

dzīvo katrs, kā grib, es gar otru neķimerējos. Un kas attiecas uz kapitālismu: es

domāju, ka darba cilvēks ar 12 rubļiem mēnesī pie visa brīva var it labi dzī-

vot .
.
. Bet mans kučieris māk teikt: «Jūs esat kapitālists, jūs mani izsūcat.» Kur

tad viņš šādu gudrību ņēmis? Taču kur noklausījies ...»

«Nu, tā jau ir tā lieta!» Perlants steidzīgi iesaucās. «Cita labuma no tādām

valodām nav. Pie tam teorijas ļoti vienpusīgas. Ja cilvēki pēc savas dabas varētu

būt vienādi bagāti, tad viņi arī tādi būtu. Dabā valda cīņa dēļ uztura, sabiedrībā

tāpat. Spējīgie, čaklie, taupīgie tiek uz priekšu, nespējīgiem, sliņķiem, palaidņiem
nav nekā. Kā tad nu jūs darīsiet, lai visiem būtu vienādi? Nu, labi, jūs izdalīsiet

to mantu uz daļām. Bet viens nekā nedarīs, gulēs tikai un ēdīs, otrs strādās un

krās. Jā, sakiet, vai tad pēc zināma laika nebūs atkal tāpat kā bijis? .
. .

Nu

jums būs jādala atkal par jaunu. Bet sakiet, vai ir vēl lielāka netaisnība par to:

ņemt no tā, kas strādājis un krājis, un dot tam, kas slinkojis un šķērdis? .
.

.»

Ernests tikai smaidīja. Itin kā tas nenotiktu! Bet viņš neatbildēja. leskatīja,
ka būtu velti. Jo neba nu pirmo reizi viņš uzdūrās uz tādu opoziciju, — tā viņa

aģitācija pilsoņu aprindās nobeidzās katru reižu
.. . Viņam pašam jāieskata, ka

nav noderīgi debates turpināt . . .

«Āre, mute cieti!» Kristaps gavilēdams tītoja. Turpretim Kārlim kaut kas

krūtīs sacēlās. Nevar būt tik daudz dēļ paša Ernesta kā dēļ uzskata, kurš tik

dibināts, bet tika tik varmācīgi apspiests.

«Es nevaru tam piekrist,» viņš tādēļ izbeigto lietu iekustināja no jauna, «ka

taisni tie, kuriem nekā nav, būtu tie sliņķi un nespējīgie. Atkal tie, kam pilnas
rokas, arvien būtu tie čaklie. Dzīvē mēs varam novērot taisni pretējo. Dzīves cīņā
uzvar ne ikreiz tas spējīgākais, bet tas, kurš vismazāk raugās uz līdzekļiem. Ar

citiem vārdiem, tas nesaudzīgākais ..
.»

Ta ka viņš pats to bija jau izbaudījis, tad izsacīja šos vārdus ar zināmu

rūgtumu . .
.
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Perlants viņu lielām acīm uzlūkoja, jo nebija no viņa tādus uzskatus sagai-

dījis. «Tas atkarājas arī no rakstura, kurš cilvēks dzīvē ņem virsroku,» viņš mē-

ģināja izskaidrot. «Ir cilvēki ar cietāku un mīkstāku gribu, par
ko nav ko brīnē-

ties. Skaties kokus mežā. Visi sēti vai stādīti vienādā zemē, bet cits citu cenšas

pāraugt vai apēnot. Tikai nedaudziem izdodas izstiept savas galotnes zilā

gaisā un saulē, citi nonīkst vai arī ēnā velk savu vārgo dzīvību
.. . Nu, vai tu

saproti to! ?
. . .»

«Es saprotu to,» Kārlis attrauca, «ka viss kā tagad nav bijis no pasaules
radīšanas. Nemeklēsim • tālākus piemērus, bet apmierināsimies ar to, kas bībelē

rakstīts
.
. . Mēs redzam, ka dievs radījis tikai vīrieti un sievieti, bet nevis bagātus

un nabagus, kungus un kalpus... Tādus, kam kas ir, un tādus, kam nav nekā.

Tātad loģiski nav citādi pamatojams, ka sākumā viss piederējis visiem. Tagad
ceļas jautājums, kur cēlies privātīpašums? Un kādā ceļā tas cēlies?»

«Itin vienkārši, caur piesavināšanos,» Perlants ātri attrauca. «Atsevišķais cil-

vēks okupējis tukšās, neapdzīvotās vietas, ciktāl sniedzās viņa spēja un viņa
jauda ...»

«Labi! Bet vai viņam līdz ar to bija tiesība atņemt citiem pārtiku? Cilvēkiem,,

ja tie reiz nākuši pasaulē, taču visiem dabiska tiesība uz pārtikas līdzekļiem,

tāpat kā tiem visiem tiesība uz ūdeni un gaisu . .
.»

Perlanta sejā varēja lasīt, ka viņam šāds jautājums nepatīkams un viņš nevar

saprast, kas draugam par
nolūku tā rakties

. .
. «Protams,» viņš atbildēja, «uz

dabas dāvanām it visiem varēja būt vienādas tiesības. Bet kultūrai rasties bija
iespējams vienīgi caur to. ka cilvēki dabas dāvanas savienoja ar savu darbu un

pārveidoja tās dažnedažādās mantās. Uz saviem darba augļiem tikai ikvienam

pašam tiesība. Ūdens avotā pieder visiem, ūdens krūzā tam, kas to smēlis
..

.
Kas to no viņa grib, tam jādod viņam par to kāda atlīdzība. Dabas dāvanas

savienojot ar cilvēka darbu. — uzmani! — mēs dabūjam daudz vērtīgāku mantu.

Un, kas šo vērtību pavairoja, ir darbs. Darbs tādēļ ir mūsu mantu avots. Jo kas

ir kapitāls? Kapitāls ir aizkrāts darbs
..

.»

«Tas ir taisni tas, ko es gribēju teikt!» Plausis apstiprināja. «Ko es ar savu

darbu esmu ieguvis, tas ir mans
...

Es nedodu to nevienam.»

Kārlis skeptiski pasmējās. «Ja jau tas tā būtu, tad visi, kas strādā, būtu ba-

gātnieki. Bet darba strādniekam nu vismazāk to kapitālu. Sevi un savējos uzturot,

viņam iziet viss, cik tas ar savu darbu nopelna
.
.

.

Tas tai labākā gadījumā, ja

viņam ir ko strādāt. Bet nevajag aizmirst, ka simtiem un tūkstošiem cilvēku

gribētu strādāt, bet tiem nav ko strādāt.»

«Arī tādi gadījumi ir
..

. bezdarbs,» Perlants piekrita. «Bet to novērst var,,

vienīgi paplašinot produkciju, lai visi pietiek pie ražošanas. Cita ceļa uz tautas

labklājību nav. Ja valsts varētu ikvienam garantēt tiesību uz darbu, tad sociālais

jautājums būtu ar to izšķirts ...»

«Nebūtu vēl izšķirts!» Kārlis cieti noteica. «Valstij vēl vajadzētu garantēt

darba iznākuma taisnīgu sadalīšanu. Darba virsvērtība jeb pluss nepaliek pašam-,

strādniekam.»

Perlants, plecus raustīdams, savu draugu uzlūkoja. Ko viņš tiepās? Turpretim
Ņina un Ernests bija sajūsmināti vislielākā mērā. «Naglai uz galvas trāpīts!»

Ernests vairs nevarēja nociesties un liesmojošām acīm iesaucās: «Darba virs-

vērtība paliek kapitālistam. Jo kapitālists jau ir tas, kas izsūc darba speķu .. .
Strādniekam nepaliek nekas ...»

«Nu, ko jūs runājat!» mājastēvs piepeši iejaucās. «Kā tad strādniekam ne-

paliek? Viņš dabū apģērbu, viņš dabū paēst, vai tas nevar dzīvot? Un bez kaut



679

kāda riska. Kā tad jūs gribat, lai viņam tikpat daudz kā man, kas nes visu

risku?»

«To jau ar neviens neprasa,» Ņina iebilda. «Nīče taču arī atzīst pārcilvēkus,
kuriem stiprāka griba un lielākas tiesības nekā ikdienējam pūlim . .

.»

Arī Plausis bija reiz ieskatījies Nīčes rakstos, un tamdēļ tāds aplinkus pie-

līdzinājums pārcilvēkam viņam ļoti glaimoja. Bet viņš to neizrādīja.
«Kas nu par pārcilvēku,» viņš atmeta ar roku. «Tāds cilvēks viens kā otrs.

Lai katrs tā strādā, kā es esmu strādājis, ikviens būs maizes paēdis . . . Nav

nekur maize bez garozas ...»

Tā kā maltīte bija cauri, tad valodas izbeidzās pašas no sevis
.. . Viņi

piecēlās.

Mājas kundze sāka gaudot par savu galvu, un Plausis steidzās viņu novest

uz kušeti. Arī Zana Olufejeva bija savai draudzenei apkārt
..

.

«Ja es ietu pie tā Dr. Berga, varbūt ka es tad arī kļūtu vesela,» mājas
kundze gurdi smaidīja.

«Aber, Gretchen, to jau tu vari,» Zana sacīja. «Pavasarī brauc uz Ķeme-
riem un ņem pie viņa «kūri» ...»

«Es arī tā domāju!» Plausis piebalsoja. «Tu droši vien tad dabūsi atpakaļ
savu veselību

. .
. Nekaitētu arī, ka tu tagad izbrauktu pastaigāties svaigā gaisā.

Vari pavadīt Zanu uz mājām. Varbūt varat arī ko iepirkties .
.
. Lieciet kučierim

iejūgt
. .

. savās darīšanās es paņemšu fūrmani ...»

Kamēr viņi apspriedās, Ernests tuvojās Kārlim un sniedza tam draudzīgi
roku. «Pateicos jums, ka tik sparīgi aizstāvējāt mūsu idejas ...»

«Ne par ko!» tas salti atbildēja . . . «Neaizstāvēju jau jums par patikšanu,
bet savas pārliecības dēļ...»

Bet Ernests nebūt nejutās apvainots. «Viss viens
...

ja tikai esam vienis

prātis ...»

«Ne viscaur!» Kārlis sacīja. «Es ar savām teorijām negribu nevienu aizskart

un apvainot. Ir zemi vandīties
pa savu līdzcilvēku trūkumiem un vājībām

. .
. Ja

kas sabiedrībai grib līdzēt, tad lai viņš pats dara labāki
. .

.»

«Tad jūs gribat būt tāds kā Nīčes pārcilvēks,» Ernests pasmējās. «Bet ne-

aizmirstiet, ka, ja grib ko jaunu uzcelt, pirms vajag veco noārdīt. .
.

Jūs redzē-

siet, ka šiem ļaudīm daudz biezākas ādas, nekā jūs domājat . . .»

Arī Ņina sniedza Kārlim draudzīgi roku
. . .

«Onkul, vai tev būtu vaļas?» Perlants griezās pie sava krusttēva. «Man būtu

ar tevi drusciņ jārunā divatā ...»

Zaņai vaiga krāsa mainījās
. . . viņa izjuta, ka šis jauneklis viņai nesamie-

rināms ienaidnieks
..
. «Neliecieties traucēties, Plauša kungs, neliecieties traucē-

ties, mēs iztiksim!» viņa trauca
.. . «Ja būs vajadzīgs, liksim iejūgt . . . mēs

iztiksim ...»

Plausis pētoši viņu uzlūkoja. Jo, lai
gan tā centās būt vienaldzīga, viņas

balsī tomēr izskanēja mazliet uzbudinājums .. .

«Nu, tad labi!» viņš beidzot pagriezās uz Perlantu. «lesim uz manu

kabinetu . . .»

Perlants viņam sekoja ... Se bija gandrīz vēl lielāka greznība nekā pie

Krauklīšiem. Bez tam pie sienas zeltītā rāmī eļļas krāsās pats Ludvigs Plausis

ar visu balto vesti un tam blakus viņa laulātā draudzene . . .

«Nu, kas?» onkuls jautāja, nolaizdamies mīkstajā ādas krēslā
.. .

«Priekš

kolēģijām vajadzīgs? Vari dabūt
. . lepīposim pa cigāram . .

.»

«Pateicos!» Perlants vienu paņēma, nogrieza galu, ievilka uguni, kuru*
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pasteidzas dot pirms onkulim, tad aizpipoja pats. «Liekas but ļoti laba zorte,»

viņi, cigāru grozīdams, vēroja .. .
«Jā, konterbande

...
no kuģu kapteiņiem,» onkuls steidzās paskaidrot

. . .
Kādu brīdi tie nodevās cigāru baudai, tad onkuls, pāra dūmus ievilcis, iemi-

nējās: «Cik tad tev vajadzētu?»
«Priekš sevis nekā

. .
. pateicos ļoti!» Perlants, atspiedies pret galda stūri,

attrauca. «Iztieku ar to, ko no mājām dabonu. Bez tam man vēl laba stunda pie

Krauklīšiem. Bet vai tu nevarētu izpalīdzēt Lūcijas vīram?»

«Humh!» onkuls izlaida savādu skaņu caur nāsīm. «Tad tādēļ šis

braucis? ...»

«Esot vajadzība!» Perlants turpināja. «Vecie Lūcei solījuši dažus tūkstošus

pūrā, ar tiem viņš rēķinājis. Viņam steidzīgi vajadzīgs samaksāt kādu vecu krāj-
kases parādu, bet vecie pirms jaunās ražas naudu nevar sadabūt. Viņi iedevuši

tam savu 500 rubļu lielo «Austras» akciju, bet ar to nekā nevar iesākt ...»

««Austras» akcijas jau neviens neņem pretim,» onkuls mazcienīgi atmeta ar

roku. «Es vakar biju pie Olufejeva, viņš aizdod naudu pret ķīlām . . . Piedāvājis
«Austras» akciju, — neņem pretim

. . . legāza gan mūs tie advokāti! . . .
Viņi jau

rīkojušies kā bez galvas ...»

«Bet svainim nu tās naudas nepieciešami vajaga,» Perlants lēni iebilda.

«Jā!» onkuls noraustīja kamiešus. «Man liekas, viņš ir labs klīsteris. . . Kur

tad šis pie tādiem parādiem ticis?»

«Mantojumu daļas, —
varbūt arī jautrāk uzdzīvojis,» Perlants atbildēja.

«Fakts nu ir tas, ka viņš bez naudas nevar uz mājām braukt ...»

«Tad tā izkāmējis, hm!» onkuls izgrūda savādo skaņu. «Vai tad tāds klīste-

xis arī to tūkstošu vērts?»

Perlants noraustīja kamiešus. «Tā mūsu pašu vaina.
.
. Nevajadzēja mums

Lūci pie viņa laist!
.. . Nu, un mājas jau nav sliktas

.. .
Vai ļausim viņiem

izputēt?»

«Jaā,» onkuls beidzot nāca klajā, «man tas cilvēks nepatīk! Lai nu kā, bet

kā viņš uzvedas
.. . Svaidās ar papīriem un korķiem ar svešu sievieti, — jā,

kur tad viņš ienācis? Es domāju, pieklājīgā namā
.. .

Tā jau var rīkoties tikai

starp cūku puikām, bet nevis labākā sabiedrībā .
.

.»

Perlants ievilka dziļu dūmu. «Tad arī tev tas uzkritis?
...

Es nesaku, ka tas

ir labi ...»

«Ne tikvien kā uzkritis, tas jau tīrais skandāls!» onkuls sūrojās. «Kur tad

viņš ienācis
. . . nu, saki tu pats . . .»

Perlants vilka savu dūmu un nesacīja nekā
. . . lestājās brīdi klusums.

«Labi, onkul, ka tu uz to lietu nāc,» viņš piepeši uzsāka, «es taisni tās per-
sonas dēļ gribēju ar tevi runāt . . .

Ko tad viņa tik bieži meklē jūsu mājā?
. .

.»

«Viņa?!» onkuls it kā pieķerts iesaucās
..

. «Nu, tu mans dievs! .
.
. Viņa

Ņinai draudzene, manai sievai draudzene. . .

Ko tad es zinu, kāda iemesla dēļ tā

pie viņām nāk? ...»

Atkal klusums. Perlants it kā mēģinādams grozīja savu cigāru, ievilka kādu

dūmu un grozīja atkal.

«Šodien viņas nodomājušas cepures pirkt,» Plausis atkal iesāka taisnoties
.. .

«Kad tikai manai veselība vien atļauj .. .
Ko es tur no sieviešu darīšanām

zinu?! .
.
.»

Ko viņš zināja, to taupīja dziļi noslēptu pie sevis. Proti, ka Zana pirmīt
priekš cepures bija saņēmusi ievērojamu sumu un devusi viņam par to kaislu,
kūstošu skūpstu. Bet ar to atlīdzību vien nepaliks

. . .
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Perlants likās, ka viņš visus tos paskaidrojumus nemaz nedzirdētu. «Atvaino,

onkul,» viņš beidzot nopietni uzsāka, «nebūtu tev nemaz minējis, bet es esmu

darīts uzmanīgs — —»

«Uzmanīgs!?» onkuls it kā blēdīgi satrūkās. «Par ko?»

«Tādas lietas kā pēdējā Latviešu biedrības ballē nedrīkst vairs atkārtoties!»

Perlants iesaucās, līdz beidzamam pietvīcis. Acīs viņam spiedās tīri asaras. «Vīrs,

kurš mūsu sabiedrībā ieņem tik redzamu vietu, vīrs, uz kura tik daudz skatās,

taču nedrīkst tā rīkoties! Ka man neomulīgi tev to sacīt, to taču tu pats

sapratīsi ...»

Ludvigs Plausis saprata it labi. Liegties vēl būtu veltīgi ..
. Bet viņš tagad

spēlēja aizskarto un arī patiešām jutās apbēdināts. «Labi, jau labi!
..

. Esmu

jums par piedauzību . . .
Ko tur nu var darīt? . . . Labi, jau labi ...»

Viņš tomēr kautrējās Perlantam acīs paskatīties un, galvu krūtīs iecirtis, pus-

veru acīm vilka savu dūmu
..

.

«Nu, tā taču nevar, mīļais onkul, tā nevar!» Perlants nelaimīgi turpināja.

«Tik ievērojamai un cienījamai personai sabiedrībā kā tu taču jāliek svars uz to,

kā uz tevi skatās ...»

«Jā jau, jā!» Plausis aizskarts skumdēja. . . «Dzirdu!
.. . Bet ko tad es

daru? Vai es kādu aiztieku? Vai es kādam virsū skrienu?
..

. Lai taču katrs

dzīvo, kā viņš grib, un arī mani lai liek mierā ...»

«Tu esi stādīts vispārības priekšgalā, tu tiec skaitīts pie pirmiem un labā-

kiem!» Perlants turpināja. «Ikvienam tiesība skatīties uz tevi kā uz paraugu .. .

Nu, tā taču nevar, mīļais onkul! Apdomā taču: tu esi ģimenes tēvs, tev pie-

augusi meita, cienīta laulāta draudzene
.
. . Nu, tā taču nevar

. . .»

«Nevar, nē!» viņš rezignēti nopūtās. «Man jau ir laulāta draudzene
...

uz

citas jau paskatīties nedrīkstu .
.
. Mani tiesā nost

...

Es jau esmu koks .
.
. cil-

vēks neesmu
..

.» Drūmi viņš nokāra galvu
..

.
Tad rūgti iesmējās. «Mana sieva — —- vai tu arī zini, kas tas ir?!

..
. Sli-

mīgs cilvēks, vaid un kunkst, un klāt tu viņai nevari piedurties . . . Bet tu esi pie

viņas piesiets
...

tu uz citu pusi nedrīksti paskatīties ...»

lestājās atkal brīdi nospiedošs klusums
.
.

.
Tad it kā aizskarts tas sasparojies

uzšāvās kājās . . . «Vai tad es savā mūžā neesmu diezgan plēsies, neesmu diezgan

skrējis un gājis! . . . Kā komijs augu dienu stāvējis uz vienām kājām .. . caur-

vējā
...

Nu man ir savs kapeiks
...

nu varu drusciņ apgrozīties
...

nu man

neļauj dzīvot
.

. .»

It kā uztraukts
par

šādu netaisnību, viņš soļoja šurpu un turpu, un viņa nāsis

drebēja.

Līdzcietīgi Perlants uz viņu nolūkojās. «Piedod man, onkul, ja tevi sāpinu,»

viņš turpināja, «bet citādi nevaru. Es tieku spiests... Nu, iedomājies: persona,

kurai mūsu sabiedriskā dzīvē pilnīgi noteicošs vārds, man skaidri likusi manīt:

kamēr tev tādas attiecības pret zināmo — nu, es neteikšu ■— arī es kā tavs tuvējs
radinieks esmu līdzi blamēts

. . .
Man labāko familiju durvis paliek slēgtas

..
.»

«Kas tad tā ir par personu?» Plausis beidzot rūgti iejautājās.

«Krauklīša kundze
.
.

.
Ar viņas spriedumu mums jārēķinās ...»

«Umh!» onkuls it kā pārsteigts izgrūda caur degunu savādo skaņu . . . «Tad

no tās puses! .
.
. Ak tad Krauklīša kundze tā gudrā

.
. .»

«Jā, onkul!» Perlants cieti noteica.

Varēja redzēt, ka pie Plauša notiek liela pārvērtība . . . Viņa nospiestā krūts

atvieglojās, seja noskaidrojās un pieņēma pat zobgalīgu nokrāsu . . . «Umh! . .
.»

Ilgi viņš Perlantu uzlūkoja, tad iejautājās:
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«Vai tad Krauklīša kundze ari to zin, ka viņas virs ar šansonetēm dzīvo pa

Tonhalli? ...»

Perlants nosarka līdz ausīm
.. . viņš jau pats bija šādam notikumam acu-

liecinieks. Gribēja gan izlikties, ka nezinātu, bet nespēja. «Protams, ka viņa

nezin .
. . Neviens to nezin . . . Ko viņš darījis, tā viņa paša lieta

..
.»

«Umh!» onkuls atkārtoja
. .

. «Tātad, ja neviens nezin, tad drīkst? ...» Sar-

kastiski, mazliet diaboliski smaidīdams, viņš Perlantu uzlūkoja.
Tas apjuka. Viņš apzinājās it skaidri, ka pamats, uz ko tas dibināja savu

morālisko sašutumu, uzreiz izjaukts un viņš iekļuvis komiskā stāvoklī. . . Viņš

tādēļ vēl raudzīja glābt, kas glābjams. «Bet ikvienam taču jāzin,» viņš sacīja ar

nopietnu uzsvaru,
«ka viņš lietu nenoved līdz atklātam skandālam. To taču var

prasīt .. . Citādi, — mans dievs un tēvs, — nav taču neviena bez savu

grēciņu ...»

«Nu tā, labi, ko tad mēs runājam,» onkuls attrauca
.
. . «Neba tev nu būs

jāatbild par maniem grēkiem vai arī kādam citam. Es
gan

drīkstēšu būt uzmanīgs

pret personu, kura manai sievai tik laba? Nevienam nav tiesība lūrēt pa manu

atslēgas caurumu . . .

Lai taču neviens nebāž savu degunu, kur viņam nevajag ...»

«Jā, jā, mīļais onkul, bet »

«Nerunāsim nu par to vairs!» Plausis īdzīgi atmeta ar roku. Tad, kā viņam
nebūtu nekāda daļa gar visu to. piepeši sacīja pavisam citā tonī..

.

«Kas te nu

mums bija par darīšanu? Ak, tā: cik tad viņam tās naudas būtu vajadzīgs? ...»

Perlants jau neko nevarēja darīt, viņam vajadzēja tam sekot uz jaunu

tematu
.. . «Viņš runā no divi tūkstoš,» tas atbildēja

. .
.

«Nu labi, es padomāšu, kā viņam līdzēt,» onkuls beidzot apņēmās. «Tas ir,

galīgi es vēl nekā neapsolu, man jārunā pirms ar kases direktoriem. Varbūt ka tu

varēsi būt par galvinieku un arī tas otrs jaunais cilvēks, kas pie tevis
. . .

Uz to

«Austras» papīri ko dabūt, tur nav ko domāt
...

To viņi var iesālīt . . .
Jā,»

viņš beidzot izvilka savu pulksteni, «kad tad mēs satiksimies? Vai zini:

biedrībā
.. .

Vakarā tur būs vēlētāju sapulce ...
tur tad satiksimies

.. .
Tur

varēšu tad tev tuvāk pastāstīt ...»

«Labi,» Perlants piekrita, «neuzturēšu tevi ilgāk... Ardievu, onkul, uz redzē-

šanos vakarā biedrībā ...»

Viņš aizgāja . . .
Plausis lietu pārdomāja . . . Tie pāra tūkstoši, kas tur vaja-

dzīgs, priekš viņa bija nieks
... Ja patīk, viņš tos tūdaļ varēja samaksāt . . .Bet

pēc kam? Šis cilvēks viņam nepatika .. . Briesmīgi neattapīgs, vienkārši dumjš!
Tas nekā nenojauž, kā tam pret zināmu personu jāizturas, ja grib iegūt viņa lab-

vēlību
.. . Jeb vai viņam patiešām būtu bijis ar Zanu kāds sakars?

....

Viņš redzēja pa logu, ka visi trīs aizgāja, Perlants, Kārlis un šis
..

. dzīvi

sarunādamies un žestikulēdami. Te viņiem aizslīdēja garām viņa paša pajūgs .. .
viņas tomēr izbrauc: Gretchena un Zana. Pēdējā, atgriezusies atpakaļ, dzīvi

koķetēja ar Kristapu, lika roku uz sirds, meta ar roku skūpstus
..

.
«Tad tiešām!» rokas viņam savilkās dūrēs, un viņš pats klausījās savu skaņo

elpu .
.
. Nu, lai tas piesargās! ...

Ne pirkstu viņš tā labā nepacels . . . izputinās

kā zeseri!
... Ja tikai tas nebūtu piesējies pie tā brāļa meitas, tas redzētu! . . .

«Nevar būt!» viņš beidzot sevi mierināja. «Tie jau tikai ērmojas .. .
Nu,

vēlāk jau viņš ar Zanu izrunāsies
...

ir jau norunāts satikties ...»

Nē, jāizlīdz vien, sava brāļa meitas dēļ. Kā viņi tādam savu meitu devuši?!

No savas naudas viņš gan neņems, ja daudz, tad izgādās viņam no krājkases aiz-

ņēmumu. Viņš pazīst savus lauku radus! Procentus tie nekad nemaksā un arī ka-

pitālu atdot nedomā. Bet, ja tāds aizņēmies no bankas, tam cieši jāievēro
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termiņi ... Ja tad pretējā gadījumā banka
ņem to spaidīt, viņš var aizbildināties:

«es nekā tur nevaru darīt!»

Viņš bija veikala cilvēks cauri un cauri un, pateicoties lozungam: «cilvēkam

vajag nopelnīt», arī tiktāl ticis! Nemitīgi viņš domāja un lauzīja galvu, kā un kur

ko nopelnīt, ar vārdu sakot, kā vislabāk naudu taisīt. Bija, starp citu, zināms,

ka, ja nekur vairs naudu nevar raut, pie Plauša to var dabūt, protams, pret tādiem

procentiem, kādi vēl nekur nebija dzirdēti. Siem augstiem mesliem vajadzēja at-

svērt lielo risku. Jo bieži vien gadījās, ka atsevišķi aizdevumi bija jāzaudē un tas

uz citiem bija jāpelna, tā ka, vispār ņemot, operācijas deva labu atlikumu. «Jo,
kas neriskē,» viņš sacīja, «tas arī nevinnē.»

īsi sakot, Ludvigs Plausis bija cilvēks, kas pilnām saprata cienīt naudas

vērtību. Tas nenozīmēja, ka viņš naudai būtu gulējis virsū . . . Nē, viņš to netau-

pīja nekur, kur bija drošs vai vismaz cerēja, ka tā viņam ienesīs jaunu naudu
..

.
«īstā brīdī naudu izdot,» viņš sacīja, «ir naudu ieņemt . . .» So īsto brīdi ievērojot,

viņam, tā sakot, bija pavedies ..
.' No vīnūžņieka mācekļa ticis par komiju, tas

vienu no Brikmaņa vīnūžiem bija pieņēmis uz mēnešiem un stopiem. Atcerējās
it labi tos laikus, kad līdz ar viņu otrā Brikmaņa vīnūzī bija kalpojis Pēteris

Krauklīts. Tad īstā brīdī bija precējis kāda namnieka vienīgo meitu. Sievu bija
dabūjis gan ne visai skaistu, bet pūru labu. Pie tam, neraugot, ka viņa bija tāda

pavārga un slimīga, tā toties bija ļoti «kreņķīga» un darbīga, bija, tā sakot, viņa
mantas atslēga. Komijs pie labākās gribas vairs nespēja viņam nekā nozagt.

Viņš paņēma vēl otru vīnūzi, trešo, ceturto
.. . Paldies dievam, ar visiem gāja

labi un viņa mantas stāvoklis pieauga ar katru gadu . . . Viņš zināja un varēja
teikt, ka tāda vīnūža «šepte» ir viena laba «šepte». Jo labāka tā, ja vairāk darī-

šana ar vienkāršākiem ļaudīm, ja vien stipri nervi un pacietīgs prāts. Zināms,

viegls tas darbs nav. Augu dienu uz vienām kājām, egoisms visapkārt un pašam
iekšā, prastības vien tur jādzird. Tiek notrulināta beidzamā jāta, un izvēršas

pavisam tāda savāda psicholoģija .. .
Ko tu te, cilvēks, ar jūtām iesāksi, viņš nodomā, kur dzērājs katru acumirkli

gatavs tevi piemānīt, noliedz, ka tik daudz pudeles izdzēris un viņam tik daudz

glāzes būtu lietas?! Dzer viņš arvien vairāk, nekā naudas, un samaksas vietā pa-

stāvīgi prasa, lai tu samaksā
...

Jā, nepretojies tu tad, izvairies no skandāla! Ko

tu, cilvēks, te iesāksi ar jūtām, ka tev dzērājam, tā sakot, nauda no kabatas ar

varu jāizrauj. Visu cālungu viņš dzēris uz stenku, bet dačas vakarā negrib maksāt.

Ja kādu nieku nomaksājis, tad tiecas sadzert uz jauna tik daudz, ka nekad vairs

samaksāt. Un, kad cālunga vakarā viņam jau ir nauda rokā, viņš grib maksāt,

bet atnākusi sieva ar bērniem, bālām, nomērējušām sejām
..

. Viņš lūdzas, viņš

grib maksāt, bet tikai lai atstāj kādu daļu uz nākošu cālungu — — jo nav ko

ēst un īre arī jāmaksā — —. Tev ir sirds, tu to saproti, bet, ja padosies, tad

zini, ka tu to naudu vairs nekad neredzēsi. Ko tu te ar jūtām darīsi
.. .

roka

virsū, un tas ir mans! .
.
. Tev ir jāuzstājas stingri, kad viņš tad sāk gausties

un blēdīties. Vai tu esi vainīgs, ja ir cilvēki, kas nodzer savu peļņu līdz pēdējai

kapeikai? Kamēr tam nauda kabatā un tas tērējas, tev jāzin arī paciest viņa

untumi. Dzērājs liek par savu naudu velnam dancot! Bet tev jāprot viņu īstā

brīdī izsviest laukā, kad tam vairs naudas nav un ar savu klaigāšanu un kašķē-
šanos tas tikai citus traucē

.

.
.

Viss tas sabojātā, piepīpotā atmosfērā, pastāvīgā «vozduchā» un caurvējā!

Tā ir profesija, kura mazpamazām noved pie līkiem pirkstiem, stīvām kājām,
trulas sirds un nežēlīgi prastām manierēm. Ko tu te, cilvēks, iesāktu ar jūtām

un sāktu vēl prātot, vai tā ir labi un pareizi?! Zudis cilvēks tu būtu.
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Beidzot, kad Ludvigam Pļausim priekšpilsētā piederēja vairākas koka mājas,

jūrmalā vasarnīcā un pazinēji viņu vērtēja uz saviem septiņdesmit astoņdesmit tūk-

stošiem skaidrā naudā, tas arī nāca pie pārliecības, ka šī profesija nav priekš

viņa . . .

Vēl jo vairāk, kur viņam tās dienišķās maizes dēļ, paldies dievam, vairs

nevajadzēja plēsties un tas savām personīgām vajadzībām varēja turēt zirgu un

kučieri. Arī viņa laulātā draudzene bija nu reiz pelnījusi labākas dienas un pa-

dzīvot vieglāki. Viņi diezgan plēsušies, lai nu plēšas citi. Viņš savus vīnūžus

tādēļ iznomāja saviem komijiem uz mēnešiem, uz tādiem pat pamatiem, kā reiz

bija turējis vīnūzi no cita. Visas nepatikšanas un risks, un rūpes uzreiz kā

ar roku atņemtas! Nav pastāvīgi jāskatās komijiem uz pirkstiem, nav jāmēro vēr-

peles un jāskaita pudeles. — atdod manu un rīkojies ar savu, kā tev tīk! Zodz

pat, ja gribi, tava peļņa, tava skāde
.. .

Pašiverēsies vairāk, būs tev vairāk
. .

.
Tā ir ļoti laba sistēma priekš vīra, kam ir sava rocība, bet kas pats vairs

negrib daudz plēsties . . .

Viņš jau arī neizgāja uz apspiešanu, negribēja no komija beidzamo sulu iz-

spiest. Ja viņš gadā no katra vīnūža savu pāra tūkstošu nopelna, lai arī komijs
dzīvo. Iznāks viņam drusciņ labāk, būs priecīgāks prāts strādāt un pat renti gā-
dāt. Ja būtu vajadzīgs, viņš vēl lētāki atlaistu, neraugot uz savu draugu skumdē-

šanu, ka viņš dod projām tīri par velti
.. . «Dzīvo un ļauj dzīvot» bija viņa

devize
. . .

Galvenais jau nav to cilvēku izsūkt, galvenais caur viņu ko nopelnīt . . .

Tādēļ Plauša komiji nevarēja brēkt, tie bija arī aizvien pie laba prāta un lielīja
savu «veco»

. . .

Ludvigs Plausis nu piegriezās smalkākai dzīvei, satikās ar labākiem ļaudīm
un pats pie sevis sajuta, ka ir pavisam cits! Savai vienīgai meitai deva labu

izglītību (citi bērni bija mazi apmiruši), savu vārgo sievu sūtīja uz jūrmalas

peldu vietām un veselības avotiem. . .
Tagad, kur viņai nu bija pilnīgi laiks

un vaļa interesēties par savu slimību, tikai tagad tā arī atrada, cik ļoti tā slima . . .
Viņai te kait un tur kait, un viss viņai kait! Viņa uzmeklēja un izmēģināja it

visus dakterus, pratenēt pratenēja pēc tamlīdzīgiem slimības gadījumiem, stāstīja

savu slimību katram un pieņēma labu padomu no ikviena .
. .

Dzīvot savai slimī-

bai, tas bija vairs nu viņas dzīves uzdevums, un Plausis to arī viņai pilnīgi at-

ļāva. Tikai, kad vajadzēja reprezentēt mājas cieņu vai zināmās reizēs parādīties
labāko familiju rīkojumos, tai vajadzēja saņemties. Citādi viņa varēja dzīvot, kā

tai patika, un viņš dzīvoja, kā tam patika
.. .

Arī viņš nedzīvoja bez darba. Radās jau šāds tāds veikaliņš, un ir ļoti pa-

tīkama apziņa, ja var pavairot vēl savu kapitālu. Mēs zinām, ka viņam bija
branga suma tīrā naudā, to viņš neturēja zem pūra. Neraka savus naudas podus
zemē, bet aizdeva tos uz īsiem termiņiem un labiem procentiem. Apstākļi priekš
tam bija ļoti izdevīgi. Toreiz kredita apstākļi Rīgā bija vēl diezgan nenokārtoti

un pie latviešiem pavisam vāji. Kredītiestādes tiem bija tikai divas. Rīgas krāša-

nas un aizdošanas kase, kuras priekšgalā bija baptisti, strādāja tikai pa
vaka-

riem un bija ļoti sīciņa. Prāvāka jau bija drusciņ vēlāku dibinātā Rīgas latviešu

amatn. palīdz, biedrības krāj-aizdevu kase, kuras darba laiks bija kārtēji katru

dienu. Tomēr arī te nebija vēl parasts izsniegt vienam cilvēkam līdz simts tūkstošu

un vēl lielāku kreditu, pat ne desmit tūkstošus. Aizdevumi tika izsniegti visai

taupīgi, tikai pa simtiem un vēl mazāk, pie tam mazturīgiem cilvēkiem, kuriem

kurpe spiež, protams, tikai pret labiem galviniekiem.
Plausis par aizdevumiem procentus ņēma tik daudz mēnesī, cik bankas gadā.

Tā kā viņš neaizdeva uz ilgu laiku, tad jau nemaz tik daudz nenācās maksāt.

Sirdsapziņas pārmetumus viņš nesajuta, jo neaizdeva jau tautiešiem, bet vācie-
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šiem un muižniekiem. Pie tam aizdevumus varēja labāk nodrošināt un nesaudzīgāk
piedzīt. Viņus, tā sakot, varēja apstrādāt un atdarīt tiem par to, ko viņu senči

darījuši mūsu senčiem. Protams, gadījās jau kāds nelietis, pie kura bija jāzaudē
viss, ne vien procenti, bet arī kapitāls. Kur tu ņemsi maizi bez garozas! Galu galā
jau par viņiem samaksāja citi aizņēmēji, un tādēļ arī Plausis ņēma tik augstus

procentus.

Saviem tautiešiem, it sevišķi lauciniekiem, tas izlīdzēja pret daudz pieņēmīgā-
kiem nosacījumiem. Pret saviem radiem tas bija pat ļoti splendids. Ja Viķildu

Kristaps nebūtu bijis «dojans» un nebūtu viņu aizkaitinājis, tur nebūtu bijis ne

vārdam vietas .".
. Viņš būtu izņēmis no kabatas un iedevis: «Se, cik tev vajag!»

Bet, kur tā uzvedas, tur tam to vajadzēja likt sajust .. .
Kam nauda ir, tam ir draugi, to uzmeklē vidutāji: «Uzsāc to!» — «Piedalies

pie tā.
.

.» Srolke Johumsons ieradās pie viņa gandrīz katru dienu, tad tāda

«šefte», tad tāda! Tur varot nopelnīt un tur varot nopelnīt! Starp citu, ieteica

viņam iestāties par biedri «zelta klubā». Sī kluba mērķis bija veiklā kārtā pārdot
ārzemniekiem zelta vietā misiņa skaidas

.
. . Peļņa lieliska, justament tik liela, cik

zelts dārgāks par misiņu. Aizdod naudu, pret cik augstiem procentiem gribi, nekad

to neieņemsi! Tomēr, neraugot uz visu to, Pļausim tā lieta izlikās šaubīga, un

iestāšanos «klubā» viņš vēl arvien bija atlicis uz vēlāku laiku .
.
.

Nav jau viņam vajadzīgs, jo varēja būt mierā jau ar to, kas tam bija . ..
Kūpinādams smaržīgo cigāru, tas skatīja cauri pienākušo pastu. Starp citu,

tas uzķēra kādu apdrošinātu vēstuli, kurai uz kuverta kāda Austrijas dzīvības ap-

drošināšanas biedrības adrese. Viņa interese pret šo vēstuli bija tik liela, ka viņš
tīri saduga, tad nervozi to atplēsa un lasīja it kā bez elpas . . . Varēja redzēt, ka

viņš to jau ilgi gaidījis . . .

Viņa vaigs pamazām sāka smaidīt, jo vēstule viņam atnesa daudz vairāk, nekā

viņš bija sagaidījis. Tā bija atbilde uz kādu viņa vēstuli biedrībai līdz ar min.

biedrības dzīvības apdrošināšanas polisi . . . Pret to bija vēstulē atbildei pielikts
klāt kāds čeks uz kādu Rīgas banku

par 15.000 gulžu, pēc kursa 78 taisni

11.700 rbļ.

Priecīgais uztraukums bija tik liels, ka viņš nevarēja mierīgi nosēdēt un

staigāja šurpu un turpu pa savu kabinetu. Kā tas viss padevies! Polisi līdz ar

saviem personas dokumentiem tam bija ieķīlājis kāds ārzemnieks, bet tad vairs

nerādījās. Bija pazudis bez vēsts, katrā ziņā miris
.. .

Tādā gadījumā polises
īpašniekam būtu tiesība saņemt pilnu apdrošināšanas sumu,

bet Pļausim polise
maz ko līdzēja, jo nevarēja jau nekādi konstatēt apdrošinātā nāves gadījumu.
Neko darīt, skaidri redzams, ka nauda jāzaudē.

Kad viņš to pārmeta Olufejevam, caur kuru klients viņam bija pienācis, —

jo pēdējais bija griezies pirms ķīlu kasē un no drauga ticis noraidīts pie viņa, —

tas viņu veda uz kādu ideju.

«Muļķi, tev taču ir viņa personaldokumenti,» tas sacīja. «Dabū kādu nepa-

zīstamu līķi un pieliec viņam klāt tā papīrus. Reiz policija pēc šiem dokumentiem

būs konstatējusi, ka tāds un tāds cilvēks miris, tev arī ceļš būs vaļā . .
.»

Tā arī bija . . . Daugavmalā, vienā no Plauša vīnūžiem, bija nobeidzies kāds

baskājis, kas te bieži piemita. Tas nekur nebija pierakstīts, tādēļ ka dzīvokļa tam

nekad nebija bijis, nekādu dokumentu pie viņa neatradās, un neviens nezināja, kā

viņu īsti sauc. Komijs nobaidījies, ka neiziet slikti, tādēļ ka tas te pieturēts .. .
Plausis zināja padomu. «Vajadzētu viņam iebāzt kabatā kaut kādus papīrus,

lai iznāk riktīgi ...»
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Domāts, darīts! Viņš pielika tam sava apdrošinātā papīrus, policija pēc tam

konstatēja mirušā personību un sastādīja protokolu . . .Uz šī pamata tas dabūja

apliecību, ka tāda un tāda persona mirusi, stādīja šo apliecību līdz ar polisi

priekšā Austrijas konsulam un dabūja no tā apstiprinājumu. Pēc tam šos papīrus

iesūtīja minētai apdrošināšanas biedrībai līdz ar lūgumu viņam apdrošināšanas

sumu izmaksāt
.. .

Neviens par to lietu nezināja kā tikai viņš pats un Olufejevs,
kas viņu uz šo ideju vedis . . .

Bija iznācis viss gludāki un labāki, nekā sagaidīts!
..

.
Cik patīkama sajūta pēc tāda labi izdevušās veikala! Viņš sajuta garā tīri

līdzcietību pret draugu Olufejevu, kurš mocījās ar savu ķīlu kasi. Tur viņš na-

baga ļautiņiem aizdeva nelielas sumiņas pret viņu nabadzīgām ķīlām, diņģējās

un dievojās par ķīlu vērtību, sīkumojās uz nebēdu! Tie atkal šķendējās par pro-

centu augstumu, brēca un raudāja, kad parāds tika piedzīts un ķīla pārdota, ja
netika laikā izpirkta. Un kas no visa tā galu galā?! Olufejevs ar visu savu kasi

pa visu gadu varbūt ne uz pusi tik daudz nenopelnīja kā viņš tagad uz vienu

vienīgu rāvienu! . . .
Kā zibens viņam iešāvās prātā kāda ideja . . . vai, tā bija laba! .

.
. Lēni uz-

budināts tas spēra vēl kādus soļus, tad ķēra pēc sava kažoka un savas caunes

cepures . . .

Drīz viņš bija ārā uz ielas un pūta smaržīgos dūmus dzidrajā ziemas gaisā
.
. .

«Hedā, fūrman!» tas māja fūrmanim, kurš steidzās šurpu ar savu'stīvo zir-

dziņu klibodams, stibodams
.. . «Uz manu vīnūzi Daugavmalā,» tas iekāpis

sauca
.. . un, kad fūrmanis vēl nesaprazdams skatījās atpakaļ, tas piebilda: «Uz

Plauša kunga vīnūzi
. . .»

Pēc kādām minūtēm desmit piecpadsmit viņi tur pieturēja. Tur ļaužu liela

kņada. Fūrmaņi, lielā skaitā piestājuši, pūtināja zirgus un paši ieturēja palaunagu:
iekrāva

pa stojakam, uzkoda pa bairīšdesai un bulkai un uzdzēra pa pudelei alus.

Vaigi zied vien!
.
. . Dažas strādnieku partijas bija ieradušās papravīt stenku

.. .
Sestdien bija samaksāts, nu varēja «kančot» par jaunu . . . Vēl šādi tādi viesi gar

biljarda galdu, tā ka komijam bija diezgan ko darīt . . .

Bet, ieraudzījis kungu, tas atstāja it visu un it kā saulīte tam pretim. Aizveda

to aiz letes, kur stūrī galdiņš un krēslis, kurus pirms rūpīgi noslauka. Nosē-

žas viņš tur. Ilgi viņš te nav bijis. Nav nekāda patikšana piesmakušā «voz-

duchā» starp prastiem ļaudīm .. .
Bet šoreiz viņš no savas domas it kā atvilkts

šurpu
.
. .

Tie kroga viesi, kas viņu pazina, godbijīgi sveicināja, kas nepazina, tie brī-

nējās .. .

Ko tāds glauns vācietis te meklē?! Sevišķi skudru pūlim līdzīgi uztrau-

cās ap krāsni dominējošais baskāju bars, kādi pieci vai seši vīri melnām mutēm,

bet vēl melnāku veļu, saplīsušām piedurknēm un cauriem ceļgaliem. Citam kājā
tupele, citam galoša, citam iebuktēta hūte, citam cilindris ar caurām malām, kuru

tas varbūt kaut kur pacēlis sētmalē . . .

Zaturi šķībi pārkņopēti, kņopes —
viena

zaldāta, otra dāmu, trešā bikšu poga un pa
lielākai daļai pogu nemaz

.. .
It kā nokaunējušies par savu neuzmanību, ka nav redzējuši principālu piebrau-

cam
.

.
. Smaidīdami, salutēdami tie krājas ap

leti
. . . Taisa paklanās un kompli-

mentus, ar ko grib pierādīt, ka ir bijuši tādā dzīvē, kur ciena smalkas manieres . . .
«Schon gut'n Tag, Herr Principal! Gesegnete Mahlzeit, Herr Baron.» Vāciski tie

arvien runāja, kad gribēja būt smalki. Viens no viņiem bija patiešām baronu

cilts, un tādi, kam smalka skrīvē, bija vairāki
...

«Nu, atiet, atiet!» komijs draudoši sacīja. «Nav tagad man nekas no glazem

salaistīts!»
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«Mēs viņa ekselencei principāla kungam novēlam daudz laimes,» kāds no

baskājiem uzstāja. «Lai viņš dzīvo ilgus gadus ar visu savu saimi ...»

«Nu, atiet, es saku!» komijs errīgi uzsauca. Viņš zināja, ka kungs to nemīl,

ka viņi te lien acīs . . .
Bet Ludvigs Plausis šoreiz ar labpatiku noskatījās uz šīm liljēm laukā, kas

ne ar, ne sēj, ne sakrāj šķūņos. Taisni viņu dēļ tas šodien ieradies. Viņš gribēja
tos redzēt, jā nudien! Izpētīt, kurš tas vārgākais un nonīkušākais, kuram nebūtu

vairs lemts ilgi dzīvot, un apdrošināt to kādā austriešu dzīvības apdrošināšanas
biedrībā

.. . Tāda ideja viņam bija pirmīt galvā uzdīgusi, un tādēļ viņš tos ar

kāru prieku aplūkoja .. . Nevis vārgāko, bet to, kam droši papīri ... Ja tie ir,

līķus var dabūt . .
.

«Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši!» viņš ar pirkstu tos noskaitīja. «Dod vi-

ņiem katram pa stojakam, pa bairīšdesai, pa pāris bulkām un pa pudelei alus
.
. .»

«Visiem?!» komijs izbrīnējies sacīja, it kā negribēdams ticēt...

«Jā,» kungs sacīja, «un katram vēl
pa fūrmaņu cigāram.

. . Tas iet uz mana

rēķina,» tas piebilda, kad komijs vēl nesaprata.

«Nu, dod, ko tu žāksties!» kāds no melnajiem pēdējam uzsauca
.. .

«Tu tokš

dzirdi, ko kungs saka?» Turpretim tie pieklājīgie taisīja galantas paklanās. «Wir

danken schon, Herr Excellenz . . . wir danken bestens
..

.» Un, kad komijs lika

galdā sacīto, tad visus sagrāba gaviles
.. .

«Lai dzīvo mūsu principāls!» tie

saukdami sauca. «Lai dzīvo ekselence!
.. .»

Smaidīdams Plausis pētīja, kurš viņam būtu tas īstais . . . Viņš pazina šos

zeļļus gandrīz visus. Gadu desmitus te cits bija nodzīvojis, ziemās ap vīnūža

krāsni mīlinādamies. Viņš arī zināja, kā katru sauc
.. .

Tikai, no kurienes katrs

un kur viņš piederīgs, par to viņš nebija interesējies . . . Te viņi atraduši savu

tēviju un par savu pagātni vairs nerūpējās. Laikam paši nezināja, kur piederīgi
un kad dzimuši

...

Tiešām, kā liljes laukā! . . .

Tie gan kādreiz Daugavmalā strādāja, kad darbs

tika pārmaksāts un temperatūra tāda, ka viņu vieglais «ancuks» ar daudzām ven-

tilacijām varēja panest uzturēšanos brīvā gaisā. Citādi tie tikai sarinkuši pastaigā-

jās, lūkoja kur ko nospert, vai uz Daugavas tirgus vai citur kur. Tikai dievs lai

žēlīgs tiem, ja tie būtu darījuši tādu šmuci viņa vīnūzī. Bet uz to tika cieši skatīts,

ka, tiklīdz tie guvumu naudā pārvērtuši, tā tiktu izdalīta un godīgi notērēta tepat

viņa vīnūzī.

Šādas ekskursijas nabaga saules brāļi uzņēmās šad un tad, kad tos bads mo-

cīja, un pēc tam bija viņu svētku dienas. Citādi tie pāitika no tā bada kumosa, ko

tiem atmeta par kādiem maziem pakalpojumiem vīnūzim vai pubulikai . . .Viņiem

piekrita: sapelējuši maizes gabaliņi, kurus vairs nevienam nevarēja dot, saskābuši

recekļi, kuri būtu jālej samazgu spainī, sasmakušas desas, kuras vairs neviens

cilvēks nevarēja ēst. Arī uz to šņabi un alu viņiem bija taisnība, kas tika sa-

laistīts no glāzēm .
.
. Kad Plausis vīnūžus turēja pats uz sava rēķina, viņš tiem

ziemas laikā arī atmeta šad un tad
pa

bulkai un bairīšdesai, lai tie gluži badā

nenomirst. It sevišķi tajā, kas visu nakti stāvēja vaļā. Par to tie bija viņam pa-

teicīga un paklausīga gvardija, kas aizstāvēja viņa intereses vēl niknāki nekā

«elles suņi» ... Ja tikai kāds varmāka, viens un arī vairāki uzsāka kasīties, ne-

gribēja maksāt, plēsa traukus vai plijās citiem virsū un komijs viens ar tiem

nespēja galā tikt, tam vajadzēja tikai uzsaukt: «BepHTe ero!» Jau nākošā acu-

mirklī gvardija bija varmākam pie rīkles, apstrādāja to, ka tas nezināja, cik tas

vecs, tā sakot, jāšus viņu izjāja pa
durvīm laukā . . .Kas vienreiz viņu nagus

bau-

dījis, tas otrreiz vairs negribēja . . .
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Nopietnu pētnieka skatu Plausis nodziļinājās šinīs ļaudīs, kuri mirdzošām se-

jām un vilka apetiti tiesāja savas desas un bulkas
. . . Melnās acis spīdēja vien!

. . .
legādājoties jauno studentiņu (Kārli), kurš šodien pie viņa pusdienas galda iz-

teicās, ka visiem cilvēkiem vajagot vienādas tiesības, viņa sejā parādījās līdzcie-

tīgs smaids. Siem cilvēkiem lai būtu tādas pat tiesības kā viņam, tas jau pēdējais
absurds! Grāmatās tāda teorija iznāk itin pareiza, bet lai nu nāk paskatās,

praktisko dzīvi. Ir taču pavisam mīklaini, kādēļ dievs tādus pavisam laidis

pasaulē .. . Bet savā vietā tie itin labi
...

arī viņa turpmākā plānā būs ļoti
noderīgi . . .

Paēduši un padzēruši tie aiz pateicības viņa priekšā sāka taisīt visādus «kun-

stikus». Dziedāja, stāstīja anekdotes un viens pat uz galda izspēlēja klavieres.

T. i., ar pirkstiem un delnām tas izsita uz galda tādas «taktis» un «auftak-

tis», ka to nebūtu labāki izdarījis pats lielākais mākslinieks. Tas bija pavadījums
dziesmai ar aizgrābjošu saturu pēc baskāju fantāzijas, proti, kā Jancis iet desas

zagt un suns tam ķeras lielos
. . .

Par to tie no kunga izrāva vēl pa pudelei alus un

pa cigāram. Tad beidzot viņam apnika
...

arī viņu «stinka doras», ko tie kūpi-
nāja, tuvumā nebija panesami . . .

Viņš atmeta ar roku.

Ar to pietika pie stingras disciplinas pieradušiem saules brāļiem. Bez vārda

runas tie tūdaļ atvilkās pie savas krāsns un sildīja savus kailos vēderus. Paēduši

un apmierināti kā reti kad . . . Maz tādu laimīgu brīžu viņu mūžā
. . .

«Nu, Ērkulīt kungs, kā tad labi dzīvojat?» principāls beidzot uzrunāja savu

komiju, kuram pēc noskrējušas drūzmas tagad drusku pavaļas . . .
«Nu, paldievs, lielskungs, dzīvojam!» tas padevīgi attrauca. Viņš jau agrāk

bija nolicis uz galdiņa to labāko konjaku, kāds tam bija, un citrona bonbongas.

Principāls ielēja viņam un sev un parādīja viņam to lielo godu, ka sadzēra

ar viņu kopā
. . . «Būsim veseli!» tas laipni ar galvu pamāja . . . «Priekā!

. .
.»

«Nu, Ērkulīt, kā tad maksā?» kungs iejautājās
. .

.

«Nu, tā, pa
vidām!» tas noraustīja kamiešus. «Es jau nu gan uz stenku lab-

prāt nedodu, jo, kad ar to pieradina, tie, kad tiem nauda, iet uz citu krogu. Bet

fabrikas strādniekiem, kas dzer kompānijā, tur citādi nevar. No tiem ātrāk nevar

dabūt kā cālunga vakarā .
. .

Līdz šim jau samaksājuši diezgan labi, tikai pēdējo

cālungas vakaru, kas uznācis, kas ne,
sāk uzreiz stīvēties. Bet tā ka neviens! Tam

tāda vaina un tam tāda! Tam sieva slima, tam saimnieks īri vairs negaidot, citam

galvas naudas parāds
. . . Cits pat sāk ākstīties, ka šim tik daudz nemaz nevarot

būt; es būšot ar dubultu krītu pindzelējis
. . .

Kad tu saputētu; tad saskaitos,

teicu: kad ņemšu pipku, sātani, tad sākšu jūs slānīt no viena gala! .
.

.
Ko jūs

gan domājat: man no gaisa krīt vai no Daugavas es varu pasmelt?! Es pats zinu,

ka jums dažam labam grūti iet, es pats esmu cilvēks, man sirds sāp, bet ko es

tur varu darīt. Preci man neviens par
velti nedod, un kungam man mīte jāno-

maksā līdz pēdējai kapeikai. Tādēļ maksā, drauģeli, maksā! Jeb vai gribi mani

abižāt (apkrāpt)?

Nu, tad, tad
.. . sakaunējās un sāka

.. . maksāja diezgan labi
.. . Visu jau

neatdeva, palika parādā vai cik, bet tomēr nu jau daudzmaz varu galēties . . .»

«Jaā!» Plausis sērīgu smaidu nopūtās . . . viņš to visu bija piedzīvojis un sa-

prata .. .

«let jau arī viņiem grūti, vai tad nu nav zināms, bet ko tad mēs tur

varam darīt?! Ja mēs katram par velti dosim dzert, cik ilgi tad mēs dzīvosim
.

. .

Tādēļ neko darīt, Ērkulīt.
. . Stenku dzeniet cieši vien, tikai neielaidiet! Citādi

jūs paši viņus no sevis aizdzenat prom. Kas nav maksājis, tam vairs ne piles
.. .

Lai spļauj baltu visu cālungu, jūs redzēsiet, nākošā dačā naudā būs klāt ...»

«Es jau arī tā daru,» Erkulīts attrauca. «Bet viņi jau, velni, uz visādām figu-
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ram, ka tik vairāk varētu sadzert
.. .

Kas samaksājuši, tie dod uz sava vārda

citiem_. .
.»

«Umh!» principāls izlaida caur nāsīm savādo skaņu. «To nevajag pielaist .
.
.

Es to zinu no piedzīvojumiem. Nav no svara, mīļais Ērkulīt, cik viņš var nodzert,

no svara, cik viņš var maksāt
...

Es to vīru nosveru smalki, cik viņš par dienu

pelna, un tā es viņam dodu
...

Ja jūs klausīsieties uz viņu, viņam jau nekad

nebūs diezgan . . . viņš jums izdzers veselu vāti . . . Bet, ja jau viņš par dienu

vairāk nodzer, nekā nopelna, tad jau vairs nav rēķina . . .Vienalga, vai viņš pats

dzer vai otram dod, tas paliks parādā viņam, viņš paliks parādā . . Es savā

laikā —ja gribi, pats dzer, bet priekš otra ne surbas! . . . Nē, nē, Ērkulīt, tāds

jums maksātājs nebūs ...»

«Jā, jā,» komijs piebalsoja . . .
«paldievs, jums, kungs, par padomu, jūs jau

zināt... Ar tiem sātaniem jau tā ir jāuzmanās, viņi uz visādiem niķiem, uz visā-

dām kručkām
. .

. Pie tiesas izsūdzēt viņus nevari, ko tu darīsi?! Bet, nu, kungs,»

viņš piepeši uzsāka citādā balsī, «vairāk es nu gan nevaru izdzīt kā tagad
...

Ja

jūs domājat ko pielikt, tad lai labāk ņem cits
. . .»

«Ak nu Ērkulīt,» kungs atmeta īdzīgi ar roku, «kas tad par to runā! Dzīvo-

jiet, iedzīvojieties; man nav žēl! Ludvigs Plausis neņem savu vārdu atpakaļ. Ka-

mēr man pie vīnūža netiek pielikta rente un nenāk klāt jauni papīri, jūs dzīvojat

pa to kā tagad . . . Tikai riktīgi vajag samaksāt . .
.»

Komija vaigs priekā uzliesmoja. «Man jau jūs' nauda noskaitīta.
.
. Varu

iedot jums jau priekšlaik, ja gribat ...»

«Nav vajadzīgs .
.

. ievērojiet tikai datumu. Kārtīgs cilvēks nemēdz ar naudu

svaidīties, mīļo Ērkulīt. Nav vienalga, vai tūkstoš rubļu maksā tagad vai pēc
gada. Laiks ir nauda šinī nozīmē

...

Kā jau sacīts, esiet tikai riktīgs, man nav,

žēl . . . Es gribu dzīvot un ļauju dzīvot ...»

«Paldievs, paldievs, kungs,» komijs līksmi pateicās. «Es jau tad arī akurāt

priekš jums negribu savus soļus žēlot. Are, pie pilsētas domnieku vēlēšanām. .
to es esmu teicis un teikšu katram: Plauša kungu mums vajag dabūt iekšā

.. .
Ja mēs, jāteic, nevēlēsim tādus pārtikušus un gudrus vīrus, ko tad mēs vēlēsim? . . .
Viens pats priekš jums simts balsu sadzīšu, ja gribat ..

. Un, ja jums biedrībā

tur kas —
— pasvelpiet tikai man! . . .»

Plausis sarauca pieri, lai gan varēja manīt, ka viņš jūtas glaimots .
. . «Lai,

lai,» tas atmeta ar roku, «par to tagad ne!
.. .

Varbūt ka vēlāk
..

. ledzersim

labāk vienu mazu špukteriņu ...»

Abi iedzēra un kādu laiku klusu nodevās tām patīkamām jūtām, ja divi cilvēki

saticībā var dzīvot. Tad Plausis beidzot it kā ko iegādājās.
«Vai zināt,» tas domīgi sacīja, «kādēļ es ierados? Mums te ar tiem bosikiem

tomēr policija var uznākt virsū
... Ja kādreiz prasa, kas tie par cilvēkiem, mēs

nezinām neko sacīt. Tādēļ esiet tik labi un pierakstiet viņu vārdus un kur tie

piederīgi . . . Un, ja tiem kādi papīri, tos tad paņemiet pie sevis un man nodo-

diet
.
. . Visās lietās vajag ievērot kārtību

. .
.»

«Nu, protams, kungs, izdarīšu it visu, kā jūs vēlaties .
.
. Bet uz tam vēl

vienu špukteriņu! ...»

«Nē, paldievs!» Plausis, ar roku apsedzis savu glāzi, sausi atbildēja. «Nav

man ilgāki laika . . .Viss. kas te dzerts, ir uz mana rēķina. Tāpat tas, ko viņiem

devu
.. . Pie nākamās mēneša nomas to norēķiniet .. .

Šimbrīžam ardievu!»

«Ardievu, kungs!» komijs zemu palocījās .
.
. «Pateicos par apciemojumu .. .

Uz mani varat palaisties, ka viss būs kārtībā
.
..»
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Gvardija, redzēdama, ka viņš taisās iet projām, visa uzreiz kā uz fronti.

Cits taisa ceļu, cits ver jau durvis vaļā, cits skrien un māj uz ielas fūrmanim:

«Ē, mūlāps, ko tu guli!» Visi taisa zemas paklanās un atvadās, salutēdami kā

ģenerālim.
Plausis pasmaida. «Vēl vienu zaci katram pa šņabim, desai un pudelei alus

uz mana rēķina,» tas durvīs vēl pagriežas un komijam saka . . .
Kamēr aplaimotie

saules brāļi gavilē, tas ielec kamanās un aizslīd
.. .

Viņš gandrīz piemirsis, ka tam priekšā vēl viena ļoti patīkama stundiņa. Viņš

pasaka fūrmanim to ielu un numuru, kur atrodas Olufejeva dzīvoklis, un liek tam

pasteigties . . .
Zaņai vajag būt jau mājās, un viņš negrib likt gaidīt ...

Ir taču

norunāts
...

Atlaidis fūrmani, viņš devās pa trepēm uz augšu. Piezvanīja un vēlreiz puk-
stošu sirdi apskatījās pulksteni .. .

Zana pati viņu ielaida
.. . kuslām acīm, karsti kūstošu smaidu

.. .
Pilnīgi

negližē . . . «Mēs esam vieni!» viņa dvesa, it kā bīdamās, vai tikai sienām nav

ausis .
. .

Vakarā Ludvigs Plausis, apmierināts un laipnigs, bet fiziski paguris, ieradās

biedrībā.

Te šovakar bija nedzirdēti liela drūzmēšanās, jo lielajā zālē bija saziņota
vēlētāju sapulce .

.
.

Daži bija ieņēmuši jau savas vietas augšā, bet lielākā dala

dzīvoja apakšā pa restoracijas telpām, lai izmainītu domas ar pazīstamiem un

stiprinātos patriotismā pirms ar «rudzīti» un «miezīti»
. .

. Kā bija manāms, tad

visi bija iejūsmināti par cīņu, tā ka kompromisa aizstāvjiem bija sagaidāma droša

caurkrišana
. . .

No biedrības barvežiem, kā redzēja, daudzi bija darbā un pārrunāja vēl pirms

sapulces ar saviem draugiem un tos iejūsmināja
. . .

Sevišķi kustīgs bija Pēteris

Krauklīts, un viņam arī visvairāk to paziņu, it sevišķi starp tiem sirmajiem. Tur,

piemēram, vecais Kreilis, fabrikantam Mārcim sievastēvs, pavisam trīcošu

galvu un sirmu bārdu. . . Tur arī vecais Mikentāls, tirgotājs un vairāk namu

īpašnieks, ārsta Mikentāla tēvs un paša Krauklīša sievastēvs
.. .

Sudrabkaltās

spicēs tie kūpināja savus cigārus un,
lai

gan sirmi kā ābeles, tak mundri kā

zebiekstes, mirdzošām acīm klausās patriotiskos vārdos
. . .

«No līgšanas ar vāciešiem nevar būt
runas,» Krauklīts noteikti sacīja .

.
. «Mēs

negribam nekādu žēlastību, cik mums dod ar labu; kas mums nākas, to ņemsim
paši ar saviem spēkiem .. .

Mēs esam balsis saskaitījuši, trešā klasē mums ir

drošs balsu pārsvars
.
. .»

«Ka tikai nu visi latvieši balsotu par latviešiem,» vecais Kreilis trīcošu galvu
sacīja

. . . «ka tikai nu visi turētos kopā! Sen jau mēs, latvieši, būtu to Rīgu
iekarojuši, ja mums būtu vienprātība ...»

«Atminies, toreiz, kad biedrību dibinājām?!» vecais Mikentāls attrauca. «Kā

mēs toreiz turējāmies! . . .
Pie gubernatora bijām, Pēterburgā uz ministeriju . . .

Ne-

gribēja un negribēja mums vācietis dot, bet mēs visi «viens un viens»! Bet tas

Imilleris jau arī bija dikti par mums
...

Ja tas nebūtu nācis mums par palīgu,
mēs bijām cauri...»

«Atminu, sievastēv, atminu!» Krauklīts attrauca. «Mēs jau visi te esam

biedrības dibinātāji ... Tā mums arī tagad vajag turēties, tad Rīga ir mūsu ...»

Ari tādi bija šovakar ieradušies, kas sevi īsti par latviešiem vairs nemaz ne-

turēja. Tāds bija gleznotājs Eberhards Kreilis, vecā Kreiļa dēls, kurš bija pre-

cējis vācu tirgoņa Hartmaņa meitu. Lai gan sieva viņu cieti pieturēja pie vācie-
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tības, sirds tomēr viņu vilka uz latviešu pusi
. .

. Savās jaunās dienās tas nemaz

nebija pratis pa latviski; tagad jau varēja sarunāties, kaut
gan ļoti lauzti. Arī

eksporta kantora īpašnieks Fuchsings. Agrāk tas ar vāciešiem nepavisam nebija

varējis sadzīvot, bet nu viņam ar tiem lieli veikala sakari . . . Tie varēja ļoti ciest,

ja latvieši ar vāciešiem asi saskrējās. Acīm redzot viņš gribēja to novērst, negri-

bēja vairs iestigt pret vāciem tādā stāvoklī, kādā jau reiz bijis . . . «Mums vaja-
dzētu gan ar viņiem iztikt,» tas izteicās, «nav viņi nemaz tik ļauni ļaudis

.. .
Viņiem visas lielās bankas un miljoni... Ja mēs ar viņiem sastrīdēsimies, mēs

netaisīsim vairs nekādas šeftes. Viņi mums vienkārši vairs nedos kreditu.»

«Dos kreditu mums latviešu kredītiestādes,» Krauklīts mēģināja viņu pār-
liecināt.

«Jā, jā,» Fuchsings domīgi noraustīja kamiešus
.. .

«Cik par mūsu abām

krājkasēm tā kapitāla, tur jau nav vistas ko pabarot . . .»

«Tā ir ganz recht, kā architekt Bauman grib,» Eberhards Kreilis tam pie-

balsoja, «vajag ar ving notaisīt vien kompromiss! . . .Kādēļ mums to Wahlkampf

tik gauž vajag? Ving tok ir erfāren iekš vis to stadtamt būšan, lait ving

virtšaftē. Un kad mums uznāk tā rusifikacion . .
.?»

Arī viņš pārdeva savas gleznas un pagatavoja ģīmetnes eļļas krāsās vienīgi

vāciešiem
.. .

Vēlēšanu cīņa te draudēja izjaukt viņa eksistenci
. . .

«Nē, Eberhard,» Krauklīts dedzīgi attrauca, «mēs ar viņiem nekādu kompro-

misu neslēgsim. Ja viņi grib mieru, tad mēs gribam karu. Jo viņi ir vaji, bet mes

stipri .. . Viņiem ir tikai turīgākās aprindas, bet aiz mums stāv tauta
..

.»

«Jā, bet tautai vis nevajag ģīmetnes eļļas krāsās ...»

Arī Starpiņš, kas nervozi klausījās uz visām pusēm, nāca ar saviem argumen-

tiem. «Aber mums tok vajag zināt arī to, vai mums ir vīri, kas to pilsētas valdī-

šanu var fīrēt. Te jau nav darīšana ar tūkstošiem, te ir darīšana ar miljoniem.

Nu, alzo, lai ieliek tevi vai mani, — es tur esmu pilnīgi muļķis . .
.»

«Par to nu, Starpiņ, nebēdā,» Krauklīts smiedamies sacīja, «tevi jau nu mēs

neapgrūtināsim! . . . Mums būs studētu vīru diezgan, kas to darīs . . .»

Starpiņš saviebās, jo apkārtējie sāka
par viņu smieties . . .

«Kas ir nodevējs, lai dod savu balsi vācietim, es nu neparko nedošu!» kāds

neliels, drukns vīrs iesaucās. «Kas mums tagad, piemēram, ir hipotēku biedrībā?...

Agrāk katram biedrim bija balss, nu ir latviešu namsaimnieki pārsvarā, nu vajag

delegātus ..
.

Delegātus, lai mēs, latvieši, vairs netiekam pie vārda
.. .

Hahaha,

tur jau sunim ir jāsmejas . . . Un kc tad mēs ievēlam par tiem delegātiem? Atkal

tos pašus literātus. Pilsētas valdē un domē atkal vajag literātus
. .

. Kādi mums

labdari?!... Suņi pilsētai maksā lielāku nodokli nekā literāti...»

Daudzi runātāju nepazina . .

Viens otrs no viņa atlecas un jautā: «Kas tas

tāds ir?» Pēc viņu ieskatiem tas runāja pārāk bīstami un dumpīgi .. .

«Tas ir Kaspars Lieknejs,» kāds paskaidroja. «Viņš nevar vāciešiem piedot,
ka, neraugot uz viņa aģitāciju, tie hipotēku biedrībā izveduši cauri delegātu sis-

tēmu. Pilnai sapulcei atliek vairs tikai delegātus ievēlēt. Un tādēļ viņš nikns

uz literātiem ...»

Še jāpiemin, ka toreiz pie pilsētas vēlēšanām bija tiesība piedalīties augst-
skolu beigušiem, ja tie labprātīgi maksāja pilsētai nodokli. Vismazākais mērs

bija nosacīts uz 12 rubļiem, jo arī namu saimnieki un veikalnieki, sākot ar šo

sumu, ieguva cenzu. Protams, ka literātam ārī nenāca prātā vairāk maksāt. So

labprātīgo nodokli tādēļ nosauca par literātu nodokli.
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Visi šaubīgi un aizdomīgi Liekneju uzlūkoja, it sevišķi veči . . . Tā vienprātība

gan
tik ļoti vajadzīga, bet ar visiem vienprātīgs būt arī nevar.

Starpiņam tas, tā sakot, bija ūdens uz viņa aģitācijas dzirnavām. «Tas jau
ir viens no Pūcīša partijas,» tas noslēpumaini pameta ar acīm. «Tie jau ir

ektes!
... Ej nu, ej ar tādu kopā, vai tu zini, kas tādam aiz ādas

. . .
Un nodara

viņš ko
. . . tu ar viņu esi kopā, tur jūs biedrībā visi tādi, un biedrība cieti

. . .»

Vecie vīri palika tīri domīgi. Tik grūti nācās toreiz biedrību izdabūt, bet ja

nu to atkal slēgtu . . .
«Neslēgs, neslēgs,» Krauklīts nomierināja, «mums vajag saprast krievu poli-

tiku. Krievu politika nav, lai mēs stiprinātu vāciešus. Taisni otrādi: krievi līdz

ar mums iet pret viņiem
. . . Zināms,» viņš vēl domīgi piebilda, kas liecināja, ka

viņš par savu lietu nav pilnīgi drošs, «uz to jau mums jāskatās, ka mūsu

biedrība būtu tīra no politikas . . Mums vajag tiktāl valdīšanai iet pretim, ka,

ja viņa uz kādu tura aizdomas, vienalga, vai tas vainīgs vai ne, mēs tādu savā

biedrībā nedrīkstam ciest ...»

«Nu skaidra lieta, kam mums te biedrībā vajag to Pūču un Plaušu!» Star-

piņš noslēpumaini attrauca. «Par ko tad viņi to jauno ceitungu grib dibināt? Es

saku, visus tādus «strunt» no biedrības ārā . . . No tādiem melniem vajag sargā-
ties vairāk kā no uguns. Ja jau tu man tā runā: dieva

nav, pasaulē viss no

dabas, tad jau tu man riktīgs cilvēks neesi!
..

.»

«Nu, tas jau atkal ir zinātnisks jautājums,» Krauklīts iebilda
...

«Ja zinātne

tā māca, ko tur var darīt?»

«Zinātne vai kas, melns paliek melns!» Starpiņš attrauca. «Vai tu redzi tur,»

viņš pameta ar galvu uz galda pusi, kur Pūcīts un Plausis bija nosēduši pie mūsu

draugiem un dzīvi ar tiem debatēja .
.

«Tur tas studentelis pat . .
. Šis man teiks,

ka arī strādniekiem vajagot tiesības pie pilsētas vēlēšanām. Es nesīšu tās nastas

un maksāšu tās nodevas, un šim būs tās tiesības . . . Kam nekā nav un kas neko

nemaksā, tam būs stāvēt «kuš» pie pilsētas būšanām
.. .»

Studentelis bija Kārlis, kuram viņš nevarēja piedot, ka tas pirmīt ierakstījis
sūdzības grāmatā

.. .
Bet, ja viņš domāja, ka tas tādēļ pārgājis Pūcīša partijā,

tad tas ļoti alojās . . . Viņš patlaban ar saviem biedriem debatēja ar Pūcīti par
kādu principa jautājumu, pie kam izrādījās, ka viņu uzskati diametrāli pretēji.
Proti, Pūcīts nekad to negribēja pielaist, ka studenti, zaļi, nepiedzīvojuši zēni,

grib biedrībās būt tie noteicēji un saceļas pret piedzīvojušiem prāta vīriem.

«Alzo, vai tu ar tādiem vari iet kopā? Es ne!» Starpiņš cieti noteica. «Un

sarēķini, cik tad mēs to latviešu paliekam pāri? . . . Vai nebūs vāciešu vairāk? . . .»

Bet Krauklītim nu tādas valodas izlikās šaubīgas. Viņš tādēļ savu biedru

mazcienīgi uzlūkoja. «Vadzi, Starpiņ, tu gan izliecies tā pret tiem melnajiem, bet

man tā vien liekas, ka tu turi vācu kanti
...

Kā tu vari sacīt, ka vāciešu par

mums vairāk?
.. . Krievi iet ar mums kopā, un tu saki, ka vāciešu vairāk

..
.»

«Tā tu domā, bet krievi iet kopā ar vāciešiem!» Starpiņš attrauca.

«Kas to saka?!» Krauklīts uzbudināts iesaucās
.
. . «Krievi arvien gājuši kopā

ar mums, un nu viņi ies kopā ar vāciešiem? ...»

«Ir fakts!» kāda mierīga balss viņam aiz muguras ieminējās. «Krievu vēlē-

tāju komitejas priekšnieks Merkuljevs noslēdzis ar vāciešiem kompromisu
..

.»

Krauklīts ātri apgriezās apkārt .. . Tas bija architekts Baumanis, kas to

sacīja
...

«Vai jūs to droši zināt?»

«Es to droši zinu.
.

.»

Viņš jau šovakar vispār daudz nerunāja, tikai klausījās, ko citi saka .
.
. Bet
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neparastais mierīgums viņa sejā liecināja, ka viņš ar sevi skaidrība un zina, ko

tas grib
.
. .

«Krievi ir vienojušies ar vāciešiem, un mums jādara tas pats. Mums

jānoslēdz ar vāciem līgums, ka ienāk domē no latviešu
puses zināms skaits saim-

niecības vīru. Literātu viņiem pašiem diezgan . .
.»

«Mēs to nekad nedarīsim, mēs uzvarēsim vāciešus ari bez krieviem!» Krauk-

līts iesilis iesaucās . . .

«Tā būtu velta spēku šķiešana, kam nebūtu nekādu panākumu,» Baumanis

mierīgi atbildēja.
Krauklīts viņu pārmetoši uzlūkoja .. .

«Tā jau nu gan dzird, ka jūs ar vā-

ciešiem gribot noslēgt kompromisu,» tas asi sacīja. . . «Bet daudz jums nebūs

piekritēju sapulcē
.. .

Jūs redzēsiet, ka ar savu priekšlikumu spoži cauri

kritīsiet ...»

«Mēs iesim kopā ar vāciešiem katrā gadījumā,» Baumanis noteikti paskaid-

roja. «Jo mūsu grupu saista zināms līgums . . .
Mēs esam devuši vārdu un neva-

ram to lauzt ...»

«Tā ir nodevība pret tautas lietu!» Krauklīts iesaucās. «Kā jūs drīkstat vieni

latviešu vārdā kādus līgumus slēgt? To var izšķirt tikai vēlētāju sapulce . . .»

Baumanis neturēja par vajadzīgu atbildēt. Varēja redzēt, ka viņš pie sava

nolūka paliek negrozāms . .
.

Vēsts, ka krievi pārgājuši pie vāciešiem un arī Baumanis noslēdzis ar viņiem
kompromisu, zibeņa ātrumā izplatījās pa visu biedrību. Bet tikai sākumā tā ra-

dīja .mazu apjukumu, vēlāk radīja jaunu sparu un sašutumu
.

.
.

Viens otrs mu-

dināja nezaudēt dūšu, bet vest cīņu līdz uzvarai. Apklusa visas citas valodas, un

runāts tika tikai par to. Arī Kristaps, kuram onkulis patlaban bija apsolījis
izpalīdzēt, iejaucās ļaudīs un jūsmināja tos

. .
. «Visa tauta skatās uz jums! ledo-

mājieties, ja jūs dabonat savās rokās Rīgas valdīšanu, cik latviešu tur nenāks vie-

tās? Visa tauta ar lepnumu uzvaras dienā lasīs laikrakstos, ka pēc septiņi simti

gadiem jūs esat nokratījuši vācu verdzību
.. . Esiet tikai vienprātīgi, uzvara ir

jūsu! . . .»

Sajūsminājās it visi līdz asarām
...

arī vecajiem vīriem acis sāka savādi

mirdzēt . . . «Mums vajag reiz tos plukata vāciešus savinnēt, mums vajag...»
Un vecais Kreilis nozvērējās: «Nekad es vācietim savu balsi nedošu, nekad!

..
.

Es nebūšu savas tautas nodevējs ...»

Patlaban pulkstenis zvanīja uz sapulci. . . visa drūzma plūda uz augšu . . .

Tur viņi ar nospiedošu balsu vairumu nolēma nekādu kompromisu
nepieņemt, bet vest cīņu līdz galam...

Četrpadsmitā nodaļa

Starpina kundze jau reizi izteicās, ka viņa «ferkēre» tiklab ar konsuliem

Rabeman, kā arī ar baroniem fon Bimmelštein. Abas cienīgās, tā konsul kundze,

kā arī viņas meita baronese, ir viņas «tu» draudzenes. Tā ierodas uz viņu vārd- un

dzimumdienām gratulēt un arī šad un tad apciemo viņas uz kafeju . . . Vai arī

šīs cienīgās izdara arī viņai kādas pretvizites, par to viņa cieta klusu
. . .

Tā arī otrā dienā pēc notikušās vēlētāju sapulces Latviešu biedrībā viņa ar

savu Hertu apciemoja konsula Rabemaņ kundzi. Tā bija mums jau jabi pazīs-

tamā nāvīgā latviešu ēdēja Kuniberta Rabemaņa māte. Arī pēdēja, ka dzirdēja,

neskatījās visai labi uz latviešiem. .
.

Neraugot uz lielo tautību naidu, viņa

saņēma Starpina kundzi ļoti laipni, pat sirsnīgi . . .
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«Ach Līschen, tas taču ļoti skaisti no tevis, ka tu arī mūs apciemo,» viņa sauca

Starpina kundzi vārdā. . .

«Un kas tā tava meita? Ach, jā, tev taču arī

meita!
.. . Viņai vārdā kā?

. . . Herta?
. . . Ach, jā, jā, Herta . . . Nu, esi svei-

cināta, mans mīļais bērns! . . .»

Sirmā kundze ļoti labsirdīgi to aplūkoja un aptaustīja atkal no jauna. Star-

piņa kundze tai apstāstīja atkal no jauna visus Hertas labos tikumus: ka viņa

spēlē uz klavierēm un kādas viņai dāvanas uz gleznošanu . . . Bija Herta

paņēmusi līdzi mapīti ar saviem jaunākiem darbiem . . . Priekā mirdzošām acīm

vecā kundze to visu uzklausījās, bet jau līdz nākošai reizai bija atkal visu

aizmirsusi.
. .

«Jā, jā, ir ļoti skaisti, ka no saviem bērniem tik daudz prieka piedzīvo,» viņa

glaudīja Hertas vaigus un galvu . . . «Esi tikpat centīga un rātna arī uz priekšu,

mans bērns . . . Savai labai mātei un mums visiem par prieku! . .
.»

Žēlīgi viņa atļāva jaunavai noskūpstīt savu roku
...

Izgadījās, ka viņai bija arī vēl citas viešņas . . . Viņas meita baronese, tukla,
skaista kundze, mazu pasmakrīti, titāniskām krūtīm, spulgām acīm, stipriem

priekšzobiem un apburošu smaidu. Mazliet iesarkaniem matiem, bet staltu un

lepnu stāvu. Viņas meita Izolde bija apmēram Hertas gados vai mazliet jaunāka
un pilnīgi atsitusies mātē. Dzīva un ziņkārīga, spridzīgām acīm un sarkaniem

matiem, kuri metās skrullēs un sprogās un piešķīra tai meža rozes izskatu. Viņa

jau no pašas bērnības bija radusi pie vecmāmiņas satikt Hertu, bija ar viņu kā

bērns diezgan ķīvējusēs, bet tad mazpamazām pie tās pieradusi. Viņai nemaz

nevajadzēja piespiest savu atmiņu, lai atcerētos, kas tā tāda, bet skūpstīja to kā

savu draudzeni...

Vēl trešā viešņa bija vecā mamzele Svīchelbein, kuru mēs pazīstam no dzelz-

ceļa vagona. Tā spilgti atšķīrās no pārējās smaidošās, laipnās sabiedrības. Līka

kā tabakas rags, veca un sarepusi kā piepe, tērpusies melnā, drūmi nabadzīgā
uzvalkā, ļauni smīnošām acīm tikpat kā parce tā Starpinieti un viņas meitu uzlū-

koja. Viņa nepavisam nejaudāja atcerēties, kas Līschena par tādupersonu, lai gan
konsula kundze un baronese apgalvoja, ka tās vecas pazīstamas. Viņa tik zaduce-

jiski nogrozīja galvu. Tas Starpina kundzi mazliet kaitināja, un tādēļ arī viņa no

savas puses negribēja otru atcerēties, kas tā tāda par personu. Varbūt ka savā

laikā tā esot izskatījusies citāda, bet tagad kauli un āda, kas lai tādu pazīst .. .
Baronesei un konsula kundzei nu vajadzēja nākt viņu atmiņām palīgā

..
.

Izskaidrojās Starpina kundzes draudzība pret šo namu un sirsnīgais, familiārais

tonis. Viņa savā laikā pie konsuliem Rabemaņiem bija bijusi ķēkša. Un tādēļ
māte un meita pēc vecām tradicijām sauca viņu par

Līschenu un ducēja . . .

Tanī

pašā laikā Svīchelbein te bija izpildījusi guvernantes pienākumus . . .

«Ach, zo, zo,» Svīchelbein mamzele beidzot attapās, «jūs reiz bijāt mūsu

ķēkša ...»

«Jūsu ne, konsul kundzes,» Starpina kundze paskaidroja, «un tagad man

pašai ķēkša . . . Mums, paldies dievam, ir sava iztikšana un neviena nevajaga
.. .

Mums nevajaga übagot gar citu durvīm ...»

Tas bija sāņus cirtiens savai vecai ienaidniecei, jo labi viņas nekad nebija
satikušas

. . .

«Ach, tad Līschena!» otra mēģināja norīt rūgto kumosu ar laipnību.
«Līschena es esmu konsul kundzei un baronesei,» bija asa atbilde

. . .

Priekš

jums es esmu Frau Starping ...»

«Frau Starping, jā!» otra pārlaboja. «No jūsu vācu valodas» — «kļūdai-
nās» viņa paturēja pie sevis — «jau tūliņ var noprast, ka esat latviete ...»
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Ar to viņa Starpina kundzei mazliet gribēja trāpīt . . .

«Ach, nu, kas mēs par latviešiem!» Starpina kundze enerģiski atmeta ar roku.

«Pēc sava stāvokļa un izglītības mēs piederam pie labākiem ļaudīm . .
.»

Viņas zelta aproces križuļi, kas pie tam noskanēja, un gredzenotie pirksti bija

neapgāžams pierādījums, ka tas tā. Konsul kundze un baronese zīmīgi saskatījās

un apspieda ironisko smaidu. Vecai mamzelei turpretim skaudības dzeloņi durstīja

sirdi, viņa negribēja laist vaļā savu pretinieci no latviešiem
...

«Hm, kā tad tā?» viņa skeptiski nosmīnēja. «Jūs taču ejat tanī latviešu

biedrībā?»

«Jā, biedrībā, tā ir cita lieta!» Starpina kundze paskaidroja
.. .

«Man' vīrs

ir runas vīrs, un mēs esam spiesti apmeklēt biedrības rīkojumus . . . Spices taču

nedrīkst atrauties .. . Vajag taču arī pa reizei rādīties tautai. ..»

«Tad jau jūs tīri labi zināt, ko tie latvieši cels par Rīgas birģermeistaru?»
Svīchelbein kodīgi piezīmēja.

Starpina kundze par tādu neatlaidību noplātīja rokas . . .
«Nu ko jūs runājat

muļķības? Ne jums kāda darīšana gar vēlēšanām, ne jūs ko zināt!
.. . Vai tad

jūs domājat, ka katrs nu jums izrakstīs priekšā, ko viņš vēlēs
. .

.»

«Līschena jau latviešiem nemaz nepiekrīt, viņa simpatizē mums,» baronese

ņēma Starpina kundzi savā aizsardzībā. Un konsula kundze piebilda: «Līschena

mums bijusi arvien mīļa un uzticama persona ...»

«Ko nu, mamzel, bažījaties,» Līschena piebilda, «savu pabalstu no pilsētas
dabūsiet, lai nu tur ko ievēlēs

. . . Kam nav jāvēl un par vēlēšanām jārūpējas,
tas lai labāk runā par ko citu prātīgāku ...»

Tas bija sadots diezgan, un Svīchelbein nu arī likās mierā
. . .

«Tu taču paliksi pie mums uz kafeju, jā?» namamāte uzaicināja, lai novērstu

galīgi sarunas no kutelīgā temata .
. .

«Ach, tas ir labi, tas ir jauki . . . Mēs varē-

sim patriekties par šo un par to
. . .»

«Varbūt ka Līschena mums pastāstīs arī ko svarīgāku,» baronese piebilda . .
.

«To, kas mums var ļoti interesēt. ..»

Līschena ar politisku aprēķinu tūliņ uz šo jautājumu neatbildēja. Bet velti

viņa nebija nākusi
.. . Pagaidām viņa iesāka valodas par mazāk svarīgām, vis-

pārējām lietām
.
.

.

Abas jaunavas, kuram tas vismazāk interesēja, nošķiras par sevi, jo viņam
bija pašām savas valodas. Bet arī viņām bija savā starpā pastāvīga cīņa, ne-

raugot, ka tās draudzenes . . . Izolde jau no mazām dienām bija ļoti varmācīga,

un Herta zināja, ka, ja ar viņu grib sadzīvot, tad vajag uzstāties. Maza viņa uz-

stājās visiem spēkiem, kad Izolde viņai gribēja atņemt ar varu lelli vai citu viņai
piederīgu rotaļu lietu, un savu taisnību viņa arvien dabūja. Izoldei vajadzēja atdot

atpakaļ ne vien strīdīgo priekšmetu, bet par atlīdzību tai vēl ko klāt dāvināt. Tas

tādēļ, ka Hertas pusē arvien taisnība bija,*bet zem šādiem apstākļiem tā pierada
pie uzskata, ka tai katrā gadījumā pret Izoldi taisnība. Protams, ka tagad, kur

viņas abas bija uzaudzinātas par pieklājīgām, rātnām jaunkundzēm, tas ir, viena,

ir otra prata ieraut nadziņus, tomēr domu starpības tām bija pastāvīgi.
Vispirms jau Izolde lika Hertai manīt, ka parāda tai lielu godu, ieskatīdama

to par savu draudzeni
...

Jo, kādēļ tās īstenībā draudzenes, to ne viena, ne otra

nezināja pateikt, jo šī draudzība jau arī nesniedzās ārpus vecmāmuļas dzīvoklim.

Tā viņas bija radušas un citur arī viena otru nemeklēja. Otrkārt, Izolde nicināja

latviešus un vēl tai mērā, ka Hertai, lai arī tā gribēja palikt neitrāla, dažreiz

nācās grūti noklausīties. Un, treškārt, Izolde bija ļoti skaudīga uz Hertas spējām
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gleznošana un muzicēšana: viņa nonicināja abas šīs mākslas tikai tadeļ vien, ka

jutās no Hertas pārspēta
...

Kad Herta viņai rādīja savu jaunāko gleznu, ko bija paņēmusi līdzi, viņa

noraustīja tikai vēsi kamiešus
. . . «Priekš latviešiem jau varbūt tas diezgan

labs
. . .

Bet priekš tādiem, kas saprot mākslu — —»

«Tad tu domā, ka latvieši mākslu nesaprot?» Herta apvainota viņu pār-

trauca . . . «Ļoti jauki!»
«Tu taču negribēsi teikt, ka latvieši no tādām lietām saprot tik daudz kā

vācieši,» Izolde pašapzinīgi atbildēja.
«Tad tu domā, ka tikai jums, vāciešiem, tā privilēģija saprast mākslu?» Herta

kodīgi iebilda. «To es vēl nezināju ...»

«Un tu domā, ka viņi tiešām to saprot?» Izolde noliedzoši pasmaidīja. «Nu,

iedomājies pati, prasti cilvēki, mužiki, kučieri, fūrmaņi, ko tie zina par Ticianu,

Rubensu un Rafaelu?»

«Agrāk latvieši bijuši vienīgi prasti cilvēki, bet ne vairs tagad ...» Herta

enerģiski paskaidroja
.. .

«Tagad latvieši ne vien saprot mākslu, bet to pat

ražo. . .

Par saviem iesācējas darbiņiem es nerunāšu
...

es zinu, ka tie nekas

nav... Bet ko tu saki
par profesoru Kreili? Vai tas nevar mēroties ar katru

vācu mākslinieku?»

«Jaā, profesors Kreilis,» Izolde attrauca, «bet tas taču vācietis
..

.»

«Es lūdzu!» Herta iesaucās. «Viņa papiņš un māmiņa neprot ne vārda
pa

vāciski, tātad skaidri latvieši
.

. .»

«Es nezinu!» Izolde noraustīja kamiešus. «Viņa kundze vēl nesen teica,
ka viņš vācietis

.. . Nu, lai ar viņš būtu dzimis latvietis, bet ja viņam vācu

izglītība ...»

«Nu tādēļ!» Herta piebilda. «Tad nesaki, ka jau it visi latvieši būtu

prasti ...»

«Tas taču nav no svara,» Izolde, uzmetusi degunu, nobeidza valodu
.. .

Pie-

sēdusies pie klavierēm, viņa sāka spēlēt Hertas iecienīto «buču valsi», bet bun-

goja to tā, ka aizskāra Hertas daiļuma jūtas . . .

«Bet, mīļā, tu jau ķer pavisam nepareizi,» Herta to pamācīja. «Redzi, tā to

gabalu vajag ņemt...» Un piesēdusies viņa uzsāka to pēc savas vīzes, pielika,
tā sakot, garšu . .

.
Viņas spēle uzreiz izšķīrās tik spilgti no agrākās, ka pat vecās

kundzes sāka klausīties .
.

.

Tikai Izoldei vienai tas nepatika .. . «Fui, cik nejauki
. . . gatavā kaķu mu-

ziķa
. .

.» Un, gribēdama izjaukt Hertas ritmisko spēli, tā pārvilka ātri švīkoņu
pār klavieru kauliņiem

.
. .

Herta smaidīdama piecēlās. «Ja jau tev nepatīk, es nespēlēšu ...»

«O, man patīk labāk dejot nekā muzicēt!» Izolde strauji sacīja. «Redzi,
tā, tā

.
. .»

Un, sagrābusi Hertu
pa vidu, viņa" ar to valsēja pa

zāli . . . «O, cik debešķīgi
ir tā .līgot pie kavaliera krūts . . . aizmirst it visu, aizrauties!

...
Tu to nevari

iedomāties
. . .

jums, latviešiem, nav kavalieru ar temperamentu...»

Herta uzreiz apstājas. «Tad tu doma, ka vienīgi vāciešiem privilēģija uz tem-

peramentu? Tie vienīgi prot aizrauties? Es to nezināju...»
«Latvieši taču nav nekādi kavalieri!» Izolde atcirta. «Ne tiem oficieru, ne

šneidīgu civilistu, pat ne godīgu studentu
.. .

Nu, to taču tu pati nevarēsi no-

strīdēt ...»

«Latviešiem ir gan oficieri, es izlūdzos!» Herta pastāvēja. «Un arī švītīgi
studenti. Es

gan to varēšu sacīt, jo tie mūs vairākkārt apciemojuši ...»
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«Es nezinu,» Izolde palika lēnāka un domīgi nogrozīja galvu, «— —-
bet

onkel Kuniberts saka, ka tie esot tikai tādi lampači ...»

«Es lūdzu!» Herta pietvīkusi turpināja. «Latvieši ir tādi paši cilvēki kā

onkel Kuniberts . . . Ka viņam tie nepatīk, tā ir garšas lieta
. .

.»

«Var jau būt!» Izolde neticīgi noraustīja kamiešus
.. .

«Bet tur taču nav

pavisam ko uztraukties
...

Tu taču neesi latviete
...

Es tā domāju .. .

Tu esi

tāda pat vāciete kā mēs
. .

.»

Hertai bija par to jāpadomā. Viņa īsti vis negribēja savu tautību noliegt,
bet arī tas, ka viņu ieskata par vācieti, tai glaimoja. Bez tam arī Pudiķis sirds

lietās tik stingri pa
latviski neuzstājās . . . bija tai pat rakstījis vēstules pa vāciski.

Viņa tādēļ varēja būt tikpat labi vāciete kā latviete un apmierinājās . . .

Bet Izoldei viņa to neizrādīja un, it kā būtu aizvainota, šķirstīja kādu

albumu .
.

.

Izolde tapa mīkstāka. Varēja redzēt, ka viņa tālāk negrib strīdēties un viņai
draudzenei kas būtu sakāms.

«Herti!» viņa saldi ieklepojās . . .
Nekāda atbilde

. . .

«Herti!» viņa atkārtoja un, pieglaudusi pie viņas savu galviņu, noslēpumaini
uzsāka

...

«Es varētu tev ko uzticēt...»

Tā uzreiz palika dzīvāka un nometa albumu. «Jaā?
..

. Kas tad ir no-

ticies? ...»

«Bet tev jāapsolās, ka tu nevienam cilvēkam neteiksi!
.. .

Ne pušu plēsta
vārdiņa ...»

«Nu pats par sevi saprotams, mīļā!» Herta nepacietīgi gaidīja atklājumu.
«Kam tad lai es to stāstu?»

Mirdzošam acīm Izolde viņu bridi mcmi uzlūkoja . . . «Man ir piedzīvojumi!»
viņa beidzot saldi nopūtās

. . .
«Es tieku mīlēta .

.
.»

«Ai, tas jau interesanti!» Herta dzīvi iesaucās
.. .

«Stāsti, stāsti, kā tas

notikās un kur ...»

Laimīgā Izolde viņu atkal mēmi uzlūkoja. «Bruņniecības ballē
..

.»

«Jaā!?» Herta nepacietīgi trauca
.. . «Tālāk, tālāk .

.
.»

«Tur man bija kavaliers, kāds ulanu oficiers,» Izolde beidzot nāca klajā.
«No vecas muižnieku cilts

. . . viņa vārdu es tev vēl neteikšu
.. .

Interesants cil-

vēks
.

.
.

skaistu mundieru ...»

«Nu, nu —» Herta aiz ziņkārības dedza
..

.

«Viņš ar mani gandrīz vien dejoja,» Izolde turpināja. «Es tev saku, aiz-

raujoši
...

ar temperamentu . . .
Un kādas dumjības viņš sarunāja ...

nē! . . . No

vienas atkarājoties viņa dzīves laime
. . .

Vai šī viena gan to jūtot, ka viņš esot

tās padevīgs vergs? Pie tam tik zīmīgi un dedzīgi mani uzlūko
. .

.»

«Un tu
. . .

ko tu viņam atbildēji?» Herta jautāja.
«Nu, es sacīju: jūs taču viņai to varat zināmu darīt.

. .
Jūsu pienākums tas

ir
.. . Jā, — viņš atbild, un viņa acis runā vairāk nekā viņš pats, — es tikai

gaidu izdevīgo acumirkli. ..» Pie tam man mīļi spaida roku
..

.»

«Ah!» Herta iesaucās
.. .

«Nu es varu jau saprast . . .»

Izolde nu ņēma viņai to lietu pamatīgi apstāstīt. Māmiņa, viņš un Izolde, un

vēl kāds pazīstams kungs iegājuši blakus kabinetā
..

. Māmiņa ar to otru pagā-

juši kur sāņus, un viņi palikuši divi vien
. . .

Viņa it nevainīgi sēž un nenojauž

nekādu briesmu, te piepeši viņš saķer tās galvu un laupa tai skūpstu
Herta pašapzinīgi pasmaidīja. Jā, jā, tas notiek! Arī viņa tur varētu daudz



698

ko pastāstīt . . . Pret zagļiem neviens nav drošs un vismazāk pret skūpstu

zagļiem . . .
««Ko tas nozīmē?» es jautāju,» Izolde turpināja. ««Tas nozīmē, ka es jūs mīlu,

mazā dieviete.
.
. mīlu ārprātīgi ...» Un viņš apkampj mani par jaunu, spiež

man uz lūpām skūpstu tik dzēlīgu, tik karstu, ka man tīri vai prāti reibst
.. .

Man top ap sirdi tā savādi
...

es nezinu
...

es tev nevaru aprakstīt
...

Es gribu
dusmoties, bet viņš nometas priekš manis ceļos un lūdzas

.. .
Nu, teic tu pati,

ko tur lai dara?»

«Tur nekā nevar izdarīt . . .
man tāpat ir gājis!» Herta attrauca. «Mūs bieži

apciemo kāds students; viņš man parāda sevišķu uzmanību. .
.

Mēs tāpat reiz

runājām divatā, un viņš uzreiz ne tev, ne man mani apkampj un noskūpsta. Es

zinu, kā tad ir ap sirdi, pavisam cilvēku sajauc ...
Es dusmojos, sāku raudāt.

«Kā jūs to tik uzdrošinājāties?» Bet viņš tik nelaimīgs . . .
lūdzas

.. . Viņš mani

tik ļoti mīlot ...»

«Jā, jā, jā,» Izolde steidzīgi piekrita, «tādi tie vīrieši visi!
.. .

Nu, un ko tu

ar viņu izdarīji?»
«Es viņam beidzot piedevu

..
.»

«Nu redzi
...

un ar es biju spiesta piedot savam Egonam
..

.»

«Es viņam piedevu tikai ar to norunu, ka viņš tādas muļķības vairs nedarīs,»
Herta mīkstināja.

«Un vai tas ko līdzējis?» Izolde iejautājās.

«Neko nav līdzējis!» Herta domīgi nogrozīja galvu. «Pastāvīgi viņš man uz-

mācas ar savu mīlestību un laupa man skūpstus pie katras izdevības. Es esmu

apnikusi pretoties. Mans ideāls bija gan
kāds cits, kāds dzejnieks, bet tas to

nezin, ka es viņu mīlu, neviens to nezin . .
.

Esmu tādēļ apmierinājusies ar savu

likteni
.. . viņš mani ar savu izturību uzvarējis. Labi apskatot, viņš jau nav ne-

maz nepatīkams . . . dzīvs, interesants cilvēks
. .

.»

«Jā, jā,» Izolde nopūtās, «man iet tāpat ar savu! Viņš par to vien sapņo, kā

iegūt mani uz visu mūžu. Vai es gribot viņam piederēt? Viņš gan neesot tik

labs, kādu es pelnot
.
. . tam esot mazi parādi un arī pagātne . . . Taisnību sakot,

vēl jo interesantāk . . . Mana sirds ir brīva, un viņš man patīk ļoti. Kur tu to

zini, cik daudz tu viņam esi, kā tu lai viņam saki nē? Es teicu, lai viņš runā ar

papiņu un māmiņu ...»

«Tas ir tas vispareizākais ceļš,» Herta nopūtās. «Bet mans to tik tad varēs

darīt, kad būs nobeidzis studijas ...»

«Manam nekas nestāv ceļā,» Izolde turpināja. «Bet kāds tas iznākums, to es

vēl nezinu. Man rādās, ka papiņš uz viņu netur labu prātu, jo tas sarauc pieri,
kad to redz

.. .
Viņš tam attāls radinieks, saucas fon cur Bimmelštein-Capel .. .

Tāpat onkul Kuniberts uz viņu ļoti īdzīgs . . . Kopš pēdējā slimības tam jau

neviens vairs nevar pa prātam izdarīt, kur nu vēl pa prātam mīlēt ...»

Un tā viņa stāstīja un kalkulēja tālāk . . .

Varbūt vēl onkuls Kuniberts uz

Egonu greizsirdīgs? Reiz viņa tīri sadzirdējusi, ka tas nospļāvies un sacījis:

«Der Schuft! . .
.» Bet vislielāko cerību viņa liekot uz viņa sarunu ar māmiņu.

Aiz ziņkārības viņa nevarējusi nociesties, viņa palūkojusies pa atslēgas cau-

rumu
. . . Un ko domā? Viņš, māmiņas priekšā ceļos nometies, lūdz pēc viņas .. .

Māmiņa, redzams, nemaz nav pretim, tikai smaidīdama draud tam ar pirkstu
..

.

Ak, kāda laimīga sajūta!
. . .

Tevis dēļ viņš nometies ceļos un lūdz!
.. .

Vai te

vēl varētu būt vara, kas viņus var šķirt? . . .

Viņa paredz jau galu — laimīgas kāzas. «Papiņš samaksās viņa parādus, dos

mums naudu un ierīkos mūsu mājturību.» Un tad viņa būs laimīga sieva! «Vedīs
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tādu pat lielu māju» kā māmiņa .. . Viņai būs zirgi, dārgas rotas un beidzot

pat «bebijs». Nu, citādi taču nemaz nav domājams
...

Herta iedomājās savu laimi, un viņai tēlojās priekšā tāda pat bilde!
. . . Tā

viņas nodevās savām laimīgām jūtām . . .
Galu galā taču viņi loti mīļi un patīkami

radījumi, tie vīrieši
.. . Bez viņiem pasaule diezin vai būtu tik interesanta

.. .
«Mans Egons!» Izolde atņēmās. «Cik karsti un kaisli viņa skūpsti! .. . Ne-

varu tev to izteikt.
. .

nevaru aprakstīt! .. .
Redz, tā, tā

..
.»

Gribēdama darīt draudzenei to saprotamu, viņa to apķēra un skūpstīja tik

dedzīgi un kaisli, ka Herta sarka un tvīka vien
. . .

"Viņas iztraucēja soļi... tās atlēcās viena no otras
.. .

Salonam gāja cauri

uz vecmāmuļu garais junkurs, Kārļa un Perlanta pretinieks . . . Vēl jo garāks un

bālāks kā agrāk. . . sejs noliesējis un acīs slimīgs drūmums. Kā spocīga ēna

viņš aizslīdēja garām, tās asi uzlūkodams un par viņu izbīlēm tikko manāmi

pasmaidīdams
. . .

Kā sastingušas viņas tam noskatījās pakaļ. . .
Tikai kad viņš bija jau aiz durvīm, tās atdabūja dzīvību. «Onkels Kuni-

berts!» Izolde nospiesti iesaucās
. . .

Tad, mēdīdama viņu, spēra tam kādus soļus
pakaļ, imitēdama viņa žestus. «Kā cilvēks var būt tik «eklīgs»? Vai tad viņš
nemaz neskūpstās? ...»

Herta pasmaidīja. «Būtu interesanti to zināt...»

«Vai ne . . . un tev vēl vairāk nekā man
. . .

Uz latviešiem viņš tik nejauks,
tik nejauks... bet diezin vai arī uz latvietēm?... Ach, jā!» viņa šķelmīgi
nopūtās

. .
.

«Ak nu, Izolde!» Herta aizvainota uzmeta degunu
..
. «Par to taču še nav

runa ...»

Atstāsim nu jaunavas savā jaukā apcerē par viņu nākotnes laimi un vīriešiem

un sekosim junkuram Kunibertam.

«Nu, lieb Mutti!» tas sāpīgu smaidu apsveica savu māti, pamezdams sānis

pret citām korektu, bet vēsu paklanu. «Kā tev nu labi iet, mīļo muti? ...»

Viņš noskūpstīja to uz pieres, un viņa aizgrābjošu siltumu un rūpēm uz viņu
noraudzījās. «Pateicos, mīļais Ku—n, sirds man darbojas ļoti kārtīgi

.. . Bet

tu, mans mīļais, rādās, esi ķerts . . . Tev nevajadzētu vēl tik cieti piespiesties pie
darba, mīļo Ku—n ...»

«Par mani nerūpējies, mīļā muti, es tikšu galīgi vesels.» Viņa balss bija
tāda plika un skaņa . . . «Bet atvaino, muti, es redzu, tev viesi

.. . Varbūt ka

traucēju ...»

«Nē, mīļo Ku—n, tu nāc mums īstā laikā!» sirmā kundze mirdzošām acīm

sacīja .. . «Varbūt dzersi ar mums kopā kafeju? Tā ir Līschena . . . varbūt

gribēsi ar viņu parunāt ...»

«Līschena?» Kuniberts saltu vienaldzību atbildēja. «Kas tā tāda? . .
.

Ko lai

es ar viņu runāju, muti?
.
. .»

«Nu, varbūt par pilsētas vēlēšanām!» viņa māsa baronese paskaidroja. . .

«Nu, tā taču mūsu agrākā Līschena .
. .

vai tu vairs neatceries?»

Starpina kundze jau turēja roku pretim uz sveicienu . . . «Ach, jā, jā,» viņš, it

kā atcerēdamies, saltu laipnību to pieņēma . .. «Sveiki, mīļā Līschen, sveiki
..

.»

«jūs mani vairs nemaz pazīt negribat, junker Kunibert!» Starpina kundze

sirsnīgi kratīja viņa roku. kamēr viņš sāpīgi saviebās . . . Tā bija pavisam auksta,

nevarīga un ļenkana
. . .

«Vai, kas tas?!» viņa pārsteigta iejautājās... «Kālab

jums tā, junker Kunibert? . .
.»
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Viņa nobijās no dzestruma viņa acis. Idzigi viņš tai atrāva apbrīnoto roku . . .
lestājās dziļš, neomulīgs klusums

. . .

«Tas viņam no jums, latviešiem!» vecā kundze pietvīkusi to beidzot pār-

trauca. «Tikai mazs, mazs ievainojumiņš, bet ārē, kā »

No Kuniberta lūdzošā skatiena viņa apklusa. «Jā, Līschen, tas no slimības . . .
Viņam vēl nesen tā roka bija pakārta kaklā — —»

It kā viņu apmierinādams, Kuniberts ar slimo roku paijāja viņas vaigus.

Saķērusi viņa to spieda pie sava vaiga, glāstīja, skūpstīja. «Ku—n, mīļais
Ku—n

. .
. Kaut es to varētu padarīt veselu, slacīdama ar savām asarām »

Viņa iesāka raudāt.
. .

«Lieb' Mutti
. . . nu kādēļ tā?!» Kuniberts sāpīgi sarāvās... «Nav taču ne-

kāda iemesla
...

un kādēļ tu tā
.
.

.

Ar laiku taču būs galīgi vesela
...

tu zini,

muti ...»

«Jā, jā,» viņa beidzot apmierinājās un nopūtās .. .
«Ar laiku būs galīgi

vesela, ar laiku
...

Es jau nekurnu, mīļo Ku—n
...

ko tie debesu spēki mums

uzliek, tas mums jānes ...
Es jau nekurnu . .

.»

«Nu, nav taču ne mazākā iemesla, lieb' Mutti!» Kuniberts viņu mierināja.

Glaudīja viņas sirmos matus, skūpstīja uz pieres, izlikās pat jautrs, kamēr viņu

galīgi apmierināja un tā sāka atkal smaidīt.
. .

«Ku—n, vai tu neparunāsi ar Līschenu?» baronese uzsāka pārtraukto pave-

dienu. «Viņas vīram taču iespaids uz plašām aprindām, kuras piedalās pie

vēlēšanām ...»

«Es neesmu kompetents nekādas valodas uzsākt!» Kuniberts dzestri atbildēja.
«Bez tam jūsu vīra kungs ir latvietis. Nav vēl izspriests jautājums, vai mēs,

vācieši, ar jums, latviešiem, vispār gribam un varam kopā iet...»

Tas bija izsacīts tik saltā, noraidošā tonī, ka Starpina kundze jutās tīri ap-

vainota ..
.

«Ka jau ne. tad ne. ..» viņas križuļi pie roku sprādzes enerģiski
noskanēja

. . .
«Mēs jau nelūdzamies

. .
.»

Vecā kundze nelaimīgi nolūkojās uz Līschenu, it kā gribēdama sacīt: «es

taču tur nekā nevaru darīt!
..

.» Turpretim skaudīgās gaviles vecās Svīchelbein

vaigā liecināja, ka junkers runājis viņai no sirds
...

Tikai baronese par tādu

atbildi likās ļoti pārsteigta . .
.

«Es nesaprotu,» viņa sacīja, «tā ir lieta, kas nopietni pārbaudāma ...
Es

domāju, ka vajadzības gadījumā mēs varētum iet kopā pat ar latviešiem
.
.

.

Bet

te ir kas vairāk. Kā Līschena atzīstas, tad ne viņa pati, ne arī viņas vīrs sim-

patizē ar latviešiem ...»

«Lai, nu lai!» Starpina kundze pietvīkusi iemeta starpā . . . «Junker Kuni-

berts domā to, kas nemaz nav ...»

Kuniberts viņas ierunu neievēroja. «Jā, kādas garantijas tad mums ir, ka tie

patiešām balsos par mums?» viņš vērsās pret baronesi
.
.

.

«Nu, Līschena taču saka, ka tie gatavi iet ar mums!» baronese attrauca. «Mēs

taču gan varēsim viņai ticēt. ..»

«Līschena mums arvien bijusi mīļa un uzticama persona,» konsula kundze

no savas puses apstiprināja.

Kuniberts padomāja. «Tas būtu tad liekams priekšā vēlēšanu padomei,» viņš
beidzot sacīja .

. .
«Es te uzsākt kādas sarunas jau nevaru tādēļ vien, ka man

absolūti nav laika . . . Jūs varat pašas uzņemties to vidutājību. Izrunājieties
.. .

vakarā mēs jau būsim pie tevis ...»

«Otons man teica,» baronese atbildēja. «Tātad tu pilnvaro mani ar Līschenu

izrunāties ...»
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«Esi tik laipna!» izvilcis pulksteni, tas piebilda. «Ilgāk kavēties man nav

laika ne minūtes .
.
. lūdzu mani atvainot

.
.

.
Tātad, Ortrude, mēs redzēsimies! . . .

Un tu, lieb' Mutti, esi spirgta, esi braša
...

Jā, jā .
.
.»

Noskūpstījis viņu uz pieres un palocījies pret pārējām, viņš bez liekiem roku

spiedieniem izslīdēja no istabas.

lestājās brīdi klusums.

Līschena tomēr jutās aizskarta. «Junker Kuniberts palicis lepns,» viņa sūrojās,

«agrāk viņš tāds nemaz nebija . . .
Bet, ka

ne, ne, mēs neuzbāzīsimies
. . .»

«Ach, nē jau!» baronese atbildēja. «Viņš tikai ar to slimību tāds. Un,

otrkārt: viņam patiešām tur liela teikšana nav...»

«Kas tad viņam kait?» Starpina kundze iejautājās. «Kādēļ viņam tā roka

tāda?. . .»

Baronese nezināja, ko atbildēt. Politika tomēr prasīja turēt Līschenu pie laba

prāta. «Nu, labi, tu jau mums esi tuva persona, tev mēs varam to uzticēt. ..»

viņa iesāka
.. .

«To viņš dabūjis divkaujā ar kādu latviešu studentu. Tam pēc

sava zemā stāvokļa nemaz nav bijusi tiesība no Ku—na kādu gandarījumu prasīt,

bet, tā kā tas cēlis lielu skandālu un Ku—ns no skandāla gribējis izbēgt,

viņš izaicinājumu pieņēmis . . .
Divkaujai bijis jānotiek ar zobeniem

.. .
Bet te

nu izrādījies, kā jau dažā labā citā lietā, cik ļoti tie latvieši ir neveikli
.
.

.

Ne-

prazdams īstos paņēmienus, tas students pārcirtis augšām pie elkoņa kādu

cīpslu .. . Maza, maza skrambiņa citādi, bet nu tā roka viņam no tam paliek
tāda ...»

«Jā, Līschen, skaties, kādi tie latvieši ir!» vecā kundze asaru pilnām acīm

sūrojās.
«Lai dievs pas!» Starpina kundze noraustīja kamiešus. «Ar tādām lietām

nevar vis j0k0t...»
«Hm!» Svīchelbein ironiski smīnēja. «Nevar jau no mužika prasīt to, ko no

izglītota
. .

.

Kam cits nav bijis rokā kā lāpsta un sprigulis, kā tas pratīs valdīt,
kā pienākas, zobenu

.
. .»

Viņas ierunu tomēr neviens neievēroja.

«Izrādās, ka labāk būtu bijis, ja Ku—ns izaicinājumu kā nepiedienīgu būtu

galīgi noraidījis
. .

.» baronese vēl piebilda. «Tagad par to runāt par vēlu. Tikai,
Līschen, lūdzu to, ko mēs tev uzticam, nevienam tālāk neizpļāpāt

... Jo citādi

tie latvieši varētu sākt iedomāties . . .»

«Nu, kas man!» Līschena atmeta ar roku. «Ne mana cūka, ne mana

druva ...»

Tā viņas pārrunāja vēl par šo un to, kamēr bija klāts kafejas galds, un viņas
devās turpu . . .

Pie kafejas sabiedrības piedalījās arī Herta un Izolde . . . Bet ar

gudru ziņu baronese vadīja sarunas tikai par vispārējām, nenozīmīgām lietām.
Bērniem, pēc viņas ieskatiem, neko nevajadzēja zināt no politikas . . . Līschenu

viņa «ducēja», bet Hertu uzrunāja ar «jūs», lai
gan arī citādi bija pret viņu ļoti

sirsnīga .
.
.

Abām jaunavām bija galvā daudz svarīgāki jautājumi nekā viņu dumjā vēlē-

šanu politika. . . Tās bija laimīgas, ka beidzot varēja piecelties no galda un

turēties par sevi.

Baronese nu beidzot ķērās lietai pie pašiem ragiem . . . Lai varētu ar Līschenu

īsti no sirds izrunāties, tā uzsāka pa latviski
. . .

«Tu saki, ka tavs vīrs uzstāsies par mums,» viņa sacīja. «Bet vait viņš tiem

citiem latviešiem to drīkst sacīt? ...»

Līschena it kā pieķerta piesarka, bet tad sasparojās . . . «Mans vīrs tai dumjai
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tautai arvien saka: kas mums tās pilsētas būšanas tik labi prot pārvaldīt kā

Herr fon Būngner un konsuls Rabemans? . . . Ko mēs, muļķa cilvēki, varam viņu
vietā likt? ...»

«Stimt!» baronese piebalsoja... «Tavs vīrs tā vakar vēlētāju sapulcē iztei-

cies
..

.» Še jāpiemin, ka vāciem bija organizēta smalka izlūku kārtība latviešu

vēlētāju sapulcēs, tā ka viņi zināja pēdējo vārdu, ko katrs runājis. «To arī tiem

citiem vajadzēja ieskatīt, bet viņi ir tikai klieguši: nost ar vāciešiem!»

«Lai viņi kliedz, manam vīram pašam savs padoms galvā!» Līschena atmeta

ar roku. «Natīrlig, viņš taču neies katram priekšā klāstīt, ka tas dos savu balsi

vāciešiem. Tik gudrs jau viņš ar ir!»

«Jā, jā, Līschen, bet palūk, kā tas ir?» baroniete iebilda. «Ja visi ir pret

viņu, tad viņš maz mums ko varēs līdzēt ...»

«O, par to nu nebēdājiet!» Līschena iesaucās. «Ko tur uz tām sapulcēm

kliedz, tas nav nekas; manam vīram tur pavisam cita taktika . . .
Cik pie viņa

vmūžos nepieiet ļaužu, viņš aprunājas itin klusu: vēlēsim to un to! . ..
O, mans

vīrs saka, es tiem vācu kungiem ļoti daudz balsu varētu sagādāt.
. .

Bet tad

tiem kungiem arī vajadzētu to cilvēku ievērot, kas par tiem turas
. .

.

Aber kad

viņi to neievēro! . . .
Man' vīrs ļoti ļauns, ka «štadtamt» tam vīnūžus neļauj turēt

vaļā arī pa nakti kā Treijam un Pļausim
. . . Kaut gan viņš ar konsul kungu par

to runājis un konzul kungs viņam to apsolījis .
.

.»

Tas bija tas kamols, kas nospieda viņas sirdi, bet nu viņa to bija atvieg-

lojusi . . .

«Es jau konsul kungam par to sacīju!» baronese it kā taisnojās. «Aber viņš
sak: tā kā Starping to liet' grib, tad tas nav īst' «logisch». Viņam vajadzētu,

pienest kādus pierādījumus, ka unbedingt ir vajadzīgs priekš vien liel lauž daļ,
ka to restoracion būtu pa nakti vaļā

.
.

.

Par to nachthandel recht tam būtu jāiz-

pēik tād sevišķ papīr, tad tikai štadtamt viņam to var atvēlēt
.
. . Vai tad viņam

galu galā tas būs rentabel?»

«Ja jau grib, tad visu var!» Starpina kundze attrauca. «Vai tad Plausis vien

var samaksāt, un, ja ienāk, kādēļ tad nevar samaksāt. . . Spās!
.. . Man vīrs

teic tā: saki tu tiem kungiem, ka šoreiz varu tiem gādāt sevišķi daudz balsis
.. .

Aber pasaki tu viņiem, ka tik muļķis vairs nebūšu, ka nezināšu, par ko. Ja es

priekš viņiem strādāju, tad man arī vajag par to kam atlēkt...»

«Nu, selbstverstāndlich!» baronese piebalsoja. «Konsul kungs nekad tav

vīram nav sliktu vēlējis, un arī barons fon Bimmelštein ne
.. .

Nu, iedomājiet
tik to lēt kredit, ko jūs dabū no bāriņ naud uz jūsu nam. .

.»

«Bet nakts vīnūžu mums vēl nav!» Starpina kundze pastrīpoja. «Man vīrs

saka: ja būs tas, es strādāšu . . . Citādi, viņš saka, lai tie dara, ko grib ..
.»

Baronese pārdomāja
. . . lestājās brīdi klusums

. . .
«Nu lab, es konzul kungam runāš par to,» viņa sacīja. «Un, ja vien būs

iespējams, tu var paļauties, ka tavs vīrs to koncesiju dabū
. . . Aber tikai ar to

norunu, ka tavs vīrs gevvissenhaft — —»

«Nu, selbstferštendlīgi!» Starpina kundze priecīgi attrauca. «Man vīrs darīs

savu pienākumu .. . Und viņš to lietu prot! Kamēr citi kliedz un sauc, viņš it

klusā garā aprunājas ar vienu un otru, un balss rokā! Tie nu izkliegušies domā,

nu tur būs diezin kas! Bet Kuchen! .
. .

Saskaita balsis un redz, ka izvēlušies

atkal cauri . . Es jums saku, jūs varat paļauties uz manu vīru. Visa «štadtamt»

partija tiks ievēlēta savās vietās, kā bijusi.»

Sajūsminātās vācu dāmas priecīgi smaidīja un nolūkojās uz Līschenu kā uz

savu glābēju .. .
Pat vecā Svīchelbein, dabūjusi nojautu par viņas īstajiem nolū-
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Īriem, uzskatīja viņu pavisam ar citām acīm. «Tas labi, Līschen, tas labi, ka jūs
saviem kungiem tik uzticami!» viņa aizkustināta sacīja «Turieties arvien joprojām

pie saviem kungiem, un jūs nebūsiet krituši ...»

Konsula kundze bija paķērusi adīkli un runādama čakli strādāja. «Nu jā!»
viņa pacēla savas briļļotās acis. «Kam tad jums jāpateicas par savu kultūru un

bildung? .
.

.
Vienīgi mums, vāciešiem ...»

Baronese nu gan tādu sentimentalību neizrādīja. Priekš viņas bija veikals un

vairāk nekas. «Mēs gan paš esam ļoti stipri, Līschen,» viņa apgalvoja . .
.

«Mums

tik daudz balsu, ka mums jau izrēķināta droša uzvara. Aber, tā kā mēs tiem lat-

viešiem gribētu sagatavot vienu lielu nīderlāgu, tad nav ausgešlossen, ka mēs

ietam kopā ar visiem labi domājošiem, t. i., tādiem, kas grib atzīt mūsu kontinui-

tat' . . . Mēs arī no latviešu vidus dažus kandidātus izraudzīsim, bet tikai tādus,
kādus atzīsim par derīgiem. Zum Beispiel, tavu vīru un citus

...

Es tādēļ likš

tavu Vorschlag priekšā, un es domāju, ka vēlēšan komiteja to atzīs par
labu

.. .

Tad tu, Līschen, varēs pienākt un dabūs zināt...»

Līschena, galvu locīdama, piebalsoja. «Bet vēl kas!» viņa piepeši iebilda.

«Redziet, tur būs izdevumi
...

Ir taču jāsadzer ar vienu otru kopā .
.
. Tas tok

tiks manam vīram atlīdzināts?»

«Nu, natūrlich!» baronese attrauca. «Tie tiks izmaksāt no vēlēšan fond
. . .

Mēs
sogar ir rēķinājuši izmaksāt par katru štimm divdesmit pieci rubel baar, ja

tas būtu vajadzīgs . . .
Šād izdevum tavs vīrs priekš mums var taisīt

.
. .»

«Alzo, tad jau tā lieta ir pilnīgi kārtībā!» Līschena iesaucās. «Nu, teic, ka

latvieši ar vāciešiem nevarot kopā iet?! Kādēļ tad nevar iet?
..

.»

«Nu, selbstverstāndlich,» baronese nobeidza, «mēs jau citād nemaz nevar .. .
Mēs tokš vis ir vien dzimten bērn, un mums visiem vien gemeinsame Scholle

. . .

Ja mēs savā starpā ved vien cīņ, tad tokš mēs
—

wie sagt man das: — griež
viens iekš oter mies ...»

«Jā, jā, tā saticīb ir vien gauž lab liet!» konsula kundze nopūtās, čakli

adīdama.

lenāca kambarjumprava un paziņoja, ka baronietei zirgi atbraukuši pakaļ. . .
Laiks bija šķirties

. . .
Izkratījušas abpusēji savas sirdis viena pret otru, tiklab

mātes, kā meitas ardievojās, it kā atvieglotas un garā pacilātas . . .
Vārdu sakot,

abas partijas un paaudzes jutās ar lietu gaitu lieliski apmierinātas
. . .

Fon Bimmelšteinu nams atradās pilsētas augstmaņu iecirknī Strēlnieku dārza

rajonā . . . Māja atradās greznā dārzā, nebija visai liela, bet tika apdzīvota vie-

nīgi no viņiem pašiem un saimes
. . . Pēdējā bija ļoti liela. Baronese Ortrude, kā

sacīt, «veda ļoti lielu namu» . . . Viņas salons bija viens no iecienītākiem. Staļļos
mita vairāki braucami un pat jājami zirgi, remizēs (vāgūžos) vairākas ekipāžas
un kamanas ar fon Bimmelšteinu ģērboni .. . Arī siltumnīca un oranžereja tai

bija. Tas viss prasīja dārznieku, kučieru, staļļu puisi, namiķi, sulaini, istabas

meitas un kambarjumpravas
...

Un visiem tiem vajadzēja savu telpu . . .

Baronese ļoti cienīja sportu un pie braukšanas pati labprāt kučierēja. Viņas
lielākais prieks bija iejāt jaunus, nevaldāmus zirgus, pie kam viņai lielā mērā

palīdzēja daudzie Otona fon Bimmelšteina brālēni un tālākie radinieki . . . Jau-
nākā laikā

ap viņu tinās kāds Egons fon cur Bimmelštein-Capels .
. .

Tas bija

dienējis prūšu armijā un sasniedzis leitenanta grādu, bet ņēmis atvaļinājumu, kā
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runāja, tā saukto, «schlichter Abschied»
..

.
Tomēr kareivja mundieru tas vēl

labprāt nēsāja un bija sievietēm diezgan bīstams. Mantas un līdzekļu viņam ne-

bija nekādu, tomēr turēja zem sava muižnieciskā goda pieņemt kaut kādu vietu,

kas atgādinātu tirdzniecību, piemēram, par grāmatvedi vai kasieri. Turpretim

suņus un zirgus dresēt un sirdis lauzt — gan vecas, gan jaunas, tas ieska-

tīja par profesiju, kas piemērota pilnīgi viņa muižnieka godam.

Varēja būt, ka viņam ar baronesi kāds sakars, bet, kā mēs zinām, tas bija

mēģinājis tuvoties viņas meitai Izoldei. Varēja būt, ka viņš, tāpat kā Pudiķis,
lai iegūtu meitu, turējās ar māti, bet varbūt arī meita bija tikai tas iemesls, lai

tuvotos mātei. .
.

Mēs nopratīsim, ka barona un baroneses laulības dzīve nebija tāda, kāda

tā izrādījās pasaules priekšā. Viņš bija pirmais, kam apnika mājas maize un kas

sāka meklēt pārmaiņu ārpus mājas. Viņš bija liels retumu cienītājs, it sevišķi
kas attiecas uz teātra un cirka māksliniecēm. Kur vien kaut kas tanī ziņā bija ievē-

rības cienīgs, tur arī viņam vajadzēja no šāda zieda sūkt. .
.

Aiz mākslas cienīša-

nas segas un gara radniecības, dvēseļu saskaņas un tā tālāk tas plūca no aizliegtā
koka augļiem, kur vien pietikdams.

Viss jau būtu ļoti labi, bet tas radīja lielu iztrūkumu baroneses Ortrudes lau-

lības dzīvē. Viņai, zem kuras pilnajām krūtīm verda vesels vulkāns, blazētais un

par viņu stipri vecākais barons jau tā deva par maz. «Not kennt kein Gebot!»

(Trūkums neatzīst nekādu bauslību), kā vācietis saka .
.
. Viņai bija jāskatās

uz citu pusi, kas tai palīdzētu viņas miesas bēdās. Labi cilvēki ir bijuši un būs

visos laikos, un baronesei Ortrudei līdzētāju netrūka, tiklīdz tā nepārprotami lika

noprast savu nolūku.
....

ledami katrs savus ceļus un meklēdami visvisādus piedzīvojumus, tie reiz it

romantiskā kārtā bija sanākuši kopā kā gluži svešas personas. Kādā masku

ballē maskotais barons bija griezis sevišķu vērību uz kādu maskotu ugunīgu
būtni

. . . «Ein Blitzvveib!» viņš pie sevis iedegās un ar visu savu rafinēto un

piedzīvojumu bagāto veiksmi mēģināja to iegūt.
. .

Bet, lai izbēgtu katram skan-

dālam, tas paturēja masku arī chambre sēparēe un savas pielūgtās apkampienos,

tāpat arī visdziļāko inkognito aiz maskas paturēja viņa . . .
Taču viņam būtu ļoti

interesējis zināt, kas viņa tāda, jo likās būt dāma no labākām aprindām. Glāstī-

dams viņas vaigu, tas neviļus ar savu briljanta gredzenu ieskrāpēja tur švītru

netāļ no auss. Otrā dienā pie brokasta galda tas pamanīja šo švītru savas laulā-

tās draudzenes vaigā — — — Viņa turpretim ēda ar mierīgāko sirdsapziņu un

labāko apetiti, jo tai nenāca ne prātā, ka viņas partners ir bijis viņas pašas lau-

lāts draugs. .
.

Tas bija rūgts kumoss nabaga blazētam brīvkungam! . . . Viņš pat nedrīkstēja
«scēnu taisīt», un ko tas arī būtu līdzējis? Pastāvēt uz laulības šķiršanu būtu

priekš viņa ļoti riskanti. Par savu saimniecisko pamatu tam bija jāpateicas vienīgi
sievai. Ja viņam būtu jāatmaksā tās milzīgā pūra nauda, tas būtu izpostīts cil-

vēks
.

. . Viņš arī bija tik objektīvs ieskatīt, ka vainas vislielākā daļa ir viņa paša
pusē, paturēja noslēpumu viens pie sevis un atlīdzību

par to arī turpmāk meklēja
ārpus mājas

.
.

.

Tā mazpamazām, ne vārda nerunājuši, viņi klusu sapratās un gāja katrs

savus ceļus. Pie tam viņa to izdarīja ar tik korektu diskreciju, ka tur ne gailis
pakaļ nedziedāja. Viņam vēl šad un tad iznāca mazi skandalīši, kuri vēlāk ar

pūlēm bija noslēpjami, — viņai nemisējās nekad!
.. . Viņa labais vārds caur

viņu nekādi necieta. Taisni otrādi, pasaules priekšā viņa bija tam tā korektākā

laulātā draudzene un asi nosodīja katru izlaidību
..

.
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Viņš ieskatīja, ka nav iemesla ir domāt par šķiršanos! Viņu «nelaimīgā»
laulība jau bija taisni «laimīga». Nekādu važu viņi nejuta. Aiz kulisēm katrs

dzīvoja uz savu roku, bet uz ārieni, pasaules priekšā, bija viens un viens! Nama-

māte apsvēra rūpīgi katru soli, lai neciestu mājas labais vārds un viņas vienīgai

meitai Izoldei nekas nebūtu par piedauzību. Tā uz to cienīgāko reprezentēja Bim

melšteina namu un bija lielākais balsts sava vīra politikai ...
To visu viņa

izdarīja, tā sakot, ar grāciju!
No tālienes arī neviens nevarēja spriest, ka šo laulāto draugu starpā būtu

kāda plaisa. Sieva pret vīru izrādīja cienību, respektēja viņa idejas un tās vei-

cināja. Un viņš no savas puses bija tas sirsnīgākais un galantākais laulāts draugs,
pret savu sievu uzmanīgs un pateicīgs par viņas pabalstu

..
.

Rauti un viesības pie Bimmelšteiniem bija tie spožākie un iecienītākie, un

ikviens bija lepns uz to, kam bija pietikšana viņas salonā. Tur iemājoja īsta

baltu politika, tur tika darīts iespaids uz augstām amata personām. Muižnieku

maršali, pilsētas galvas, resoru priekšnieki un pat gubernatori rēķinājās ar tiem

ieskatiem, kas te tika izsacīti. Dažs labs baltu ēdējs tika padarīts par
baltu

glābēju, dažs labs nikns lauva
par rāmu jēru . . . Pat tik liels slavofils kā toreizē-

jais gubernators Zinovjevs 175 bija izturējis te savu pārbaudījumu, un tikai tad,

kad nekas nelīdzēja, tas nebija vairs te redzams
..

. vai nu to vairs nevēlējās,
vai arī pats vairs nevēlējās še būt

..
.

Tā arī šodien viņa savam vīram bija ticīgi pie sāniem, kad viņa salons pildī-

jās ar pirmiem un labākiem Rīgas vācu dēliem. Visi tie bija ieradušies uz

iepriekšēja ielūguma pamata. Starp citiem te redzēja pilsētas galvu R. fon Bing-

neru, viņa biedru Ludvigu Kerkoviusu, pilsētas sekretāru Eiženu Altu, rātstiesas

prezidentu fon Svartcu, hipotēku biedrības prezidentu konsulentu Konrādu Born-

hauptu, biržas komitejas reprezentantu Konstantinu Canderu, Lielās ģildes locek-

ļus un tirgotājus Jul. Burchardu, G. Fārbachu, V. Feldu, Eduardu Grādi,

Ad. Zelneru, A. Vinkann, amata meistarus no Mazās ģildes Kundu, Minutu,

Ostvaldu un Fr. Brunstermani, lielo baltu patriotu un bijušo Vidzemes guberna-
toru Augustu fon Etingenu, Stāmerienes baronu Ed. Volfu, juristus Maksi Tun-

celmani un Ervinu Moricu, avīzes «Rigasche Zeitung» redaktoru fon Buchholcu,

sirmo konsulu Georgu Rabemani un viņa dēlu Kunibertu Rabemani. Pēdējais bija

sevišķi kustīgs, formulēja jau gatavas dažādas rezolūcijas un pārlaboja viņu
redakcijas ...

Ar savu ļengano, savītušo roku tam nācās diezgan grūti ko

uzrakstīt, kādēļ tam tā bija jāpietura ar otru veselo roku .
.
.

Salons bija tik plašs, ka viņu varētu izlietot pat publiskiem rīkojumiem ...
Viņu pušķoja grezni ornamenti, antika skulptūra un fon Bimmelšteinu senču ģī-

metnes eļļas krāsās
. . . Liels un plašs bija ari vestibils ar daudziem ģipša un

bronza tēliem iz vecās grieķu mitoloģijas, bet fresku zīmējumiem no Nibelun-

giem. Logi bija krāsoti ar skatiem iz vecvācu dzīves. Daudz bija bruņinieku
dzelzs kostimos un daudzas nosārtušas «edeldāmas» ar kuplām, pārsietām gūžām.

Salonam blakus atrodošā telpā bija ierīkota maza bufete, kur kungi varēja

dabūt visādus uzkožamos un atspirdzinājumus. Tāpat tika sniegta apkārt kafeja

un cigāri . . . Mājas kungs un kundze visus sagaidīja un bija ārkārtēji laipni un

uzmanīgi saimnieki.

Kad visi pilnā skaitā bija ieradušies, kam vajadzēja būt, un viesi pirms ap-

spriešanās vai nu ko iebaudīja, vai savā starpā.sarunājās par šo un to, pie dur-

vīm vēlreiz piezvanīja . . . lenāca sulainis ar vizītkarti
. . .

«Fon zur Bimmelstein-Zappel,» mājas kundze izlasījusi to sniedza savam

kungam.
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Barona piere aptumšojās .. .
«Liekam barona kungu atvainot, ka nevaram

viņu tagad pieņemt,» tas sulainim sacīja. «Mums acumirklī neatliekamas, svarī-

gas darīšanas. .
.» Pie tam viņa perfidais smaids noslīdēja sāņus uz baronesi un

bija domāts arī tai
. . .

Baronese negribot mazliet nosarka un neizprazdama savu vīru uzlūkoja
..

.
«Lietas svarīgums varbūt prasa, ka arī Egons ar savu padomu būtu klāt?» viņa
iebilda.

«Non, ma chēre!» fon Bimmelšteins valšķīgi pasmaidīja kā pret bērnu, ku-

ram noraida viņa lūgumu. «Viņam priekš tam nav vajadzīgais «cenzums» un

«penzums» ...»

«Kā jūs atzīstat par labu, mon chēre,» viņa sacīja, cenzdamās vīram apslēpt
savu nepatikšanu. . . «Sakiet barona kungam,» viņa diktēja sulainim, kurš vēl

arvien gaidīja uz pavēli, «ka katrā citā laikā viņš mums būs patīkams viesis . ..»

Viņa to teica tādā tonī, ka lai barons to saprot . . .

Knaibīdams lūpas, viņas vīrs norija rūgto kumosu. Apstiprinājās tomēr viņa

aizdomas, ka šim ģeķim un nenozīmīgam lupatām pie Ortrudes ir «cenzums» un

«penzums» . . .

Tomēr par to ilgāk galvu lauzīt viņam nebija ne laika, ne patikas, jo sa-

pulcējušies kļuva nepacietīgi. Viņa pienākums kā namatēvam tādēļ bija apsprie-

šanos ievadīt. «Cienītie kungi!» viņš uzsāka. «Kritiskos brīžos baltu patrioti un

Rīgas vadošie gari arvien kopēji apsprieduši savu stratēģisko stāvokli un ap-

svēruši savus spēkus un savus līdzekļus . . . Pamatodamies uz šīm vecām tradi-

cijām, esmu pagodinājies jūs, mani kungi, kas esat mūsu atklātās dzīves vadītāji,
ieaicināt pie sevis minētā nolūkā... Acumirklis, kādā mēs tagad elpojam, ir

priekš mums ļoti kritisks. Patlaban stāv priekšā pilsētas domnieku vēlēšanas, un

tādēļ nebūs lieki apsvērt, zem kādiem apstākļiem mēs šoreiz cīņā ejam. Mūsu

vecā un vēsturiski pārbaudītā iekārta ir apdraudēta uz visas līnijas. Kā zināt,

kopš 1877. g. vecās rātes administratīvā vara pārgāja uz jauno pilsētas domi un

valdi. Tagad mēs vairs nevaram pēc savas atziņas noderīgus vīrus pilsētas pār-
valdē iekooptēt, bet tos ievēl, un pie vēlēšanām piedalīties tiesība ļoti plašām ap-

rindām, tā ka mūsu stāvoklis komūnas pārvaldē nav vairs nodrošināts, bet ir

stipri apdraudēts .. .
Mēs nu neesam pieturējušies pie tās taktikas kā savā laikā mūsu priekšteči

zem Katrinas Lielās, kurai labpatika mūsu rāti atmainīt ar maģistrātu. Toreiz

visi labākie gari jaunās iestādes boikotēja. Rātskungi un birģermeistari nolika

savus amatus un mandātus. Neviens vairs nepieņēma nekādu amatu un neļāvās

maģistrātā ievēlēties. Bija grūti sadabūt cilvēkus, kas lai pārvaldītu pilsētas orgā-

nus. Visi kā viens vīrs izvairījās no jaunajām iestādēm un personām, kas bija
pieņēmušas amatus un kompromisu ar jauno kārtību. Šāda neatlaidīga un izturīga
pieķeršanās vecai kārtībai nepalika bez panākumu. Apmēram pēc gadu desmita,
kad uz troņa nāca ķeizars Pauls — mūžīga lai ir viņa piemiņa — tas mūsu tie-

sības atkal atjaunoja un veco rāti restaurēja. Tā viņa pēc tam pastāvēja vēl

nepilnus simts gadus . . .
Tagad mēs pieturamies pie gluži pretējas taktikas . . .

Mēs neboikotējam.jaunās
iestādes; taisni otrādi, cenšamies tās paturēt savās rokās. Mēs neatsakāmies no

jaunizdotiem likumiem, bet cenšamies tos iztulkot visplašākā mērā sev par
labu.

Mēs neesam pretim reformām, bet taisni par tām rūpējamies, tikai prasām, lai

tās būtu piemērotas mūsu dzimtenes atsevišķiem apstākļiem. Laika riteni atgriezt

atpakaļ mēs nespējam. Jauni laiki prasa savas tiesības, un mums ar tiem jārē-

ķinās. Savas vecās privilēģijas uzturēt joprojām pilnā mērā mums nav ne mazāko
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cerību, bet glābt mēs varam,
kas vēl glābjams. Tas iespējams, ja piemērojamies

jauniem laikiem un raugām tos grozīt savā interesē
.. .

Ir mazliet kas panākts
..

. Mēs esam dabūjuši vēlēšanu kārtību pēc trīs

klašu sistēmas, pie kam lielie nodokļu maksātāji samērā bauda lielāku noteikšanu.

Vācu valoda vēl pagaidām atstāta mūsu komunaliestādēs. Mums ir vēl mūsu vecā

rātes tiesa ar visām viņas nozarēm. Mēs cenšamies izdabūt cauri atsevišķu tiesu

reformu Baltijā, piemērotu šejienes vajadzībām un apstākļiem
...

Ir maza sau-

jiņa no vecām tiesībām mums vēl palikusi — —».

«Bet tā patlaban taisās mums izkust rokās, — atvainojiet, ka pārtraucu,»

rātstiesas prezidents fon Švartcs iebilda. «Mēs dzīvojam bez cerības un bez nā-

kotnes. Katru acumirkli mums var pasacīt: diezgan nu,
kar vadzī savu amatu!

Būs citi, kas tiesās pēc citas formas un uz citiem principiem ...»

Citādi viņš kā jovials un jautrs cilvēks ienesa arvien sabiedrībā jautrību, bet

tagad viņa rezignācija atstāja drūmu, nospiedošu iespaidu.
«Manaseina revizijas sekas!» barons paskaidroja. «Bet mēs stāvam savās

vietās un darām visu, kas mūsu spēkos. Ja tad pretekļus nevaram novērst, tad tā

nav mūsu vaina. Vismaz mēs centīsimies arī tiesu pēc jaunās kārtības paturēt
savās rokās, tāpat kā esam paturējuši savās rokās administrāciju ...»

«Ļoti pareizi!» vairākas balsis apstiprināja.

«Tāpat, likvidējot veco pilsētas administrāciju,» fon Bimmelšteins turpināja,

«esam iztulkojuši likumu tā saucamām «trim kārtām,» t. i., rātei un abām ģil-

dēm, par labu. Pēc vecās, labās kārtības Rīgu pārvaldīja rāte kopā ar lielo un

mazo ģildi. Pilsētas uzņēmumus, piemēram, gāzes un ūdens vadus, pārvaldīja vie-

nīgi ģildes, kurām priekš tam bija noderīgi vīri. Šie vīri palika savās vietās arī

pie jaunās domes. Mēs nu konstatējam pirms faktu, ka gāzes un ūdens ietaises

nav pilsētas, bet minēto triju korporāciju īpašums. Tātad, ja pilsēta patura gāzes
un ūdens iestādes savā īpašumā, tai jāizmaksā abām ģildēm un rātei tā vērtības

daļa, kas atliek, atskaitot no minētām iestādēm obligāciju parādus. Pēc sevišķi
ieceltas komisijas atziņas, kurai jāpārbauda minētās īpašuma tiesības, un archi-

tekta Neibergera un inženiera Tomsona atzinuma korporācijas no pilsētas var

prasīt 377.000 rubļu.»
«Vismazākais!» Maksis Tuncelmans piebilda.
«Jūs sapratīsat, ka ģildes ir mūsu elementam vairāk nodrošinātas nekā pilsē-

tas komunalvalde. Komūnā apmesties, iegūt īpašumus un tamlīdz tiesības iespē-

jams ikvienam, ģildēs par
biedru kļūt var tikai tas, kuru mēs uzņemam. Mēs uz-

ņemam tikai savus ļaudis un mums padevīgu elementu. Tādēļ stiprināt ģildes
materiālos pamatus ir mūsu interesē

.. .
Pilsēta, protams, var celt jaunus gāzes

un ūdens vadus, bet arvien tai izdevīgāki atpirkt jau esošos. Cerēsim, ka arī

jaunās domes sastāvs būs tikai patriotisks un iznesīs šādu lēmumu, tā ka atkritīs

visas tiesāšanās šīs lietas dēļ. No Pēterpils, diemžēl, pienāk uztraucošas ziņas.

Valdības aprindās iekustināts jautājums par mūsu trīs klašu vēlēšanu sistēmas at-

mainīšanu ar tādu, kur visiem vēlētājiem vienlīdzīgas tiesības. Tas nozīmē, ka

balsis turpmāk gan tiks skaitītas, bet nevis svērtas! (Balsis: «Cik netaisni!») Un,

beidzot, viena ļoti drūma ziņa — kas tas smagākais sitiens priekš mums — arī

no pilsētas pārvaldes vācu valodu projektēts izskaust! Visas darīšanas bez izņē-

muma lai tiktu vestas krievu valodā ...»

«Vai tas jel iespējami!» gandrīz visi kā vienā balsī iesaucās .. .

«Arī es esmu ievācis šo drūmo vēsti,» «Rigasche Zeitung» redaktors fon

Buchholcs apstiprināja. «Ne tikvien pilsētas valdei visi protokoli un raksti būs
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jāved krievu valoda, bet ari pilsētas domes sēdes nevarēs runāt citādi ka pa

krieviski
.

. .»

Sī ziņa bija tik uztraucoša, ka sirmajam konsulam Georgam Rabemanim ci-

gārs
izdzisa un galva sāka trīcēt. «Nevar būt!» viņš, acis ieplētis, iesaucās. «Tad

jau mums visiem jāpaliek mēmiem
...

Es taču neprotu savas domas citādi

izteikt un sakārtot kā vien pa vāciski ...»

«Tas ir pats labākais līdzeklis, kā aizdzīt kulturelo vācu elementu no komu-

nālās pārvaldības,» fon Buchholcs aizskarts sūrojās. «Kā?!
..

.

Tas nozīmē, ka

vācu kultūra, kas zemei nesusi tik daudz svētības, tiks apklusināta un viņas vietā

stāsies nekulturelais krievu birokrātisms . . .»

«Es nekad šādus noteikumus nepieņemšu,» pilsētas galva fon Bingners
sacīja. «Es krieviski nerunāšu, tādēļ ka es šo valodu nesaprotu ..

.»

«Un es atkal protokolu krievu valodā nerakstīšu!» Eižens Alts, pilsētas sekre-

tārs, kategoriski noteica.

Vecais konsuls manāmi ietrīcējās. «Jūsu magnificences, es nesaprotu, kā jūs

to darīsat?!» viņš sāpīgi iesmējās. «Ja izdots uz tam attiecīgs priekšraksts, tad

taču to neievērot būtu tas pats, kas pretoties valdības varai?
...

Es domāju, mēs

būsim spiesti padoties ...»

Dziļš klusums liecināja par šo vārdu nopietnību. Nekas nebija pretīgāks un

absurdāks īsta balta psicholoģijai kā sasliešanās pret valdības varu
. . .

«Un tomēr,» fon Etingens pēc brīža ieminējās, «tas nedrīkst notikt bez
pro-

testa. Gandrīz jau septiņi simts gadus pastāv Rīgas pilsēta. Viņa mainījusi

dažādus virskungus: zviedrus, poļus, krievus. Bet viņas valoda bijusi arvien vācu

valoda. Gandrīz divi simti gadus Rīga kā vācu pilsēta atradusies zem krievu

sceptera. Divi simti gadus, vāciski runādama, tā ir bijusi tā labākā Krievijas

pavalstniece. Un nu uzreiz. — — kādam krievu birokrātam iekrīt prātā, un mums

uzreiz vajag palikt par
krieviem. Tas ir, mums vajag saprast to pretdabisko pro-

cesu, izlīst no savas ādas un ielīst citā!!! Nē, mani kungi, mēs tur vainīgi neesam,

ka citu valodu neprotam, neesam vainīgi, ka esam dzimuši un uzaudzināti kā vā-

cieši. Runājiet uz mums mūsu valodā, un mēs klausāmies. Runājiet jūs citā, mums

nesaprotamā, — mēs jūs nedzirdam — — »

«Es saprotu jūsu ekselenci,» Ludvigs Kerkoviuss iebilda (fon Etingens ag-
rāk bija bijis Vidzemes gubernators), «bet caur šādu protestu mēs ļoti daudz

riskējam. Mums ir vēl viens bīstamāks pretinieks nekā krievu birokrāts. No otras

puses mums mācas virsū nekulturelais latviešu pūlis un cenšas ieņemt mūsu

vietu. Ja mēs neizpildīsim valdības priekšrakstus, tas tos izpildīs. Sis ienaidnieks

mums daudz nopietnāks, un,
lai viņu atturētu, mums jānes zināmi upuri. Patlaban

stāv priekšā pilsētas domnieku vēlēšanas, uz kurām latvieši uzsākuši nedzirdētu

aģitāciju un taisās mums galīgi izraut no rokām trešo kūriju. Pateicoties mūsu

stiprai baltiskai sajūtai un mūsu teicamai disciplinai, mēs viņu uzbrukumu jau
divas reizes esam atsituši. . . Bet, kā trešo reizi ies, to mēs vēl nezinām ...»

«Par to ir pienākušas uztraucošas ziņas,» Otons fon Bimmelšteins sacīja.

«Vakarējā sapulce Latviešu biedrībā gandrīz vienbalsīgi atmetusi katru vienošanās

mēģinājumu ar mums. Ir turētas pret vāciešiem un pilsētas valdi kūdījošas runas.

Latvieši skaidri un gaiši nekautrīgi izsacījuši savu nolūku. Viņi negrib apmierinā-

ties vienīgi ar saviem aizstāvjiem trešā kūrijā, bet grib sagrābt savās rokās arī

pilsētas valdi . . . Mums ir pienestas sīkas ziņas par to, ko katrs izsacījies
. .

.»

Nervoza dusmu trīsa pārskrēja pār Kuniberta Rabemaņa miesu; grasoši viņš
pacēla savu novītušo roku

. . .



Arī citi saņēma šo vēsti vai nu ar nicinošu kamiešu noraustīšanu, vai bažīgu
uztrauktību

.
. . Sevišķi, kā rādījās, tā stipri uztrauca konsulu

.. .
«Mani kungi,» viņš sacīja, «man liekas, ka savas dzimtenes vēsturē esam no-

kavējuši īsto brīdi. Mums vajadzēja jau agrāk piegriezt vairāk vērības iedzimto

vajadzībām, atzīt tos par saviem līdzpilsoņiem un ar viņiem izlīgt. Tā mēs būtu

paturējuši viņus savā vadībā un kopotiem spēkiem varētu tad stāties pretim rusi-

fikācijas briesmām . .
.»

«Bet, tēv!» Kuniberts aizskarts iesaucās. «Tas jau absolūti neiespējams. Kas

grib iet kopā ar denunciatoriem un pamfletistiem? Ar Kalniņiem un Zaķīšiem,
kas mūs pastāvīgi apmelojuši un uzlaiduši mums šo Manaseina reviziju? Tiem

kā sevis līdzīgiem roku sniegt?
.
. . Nē, nē, nē!»

Viņš sauca uzsaukdams skaļā, plikā balsī.
. .

«Mans dēls,» vecais konsuls viņu mierīgi uzlūkoja, «tas tikai iekarsē asinis

un nedara nekā laba! Kā mežā sauc, tā mežā atskan. Bēdīgais, ko esam nokavē-

juši, ir tas, kā vadība pār latviešu masām nav mums, bet šiem Kalniņiem un Za-

ķīšiem, kas viņās sēj naida sēklu un tās saģiftē ... Ja mēs būtu latviešus pacē-

luši uz tā paša kultūras līmeņa kā mēs, tad viņi būtu tikpat labi vācieši, kā

mēs būtu labi latvieši
. . .

Mēs visi būtu balti! Mums vajadzēja radīt iz latviešu

vidus tādu inteliģenci, ar kuru mēs varētu saprasties, es domāju, tādu, kas stāv

ar mums vienādā kultūras līmenī...»

«Nav iespējams!» Kuniberts it kā atraidoši pacēla roku. «Kā var ar to sa-

prasties, kas rāsas ziņā nav līdzvērtīgs? To var tikai izlietot un kalpināt, bet ne

kā ar savēju saprasties ...»

«Rabemanim junior pilnīgi taisnība,» Ludvigs Kerkoviuss apstiprināja. «Lat-

vietis, kaut arī dabūjis izglītību, ir tikai latvietis! Mums nevar būt ar viņiem

nekas kopējs. Ar viņiem brāļodamies, mēs vilktu tos tikai uz augšu un ļautu tiem

pāraugt sev pār galvu. Mēs domātos viņus vadīt, bet tiktu no tiem vadīti
.. .

Protams, ka zemes politiku viņi iekārtotu tā, kā tas viņiem izdevīgāki ...
Es

principā esmu tam noteikti pretim ...»

«Atļaujiet, eltestera kungs,» konsuls sacīja, «es tādu vienošanos neprasu
lat-

viešu interesē. Mūsu pašu interesē es to labprāt redzētu, ciktāl tā mums var nākt

par labu. Tas ir taktikas un ne principa jautājums . .
.»

«Es jūs saprotu!» Kerkoviuss attrauca. «Mēs nekautrēsimies arī turpmāk lat-

viešus izmantot un izlietot, kur to spēsim. Bet tādēļ mums ar tiem nevajag nekādu

brāļošanos ...»

«Jūs man atļausiet paskaidrot, kā es to domāju,» konsuls lēni ieklepojās .. .
«Es atkārtoju: taktikas un ne principa jautājums. Mums būtu jādara iespaids

saimnieciskā ziņā. Mani kungi, es griežu jūsu vērību uz mūsu saimniecisko pār-

svaru. Latviešiem kredita apstākļi pilnīgi neattīstīti. Viņiem te, Rīgā, ja nemaldos,

tikai divas krājkases, 176
no kurām viena pie tam vēl neko nenozīmē. Viņi ir dar-

bīgi cilvēki, savā ziņā pat uzņēmīgi, bet tādēļ vēl jo vairāk no mūsu kredita at-

karīgi. Mums nu jārīkojas tā, ka viņu pašu interesē ir paturēt joprojām musu

labvēlību
...

Ar gandarījumu man jākonstatē, ka starp tiem mazums latviešu tir-

gotāju, kādi mums vispār ir, nav manīti nekādi atsevišķi šovinistiski centieni. Tie

pieslienas pilnīgi mums, tādēļ ka tas viņu pašu interesē ...»

«Tas pilnīgi no viņiem saprotams,» Kerkoviuss iebilda, «bet nesaprotami no

mums, ka mēs tos ciešam. Mums latviešu saimnieciskā attīstība ir vēl bīstamāka

nekā viņu inteliģence. .
.

Viņu turība un ietaupījumi pieņemas ar katru dienu.

Ja tas vēl tiek paveicināts, tad mūsu saimnieciskam pārsvaram var rasties tāds

pretspēks, kas to paralizē . . . Mums tādēļ vajag uzmanīties, ka latvieši ar musu
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kreditu nesāk organizēt pret mums komerciālus cietokšņus ...
let stipri baumas,

ka kāds Krauklīts gribot radīt jaunu tirdzniecības centru ārpilsētā un nokonku-

rēt mūsu veco Kaļķu ielu . . . Hipotēku biedrība jau tam savu kreditu neliegs ...»

«Kas? Hipotēku biedrība?!» Konrāds Bornhaupts atraidoši iesaucās. «Nē.

Hipotēku biedrība priekš šāda ārprātīga pasākuma nedos ne kapeikas ..
.»

Pārējie kungi iesmējās. Ne tādēļ, ka viņš tik noteikti izteica savus uzskatus,

bet tādēļ, ka tas caur degunu šņāca līdzīgi mopsītim, kas ne ar ko nav mierā.

Teica, ka viņam esot ļoti laba dvēsele, bet slima sirds, un tādēļ tas pastāvīgi

rājās un šņāca .. .
Bet tagad par to it kā

par
brīnumu uztraucās citkārt mierīgais konsuls. «Es

domāju, ka jūs, konsulenta kungs, rīkosieties pēc savas biedrības statūtiem,» viņš
sacīja. «Ja tur kādas vērtības būs ieliktas, jūs aizdosiet, vienalga, vai būvētājs lat-

vietis vai vācietis ...»

«Tikai pēc biedrības statūtiem!» Bornhaupts ķildīgi iesaucās. «Nekur tajos
nav sacīts, ka naudu vajadzētu aizdot pret ārprātīgiem pasākumiem. Tirdzniecības

centrs Maskavas Arrīgas kāpostu dārzā taču ir ārprātīgs pasākums vārda pilna

ziņā. Es
par to nedotu ne graša pat vācu cilvēkam, ne vēl kaut kādam baurim

..
.»

«Tas jau būtu savā ziņā boikots,» konsuls diezin kāpēc no šī paskaidrojuma
vilka konsekvences

.
. . «Finansu lietās pie mums līdz šim vēl nav šķirots vācu

rublis no baura rubļa
..

. Laikam gan nekur visu dzimtenes bērnu kopā iešana

nav tik nepieciešama kā tirdzniecībā. Te uzsākt savstarpēju cīņu būtu tas pats

kā griezt vienam otra miesā
...

Es domāju, ka mūsu saimnieciskais pārspēks dod

mums to dabisko tiesību bez maziskiem paņēmieniem visu tirgotāju elementu

savā labā vadīt.» /

«Vadīt, vadīt!» Bornhaupts ķildojās. «Kas gan grib bauru ķēniņš būt?!»

Konsuls sāpīgi iesmējās. «Saskaitiet savus biedrus Hipotēku biedrībā pēc

tautībām, un jūs redzēsiet, ka jau tas esat! .
. .

Tik liels ir bauru pārsvars Hipo-
tēku biedrībā . . . Un tie ļoti zin cienīt jūsu nopelnus pie biedrības pacelšanas ...»

«Ar mokām dabūjām cauri delegātu sistēmu,» Bornhaupts atmeta ar roku
.. .

«Citādi, — es bauru ķēniņš negribētu būt.»

lestājās brīdi dziļš klusums . . .Kungi klusu sūca savus cigārus . . .
«Aizkustinātā jautājumā,» fon Bimmelšteins uzsāka, «ir patiešām dilema.

Gribam mēs latviešu elementu pilnīgi boikotēt, mēs ciešam arī paši. Pie tam zem

tādiem apstākļiem mums blakus var attīstīties bīstama latviešu tirdznieciska orga-

nizācija. Izturamies mēs pret viņiem kā pret savējiem, mēs varbūt šo procesu

vēl ātrāk paveicināsim. Jo tas mums ir jāpatura acīs, ka latviešu saimnieciskā

patstāvība ir mums bīstama. Tirgoņi-latvieši sava kredita un veikalu sakaru dēļ

šimbrīžam gan vēl no mums atkarīgi, bet caur tiem pašiem kreditiem un sakariem:

tie saimnieciski stiprinās, un ir grūti kontrolēt, cik tie ar to top no mums neatkarī-

gāki
.. .

Daudz vieglāk lietu regulēt, attiecoties uz ierēdņiem. Latviešu komiji,

pārvaldnieki un mazāki ierēdnīši ir ļoti noderīgi ļaudis, un es nezinu, kā mēs

bez viņiem varētu iztikt. Tikai mums nevajaga laist viņiem iedzīvoties. Nevienam

latvietim nevajag dot tādu vietu, kas dod lielākus ienākumus par 50 rubļiem
mēnesī. Bez viņiem iztikt mēs nevaram, bet mums jārīkoias tā, ka tie arī bez

mums nevar iztikt. Priekš rupja, sūra darba latvieši labi diezgan, priekš vieglā-
kām uzticības vietām mums savu cilvēku diezgan, rēc šādas taktikas rīkojoties,
mēs viņus paturēsim arvien mūsu atkarībā .

.
. Atkārtoju vēlreiz: latviešu saim-

nieciskā neatkarība mums vairāk bīstama nekā viņu neatkarīgā inteliģence ...»

«Bet abas ciešā sakarā,» fon Bingners iebilda. «Kā visbīstamākie pretinieki

mums tādēļ jāieskata latviešu literāti, kuri nav no mums saimnieciskā atkarībā,.
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piemēram, latviešu advokāti. Tie caur ciņu ar mums neko nezaudē, jo mēs tiem:

nevaram nekur piekļūt. Taisni otrādi, tie caur cīņu ar mums pelna, jo top pie

saviem tautas brāļiem populāri un pavairo savu klientu skaitu. Tādēļ tad ari

tāds Kalniņš un tāds Vēbers, kas citādi ir tikai caurmēra juristi, ir tomēr latviešu

nekronētie karaļi. Man nebūtu lieki jāaizrāda, ka pie tam vēl šāda ļaužu bara

piekrišana dod viņiem milzīgu morālisko spēku ...»

Atkal brīdi klusums. «So apskaužamo poziciju mēs būtu paturējuši,» kon-

suls Rabemans domīgi sacīja, «ja mēs nebūtu nokavējuši īsto brīdi, kad savus,

dzimtenes līdziemītniekus varējām dabūt
par saviem draugiem un sabiedrotiem.

Tad mēs būtum pasargāti pret rusifikācijas briesmām. Mūsu pasivā pretestības
spēja būtu tik stipra, ka Šādi centieni ne līdz ādai netiktu mūsu miesā

..
.»

Kerkoviuss dziļi nopurināja galvu, kas liecināja, ka viņš ar to nekādi nav

vienis prātis. «Uz mūsu pretestības spējām pret rusifikāciju es skatos ļoti pe-

simistiski,» viņš sacīja. «Agri vai vēli mums būs jānoliek ieroči un jāpadodas . . .
Mums būs jātop krieviem — —»

Tik dzīva sakustēšanās un atraidošas žestes visapkārt, ka viņš tīri no saviem

vārdiem nobijās.
«— —Es jau saprotu ——• tas nedabiski skan šinī acumirklī — — šāds

uzskats jums izklausās tīri kā bezprātība
...

Un tomēr es jums saku: reiz mēs

visi skaidri un labi runāsim krieviski. Mums būs jāmācas pa krieviski, ja gribē-
sim pastāvēt. Bet savu mantojumu mēs tad atstāsim krieviem un ne šiem lat-

viešu bauriem. Ja kāds Rīgas pilsētu pēc mums valda, tad tas lai ir krievs un

ne latvietis ...»

«Bet kādēļ ne vācietis ? Kāda mazdūšība!» Kuniberts iesaucās
.. .

«Tādēļ, ka citādi nebūs iespējams,» runātājs mēģināja aizstāvēties. «Jo tikai

tas mums palīdzēs noturēt savu saimniecisko stāvokli.»

«Par to runāt ir vēl par agru!» fon Bingners noteikti atmeta ar roku. «Laiks

pats rādīs, kas darāms. Mums, baltiem, jāpalaižas vienīgi uz saviem spēkiem un

jākaro uz divām frontēm. Vai tad mūsu senči jel kad citādi
par šo zemi valdī-

juši kā ar savu stipro roku
.. .

Dūšīgam palīdz dievs! Nekādus kompromisus ..
.

Labāk lūzt nekā locīties . . . Uz to vajag ciešas apņemšanās. Es jums to jau iepriekš

paziņoju: es pilsētas lietās pa krieviski nerunāšu. Labi, es zaudēšu savu amatu,

mani atcels, bet nāks cits manā vietā un darīs tāpat . . .»

«Pilnīgi pareizi!» fon Etingens ar gandarījumu sacīja. «Ja es nāktu jūsu

vietā, es rīkotos tāpat.»

«Un, ja arī jūs, ekselence, atceltu, ko tad?» Kerkoviuss iejautājās ..
.

«Vācija necietīs savu tautas piederīgo vajāšanu,» Eižens Alts nepacietīgi

ieminējās. «Viņas armijai kopš 1870. gada ir respekts ...»

«Lai dzīvo Vācija!» Kuniberts liesmojošām acīm iesaucās
.. .

«Vācija pār
visu ...»

Viņš tomēr sauca solo . . . Pārējie bija mēmi, un ari viņš pats vēl, it kā no-

bijies par savu pārdrošo ideju, norāva balsi un saduga
..

. lestājās neomulīgs

klusums
. . .

«Atļaujos piezīmēt,» konsuls pirmais to pārtrauca, «ja nemaldos, mēs esam

Krievijas un ne Vācijas pavalstnieki . . . Mums nav iemesla sagaidīt no Vācijas
kādu iejaukšanos, un Vācijai nav iemesla iejaukties .. .

«Mums te ir labi, un mēs citur nevēlamies,» Bornhaupts nošņācās . . .

«Varbūt

mums Berlines iespaids nebūtu mazāk nepatīkams kā Pēterpils ...»

«Pareizi...» dažas balsis nomurmināja... Atkal neomulīga klusēšana.^.
«Atvainojiet», fon Bimmelšteins ieminējās, «mēs atklīstam no sava tieša.
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priekšmeta . . . Mums tagad ir jāvienojas, kā rīkoties pie nākamām vēlēšanām,

lai dabūtu pēc iespējas nospiedošu majoritāti. Caur nodokļu atlaišanu mazajiem

mājsaimniekiem, proti, visiem, kas maksā
pa

2 rbļ. 40 kap., ir nobīdīti pie malas

pāri par 600 latviešu vēlētāju. Tie pat nav izsacījuši nekādu lielu protestu. Pa-

nākta arī vienošanās ar architekta Baumaņa un enkurnieku eltermaņa Straucha

grupu. Tomēr šo labi domājošo ir ļoti maz, un latviešu vēlētāju sapulce no vi-

ņiem galīgi novērsusies
. . .

Mums tādēļ jāatron vēl citi ceļi, kā iegūt balsis ...»

«ī nu!» Konrāds Bornhaupts ķildīgi iešņācās. «Vai jūs domājat, ka mums

tās balsis vajadzētu pirkt?»
Brīdi viens otru vaicājoši uzlūkoja .. .

«Samaksāt kādam, lai tas tieši par mums nodod savu balsi,» barons fon

Bimmelšteins beidzot ieminējās, «es nezinu, vai šāds paņēmiens būtu savienojams

ar mūsu baltu etiķu un parašām
. . .

Bez tam būtu arī grūti kontrolēt, vai samak-

sātais arī tiešām mūsu labā savu balsi nodod.
.

.
Bet mēs varētu gan pielaist

to indirekto balsu uzpirkšanu . . .
Tas ir, mēs no mazturīgākiem nomales saimnie-

kiem varētu atpirkt viņu vēlēšanu zīmes un tās iznīcināt. . .
Mums tad nevarētu

pārmest, ka mēs kādu spieduši rīkoties pret savu sirdsapziņu
.. . Bet arī mūsu

pretinieki šīs balsis nedabūtu ...»

«Baltu ieroči ir arvien bijuši tīri un spodri,» konsuls beidzot ieminējās
..

=
«Mēs arvien esam atļāvuši katram brīvi rīkoties un tomēr esam uzvarējuši

..
.

Balsu pirkšana šādā vai tādā veidā liecinātu arī par mūsu nespēku ...
Es aiz-

rādu vēlreiz, ka mums par labu ir ļoti svarīgs faktors: latviešu pašu saimnieciskās

interesēs ir turēties ar mums
. .

.»

«Bet mums tas jāliek viņiem skaidri un gaiši saprast,» L. Kerkoviuss aizrā-

dīja. «Es runāju ar brūža īpašnieku fon Stricki. Tas caur sakariem ar vīnūžnie-

kiem, kas
pa lielākai daļai latvieši, apsola mūsu lietai lielus panākumus. Viņš

domā kreditēt un pabalstīt tikai tos dzērienu tirgotājus, kuri balsos mums par
labu vai izlietos priekš mums savu iespaidu . . .

Visiem citiem tas neko nekreditēs

un vecus parādus bez žēlastības piedzīs ...»

Konsuls savieba vaigu
...

arī šis priekšlikums viņam nepatika .. . «Es būtu

pret katru balsu izspiešanu vienalga kādā veidā,» viņš sacīja. «Piekrīt mums

kāds no brīva prāta, viņš mums patīkams, nepiekrīt viņš, nu, kā viņam tīk! Kā-

dēļ tad lietot spaidus, ja caur veiklu aģitāciju to pašu balsi varam dabūt lab-

prātīgi un pat vēl ar sajūsmu. Protams, priekš tam vajag aģitatoru iz pašu lat-

viešu vidus, kuriem pie saviem tautiešiem uzticība
...

Mums tādiem būs pat

jādod kādas kompensācijas, bez tam neies. Jo, ja latvieši visi slēgtās rindās

balsotu mums pretim, mums klātos patiešām dumji .
.
.»

«Vai kādam būtu tāds latvietis zināms, kas grib priekš mums strādāt?»

fon Canders ieminējās.
Neviens uz to neatbildēja.
«Mani kungi!» baronese beidzot ieminējās. «Atvēliet man, ka šo lietu ņemu

savās rokās . . . Man ir zināmi spēki, kā pievilkt visus labi domājošos latviešus

mūsu pusē ...»

«Jūs, cienītā kundze jūs gribat mums palīdzēt?» dažas balsis pārsteig-
tas iejautājās . . .

«Jā, manā rīcībā ir kāds latvietis, kurš sevi par
latvieti nemaz neturas.

Viņa sieva agrāk kalpojusi pie manas māmiņas, bet tagad viņš ir turīgs vīrs,

kam ļoti liels iespaids pie saviem labi domājošiem tautiešiem . .
.»

«O, tas jau būtu ļoti skaisti!» dažas balsis iesaucās
. . .

«Es viņu jau esmu savervējusi,» tā turpināja. «Viņš ir gatavs strādāt priekš
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mūsu svētīgās lietas. Bet no jums, kungi, atkarājas, vai tas notiek
.. . Jums

jāpalīdz man izpirkt mans vārds, ko es viņam par to apsolīju
..

.»

«Nu, un kādi ir šie prasījumi?» fon Bingners ieminējās pēc nospiedošā
klusuma .

.
.

«Viņam jādabū par to nakts kneipes koncesija ...»

«Tikai?!» visi it kā izbrīnījušies viens otru uzlūkoja .. .
«Tikai,» baronese apstiprināja. «No tam var redzēt, cik ienesīga ir šāda

nakts kneipe. Protams, es pieņemu arī, ka tiešie izdevumi, kas vajadzīgi pie sek-

mīgas aģitācijas, viņam tiks atlīdzināti?»

«Es domāju, ka šī priekšlikuma izpildīšanai necelsies kavēkļi,» fon Bingners

pēc īsas apdomāšanās atbildēja.
«Priecājos, ka tad ar saviem sakariem varu veicināt svēto baltu lietu,» ba-

ronese apmierināta sacīja .. .
«Kontroli par aģitāciju, ka mūsu uzticības vīrs

patiešām savu pienākumu izpilda, es ņemos uz sevi
. . . Vai man to uzticat?»

«Ne vien to uzticam, bet lūdzam jums to uzņemties
..

.» Augusts fon Etin-

gens dzīvi iesaucās. «Es domāju, ka visiem sapulcējušamies būšu runājis iz sirds,

ka baroneses kundzei fon Bimmelštein par viņas lielo patriotismu izsakām dziļi
sajustu pateicību. Tā ir iepriecinoša zīme priekš mūsu lietas, ka arī baltu sievas

piedalās cīņā līdzi ar mums
.

. . Viņas, tā sakot, dod mums savus matus stopu

stīgām
.
. . Pie tādas uzupurēšanās svētā baltu lieta nav bez cerības .

.
. pateica-

mies jums ļoti, augsti cienītā baroneses kundze
. .

.»

«Jūs esat ļoti laipni, ekselence!» baronese Ortrude maigu smaidu un grāciju

paklanījās . . . «Es daru tikai savu pienākumu
.

.
.»

«Hoch, hoch, hoch!» atskanēja no visām mutēm kā pērkona grāviens
..

.
«Baronese fon Bimmelštein ar saviem darbiem lai zelta burtiem paliek ierakstīta

mūsu dzimtenes vēsturē! ...»

Viņa atbildēja tikai mēmu paklanu un maigiem smaidiem. Barons ar labpa-
tiku skrullēja savas ūsas. Kuniberts ar lepnumu noraudzījās uz māsu, un vecais

konsuls apmierināts ieklepojās un nobraucīja savu sirmo bārdu
...

Sai ovacijai sekoja vēl īsas pārrunas par sīkiem taktiskiem jautājumiem. Tad

oficiālā apspriešanās nobeidzās, un tai sekoja viesmīlīgas vakariņas . . .

Piecpadsmita nodaļa

Kārļa vienīgais peļņas avots bija līdzstrādība «Baltijas Vēstnesī». Bet maz

tā viņam ienesa, jo vecais Dīriķis honorārus maksāja pavisam zemus. ««Baltijas
Vēstnesis» kā dienas laikraksts,» viņš aizbildinājās, «strādā vēl arvien ar zaudē-

jumiem. Tikai pateicoties «Balss» lielajam abonentu skaitam, mēs tiekam cauri.»

Abas avīzes kopš 1880. gada bija savienojušās par kopēju uzņēmumu ar kopēju
drukātavu, peļņu un zaudējumiem zem Bernharda Dīriķa saimnieciskās vadības.

Uz šiem apstākļiem pamatodamies, viņš ne pats lielu algu ņēma, ne arī to

citiem daudz maksāja. Kā kopējā veikala administrators un «Baltijas Vēstneša»

atbildīgais redaktors viņš vairāk nedabūja kā 125 rubļus mēnesī un dzīvoklim

tās istabiņas, kas palika pāri no redakcijas un kantora telpām. Līdzredaktorī

Pļavnieku Pāvils un Vensku Edvards 177 dabūja katrs tikai
pa

50 rubļu mēnesī.

Protams, darba jau arī viņiem nebija daudz. Tos varēja sastapt vairāk «Impe-

riālā,» «Suvorovā» un «Latviešu biedrībā» nekā redakcijā. Viņi pastāvīgi brokas-

toja, jo iebrauca jau gandrīz katru dienu Rīgā kāds tautiets, kas gribēja ar vi-

ņiem satikties
..

. Kad iebrauca vecais Stučka 178
no Kokneses, tad viņiem bija
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svētku dienas. Tas ļoti mīlēja studentus un labprāt izmaksāja. Sacīja: «Munc

dāhls Pāteris jau arī studierē
..

.» Un, ja nebija tādu tautiešu, viņi pārtika paši

no sava kredita un skaidrās naudas.

Protams, ka ar tiem ienākumiem, kas viņiem pie «Baltijas Vēstneša», tie dienu

mūžu nebūtu varējuši savus izdevumus segt. Tiem bija arī vēl savi blakus ienā-

kumi. Pāvuls Pļavnieks čakli tulkoja Latviešu teātrim lugas, kuras veselu laik-

metu, vai nu tās bija joku vai bēdu lugas, komēdijas vai traģēdijas, dziesmu

lugas vai melodrāmas, bija tulkotas no P. Pļavnieka. Un Vensku Edvards šad

un tad pa savām mūzas stundām sarakstīja pa
vāciskam kādu ievadrakstu un aiz-

nesa to «Rigasche Zeitung» redaktoram Aleksandram Buchholcam. Tie izrādī-

jās tik labi nostrādāti un ar tādu kvalitāti, ka baltu patriots tos uzņēma bez

vārda runas un maksāja 5 kap. par rindiņu. Tad tūliņ paklīda nauda! Dažreiz

pavisam pie spala: ne skaidras naudas, ne kredita un brokastot tā gribētos
..

.

Sadomāja ko, uzrakstīja, aiznesa Buchholcam, un naudas bija atkal papilnam. Ja
raksti tam noderēja, tas nemeklēja pakaļ, kas īsteni tie par rakstītājiem. Nevaja-
dzēs lieki apgalvot, ka ne aiz mīlestības pret vācietību tie viņam rakstīja.

Kādēļ tad viņi labāk nerakstīja ievadrakstus pašam «Baltijas Vēstnesim»?

Ko tad par tiem te dabūja! Studētiem un studentiem gan vecais Dīriķis maksāja

priviliģētu cenu, tas ir, 2 kapeikas rindā par oriģināliem, 1 kapeiku par tulkoju-
miem. Citiem tikai pusi no tā. Cik tur nevajadzēja rindu, lai nopelnītu vienu

vienīgu rubli! Bet cik tad katrā numurā varēja iedabūt?! «Rigasche Zeitung», tā

maksāja citādi un varēja arī dot telpu, cik vien vajadzīgs.
Tomēr bija it visiem labi, jo arī «Baltijas Vēstnesis» caur to it nebūt necieta.

Viņam bija gan kodolīgi ievadraksti, gan interesanti feļetoni . . . Ar šīm aizkulišu

būšanām Kārlis dabūja tuvāk iepazīties.

Noiedams šad un tad uz redakciju apklausīties, kad atkal kāds no viņa iesū-
tītiem rakstiņiem tiks nodrukāts, tas iepazinās ar toreizējo korektoru Augustu
Reinholdu Krūmu.179 Pašu Dīriķi viņa «vissvētākā vietā» traucēt neklājās, citi
redaktori pa lielākai daļai brokastoja un nebija tur, — tātad vienīgais cilvēks,
kas viņam ko varēja sacīt, bija Krūms. Pēdējais pret rakstniekiem un dzejniekiem
bija ļoti uzmanīgs un centas tos iemantot par saviem draugiem, vismīļāk par «tu»

draugiem. Ta arī Kārlim viņš nāca pretim ar laipnību. Jau sen viņš lasījis tā
rakstus un par tiem interesējies (korektūrā), nu jūtoties ļoti pagodināts iepazīties
ar pašu autoru Miķel Ērgli

.
.

.

«Mani sauc Kārli Ērgli,» Kārlis pārlaboja.
«Kārli «miķel» Ērgli,» Krūms pārlaboja. Viņam bija tāds savāds paradums

visus slavenos latviešu vīrus dēvēt par «miķeļiem», kas te, kā redzams, vairs
nebija domāts kā personas nosaukums, bet augsti vērtējamu īpašību apzīmējums.
Pamatodamies, ka daži toreizējie latviešu slavenie vīri, piemēram, Miķelis Skruzīts

un Miķelis Klusiņš, 180 patiešām saucās Miķeli, viņš analogi ar to miķeļoja ikvienu,
kas daudzmaz ievērības cienīgs. Tā viņam bija «miķel» Veinbergs un «miķel»
Vēbers un vēl daudzi citi «miķeļi»

. . .
Ja tā, tur Kārlim nekas nebija pretim, un viņš bija mierā to pagodināt pretim

par «mikel» Krūmu
...

Un taisni tas Krūmam ļoti glaimoja. Jo arī viņš bez korektūras bija diezgan
lauzījies literatūrā, tulkodams vācu romānus, tā ka arī viņš pretendēja tikt pie-
skaitīts «miķeļiem»

.. .
Starp viņiem abiem nodibinājās draudzīgas attiecības. «Miķel» Ērglis «miķel»

Krūmam vēl jo vairāk bija patīkams, ka palīdzēja pēdējam pie korektūras, kad
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bija ieradies redakcijā. Vienam tas gāja ļoti gausi. Pie katra teikuma jāapstājas

un jāpārliecinās, vai tā arī ir manuskriptā. Bet, ja divi — viens lasa salikumu

un labo ortogrāfijas kļūdas, otrs atkal skatās manuskriptā, vai nav kas par daudz

vai par maz. Pie mazākās nesaskaņas lasītājs tūdaļ tika apturēts, atrastā kļūda

izlabota, teksts saskaņots un tad atkal tālāk. — Augusts «miķel» Krūms tad jutās

pārāk laimīgs, kūpināja papirosu pēc papirosa, kas viņam bija ļoti strupu un

resnu dimensiju, un cienāja ar tiem arī draugu . . . Viņu korektūras galds dažreiz

bija tīts zilā dūmu mākonī, bet tas nevienu netraucēja, tādēļ ka tanī laikā tur

neviena cita nebija.

Kārlis gandrīz nekad neatteicās viņam palīdzēt, jo, taisnību sakot, arī viņam

pašam ļoti interesēja iepazīties ar šī amata noslēpumiem. Kāda zīme un kāds

krusts katrreiz jāpievelk, lai burtlicis zinātu vainu. Viss jau ir pasaulē jāmācās,

un labs ir tas, ko prot. . .

Krūmam ļoti patika tādi rakstnieki, kuriem gludi teikumi, visi komati un

punkti, kā pienākas, tā ka tur vairs nekāda piņķerēšanās. Domu dziļumu viņš

neprasīja, kad tikai tā skaidra
. . . Bet, kur tā bija drusku dziļāka vai arī runa

par tādiem priekšmetiem, kurus tas nevarēja tvert, tad viņš to lika uz autora

trūcīgās interpunkcijas rēķina un ļoti errojās. «Nu, kas tas par teikumu,» viņš

aizskarts sūrojās, «kurš cilvēks to var saprast!? Nē, — tas cilvēks lai labāk

iet malku zāģēt, nekā viņš raksta avīzēs.» Turpretim, ja teikumi labi

lasījās un vijās, tur saturs varēja būt cik banāls un tukšs, viņš nevarēja
beigt priecāties. «To saprot ikviens

..
. ikviens zin, par ko te ir runa.

Nē
. . . tādus manuskriptus man var sūtīt katru dienu

...
ar to cilvēku es labprāt

sadzertu kopā šņapstu .. . Vissmalkāk raksta Fricis «miķel» Kārkluvalks, 181
ar

to es «adzertu kopā divus šņapstus ...»

Tā viņi nostrādāja kopā stundas pusotras, un darbs bija veikts. Krūmam tik

daudz laika ietaupīts un, gaidot uz reviziju, varēja pārskriet pāri uz Parka

pagrabu. Krūms pagodinājās savu draugu uzaicināt uz kādu «špukteri». Tur

viņiem bija klusa vieta, aiz bufetes gardiņiem pie Kaufmaņa. Tur viņi tad iemeta

pa šņabim, uzkoda uz spirta ceptu tiriņģiešu desu, iedzēra pa zeidelei alus un

gāja atkal. Krūms bija «darba cilvēks», kuram nebija laika tik ilgi brokastot kā

redaktoriem .. .

Tā tas gāja gandrīz katru dienu no dienas. Viņu draudzība tapa arvien

tuvāka, tā ka tie beidzot sadzēra tutulības. Tad Krūms, kas citādi pret katru

pieņēma noslēpumainu vaigu un savu padomu labprāt neizklāstīja, viņam uzticēja
tuvāki savus un arī avīzes apstākļus. Viņš pats pelnot kā korektors pie abām

avīzēm, «Baltijas Vēstneša» un «Balss», četrdesmit rubļu mēnesī. Ar to vien

nevarētu dzīvot, jo viņam esot prāva «pamilija» . . . Bet viņš iekasējot arī veikala

rēķinus, par ko dabūnot mazu procentu. Tad arī vecis (Dīriķis) viņam izgādājis
vietu par teātra bibliotekāru. Tagad, kur vecis ticis par teātra komisijas priekš-
nieku, viņam droša jau arī teātra inspicenta vieta

.. .
Tā viņam sanākot otri

četrdesmit rubļi mēnesī. «Nu, tad daudzmaz var dzīvot,» viņš sacīja. Pa reizai

feļetonam pārtulkojot pa romānam, par ko dabūnot piecus rubļus loksnē . . . Tas

priekš šņapsta un papirosiem
.. .

«Es te pie šīs avīzes esmu ļoti nepieciešama
persona,» viņš ar pašapziņu sacīja. «Dažs te var izpalikt dienām

...
to nemana.

Bet, ja Augusts «miķel» Krūms paliek nost tikai vienu dienu, avīze mudž no

drukas kļūdām .. .»

«Ja jau tu tiec tā algots,» Kārlis iebilda, «man liekas, ka tu tad stāvi labāki

nekā tie redaktori . ..»
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«Mūsu redaktori — —» Krūms mazcienīgi noraustīja kamiešus. «Vai tu

domā, ka tie labākie raksti jau no viņiem?! Polemikas, politika, feļetoni? .. .
Tu ļoti alojies ...»

«No kam tad?» Kārlis ziņkārīgi jautāja.

«To tikai es, vecis un vecākais skrejpuika zin,» Krūms noslēpumainu vaigu

viņam uzticēja. «Dienu no dienas «Vēstnesī» parādās viņu raksti, bet pašus

viņus mēs te neredzam. Viņi ir tie, kas to garu piedod . . .
Cik mūsu redaktori

to piedod, tas ir nieks . . . Ko tad, piemēram, vecis pats raksta? . . .Viņš skatās

«Valdības Vēstnesī», vai kāds latvietis nav dabūjis činu vai paaugstināts
amatā . . . To viņš tad ieliek mūsu avīzē, un ar to aprobežojas visa viņa līdz-

darbība. Bet mūsu polemikas un smalkā politika — —»

«Kas tad to raksta?» Kārlis kļuva nepacietīgs.

Krūms pieņēma vēl jo noslēpumaināku vaigu . . . apskatījās apkārt, vai kāds

nenoklausās, un tad pusbalsī sacīja: «Fridrichs «miķel» Veinbergs! .. .
Vai esi

par šo vīru ko dzirdējis? Neviens viņu te šinīs telpās nav redzējis, bet tas vada

visu politisko un polemisko daļu. Neviens nedrīkst šinīs jautājumos iemaisīties
.. .

nevienu jota no viņa rakstiem atņemt vai tiem pielikt . . . Bet tie arī ir raksti!

«Rigasche Zeitung» redaktors Buchholcs diezin ko dotu, ja viņam tādi būtu!

Viņš piedāvājis Veinberģim savu politiskās nodaļas vadīšanu, bet tas to atrai-

dījis . . . Viņš tā ne kā dažs labs cits
. . . priekš saviem principieliem pretinie-

kiem tas neraksta ...»

«Kā tad viņš uztura sakarus ar redakciju, ja viņš te nekad nav?» Kārlis,
lietā ieinteresēts, gribēja zināt tuvāk.

«To tikai «miķel» Krūms zin!» tas sita sev apzinīgi pie krūtīm. «Te ir
..

.»

tas lepni izvilka no krūšu kabatas aprakstītas papīra strēmeles
.. .

«nodošu tūdaļ
drukātavā

.. . Tad salikumu nonesīšu viņam, lai izskatās vēl cauri, pēc tam

tiks drukāts
..

.
Neviens te nevienu «jota» nedrīkst grozīt...»

«Es nesaprotu,» Kārlis ieminējās. «Kādēļ tad viņš pats nenāk uz redakciju?»

«Kāpēc? Vai tu neesi neko par to dzirdējis? Viņš nedrīkst atstāt savu dzī-

vokli. Uz viņu glūn simtiem spiegu, un, tiklīdz tas parādītos uz ielas, tad «caps»

tas būtu cieti un krātā iekšā . . .

Un tad, ja vācieši viņu reiz dabūtu rokā, tas

saules arī vairs neredzētu
.. .»

Kārlis par to bija drusku dzirdējis, tagad viņam draugs izstāstīja visus galu
galus

.
.

.

Tas bija par to pašu viņam uzticētās bāriņu naudas notrumpošanu!
..

.
Vecā rāte viņam par to ņēmusi tiesības un piespriedusi cietuma sodu. Bet kā

arvienu sava mūža kritiskos brīžos, tā arī šoreiz «miķel» Veinbergs prata sev

līdzēties. Lai soda izciešanu atliktu, tas palika slims
.. . Viņš nevarēja atstāt

istabu, nekaitējot bīstamā mērā savai veselībai vai apdraudējot pat savu

dzīvību
.

. .

Vai viņš patiešām tik slims bija, par to arī varēja būt domu starpības. Viņam
bija tāda apliecība no policijas ārsta Dr. Loskija. Policija toreiz vecās Rīgas
iekārtā bija pirmā iestāde, kas patiešām krieviski juta un domāja, — pirmā
priekštece no jaunajām krievu iestādēm. Un katram vienam krievu cilvēkam, kas

daudzmaz lietā bija ieskatījies, vajadzēja noprast, ka te ir darīšana ar baltu

intrigu, lai nogādātu pie malas nepatīkamu pretinieku. Jo, kā Krūms zināja stās-

tīt, tad tamlīdzīgu pārkāpumu bija pastrādājuši arī daži baltu advokāti. Bet

neviens tādēļ nebija zaudējis tiesības un nevienam arī nenāca prātā tos tādēļ cie-

tumā tupināt
..

. Pietika ar rājienu, un tas bija viss! Bet te, kur gribēja cilvēku

nogremdēt, krievu ārsts ar labāko sirdsapziņu izjauc baltu nodomus. Pie tam
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viņš jau ari nemaz nebija liecinājis nepatiesību, ievērojot, ka neviens cilvēks

nav absolūti vesels. Ikvienam ir šāda vai tāda fiziska vaina, un, ja tikai to

stiprāki uzsver, tad par
slimu var atzīt arī cilvēku, kas liekas itin vesels. Bet

tas te nekrita svarā. Svarā krita tas, ka, ja viņš apliecībai reiz licis apakšā savu

parakstu un to un to liecināja, tad nevienam nebija tiesība
par viņu ko labāk

zināt un arī nekāda iemesla par viņa liecību šaubīties. Fridrich «miķel» Veinber-

gam nu reiz bija rokā tāds dokuments, un tikpat kā velnam krustu, tā viņš to

turēja pretim rātes ministeriaļiem, ja tie ieradās ar nolūku vest viņu uz pieres
vietu. Protams, baltu patriotiem jau ļoti kairināja dabūt viņu rokā, un pārāk bieži

tie sūtīja pie viņa savus «sbirus» apjautāties un pārliecināties, kad viņš varētu

uzsākt savu sēdēšanu. Bet katru reizi tiem pret viņa dokumentu kauna pilnām
acīm vajadzēja atkāpties un laist viņu mierā.

Bet, no otras puses, tiklab pats «miķel» Veinbergs, kā arī viņa draugi bija
spēruši soļus, lai tas savas tiesības atkal atdabūtu. Par saviem labiem pārskatiem
tasbija ieguvis lielas simpātijas pie senatora Manaseina. Pie pēdējā, kā mēs jau
zinām, arī Stērstu Andrejs bija aizlicis

par viņu labu vārdu, aizrādīdams, ka pie
uzticētās naudas izšķiešanas vainīgs viņa tēvs un māsa. Negribēdams tos nodot,

viņš vainu ņēmis uz sevi. Aizkustināts no tādām jaukām rakstura īpašībām, sena-

tors bija apsolījies visiem spēkiem censties, lai viņu reabilitētu. Bet vēl arvien

viņa pārbaudīšanas gadi nebija beigušies, vēl arvienu tiesu varu turēja savās

rokās vecā Rīgas rāte. Un, kamēr tas bija, Domokļa zobens karājās pār viņa
galvu. Bet neba nu viņam bija noslēpums, ka vecās Baltijas tiesas pēc Manaseina

revizijas katru dienu varēja tikt likvidētas un viņu dienas ir skaitītas. Nāk tad

jaunās krievu tiesas, un viņš var svabadi uzelpot. Nebija domājams, ka tās

viņu gremdēs, bet viņam drīzāk līdzēs
.
. . Cerībā uz jaunu svabadu nākotni viņš

cieta savu verdzību, cieta tanī apziņā, ka pārcietīs tāpat, kā latvju tauta pārcie-
tusi savu 700 gadus ilgo verdzību

. . .

Tā viņš bija slims un ne soli neatstāja pār sava dzīvokļa sliegsni, un tomēr

no šejienes bija «Baltijas Vēstneša» īstā dvēsele un faktiskais vadītājs. Manu-

skriptiem tikai no redakcijas vajadzēja atsūtīt pakaļ un visu citu vajadzīgo pie-
nest. Nevienam citam arī nebija tiesība politikā un polemikā iejaukties bez viņa

ziņas, un lai tas arī būtu pats Dīriķis
.. .

Tas cīnījās tikpat sekmīgi pret Jūliju
Ekardu kā Augustu Buchholcu, ar tikpat labiem panākumiem pret Eiženu Altu,

Bērensu kā fon Menzenkampfu. Tie nevarēja saprast, kur latviešiem cēlusies tāda

galva, kas viņus, tā sakot, ņem nost uz funktīm. Lai gan tas bija noslēpums,

tomēr «nekas nav tik smalki tumsā tīts, ko neceļ gaismā saules rīts», un tā arī

viņi izzināja šo «lauvu» un viņa «alu»
. . ,

Izzināja viņa Achiles papēdi un sāka

par viņu ļoti interesēties. Aleksandrs Buchholcs bija izzinājis, kas ir «Baltijas

Vēstneša» īso, kodolīgo politisko rakstu autors. Viņš arī labprāt tādus būtu vēlē-

jies savā avīzē, un varēja būt arī taisnība, ko Krūms stāstīja, proti, ka viņš to

uzaicinājis par savas avīzes līdzstrādnieku. Ar to viņš varbūt cerēja novērst dažu

labu konfliktu, un arī viņa gudrās galvas dēļ.
Arī pie tautas brāļiem viņa slava izpaudās, ka tas ļoti gudrs. Ikviens no-

spiests un vajāts, kas nezināja vairs, kur griezties, meklēja pēdējo padomu pie viņa.
Un viņš tad pateica, ko vajag . . . Tikai jau nu pie viņa grūti bija pietikt. Jo kas

tad svešu cilvēku var zināt, ar kādu nolūku viņš nāk. Varbūt, ka tas kāds spiegs

vai pat ķērājs, kas atnācis viņu uz tuktūzi vest. . . Tur tad vajadzēja pirms

aprunāties ar Augustu «miķel» Krūmu, kas varēja pie viņa pielaist pa mazo

pusi. Tādam tad bija līdzēts. Kas pie viņa pieticis, bija jau tikpat kā glābts.
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Jo viņš ķērās pie lietas ar tādu nopietnību, ka pat tur, kur neviens advokāts vairs

nezināja padomu, viņš arvienu veda prāvu laimīgi galā. Un pie tam viņam vien-

alga, vai tev, cilvēkam, kas makā ir vai nav. Viņš jau nestrādāja honorāra, bet

lietas dēļ, jo viņu pašu jau visvairāk interesēja, kādus panākumus dos viņa
lietotie paņēmieni. Viņa pirmais un galvenais prasījums no klienta bija, ka tam

jāgādā par koncepta tīrā izrakstīšanu. Ja tas prot rakstīt, lai noraksta pats. Vai

vislabāk, lai raksta tūdaļ tīrā, viņš diktēs
. . .

Jo pašam viņam, cik laba tam bija galva, tik slikta atkal roka. lesāka viņš
uz loksnes jau labi pazemu, bet ir tad rinda līdz otrai malai uzgāja pavisam uz

augšu . . .

līkumu līkumiem, it kā pa celmiem. Ja tas uzsāka drusciņ augstāk, rinda

jau loksnes vidū pārkrita pār malu. Dažreiz tas it nepavisam nevarēja parakstīt
roku krampju dēļ. Laikam šī iemesla un arī drošības dēļ. Jo varēja gadīties, ka

rāte vai hoftiesa uzzīmē viņa rokrakstu un sāk tuvāk interesēties, kā
gan slims

cilvēks var pagatavot tādus rakstus?

Itin kritiskos brīžos, kad rātes ministeriaļi tikpat kā dunduri sāka lidot ap

viņa māju, Fridrich «miķel» Veinbergs likās pavisam gultā kā jau «slims»

cilvēks. Tādās reizēs tad viņš pat avīzei nodomātos rakstus nedrīkstēja rakstīt,

bet lika Krūmam atnākt un uzrakstīt to, ko viņš diktē. Krūms atkal bija cilvēks

ar tik izturīgu roku, ka varēja rakstīt no rīta līdz vakaram. Uz dažu labu sla-

venu rakstu Augusts «miķel» Krūms bija ne mazum lepns. «No manas spalvas
tas ir tecējis,» tas sacīja, «ar paša roku to esmu rakstījis. Viņa galva un mana

roka, tās abas kopā dara brīnumus ...»

Protams, atklāti Veinberģi neviens nedaudzināja, bet viņa klienti viņa slavu

iznesa pa visu zemi. Nodibinājās vispārējs uzskats, ka starp lielajiem tautas

vīriem viņš pats gudrākais un pieietamākais. Viņš palīdz tev un runā ar tevi,

vienalga, vai esi licis viņam rubli galdā vai ne .
.
. Tādas lietas tautieši mīlēja un

cienīja tāpat kā tagad . . . Tai ziņā viņa cietumnieka gadi bija varbūt tie populā-
rākie un slavenākie visā viņa mūžā

.. .

Ari Kārlim nācās šad un tad noiet pie Fridrich «miķel» Veinberga un atnest

manuskriptus, kad Krūms bija aizkavēts. Protams, ka pēdējais to iepriekš pie

viņa bija novedis un stādījis priekšā kā «savu» cilvēku, kuram var uzticēties.

Rīta svārkos un tupelēs viņš bija pastāvīgi runājams, sajukušu bārdu un

matiem . . . Viņa dzīvoklis pastāvīgi bija neuzkopts, rakstāms galds vislielākā ne-

kārtībā. Pastāvīgi pie viņa bija klienti
. . . vienam šāda, otram tāda lieta. Vienam

prošeņija pie gubernatora, otram darīšana pie Rīgas rātes, trešam pie landfog-

tejas, vēl citam pie hoftiesas
. . .

Viņš diktēja vienam priekšā un reizē ar to izklausīja, kas otram par lietu.

Tiklīdz tas daudzmaz bija apstāstījis, viņš zināja jau, ko darīt. Diktēja tam

arī un klaušināja jau trešo. Tā viņš strādāja pa trim četrām lietām uz reizi,

diktēja vienam pa krieviski, otram pa vāciski, kā nu kuru reizi vajadzēja, un

klienti rakstīja. Bet gadījās viens, kas neprata rakstīt, un Veinberģis nezināja,
kā līdzēties. Tas ieraudzīja Kārli. «Jūs, jaunais cilvēks, varbūt varat ...» No-

sēdināja to pie galda, sauca tam priekšā un lika rakstīt ceturtam
.. .

Kārlis bija nācis pakal rakstam par pilsētas domnieku vēlēšanām pēc noti-

kušā akta. Visa latviešu sajūsma un vienprātība bija bijusi velta . . . Trešā klasē,
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kur katrā ziņā būtu vajadzējis uzvarēt latviešiem, bija uzvarējuši vācieši un pat

vēl ar lielu balsu vairumu.

Lielais pulks bija it kā pārsteigts.. . . neviens to negribēja ticēt. Un tautas vīri

pavisam grūtsirdīgi . . .

Pēteris Krauklītis šinī lietā bija atnācis pie Veinberģa

aprunāties un aizrādīt, uz ko lai viņš sevišķi «Baltijas Vēstnesī» raksta. Bet

Veinberģis pats to zināja. 9

«Ja jau tā prot vēlēšanu sarakstu sastādīt,» viņš, sāpīgi smiedamies, sacīja,

«tad jau uzvarēt nav nekāda skola. Pilsētas valde visiem maziem namu īpašnie-

kiem, kuri maksā pilsētai gadā 2 rubļus 40 kapeikas un mazāk, atlaidusi nodokli

pavisam un strīpojusi tos no vēlētāju saraksta. Nodokļu atlaišanu viņai neviens

nav lūdzis, viņa to darījusi patvarīgi uz savu galvu, lai mazajiem latviešu nam-

saimniekiem laupītu vēlēšanas tiesību . . . Mēs par to iesniegsim sūdzību ...»

«Tādi mēs, latvieši, esam,»
Pēteris Krauklīts sūrojās, «par

lēcu virumu mēs

pārdodam savu pirmdzimtību. Visi tie Baumaņi, Ruļļi, Medņi, Strauchi un Ein-

berģi, kādēļ viņi balsoja kopā ar vāciešiem? Tu viņus «Baltijas Vēstnesī»

pienaglo pie kauna staba, šos tautas nodevējus . . .»

Veinberģis uz to cieta klusu, jo pie sevis viņš labāk apsvēra zaudējumu
iemeslu. Jo, patiesībā ņemot, kāda liela atskaldīšanās no latviešiem līdz ar minēto

grupu nemaz nebija notikusi . . . Nelūkojoties uz Starpina lielajiem pūliņiem, viņa

panākumi nemaz nebija tik lieli, kā baronese fon Bimmelštein tos iepriekš bija
vērtējusi. Tā kā vāciešiem bija labi izgājis, tad tie neko daudz nesacīja, bet deva

ir apsolīto koncesiju, ir samaksāja arī uzstādīto aģitācijas rēķinu. Tomēr
par to,

ka latvieši balsojuši tik slēgtās rindās, tie bija nepatīkami pārsteigti. Redzams, ka

pārvilkt lielāku daļu latviešu vēlētāju savā pusē nav nekādu cerību, tā ka vā-

cieši nākotnē jutās ļoti apdraudēti. Ja tu latvieša vēlēšanas zīmi nevari dabūt

rokā un viņu neiznīcini, drošs tu par viņu nevari būt
.. .

«Mēs tā to neatstāsim, mēs sūdzēsim,» Veinberģis sāpīgi smiedamies, Krauk-

lītim atbildēja . . . «Pirms pie guberņas valdes, ja tas nelīdzēs, tad pie valdošā

senāta. Vēlēšanas apgāzīs jau tādēļ vien, ka pie vēlētāju saraksta pielaistas rokām

taustāmas pretlikumības ...»

To viņš sacīja tikai Krauklītim un arī pats sev par apmierinājumu, jo
patiesībā pats tam neticēja.

«Bet to es saku,» Krauklīts aizskarts turpināja, «pēc tādām cūcībām es savu

kandidatūru no vācu listes 2. klasē noņemu. Ja mēs paši ar saviem spēkiem
nevaram domē tikt, no vācu žēlastības es negribu atkarāties ...»

Tā nu bija vīrišķīga apņemšanās, bet viņš vēl nezināja, cik dārgi tā viņam
maksās. Viņš jau bija ķēries pie sava jaunā tirdzniecības nama būves un raka

jau fundamentu pa kāpostu dārziem no Marijas ielas uz Dzirnavu 182 ielas. Tik

daudz gan viņam nebija, ka ar saviem līdzekļiem vien milzīgo būvi būtu varējis

vest galā un arī atpirkt visu ielas fronti. Gruntsgabala īpašnieki, saoduši viņa

nolūku, gribēja apstākļus izlietot savā labā un prasīja tādu cenu, ka viņš nesa-

manīja vairs solīt.
. .

Bet, ja cilvēks zin, ko viņš grib, tas var strādāt arī

sakarā ar nākotni un rīkoties pa daļām. Viņš vilka fundamentes pa tām gruntem,

kas viņam jau bija. Uz pārējām viņš varēja mierīgi gaidīt, kamēr viņu īpašnieki

grib pārdot par to cenu, kā viņš sola, vai arī mantojuma dalīšanas dēļ vai aiz

citiem kādiem iemesliem pat spiesti pārdot . . . Viņš zināja arī, ka kapitāls ir

starptautisks un kapitāls, neskatoties uz tautību un ticību, kapitālu pabalsta. Pec

Hipotēku biedrības statūtiem viņam tiesība uz savu būvi dabūt aizņēmumu, tik-

līdz tas nobeidzis trešo stāvu. Protams, samērā ar iebūvēto vērtību.
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īr arī tad vēl viņam nācās grūti sadabūt vajadzīgo budžetu līdz trešam stā-

vam. Amatnieku krājaizdevu kase, kurā viņš bija par direktoru, toreiz uz Rīgas

mājām vēl naudu neaizdeva. Vai nu tās vēl neturēja par pilnīgi drošām, vai arī

direktoru psicholoģija vēl nepieļāva aizdot vienai personai tik milzīgas sumas. Pē-

teris Krauklīts arī šai klintij bija ticis pāri. Tas piedabūja pirms savus līdzdirek-

torus Aļeksejevu un Pūcīti, lai tie papriekšu būvē. Ja kasē priekš tam nebija
tik daudz svabadas naudas, par to nekas. Viņš bija lasījis par Džonu Lo (Law)

un zināja, ka, kreditu sadabūjot, vienu un to pašu vērtību var izlietot vairākkārt. . .
No lauciniekiem kasē ieķīlātās obligācijas varēja ieķīlāt tālāk vācu bankās un pret

tām aizņemties. To varēja izdarīt itin privātā kārtā, jo tikai direktoriem ir zināms,

vai obligācijas glabājas kases trezorā vai aizdotas kur tālāk. No aizņemtās nau-

das nu vajag dabūt māju gatavu līdz trešam stāvam, tad atveras Hipotēku biedrī-

bas kredits, ar kuru var samaksāt aizņēmumu uz obligāciju, atlikt ķīlu atpakaļ un

uzsākt operāciju atkal par jaunu. Ja tikai Hipotēku biedrības kredits drošs, tad

to it visu varēja izdarīt, ka tur ne gailis pakaļ nedziedāja.

Pēteris Krauklīts nu nevarēja iedomāties, kādi negaisi savilkās pār viņa hipo-
tēku kreditu. Mēs zinām jau, cik aizdomīgi par viņa uzņēmumu Konrāds Born-

haupts bija izteicies. Tagad, kur viņš demonstrativi noņēmis savu kandidatūru no

vācu listes, bija droši sagaidāms, ka arī citi vācu noteicēji piebiedrosies Born-

haupta uzskatam, kur pretējā gadījumā tie varbūt lietu būtu pieskatījuši . . .

Uz savu ārprātīgo pasākumu viņš no Hipotēku biedrības nedabūs ne

kapeikas . .
.

Pēc Krauklīša nāca pie rindas kāds gaišmatains lauku skolotājs. No viņa
drūmā vaiga varēja spriest, ka viņa lieta ļoti nopietna. Viņš minēja vārdu: tas

esot skolotājs Kalniņš no Vietalvas
.
.

.

«Esmu par jums dzirdējis,» Veinberģis laipni sacīja, «jūs esat daudz strādā-

juši priekš tautas
...

Ja nemaldos, jums tamdēļ ir izcēlies konflikts ar mācītāju

Debneru ...»

«Tās pašas lietas dēļ jau man arī vajaga jūsu padoma,» Kalniņš, galvu no-

kāris, sacīja. «Biju apsūdzēts pie kreistiesas, bet, tā kā nebiju ieradies uz termiņu,

esmu notiesāts aizmuguriski. Bez tam vēl tiesa atklāti izsludinājusi, ka ikvienam

tiesība mani apcietināt, — lai tas būtu ceļā vai ceļa malā. — un nodot mani

tiesu varai. Tā kā man starp vāciešiem ļoti daudz ienaidnieku, tad man pavisam
bailīga dzīvošana ...»

Veinberģis drusku padomāja. «Jūs uz termiņa nevarējāt ierasties tādēļ, ka

jums netika nodota pavēste . .
.»

«Noliegt, ka pavēsti neesmu saņēmis, gan būtu grūti,» Kalniņš nopūtās. «Es

tāpat neuzdrošinājos bīstījos, ka tur »

«Bet, varbūt, jūs ar pilnu drošību nevarat sacīt, ka pavēste jums tiešām no-

dota,» Veinberģis atkārtoja. «Es arī to nevarētu ar pilnu drošību sacīt un

neviens, kas daudzmaz pazīst lielās nekārtības Rīgas policijas adrešu galdā.
Neviens policists, — es tur varu likt savu galvu ķīlā, —

nevarēs pierādīt un

neņemsies pat droši apgalvot, ka viņš jums tiešām pavēsti izsniedzis ...»

«Bet fakts tas taču paliek, neraugot uz to,» Kalniņš skumji sacīja.

«Fakts juridiskā ziņā ir tas, ko iespējams konstatēt,» Veinberģis paskaidroja.
«Ko nevar konstatēt, tas nav fakts. Jums vajag tikai to aizmirst, lai konstatē tie,

kas jūs tiesājuši ...»

«Bet ja nu pie manis griežas ar tiešu jautājumu?» Kalniņš nedroši sacīja.

«Es taču noliegt to nevaru .
.

.»



721

«Uz šādu jautājumu varat atbildēt ar klusu ciešanu,» Veinberģis paskaidroja.
«Bez tam hoftiesā, kur jūs par to sūdzēsiet, jūsu prāva netiks vesta mutiski, bet

rakstiski... Ja jūs kategoriski nepastāvat uz to, ka jums pavēste nav izsniegta,
tad jūs smagi krītat iekšā

. . . Bet, ja jūs to aizmirstat, tad krīt iekšā tie, kas jūs

tiesājuši. Jums tātad jāizvēlas vai nu smags cietuma sods, vai arī pilnīgs
attaisnojums un gandarījums ...»

Kalniņš drusku padomāja. «Ja jau tur cita ceļa
nav,

— nu tad lai ar dieva

vaļu »

«Nu labi! Jūs vāciski protat?»
«Protu .

.
.»

«Tad sēdieties pie galda, ņemiet vienu papīra loksni un rakstiet, ko es jums

diktēšu ...»

Kalniņš paklausīja.
Ar visiem tituliem augstai Vidzemes hoftiesai Veinberģis viņam diktēja

priekšā sūdzību par Cēsu kreizes tiesu. Neizsniegdama tam pavēsti, tā viņu no-

tiesājusi aizmuguriski. Lai gan viņa adrese it viegli atronama, — jo dzīvo Rīgā

jau ilgāk par gadu, kreizes tiesa nav gādājusi par to, lai citacija nāktu viņa

rokās, nav neko darījusi, lai viņš dabūtu zināt to dienu un vietu, kur viņa lieta

tiek iztiesāta, lai viņš personīgi varētu ierasties un aizstāvēt savu taisnību. Un tā-

dēļ viņš griežas pie augstās hoftiesas ar vispadevīgāko lūgumu, lai augsti tā pati
atceltu kreizes tiesas netaisno spriedumu un sauktu pie atbildības tos, kas viņam

šo šikanu sagatavojuši. Jo ar vairāk lieciniekiem viņš var pierādīt, ka no pasta

uz savu adresi pilnīgi saņem visas vēstules un korespondences, tikai Cēsu kreizes

tiesa vien viņu nav zinājusi atrast! Viņa ir spērusi vieglprātīgu soli, nemaz ne-

apsvērdama, kādas tam var būt sekas priekš nevainīgi notiesātā! . . . Sūdzētājs
tiek notaisīts par klaidoni, kam nav savas pastāvīgās dzīves vietas, par slāpstoņu,
kas izvairās no tiesas, it kā viņš būtu pastrādājis kādus tumšus darbus, it kā

tam būtu jābaidās no gaismas .
. . Viņš dziļi caur to jūtas ievainots pie savas

cilvēka cienības, aizskarts pie sava vīra goda, savās personīgās tiesībās aplau-

pīts . . . Augsto hoftiesu viņš lūdz, lai augsti tā pati viņu reabilitētu, stingri sodot

tos, kas viņam šo rūgto ievainojumu sagādājuši, nobīdījuši viņu no likuma, kurš

viņam sniedz aizsardzību
. . .

Viņš diktēja to visu priekšā ar tādu subjektivu pārliecību, ar tādu personīgu
aizskartību, ka katram vienam un arī pašam Kalniņam izlikās, ka viņš nevainīgs
kā eņģelis un savu nevainību viņam iespējams pierādīt kā nieku . . .

«Tagad nododiet šo sūdzību apdrošinātā vēstulē uz pasta un gaidiet tiesas

lēmumu,» Veinberģis beidzot sacīja. «Man šķiet, ka jums nav ne mazākā iemesla

uztraukties vai šaubīties par labu gala iznākumu . .
.»

No kāda honorāra viņš par to lietu atteicās. Tikai pieteica viņam paziņot,

kādu lieta ņem virzienu
. . . Kalniņš aizgāja, tīri apmierināts un galvu pacēlis . . .

Tālākais klients bija Plauša komijs Ērkulīts. «Es nāku pie jums, Veinberģ'
kungs, aprunāties par tām pilsētas domnieku vēlēšanām,» tas sacīja. «Nu ir pa-

visam slikti
. . .»

«Mēs iesniegsim sūdzību par pielaistām nekārtībām,» Veinberģis atbildēja.
«Ja būtu vajadzīgi kādi paraksti, tad jūs tos varēsiet apgādāt. ..»

«Labi, labi, jā, bet ko lai ar to Stricki dara?» Ērkulīts turpināja. «Viņš
mums alu uz kreditu vairs nedod un grib, lai divu nedēļu laikā mēs samaksājam
visus vecus rēķinus . . .

Par to, ka mēs balsojuši pretim vāciešiem, viņš tiem

šmurgel-latvieš' būšot parādīt ...»
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«Ar citiem vārdiem, viņš par to ar jums pārtrauc sakarus,» Veinberģis, ār-

lietu iepazīstinādamies, piemetināja.

«Jaā, un vai par to nevar sūdzēt?!» Ērkulīts pētoši jautāja. «Mēs taču ar

lieciniekiem varam pierādīt, ka viņš mums visiem kreditu apsolījis. Caur to, ka

mums to atrauj, mums ceļas tāda skāde, un lai viņš mums to atlīdzina ...»

«Par to nu gan nevar sūdzēt,» Veinberģis, sāpīgi smaidīdams, paskaidroja.
«Tiesa nevienu nevar piespiest kreditu dot vai nedot ...»

«Bet ko tad lai mēs darām?» Ērkulīts gandrīz ķildīgi iesaucās. «Uzstādamies

par tautas lietu, mēs tad tiekam padarīti par nabagiem ...»

«Tādēļ nu gan ne,» Veinberģis sāpīgi iesmējās . . . «Es te neredzu nepiecie-
šamu vajadzību, ka jums viņa alus būtu vajadzīgs ...»

«Jā, bet kā tad lai mēs bez kredita pastāvam?» Ērkulīts sūrojās. «Kurš vīnū-

zis bez kredita var pastāvēt? Ļaudis sadzer tik daudz uz stenku un nemaksā . . .»■

«Jums jālūko kreditu dabūt citur,» Veinberģis mierīgi paskaidroja.
«Jā, kur tad?!» Ērkulīts atkal gandrīz ķildīgi iesmējās. «Visi brūži vācu:

rokās, kas mums kreditu dos?! Vienīgais Grinups latvietis, bet viņa alu neviens

negrib. Neliek, maita, apiņus un iesalu klāt nepavisam! . .
.»

«Viņš tos var arī likt, ja nepieciešama vajadzība to prasa,» Veinberģis nu

nāca klajā ar to, ko bija paturējis pie sevis. «Tik ienesīgs veikals kā tautas

miesta darināšana nemaz nedrīkstētu atrasties vāciešu rokās, jo kas tad to alu

pārdod un dzer, ja ne latvieši? Cik tad ir pavisam vācu vīnūžnieku? Cik vā-

cieši Rīgā var nodzert alus, un cik latvieši? Ja kāds no mūsu tautiešiem gribētu
dibināt akciju brūzi vai arī uz akcijām maizes fabriku, es labprāt tur piedalītos
ar savu piecsimts rubļu ...»

Ērkulīts ar platu muti viņu neizprazdams uzlūkoja ..
.

«Taisni otrādi,» Veinberģis viņam paskaidroja tālāk, «drīzāk Strickim vajag

bēdāties, ka jūs viņa alu neņemat. ledomājieties, ka, ja brūzis gadā pārdod pāri

par 2000 mucām, tur viņam katra muca ir skaidra peļņa. Ja tas nepārdod tik

daudz, tam nav nekādas peļņas. Kur Strickis tik daudz var pārdot, ja jūs visi.

latvieši vīnūžnieki, organizējaties viņam pretim? Viņš jūs lūgsies, lai tikai viņa
alu ņemat, un dos jums arī to uz tādiem noteikumiem, kas priekš jums vis-

lielākā mērā izdevīgi . . .»

«Riktīgi, riktīgi!» Ērkulītim it kā piepeši atausa gaismiņa .. . «Lai viņš tad

pats dzer nāliķi . . .

Tik un tik
par stopu tu mums dosi un uz desmitām mucām

vienu vēl virsū. Redzēs, kādu dziesmiņu tad viņš dziedās ...»

«Kā jau sacīts, jums visiem vajaga uzstāties kopīgi,» Veinberģis turpināja . . .
«Jūs dariet viņam saprotamu, ka viņa alu vairs ne par kādu naudu negribat, jo
latviešiem tas nav patīkams . . .Savu brūvējumu lai viņš liek, kur grib ..

.»

«Lai viņš dzen uz Smilšu kalniem savu maitu!» Ērkulīts sajūsmināts iesau-

cās. «Aha, ātri tu gribēji mūs izputināt! . . . Nu mēs tevi pamācīsim ...»

«Tikai te neko nevar darīt ar tiesu,» Veinberģis skaidroja tālāk. «Tiesa jau

tāpat jūs nevar piespiest no viņa alu ņemt... Tādas lietas vislabāk izdarīt caur

presi. Jūs varat, piemēram, tur aizrādīt, ka Stricka alu nevarat lietot viņa neģē-

līgās dabas dēļ .
.
. Latvieši tik sliktu alu nedzer .

.
.»

«Nu, tāpiņš jau dažreiz vien ir!» Ērkulīts piebalsoja. «Tāds pat maita kā

tam Grinupam ...»

«Vislabāk jūs varat viņu apstrādāt sludinājumu daļā, jo tad tā lieta iznāk

gluži privāta, bez kādiem politiskiem motiviem,» Veinberģis aizrādīja. «Ikkatram

tad jānāk pie pārliecības, ka alus patiešām slikts
.. .

Var, piemēram, izsludināt
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un vienalga ar kādu pieņemtu parakstu, ka pasūtīto, — nu sacīsim, uz dzimuma

dienu, —
Stricka alu viņa slikto īpašību dēļ nevaru lietot, un cits arī neviens

viņu negrib. Tādēļ lai piesūtītājs uzdod savu adresi, ka viņam to var atpakaļ
piesūtīt ...»

«Vai zināt, tas būtu briesmīgi feini, Veinberģ kungs!» Ērkulīts sajūsmināts
iesaucās ~ . «Vai zināt, es tur pieci rubļi nežēloju. Uzrakstiet man tādu sludi-

nājumu un tad vēl labu rīmi klāt...»

«Dzejošana nav īsti mans arods,» Veinberģis smaidīdams attrauca . . . «Tur

jums jāgriežas pie Lapas Mārtiņa .. . Sludinājumu jums sastādīs Krūma kungs
turpat «Baltijas Vēstnesī» vai varbūt arī te Ērgļa kungs .

.
. Tas jūs varbūt varēs

novest pie Krūma, kurš zinās pateikt arī, kur var dabūt rokā Lapas Mārtiņu.»
«A, tad jau labi,» Ērkulīts priecājās. «Krūms ir man labs draugs .. .»

«Nu tad Ērgļa kungs jūs pie viņa novedīs, un. par visiem tad jau jūs iztiksiet,»

Veinberģis nobeidza konsultāciju.
«Cik jums par jūsu pūlēm pienākas?» Ērkulīts jautāja. «Vai ar pāris mizu

(rubļu) pietiks?»
«Man nekā nevajaga,» Veinberģis atbildēja. «Vispārības lieta ...»

«Nē, tā neiet, ko vajag, to vajag,» Ērkulīts lika galdā trijnieku .
.
. «Ne es

par velti ko daru
... un tāpat arī citam vajag nopelnīt . .

.»

«Nē, nē, man nevajaga!» Veinberģis vēl reizi noteica. «Ko jums tur vajaga,
to izdarīs Ērgļa kungs vai Lapas Mārtiņš, un ar viņiem tad varat vienoties . ..»

Ērkulīts beidzot likās pierunāties un ņēma savu naudu atpakaļ. «Nu labi, es

tam jaunkungam izmaksāšu,» viņš sacīja, «man jau nav žēl ...»

Kad Kārlis bija dabūjis no Veinberģa vajadzīgos manuskriptus, viņi abi

devās ceļā . . .

«Ja jūs man to rakstu labi iztaisīsiet, es tur savu mizu nežēloju,» Ērkulīts

ejot sacīja. «Un izsaukšu jums vēl magaričas ...»

Viņš to sacija tādā tonī, it kā tā būtu jau kāda liela atlīdzība un ka viņš
Kārlim parādītu sevišķu labvēlību

...
Pēdējais pavīpsnāja. «Kādēļ tik daudz? Tā taču vispārības lieta ...»

«Kas tas priekš manis,» otrs, it kā nolaizdamies no saviem augstumiem,

sacīja. «Nāciet vien droši līdzi uz Parka pagrabu, es izmaksāšu ...»

Kārlim šāda uzstāšanās tomēr ķērās mazliet pie dūšas
. . . viņam nebija nekāda

prieka ar šo svešo knubuli fraternizēt
.. .

«Jūs varat tur pieiet,» viņš atteica.

«Man jānodod Krūmam redakcijā manuskripti . . .»

«Nāciet vien uz Parka pagrabu,» Ērkulīts uzstājās. «Krūms ir tagad taisni

tur
...

Es zinu viņa stundas
..

.» Kārlim bija jāatzīst, ka šis cilvēks patiešām

labi informēts, bet viņš tomēr viņa priekšlikumu atraidīja. «Krūms ir man liels

draugs,» Ērkulīts lielījās, «cikreiz es neesmu viņam izsaucis šņabi ..
. Tiklīdz

viņš mani satiek, tas sadrastojas: «Nu, «miķel» Ērkulīt, ko tu laba tagad iz-

sauksi?» «Lai iet,» es atbildu, «ko tu, «miķel» Krūm, dzersi?» «Dzersim vienu

ontlīgu tautas šņabi,» viņš saka
.. . «Lai notiek,» es saku, «un taisīsim arī labu

zakusku un pāri zeideles alus.» Ar tādiem avīžu skrīveriem un studentiem man

tīkas satikties
.
.

.
Pie Plauša es vismaz savu pusotra simti rubļu mēnesī stāvu

. . .

vai es nevaru izmaksāt tam, kam nav .
.

.

Nāciet vien droši līdz, es izmaksāšu . .
.»

«Kā tad jūs, svešs cilvēks, priekš manis maksāsiet?» Kārlis dzestri attrauca.

«Paturiet labāk savas kapeikas paši sev .
.

.»

«Ak, tas man maza lieta,» Ērkulīts atmeta ar roku, «es to varu!
.. . Reiz es

vienam studentam, Plauša brāļa dēlam, aizdevu pieci rubļi . . .»
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It kā dzelts Kārlis sarāvās. «Jā, bet kādēļ tad jūs to stāstāt?!»

«Nekas,» otrs labsirdīgi atmeta ar roku, «gan viņš man atdos . . .Reiz biedrībā

viņam bija pietrūcis . . . sastrīdējies ar citiem studentiem un nav ko rēķinu sa-

maksāt
. . . Ķelners stāv uz papēžiem

. . . leraudzījis mani, pamāj man koridori
.. .

Ērkulīt mīļais, vai jūs neesat pie kases? Vai nevarat aizdot man piecus rubļus . .
.»

«Klausieties!» Kārlis dusmībā iededzās
. . .

«Jūs varbūt esat labs tautietis, bet

dumjš cilvēks!
.. . Kādēļ jūs man to visu stāstāt?

.. .
Tas ir apvainojums, vai

zināt ...»

«Kādēļ?!» otrs ieplēta muti par viņa dusmām. «Kad es savas tautas augst-
skolas mācekļiem izmaksāju ...»

«Vai mēs, studenti, jums esam priekš kādas izmaksāšanas?» Kārlis sadusmots

turpināja. «Ja kāds no mūs' ļaudīm jums to godu pierādījis, ka no jums kādu

glāzi alus pieņēmis, tad jums nav nekāda tiesība ar to plātīties
.. .

Mēs paši va-

ram savu tēriņu samaksāt, vai saprotat .. . Jūs drīzāk varat justies pagodināts,
ka viņi ar jums kopā dzēruši...»

«Nu es taču to ari ieskatu par godu,» Ērkulīts, manīdams, ka kāpis par

daudz uz augsta zirga, pazemināja toni. «Kādēļ tad jūs dusmojaties, vai die-

viņ!
.. .

Un kādēļ tad es studentam nevaru izmaksāt, ja es viņu cienu. Es taču

nedomāju ļauni. ..»

Kārlis drusciņ apmierinājās. «Citādi jūs būtu pelnījuši, ka jums iešauj pa

ausi. Mēs neviena draudzību nemeklējam tādēļ, ka kārotu viņa alu un šņabi .. .
Mums ir savi principi un sava šķiras cieņa . . .

Mēs nevienam neļaujam sev par

tuvu nākt:..»

«Sazini!» otrs sarāts pie sevis nodomāja. «Par to, ka viņš var dabūt par velti

iedzert, viņš skaistas
..

.» Viņš sajuta it kā netaisnību, ka Kārlis tā
.. .

Tādai

sadzeršanai kopā ar saviem mācītiem tautiešiem vairs nebūtu nekāda kairuma, ja

ar to nevar drusciņ paplātīties. Pavisam cits, ja saviem amata biedriem var pasa-

cīt, i es ar to sadzēru kopā šņapstu . . .
mēs stāvam uz «tu» un «tu»

.
. .

«Vai dieviņ, Ērgļa kungs, kā jūs varat domāt, ka es jūs gribētu apvainot?!»
tas taisnojās. «Es jau tikai jūs lūdzu . . .

Parka pagrabā, tur mēs Krūmu droši

satiktu
. . .

Un tad mēs varētu izdarīt to darīšanu ...»

Kārlis drusku padomāja. «Nu labi, — ievērojot vispārības lietu, es jums iešu

līdzi
. . .» viņš beidzot sacīja . . . «Bet to es jums saku: ne es dzeršu jūsu šņabi,

ne alu
... Ja es ko ņemšu, es pats maksāšu .

.
.»

Ar to incidents bija izbeigts
. .

Parka pagrabā viņi atrada priekšā Krūmu,

cepot patlaban spirtā savu tiriņģiešu desu. Tas atkal Ērkulītim nekad
par to ļaunā

neņēma, ja tas izmaksā.
. . «Tu, tautiet, tagad vari izmaksāt tos šņabus,» tas

taisni pats viņu uzmudināja. «Zakuska te mums jau ir
. .

.»

Ērkulīts nelikās sev divreiz teikties
. . .

Bet Kārlis nedzer, vai tu viņam lej
vai nelej

. . . Krūms izbrīnējies viņu uzlūko. «Kā, vai tu slims esi?» Bet viņš
īsi un noteikti pasaka: «Es negribu ...» un citam nevienam tur nevajadzēja tālāk

zināt
...

Un Ērkulīts jau atkal, kad tā, tad tā
.
.

. viņš nediņģēja
. . .

_

Galvenais jau nebija dzeršana, tautietim vajadzēja izpalīdzēt vispārības lietā.
Kārlis Krūmu atri iepazīstināja ar nodomāto boikotu pret Stricka alu un Vein-

berģa aizrādījumiem. Un Krūms atrada šīs domas
par ģeniālām.

Lietu pārlikdami, viens otru rediģēdami un uzrakstīto koriģēdami, tie sastā-

dīja sekošu sludinājumu:

«Nepazīstamam gratulantam, kurš man uz dzimuma dienu divi duči Strickij
bružā alu piesūtīja, caur šo pavestu, ka tas man nekāda prieka nedarīja. Jo es
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šo alu vairs nedzeru, un tie draugi, kas mani dzimuma dienā apmeklēja, arī to

vairs nedzēra ...»

«Tas ir labi, tas ir smalki!» Ērkulīts priecājās. «Un tad var pielikt klāt, āre,,

ko: ka arī malkas cirtējiem to piedāvāju, bet tie ar' ne . . .»

Kārlis, ņemdams vērā aizrādījumu, turpināja:

«.
. .

Tādēļ cien. piesūtītāju lūdzu man savu adresi uzdot, ka varu viņam pie-

sūtīto alu atpakaļ piesūtīt. Citādi nezinu, kur lai viņu izlietoju. Jo pat malkas

skaldītāji, kuriem to piedāvāju, atteica, ka Stricka alu vairs neparko ne-

dzerot ...»

Krūms arī atrada, ka tādam sludinājumam vajadzēs atstāt lielu iespaidu
.. .

Nu tikai vajadzēja ievērot vēl Veinberģa otru aizrādījumu un griezties pie Lapas

Mārtiņa, lai tas sataisa vēl labu rīmi. Jo Ērkulīts negribēja doto vārdu atpakaļ
ņemt un piecnieku, kuru tas reizi licis galdā, paturēt pie sevis. Tā kā Kārlis attei-

cās par savu darbu jel ko ņemt, tad Lapa par to varēs sataisīt itin labu rīmi.

Bet dabūt šo dzejnieku rokā nebija tik vienkārši. lespējams tas vienīgi bija
Krūmam, jo arī Kārlis nebija vēl Lapas Mārtiņu saticis un nezināja, kur tas

dzīvo. Jo šis otrs «Baltijas Vēstneša» kuplinātājs un dedzīgais līdzstrādnieks bija

tāpat spiests uzturēties vienīgi savā istabā, lai
gan viņa brīvība ne no viena

nebija apdraudēta. Tas varētu iet un nākt, kur grib; ja daudz, tad galvas naudas

parāds, kura dēļ viņam nopietni jābīstas, bet no tā neizsargā labprātīgs mājas
arests. Pret citiem parāda devējiem taisni bīstami uzturēties tikai dzīvoklī, kur

parādu devējs katrā laikā var sastapt. . .
Viņu neizlaida no mājām pavisam citi,

varētu sacīt, ne mazāk bēdīgi apstākļi. . .

Latviešu dzejnieka honorāri toreiz bija vēl liesāki nekā tagad un rakstniekam

no sava darba dzīvot pavisam grūti. Jo ienākumi tāpat mazi kā tagad un izde-

vumi ne mazāki. Gan drusku lētāki bija dzīvokļi un arī pārtika, tomēr vienam

īstam tautas dēlam vajadzēja ziedot Trimpum, kas maksāja sevišķi daudz. Šo

pienākumu pret senču dieviem izpildīdams, Lapas Mārtiņš bija aizmirsis pret
sevi daudz ko citu.

Viņam trūka pilnīgas armatūras, lai tas, kā pienākas, varētu rādīties uz ielas.

Ja bikses viņam vēl būtu bijušas itin labas, tad zābaki bija vai nu caurām zolēm,
vai arī pirkstu galos rādīja zobus. Dažreiz atkal zābaki itin labi, bet atkal

otrādi, — biksēm vielas iztrūkums visai diskrētās un intimās vietās, ka, jāteic, ne-

tiec nekur . . . Citreiz tas varēja sevi gratulēt par krietna un pie Lerchendorfa pēc
jaunākās modes pagatavota dubultštofa mēteļa īpašnieku, bet svārku un vestes

tam nebija. Tādos gadījumos viņu redzēja pašā vasaras vidū staigājam ar biezu

dubultštofa mēteli, līdz kaklam aizpogātu . .
.

Un pat vēl, ja zābaki bija ar redza-

miem trūkumiem, tad pārvilka tiem pāri galošas. Sādā tērpā un vēl ar salmnīcu

galvā viņu tad redzēja staigājam pa Vērmaņa parku vai pilsētas alejām, savos

dzejas sapņos nogrimušu. Kas nepazina dzejnieku, domāja, ka tam darīšana ar

prātā jukušu . . .

Dažreiz tam steidzīgi vajadzēja iziet uz pilsētu. Cits viss būtu, izņemot svār-

kus un zābakus. Ja tādās reizēs tad pie viņa ieradās kāds labs draugs, tam tad

viņa vietā vajadzēja palikt atpakaļ viņa istabā, kamēr tas ar viņa svārkiem un

zābakiem pilsētā nokārtoja savas darīšanas. Bet tāds labs draugs ieradās ļoti reti

un, ja ieradās, tad ne ikreiz bija ar mieru veltīt saviem svārkiem un zābakiem to

godu, lai tos, kaut arī uz stundiņu, nestu tautas mīlestības dziesmu dzejnieks.

Jo savā ziņā tas bija savienots ar risku. Gan Lapas Mārtiņš apzinīgi centās

būt nosacītā laikā atpakaļ, bet dažreiz nāca ceļā kas neparedzēts. Satikās ar
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kādu citu labu draugu vai, kas vēl ļaunāki, uzdūrās uz kādu tautas skauģi un ne-

labvēli, ar kuru vajadzēja izkarot domu starpības. Savu tautu viņš bija gatavs

aizstāvēt katrā laikā, un tad pie vienas granafifkas vien nepalika. Viņam nu nepa-

visam daudz nevajadzēja, lai iekļūtu tādā stāvoklī, ka aizmirsa it visu, un tādās

reizēs aizlienētie svārki bija ļoti apdraudēti.
. .

Uz šādu eksperimentu reiz bija ielaidies Krūms. Izpildīdams drauga sirsnīgo

vēlēšanos, viņš bija tam aizdevis savu punktierēto šķimeļaino žaketi un palicis

pats atpakaļ viņa dzīvoklī. Bet notek nosacītais laiks un Lapa nerādās, — pa-

iet stundas divas trīs, un no viņa ne vēsts! . . . Krūmam steidzīgi jātiek atpakaļ
uz redakciju korektūru lasīt, bet viņš netiek no vietas!

.
. . Nu beidzot sūta saim-

nieci raudzīt, kur Mārtiņš «damelējas» .
. .

Pēc ilgas meklēšanas to pārved ar

fūrmani, pie kam ne vien stipri cietusi viņa paša platmale un veste, bet arī Krūma

punktierētā žakete. Tas lielākais ļaunums: — Krūms caur to nokavējis avīzes

korektūru. Todien drukas kļūdu tik daudz, ka tīri vai bada acis laukā
..

.
No tās reizes viņš uz tādu eksperimentu vairs nekad neielaidās. Tika iekārtots

tā, ka manuskripti Lapas Mārtiņam tika no viņa noņemti mājās. Starp viņu un

Dīriķa un biedru drukātavu tika nodibināta tieša satiksme .
. .

Beidzot par labāku

bija atzīta tāda kārtība, ka Lapa nemaz netiek no dzīvokļa laukā un, kas viņam
vajadzīgs, tas tiek piegādāts.

Tā viņš tad arī reti dabūja spert soli ārā no mājas un bija tamlīdz pasargāts

no visa ļauna
..

. Mārtiņš «miķel» Lapa ne mazāk pacietīgi nesa savu likteni

kā Fridrich «miķel» Veinbergs. Viņš jau apzinājās, ka pats pa daļai pie tā vai-

nīgs. Lai gan viņa saimnieciskie apstākļi nebija spoži, tad tomēr uz tik augsta

saimnieciskā līmeņa tas vēl arvienu būtu spējis noturēties, ka varētu iziet pats

ar saviem svārkiem un pats ar saviem zābakiem
... Jo par rakstiem viņam taču

daudz vai maz ienāca un vajadzības gadījumā vecais Dīriķis izsniedza vēl «for-

šusi» . . . Bet taisni tie brīži, kad Lapām vestes kabatā bija kāds mazumiņš, priekš

viņa bija tie visbīstamākie
.. . Tad viņš bija dumpī ar sevi un visu pasauli.

Monētas kabatā tam nedeva ātrāk miera, kamēr bija no turienes izripojušas līdz

pēdējai . . . Tad viņš bija atkal padevīgs un kluss
. . .

Vecais Dīriķis arī drīz vien nojauta, kur tā vaina
.. . Lai

gan ne labprāt

viņš iemaisījās otra darīšanās, tas tomēr pie gadījuma sacīja uz Lapu kādus uz-

mundrinošus vārdus. Ja tas vien gribētu dzīvot, viņš tam labprāt palīdzētu dzī-

vot
.. . Viņam tikai vajadzētu apgādāties ar vajadzīgo armatūru un noturēt to pie-

nācīgā kārtībā, kas nemaz nebija tik neiespējami
. . .Viņam tad atklājās vilino-

šas izredzes. Viņš tad tādā gadījumā var tikt pieskaitīts pastāvīgam redakcijas

sastāvam. Viņa spējas ir jau pietiekoši ievērotas un atzītas. Akcionāri ■— ja

viņš strādātu pastāvīgi redakcijā, — atvēlējuši priekš viņa budžeta jau budžetu

no 35 rubļi mēnesī. Tas ir, par to viņam būtu jāstrādā tikai noteiktas stundas,

pa pārējo laiku tas var darīt, ko grib, un atkal ko klāt piepelnīt . . .

Trīsdesmit pieci rubļi! Tā bija vilinoša alga. Lapas Mārtiņam tad būtu iz-

pildījies viņa ilgu sapnis, ka varbūt tas varētu sev nodibināt pastāvīgu ģimenes

dzīvi. Varbūt, ka tas tad pa daļai izlīdzinātu viņa lielo nemieru ar pasauli. Mīlas

dzīvē viņš bija piedzīvojis tik daudz nelaimes, jo ne vienreiz vien mīļākās viņam
bija tapušas neuzticīgas. Viņas negribēja gaidīt mūžīgi . . . Nu viena bija radu-

sies, kas uzticīgi gribēja gaidīt, bet viņš nevarēja paredzēt, kad varēs tai sagā-

dāt ligzdiņu un viņu pārvest .. . Tagad, kur viņam tāda izredze atvērās, tas

nopietni vien apņēmās saņemties . . .
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Viņi devās ceļā, gāja līču loču garām Krauklīša jaunai būvei uz Maskavas

Arrīgu. Nebūtu viņiem Krūma līdz, kas tik labi ceļu zināja, viņi Lapas Mārtiņa
alu ne mūžam nebūtu atraduši. Beidzot sasnieguši kādu ne visai apsološu māju,
uzkāpuši pa iešķībām trepēm, tie pie kādām durvīm lēni pieklauvēja.

«Kas tur?!» no iekšas kāda diskanta neuzticīga balss jautāja.

«Augusts «miķel» Krūms!» bija atbilde
.. .

Durvis atvērās. Aiz tām ne visai lielā istabiņā ar Šaubīgi apdilušām mēbelēm

parādījās kāds cilvēka tēls gariem matiem, dūnām pielīdušā bukstiņa mētelī, kas

to tērpa sevī no galvas līdz papēžiem, tā ka apakšā vēl tikai rēgojās uz basām

kājām uzautas galošas. Kas viņam zem šī mēteļa, to bija grūti spriest; priekšas

pusē, kur dažas pogas nebija cieti, redzēja vaļējas krūtis, bet apakša pie stotes

bija palīdusi ārā apakšbikšu stripe. No tam varēja jaust, ka mētelis izpilda viņam

arī virsbikšu vietu.

leraudzījis Krūmam līdzi vēl divus svešus, tas atvilkās mazliet atpakaļ un

šaubīgi uz tiem sāņus lūkojās, sarkastisku, neuzticīgu smaidu uz lūpām.

«Te, Mārtiņ, tev ar tiem tautiešiem būs darīšana,» Krūms tos iepazīstināja.

«Te ir jaunais rakstnieks Kārlis Ērglis, ar kuru tev jau sen vajadzēja iepazīties.

Viņš manā vietā atnāks pie tevis pēc manuskriptiem ...»

Abi rakstnieki kritiski viens otru uzlūkoja .. . «Neskaties vīru no cepures,

hahaha!» Mārtiņš sāka saukt, bīdamies, ka neiztura kritiku, lai gan Kārlim ne

tuvu nebija tāda dzejnieka izskata, ne arī tik kuplu matu un bārdas ka viņam.

Bet tomēr Mārtiņš uz viņu sāņus vien raudzījās . . . Daudz vaļsirdīgāks tas bija

jau pret otru tautieti. «Mans (k)ungs», viņš sirsnīgi kratīja ta roku, «man liekas,

mēs esam kur redzējušies ...»

«Pa otriem dziedāšanas svētkiem!» Ērkulīts attrauca. «Mes tur visi ņemam

kopā viksēt
.. . Vīgneru Ernests arī

...

Es jau, kad esmu kopa ar saviem tautas

vīriem, neskopojos! Lai dzer, cik grib ...»

Viņš bija jau aizmirsis Kārļa labās pamācības. Bet Lapa nepavisam neju-

tās aizskarts. «(K)ha, (k)ha, (k)ha!» viņš spilgti un spēji iesmejas no visas

sirds, jo viņam uzdīga jaukas atmiņas par šo lielo iedzeršanu
.. . «Ak, (k)ha

mēs ņēmām... viens man (k)halcšu bija pievēmis... (K)ha(k)ha, (k)ha-

(k)ha . . .Ehe, un tad vēl es taču reiz jūs' līgavai uz vārda dienu sacerēju

dzejolil ...»

«Tā bija gan!» Ērkulīts piesarcis atbildēja, bet jau manāmi vēsāks. No lietas

nekas nebija iznācis. Viņš bija taisījies klāt kādai bagātai namsaimnieku meitai,

bet izsmieklu vien dabūjis . . .

«Tagad tam tautietim arī vajag vienu labu rīmi par
Stricka alu,» Krūms pa-

skaidroja un ievadīja Mārtiņu tuvāk lietai. «Kas attiecas uz samaksu, tad lai tas

maksā ko maksādams,» Ērkulīts trauca. «Cik tie kungi nospriež, es maksāju, bet

Stricki vajag notaisīt tā, ka ir suns viņa alum virsū vairs neskatās
.. .»

«(K)ha(k)ha, (k)ha(k)ha,» Lapas Mārtiņš saprazdamies sarkastiski smēja,

jo apstrādāt kādu viņam bija maza lieta. Viņa jeb, labāk sakot, latviešu pretinieki
no viņa ne vienreiz vien bija dabūjuši sāpīgas brūces. Viņš bija tas, kas iesūtīja

«Latviešu Avīzēm» to joku par to «zemi tās Āprikas», apgriezdams apkārt «Kur-

zeme» par «Emezruk». Nebija «vecā Lavīze» (tā sauca toreiz «Latviešu Avī-

zes») no dabūtā trieciena vēl labi atdzērusies, jau bija tai iesprucis atkal kāds

otrs Lapas Mārtiņa safabricēts apcerējums. Tam, katra teikuma pirmo vārdu

lasot, iznāca: ««Latviešu Avīzes» drīzi jo drīzi aizies uz mūžīgo dusu! ...» Vēl

sliktāk izgāja «Tautas biedrim», 183 avīzītei, kas turēja kungu un mācītāju kanti.
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Tam Lapas Mārtiņš bija iesūtījis artiķeli par «skādigu kafeju», stādu, kurs

augot mūsu pašu zemē ar iedzeltenām riebīgām lapām . . .

Tas esot ļoti skādīgs
stāds, viņu saucot sirdeib satuat, un no tā vajagot sargāties. Kad «Tautas

biedris» šo brīdinājumu nodrukājis, viņam pienāk pa pastu atslēga, ka sirdeib

satuat ir otrādi apgriezts «Tautas biedris», kurš izpliķējis pats sevi
.
.

.

Sangviniski smiedams, tas arī tagad drāza savu zīmuli, un Strickis jau varēja

sevi gratulēt . . .

«Bet tā vajag iztaisīt, ka to avīzi nevar ķert,» Krūms aizrādīja. «To vajag

izdarīt aplinkus, bet tā, lai katrs saprot .. .
Vislabāk, ja to savieno ar reklāmu

«Ķezu Pētersona» izrādei.»

«Vo, vo, vo!» Lapa koleriski iesaucās, nācis uz īstā motiva. Aktieru pul-

ciņš, kam izrāde par labu, viņam jau to bija lūdzis, — un viņš tagad sita divas

mušas uz viena cirtiena. Domas raisījās, zīmulis slīdēja pa papīri, un darba

Lapa allaž īsi iesmējās: (k)ha(k)ha(k)ha, (k)ha(k)ha
.. .

Kad koncepts bija gatavs, viņš deva tiem izlasīt. Tur stāvēja:

«Kas tas par jautājienu, mīļie draugi,
Vai mēs ar iesim svētdien? Redzi, raugi —

Kā tad bez iešanas! Un viņa alu

Mēs nedzersim, kaut dabūtum ar galu.
Tad «Ķezu Pētersonam» labas dienas,

Kad tas ir «mūsējs», glāzītes nevienas

No latviešiem tik skābu alu nedzer,
Un lai ar velns to zaļo krūzi sasper!
Lai atkāpjas no mums tas vergs un bende,

Lai dzīvo Ķimels, Dauders, Bertels, Mende.

To glāzes svētdien teaterī spersim

Un izskaidrosim un — tad atkal dzersim
..

.

. Lai dzīvo Bertels, Dauders, Mende!

Lai nozūd tas, kas ļaužu bende! ...»

«Vareni, vareni!» Ērkulīts priecājās. «Ja mēs sakām: lai dzīvo Dauders, Ber-

tels, Mende, tad ikviens skaidri zin, kas ir ļaužu bende!
.
. . To tu, Krūm, ieliec

«Vēstneša» sludinājumos, es samaksāšu!
.. .

Un tu, Mārtiņ, uz to mēs varētu

iedzert vienu kausu miesta .
. .

Vai neiziesim?»

Šāds uzaicinājums Lapas Mārtiņam bija vairāk nekā kairinošs. «Labprāt,,

(k)ha(k)ha(k)ha!» viņš smēja pilnā kaklā. «Ja jaunais kolēģis man gribētu aiz-

dot uz kādu laiciņu savu fraķi, (k)ha(k)ha(k)ha . .
.»

«Nē, nē, viņš nevar, tam nav laika!» Krūms stājās priekšā, jo gribēja Kārli

izsargāt no šaubīgā riska
.. . «Ja grib, var jau tepat liķt atnest, bet iešana nav

nekur ...»

«Nu tad še miza
. . .

liec atnest!» Ērkulīts bramanīgi iesaucās. «ledzersim!
.. .

Un, ja tu pie mahis atnāksi, Mārtiņ, dzer, kamēr
gar zemi krīti

.. . Man nav

žēl!» Un Lapa tikai smēja: «(k)ha(k)ha(k)ha, (k)ha(k)ha(k)ha . ..»

Kad dzēriens bija atnests un Kārlis negribēja piedalīties pie šmores, Lapa
to ieskatīja kā apvainojumu pret sevi . .

.
«Neskaties vīru no cepures, jaunais cil-

vēks
.. . neskaties

.. . (k)ha(k)ha(k)ha
..

.» Un viņš skatījās jau iešķībi, un.

smiekli jau sāka palikt sangviniski . . .

Ko darīsi? Kādos vilkos esi iegājis, tādos jākauc! «Nu labi, es dzeršu arī!»
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viņš sacīja. «Bet Mārtiņam par to darbu jau vajag ne tik vien graudā, bet arī

naudā
. . .»

«Lai iet!» Ērkulīts izvilka «troiku» un nolika to uz galda...
«Tas par maz!» Kārlis izgudrēm skumdēja. «Tas taču nekā nav

..
.»

«Nu tad še vēl viens!» Ērkulīts strupi izvilka otru. .
.

«Vēl par maz!» Kārlis pastāvēja. «Sataisa tādu rīmi un tad vēl sadzer ar

viņu kopā ...»

«Nu tad še vēl miza
. . .

diezgan būs!» Ērkulīts nolika rubli.

«Nu, Mārtiņ,» Kārlis sacīja, «tagad nu mums arī nauda! Liksim mēs atnest

arī par vienu rubli
.. .

Pacienāsim to tautieti
. . .»

«Par skaidru naudu, (k)ha(k)ha(k)ha,» Lapa, viņam piekrizdams, priecā-

jās ...
un iedeva rubli saimniecei.

.
.

«Noplēsa viņi gan mani!» Ērkulīts sacīja, bet tas bija domāts tāpat pa jokam.
Tas jau nekādas galvas sāpes viņam nedarīja. Galvenais tas, ka viņiem smēķēja

un tie varēja iedzert
. . .

Un kas tas būs par jandāliņu, kad sludinājums un rīme

parādīsies «Baltijas Vēstnesī»!?

«Ar to vien nepietiks . . . gan jau vēl nāks labāks!» Ērkulīts piemetināja.

«Mēs izdzīsim to Stricki pavisam uz Smilšu kalniem
.

.
.»

Ne visi vīnūžnieki Strickim bija pretinieki. Maza saujiņa tam bija palikusi
uzticīga, tie, kas balsoja vāciešiem par labu, ar Starpinu priekšgalā. Jo ar viņiem
jau Strickis nebija sakarus pārtraucis. Par sludinājumiem «Baltijas Vēstnesī» tie

tikai pasmējās
. . .

«Viens otrs ja to nedzer,» tie gudri smējās, «nav vēl nekāda

liela muiža . .
.

Gan būs ļaudis, kas dzers
. . .»

Bet tādi sludinājumi pret Stricka alu parādījās arvien biežāki un darīja arī

vairāk vai mazāk iespaidu uz dzērājiem: sāk, sāk niķoties un negrib vairs dzert

Stricka alu. Ja nav cita, iet no vīnūža laukā
. .

.
Acīm redzot lieta bija organizēta no Stricka konkurentiem. Jo sāka studenti

un smalkāki ļaudis iet pa
labākiem restorāniem, prasīja alu, bet pieteica tiem

nedot tikai Stricki. Viņi ar mieru dzert visu citu, tikai ne to. Vācieši, to dabū-

juši ost, taisīja no savas puses demonstrāciju un,
alu saukdami, pieteica: «Nur

Strizkisches Bier...» Bet tie arvien vairāk palika mazākumā, jo konkurences

aģitācija bija laidusi saknes ne tikvien kā nevācu publikā . . . Glīti ģērbušies
cilvēki labos restorānos ņēmās drošu pieri apgalvot, ka Stricka alus nekam

nederot
...

Bet kādu dienu ap Vērmaņa dārzu parādījās vēl nepiedzīvots skats. Pavadīti

no milzīga ļaužu pulka, vairāki ekspreši ķeroja uz kailām ķērām sakrautās alus

pudeles, pilnā kaklā saukdami: «Stricki, Stricki! Kas grib Stricki?! . . .
Par velti

sadzerties Stricki?!
. .

.»

Kuru satiek, apstājas, piedāvā katram
. . .

«Vai negribat, kungs, Stricki? . . .»

«Vai negribi, brāl, Stricki?» «Par velti, — nav jāmaksā...»

Tavu brīnumu, — negrib neviens! Ne fūrmanis, ne namiķis, ne ielas slauķis

un pat ne saules brālis, — dāvā viņiem, cik gribi, galvu vien nogroza ..
.

Kurš

vēl gribētu, otrs klāt, piegrūž pie sāniem, un nekā vairs, smīn acīs: «Dzer pats

savu nāliķi . . .» Un viss pūlis ļauni un nicinoši nosmejas, kas noskan tikpat ka

ķēžu žvadzēšana
...

Ekspreši nemitoši vaiga sviedros sauc:
«Strickis par velti, kas grib Stricki,»
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bet kā dziļa dunoņa atskan no pūļa ļauns izsmiekls . . . Procesija top arvien lie-

lāka
. . .

ļaudis, kas bija pirms tikai kādi simti, skaitās jau tagad tūkstošos. Redz,

smalkus un prastus, tā sakot, reprezentantus no visām ļaužu šķirām. Redz arī

pulkā daudzus pazīstamus, kuri te pa daļai ietrāpījušies nejauši, pa daļai ieradu-

šies aiz intereses
. . .

Redz arī Kārli un Perlantu, un starp citiem arī Pudiķi, kurš

raksta jau priekš «Baltijas Vēstneša» ziņojumu. Vislielākais kliedzējs un nicinā-

tājs ir Ērkulīts, turpretim Starpiņš pavisam nokāris degunu... Jo arī pats

Strickis dabūjis vēju, kas notiek, un līdz ar savu liferantu piesteidzies ekipāžā
..

.
Bārdas izstiepuši, skatās. Nu viņi saprot, kādēļ viņu alus patēriņi tā nokrituši!

.. .

«Uz Smilšu kalniem ar Stricka nāliķi!» pūlis iesaucās. «Nost ar tautas no-

devējiem!» Uz eksprešu saucieniem: «Stricki, Stricki, par
velti Stricki!» atskan

tagad neatlaidīgi no pūļa: «Uz Smilšu kalniem
. . . prom uz Smilšu kalniem!

..
.»

«Lai nozūd tas, kas ļaužu bende!» Ērkulīts iesaucas, bet tad, lai Strickis viņu
neierauga, aizslēpjas aiz citu muguras.

Un visa procesija devās ārā no pilsētas pa
Stabu un Avotu ielām uz Smilšu

kalniem. . .

Tur
par neģēlīgo tautas nodevēja alu, kuru vairs negribēja dzert,

vajadzēja turēt taisnu tiesu
. . .

Alus tika no tačkām izkrauts un salikts kaudzē. Kā nederīgu to vajadzēja
iznīcināt.

. .

Kaspars Lieknejs pirmais turēja runu. «Septiņsimts gadus mēs esam smakuši

vācu verdzībā un dzēruši viņu alu. Tagad gribam viņu jūgu nokratīt. Lai ikviens

labs tautietis svēti pie sevis nosolās: es nedzeršu vairs Stricka alu un ari saviem

paziņām teikšu: nedzeriet to, nedzeriet
...

Jo Strickis ir latviešu lietas nodevējs.
Mēs, vīnūžnieki, kā viens vīrs no tā atturēsimies, un, ja kas turēs Stricka alu, tam

mēs pie nākošās nodokļu izdalīšanas uzliksim divkāršu nodokli.* Kas mēģinās
strādāt pret latviešu publiku, to mēs iznīcināsim tikpat kā šīs alus pudeles! Tā

mēs iznīcināsim ar Hipotēku biedrības delegāciju, ja tā strādās pret tautas

gribu ...»

Pie Stricka alus «zārka» viņš nolasīja vēlreiz Lapas Mārtiņa dzejoli un

nobeidza ar uzsvaru:

«Lai dzīvo Bertels, Dauders, Mende . .
.

Lai nozūd tas, kas ļaužu bende!
. . .»

Tad ar lielu milnu sasita alus pudeles .. .
Žēli klinkstēdama, alus piramide

sagruva . . . slapjums sasūcās smiltīs, tā ka neatlika vairs lāga putas un rēgojās

vēl tikai glāžu šaki . . .

Tad visi devās atpakaļ uz savu malu. . . Bet lietas iniciatori uz Latviešu

biedrību uzvaras svētkus svinēt. Bija tomēr kaut kāds mazs gandarījums par lielo

caurkrišanu pilsētas vēlēšanās
.. .

Zaudētāji jau sāka justies it kā uzvarētāji .. .
Un tādēļ tie, kas bija balsojuši vāciešiem par labu, vairs nejutās omulīgi.

Līdz šim dzirdēja tikai skumdēšanu
par to, ka tas balsojis par vāciešiem un

tas balsojis, jo neviens otram lāgā neuzticējās. Tagad jau nu sāka runāt drošu

valodu, ka tautas nodevējiem vajag par to atmaksāt. Nu visi liedzās
..

. pat tie,.

* Toreiz pilsētas valde noteica no dzērienu pārdotavām tik un tik lielu kopēju

nodokļa sumu, bet uz atsevišķiem veikaliem to uzdeva repartēt delegātu komisijai,
kas ievēlēta no pašiem restoratieriem. Jo pilsētas valde pieņēma, ka viņi kā liet-

pratēji labāki zin novērtēt, cik katra vieta var nest. Ja visiem vienāds nodoklis,

tad tiem, kam laba vieta, tas būtu pārāk mazs,
kam slikta, — tam grūti būtu

samaksāt... (Aut.)
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kuri agrāk atklāti bija aizstāvējuši kompromisu .
. . Neviens vairs vāciešiem nebija

balsi devis
. . .

diezin kur tad tās bija tik daudz radušās
.
. . Pat Starpiņš sacīja,

ka viņš arvien esot aizstāvējis tautas lietu; ja vācieši šo vēlot, tad tas neko

nevarot darīt.
.
.

Nepatīkams bija Baumaņa stāvoklis. No visām pusēm tam bija jādzird:
«Tautas nodevējs! .. .» «Vācu draugs!» Pat tie, kuri caur viņa pūliņiem bija
ietikuši domniekos, sāka pret viņu izturēties neatzinīgi. No otras puses atkal

vācieši, kuri no viņa bija sagaidījuši visu ko, bija stipri nemierā, ka tas nav

aizkavēt lielo aģitāciju. Tautieši vēl jo neuzticīgāki sāka uz viņu lūkoties,
kad kadā dienā Latviešu biedrībā pie viņa iesteidzās Strickis savā lietā.

«Erbarmung, Herr Bauman, vvas soli das heißen?» tas nelaimīgu vaigu
sacīja. «Warum sind die Leute

gegen mich so aufgebracht?» (Apžēlojieties, Bau-

man kungs, kas tas lai ir? Kādēļ tie ļaudis pret mani tā sadusmoti?)
Baumanis noraustīja kamiešus. «Es jums tur nekā nevaru līdzēt!

..
. Man

jau tā pārmet, ka es esot pārdevis latviešu tautu
. . .

Griezieties pie Plauša un

Starpina . . .
varbūt tie jums varēs to lietu nolīdzināt...»

Strickis, cik gudrs bija atnācis, tik gudrs atkal aizgāja. Viņš diezin ko būtu

devis, ja būtu šo konfliktu varējis izbeigt. Viņš, kas līdz tam bija tas lielākais

alus brūzis, noslīdēja caur šo traci uz nulli. Protams, ka latviešu lieta caur to

gan neko nemantoja .. . Vienīgais latviešu alus brūveris bija Grinups, un tas

neprata vai negribēja šo konjunktūru izlietot, lai ar savu brūvējumu Stricka vietā

pārvaldītu alus tirgu.
.

.
«Kad tikai nu tas Grinups prastu rīkoties, liktu tai

savai zupai klāt vairāk iesala un apiņu. ..» Pēteris Krauklīts bažījās .. .

«Tagad vai nekad viņš var nākt uz augšu . .
.»

Grinups tomēr palika pie saviem agrākiem principiem. Labāk izbrūvēt mazāk

un nopelnīt uz katru mucu vairāk nekā ielaisties uz kādiem milzu apgrozījumiem,

par kuru peļņu vēl neko nevar zināt
.

. . «Kas būs labs patriots, dzers manu alu

tāpat,» viņš atmeta ar roku
. . .

Tomēr alus dzērājiem toreiz bija daudz labāka gaume nekā tagad, un pie

lielāka patriotisma tie ar sava tautieša dziru nebija apmierināti. Liela noiešana

caur to cēlās Dauderam. kas nemaz nebija latvietis, bet tikai par latvieti tika

turēts
. . .

Tam gāja tā uz roku, ka tas bija spiests savu brūzi paplašināt. . .

Priekš tam uz ātru roku nodibinājās akciju biedrība ar pašu lielāko vācu patriotu

Bingneru priekšgalā. Daudera brūzis pārvērtās par jaunu pasākumu ar nosau-

kumu «Waldschl6Bchen» un deva alu uz vēl izdevīgākiem nosacījumiem nekā

agrāk Strickis
.. .

Tu brīnums, —
tādi vācu patrioti, bet nebūt neatsacījās no

veikala ar latviešiem, ja tikai ienāca nauda!
. . .

Tas Strickim ļoti grauza, viņš redzēja, ka ir tas izmuļķotais ... Ja tā, tad

lai iet pie rata ar visu savu politiku
. . . viņa rūpes nu bija tikai tās, kā vairāk

izbrūvēt un pārdot. Lai maksā ko maksādams, viņam vajadzēja ar latviešu vīnūž-

niekiem izlīgt. Caur Plauša un Starpina vidutājību tas viņiem piesolīja vēl izde-

vīgākus nosacījumus nekā jaunā akciju sabiedrība «Waldschl6Bchen»
.. .

Bet

savā sirdī nozvērējās, ka nekad vairs nedarīs tādas muļķības, ka ielaidīsies kādā

politikā . . .

Sešpadsmitā nodaļa

Starp architektu Baumani un «Seloniju» līdz pilsētas domnieku vēlēšanām

valdīja ļoti sirsnīgas attiecības. Kā architekts Baumanis cienīja technisko zinātni.

Viņam ne visai patika tie advokāti un «federfuchseri» no zaļā galda, kas tikai
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malās ar saviem paragrāfiem, bet no patiesās dzīves bija tālu. «Latviešu nelaime

tā, ka tiem par daudz advokātu,» tas sūrojās. Un ne bez iemesla, jo bieži vien

tie viņu bija iebāzuši maisā . . . Kad viņš gribēja tā, tie taisni otrādi
...

Tā arī

šoreiz tas vienīgo uz savu pusi dabūjis hoftiesas advokātu J. Einbergu vieno-

ties ar vāciešiem, — visi citi tam pretim. No ārstiem Dr. Rulli, bet tas jau bija
tāds pusvācietis . . .

No veciem laikiem jau biedrībā pastāvēja plaisma starp «saimniecības vī-

riem» un «literātiem», starp «praksi» un «teoriju», kā Baumanis izteicās. «Saim-

niecības vīriem» pēc viņa ieskata bija arvien taisnība, un, ja «literāti» viņus uz-

varēja, tad tikai tādēļ, ka viņiem trūka zinātnisku spēku. Tādēļ tad viņš arī ļoti
simpatizēja politechniķiem kā tādiem zinātniekiem, kas praktikai tuvu rada

. . .

Viņa dēls Arturs Baumanis, 184 kamēr tas vēl nebija atradis savas gleznotāja
dāvanas, arī studēja politechnikā un piederēja «Selonijai»

. .
. Viņš palika tai

mīļš biedrs arī vēlāk, kad iestājās Pēterpils mākslas akadēmijā. Tikai dīvaina

parādība: Arturs Baumanis, kas savās gleznās tik labi izjuta latviešu garu, pats,

līdzīgi profesoram Kreilim, ne vārda nevarēja pateikt pa
latviski. Saprast

saprata, ko latvietis teic, bet atbildēt nevar. Bet tādēļ viņš nebija mazāks tautietis

un sacīja līdz ar Kreili: «Lettisch verstehe ich wohl nicht, aber wo es darauf

ankommt, da stellē ich mich auf Seite der Letten .
.

.»

Tēvs no sava dēla turēja lielas lietas un nekad nejutās tik laimīgs kā tad, kad

redzēja to kopā ar «seloņiem» dzeram pie viena galda un aizstāvam tautisko lietu.

«Artur, hast dv Geld?» viņš tad iejautājās.

«Hab' einiges,» bija atbilde.

«Da hast dv noch
.. . gieb doch was zum Besten,» tas, izvilcis maku, pa-

sniedz tam kādu desmitnieku.

Nāca tad atkal alus baterija pēc baterijas ...

Arī tēvs dažreiz likās pulka,

un tad visi dzīvoja kā vieni radi
. . .

nosvīduši
. . .

Bet nu pēc vēlēšanām visi kā atsaluši
. . Seloņi sāka viņa interesēm taisni

pretim strādāt
.. .

Einberģi biedrībā bija jau reiz apstrādājuši tā, ka tas jau

gribēja atteikties no jaunievēlētā domnieka goda. Tāpat dakteri Rulli. Pec veca

paraduma pēdējais viņiem izmaksāja smalku boli, bet tie viņam meta priekšā

tā kā tautas nodevību. Tas jau tā bija ļoti nervozs un, kad drusciņ iesilis, tad

taisni ālējās. Viņš sāka tos prasti lamāt. Tiem nu nekas cits neatlika kā pie-

celties un atstāt viņa galdu, lai
gan patlaban pagatavotais bolis tik kairinoši

kutināja viņu degunus
. . .

Patiešām žēl
. . .

Ar acīm to būtu varējuši strēbt, bet

nu tas palika sulaiņiem, jo Dr. Rullis samaksāja un arī aizgāja. Aizgāja un

vēl tanī pašā dienā atteicās .. .
Arī Krauklīts noņēma savu kandidatūru otrā

klasē
.. .

Baumanim tas ļoti grauza . . .

«Sakiet, kāpēc tas tā?!» viņš griezās pie studentiem. «Mums reiz vajaga

izskaidroties
.
. .»

«Ja jūs nebūtu izjaukuši latviešu vienprātību,» Perlants aizskarts atbildēja,
«mēs tagad varētu svinēt uzvaras svētkus

.... .»

«Liels jautājums!» Baumanis atbildēja. «Jūs runājat vēl tagad par
latviešu

vienprātību, bet rajonu priekšnieki, kas katrs savā iecirknī sirdīgi aģitēja, atrada,
ka tādas nav jau pirms vēlēšanām

. . .
Paši sirdīgākie patrioti meta darbam mieru

un atstāja visu, kad pie kandidātu uzstādīšanas Plausis un Pūcītis dabūja par

kādām simts balsīm mazāk nekā Latviešu biedrības vīri. Pūcīša ļaudis par pēdē-

jiem gan bija balsojuši, bet pēdējie par viņiem vis ne . . .
Sakiet, kur te nu vien-

prātība! ?»
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«Tas ir nožēlojami, bet neattaisno jūsu rīcību,» Perlants turpināja... «Ja

tas notiek pie zaļa koka, ko tad būs sacīt par sakaltušu . ..»

«Jūs manu politiku pārprotat,» Baumanis savilka pieri dziļās grumbās ..
.

«Esmu ieticis domniekos ne tādēļ, lai latviešiem pretim strādātu, bet lai nolīdzi-

nātu ceļu latviešu turpmākām uzvarām . . . Mums vajag pirms iepazīties ar savu

ienaidnieku līdzekļiem un nodomiem, ieskatīties, tā sakot, viņu lēģerī. . . Tikai

tad mums cerība uzvarēt. ..»

Perlants it kā neizprazdams gaidīja tuvākus paskaidrojumus.
«Ir liels jautājums, vai latvieši ar saviem spēkiem vien šoreiz būtu uzvarē-

juši,» Baumanis turpināja. «Un tad, ja mēs, latvieši, piepeši uzvarētu un saņemtu

savās rokās pilsētas valdīšanu, man jāatzīstas, mēs atrastos ļoti neveiklā stā-

voklī
. . .

Ne mums piedzīvojumu, ne iestrādāšanās . . . Tādēļ ieteicamāk, ka tikai

daži ietiek pilsētas domē. dabū iezagties vācu noslēpumos un izzin tās vārīgās

vietas, kur viņus ķert .
.

.
lestrādājas vienā otrā komisijā .. . Tad, ja nākošu reizi

dabūjam Rīgu savās rokās, mēs zināsim arī ar to, ko darīt
. .

.»

«Var jau būt,» Perlants palika pielaidīgāks, «bet viss tas joks man negrib
patikt

.
.»

«Vācieši ir viltīgi un gudri,» Baumanis turpināja, «bet mums vajag būt vēl

gudrākiem . . . Viņi tagad tura mani par savu cilvēku un atklāj man pilnīgi savas

kārtis. Man pie viņiem tagad tik liela uzticība, ka es dabonu zināt katru sīkāko

lietu. Bet man tikai to vajag
.. .

man vajag materiālu, kā viņus gāzt .. . Viņi
piedzīvos pie manis rūgtu alošanos, jo tie ne sapņot nesapņo, no kuras puses es

domāju viņiem uzbrukt ...»

«Ja tas tā,» Perlants domīgs sacīja, «tad lieta gan drusciņ citāda .
.

.»

«Esmu pilnīgi uz miera stādīt savu darbību zem kontroles,» Baumanis ap-

galvoja. «Apropos, vai nenāksiet kāds man rīt līdzi uz Klostera pagrabu? Tur

vāciešiem būs tāda maza saiešana, kas tamlīdz būs arī viņu uzvaras svētki
.
. .»

«Ko tur?!» Perlants atraidoši atmeta ar roku... «Es taču negribu tos līdzi

svinēt ...»

«To ne, bet tur būs liela izrunāšanās, un tur jūs dabūsiet dzirdēt viņu īstās

domas,» Baumanis paskaidroja. «Vācieši tur jutīsies itin kā starp sevim un

saviem draugiem un pārrunās visai diskrētas lietas
.. .

Man ir tiesība un taisni

uzdots vest līdzi pēc sava ieskata arī citus labi domājošus latviešu inteliģentus,
kas grib ar vāciešiem saprasties

..
. Saprasties mēs visi gribam, lai tikai ievēro

mūsu dibinātās prasības ...»

«Varētu gandrīz aiziet, ja būtu laika,» Perlants beidzot sacīja. «Mans biedrs

Ērgļu Kārlis katrā ziņā būs svabads
. . .

Kārli, ej labāk tu. Kā rakstniekam tev

ir labākas novērotāja dāvanas, un arī pats tu varēsi mācīties, kā smalkā sabied-

rībā jārīkojas. Tas ir taisni kaut kas priekš tevis! .
.

.»

Kārlis bija ar mieru. «Man no vāciešiem nav bailes,» viņš sacīja .. .

«Gribu

ar viņiem saprasties, bet tikai kā līdzīgs ar līdzīgu . .
.»

«Nu, tad labi!» Baumanis sniedz roku. «Uz redzēšanos rītvakar .
.

.»

Apzinīgi, klusu smaidīdami, kā jau iepriekš droši zināmu lietu vācieši saņēma

savu uzvaru.

Pēc veca baltiska-rīdzinieciska paraduma to vajadzēja iezīmēt ar kadu mazu

«trauliches Zusammensein». Tā nosauca kopēju iedzeršanu un uzkošanu kada
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klusā, netraucētā vietiņā. Pie tam tad varēja runāt kādu spēcinošu patriotisku

vārdu, par visiem kopā labāki pārskatīt savu stāvokli un savstarpēji stiprināties

savās baltu jūtās.

Par tādu vietiņu, kur varēja justies omulīgi, bija izraudzīts Klostera pagrabs

zem Lielās ģildes telpām. Te bija rezervētas nošķirtas sāņtelpas priekš apmēram

kādiem simts cilvēkiem. Vairāk jau nesanāca, jo visiem ierasties jau nebija

laika, ne arī kāda spiedoša vajadzība. Lielais vairums rīdzinieku savos baltu uz-

skatos bija droši un nebija vairs mācāmi. Pietika, ka ievērojamākie barveži ap-

strādāja mazāk apzinīgos pienācējus . . .

Viņiem bija katrs patīkams un mīļš viesis un «līdzpilsonis», kas atzina un

pieņēma viņu- «kontinuitātes» principu. Zem vārda «kontinuitāte» bija saņemtas

kopā visas baltu privilēģijas un priekštiesības, un tas nozīmēja tik daudz: tā tas

līdz šim ir bijis, tā tam arī uz priekšu būs būt. Protams, ka viņi to tik klaji
neizteica, bet aizslēpa aiz dziļiem zinātniskiem izskaidrojumiem. «Daba netaisa

spējus lēcienus, viss attīstās pamazām un paliek sakarībā ar iepriekšējo. Ikvienai

parādībai, kas no šīs sakarības spēji atšķiras, ir jāiet bojā .
. .

Tāpat spēji lē-

cieni arī nedrīkst notikt sabiedrībā
..

.

Lai kāda komūna vai sabiedrība būtu

dzīves spējīga, arī tur visam jāpaliek sakarībā. Vecos paradumus, tiesības un

uzskatus, kā arī tos vīrus, kas viņus nes, nedrīkst piepeši aizsviest no stūres un

izmainīt ar jauniem, kas veco garu nav izpratuši. Jaunam vajag asimilēties ar

vecu un uz vecu tradiciju pamata attīstīties tālāk. Kur tas nenotiek, tur izceļas
bīstamas katastrofas un revolūcijas un viss sabiedriskais organisms var aiziet

bojā ...»

Tātad balti veco kārtību ne tādēļ gribēja uzturēt, ka tā viņiem pašiem ļoti
izdevīga, jo nostāda tos pret latviešiem priviliģētā stāvoklī, bet gan aiz ļoti
ideāla un teicama principa, proti, lai, viņu pārkāpjot, pasaule neietu bojā. .

.

To viņi arī «turēja priekšā» saviem latviešu «līdzpilsoņiem», kas ar viņiem
gribēja saprasties. Un tos tad viņi arī šoreiz ielūdza. Baumani tie turēja par

vīru, kas ne vien to saprot, bet ir spējīgs arī sakust ar vācu elementu un iet ar

viņiem roku rokās. Viņi to tādēļ ielūdza ar visiem saviem domu biedriem. Tāpat
arī Vēberu kā dzimušu vācieti, kas bija uzstādīts uz viņu listes un ievēlēts pret

savu gribu. Tas tomēr nebija ieradies. Turpretim Starpiņš bija klāt kā nagla,
jo turēja par lielu godu sēdēt ar vācu patriciešiem pie viena galda. Kad runāja
par kontinuitāti, viņš apzinīgi, kā īsts vācietis izgāza krūtis un piepūta vaigus.
«Ja doch, ja . . .

is' wahr, is' wahr . . .» Vācieši viņu turēja par savu uzticamu

piekritēju un tādēļ piedeva tam visas neveiklības un smalku manieru trūkumu.

Noliktā laikā Baumanis ar Kārli ieradās. Brīvkungs fon Bimmelšteins gan
drusku saviebās, jo Kārlis tam it labi bija palicis atmiņā. Bet partijas disciplina
pie vāciešiem bija pārāk liela, un, ja Baumanis bija atradis

par vajadzīgu šo

cilvēku līdzi ņemt, tad tur nevienam vairs nebija ko sacīt. Varbūt, ka jaunais
cilvēks savus uzskatus grozījis, jo citādi jau nebūtu iespējams, ka viņš te būtu.

Baumanim to labāki vajadzēja zināt. Ja vispārīgai baltu lietai vajadzīgs, vācieši

prata apspiest arī savas personīgās antipātijas. lenaidnieks pie vēlēšanām aiz-

mirsa ienaidnieku. «Ich kann den Kerl nicht ausstehen,» tas tādās reizēs mēdza

sacīt, «aber meine Stimme werde ich ihm geben.» (Es šo ķerli nevaru ne acu

galā ieraudzīt, tomēr savu balsi viņam došu
. .

.)
Tātad ne pirmā reiza, kur tādi radikāli jaunlatvieši, nākuši tuvākā sakarā

ar vācu kultūru, tikuši no tās savaldzināti. Brīvkungs tam tādēļ nepiegrieza ne-

kādu vērību un izlikās tā, it kā tā cilvēka še nemaz nebūtu.



735

Un tas jau nemaz nenācās grūti, jo te bija daudz cita, kas saistīja ievērību.

Pats sabiedrības vidus punkts, uz kuru visi klausījās un raudzījās, bija baltu

patriots un drošais tiesību aizstāvis Jūlijs Ekards. 185 Savā laikā šī zeme viņam
zem kājām bija tapusi par

karstu un no Baltijas tam bija jābēg uz ārzemēm.

Tagad, kur krievu administrācija viņu pa pusei bija aizmirsusi, tas uz kādu

laiciņu iedrošinājās ierasties atkal Baltijā un apciemot savus radus.. Un protams,
ka viņš tādā sabiedrībā kā šodien nevarēja trūkt.

Ārzemēs viņš bija žurnāla «Grenzboten» līdzstrādnieks un Gustava Freitaga
domu biedrs. Dažu labu sarkastisku vārdu viņš sacījis par tiem, «kas taisa jau-
kas dziesmiņas valdīšanai un baznīcai par godu». Tātad, no vācu viedokļa rau-

goties, tas bija pilnīgi brīvdomātājs. Bet, tiklīdz bija runa par Baltijas lietām,
Jūlijs Ekards tūliņ izkrita no lomas. Viņa liberālisms tad bija krāsu aklis.

Katra feodāla privilēģija, lai arī cik aprūsējusi, tam bija Baltijas neaiztiekams

īpatnības svētums, kuru nedrīkstēja aizskart jau vienīgi viņas īpatnības dēļ. .
.

Nekas viņam nebija tik apbrīnošanas cienīgs kā vecā Rīgas rāte, kura bija iz-

glābusies nepārgrozīta kopš trīspadsmitā gadusimteņa . . . Neraugot, ka viņas
locekļi, — sākumā astoņpadsmit, vēlāk divdesmit divi, — kopā ar lielās un

mazās ģildes delegātiem valdīja visas pilsētas darīšanas, neraugot, ka katru

savu jaunu locekli rāte kooptēja uz visu mūžu un tā viss lielais vairums pilsoņu
no komunālās pašvaldības bija izslēgts, neraugot uz visu to, Jūlijs Ekards nekur

citur pasaulē nebija sastapis tādu sociālu saprātu un tādu sabiedrisku garu

(Gemeinsinn) kā pie Rīgas pilsoņiem. «Rīga gandrīz Genfe,» viņš ar patiku
citēja Herdera vārdus, kurš savā laikā, Rīgā dzīvodams, to pašu bija liecinā-

jis. Un neraugot, ka visa administrācija un tiesu vara atradās nedaudz neatce-

ļamo un nepārvēlamo rātskungu rokās, viņš pasaulē nekur citur nebija atradis

tik priekšzīmīgu administrāciju un tiesu kā Rīgā! Izšķirdams it visus vietējos un

sabiedriskos, un tiesiskos jautājumus, tas latviešus pat ir lāgā neieminējās, lai

gan tie iztaisīja deviņas desmitās daļas no visiem iedzīvotājiem. Ja daudz, tad

garām ejot ieminējās par «gevvissenslose scrupellose junglettische Agitatoren», kuri

ceļ «anfeindunges» pret vāciešiem un sapņo par kādu patstāvīgu kultūru. Rakstī-

dams par vēsturi un pagājušiem laikiem, tas gan garām ejot atzina, ka latviešu

dzimtsbūšana būtu varējusi būt arī mīkstāka un klauši arī lēnāki. Sakarā ar

to tas ievēroja arī latviešu pārstāvētāju Garlību Merķeli. Negānīja to kā citi

baltu rakstnieki, centās būt pret viņu objektivs un taisns, tomēr ar visu to no-

raudzījās uz viņu kā no augšienes. Tiklab mācītājs, brīvdomātājs Daniels Mer-

ķels, kā arī viņa dēls Garlibs Jūlija Ekarda rakstos ir neizdevušās parādības,
tā sakot, ģimenes kropļi. Lai padarītu, it sevišķi katra godīga vācieša acīs, tos

par antipātiskiem un neiespējamiem, tas apskatīja gari un plaši, ka Merķels ir

bijis Gētes ass pretinieks un viņa dzejas nicinātājs
.
.

.

Tik daudz Baltijas vidū nostādamies, tas zināja par latviešiem un turēja par

vajadzīgu latviešus ievērot. Bet toties tas no visas sirds ienīda Pobedonoscevu

un krievu reakcionārus. 186

Jūlijs Ekards, varēja sacīt, bija baltu kontinuitātes iemiesojums; tās aizstāvē-

šanu un uzturēšanu tas bija spraudis par savu dzīves uzdevumu. Pirms Baltijā,

pēc tam, kad viņam dzimteni vajadzēja atstāt, Vācijā pie turienes politiķu aprindām.

Jo kontinuitāte bija apdraudēta it visos laikos, bet briesmas vienmēr novērstas, un

tas godīgam baltam deva dūšu viņas dēļ tālāk cīnīties. Baltus dievs neatstāj! . . .

Tā arī tagad sarunā viņš iegādājās kritiskos laikus vēsturē, kad ķeizarienes

Katrines II laikā vecā rāte bija nopietni apdraudēta. Tā tika pat atcelta un ap-
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mainīta pret maģistrātu tā kā citās Krievijas pilsētās. Maģistrāta locekļi tad tika

vēlēti un jau no tik plašām aprindām, ka par kontinuitātes uzturēšanu vairs ne-

varēja būt runa. Protams, ka šī pārgrozība bija sekas no daudzām tumšo masu

sūdzībām Pēterpilī. . .
«So nemierīgo priekšgalā,» Ekards sacīja, «bija kāds galdnieku meistars

Ebels. Jau kopš gadiem tas bija pazīstams kā rakņātājs (Wūhler) un nemierīgs

gars. Mazai ģildei viņš iestāstīja, ka pēc krievu pilsētu kārtības arī amatnieki

varot tikt par rātskungiem. Ar šo āķīti viņš makšķerēja priekš jaunās kārtības.

Uz zināma skaita «šaubīgu kašķu» (berūchtige Krakehler) un apstulbušu iesmu

pilsoņu rēķina Ebels tika sūtīts uz Pēterpili pret rāri intriģēt. Viņa uzdevums tur

bija rāti nomelnot par sliktu finansu saimniecību. Sī rīcība bija vēl jo negodī-
gāka (frivoler), kur taču visai pasaulei bija zināms, ka pie pilsētas finansu stā-

vokļa bija vainīga sliktu un dārgu dambju un ostas būve, pret ko pilsēta oponēja
velti ...»

Bet Rīga pārcieta šo smago pārbaudījumu. Pilsoņi pierādīja neredzētu vien-

prātību un pasivu pretestības spēju. Neviens godīgs pilsonis, kam daudzmaz

autoritāte un svars pie līdzpilsoņiem, neļāvās jaunā maģistrātā ievēlēties. Kas

aizmirsās un to atļāva, ar to citi pārtrauca katru sakaru. Un, lūk, — pēc desmit

ilgiem pārbaudīšanas gadiem caur ķeizaru Paulu mūsu tiesības tika atkal at-

jaunotas .. .

Vecie rātskungi atkal varēja tērpt mugurā pie sienas atkārtos ta-

lārus un vadīt tālāk savas darīšanas, kuras viņi un viņu priekšteči kā vēsturiski

izmēģināti spēki bija izpildījuši jau gadu simteņus! . . .

«Nu atkal,» tas sāpīgi sacīja, «tai rātei spārni ir atlauzti. Administrativā

lemšana pa daļai tai izņemta no rokām. Cik ilgi viņai būs vēl tiesa?
.. . Jaunai

formai mēs ilgāk vairs nevaram atturēties pretim, mēs varam tikai rūpēties, lai

saturs paliek tas pats vecais. Lai Rīgas valde pēc sava elementa, uzskatiem,

principiem un valodas būtu līdzīga vecai rātei
...

lai tā cīnītos tālāk un neatdotu

ar labu nevienu pēdu no mūsu īpatnējās kultūras un tiesībām! Lai Rīgai rastos

arvien tādi vīri, kas tikpat kā tagad un agrāk saprastu savu vēsturisko uzde-

vumu!
...

Uz to es paceļu savu glāzi: «Hoch, hoch!»
..

.»

«Hoch, hoch!» piepeši kā auka atbalsojās no visu baltu mutēm. Glāzes

šķindēja
.. . «Hoch! Unsere Riga soli leben

. . .

dreimal hoch!» (Augsti! Mūsu

Rīga lai dzīvo... trīsreiz augsti!).
«Mani kungi!» kad glāzes bija atkal noliktas, Augusts fon Etingens iesāka.

«Ne vien Rīga, bet visa Baltija ir uzplaukusi, pateicoties vācu kultūrai. Tikai

Pēterpilī, diemžēl, mums radušies daudz nelabvēļu, kas Baltijas vācu kultūras

vietā grib «latviešu-slavu kultūru».» Šos vārdus viņš izsacīja ar zināmu rūgtumu.

«Sie Pēterpils liberāļi! Mūsu tautietis fon Firks, kas tur mūsu interesē rūpējas,

deva turienes vāciešiem pirmo mājienu par jaunlatviešu briesmām. Jaunlatvieši

pie savu nemierīgu ideju izvešanas meklēja palīdzību pie slavofiliem, Katkova

un biedriem. Tie lika slavofiliem saprast, ka vācu elementa iznīcināšana ir pats
labākais līdzeklis, lai noslēgtu brālību starp krieviem un latviešiem. Jaunlatviešu
aģitatori ir pret baznīcu, ir par Hercena sociālisma idejām, grib nedalītu pa-

gasta zemi, pie kuras lai visiem būtu tiesība. Tā viņi grib panākt jaunu agrāru

sistēmu. Jaunlatviešiem neizdevās arāju tautu iejūsmināt par patstāvīgu politiku

un panslavistu idejām. Protestantisko baznīcu nevarēja atsvērt ar sagremotām un

izgremotām Feierbacha filozofijas drabiņām .. . Tās bija teorijas, kuras mūsu

arāji nesaprata. Vajadzēja pāriet uz ko praktisku, lai izņemtu zem kājām pa-

matu ienīstiem Baltijas baroniem un mācītājiem. Nestrīdēties ar tiem par teori-

jām
.
. .
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Kāds no viņu frakcijas vadoņiem* nopirka Novgorodas guberņā dažas

simts desetinas pilnīgi nekultivētas zemes. Sludināja tad latviešu avīzēs, ka sa-

viem tautiešiem var apgādāt dzimts īpašumu zem labiem nosacījumiem. Kalpi
nāca bariem. Sūri grūti viņi bija ietaupījuši ceļa naudu un tos tūkstošus, ko

iemaksāja viņa aģentam. To izdarījuši, tie ieradās savā īpašumā. Bet kā übagi
atgriezās no turienes atpakaļ un diedelēja pa Pēterpils ielām. Tomēr krievu prese

nenosodīja vis viņu piekrāpēju, bet Baltijas baronus kā bezzemes ļaužu apspie-
dējus. Sos nelaimīgos ļaudis nācās sūtīt uz dzimtenes pagastiem, kuriem nu

vajadzēja par tiem gādāt kā par lieku nastu.

Beidzamo reizi izceļošana notika uz Mogiļevas guberņu. Ciešā sakarā tā ar

spējām agrarpārmaiņām Lietavā. Pēc 1863. gada nemieriem tur daudzi nom-

nieki tika izsludināti
par patstāvīgiem zemes īpašniekiem un daudzas kungu mui-

žas izdalītas starp kalpiem un bezzemniekiem. Nav brīnums, ka tas uz kaimiņu
zemes zemniekiem atstāja kairinošu un arī uzkūdinošu iespaidu. Jaunlatvieši mā-

cīja, ka, ciktāl vien sniedzas krievu scepteris, arī visiem vienādas tiesības uz

zemes māmuļu un ir jāizbeidzas starpībai starp patstāvīgiem saimniekiem un

kalpiem. Tie atrada ticīgas ausis. Tikai neizdevība atdarīja acis, ka tas tā ne-

var būt. Tas ir bīstams lozungs, kas var novest pie revolūcijas un apdraudēt
visu pastāvošo kārtību. Kavurs** itin pareizi izsacījies kādam Pēterpils diplo-
mātam: «Vienāda tiesība, kas visiem jūsu zemniekiem pie zemes īpašuma, ir

mums bīstamāka nekā visas jūsu armijas . .
.»

Lielā daļa krievu preses tomēr ir kaislīgi pieslējusies aģitatoriem un ne ma-

zum darījusi, lai paasinātu plaismu starp nacionālo Krieviju un uz Rietum-

Eiropu balstošo Baltijas vācietību. Tas tik ļoti bija vajadzīgs slavofiliem. Kat-

kova politika jau no laika gala iziet uz to — pārvērst Baltiju par pareizticīgu

zemi. Tam stājās pretim Firksa draugi, Valujevs, grafs Suvalovs, Golovins,

kņazs Orlovs un mūsu neaizmirstamais ģenerālgubernators Suvorovs-Rimņikskijs-

Itaļiskis, un arī viņa augstība lielkņazs Konstantins Nikolajevičs kā Polijas

pārvaldnieks. Tomēr Katkovu pabalstīja ķeizarienes viltīgais padomdevējs

Zeļenojs, abi Miļutini un sirmais Muravjevs. Pēc tam kad lielkņazs no Polijas

pārvaldnieka tika atcelts un pats šis amats iznīcināts, — šis moments iezīmējās

ar 1863. gadu, — Katkovs iet pretim savai uzvarai . . . Mēs to sajūtam vairāk

ar katru dienu.»

Šie vārdi atstāja dziļu, nospiedošu iespaidu. Dziļš klusums uz brīdi pārlidoja
pār baltu sabiedrību, kura uz brīdi it kā pametusi cerības. Un arī Kārlis, kuram

par še izsacīto, — it sevišķi, kas attiecas uz jaunlatviešiem, — sirds vārījās vien,

lūpas kodīdams, apspieda savu protestu.

«Augstskola un vidusskola ir jau šo virzienu uzsākusi,» Ekards drūmi pie-
bilda. «Baltijas mācības apgabala kurators ir pārāk birokrātisks ignorants, lai

spētu saprast mūsu vajadzības. Kā skolu lietu vadītājs Polijā tas pamatīgi stu-

dējis apspiešanas sistēmu un oficiālus melus ...»

Sāpīga iesūkstīšanās šur tur, bet tas drūmo iespaidu nemazināja.

«Es atceros vēl kā šodien mūsu neaizmirstamo ģenerālgubernatoru un grand-

seņoru firstu Suvorovu!» sirmais konsuls Rabemans nopūtās. «Ja viņš nebūtu no

mums aizsaukts, te būtu daudz citādi. Viņš bija humāns un visiem labs. Nekad

* Domāts Krišjānis Valdemārs. (Aut.)
** Cevour, citreizējais Itālijas ministru priekšnieks. (Aut.)
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•viņš nebūtu atļāvis izaugt tādam sīkam naidam vietējo tautību starpā, un nekad

slavofili mūsu zemi nebūtu dabūjuši zem sava iespaida .
. .

Viņam bija cieši

sakari ar galmu un neaprobežotas pilnvaras ...»

«Arī ja mūsu labvēlis grafs Suvalovs te būtu, būtu arī daudz citādi,»

Ekards piebilda. «Tas bija cilvēks ar principiem un zināja, ko gribēja. Bet

viņam pašam — un vēl jo vairāk mums — par nožēlošanu viņa valdības laiks

še ilga tikai kādus piecpadsmit mēnešus. Kā viņa maigā laulātā draudzenesēroja,

kad viņš tika aizsaukts par 111 nodaļas priekšnieku uz Pēterpili! «Tur mēs esam

tikpat kā aprakti,» viņa man izsacījās ...»

«Vispār priekš mums bija labāki, kad te bija ģenerālgubernatori,» konsuls

turpināja. «Tie skatījās vispirmā kārtā uz mūsu interesēm. Tie dzīvoja mūsu

vidū, un mēs katru brīdi varējām pie tiem pietikt, kad mūsu sirdi kaut kas no-

spieda. Lai nu arī tiem nebija it viss iespējams, tad taču tie centās lietu iekārtot

tā, ka arī ar mūsu vēlēšanos tika rēķināts. Es atceros arī to lielo laipnību, kādu

mums parādīja ģeneraladjutants Albedinskis . .
.»

Pieminot pēdējo, ap Ekarda lūpām savilkās mazliet ironisks smaids. «Tas

gan savu karjeru uzsācis kā mīļotājs pie kādas hercogienes. Nu jā, kā stalts

kavalieris tumšām acīm un kuplām ūsām viņš jau bija īsti noderīgs priekš tam.

Arī viņa kundzes pagātne esot mazliet šaubīga . . .»

Vecais konsuls it kā ievainots aizskartu žestu atmeta ar roku. «Viņš tomēr

bija labs cilvēks, Julius . . .»

«Par Baltijas lietām jau viņš rūpējās,» Ekards turpināja, «un nebija arī

tik naida pārņemts kā slavofili
. . . Ārzemēs viņu vairākkārt satiku. Pēdējo reizi

pirms viņa aizsaukšanas kādā stacijā, cik atceros. Tas bija ļoti sagrauzts.

«Esmu nosēdies starp diviem krēsliem,» viņš sacīja. «Pēterpilī es nevaru izda-

bāt un ar mani nav mierā, ja es Baltijai neņemu galīgi viņas patstāvību. No

otras puses, atkal Baltijā saprot greizi manus soļus. Tā man nav piekrišanas
un pabalsta ne no vienas, ne otras puses . .

.»»

«Jāa!» konsuls nopūtās. «Es domāju, ka mēs nesaprotam dažu labu admi-

nistratoru
. . .

Mēs ejam par tālu . . . Saprasties mums vajag, vairāk saprasties .. .

-arī ar saviem līdzpilsoņiem. Mūsu attiecības ar mācītiem un izglītotiem latvie-

šiem varētu būt daudz labākas, vai ne tā, Baumaņa kungs?»

«Bez šaubām,» tas atbildēja. «Kas attiecas uz latviešu inteliģenci, tad mēs

gribam saprasties. Mēs, tāpat kā jūs, esam atzinuši, ka mūsu intereses ir kopē-
jas. Tikai jums vairāk vajaga ievērot mūsu dibinātās prasības . .

.»

«Tas jau tiek darīts, Baumaņa kungs, tas jau tiek darīts!» barons fon Bim-

melšteins iemeta. «Ar labi domājošiem latviešiem mēs katrā laikā gribam sa-

prasties . . . mēs taču strādāsim kopā pie mūsu pilsētas labklājības .. .
Tikai no

latviešu puses vajadzētu mitēties tām rīdīšanām un kūdīšanām pret vāciešiem
..

.»

Kārlis nevarēja nociesties
.

.
. ilgāk tam klusēt nebija iespējams .. .

«Latvieši

nebūt nekūda,» tas, sirdij pukstot un klauvējot, gandrīz patētiski iesaucās. «Viņi
atzīst katru, kas tiem labu darījis. Es te varu pievest rokām taustāmus piemē-
rus. Aizkraukles brīvkungs fon Sulcs 187 stāv ļoti siltā piemiņā pie pateicīgiem
latviešiem. Uz Garliba Merķeļa kapa Latviešu biedrība ir cēlusi pieminekli ...»

Viņš centās apspiest savu uztraukumu, jo pēdējie vārdi, lai
gan viņu saturs

to nemaz neprasīja, izskanēja gandrīz ugunīgu patosu. Neapzinoši viņš pie tam

bija nostājies pozā: «Se es stāvu un citādi nevaru!
. .

.» Daži it kā ironiski pa-

smaidīja, bet daži, un to bija lielākā daļa, piekrītoši pamāja galvu. . . Viņš
tātad bija pārliecinājis, vismaz vērsis uz sevi vispārēju vērību

...

Te nejauši
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viņa skatiens sastapās ar Kunibertu Rabemani, naida pārņemtu, liesmojošām
acīm un drebošām lūpām.

«Uz šo iedomīgo skribentu mums nav nekāda iemesla lepoties,» tas, pacēlis

savu savītušo roku, plikā, patētiskā balsī iesaucās. «Ar savu banālo tendences

rakstu «Latvieši» tas gribēja nostāties blakus vācu dzejas karalim Gētem. Kad

tas nav izdevies, viņš Gēti kritizējis un kodis
. . . Smieklīgi! Pigmejs Merkels

kritizē vācu dzejas karali Gēti.
. .»

Kārlim likās, it kā šie dziļi nicinošie vārdi
par Merķeli būtu drīzāk zīmēti

uz viņu. Perfidais zaims viņa pretinieka vaigā to liecināja. Bet viņš no saviem

zaimiem bija jau diezgan norūdīts un zināja, ka tagad nozīmē: paturēt aukstas

asinis
.

. . «Kas tur smieklīgs!» viņš vienaldzīgi noraustīja kamiešus. «Smieklīgs
drīzāk prasījums, ka nedrīkst kritizēt. Herders taču tāpat kritizējis Gēti, un

Herderu taču jūs atzīstat. ..»

Kārlis bija daudz ko lasījis un varēja par tām lietām līdzi runāt
. . .

Arī Kuniberts Rabemanis valdījās
.. .

«Herders, hahaha,» tas it kā
nepa-

tīkami pārsteigts par tādu opoziciju . . . «Herders
.. . jā, tas — —»

Vairāk viņš nezināja, ko teikt, un kodīja lūpas . . . Viņam nāca palīgā

Jūlijs Ekards, kurš nezināja, kas Kārlis
par putnu, bet tas viņu ļoti frapēja.

«Herders ir tomēr citāds gars,» tas atbildēja kā savam cilvēkam, jo domāja, ka

viņš ir balts. «Nekad tas nav iestidzis tādā banālā pārmērībā kā Merkels. Man

ir nākusi rokā kāda vēstule, kurā Herdera kundze Merkelu lūdz, lai tas viņas
vīru nekad nestāda pretim Gētem un viņa partijai. «Ka jūs to darāt labā no-

lūkā,» tā vēstulē sacīts, «to mēs zinām, bet nesasniedzat mērķi. Ka Gēte no

dabas veltīts ar lielu dzejnieka talantu, to pat lielākais pretinieks viņam nevar

noliegt. Mums tikai jānožēlo Vācija un mūsu pēcteči, ka šo lielo talantu ne

arvien virzījuši lieli, cēli motivi. No liela dzejnieka tiesība prasīt to pašu, ko no

liela cilvēka .
.

.»»

«Esmu lasījis jūsu rakstos kādu citu Herdera kundzes vēstuli Merķeļam,»
Kārlis smaidīdams sacīja. «Tā met ne visai labu ēnu uz šo iesmu pilsonīgo
kundzi, kura ienīst Silleru ne mazāk kā Gēti

. .
. «Ko lai tura no Berlines

publikas,» viņa raksta, «kura šo nejauko bābu gabalu (Weiberstūck) «Mariju
Stuart» uzņēmusi ar vispārēju piekrišanu? Man tīri jāizsamist mākslas un pie-
klājīgas izturēšanās (Wohlstāndigkeit) dēļ. Šāda garderobes bābu izlaidība

(Weiberlūsternheit) un bābu augstprātība, bābu naids un bābu klačas, vai tie

gan cienīgi priekšmeti traģiskai mūzai? Tad Veimaras publika gan atronas

drusciņ uz augstākās pakāpes. Tā šim gabalam nav devusi savu piekrišanu, lai

gan uz to bija saaicināta gandrīz visa Jena .
.

.»»

Ekards ilgi un cieti uzlūkoja šo jaunekli, kura ieskati tam likās spilgtāki
nekā pārējās baltu jaunās paaudzes uzskati. «Arī lieliem gariem piemīt savas

vājības,» viņš beidzot piebilda. «Kur daudz gaismas, tur arī daudz ēnas
..

.»

Daudzas sejas it pieskābušas, Kārlim pāri it kā lūkojās, t. i., viņu it kā

negribēdamas redzēt, tomēr redzēja. Viņi to lietu neturēja par vajadzīgu iz-

meklēt. Ja tā nebūtu tik labi audzināta sabiedrība, kas nepatīkamo nospiež pie

sevis, dažs labs būtu iesaucies: «Ko nu tu, «grīnšnābeli»?! Ja viņš tā ir teicis,

tad jau pareizi vien būs ...»

Vispār baltu sabiedrībā nebija parasts, ka tāds jauns, zaļš cilvēks lec acīs

vīram, kam vispārēja atziņa un nopelni. Tāds puika nav cienīgs viņa kurpju
siksnas atraisīt.

Barons fon Bimmelšteins centās nepatīkamo starpgadījumu novērst ar to, ka

lūkoja valodu novērst uz citām lietām. «Ko es gribēju sacīt,» viņš beidzot
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uzsāka, «tas ir tas, ka latviešu tautiskā presē bieži vien parādās vienpusīgi un

tendenciozi raksti. Piemēram, raksts «Iru zeme
188 Baltijā». Vai tas ir noderīgs

radīt labu saticību starp vāciešiem un latviešiem? .
.

.»

Viņš pieņēma, ka tie latvieši, kas te šodien klāt, nekad tādām lietām nepie-

kritīs, vismaz apgalvos, ka tie tik ar to, kā dažu citu nav vienis prātis .. .
Ne-

raugot uz to, ir tomēr noderīgi vēl pašaubīties un parīvēt viņiem to zem de-

guna. Lai uz priekšu tā nebūtu! Jo viens no šī vakara kopējiem mērķiem jau

bija viņus drusku pāreksaminēt. Un Baumanis arī patiešām, it kā viņam nebūtu

uz to ko teikt, iedzēra šņabi un koda piesarcis savu kaviāra maizi.

«Kā?! Vai tad jūs gribat noliegt, ka minētam rakstam ir sava daļa taisnī-

bas?» Kārlis atļāvās piezīmēt. «Pirms vajadzētu pamatīgi pārgrozīt Baltijas

agrarapstākļus, tad jūs šādus rakstus arī nesastapsiet
. . .»

Šoreiz jau sejas aizskartāk un nesaprotamāk uz viņu raudzījās. Viņa ekse-

lencei Augustam fon Etingenam acis spiedās uz āru un tīri vai ripoja. «Jau-
nais cilvēks, rādās, nesaprot, ko es patlaban sacīju par mūsu agrarsavādībām,
kurām īpatnējs un dabisks pamats,» viņš pārmetoši sacīja. «Mēs nevaram pār-

grozīt Baltijas agrarapstākļus pēc slavofilu un jaunlatviešu prāta. Un tādēļ mēs

arī varam ievērot tikai tādu kritiku, kas nav pret mums no naida pārņemta ...»

Acis pazudinoši uz Kārli raudzījās, bet viņš nezaudēja dūšu. «Lūdzu!» tas

iesaucās. «Vai Bismarks pret jums no naida pārņemts? Vai Heinrichs fon

Treičke pret jums no naida pārņemts? Bismarks taču skaidri un gaiši izteicies:

«Jūs, balti, neesat ne vācieši, ne krievi, bet sava veida neri (Narren auf eigene

Hand) — reakcionāri, par kuriem jūsu pašu tautas brāļi neko negrib zināt
.

.
.»»

«Nu, nu!» lielā daļa it sabijušies un sašutuši iesaucās
.. .

pie tam ar nici-

nošu neticību
. . .

«Vai tas var būt?!
..

.»

«Tā Ekarda kungs pats raksta,» Kārlis attrauca. «Heinrichs fon Treičke,

viens no vācu nacionalliberaļu vadoņiem, salīdzina Baltijas vācietības niecīgos

panākumus ar lielajiem kolonizatoriskiem panākumiem Prūsijā un nodod par še-

jieniešiem iznīcinošu spriedumu. Baltijas muižnieki centušies vienīgi pēc sava

labuma, tāpat arī šejienes vācu pilsonība, kuras še ļoti plāna kārtiņa. Kamēr

Prūsijā vācieši, jo plašā mērā attīstīdami savu kultūru, zemi pārvācojuši, balti

iedzimtos nemaz nav laiduši pie vācu valodas, kura še saistīta ar sabiedriskām

priekštiesībām un saimnieciskiem labumiem. Negribēdami iedzimtiem dot tās tie-

sības, tie atrāvuši tiem tamlīdz kultūru. Prūsijā pēc uzvaras kungi devuši kalpiem
savu valodu un pacēluši tos uz augstāka līmeņa. Baltijā uzvarētājs turas nost no

uzvarētā; tam pietiek ar to. ka pēdējais tam kalpo un nes viņa klaušas . . .

Te

sīksti bez dabiska iemesla uzturas kalpu tauta, kamēr prūšu zemnieks līdz ar

vācu valodu iegūst arī visas tiesības. «Bērni brēc, un suņi noslēpjas,» Treičke

saka, «kad vācietis ienāk sodrējainā latviešu būdā. . .

Aiz
muguras

iedzimtie

rāda dūri vācietim un dzied naida dziesmas
.. . Gadusimteņus ilguši viens ot-

ram blakus kalpu naids un kungu bardzība.» Salīdzinot ar šo ainu, mēs tikai

īsti nojaušam, ko nozīmē Prūsijas pārvācošana. Tur vācieši izrādījušies par
ko-

lonizatoriem, līdzīgi britiem un spāniešiem
.. . Mēs, latvieši, arī nepiekrītam

visam tam, ko Treičke par mums saka, bet, kas par vāciešiem ir sacīts, ir dibi-

nāts ...»

Kungi viens ar otru saskatījās
...

un viņiem uzausa gaismiņa . .
.

«Ach so, —

er ist ein Lette!» dažas balsis iesaucās. («Ā, tā, — viņš ir latvietis!) «Scheint

mir gut informiert zu sein
..

.» (Rādās būt labi informēts.) «Wie kommt er aber

hierher?!» cits bažīgi jautāja. (Kā tad viņš še ieticis?!)
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«Er ist gekommen mit Herrn Bauman,» daži, kas lietu tuvāk zināja,
paskaidroja. (Viņš nācis līdzi Baumaņa kungam.)

«Aha
. . .

dann verstehen wir
. . .

hmh... selbstverstāndlich
.. .» (Aha, tad

mēs saprotam .. .
hmh

. . . pats par sevi saprotams.) Un nu acis atkal citādi

uz Kārli raudzījās . . . svešāki, atbaidoši, kā uz kādu meža zvēru
. . .

Visnepa-
tīkamāki rādījās būt aizskarts Ekards, kurš dienu mūžu nebūtu iedomājies, ka

šis cilvēks latvietis, pārija, kuri pēc viņa ieskatiem neko nav vērti .
. .

Vai tad

latvieši patiešām zināja un varēja runāt par tādām lietām? It kā sev neticēdams,

viņš frapēts Kārli uzlūkoja .. .
Tikai sirmais konsuls neskatījās uz blakus jautājumiem, bet ņēma lietu pēc

kodola. «Pareizi, itin pareizi!» viņš Kārlim piebalsoja. «Ja gribam būt vīrišķīgi,
tad taču mums jāatzīst savas kļūdas . .

.

Vēl jo vairāk, ka tie ir vācu vīri, kas

tā sprieduši un izteikušies
. . .»

Tas bija arguments, kas daudziem situāciju darīja visai nepatīkamu. Jūlijs
Ekards nevarēja klusēt, kaut gan viņš labprāt to būtu darījis.

«Heinrichs fon Treičke gan ir tā izteicies, kā te aizrādīts,» tas beidzot sacīja,
kad daudzas acis uz viņu pētoši raudzījās. «Bet viņš mūs pārprot, uz ko viņam

jau savā laikā tiku atbildējis. Latviešu kultūru un labklājību viņš vērtē pārāk
zemu un viņu pagātni daudz drūmāku, nekā tā bijusi. Savā laikā izdotie greznī-
bas likumi zemniekiem, lai tos šinī ziņā ierobežotu, jau pietiekoši liecina, ka tiem

nav gājis visai slikti. Ka muižniecība pieturējusies pie savām vecām tiesībām,

tas tiesa. Bet kur
gan pasaulē dzirdēts, ka muižniecība kaut kur labprātīgi būtu

atsacījusies no saviem labumiem un priekštiesībām? Vai Vācijas vēsturē, piemē-

ram, kur redzams, ka citu ļaužu šķiru labklājība būtu pacelta uz muižniecības

iniciatīvu?... Meklenburgas muižnieki saimniekojuši daudz trakāk nekā baltieši.

Brandenburgā tie pat dumpojušies ir pret pirmo Hohencollernu, kā arī pret

lielo kūrfirstu, ja vien viņi drusciņ ierobežoti citām šķirām par labu. Nav bijuši

mūsējie tik vien kā bargi kungi. Katrā ziņā Baltijas muižnieki daudz sabiedrī-

gāki, gādājuši daudz vairāk
par

baznīcām un skolām kā Prūsijā ..
.»

«Tātad jums jāatzīst, ka muižniecība vispār nav daudz vērta,» Kārlis iemeta.

Sirds viņam dedza uz protestu.
Sarauktās pieres dusmīgi paskatījās uz traucētāju. Ekards likās, ka piezīmi

nemaz nebūtu dzirdējis, bet, runā iesilis, turpināja:
«Rīgas pilsēta septiņsimts gadus bijusi lepna, neatkarīga pilsonība, kuru nav

spējuši lauzt ne junkuri, ne birokrāti. Kamēr Prūsijā visu astoņpadsmito gadu
simteni valdīja mīkstčaulīga, miegaina mietpilsonība, Rīgas pilsētai gandrīz bija
republikas stāvoklis. Herders liecina, ka viņš Rīgā sastapis pilsoņus ar patricis-
kiem uzskatiem, par kādiem Prūsijā nav ne sapņots .. . «Rīga — gandrīz
Genfe,» šis vispār pazīstamais izteiciens ir viņa. . . Un, kas attiecas uz vis-

pārējo kultūru, tad Rīga devusi arī savu daļu. Herders un Hamans te atraduši

savu otru dzimteni. Rīgas grāmatu tirgotājs Hartknochs bija Kanta apgādātājs.
Kamēr vācu Elzasa simts gados kļuvusi galīgi franciska, Rīga šejienes triju

provinču priekšgalā noturējusies cīņā un vēl ne pēdas nav atkāpusies no savas

vāciskās dzīves
.
. .»

Kuniberts Rabemanis gavilējoši uzlūkoja pārspēto Kārli, kurš nezināja citu

kā tikai piesarcis smaidīt.
. .

«Ir arī priekš zemes iedzimtiem darīts,» Ekards, pāriedams arvien vairāk

runas tonī, turpināja. «Vācu mācītāji, kuri še atklīduši uz necaurbrienamiem

ziemeļu mežiem, ar savu nenogurstošo darbu no mežonīgās übagu un vergu tau-

tas,» — uz Kārļa aso skatienu tas nolaida toni — «kas zemnieki pēc krievu un
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zviedru kara te vārda pilnā ziņā bija, — iztaisījuši tikumisku, reliģiozu tautu,

kura zin no pasaules ne mazāk kā krievu poļos vai Meklenburgā. Sī garīdznie-
cība ne tikvien kā pārtulkojusi tautas valodā bībeli, dziesmu grāmatu un

katķismu, bet ir jau radījusi mazu latviešu literatūru ...»

Uzdūries uz Kārļa mazcienīgo smaidu, tas novērsās uz citu pusi. «Sai ga-

rīdzniecībai jāpateicas, ka iedzimtie šinīs juku laikos nav zaudējuši sakaru ar

vācu protestantu kultūru. To visu zem pastāvīgiem krievu spaidiem. Kopš
1843.—1850. gada Tērbatas universitātē katrs profesors, uz kura krita ma-

zākā aizdomība par viņa vācisko uzskatu un liberālismu, bez žēlastības tika pa-

dzīts. Ir jāpretojas uzskatam, it kā vācu muižnieku ciešie sakari ar Pēterpils

galmu būtu veicinājuši mūsu provinču sakušanu ar valsti. Taisni otrādi. Lielākā

daļa Baltijas baronu, kuri sēdējuši senātā, valsts padomē vai ministerijā, valsts

labumu nav pratuši veicināt citādi un labāki, kā attīstot mūsu dzimtenes pro-

vinciālās dzīves vēsturiskos pamatus. Ne mazums no šiem vīriem, kas bija at-

radušies pie milzu valsts stūres, uz vecuma dienām pārnākuši dzimtenē, izpilda
it visus amatus kā landrāti un apriņķu deputāti, pierādīdami, ka, neraugot pie

ķeizara galma iegūtiem ordeņiem un skanīgiem tituliem, tie tomēr ir godīgi un

uzticami vidzemnieki un kurzemnieki .
.
.

Kas attiecas uz Baltijas agrarapstākļiem, tad es nekad un nekur neesmu uz-

stājies par aizstāvi muižniekiem un viņu priekštiesībām. Tomēr attiecības starp

kungiem un zemniekiem jau tapušas vieglākas. Mums nav vairs klaušu, un nav

viņu vairs uz landtāga nolēmumu. Arī pret pārmērīgu nomas saskrūvēšanu zem-

nieks aizsargāts caur likumu, kas viņam nosaka atlīdzību, savu nomas vietu at-

stājot. Muižu un zemnieku zemes robežas ir nospraustas, un zemnieki savas

mājas var iepirkt atkal par dzimtu. . .
Kas var noliegt, ka zemnieku labklājība

pie mums lieliski augusi? Zemnieku noguldītās naudas Rīt jūras zemes kredīt-

iestādēs skaita miljonos. Tūkstoš rubļus, kas vajadzīgi pie atpirkšanās no kara

klausības, daudzi latvieši samaksāja paši saviem līdzekļiem .. .
Un izglītības

ziņā skolotais latvietis un igaunis noskatās kā no augšienes uz neizglītoto, iece-

ļojušo Meklenburgas vai Pomeranijas zemnieku. Katrā provincē ir jau vairākas

avīzes un žurnāli. Latviešu grāmatniecība jau attīstījusies tiktāl, ka latviešu

rakstniecība taisa labāku veikalu nekā vācu . .
.»

Kārlis piesarka. Patīkami jau nu gan dzirdēt, bet taisnība tā nebija.
«Muižnieka tiesībai,» Ekards turpināja, «nu taču vajag būt, lai viņu tiesātu

tāds, kas pēc sava stāvokļa viņam līdzīgs. Saprotu tādēļ viņu prasību, lai zemes

tiesneši tiktu iecelti no zemes iedzimtiem muižniekiem. Baltijas muižniecība, cik

lielas arī nebūtu viņas kļūdas, ir tomēr paturējusi savu īsto raksturu. Baltijas
aristokrātija var būt lepna, ka pēc sīvām cīņām starp piecām dažādām tautībām

tā vārda pilnā nozīmē identificējusi jēdzienu «kungs» un «vācietis» .. .
Var jau

būt, ka viņai arī savas kļūdas, var jau būt, ka, apzinoties sava uzdevuma
aug-

stumu, tai jāizlabo viena otra noilgusi netaisnība. Bet, ko viņa noziegusies, tas

tai arī dārgi bijis jāsamaksā. Es te domāju tos spaidus visai mūsu vācu lietai.

Viņas nopelns, ka tā, sīksti pieķērusies pie reiz iegūtā, turas ar nesatricināmu

uzticību pie tēvu tēvu tradīcijām . .
.

Grūti viņai nākas glābt to, kas ir vēl viņas
īpašumā. Pie tās cīņas, kurā mūsu tēvu zeme atdod savas sirds asinis* mūsu

tēvijas dēli jau sen vairs nav raduši atrast īstas simpātijas un tās arī vairs

nemeklē. Ko tie prasa, ir vēl vienīgi tas, lai viņiem nesaģiftē to brīdi, kurš var-

būt ir arī viņu nāves brīdis ...»

Spēji runātājs norāva valodu un apklusa. lestājās atkal drūmais klusums, un

arī Kārlim sirdī it kā ieskanējās kāda vārīga stīga. Traģiski ir, kad laupītāju
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putnam jābeidzas barības trūkuma dēļ ..
.

kad plēsīgam zvēram nav vairs lau-

pījuma . . .

«Mani kungi!» barons fon Bimmelšteins pārtrauca klusumu. «Pateicamies,

mūsu sirdīgam tiesību karotājam par viņa dziļi sajustiem vārdiem, tomēr, man

liekas, acumirklis vēl nav tik drūms, ka mums jau būtu jāliekas uz nāves ci-

sām. Jo, lai gan citādā formā, tad tomēr taču mēs vēl arvien esam šīs pilsē-
tas saimniekotāji. No pilsētas domnieku vēlēšanām patlaban esam izgājuši kā

uzvarētāji. Domē sēž ne vien lielā nospiedošā majoritātē īsti baltu vīri pēc

sava dzimuma, bet arī pārējie domes locekļi —
mūsu sabiedrotie no labi domā-

jošo latviešu vidus ir ar mums vienis prātis. Aizstāv viņi tāpat mūsu dzimtenes

ideālus. To ievērojot, mēs savus lēmumus iznesīsim vienbalsīgi . . . Tām kūdīša-

nām un naidam, kas parādās latviešu laikrakstos, nav nekāda sakara ar mūsu

sabiedrotiem, un tādēļ mums tiesība cerēt katrā gadījumā uz viņu piekrišanu
un pabalstu

. . .

Uz to es paceļu savu glāzi!»

Viņš piešķindināja vispirms savu glāzi ar architektu Baumani, kuram to

vajadzēja saprast. «Uz vienprātību un saprašanos! . .
.»

«Prozit!» Baumanis atbildēja. «It visur, kur to prasīs komūnas labums un

intereses, mēs būsim vienprātīgi un sapratīsimies ...»

Viņš, kā rādījās, saprata pilnīgi, ko barons domāja, bet bija diezgan glums

un neļāva sevi aizvesties tālāk, nekā gribēja iet
. . .

«Pie kompetences dalīšanas starp veco rāti un tagadējo domi,» barons tur-

pināja, «mēs iznesīsim vienbalsīgus spriedumus. Mēs varam daudz no savām

īpatnībām glābt, ja labi daudz no pārvaldes funkcijām un līdzekļiem paturam
vecās rātes rokās ...»

«Bez šaubām, ja komunālās intereses un pilsētas labums to prasītu,» Bau-

manis tagad gludi attrauca
. . .

«Mums ir jādod domes atzinums un lēmums, kam īpašuma tiesības uz pilsē-
tas ūdens un gāzes vadiem,» fon Bimmelšteins turpināja. «Ja šis lēmums ir vien-

balsīgs, tad tam ir vislielākā nozīme. Bet, lai mēs nepārsteigtumies un dibinātu

savu spriedumu pilnīgi uz juridiska pamata, tad jau agrāk pilsētas dome šī

jautājuma pārbaudīšanai iecēlusj juristu komisiju, kurā ieiet seši no mūsu visla-

bākiem un atzītiem juristiem. Siem domnieku sapulcē jānāk ar savu atzinumu,

pēc kam tad mēs balsosim ...»

«Juristu komisija,» advokāts Maksis fon Tuncelmans piebilda, «lietu smalki

pārbaudīdama, vienbalsīgi atzinusi, ka minētās ietaises nav pilsētas, bet triju
kārta privātīpašums. Uz viņām tātad vienādas tiesības rātei, lielai un mazai

ģildei... Ja pilsēta šīs iestādes grib paturēt savā īpašumā, tad jāzin, kādu

atlīdzību minētās korporācijas par to prasa . .
.»

«Ja nemaldos,» Baumanis iebilda, «tad lieta izšķirta jau ar iekšlietu ministra

priekšrakstu. Tas pavēl pilsētai gāzes un ūdensvadu ietaises ņemt savā rīcībā
. .

.»-

«Tas tiesa,» fon Bimmelšteins sacīja, «bet tiesiskais jautājums ar to vēl nav

izšķirts. Kārtām jau var būt ļoti patīkami, ka pilsēta saņem viņas ietaises un

vada tās tālāk. Tikai būtu vēl jānokārto jautājums: par cik lielu atlīdzību?»

«Pēc architekta Neibergera un inženiera Tomsona izdarītās taksācijas mi-

nēto iestāžu vērtība iztaisa 1.618.690 rubļus 70 kapeikas,» pilsētas galva
R. Bingners paskaidroja. «Obligāciju parāds uz tā ir 1.317.000 rbļ., tātad at-

liek vērtība 301.690 rubļi 70 kapeikas. Tai klāt vēl jāpieskaita kasē atronošais

skaidrais kapitāls 177.076 rubli 68 kapeikas, tā ka kopējais atlikums jeb man-

tas stāvoklis būtu 478.767 rubļi 38 kapeikas . . .»

«Mēs no juristu komisijas puses,» Konrāds Bornhaupts sacīja, «liekam
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priekšā pieņemt triju kārtu piedāvājumu, tas ir, saņemt no viņām ietaises par
377.000 rubļiem. Jo pilsēta par šo sumu dabū bez pūlēm labi ierīkotas gāzes
un ūdens ietaises un pie šī veikala vēl nopelna 100.000 rubļus . .

.»

«Es nezinu,» Baumanis iebilda, — kā rādījās, viņam pret šo projektu kaut

kas sacēlās krūtīs, bet bija neveikli viesmīlīgajiem saimniekiem to pasacīt
acīs —

— «vai tad šie vecie krāmi ir tik daudz vērti? Vai pilsētai nav izdevī-

gāki celt pašai jaunas ūdens un gāzes ietaises?»

«Pēc likuma viņai to tiesība darīt,» Bornhaupts atbildēja. «Bet, cik tas iz-

maksātu un kas viņai būtu izdevīgāki, tur es kā nelietpratējs neesmu kompetents
spriest ...»

«Pilsētas valdei ir jādod atbilde uz kārtu pieprasījumu.» R. Bingners paskaid-
roja. «Jo citādi mums draud prāva ar lieliem tiesu izdevumiem .

.
.»

«Bet vēl taču nav noskaidrots jautājums, kam ietaises īstenībā pieder,» Bau-

manis, it kā spiests, sāka jau vairāk uzstāties. «Lai pilsēta maksā atlīdzība vai

atpērk pati savus īpašumus, tas man liekas nesaprotami .
.

.»

«Man ar!» Kārlis pilnu krūti piebalsoja. «Kas pilsētai jau ir, tas taču viņai
vairs nav jāpērk ...»

Bimmelšteins, apzinādamies savu juridisku zināšanu pārsvaru, it kā no aug-

šienes pasmaidīja. «Nevis pilsēta, bet ģildes ir bijušas šo iestāžu dibinātājas un

pārvaldījušas tās kā patstāvīgas saimniecības, tāpat kā savus daudzus citus uz-

ņēmumus. Ģildes arī devušas savu garantiju, un uz šī pamata vien valdība

devusi savu atļauju izlaist obligācijas. Sarežģījums ceļas tikai caur to, ka ģildes,
lai gan pilnīgi patstāvīgas korporācijas, ņēmušas arī dalību pie pilsētas komunā-

lās pārvaldības kopā ar rāti. Pēc jaunās pilsētu kārtības pilsētas komunālā pār-
valdība pāriet jaunās pilsētas valdes un domes rīcībā, bet ģildes vēl tādēļ netiek

likvidētas. Tās pastāv vēl tālāk kā privātas korporācijas. Un tādēļ pastāv arī

vēl spēkā viņu tiesības uz saviem privātīpašumiem.»
«Patiešām sarežģīts jautājums!» Baumanis iesaucās. «Jo nav taču nevienas

pilsētas lietas, kur ģildes nebūtu bijušas klāt, tādēļ ka viņas kopā ar rāti bija tās

vienīgās pilsētas pārvaldnieces. Pēc šīs loģikas jau tad it visiem pilsētas īpašu-
miem vajadzētu pāriet ģilžu īpašumā . .

.»

«Vai atkal pēc pretējas loģikas,» fon Bimmelšteins paskaidroja, «ģildēm par

to, ka tās reizi piedalījušās pie komunālās pārvaldības, būtu jāzaudē visi savi

privātīpašumi. Viņām visi tie būtu jāatdod pilsētai. Jautājums patiešām sa-

režģīts ...»

«Vai tad rāte savā kolēģijā kopā ar ģildes delegātiem nekur nav taisījusi
kādu lēmumu, kas pieder pilsētai un kas ģildēm?» Baumanis iejautājas. «Jo ag-

rāk taču arī ģildes, pilsētu pārvaldīdamas, neatdeva visu savu mantu pilsētai.
Viņu rīcībā bija komunālā manta un viņu pašu manta. Vai tad nav kāds rātes

protokols vai reģistrācija, iz kuras būtu redzams, kas katram pieder?
..

.»

«Tāda tieša lēmuma nav,» R. Bingners paskaidroja, «bet ir taču vēl citi

līdzekļi, kā to izšķirt. . . Tādēļ jau mums ir iecelta juristu komisija, kas lai dotu

savu atzinumu ...»

«T nu, kas te vēl
par šaubām?!» Konrāds Bornhaupts iešņācās . . . «Ja ģildes

ir reiz devušas savu garantiju, ka obligācijas tiks samaksātas, tad, uzņemdamās
par uzņēmumu atbildību, viņas taču arī ir uzņēmumu īpašnieces

. .
.»

«Bet viņas uzņēmušās atbildību pilsētas vārdā kā pilsētas saimniekotājas,»
Baumanis tiepās. «Gāzes un ūdensvadu obligācijas taču nosauktas par pilsētas
obligācijām un ir izlaistas pilsētas vārdā. Atbildība par viņu drošību galu galā
tak piekrīt pilsētai. Labi, ka uzņēmums strādājis ar atlikumu, — ja būtu bijis
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iztrūkums, tas būtu bijis jāsedz pilsētai. No tā ir redzams, ka iestādes domātas

kā pilsētas īpašums ...»

Christians Bornhaupts jau šņāca un sāka nopietni skaisties. «Nesaprotami,
ka Baumaņa kungs, būdams pratējs tikai techniskās lietās, grib tāds būt ari

juridiskā laukā, kas viņam svešs. Viņam vajadzētu palaisties uz juridiskās komi-

sijas atzinumu. Nav šaubu, ka prāvas gadījumā tiesa piespriedīs īpašuma tiesības

trim kārtām un pilsētai celsies tikai ievērojami tiesu izdevumi ...»

«Ja tiesa tā izspriestu,» Baumanis atbildēja, «tad pilsēta var sevim tikai lai-

mes novēlēt. Tās trīs korporācijas lai tad patura savas vecās rores un nederīgos:
krāmus; pilsēta tad tiks pie jaunām ietaisēm, kas piemērotas laika prasībām. Pil-

sētai tad labāk vecos krāmus nemaz nesaņemt vai arī pēc iekšlietu ministra

priekšrakstiem tos pieņemt bez kādas atlīdzības .
.

.»

«Tā!?» daudzas acis urbjoši uz viņu raudzījās. «Jūs domājat —?»

«Tā ir mana pārliecība, un no tās es neatkāpšos!» Baumanis cieti nosacīja.
Viņam nemaz vairs to nevajadzēja lieki atgādināt. Patricieši it labi saprata,

ka viņi ar «labi domājošiem» latviešiem tikai rūgti alojušies. Latvietis tomēr

paliek tikai plebejs
...

ar viņu nevar «paktierēt»
..

.

«Tā, tā, tā,» daži vēl par Baumaņa noteikto paskaidrojumu atņēmās . . . «Tas

jau ir ļoti interesanti
.. . labi, ka mēs to zinām ...»

«Tā jau ir ikviena paša lieta, kāda viņa pārliecība,» pilsētas galva R. Bing-
ners beidzot ieminējās. «Mēs turpretim aizstāvēsim pilsētas intereses ar to, ka

izsargāsim to no liekiem izdevumiem, prāvu zaudējot. Mēs tādēļ to nemaz ne-

uzsāksim un slēgti balsosim par to, ka runā stāvošās ietaises atzīstamas par triju

korporāciju īpašumu. Protams, ka arī pilsētas interesē tās atpirkt, kur skaidri un

rokām taustāmi aprādāms, ka pilsēta ar šo operāciju skaidri nopelna simts-

tūkstoš rubļu ...»

Baumanis arī itin labi saprata, ka viņš to nevarēs aizkavēt .
.
. Viņam bija

ļoti žēl ar šiem kungiem, kas viņu tik ļoti izturēja, sarauties, bet viņš citādi ne-

varēja. Ja viņš tam piekristu, tad jau latvieši viņu nomētātu ar akmeņiem
...

lestājās tādēļ starp viņu un pārējo sabiedrību tā kā atsalums un lūzums.

Ikviens balts zināja, ko viņš darīs, un bija cieti apņēmies nodot balsi
par

komi-

sijas priekšlikumu. Bet žēl viņiem tomēr bija, ka nevarēja sadabūt latviešus, kas

būtu spējīgi saprast baltu intereses, kuri neņerkšķētu un ar kuriem varētu sadzī-

vot kā ar savējiem
.. . Viss amizantais tonis tātad piepeši apstājās, un pietrūka

it kā vispārēja pārrunas priekšmeta
..

.
Naida pilnām acīm Rabemanis jun. raudzījās uz šiem latviešu plebejiem,

kuri pēc viņa ieskata būtu pelnījuši, ka tos izsviež laukā no šīs sabiedrības. Viņi'
nepelna šo godu te būt. Arī Jūlijs Ekards jutās nepatīkami pārsteigts. «Wer

ist denn der Mann?» viņš jautāja baronam. («Kas tad šis vīrs tāds ir?»)

«Viņš likās būt diezgan prātīgs cilvēks,» fon Bimmelšteins noraustīja kamie-

šus, «kura audzināšana tāda, ar kuru mēs varētu saprasties. Viņš izglītojies kādā

Vācijas architektu skolā. Lai atbīdītu pie malas latviešu kliedzējus, mēs vieno-

jāmies ar viņu. Bet rādās, ka esam tomēr maldījušies. Latvietis ir un paliek

plebejs, ar kuru nevar paktierēt
..

.»

Par to arī Ekards bija dziļi iekšēji pārliecināts. Pirmīt viņam tas it

svešādi izklausījās, kad runāja par
labi domājošiem latviešiem, itin kā tādi

varētu būt.
. .

Vecais konsuls lūkoja valodu uzgriezt atkal uz citām lietām. Sabiedrībai lai

dotu atkal atpakaļ viņas omulīgo «štimungu» un pierādītu Baumanim, ka viņa
ierunas un ieskati te nevar darīt nekādu iespaidu.
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«Apropos, Julius,» tas griezās pie Ekarda, «kā tagad izskatās pa Berlini?

Vai Bismarks ir tagad vesels un nav caur slimību aizkavēts? Tas
gan ir vīrs,

uz kura pleciem ne vien Vācijas, bet arī visas pasaules politiskais liktenis. Vai

tu viņu kādreiz esi personīgi saticis?»

«Esmu pie viņa bijis divas reizes ciemā,» Ekards atbildēja.

«Jaā!» konsuls priecīgi iesaucās. «Kā tad tu tiki ar viņu pazīstams? Viņš
laikam pazina tevi pēc taviem rakstiem?»

«Pa daļai!» Ekards atbildēja. «Bez tam arī Augusts* viņam tik daudz

par mani laba bija stāstījis, ka dabūju ielūgumu viņu apciemot ...»

«Atceros,» Etingens iegādājās. «Arī man toreiz vajadzēja tur būt, bet biju
aizkavēts . . .»

«Arī Bismarks pats bija piepeši ticis izsaukts pie ķeizara,» Ekards turpi-

nāja. «Man bija jāapmierinās vienīgi ar mājas kundzi. Kaulaina, drukna sie-

viete, bet diezgan simpātiska. Pēc atvadīšanās uz trepēm satiku kādu greznu

kungu kirasiera ģenerāļa uniformā. Es viņam pagāju garām nepazīts, viņš man . . .
Tas bija bijis lielais dzelzs kanclers pats . ..»

«Žēl!» konsuls iesaucās. «Tad tu viņu nesatiki?»

«Toreiz nē,» Ekards atbildēja. «Bet pēc gadiem man atkal bija tā laime

tikt no viņa ielūgtam. Un šoreiz arī tā laime satikt viņu mājās
.
. . leejot redzu

pie loga kādu cilvēku, kura stāvs no muguras man liekas pazīstams, bet vaigu

nevaru redzēt, jo viņš skatās ārā pa logu. Te piepeši tas pagriežas atpakaļ un

nav nekas cits kā mūsu neaizmirstamais ģenerālgubernators firsts Suvorovs

Rimņikski-Itaļiskis . . .»

«Nu paskat, kāda satikšanās!» konsuls iesaucās. «Nu, vai viņš mūs, rīdzinie-

kus, vēl atceras?»

«Man liekas, ļoti labi! «O, Ekarda kungs,» tas mani tūliņ pazīst un sniedz

man roku. «Jūs no Rīgas nākat? Ko mans draugs Poortens dara?» — Jūs,

kungi, atceraties mūsu veco cenzoru Poortenu? Tam bija paradums kreklos

pieņemt mūs, redaktorus. Kad mēs neievērojām viņa aizrādījumus, tas apdrau-

dēja mūs ar savu spāniešu niedru un trenkāja apkārt galdam tikpat kā pui-

sēnus ...» Ekards sērīgi paskaidroja. «Kņazam Suvorovam viņš bija ļoti mīļš

draugs ...»

Vecākie kungi šīs abas figūras vēl ļoti labi atcerējās .. . smējās un jokoja,
un uzsāka sarunas par veciem laikiem

.. .

Kuniberts Rabemanis turpretim, kad Ekards stāstīja par Bismarku, norija

tam katru vārdu no lūpām, spulgošām acīm, it kā drudzī drebēdams. Nepacietīgi
tas tagad ieminējās: «Bet ko tad Bismarks? Jūs ar viņu runājāt par Baltijas

apstākļiem? Vācija mūs neatstās, vai ne?! . . . Viņa ņems savā apsardzībā mūs,

savus uzticamos dēlus? . . .»

Ekards neatbildēja, un arī vispār uz šo kutelīgo jautājumu iestājās nospiedošs
klusums.

«Mēs gaidām!» Kuniberts liesmojošām acīm, kailu balsu iesaucās. «Tikai

vienu rokas mājienu, un mēs esam gatavi ...»

Atkal klusums. Vecais konsuls pāri reizes kautrīgi ieklepojās.
«Mums ir tas pašiem jāsaprot!» Ekards beidzot rezignēti sacīja. «Ir kaut

kas, kas mūs šķir .. . sarp šejieni un turieni
..
. Mēs zinām, ka tās saites, kas

* Augusts fon Etingens, agrākais Vidzemes gubernators un Bismarka p'erso

nīgs draugs. (Aut.)
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reiz trūkušas, nav vairs atjaunojamas. Mes gribam but lojāli Krievijas pa-

valstnieki
...

Ko mēs par to prasām, ir tikai tas
.. .

lai mums atļauj mūsu vācu
kultūru un individualitāti . . .»

Apklusis viņš sērīgi noskatījās. «Itin pareizi!» pilsētas galva R. Bingners
piemetināja. «Mēs jau citu negribam, ka lai mums arī uz priekšu atstāj mūsu

valodu. Tas taču ir tik dabisks, tik taisns un tik nepieciešams prasījums
. . .»

«Tā ir mūsu minimālā prasība,» arī Augusts fon Etingens pieslējās .. .

«mūsu conditio sine qua non ...»

Se jāpiemin, ka, ievedot jaunos pilsētu likumus un ievēlot pirmo domi, ofi-

ciālā darīšanu valoda tieši nebija ar likumu nosacīta. Tādēļ Rīgas pilsētas iestā-

des savas darīšanas veda tālāk vācu valodā. Tā kā domnieki visi bija vācieši

un arī krievi labprāt mīlēja runāt pa vāciski, tad caur to nekādi sarežģījumi
necēlās. Bet nu pēdējā laikā administrācija sāka uzstāt, lai dažās iestādēs tiktu

darīšanas vestas krievu valodā. Protams, ka balti to negribēja ievērot.

«Es domāju, ka mūsu politika šinī jautājumā nav pareiza,» pilsētas galvas
biedrs L. Kerkoviuss piebilda. «Lai savu valodu paturētu savās iestādēs, mums

vajadzētu nākt pretim valdības iestādēm un, ar viņām satiekoties, lietot valsts

valodu. Lai iedomājamies, ka daudzi no valdības ierēdņiem nesaprot ne vārda

pa vāciski
.. . Ja mēs tiem neceļam grūtības un sazināmies ar tiem krievu valodā,

tad no krievu valsts viedokļa arī nav nekāda praktiska vajadzība izdzīt vācu

valodu no mūsu iestādēm
.. .»

«O, gubernatoram vajag saprast vairākas valodas,» fon Etingens kodīgi

piezīmēja. «Ja viņš neprot vāciski, mēs varam ar viņu runāt franciski
.. .»

«Tās arī manas domas,» Ekards piebilda. «Es ar tiem krievu administra-

toriem, kuri nesaprata vāciski,, esmu runājis tikai franciski, bet nekad krieviski . . .»

«Tīri labi,» Kerkoviuss atbildēja, «ar gubernatoriem jau arī tā var iztikt.

Bet ko lai iesāk ar zemākiem ierēdņiem, kuri arī franciski neprot? Ļoti priekš

mums bīstama, man šķiet, ir mūsu stīvēšanās pilsētas kara klausības komisijā.
Svešie kara ārsti, kas te atcelti no lekškrievijas, tiek nostādīti bezizejas stāvoklī,

ja mēs negribam saprast krieviski . . . Kā mēs varam no tiem prasīt, lai tie savus

amata pienākumus izpilda vāciski, ko tie taču ne vārda nesaprot?»

Augusts fon Etingens sarauca pieri dziļās grumbās, kas liecināja, ka viņam

šāda gļēvulība nepatika. «Ja mēs reiz uzstādām kādu principu,» viņš sacīja,

«tad taču mēs no tā ne par collu nevaram atkāpties, ja gribam, lai ar to tiek rēķi-

nāts
...

Ja mēs ieiesim tādos kompromisos ar praktiskām vajadzībām, tad drīzi

vien praķtiskās vajadzības mums uzspiedīs ne vien kara klausības komisijā, bet

arī citur visur lietot krievu valodu. Lai sūta pie mums tādus ierēdņus un ārstus,

kas saprot mūsu valodu. Ja ne, mēs paši tos gādāsim . . . Pastāvēdami uz savu

valodu, mēs taču sekojam arī kādam otram ideālam, proti, lai mūsu pašu ļaudīm
būtu nodarbošanās tajās vietās, kuras tagad ieņem krievi ...»

«Un mūsējiem vēl tā priekštiesība, ka tie kulturelāki nekā krievi un pazīst
labāki vietējos apstākļus,» R. Bingners piemetināja. «Uzturēdami spēkā uz visas

līnijas savu valodu, mēs spiežam valdību mūs meklēt un mūs ievērot ...»

«Baltija baltiem!» Kuniberts ugunīgām acīm iesaucās.

«Tas jau viss jauki,» Kerkoviuss stomīdamies pretojās, «tikai ka nenotiek

tā: caur to, ka pārāk daudz gribam, mums ļoti maz tiek . . .»

Etingens uz tam neatbildēja, bet atmeta tikai ar roku, ar ko lieta bija

izbeigta.
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Pēc tam kad bija izsmelti tik daudz svarīgi vispārīgi jautājumi, tika tukšotas

atkal glāzītes un kaimiņš sarunājās privāti ar kaimiņu
.. .

Daudzi vācieši mēģināja Baumanim pierādīt, ka viņš uz nepareiza ceļa, bet

tas atkal pastāvēja, ka viņa uzskati sakrīt ar pilsētas interesēm. Arī Kārlis viņam

ticīgi sekundēja . . .

Te piepeši iesteidzās pilsētas sekretārs Eižens Alts. No viņa uzbudinātāvaiga

varēja lasīt, ka noticis kas ārkārtēji nopietns. Jo viņš nedz ievēroja uz sveicienu

izstieptām rokām, ne arī dzirdēja, ka viņu uzrunāja, bet devās tūdaļ pie pilsētas

galvas . . .

«Kas ir, Eižen?!» tas pētoši viņu uzlūkoja. «Tu nāc no pilsētas valdes?»

«Jūsu magnificence,» tas formeli palocījās. «Ļoti svarīgs dokuments
..

.»

Viņš pasniedza Bingneram kādu oficiālu vēstuli ar uzrakstu «ļoti steidzošs»
.. .

«No iekšlietu ministrijas?!» tas, neko laba neparedzēdams, paķēra vēstuli, bet

vēl jokoja: «Laikam tiksim pacelti Činā ...» Tad, atlocījis to, ar drudžainu ziņ-
kārību sāka lasīt

. . .
Piepeši tas nobāla

. . .
vēstule drebēja viņa rokās . . .

Kamēr viņš lasīja, Eižens Alts nervozs un uztraukts kodīja lūpas .. . Klāt-

esošiem tas nevarēja palikt neievērots, un jautrās valodas pamazām apklusa.

Raksts bija iekšlietu ministrijas pavēle. Tajā Rīgas pilsētas valdei bija pa-

ziņots, ka ķeizara majestāte uz iekšlietu ministrijas vispadevīgo priekšlikumu vis-

augstāki pavēlēja kolēģiju sekretāru R. Bingneru atcelt no Rīgas

pilsētas galvas amata un bez tam «par viņa stūrgalvīgo pretošanos
likuma prasījumiem un augstākas valsts iestādes priekšrakstiem krievu valodas

lietošanas ziņā, pilsētas kara klausības darīšanas vedot un ar guberņas pār-

valdnieku sastopoties guberņas pārvaldes lietās, nodot viņu tiesām». Tur-

klāt R. Bingners tiek uzaicināts nodot tūliņ savu amatu savam vietniekam
...

Tamlīdz iekšlietu ministrija pati uz saviem varas pamatiem pavēl nodot tiesām

kara klausības komisijas locekļus Bergengrīnu un Lēzevicu
par to, ka tie pār-

kāpuši likumu un nav veduši darīšanas krievu valodā
.. .

Rakstu no viņa paņēma Augusts fon Etingens un, it kā negribēdams savām

acīm ticēt, tās plēta un plēta . . .
Bet jau tūdaļ cieta apņemšanās viņa vaigā lieci-

nāja, ka tas pārredz lietu sakaru un ir jau par to skaidrībā, kādu stāvokli

ņemt . . .
«Kas attiecas uz pilsētas galvas atcelšanu,» tas sausi sacīja, «tad tā notikusi"

uz visaugstāko pavēli un mēs tur vairs neko nevaram darīt. Bet, kas attiecas uz

Bergengrīna un Lēzevica atcelšanu, —» ap viņa sirmo bakenbārzdu parādījās
Stūrgalvīgs smaids, — «tad tur mēs varam vēl stāvokli ņemt . . .

Mēs celsim pie
valdošā senāta sūdzību, ka administrācija viņus sodījusi par to, ka, neprazdami
citu valodu, tie veduši darīšanas tai valodā, ķuru tie saprot . . .»

Uz šiem vārdiem dziļš kapa klusums
..

.

Viens otram skatījās acīs, bet

nezināja, ko sacīt
...

«Mani kungi!» konsuls Rabemans, mazliet drebēdams, beidzot paceltu balsi

sacīja. «Cik mēs varam noprast, tad ir noticis kas tik nopietns, tik ārkārtējs un

sāpīgs,
ka mums vairs nav iespējams palikt ilgāki kopā pie glāzītes

.
. . Ceļamies

un eima no šejienes! ...»

Mēmi viņš pret tiem palocījās.

Klusi, ne vārda nerunādami, tikai mēmi viens otram rokas spiezdami, kungi
atvadījās

. . . Drīzi vien lepnā, apzinīgā sabiedrība, kas tik slēgti gribēja spītēt
briesmām un negaisiem, bija izklīdusi uz visām pusēm. «Tikpat kā vējš izārda;

pelavas,» Kārlim, ejot uz mājām, stāvēja prātā .
.

.
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Septiņpadsmitā nodaļa

Neraugot uz pazaudēto vēlēšanu cīņu, latviešu labākās aprindas, it sevišķi
tās, kas turējās ap Rīgas Latviešu biedrību, nebūt nepriecājās par to, ka ar

Rīgas pilsētas galvas atcelšanu vācu politiku bija ķēris tik
smags sitiens. Lat-

vieši izjuta, ka viņiem ar to netop labāki. Jo mācības apgabala kuratora cirkulāri,
kas dienu no dienas nāca skarbāki, apgrieza ne vien vācu, bet vēl jo vairāk jau
tā beztiesīgo latviešu valodu. No sākuma vēl tautskolās bija atļauts iesācējus
mācīt latviešu valodā, nu vairs nemaz ne

.. .

Tas bija tas «priecas vārds», ko

gubernators Zinovjevs bija pasludinājis pie svētku mielasta Latviešu biedrībā.

Iznākums bija tas, ka vācieši un latviešu labākās familijas sāka klusu saprasties.
Abi, kā mēs jau redzējām, jau sen sajuta pārkrievošanas briesmas, tagad nu ma-

nīja viņu bīstamo tuvumu, kas apdraudēja tik vienus, kā otrus.

Latviešu tautiskie laikraksti «Balss» un «Baltijas Vēstnesis» pēc iespējas

raudzīja izvairīties no visiem asumiem un ne labprāt aizkustināja tādus jautāju-

mus,
kas varētu sacelt uztraukumu un uzplēst vecās brūces starp latviešiem un

vāciešiem. Tie vīri, kam bija kāda noteikšana, gan atklāti, gan arī privātās saru-

nās ar rakstniekiem un žurnālistiem stūrēja uz jauno virzienu. Latviešiem bija jau
veselas aprindas, kurām vairs nebija nekāda nolūka daudzināt agrākos verdzības

laikus. Pēters Krauklīts, piemēram, kas bija «Baltijas Vēstneša» un «Balss»

akcionārs, labprāt mēdza izteikties
par šo jautājumu. «Ko mums vairs klimst

par tiem «klausības laikiem»? Ko mums vairs gaust par cieto «pelavmaizi», ko

mūsu senči ēduši, avotiņā mērcēdami?!
. . . Izklausītos daudz skaistāki, ja tie

būtu ēduši baltu maizi un bijuši kas vairāk nekā nospiesti dzimtcilvēki
. .

. Mums

vajag izcelt savu senču varonību, nevis nožēlojamo nīkulību.»

Tādās pat domās bija «vecais Dīriķis». «Katram savs laiks,» viņš sacīja.

«Piemēram, kad vācieši neatzina latviešu valodu par kultūras valodu un uzsvēra,

ka latviešiem nepavisam nevar būt izglītotu vīru, tad Kronvalda Ata raksti, kas

tādas aplamas domas apkaroja, bija vietā. Tagad vācieši neapstrīd vairs ne lat-

viešu kultūru, ne latviešu izglītību. Ķildoties ar viņiem par šādu izšķirtu jautā-

jumu nav vairs nekāda nolūka. Tāpēc Kronvalda Ata raksti novecojuši un savu

laiku pārdzīvojuši. Tagad labāk bez kādas kaislības izpētīt latviešu etnogrāfiju,
krāt mīklas, vecos priekšmetus un apģērbu gabalus un nodarboties ar mitoloģis-
kiem jautājumiem.»

Dīriķis Latviešu biedrībā bija ievēlēts par priekšnieku tanī komisijā, kurai

vajadzēja izdot nelaiķa Kronvalda Ata rakstus. Bet aiz pievestā iemesla viņš

bija pretim šo rakstu pārdrukāšanai. «Labāk izpētīt to vēstures periodu, kad lat-

vieši vēl nebija krituši verdzībā. To apgaismojot, izdosies gaismā celt ļoti dau-

dzus latviešu varoņus .
.
.»

Tādi uzskati bija sevišķi simpātiski Fridricham Veinbergam. Caur Manaseina

gādību tas bija atdabūjis tiesības, viņa mūžīgais mājas arests nu izbeidzies, un

tas pat bija dabūjis kroņa vietu par guberņas kanclejas sekretāru. Neraugot uz

to, tas, ja tikai vācieši gribētu atzīt daudzmaz latviešu dibinātās prasības, bija uz

mieru izbeigt uzreiz ar viņiem visas starpības. «Mums jālūko vēsturiski izcelt

tas,» viņš izsacījās, «ka esam bijuši ar vāciešiem līdzīgi un nevis viņu vergi.

Verdzība nav nekāda priekšrocība, ar kuru iemesls lepoties. Mums nav ne-

kāda iemesla daudzināt, ka neesam nekas bijuši; to darīt drīzāk iemesls mūsu ne-

labvēļiem. Tautai neko nedod tāda apziņa, ka viņas senči nav bijuši nekas vairāk

kā vergi. Ja grib pacelt tautas apziņu, tai nevajag vis rādīt viņas vārguļus, bet

viņas varoņus . .
.»



750

Sevišķi ar Kārli kā ar rakstnieku, sastopoties biedrībā, Fr. Veinberģis mēdza

pārrunāt šo jautājumu. «Jums, rakstniekiem,» viņš sacīja, «nevajag aptēlot tik

daudz tos drūmos klaušu laikus. Latvieši kā tauta nostājas pavisam nelabā

gaismā kā zemāki radījumi, kuriem tikai vaimanas un nopūtas. Tautai neko

nedod tāda apziņa, ka viņa nekas nav bijusi. Drāmām un stāstiem vislabāk ņemt

sižetus no mūsu varoņu pagātnes ...»

«Latviešiem gan, zināms,» viņš pats piebilda, «nav nekādu noskaidrotu vēs-

turisku varoņu. Tur ir Viesturs, Zemgalijas kunigaikštis, un Indulis, Embotes

virsaitis, kuri abi beigušies traģiski. Bet toties ar varoņiem bagāta vecā Lietuvas

vēsture. Un leiši mums ir tik tuva radu tauta, ka mēs viņas varoņus varam attie-

cināt arī uz sevim. Tur ir Ģedimins, Ķeistuts, Oļģerts, Vitolds, visi ļoti noderīgi
drāmas varoņi

..
. Piemēram, cīņās ievedot kristīgu ticību, kādu tur var attīstīt

dramatisku darbību! Galvenā lieta, ka acumirklīgie apstākļi politikā tādi, ka

mums nav diezin cik veikli cilāt drūmos verdzības laikus.»

Jaunais kurss Latviešu biedrībā un viņas aprindās tika pamanīts un pareizi

apsvērts arī vācu pusē. Pati pirmā bija avīze «Zeitung fūr Stadt un Land» (vē-
lākā «Rig. Rundschau»), kas aizrādīja uz jauno virzienu un ieteica mainīt fronti.

Rīgas Latviešu biedrībā valdot mērenākas domas un pilnīgs pārsvars piederot
tiem, ar kuriem, ievērojot tagadējos laikus, ieteicams kopā turēties. Laikraksts

aizrādīja tālāk, ka «Latviešu Avīzes» (Kurzemes mācītāju un muižnieku orgāns)

šķiežot veltīgi spēkus, apkarodamas tādus laikrakstus kā «Balss» un «Baltijas
Vēstnesis». Abi runājot mērenu valodu, tos nebūt nevarot ieskatīt

par
kūdītā-

jiem, un tādēļ esot laiks ar tiem saprasties.
Un tā gan arī bija! . . .

Varbūt, ka šāda saprašanās būtu ņēmusi daudz dziļākas saknes, ja uz atklā-

tības lauka nebūtu parādījies jauns laikraksts: «Dienas Lapa». Pēc tam kad

Māteru Jura opozicijā bija «laimīgi» apklusināta, Rīgas Latviešu biedrība un

viņai tuvu stāvošie laikraksti «Balss» un «Baltijas Vēstnesis» būtu varējuši jus-

ties kā situācijas vienīgie kungi. Bet nu radās atkal cits jaucējs, kas uz katra

soļa cēla opoziciju. Un pie tam tas nevis tā kā Mātera orgāni apelēja pie tiem

pašiem labāko familiju principiem, t. i., nemeklēja vis pārliecināt aprindas, par

kurām «Balss» un «Baltijas Vēstnesis» varēja būt droši, ka tās stāv viņu pusē,—
bet atsaucās uz tautas plašām aprindām. To viņi darīja tajā apziņā, ka viņu
izdevēju bija vesels pulks, jo lielākā daļa viņu akcionāru bija tikai ar 5 rbļ.
lielu dalības naudu. Katram no tiem bija savi piekritēji un savi paziņas, kas

simpatizēs drīzāk savu draugu avīzei, kurai, kā varēja domāt, caur to ļoti plašs

iespaids.

Jaunajai avīzei tā drīzi radās liels skaits sirdīgu piekritēju. Mazāk aiz kādas

dziļākas idejas vai noteikta principa, bet vairāk pa draugam. Jaunajai avīzei

bija sīkpilsonisks gars un paņēmieni. 189 Strādniekiem vēl nebija savas šķiras ap-

ziņas, un tie bija tikpat labi tautieši kā visi citi. Tie apmeklēja tāpat Rīgas Lat-

viešu biedrības teātri, — jo cita tāda Rīgā nebija, — priecājās līdz šim par
Ādolfa Alunāna kuplejām un jokiem un tagad par Rodē-Ebelinga 190 «alpu sār-

tumiem» vai raibajiem kostimiem «Dzīvībā priekš cara». Tie bija jau stipri

pieraduši pie «Baltijas Vēstneša», lielījās, ka latviešiem tāds slavens tautas vīrs

kā Krišjānis Kalniņš, un bija pat gatavi kauties par to, kas stāv viņu avīzē
.. .

Jo tādēļ jaunajai «Dienas Lapai» bija arī ne mazums pretinieku. Jo viss, kas

līdz tam latviešu sadzīvē bija panākts, nāca par labu viņas pretiniekiem — veca-

jiem laikrakstiem. Līdz «Dienas Lapas» iznākšanai jau katrs cik necik skolots

un apzinīgs tautietis abonēja tos. Katrs apzinīgs latvju gruntnieks vai saimnieks,
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iebraucis Rīgā, turēja par savu svētu pienākumu, ja vien iespējams, apmeklēt
Latviešu biedrību un noklausīties tautas vīru gudrās valodas. Pēdējie tad līdz

ar tautiskiem laikrakstiem arī apzinājās kā vienīgie tautas kopotāji un ceļa rādī-

tāji, kuriem arī vienīgiem tiesība runāt uz tautu. Bija saprotams, ka viņi ar jauno
laikrakstu jau no sākta gala, jau pirms viņa dzimšanas, bija ļoti nemierā. Bez

visām citām sliktām īpašībām, ko tie pie šī konkurences laikraksta atrada, tie

ieskatīja to par neprātīgu pasākumu. Tam vienam pašam latviešu dienas laikrak-

stam jau tā ar mokām nācās savu dzīvību vilkt, nu nāk otrs un atskalda vēl

nost daļu lasītāju, ar kuriem tomēr pats nav ne dzīvotājs, ne mirējs.

«Dienas Lapa» turpretim gribēja būt vēl tautiskāks laikraksts nekā «Baltijas
Vēstnesis» un bruka pēdējam virsū. Pirms

par viņa remdenību pret vāciešiem, jo

pati viņa, neievērojot, ka apstākļi grozījušies, nostājās vēl uz agrāko Pēterpils
avīžu stāvokļa. Viss labs latviešiem nāk no krieviem, viss ļauns no vāciešiem.

Bet pie tam, tiklīdz «Baltijas Vēstnesis» sāka vāciešus kritizēt, bruka tam vēl

jo sirdīgāki virsū un dzina viņu aplinkus vācu apkampienos.
Tāda latviešu-vācu tuvošanās bija redzama (vai arī tikai

par
tādu izrādījās)

vācieša Rode fon Ebelinga pieņemšanā par Latviešu biedrības teātra direktoru.

Pie tam vēl Ādolfa Alunāna vietā, kas bija tik populārs ar savām kuplejām.
Ka viņa vietu ieņem «prūsis», tas agrāko laiku šovinismā uzaudzinātam

vispārējam uzskatam bija taisni kas briesmīgs! Latviešu biedrības vīri gan izskaid-

roja, ka tas noticis vienīgi tādēļ, ka Alunāns nebijis mierā ar mazākiem
procen-

tiem un nenovēlējis neko citiem aktieriem. Tas arī bijis paslinks un neapmeklējis

mēģinājumus. «Dienas Lapai» tomēr bija tautisks iemesls uzbrukt; viņa nosodīja
tādu tautas nodevību, un pat «Balss» jutās spiesta viņai piebalsot.

Otrs latviešu vai, labāki sakot, Latviešu biedrības sāpju bērns bija kuģniecī-
bas biedrība «Austra». Tai ar katru gadu sāka klāties sliktāk, un «Dienas Lapa»
tai bruka virsū arvien vairāk. «Dienas Lapa» nebija ne ar ko mierā, kas notika

Rīgas Latviešu biedrībā, ar to, kas tika darīts, un ar to, kas netika darīts. Par

to, ka «prūsis» bija pieņemts par teātra direktoru, par to, ka netika izdoti Kron-

valda Ata raksti utt.

Protams, ka tas radīja karstas asinis pretinieku lēģerī. «Baltijas Vēstnesis»

savukārt nostādīja «Dienas Lapu» par «latviešu vienprātības» jaucēju. Mēs jau

zinām, ka liela daļa latviešu patriotu skatījās uz jauno orgānu nepacietīgi, vēl

iekāms tas bija dzimis. Jo, kā tas mūsu stāstā jau vairākkārt izpaudies, tad lat-

viešiem jau lielā skaitā bija familijas, kurām vairs nevajadzēja nekāda naida, ne

arī kādas jaukšanas pašu starpā. «Baltijas Vēstnesim» vajadzēja tikai drusku

pie šīm aprindām pieklauvēt, lai nostādītu «Dienas Lapu» par gluži kaitīgu un

nīstamu laikrakstu. Ja pēdējais pārmeta, piemēram, «Austrai», ka tā izšķiedusi
tautas grašus, tad «Baltijas Vēstnesis» atkal savukārt uzbruka «Dienas Lapai»,
ka tā saņemot pabalstu no tām Rīgas latviešu amatn. palīdz, biedrības naudām,
kas pienākoties atraitnēm un bāriņiem.

Nebūs lieki jāapgalvo, ka strīds ir savā ziņā ļoti derīgs, jo cīņa ir visu lietu

tēvs. Latviešu biedrības vīriem, neraugot uz to, ka tie likās «Dienas Lapu» ne-

pavisam neievērojot, bija tomēr jārēķinās ar viņas balsi. Tā vajadzēja nodibināt

jau sen maskavnieku studentu projektēto derīgu grāmatu apgādāšanas nodaļu, lai

gan par tās priekšnieku netika vis tūdaļ ievēlēts pats lietas ierosinātājs Dr. A. Bu-

tuls, bet dzejnieks Vensku Edvards. (Tikai vēlāk, kad pēdējais iestājās lauku

policijas dienestā, par d. grām. nodaļas priekšnieku nāca Dr. A. Butuls, pēc
kam tad arī nodaļa manāmi sāka attīstīt savu darbību.) 191 Un plaisma starp abiem

laikrakstiem vēl nebij tik liela, ka abu cilvēki ne par kādu naudu vairs nebūtu
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varējuši saprasties. Lielie izdevēji jau, tā sakot, bija vieni un tie paši cilvēki.

Piemēram, Pēters Krauklīts, «Baltijas Vēstneša» akcionārs, ļoti labi satika ar

Ludvigu Pļausi, lielo darītāju pie «Dienas Lapas», izņemot tikai to «punktu»,
ka Plausis ar labāko familiju uzskatiem neņēma tik «genau» un izrādīja pārāk

klaji savus sakarus ar Olufejeva kundzi. Tāpat pēc beigtiem dienas darbiem

satikās abu redakciju locekļi un pārdebatēja dažādus jautājumus. Sīpolu Ingus,
Rīgas latviešu amatn. biedrības priekšnieks, un Pūriņu Klāvs bija abi skolas

biedri. Dravnieks, kas strādāja pie «Dienas Lapas», jutās saistīts pie «seloņiem»,

un arī galvenais redaktors. Bergmaņu Fricis, ar tiem sadzēra kopā un izstrīdējās.

Pudiķis caur šiem sakariem bija ieticis arī «Dienas Lapā» par ļoti svarīgu līdz-

strādnieku un noņēmis viens pats visu latviešu teātra kritizēšanu.

Ludvigs Plausis, kur vien satika seloņus Perlantu, Kārli un Pudiķi, izmaksāja
tiem labprāt brokastu un sacīja: «Strādājiet priekš «Dienas Lapas» .

.
.» Kad tam

atbildēja: «Ko tur rakstīt, viņi tā pavisam savādi izturas». —
«Rakstiet pretim,

rakstiet pretim,» Plausis atbildēja. «Avīzei vajag būt daudzpusīgai, viņai vajag
izteikt daudz un dažādus uzskatus.»

Kārlis nevarēja tik ātri apņemties. Viņš izjuta, ka ar «Dienas Lapu» attīs-

tās kaut kas, kas ar «Baltijas Vēstnesi» un Latviešu biedrību nekādi nav savie-

nojams. Ja grib būt patiess, tad abām pretējām pusēm nevar piebalsot. Piemē-

ram, studentu jautājumā katra avīze bija ieņēmusi gluži pretēju stāvokli otrai.

«Baltijas Vēstnesis» apkaroja nekorporeļus. «Liela starpība,» viņš sacīja, «starp

tādiem, kas savas studijas beiguši Tērbatā, un tādiem, kas savu kursu beiguši
citur. Kamēr tērbatnieki kā korporeļi uzvedas veikli un ir labprāt redzēti viesi,

pārējie saduras it visur ar saviesīgās dzīves likumiem. Tērbatas universitāte ar

savām korporācijām ir visu universitatu ideāls .
.

.»

Seloņi gan arī te aplinkus jutās aizskarti, jo te bija aplinkus pienagloti viņu
asumi un sadursmes ar letoņiem. Tomēr pret korporāciju kā tādu viņi nevarēja

un arī negribēja uzstāties. «Dienas Lapa» turpretim bija gluži pretējos uzskatos.

«Korporācijas,» viņa pastāvēja, «ir gluži kas netautisks, no vāciem aizņemts,
un viņu komangos atspoguļojas vācu viduslaiku gars. Pie tam arī korporelim
neatliek strādāt priekš tautas, jo viss laiks tam aiziet ar saviem kneipvakariem.»

Kārlim pēdējie uzskati likās neapgāžami pareizi, un tādēļ viņš jutās savā

eksistencē ķerts un bezgala nelaimīgs. Studentu korporācijas gars viņam likās

bezgala netautisks, jo par
cilvēkiem un tautiešiem jau ikviens korporelis atzīst

tikai savus korporeļus. Kāds labums tautai, kad tie cenšas no viņas atdalīties,

grib izmantot tikai viņas sirsnību, viņas jūtas, viņas devību, bet tai nekā negrib

pretim dot
..

. Tas ir kaut kas nesaskanīgs un pretrunīgs ar visu tautas lietu.

Viņš visiem spēkiem pūlējās abus savienot, būt ticīgs korporelis un arī tolerants

tautietis, kas neceļ pret katru degunu. No saviem biedriem viņam jau bieži bija

jādzird par to piezīmes. Ka viņš sev ļauj pārāk tuvoties katram un ikvienam,
tas var nelabvēlīgi atsaukties uz viņa paša attiecībām pret korporāciju.

Viņš tomēr nevarēja citādi un arī uz «Dienas Lapu» neskatījās tik nicinoši

no augšienes kā citi viņa korporeļi un labākās familijas. Viņš drīzāk lūkoja visu,
ko viņa rakstīja, saprast. Tiklīdz tas satika Ernestu Sutumu, tad viņa pirmā
valoda bija: «Kas stāv «Dienas Lapā» rakstīts?» Arī Ernests skatījās uz jauno
laikrakstu mazcienīgi, it kā no augšienes, bet aiz citiem iemesliem.

««Dienas Lapa» gan runā par maziem brāļiem,» viņš sacīja, «bet sociālo jau-
tājumu ta nepavisam nesaprot. Nevienu no tām teorijām laulības un strādnieku

jautājuma, par kurām jūs reiz pie Plaušiem izteicāties, viņa neņemsies aizstāvēt.

Redaktors Bergmanis, izņemot viņa asumus, ir īsts pilsonis, kam priekš mūsu
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idejām nav ne mazākās jēgas . . . Aiznesu viņam kādu rakstu
par

strādnieku

jautājumu, pie kam aizskāru arī Krievijas birokrātisko kārtību. Viņš man to

rakstu atdeva atpakaļ aiz iemesla, ka «Dienas Lapas» «pirmais bauslis esot —

būt pret valdību lojālai»
...

Tā mūžīgā pīšļos krišana un klanīšanās valdības

priekšā, tā ir, ko es nevaru ciest!
.. .

Pilsētas valdei un Latviešu biedrībai tā

uzdod dažreiz itin brangi
. . .

Bet tas ir vēl ļoti maz ...»

Reiz Kārlis tomēr uzķēra jaunajā avīzē kādu rakstu, kurā viņam ja ne arī

ieteiktie līdzekļi, tomēr pats mērķis bija ļoti simpātisks. Virsraksts tam bija
«Kalpi Kurzemē» un moto:

«Es pazinu to zemīti,

Kur
uzauga

sērdienīši.

Visas tekas notekātas

Basajām kājiņām ...»

(«D. L.» Nr. 7/ 1887.)

Rakstā bija izteikta vēlēšanās uzlabot latviešu kalpu stāvokli un ar to, ka

skolā stiprā mērā tiktu mācīta krievu valoda. Kalpi tad vienīgi nebūtu saistīti te,

bet arī citur varētu pelnīt savu maizi . . .
Numuru vēlāk avīze kādā citā rakstā silti ieteica, ka bērnus vajag mācīt

domāt
. .

. Arī meitas ieteica sagatavot priekš dzīves, lai tās vēlāk sev maizi

varētu nopelnīt . . .

Visi Kārlim ļoti simpātiski lozungi, izņemot apslēptos rusifikācijas centienus

pirmajā rakstā
.. . Kārlim tas lāgā nelikās saprotams, un viņš pieņēma, ka tas

rakstīts
par spīti vāciešiem, kā tas tai laikā jau bija parasts.

Ar «Baltijas Vēstnesi» viņš jau sen sajuta klusu nemieru. Vecais Dīriķis
tikai prasīja gludu, veiklu stilu, bet ideju ziņā bija ļoti aprobežots. Viņš atļāva

arī kādu asāku vārdu teikt, ja raksts bija turēts samierinošā garā .. .
Bet kas

tam likās daudzmaz šaubīgi pret pastāvošo kārtību vai latviešu labākām aprin-

dām, tas it vienkārši pasacīja: «Neraugot, ka mēs ikvienam atļaujam izsacīt sva-

badi savas domas, bet to mūsu avīze nevar aizstāvēt ...»

Arī Ernests bija ievērojis «Dienas Lapā» minētos rakstus. «Nav daudz,» viņš

sacīja, «bet tomēr kaut kas. «Dienas Lapa», tas jāsaka, ir tomēr drusku svai-

gāka un nav tā savos uzskatos ierūsējusi kā «Baltijas Vēstnesis»
...

Es nesa-

protu, kā cilvēks kā jūs ar tādiem uzskatiem varat pie tāda laikraksta līdzi

strādāt?»

Kārlis tādēļ apņēmās iepazīties ar «Dienas Lapas» redaktoru tuvāk un pie-
dāvāt tam savus spēkus, lai noskaidrotu iekustinātos jautājumus tuvāk.

Viņš devās uz Kungu ielu, Kamarina māju pie rātūža, kur vienu trepi augstu

atradās «Dienas Lapas» redakcija un ekspedicija. Viņš te vēl nekad nebija bijis

un tādēļ redakcijas un arī administrācijas personālu personīgi nepazina.

Ekspedīcijas telpās tas sastapa pāris akcionāru, kas bija nākuši apklausīties,
cik liela būs dividende. Administrācijas pārzinis Pēteris Bisenieks 192 viņiem deva

vajadzīgos paskaidrojumus. «Tas dzīvoklis mums te maksā gadā septiņsimti,»
tas sacīja, «tā ir prāva suma. Priekšpilsētā jau dabūtu uz pusi lētāki. Bet te

šīs telpas ceļ lieliski avīzes kreditu, un tā ir labāki .
.

.»

«Ka jau tikai var cauri nākt un atliek peļņa, tad jau arī var maksāt,» akcio-

nāri piebilda.
«Bet ir tā,» Bisenieks noraustīja kamiešus. «Pirms avīzei budžets tika sastā-

dīts uz divpadsmit tūkstošu gadā, bet nu izrādās, ka vajadzēs astoņpadsmit

tūkstošu ...»
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«Ja jau tikai ienāk, kāpēc ne,» akcionāri apstiprina.

«Āre, es sacīšu,» Bisenieks vēl piebilda, «ja avīze grib kur tikt, tad tai

vajag pašai savas drukātavas. Cik nu Jēkabsonam lielas tās mašinas, un uz

tām pašām jādrukā arī vēl «Dūna Zeitung». Mums tā avīze nenāk laikā

gatava...»

«Vai nevarētu ar redaktora kungu parunāt, cik liela tā peļņa šogad būs?»

akcionāri vēl piebilda.

«Tagad nevar. . . redaktoram pati karstā darba stunda,» Bisenieks aiz-

rādīja . . .
«Nu tad pienāksim vēlāk,» tie-sacīja. «Mēs neesam nekam pretim, ja tikai ir

tie ienākumi ...»

«Ko jūs vēlaties?» Bisenieks, ievērojis Kārli, ievaicājās. «Gribat «Dienas

Lapu» pastellēt . . .?»

Viņš ķēra jau pēc spalvaskāta.
«Es gribu ar redaktora kungu runāt par līdzstrādību,» Kārlis atbildēja.
«Ā, tad jūs viņam manuskriptus atnesāt?» Bisenieks viņu pētoši uzlūkoja.

«Lūdzu, tur pa tām durvīm! Tikai uz lielu honorāru neceriet
.. .»

«Cik lielu tad jūs to maksājat?» Kārlis iejautājās.
Bisenieks atkal to pētoši uzlūkoja un nezināja, cik augsti viņu īsti taksēt . . .

«Kā kuram!
..

.
Mēs maksājam pat trīs kapeikas rindiņā .. .

Pēteris Bērziņš

par vietējām ziņām dabū trīs kapeikas rindiņā . . . Bet viņš ir pazīstams dzejnieks
zem pseidonīma Rudzīšu Pēteris. 193 Jauniem rakstniekiem mēs maksājam maz un

pavisam nemaksājam. Tiem jau pat vajadzētu maksāt klāt, ja tiem ko nodrukā, jo

ar to viņu vārds nāk pazīstams
. .

.»

Kārlis smaidīdams klusēja. Viņš bija dzirdējis, ka «Dienas Lapa» neko ne-

maksājot. Pudiķis gan lielījās, ka neviens tur honorāru nedabonot, bet viņš gan.
Bet Pudiķis daudz renomēja, un tam nevarēja ticēt. Gan jau viņa apstākļi bija
tādi, ka tam honorārs lieliski būtu vajadzīgs, tomēr tas te nebija tas lielākais . . .

legājis redakcijas istabā, Kārlis redzēja savā priekšā trīs vīrus, katru rakstām

pie sava galda. «Kurš nu ir tas redaktors?» tas pētoši skatījās. Un pie izvēles

viņam notika maldība tāpat kā visiem citiem .. . Viņš griezās pie tā, kas tuvāk

durvīm un ar zelta brilli, jo tas no visiem trim izskatījās tas cienīgākais un

gudrākais.
Bet tas pameta galvu uz otro, kas sēdēja vairāk dibenā, īsu, resnu kungu platu

vaigu un zobiem, kas pastāvīgi vaļā kā uz smīnu, tikpat kā citreizējam «Pēter-

burgas Avīžu» zobgaļam. Tikai zobos tam nebija pīpis, bet ļoti resns cigārs.
Tas bija cand. jur. Fr. Bergmanis, bet pēc pirmā redaktora viņš nu neizskatījās;
vismaz briļļainais, kas bija J. Draviņš-Dravnieks, 194 viņu ēnoja nost

.. . Viņam,
kā likās, tas nebija nepavisam patīkami . . . Viņš pat lika reiz galdus pārmainīt,
ka pie Dravnieka tādēļ it visi griežas, ka tas sēž pie durvīm pats pirmais. Nolika

viņš tur savu galdu un Dravnieku pārcēla istabas dibenā.

Tas pats dievs! Visi gāja viņam garām pie Dravnieka! Aiz šāda vai tāda

iemesla galdi atkal tika atmainīti atpakaļ, un gandrīz ikvienam, kas te griezās
pirmo reizi, vajadzēja paskaidrot, kurš ir tas īstais redaktors .

.
. Pēc iespējas

viņš arī to lika manīt. .
.

«Straumes kungs!» viņš vērsās pret trešo galdiņu, kur patlaban ienāca un

piesēdas kads jauneklis ar pārsietu vaigu. (Laikam sāpēja zobi.) «Tur es vaka-

rējā «Dienas Lapā» uz galda atzīmēju drukas kļūdas .. . Tur apskatieties! . .
.»

«Kā?!» Straumes Jānis it kā apjucis sacīja. «Korektūra taču ir mans pie-
nākums ...»
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«Vajaga stingrāki skatīties,» Bergmanis papildināja. «Akcionāri ar drukas

kļūdām nemierā ...»

Straumēm nu vairāk nebija ko sacīt. .
.

Piesarcis viņš skatījās daudzās dru-

kas kļūdas, kuras zem viņa rokas pasprukušas . . .

Bergmanis griezās pret Kārli. «Ar ko jums varu pakalpot? ...» Patlaban

viņš rakstīja «Dienas Lapai» sirdīgu ievadrakstu pret nepaklausīgo Bulgāriju,
kura neievēro Krievijas diplomātiskā aģenta fon Kaulbarsa aizrādījumus. «C i k

ilgi tu vēl valkāsi velti mūsu pacietību?» bija ievadraksta

virsraksts
. . .

Kārlis sacīja savu vārdu un vēlēšanos strādāt līdzi pie «Dienas Lapas» .
.
.

«Aha,» Bergmanis sacīja. «Plauša kungs man jau ir runājis. Tikai tas hono-

rāru jautājums mums ir ļoti sāpīgs. Budžets ļoti aprobežots. Tādēļ priekšroka
tiek dota tiem, kuri var strādāt par brīvu tautas labā. .

.»

Tīri brīnums! Lai gan «Dienas Lapa» ar «Baltijas Vēstnesi» un «Balsi» bija
uzskatu pretinieki un sirdīgi savā starpā apkarojās, šinī jautājumā tiem domu

starpības nebija.
«Tomēr ne katram iespējams strādāt par brīvu

. . . man pašam tas nav iespē-

jams,» Bergmanis vēl piebilda
.

.
.

«Tur būtu jālūko parēķināt . . . ciktāl to apro-

bežotais budžets atļauj ...»

Kārlis izjuta, ka šāda priekšrocība viņam notiek vairāk Plauša nekā viņa
paša dēļ. .

.

«Tas ir blakus jautājums,» viņš, pieri saraucis, sacīja. «Galvenais ir avīzes

virziens un uzskatu vienība. Es tādēļ par to gribētu kādus paskaidrojumus . .
.»

«Ā, par to jūs gribat zināt!» Bergmanis it kā atvieglots uzelpoja un

pieņēma atkal agrāko stūrgalvīgo smīnu, kurš, runājot par honorāriem, bija
nozudis . . .

«Jā,» Kārlis atbildēja. «Daudzas lietas man liekas nesaprotamas ..
.»

«Nu, kā jūs būsat nopratuši,» Bergmanis turpināja, «tad «Dienas Lapa» ir

stipri radikāls laikraksts. Viņa grib būt «auksts» vai «karsts», tikai ne «rem-

dens», ko izspļauj no savas mutes
. .

.»

«Man šķiet,» Kārlis piebilda, «ka viņas virziens nav stingri noteikts un tajā

var izteikties pretēji uzskati ...»

«Avīzei arī vajag būt atklātai tribinai, no kuras katrs var izsacīt savas

domas,» Bergmanis paskaidroja. «Jo citādi jau nevarētu būt nekāda opozicijā . . .»

«Viens no maniem biedriem,» Kārlis turpināja, «ir iesniedzis rakstu par

strādnieku jautājumu, bet jūs to neesat uzņēmuši ...»

«Jūs domājat Sutumu?» Bergmanis it kā uzminēja. «Jārēķinās arī ar cenzūras

apstākļiem. Ja es to būtu uzņēmis, vecais Ruperts 195 (cenzors) viņu būtu nostrī-

pojis. Ja var redzēt, ka raksts tiks cauri, tas tiek arī uzņemts. Jūs būsiet «Dienas

Lapā» lasījuši ari par kalpu jautājumu
. .

.»

«Jā,» Kārlis atbildēja. «Lai
gan ar rakstīto nevaru būt pilnīgi vienis prātis.

Bet, ja jau jums ir cenzūra, kas strīpo, tad jau jums nav nekāda iemesla tai

steigties pa priekšu un strīpot jau iepriekš, un neuzņemt?»
«Tas mums pārāk dārgi izmaksātu,» Bergmanis atbildēja. «Mums taču par

salikumu jāmaksā, vienalga, vai tas tiek nostrīpots vai drukāts. Nostrīpotais

iznāk vēl dārgāk, jo jāmaksā par jaunu aplaušanu. . .
Bez tam arī «Dienas

Lapa» grib būt lojāls laikraksts .
. .

Visi tie «nihilismi» un «socialismi» mums,

latviešiem, var darīt vairāk ļauna nekā laba ...»

«Es nesaprotu, kā avīze var būt reizē demokrātiska un krievu birokrātijai

draudzīga?» Kārlis paraustīja kamiešus . . .
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«Kādas tad bija «Pēterburgas Latviešu Avīzes?!» Bergmanis aizrādīja. «Pret

krievu valdību mums nav nekāda iemesla uzsākt nešpetnības. Mūsu dabiskais

ienaidnieks ir vācietis. Mums politikā jānostājas krievu pusē pret šo vācieti. Jūs

tādēļ «Dienas Lapā» varat lasīt rakstus, kas, piemēram, Rīgas vāciešiem visai

nepatīkami. Un tāpēc ir jāzin, ja jau vācieši ko grib, tad mums vajag tieši pre-

tējo .. .
Muižniecība, piemēram, grib, lai pie jaunajām tiesām miertiesneši tiktu

vēlēti no komūnām. Šinī acumirklī, kur bez landtāgiem visas pilsētas domes ir

vāciskas un tās būtu tās vēlētājas, šis apstāklis būtu viņiem visai izdevīgs. Mier-

tiesneši būtu savā ziņā no viņiem atkarīgi. Mums turpretim jāpastāv, lai mier-

tiesnešus ieceļ valdība, jo tad tie būs neatkarīgi .. . Pret Rīgas vācisko pilsētas
domi mēs esam nesuši visai asus artiķeļus. Mums nav nekāda iemesla pabalstīt

viņas spītību pret administrācijas iestādēm. Piemēram, gubernators pieprasa
2800 rbļ. priekš telpām ugunsdzēsējiem. Bet pilsēta tos nedod, jo grib pati

organizēt ugunsdzēsēju lietu, uz ko viņai nav likumiskās tiesības. Neraugot uz to,

bijušais Cēsu bruģu tiesnesis fon Kīters tiek sūtīts uz ārzemēm, lai iemanītos tur

par
brandmeisteru. Neraugot uz to, pilsēta ugunsdzēsējiem izbūvētās telpas nedod

policijas ugunsdzēsējiem, labāk lai stāv tukšas! Neraugot uz to, pilsētas valde

griežas ar veltu sūdzību par gubernatoru Pēterpilī. Nekur tā nepiekrīt administrā-

cijas soļiem. Tā neatzīst Zalamonska cirka būves projektu un neatļauj būvi, lai

gan projekts no guberņas valdes dabūjis savu piekrišanu. It visur un it visur tā

ir valdībai pretim. Tad ceļas jautājums, vai tāds strīds starp pilsētas valdi un

administrācijas iestādēm Rīgas iedzīvotāju plašākām masām var maz par labu

nākt? Tad ir jājautā: «Cik ilgi tu vēl lietosi velti mūsu pacietību?»»

Kārlis, sāpīgi smaidīdams, uzklausījās. Pēc viņa ieskatiem, tas bija vēl ļoti
maz . . .

Tomēr viņš zināja arī it labi, ka ar cenzūru vajadzēja rēķināties, izteik-

ties ļoti divdomīgi, ļoti «caur puķi»
. .

.
«Gribu jums rakstīt kādu artiķeli par strādnieku jautājumu,» Kārlis beidzot

redaktoram sacīja. «Tas, man liekas, interesētu diezgan plašām aprindām . .
.»

«Pats par sevi saprotams, ka redaktoram jālasa pirms cauri tas, ko tas uzņem

savā laikrakstā,» Kārlis piebalsoja. «Jo viņš par to ir atbildīgs . .
.»

Viņi būtu vēl ko tālāk runājuši, bet te atkal redakcijā sagruva vairāk vīru,

kuri gribēja runāt ar redaktoru. Tas, kas pirmīt runāja ar Bisenieku, stādījās
priekšā: «Es esmu beķeris Ploriņa kungs, un te ir mašinu Steinberģis un Hof-

manis, un Kalniņš no Latviešu biedrības. Mēs visi esam «Dienas Lapas»
akcionāri ...»

Bergmanis atkal atņirdza zobus uz smiekliem. «Ko tad jūs no manis gribat?»
«Mēs gribam zināt, cik liela šogad būs dividende!»

«Kā es to lai zinu? Prasiet Bisenieka kungam ..
.»

«Ko viņš mums saka. to mēs neticam!» Ploriņš turpināja, taisīdams ar roku

žestu. Hofmanis ar šaubīgu smīnu viņam piebalsoja. «Viņš saka, ka priekš jauno
drukātavu vēl vajagot maksāt klāt. Bet mēs gribam zināt, kur tā nauda paliek.
Rīcības kapitāls mums bija 2100 rbļ. «Dienas Lapai» ir četri tūkstoši abonentu,
un katrs maksā četri rubļi. Tas ir sešpadsmit tūkstoš. Un kur tad sludinājumi?»

«Zamel Veinberģis lielās, ka viņš vien vismaz par divdesmit rubļiem dienā

salasot
.

.
.» Hofmanis smīnēdams piebilda.

«Bet kas gan man gar visu to par daļu?» Bergmanis, perfidi smaidīdams,

viņu uzlūkoja. «Es atbildu tikai
par avīzes redakcijas daļu ...»

«Bet jūs esat mūsu algots spēks!» Ploriņš pastāvēja. «Mēs jums maksājam
tūkstoš rubļu gadā. Jums vajag mums izskaidrojumus dot, ja mēs ko nesaprotam.
Mēs gribam zināt, kur tā nauda paliek.»
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Un atkal Hofmanis ar perfidu smieklu šo prasību pabalstīja.
Nu arī Bergmanis zaudēja savu omulību. «Mīļie cilvēki!» tas iesaucās. ««Die-

nas Lapai» ir ap piecdesmit akcionāru. Ja katrs man darba laikā prasīs pa-

skaidrojumus un katram es ziedotu tikai ceturtdaļstundas, tad vien jau sanāk

divpadsmit un pus
stundas. Kad es paveikšu savus redakcijas darbus? Jūs taču

zināt, ka man pēc kontrakta jāmaksā tūkstots rubļu, ja avīze netiek caur manu

vainu gatava.»
To sacīdams, viņš vilka dūmu pēc dūma no sava resnā cigāra.

«Nu, tad sakiet mums tikai to, vai tā lieta ir riktīga vai nav riktīga,» Kalniņš

nobraucīja savu melno bārzdu.

«Es atbildu tikai par avīzes redakciju un par citu neko,» Bergmanis atmeta

ar roku.

«Tas mums vienalga!» Antons Hofmanis sacīja. «Mēs, akcionāri, esam to

naudu maksājuši, un mēs gribam zināt, kā tā tiek izlietota.»

«Tas taču pavisam citā resorā,» Bergmanis nelaimīgs vairījās. «Prasiet

Bisenieka kungam, lai viņš jums dod pārskatu par ieņēmumiem un izdevumiem . . .»

«Bet mēs viņa rēķinumus nevaram saprast,» Ploriņš sacīja. «Jūs dabonat

1000 rbļ. gadā, Bisenieks 60 rbļ. mēnesī, Jurkovskis 35 rbļ. mēnesī, Straume

35 rbļ., Dravnieks 40 rbļ. . . . Nu sakiet, kur tā nauda paliek?»

«Varbūt, ka tādi augsti študierēti cilvēki to prot izrēķināt,» Hofmanis kodīgi

piebilda . . . «Mēs neprotam . . .»

«Vai zināt, ja jūs man vēl tiepsieties virsū, es iesniegšu akcionāru sapulcei
atteikšanos no amata!» Bergmanis beidzot īdzīgi iesaucās.

Tā kā viņu sarunas palika arvien dzīvākas, tad arī Bisenieks no ekspedīcijas
ienāca, kā jau parasts, Bergmanim palīgā

.
.

.

«Ko tad tu, Ploriņ, tik daudz ārdies?!» tas pēdējo draudzīgi uzrunāja.
«Kā lai es neārdos?!» tas attrauca. «Divdesmit piecus rubļus esmu priekš

«Dienas Lapas» iemaksājis, tagad tu runā atkal no divdesmit pieci! . . . Un divi-

dendes neredz nekādas .
.

.»

«Kas tad tev, tādam bagātam vīram?!» Bisenieks ar draudzīgu ironiju tur-

pināja. «Vai tad tu kādu cepienu maizes nevari tautas labā upurēt? .. . Apcelsi
atkal kādu bagātu veceni, un būs naudas diezgan ...»

Ploriņš saviebās. Viņš no sākuma bija kalpojis pie kādas vecenes par puisi.
Tā viņu bija iemīļojusi un norakstījusi viņam visu savu mantu. Tad viņš to mantu

bija paturējis un to veceni atstājis
.. .

Bet viņš negribēja, ka
par šo «punktu»

runā . . .

«Vai tad visi tik viegli var tikt pie naudas kā tu ar Manaseina prošiņām!»
tas atcirta. «Atceries, kad biji pie Stērstes par skrīveri? Muziķiem sūdzības visiem

uz mata vienādas, tā ka sūdzības formulāri pat tika nodrukāti, lai katrs nabadziņš
bez liekiem izdevumiem varētu savu sūdzību iesniegt. Bet tu neteici vis, ka tādu

var dabūt par brīvu, bet apņēmļes"muziķiem rakstu, par ko advokāti ņem
25 rbļ.,

izgatavot par pieciem rubļiem. īsā laikā ierāvi vairāk par
700 rbļ.»

Kārlim šāds apvainojums likās šausmīgs . . . vismaz viņš nevarēja saprast šādu

kailu vaļsirdību. «Bet, cilvēks, ko tad jūs runājat?! . . . Kā tad jūs to zināt?!
. . .»

«Kā es to zinu?!» Ploriņš pakārstīja mēli. «Pats viņam tos kundes pa iebrau-

camām vietām pieskapēju. Arī es savu procentu par to dabūju . . .»

Kārlis nesamanīja, ko tālāk sacīt. Bisenieks pārgāja tam pāri, it kā tas nekas

nebūtu bijis, un tikai smējās . .
.

lelīda uz to kņadu arī sludinājumu vā-ējs Zāmel Veinberģis redakcijā

aprunāties.
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«Vai zināt, Bergmaņa kungs, ko?» tas griezās pie redaktora. «Tas Sanderjan-

cis mums to sludinājumu citādi nedod, ja mēs vietējā nodaļā neaizrādām uz viņa

vīnu ...»

«Pie kāda gadījuma?» Bergmanis iejautājās. «Mēs taču no lieka nevaram

taisit viņa vīnam reklāmu?»

«Citādi viņš to sludinājumu nedod,» Veinberģis turpināja. «Viņš saka: «Bal-

tijas Vēstneša» kungi man to vīnu kurvjiem vien nes projām. «Dienas Lapā»

man nelon sludināt ...»

«Bet ko es tur varu darīt?!» Bergmanis perfidi sacīja. «Man tikai jāzin, ka

avīzes redakcijas daļa laikā top gatava ... Ja tas nav, tad man jāmaksā 1000 rbļ.
liels sods ...»

«Vai ticat, Bergmaņa kungs, vai ne,» Veinberģis iesila
.. . «tā avīze pastāv

vairāk no tam, kas sludinājumu daļā, nekā no tam, kas jūsu redakcijas daļā .. .
Es Sanderjancam apsolīju, ka aizrādījums būs . .

.»

«Kā tad jūs to varat darīt?!» Bergmanis perfidi atcirta. «Par avīzes redakci-

jas daļu atbildu es
. .

.»

«Kā jums jau sacīju, Bergmaņa kungs, tai avīzei daudz vairāk tiek no tam,

kas sludinājumu daļā, nekā no tam, kas jūsu redakcijas daļā,» Zāmelis Vein-

berģis apgalvoja. «Bet, cik grūti tie sludinājumi nāk rokā, to jūs nemaz ne-

zināt ...»

Kad Bergmanis uz to neatbildēja, Bisnieks gāja viņam palīgā. «Ir gan tie

sludinājumi, ir gan tie laba lieta!
. . .

Par to, kas redakcijas daļā, par to jāskaita
nauda projām, bet

par sludinājumiem, tur ienāk nauda. Āre, tā ir liela star-

pība! ...»

«Kas man tos pūliņus zin riktīgi apsvērt, ko es priekš to «Dienas Lapu»
strādāju?

. .
.» Zāmelis sūkstījās. «Cik tur nav jāizskrienas velti, un cik tur nav

izdevumu?! Pie cita ir jāizsauc pāris šņabu un pudele alus, tikai tad tu vēl

vari sākt runāt
.
.

.
Vilis Altberģis un es, mēs abi

par to «Dienas Lapu» gādā-

jam. Viņš arī katram gatavs izsaukt šņabi un pudeli alus, ja tikai tas abonē

«Dienas Lapu».»
«Ech, es pavisam esmu apnicis!» Fricis Bergmanis atmeta ar roku. «lesniegšu

akcionāru sapulcei atteikšanās rakstu . . .»

«lesim
. . . iesim ārā, mēs jau viņu traucējam,» Bisnieks mudināja . . . «Viņam

jau jāstrādā ...»

Tad nu arī visi, gan citi draudzību, gan citi naidu sirdī slēpdami, kāpa ārā

pa durvīm. «Stiepiet tikai savus materiālus šurpu,» Bisnieks piegrūda Kārlim pie
sāniem. «Gan jau būs labi ...»

Kārlis apsolījās, bet īstenībā
— — viņš pats nemaz nezināja. Teorijā jau

«Dienas Lapai» tas gars bija labāks, tā taisnība, bet praksē — — ? Tiem cil-

vēkiem jau nav ne audzināšanas, ne manieres . . . Nu, redzēs .
. .

Neraugoties uz visiem Bergmaņa un Bisnieka paskaidrojumiem, opozicija starp

«Dienas Lapas» akcionāriem nemitējās. Izstāsti viņiem, cik gribi: akciju kapitāls

jāpavairo, tādēļ ka ir jāierīko pašiem sava drukātava, kur avīzi driķēt. Bet nauda,
ko iemaksā, nav zudusi, jo akcionāriem par to ir rokām taustāms īpašums — dru-

kātava. Un otrs labums: ko tā nopelna, nāk avīzei par labu, kuru, treškārt, var

nodrukāt laikā un piesūtīt katram, cik vajadzīgs. Bet, ja kā tagad «Baltijas Vēst-
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nesi» dabū tūlīt šovakar, bet «Dienas Lapu» tikai otrā rītā, kas tev ņems «Dienas

Lapu»?! Turpretim, ja «Dienas Lapai» sava drukātava, viņa pavisam citādi var

izplatīties, un akcionāri tad patiešām varēs dabūt
par savu naudu dividendi, pēc

kuras tie tik ļoti kāro
. . .

Un tādēļ katram vēl jāpiemaksā klāt tik daudz, cik

iztaisa viņa dalības nauda. Kam simts, tam simtu, kam divdesmit pieci, tam div-

desmit pieci, kam pieci, tam pieci .. . Lielākā daļa, protams, pilnīgi mierā, bet

daži tādi; — stāsti viņiem, cik gribi, tie izliekas kā muļķīši, kas nekā nesa-

prastu .
. . «Tur vajag kam būt,» «Dienas Lapas» vadoņi vēroja, «tur iznāks kas

gaismā . . .»

Caur Ērkulīti, kam bija ļoti plaša pazīšanās ar šo elementu un kas maisījās
arī pa Latviešu biedrības aprindām, tie dabūja ļoti vērtīgas ziņas. Visa tā opozī-

cija tika rīkota no Latviešu biedrības večiem, ko jau arī «dienlapnieki» vēroja.

Jo vai tad par velti Latviešu biedrības šveicars un garderobjers iestāsies «Dienas

Lapas» akcionāros. Klāt tur esot Pētera Krauklīša roka, kurš ļoti sabozies, ka

Latv. amatnieku palīdz, biedrības krājaizdevu kase tam nedodot pietiekošu kre-

ditu priekš būves, tā ka tas pavisam esot spīlēs. Bet visu to lietu slepeni aiz ku-

lisēm vadot Fr. Veinbergs. Pirmajā laikā Latviešu biedrības vīri «Dienas Lapu»

neturējuši par bīstamu, jo esot bijuši pārliecībā, ka tā nevarēs pastāvēt. Kad nu

tomēr izrādījies, ka tā var pastāvēt un vēl lielā mērā konkurēt «Baltijas Vēstne-

sim», tie sprauduši par mērķi iekarot viņas administrāciju un tā avīzi dabūt sa-

vās rokās. Jo tādu spēku un ieroci nedrīkstot atstāt bez pietiekošas kontroles no

Latviešu biedrības
puses, kā viņš strādā. «Dienas Lapa» tagad taisni biedrību

ap-

karojot un šķeļot latviešu vienprātību. Tādēļ vajagot akcionāros sacelt šādu vai

tādu nemieru, nogāzt tagadējos vadītājus un iecelt viņu vietās citus. Par naudu

lai nebēdājot, jo to Latviešu biedrības veči gādāšot. Par redaktoru jau sarunāts

Lapas Mārtiņš, kurš «Dienas Lapu» vadīšot pilnīgi Latviešu biedrības garā.
Bet vēl otrs svarīgs uzdevums esot, lai salauztu galīgi opozicijas spēkus

..
.

No viņas rokām vajagot izraut Latviešu amatnieku palīdzības biedrības krāj-
aizdevu kasi. Tur tikai viens direktors esot tāds, uz kuru Latviešu biedrība droši

varot paļauties, t. i., Pēters Krauklīts. Zanders Martinsons esot ļoti nenoteikts un

visi citi taisni pretim. Bet direktoriem tur esot liels spēks, jo tiem jādod atbildība

tikai pret pilnu sapulci, un tā aizvien piekrīt tam, ko direktori saka. Tādēļ vaja-

got direktoru varu aprobežot, dibinot domi jeb rezerves padomi, kura tad stāvētu

pār direktoriem. Tajā tad varētu iedabūt savus cilvēkus un tamlīdz dabūt arī

naudas iestādi savā varā
. .

.

Tā savā ziņā bija briesmīgi uztraucoša ziņa . . . Krauklīts pie tam vēl viņu
pusē. Dr. A. Butuls neko negribēja darīt. Zanders Martinsons nenoteikts. Un

Ludvigs Plausis tik bezrūpīgs, ka viņa nemaz nebija pilsētā, bet diezin kur dzī-

voja! . . . Palika vēl tikai trīs vīri, kas bija gatavi draudošām briesmām pretim
strādāt. Pūcīšu Ģederts, par visiem tālredzīgākais un gudrākais, Pēters Bisnieks,

par visiem kustīgākais, kas jau iepriekš prata apsvērt un saskaitīt balsis, tā ka lai

ne pie vienām vēlēšanām nepalaistos uz kailu nejaušību, bet jau zinātu iepriekš,
kāds būs iznākums. Beidzot vēl vecais Olufejevs, kas bija par visiem tas nesau-

dzīgākais .
.
.

Tā mūsu večiem nāca zināms, ka šaubīgie akcionāri nākamā sapulcē grib
taisīt lielu kliegšanu un skandālu

par lielajiem izdevumiem, samazināt visiem al-

gas un, ja tas neizdotos, tad atprasīt savu naudu atpakaļ. «No tiem ļaudīm mums

vajag tikt tikai vaļā,» Pēters Bisnieks sacīja, savu kuplo bārzdu braucīdams. «Tie

tikai priekš jaukšanas un mums nekādu labumu nedara ...»

«Bet tas Plausis, tas Plausis!» Pūcīts sūrojās. «Mēs viņam tik lielu uzticību
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esam devuši
...

uz viņa vārda visa drukātava, un viņš neliekas zinot
.. . Dzird,

ka viņš ar Olufejeva sievu dzīvojot jūrmalā .. . Tu, Olufejev, brauc un meklē

viņu rokā! ...»

Olufejevam radās tumša, briesmīga nojauta. Viņa sieva arī dzīvoja jūrmalā. . .
Bet tas nekas . . . viņš savu Zanu pazina

... Viņam taisni patika tas, ka viņa
izrādījās laipna pret tādiem vīriešiem, kuri viņam vajadzīgi. Un Plausis viņam
bija ļoti vajadzīgs. Tas bija vīrs ar rocību, kura kredits viņam ļoti noderēja .. .

Bet viņam uzmācās baiga nojauta, ka šī laipnība jau gājusi pār zināmu robežu.

Viņš gan, kā jau sacīts, savu sievu pazina it labi, jo bija taisījis ar viņu
kopā dažu labu operāciju. Kā izlepis vecpuisis viņš jau arī pirmais bija at-

radis Zaņas skaisto ārieni un viņu no nabaga kalponītes pacēlis par savu nama

kundzi. No viņas iznāca pikanta modes dāma, kura ar savām melnajām acīm

prata strādāt. Olufejevam nebija noslēpums, ka citi viņa sievai piekodās. Bet viņš
tādu apstākli tad izlietoja par

labu savām veikala interesēm. Ja viņam kādu vīru

vajadzēja «sūkt», viņš labprāt starp to un Zanu atļāva attīstīties mīlestības saka-

riem, jā, viņš pat tādus paveicināja. Viņš sacerēja mīlestības vēstules, kuras tad

Zana ar lielām pūlēm un ortogrāfiskām kļūdām pārrakstīja kā savas
...

Pa to

laiku viņš tad pats viņas cienītāju apstrādāja veikaliski uz nebēdu.

Kad tas bija noticis, veikals sasniedzis vēlējamo pakāpi vai mīlestības sakari

izvērtušies jau tik dramatiski, ka tiem nu tikai vajadzēja piepildīties, tad viņa

neredzamā roka šos sakarus piepeši lauza . . .Viņš tad sastādīja arvien vēsākas

un vēsākas vēstules un izteica, ka Zana savās cerībās maldījusies, jo cienītājs

viņai to nevar dot, ko viņa cerējusi. Dažs traks tad izlaida savu garu,
bet savu

nolūku tomēr nesasniedza. Kas bija gudrs, tas saprata, ka piemuļķots, un sargā-

jās turpmāk ar Olufejevu ielaisties kaut kādās darīšanās . . .
Kas attiecas uz Pļausi, tad tam veikala ziņā bija vairāk laimes nekā sapraša-

nas, un Olufejevs no viņa dabūja diezgan. Priekš steidzīgām operācijām uz īsu

laiku bez kaut kādiem procentiem. Arī desmit tūkstošu pret obligāciju, kuru citur

nekur nevarēja ieķīlāt, par mēreniem procentiem, .kurus viņš maksāja post nume-

rando un palika parādā, cik gribēja
...

Ja vien kaut kādu operāciju vajadzēja
iztaisīt, tad varēja darīt to droši, jo, vienalga, vai pašam naudas ir vai nav,

viņš zināja, ka Plauša naudas maks priekš viņa arvien vaļā
.. .

Viņš tādēļ arī

ar labpatiku noklausījās, ka viņa sieva ar Pļausi saucas par «tu», viens otru par

Ludi un Zanu. Jo drošākais barometrs, ka viss vēl iet kārtīgu gaitu un robeža

nav pārkāpta, bija tas, ka Zana veikaliski aizstāvēja viņa intereses un to pabal-

stīja. Ja nāca kādi norēķini, tā stāvēja Olufejeva pusē, diņģējās un kaulējās viņa
labā. Un, kad Olufejevs griezās pie Plauša ar kādu prasījumu un pēdējais

šaubījās, vai varēšot to izpildīt, tad Zaņai vajadzēja viņu tikai uzmudināt un

koķetēt ar savām melnajām acīm. «Bet, Ludi, to tev nu gan vajag darīt
.. . mēs

taču bez tavas palīdzības nevaram iztikt ...»

Ludvigs Plausis tad padevās katrā gadījumā, un Olufejevs panāca savu
.. .

Bet nu kopš kāda laika viņa Zana bija kļuvusi ķildīga, skundēja arvien, ka

viņa ne pie kā nevar pietikt, un rīvēja vecajam Olufejevam katru dienu degunā,
kādas rotas un robes citām labāko familiju dāmām. Olufejevs nu nebūtu viņai aiz-

liedzies, bija arī ar visiem spēkiem pūlējies ko sastrādāt un iekrāt un savu sievu

priecinājis uz ērtu, patīkamu dzīvi, bet nu, — viņam neveicās
. . .

Viņa centībai

un rūpībai par spīti tam pēdējā laikā bija iznākuši prāvi zaudējumi. Viņš bija
aizdevis kādam uzdzīvotājam baronam prāvu sumu, protams, pret augstiem pro-

centiem, bet tas nošāvās, un viņš zaudējis visu. Tāda ķīlu kase bija diezgan labs

veikals, tikai savienota ar risku tai ziņā, ka ieķīlātas tika arī zagtas lietas. Neviens
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jau nesaka, ka viņš tās zadzis, bet viņa ķīlu kasē bija uzzīmētas dažas zagtas
lietas, kam sekoja izmeklēšanas, lielas nepatikšanas un atkal zaudējumi. Zagto
lietu īpašnieki atņēma tās bez kādas atlīdzības, un pateicies dievam, ķa vēl citādi

tieci ar veselu ādu cauri un ķīlu kasi pavisam neslēdz
. .

.

Turpretim viņa draugam Ludvigam Pļausim bija laimes vairāk nekā sapra-

šanas . . . Ar austriešu dzīvības apdrošināšanas biedrību tas bija taisījis atkal labu

ķērienu, saņēmis par kādu līķi vairāk par piecpadsmit tūkstoš rubļu. Bet papīru
īpašnieks, uz kuriem viņš šo sumu bija saņēmis, dzīvoja kā briedis pie Ērkulīša

un no lietas neko nezināja. Viņa ārzemes pase un kristāmā zīme tam bija tikai

nozudusi, bet daudz tā viņam nebija vērta, jo, vienalga, ar vai bez tām tas dzī-

voja tikpat kā putns zara galā . . .

Pēc šāda laba veikala Plausis tūdaļ aizsūtīja savu sievu uz kādu ārzemju
peldu vietu. Itin dabīgi, ka meitai nācās slimo māti pavadīt un pie tās dzīvot

..
.

Otrām kārtām, Zaņai ap to laiku parādījās daudz jaunas rotu lietas un jaunas

cepures. Olufejevs jau juta, ka viņam šī lieta paliek aizdomīga, bet vēl viņš neko

nesacīja . . .

Kādā jaukā dienā viņa Zana tam paziņoja: «Šinī sezonā es jūrmalā nedzī-

vošu uz tavu kabatu. Es tev palīdzēšu pelnīt . . .»

«Ļoti patīkami,» Olufejevs raudzīja smaidīt. «Bet, ja drīkstu zināt, ar ko?»

«Es pieņemšu Edinburgā kādu villu un ierīkošu pansiju,» Zana paskaidroja.
«Tas ir ļoti jauki!» Olufejevs, viņu pētoši uzlūkodams, sacīja. «Bet priekš

tam vajag prāva rīcības kapitāla ...»

«Ludvigs man aizdos
. . .»

«Ludvigs?»

«Jā! ..
.

Viņam ir naudas vairāk nekā tev. Mēs ļoti labi satiekam . . .»

«Tas ir tīri brangi!» Olufejevs pēc brīža iesaucās
. . .

«Tās «stātes» tev arī

laikam no viņa?
. . .

Turi tā man to Ludi siltu, turi siltu, jo man viņš ļoti būs

vajadzīgs .. . Bet tikai vienu lietu, Zana, —» un viņa acis uzlūkoja to tik caur-

urbjoši, it kā gribēdams iespiesties viņas dvēselē, «— — viņš ir ļoti asi kalts
.. .

Kad tikai tu, Zana — —»

Viņš negribēja to vārdu izsacīt.

«Ej, ko nu muldi!» viņa pārtrauca sarunu. Viņas balsī izskanēja it kā jaukta

kautrība, it kā piktums . . .

Viņa aizvadājās uz jūrmalu, viņš pats nezināja, kur, tikai viņam nāca ausīs,

ka viņai neesot nekāda pansija, bet tā dzīvojot kopā ar Ludvigu Pļausi. Kā

tad, — kamēr viņš te kāvās ar rūpēm un nepatikšanām savā ķīlu kasē, tie abi

dzīvoja labu dienu! . . . Nē, tas nevarēja būt!
. . . Viņš taču savu Zanu pazina,

jo nedzīvoja ar viņu kopā vienu dienu
. . .

Tagad viņš no biedriem dabūja uzdevumu uzmeklēt Pļausi un atvest to līdzi

uz slēgtu sapulci, kur visus kutelīgos jautājumus pārrunāt. Viņš to darīja ar

sevišķu interesi, jo viņam bez tam rūpēja un ļoti gribējās redzēt, kā viņa sieva

tagad dzīvo?

Viņš to atrada vienā no lepnākām Edinburgas vasarnīcām. Bet viņa Zana ne-

pavisam nebija priecīgi pārsteigta, viņu ieraugot, vēl jo vairāk, ka Ludviga Plauša

nemaz nebija mājā, jo bija aizgājis jūrā peldēties.

«Jūs te ļoti interesanti esat ierīkojušies,» tas šķelmīgi, ar acīm mirkšķinādams,

sacīja... «Un to visu tev var samaksāt viens vienīgs pansionārs!? Interesanti,

Zana, interesanti
.. . Raugi tikai vēl labi daudz no viņa izknibināt. ..»

«Ej nu gulēt!» viņa dzestri atcirta. «Viņš nav vis tāds kā tu, ar kuru pastā-

vīgi jādiņģējas . . .Viņš man manas vēlēšanās nolasa no acīm
..

.»
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«Kas tā prot nopelnīt kā viņš, — kādēļ tad arī ne!» Olufejevs sarkastiski

pasmaidīja. «Zana, neesi muļķe! Raugi no viņa pilnīgi savās rokās izdabūt manu

obligāciju. Tā ir blanko cedēta
. . .»

«Gan es zināšu, ko darīt,» viņa dzestri attrauca. «Man tavas teikšanas ne-

vajaga! ...»

Viņa tam patiešam izlikās kairinoša un iegribas vērta. Viņš nebrīnējās, ka

draugs tajā varējis ieķerties, bet viņam pašam tā laimīgā apziņa, ka ir viņas

laulāts draugs un īpašnieks. Lai citi tura viņai tos ragus, viņš ir tas, kas slauc
. .

.
Ar diabolisku prieku, ka izjauc citiem rēķinu, tas taisījās izlietot savas vīra

tiesības un slēgt viņu savās rokās. Bet dabūja vieglu sitienu pa krūtīm. «Mierā!»

viņa_ izļodzījās no tā apkampieniem.
Sī tvarstīšanās un bēgšana, kas bija domāta vēl arvien kā

pa jokam, kārdināja
vēl jo vairāk viņa sparu un kaislību, bet atdūrās arvien uz lielāku pretestību.

«Mierā, mierā!» viņš jau dabūja īsti manāmu sitienu pa krūtīm . . .

Tikai tagad nabaga augļotājam sāka ataust gaismiņa, ka viņš savu spēli galīgi
pazaudējis

. .
. Šaubīgām acīm un dziestošu balsi sacīja: «Zana, vai tā tiešām

būtu taisnība — —?»

Viņa izaicinoši atmeta galvu un atņirdza zobus. «Un kas tev par to?!»

«Kas man?!» viņš sašutis iešņācās. «Vai 'tu neesi mana sieva?
.

. . Vai zini,

tāda cūcība
...

tas ir skandāls pret visu labāko sabiedrību . . .
Kā cilvēks tā var

aizmirsties?!»

«Kam tu to saki?!» viņa izsmejoši iesaucās. «Vai tai meitai, kurai tu par

bērnu vēl maksā uzturas naudu un pastāvīgi diņģējies, lai atlaiž?
. . . Vai tai at-

raitnei, kurai tu nekā nedevi, bet savu vainu nozvērēji? Es domāju, mans draugs,

tev pienāktos klusu ciest! ...»

«Bet apžēlojies, tu rīkojies tik atklāti un noliec manu vārdu par apsmieklu!»
vecais augļotājs ķēra tagad uz to stīgu. «Vai tad tu nemaz neliec

svaru,
ko

pasaule saka?!»

«Ko man var teikt?!» viņa enerģiski attrauca. «Es turu pansiju, un man ir

pansionārs. Katrai godīgai sievietei tas atļauts, un tādu pansiju turētāju te ir

simtām
...

Ja kas ko grib vairāk apgalvot, tam es acis izskrāpēšu .. .»

«No sava drauga to piedzīvot,» Olufejevs atņēmās . . . «rīkoties savam vīram

aiz muguras ...
Ta ir netiklība, cūcība, negodība!»

«Cūcība un negodība būtu tā, ja es tev vēl ilgāk ļautu sev apkārt ķērnāties!»

viņa arvien vairāk iesila. «Ko tad tu īsti gribi no manis?
...

Es ar viņu satieku,
ka labāk vairs nevajaga, viņš mani pilda un dod man visu, kas vajadzīgs. Man

tevis nevajag .. . Vīrs, skaties!
...

Ja tu būtu vīrs, kā vajadzīgs, tad man cita

vīra nebūtu bijis vajadzīgs. Es tev saku, liec tu tikai mani mierā!
...

Es ar savu

dzīvi esmu mierā un labāki vairs nevēlos
.

.
.»

«Tad tā!» viņa acis ļauni iemirdzējās. «Tik laba dzīve tev ir? Bet piesargies,
ka tā neizput.

. .
Man ar tur teikšana ...»

Zana saslējās, un viņas acis uzliesmoja. «Ja tu savu muti neturēsi vai kaut

ko uzsāksi, tad tik tiešam, ka mani sauc par Žanu, mēs tevi izputināsim kā na-

bagu! Zini it labi, ka tu atrodies zem Ludviga pātagas, un mēs tevi nežēlosim
. .

.»

_ Vecais augļotājs sadrūvējās tikpat kā iebaidīts radījums, ka tikai viņam ne-

iesit
pa galvu . . . Bet, uzskatot lepno sievietes stāvu, kas bijis viņa īpašums, bet

nu izsprucis no viņa rokām, kaislība sāka viņu drebināt.
«Apžēlojies, Zana, kamdēļ to?!» tas raudzīja smaidīt. «Vai mēs nevaram

dzīvot ka dzīvojuši? Ja mēs labi satiekam, tad taču nevienam nav nekāda iemesla
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domāt ko ļaunu. Es taču vairāk neprasu, ■— — izpildi pret mani tikai sievas

pienākumu, par visu citu es gribu aizmigt acis ...»

«Nē!» viņa cieti noteica. «Pietiek tev tā goda, ka es pasaules priekšā nesu

tavu vārdu
. . . Vairāk ne

. . . Fui, — man jau vemas nāk, iedomājoties, ka ar

tevi esmu varējusi tik ilgi nodzīvot ...»

Olufejevam sev par lielu nožēlošanu bija jāatzīst, ka starp viņu un Zanu ir

uzcelta nepārkāpjama siena. Viņš tomēr savaldījās, uzskatīja to par joku un

taisīja pie šīs nežēlīgās rotaļas vēl arvien laipnu vaigu .. .
Pārradās mājās Plausis. Joviali un sirsnīgi viņš apsveica savu draugu. «Nu,

kā iet?!
.. . Pie «Dienas Lapas» liela sarūgšana? Man jau Ērkulīts stāstīja. Lai-

kam man pakaļ brauci uz kādu sapulci? . . . «Lapai» atkal naudas vajaga? . . .»

«Jā, tu brauksi man līdzi uz Rīgu,» Olufejevs atbildēja. «Bez tam, man arī

ļoti rūpēja redzēt, kā jūs te ierīkojušies? Nekas, jūs jau dzīvojat vareni ...»

Plausis it labi saprata, kur katrs vārds izgāja, bet viņš nelikās to manot. «Ne-

kas,» viņš atbildēja. «Zana ir laba saimniece. Es nevaru par viņu žēloties
. . .»

«Nu jā, kad tādu kostes naudu maksā!» Olufejevs dzēlīgi turpināja. «Un vai

tad nevar maksāt?! Ja par vienu līķi var saņemt piecpadsmit tūkstoš, tā nav

slikta_ šefte . . . Cik bija par to pēdējo prūsi? .. .»

«I nu!» Plausis sarauca pieri . . . «Tu taču zini, kā es nopelnu . . . bet kam to

klāstīt! ...»

Viņš stingri to uzlūkoja ar žestu, ka Zaņai taču tādas lietas nevajaga zināt . . .
«Jā, jā, tu esi apskaužams,» Olufejevs sarkastiski turpināja. «Kad tā var

..
.»

«Jā, — svabadībā te jūtos tikpat kā no jauna piedzimis,» Plausis viņam pie-

balsoja. «Visu mūžu esi bijis piesiets, esi skrējis, esi plēsies, vaļas tev nekad nav

bijis apstāties! Nu vari reiz dzīvot kā cilvēks!
.. .

Kā atjaunojies, kā otrreiz

piedzimis . . .»

«Man liekas, ka Zana arī!» Olufejevs sarkastiski piemetināja.

Drusciņ piesarcis, tomēr apzinādamies savu taisnību, Plausis cieti izturēja

viņa skatienu. «Tad jūs par to jau esat runājuši? ...
Ir labi

...

Tu tad visu

zini
.. .

Bet tādēļ lai mūsu starpā nebūtu naida, Olufej
.. .

Paturēsim pusdienu,

parunāsimies prātīgi .
. .

Zana, tu taču esi rēķinājusi ar to, ka mums viesis
.. .

Vai esi likusi uzstādīt ledus katliņā kādu šampanieti? . . .
Uzņem taču viņu, kā

pienākas ...»

Lai gan tas viss bija domāts mīļi un pa draugam, taču Olufejevu katrs vārds

ievainoja tikpat kā skarpija mēle. Draugs pie viņa sievas jutās pilnīgi kā mājas

kungs, un viņš pats bija te tikai svešinieks . . .

«Laba dzīve gan tā!» viņš citu neprata kā dzēlīgi smaidīt. «Jā, kā kuram ve-

das .
.
. Man nu iet pavisam slikti!

...

Es nemaz nezinu, vai tev par to obligā-

ciju procentus termiņā varēšu samaksāt . .
.»

«Ek, ko nu tur tik daudz runāt,» Plausis vienaldzīgi atmeta ar roku. «Ne-

varēsi, — izdosi vekselīti uz pāra mēnešiem, kamēr nauda atkal ienāks
.. .

Vai

tad nu mums, vecais draugs, pirmo reizi kopā strādājot?
. . .

Nāc, iedzersim labāk

pa šņabim un uzkodīsim
pa zakuskai, kamēr Zana mums dos riktīgu pus-

dienu ...»

Uz to ilgi nebija jāgaida. «Lūdzu, kungi!» viņa ar grāciju sacīja, paņēma

Pļausi zem rokas un veda pie galda, savam vīram pamezdama tikai galvu .. .
Viņi ieņēma abi vietas galda galā, kamēr Olufejevs tika aizsēdināts gabalu

nost, un tas nu, nabadziņš, tikai no tālienes varēja apbrīnot savu agrāko laimi. . .

Viņš tomēr to nelika manīt, bet ēda un dzēra kā vesels cilvēks
. . .
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«Tātad tu man esi īsts kompanjons,» viņš beidzot ar karātavu humoru un

diabolisku smaidu sacīja. . . «Nu sakiet, kā tad tas viss ir nācis? .
.

.»

«Tā ir viņas griba,» Plausis, acis nepaceldams, sacīja. «Citādi jau es te

nedzīvotu ...»

«Bet man taču arī par to vajadzētu zināt,» Olufejevs ironizēja tālāk
.
. . «Vai

tad tur man nebūtu nekāda teikšana?
...

«Tad tev skauž, ka es pie tavas sievas dzīvoju pansijā?» Plausis it kā aiz-

skarts atbildēja. «Nu labi . . . aiziešu citur dzīvot ...»

«Viņam nav par mani ne mazākā teikšana,» Zana cieti iemeta. «Es viņam
to pirmīt jau sacīju

. .
.»

«Neaizmirstiet!» Olufejevs ar veikala svinību diaboliski smaidīja viņai acīs.

«Es esmu jūsu vīrs, un man vienīgam tiesība sacīt, ko mana sieva tura pie sevis

pansijā ...»

«Nu pamēģini tikai kasīties! .
.
.» Zana it kā dzelta iesaucās. «Es jau tev

sacīju — —»

«Neuztraucies, Zanīt!» Plausis to atspieda atpakaļ krēslā, kad tā gribēja uz-

šauties kājās
. .

. «Mēs jau varam izrunāties mierīgā garā ...» Tad griezās pret

Olufejevu, it kā viegli aizskarts un maldināts. «Tad tu gribi celt ierunas?! To

tev, vecais, nevajadzētu! . . .
Tu teic, ka tev uz viņu tiesības. Tās tu jau esi zau-

dējis ...
Kā mēs abi, veci puiši, neesam dažreiz dzīvojuši?!

.
. . To tu vislabāk

zini un nevienam nevari iestāstīt pretējo .
.
. Ko viņa tad lai uz tam saka?»

Kad Olufejevs viņam taisīja žestu pretim, tas viņu pārtrauca . . . «Nu, nu, ne-

mēģini jau man iestāstīt
...

Tu savas tiesības esi zaudējis. Tādēļ, vecais, kam

tu tā kašķējies?
.. .

Vai tad sieviešu trūkums? Saki labāk: ja tu ej pa kreisi,

es iešu pa labi, kā mēs to jau allaž esam darījuši .
.

.
Tā lieta pilnīgi kārtībā: ja

viņa negrib, kā tu viņu piespiedīsi? ...»

«Ja jūs gribat dzīvot uz manas firmas, tad taču arī man vajaga savu ienāk-

šanu!» Olufejevs nevarēja ilgāki norīt savu rūgtumu . . .

«Manu firmu, hahaha!» Zana aizskarta mēdīja. «Nemaz jau tev tik slavena

nav tā firma . . .»

«Neuztraucies, tibiņ!« Plausis mierināja. «Mums jāizrunājas mierīgā garā, lai

vienu par visām reizēm zinātu, kur atrodamies .
. . Redzi, Olufejev, ikviens cilvēks

taču ir par sevi kungs un var par sevi nosacīt. Ja tu viņu vairs nevari saistīt ar

labu, velti tu atsaucies uz laulības likumiem. Zaņai nemaz nenāktos grūti dabūt no

tevis arī laulības šķiršanu. Es pats varu būt liecinieks, kā tu, mans brālīt, daž-

reiz esi dzīvojis! .
.
. Bet mēs jau to nemaz negribam. Es bez tam arī negribu

savu slimo sievu rūdināt un sāpināt . . . Kādu vainu tad es viņai varētu pierā-
dīt?

..
.

Tur būtu škandals bez gala . . . Kādēļ tad mēs nevaram tāpat? Vai tad

ar to atlaulāšanos tā lieta kļūtu labāka?
. . . Nu tu taču mani saproti! . . .»

«Es saprotu, ka manu firmu par
velti nevar lietot!» Olufejevs ļaunu smīnu

sacīja. «Ja tev tik labi iet, draudziņ, tad tu arī mani nedrīksti aizmirst
. . .To

obligāciju, kas man pie tevis, man vajag dabūt atpakaļ un tad vēl kādu suminu

tīrā
...

nu sacīsim, kādus tūkstošus piecus . . .»

lestājās brīdi klusums. «Tā nu gan būtu tāda briesmīgi prasta tirgošanās,»
Plausis it kā aizskarts sacīja. «Tomēr, man vienalga — — — man jau viņa
daudz vairāk vērta

.. .
Ko tu, Zanīt, uz tam saki?»

Sodošām acīm savu vīru uzlūkodama, tā sarka un tvīka vien
. . .

«Vai tev

kauns arī vēl kādu bišķi ir?! Ko tu domā —? Tu esi ienācis savā ķīlu kasē un

vari tirgoties kā ar veciem krāmiem? . . . Par to obligāciju ir man teikšana, vai

saproti! . . . Tā pieder man. un tu viņu nu gan neredzēsi
.
. .»
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«Lai nu, lai, Zanīt,» Plausis sacīja, «labāk es tevi no viņa izpērku
.. .

Tu

taču nu man esi daudz vairāk vērta!
. . . Tikai es Olufejevu nesaprotu,» viņš rūgti

piebilda, «kā viņš stāda man tādus cietus noteikumus. Katrā laikā taču viņam
esmu izlīdzējis bez visiem līgumiem un arī uz priekšu neatteicos to darīt. Bet lai

jau nu
. . .

maksāsim viņam, Zanīt, par tevim, ko viņš prasa? —»

«Kāpēc tad?!» viņa. dūres vīstīdama, iesaucās. «Kādēļ lai mēs viņam tādas

sumas šķiņķojam, kas mums par velti ko dod?! Es tev saku, Olufej, ne paost tu

no tās obligācijas nedabūsi. Tā paliks manās rokās, lai tev, ja tu gribētu kādus

niķus taisīt, varētu to asti piesiet!
. . . Tu man nedancosi

. . .
Un par to, ka tu tā,

tev procenti arī netiks atlaisti.
. .

Grabini no savas vecās grabažu kases, cik vari,

un gādā
. . .Puti ārā, ja gribi, tikpat labums nevienam no tevis nav bijis . . .»

Tas vēl viss bija it kā pa jokam sacīts. Sāpīgi pārsteigtu smaidu Olufejevs

viņu uzlūkoja, bet valdījās un arī no savas puses to uzņēma par joku. Bet sirdī

tas viņam bija nāvīgs dūriens
...

tas visrūgtākais piliens, kādu tas savā mūžā

baudījis. Jo viņam nu bija tā rūgtā pārliecība, ka arī veikala ziņā tā nestāv vairs

viņa pusē, bet jutās saistīta ar Plauša interesēm. Nu viņš to zaudējis galīgi uz

visiem laikiem
. . .

Bet viņa sirdī arī kas nogatavojās, kas viņiem, ja tie zinātu, liktu nodrebēt. . .
Vairāk viņi nerunāja. Olufejevs lēni piecēlās no pusdienas galda, diabolisku

smaidu, kas liecināja, ka viņš tagad tapis cits
.. .

Draugs un sieva tagad varēja

no viņa visu ko sagaidīt. . .

Te piepeši kalpone pieteica viesi. Bija ieradusies kāda glīta, jauna lauciniece,

varēja sacīt, pa pusei skaistule. Bet jau no vaiga vien varēja noredzēt, ka viņai
iet ne visai

. . .
Lai gan tā izlikās braša un dūšīga, tomēr ap acīm nenoslēpjamas

asaru pēdas .
.
.

«Lūcīt, bērns!» Ludvigs Plausis, kas viņu no sākuma negribēja pazīt, tagad

piepeši iesaucās .
.
. «Nu skaties, nu skaties

.
. . kur tu tik nejauši esi ieradusies?»

«Onkul, es esmu nākusi pie tevis palikt,» viņa pietvīkusi vaļsirdīgi sacīja, ne-

raugot, ka te sveši cilvēki klāt. «Es pie sava vīra atpakaļ vairs neiešu. Tās rup-

jības un ķildu vairs ilgāk nevaru ciest. Katru dienu un katru dienu man jādzird:
«Tavi vecie tūkstošus solīja, bet ne kapeikas neiedeva! . . .»»

Plausis pavisam bija apjucis. «Kā tad, bērns, tu domā?
.. .

Ko dievs sajū-

dzis, to cilvēki nedrīkst šķirt! . . . Ne kapeikas neiedeva?
...

Es tavam vīram jau

esmu palīdzējis un palīdzēšu vēl ...»

Tomēr Lūce saslējās viņam pretim. «Jā, tā jau arī mani vecie saka: «Dievs

sajūdzis, dievs sajūdzis . . .» Bet tās ir īstas elles mokas! — Cilvēks tu pati

gribi būt
.. .

attīstīties, kaut ko garīgu strādāt, lasīt, mācīties
.. .

Bet esi tik

otram par vergu, par kāju pameslu
..

.»

«Taisnība, taisnība!» Zana viņai piebalsoja ar ļaunu sāņu skatienu uz Olufe-

jevu. «Tādi tēviņi tikai zin, kā otru izsūkt un kalpināt
. . . Pie tam viņš tāds

nemaz nav tevis vērtē .
.
. Bet tādiem tikai parādīt! ...

Es gan sev kavalieri prastu

izmeklēt ...»

«Es lasu avīzēs,» Lūce turpināja, nepiegriezdama ne mazāko svaru Zaņas

aizrādījumam, «te jums Rīgā tas notiek un tas notiek!
.. .

Teātra izrādes, izrī-

kojumi, jautājumu vakari
.. .

Un es tur nevaru būt!
..
. Tas man tik ļoti, tik

ļoti nospiež sirdi ...»

«Mans bērns!» Plausis tīri svaidītā balsī sacīja. «Ja tu gribi apmeklēt teātra

izrādes un jautājumu vakarus, tad jau vari Rīgā drusciņ paciemoties. Tādēļ jau

nav jāiet projām no vīra. Kā tas gan izskatītos?!... Jā, tā škandala deļ

vien ne
..

.
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«Tā?!» Lūce, apzinādamās savu taisnību, sacirtās . . . «Un, kad viņš dzīvo ar

kalponi, tad tas nav škandals?! Ja tā mani vairs neklausa un danco man pa

degunu, tad tas nav škandals?! ...»

Zaņai šī ziņa, kā rādījās, ļoti ķērās klāt . . . «Jā, jā . . . pazīstu jau tīri labi,
kāds viņš ir!» tai neviļot paspruka.

Plausis Zaņas ierunu nedzirdēja vai negribēja dzirdēt. «Tā ir cita lieta!» viņš

uz Lūces aizrādījumu cieti noteica. «Ja viņš bezgodīgi pret tevi uzvedas, tad arī

es tur vārdiņu līdzi varu parunāt . . . Tad lai viņš piesargās!
. . . Ne kapeikas es

tad viņam vairs negalvošu.»
Olufejevs diabolisku smaidu viņu uzlūkoja.
Lūcei par savu likteni bija pilnas acis asaru

.. .

«Es taču vairāk negribu kā

kādu kaktiņu pie tevis... kā savas cilvēka tiesības
.. . Gribu ko mācīties, ko

praktiski mēģināties, lai varētu pati nopelnīt sev pārtiku .
. . Pate ar savu darbu

eksistēt, — vairāk jau es neko negribu.»

«Jā, kad tas jau būtu tik viegli,» Plausis pasmaidīja. «Kur tādas vietas ir,

kur skolota sieviete var sev maizi nopelnīt?
. .

. Un kalponei — — tai taču nav

laika priekš visa cita kā
. .

.»

«Kas tad te runā par kalpošanu?!» Zana īdzīgi iemeta. «Lūcija dzīvos pie

mums
..

. paciemosies . . . amizēsies
.. . Vēlāk tad redzēsim

. . .»

Lūce izbrīnēdamās raudzījās. Viņa nesaprata, ka Zana ar viņas onkuli runā

vienskaitlī.
. .

Olufejevs smīnēja vēl diaboliskāki
.. .

«Es še piedzīvoju pie Olufejeva kundzes pansijā,» Plausis viņai beidzot pa-

skaidroja. «Grietiņa un Ņina, kā zini, atrodas tagad ārzemēs, un man nav pašam

savas saimniecības. Bet labi, es priekš tevis arī samaksāšu pansiju .
. .»

«Pateicos, onkul,» Lūce aizkustināta sacīja, «man jau daudz nevajag .
. .

Ti-

kai kādu kaktiņu un gabaliņu maizes
.
. . Būšu ļoti pieticīga.» Pateicīgi viņa pie-

glaudās savam onkulim un to noskūpstīja. «Pie Perlanta man nav vērts iet, un

tur es arī negāju . . .
Tam es neko nevaru iestāstīt...»

«Tas Perlants jau arī ir tāds jocīgs,» onkuls sūrojās. «Cikreiz es neesmu viņu
ielūdzis pie sevis uz brokastu, bet viņš nerādās. Tas otrs jaunais cilvēks drīzāk

atnāk
.
.

. Viņi tepat dzīvo jūrmalā ...»

«Es viņu Rīgā arī nemaz nemeklēju,» Lūce turpināja, «gāju tūdaļ uz tavu

korteli
.. .

Tur man pateica, ka tu būšot te, un tādēļ braucu šurpu. ..»

«Nu tad jau labi, gan iztiksim,» onkuls atbildēja. «Tu paliec te pie Zaņas. .
.

Paciemojieties .
.
. padzīvojieties šā tā. Man jābrauc uz Rīgu «Dienas Lapas»

darīšanās
.. . tautietis man atbraucis pakaļ. . . Tādēļ jūs mani atvainojiet

..
.»

«Nu, nu, gan jau iztiksim bez tevis,» Zana smaidīdama sacīja. «Aiziesim

vakarā uz Horna koncertu
.. .

pameklēsim sev kavalierus
. .

.»

«Tikai neiemīlieties!» Plausis jokodams pakratīja ar pirkstu. . «Nu, vecais

draugs, brauksim . . . pašlaik laiks doties uz vilcienu.»

Olufejevs izvilka pulksteni un pārliecinājās, ka tā ir.

«Ak, ka jūs varētu iztikt bez manis,» Plausis vēl beidzot kavēdamies sacīja.

«Es tāpat kā vecais Zanders Martinsons: ko jūs ar balsu vairumu nolemsiet, tam

es piekritīšu ...»

«Pūcīšu Ģederts sacīja, ka tev neatliekami vajag būt,» Olufejevs uzstājās.

«Man šķiet, tavām skaistām rožu dienām jābeidzas
. .

.»

«Labi!» viņš beidzot apņēmās. Noskūpstīja vēl Lūci uz pieres un Zaņai abas

rokas . . .
tad abi devās ceļā . . .

Ejot abi klusēja un it kā pārdomāja. «Kāda tā jaunā pasaule ir!» Plausis

beidzot ieminējās
.. .

«Sis pats .. .

tāda smuka, jauna sievene pašam .. .
vai
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nevarētu ar Jo dzīvot?! Nē, viņš knakstās ar citām... Kas tur beidzot

iznāks?
.
. . Skandāls vien būs ...»

Olufejevs tikai diaboliski smaidīja
..

.

Astoņpadsmitā nodaļa

Zana ar Lūci palika vienas. Pirms Zana viņu krietni pamieloja, tad izrādīja
tai visu savu plašo saimniecību. Lauciniece pret grezno modes dāmu no sākuma

bija drusku kā kautrīga un atturīga, viņu jūsināja un sauca par kundzi.

«Sauc mani tikai par Zanu, kā es tevi saucu par Lūci,» nama māte viņu dro-

šināja. «Neesam taču nekādas svešnieces . . .
Vai es mazum Plaušos pie taviem

vecākiem esmu ciemojusēs ...»

Viņa centās būt sirsnīga un iezagties Lūcijas noslēpumos. Izprasīja viņai
visus sīkumus par viņas laulības attiecībām, kā vīrs viņu spīdzinājis un kā pret

viņu grēkojis? Kādā pozā viņa vīru pārsteigusi ar kalponi?
Lūce kautrējās

. . .

«To nemaz nevarot teikt!» Tomēr Zanā uzmācās, kamēr

tai bija jāattēlo viss sīki jo sīki . . .
Tad jautātāja pati likās dziļi par to aizskarta

un nokaunējusēs. «Fui, cik nejauki, cik nekrietni tie vīrieši! . . . No viņiem var it

visu sagaidīt. . . Bet neesi arī tu muļķe! Ja viņš tā, — arī tu sevim vari meklēt

kavalieri. Atmaksā viņam ar visu uzviju! ...»

Lūce nosarka. «Fui, Zana, kā tu tā!
. . .

Esmu pārāk novārdzināta
...

ne man

kādas štātes . . .
Kas man, lauku pelnrušķītei, skatīsies virsū... Es jau vairāk

negribu, ka varētu tikai še dzīvot
.. .

Vienalga, pieņem mani par savu kal-

ponīti ...»

«Ej nu, muļķīte!» Zana pasmaidīja. «Pelnrušķīte viņa!?... Bet es tev pa-

rādīšu, kā no pelnrušķītes var iztaisīt princesīti . .
.

lesim, apskatīsimies, ko mēs

vakarā mugurā ģērbsim. Nāc, es tev parādīšu savas robes . .
.»

Tā nebūtu sieviete, kas to negribētu redzēt. Viņa devās Zaņai līdzi pie skap-

jiem un šķirstiem un mirdzošām acīm skatījās, kā Zana pārkrāmēja visas savas

štātes. Kas viss viņai te nebija!? . . . Cepuru kolekcijas, cimdu rindas, križuļi un

rotas!
. . . Tad gan vērtē pasaulē dzīvot, kad visu to var dabūt!

.
.

.

Zana viņai aplika vienu gabalu un atkal otru . . .
«Kā tas tev piedien? . . .

Un

kā tas?»

Ai, cik labi tas viņai stāv! Viņa to nemaz nebūtu domājusi . . . Sakāra

viņai ausīs greznas oriņas. uz rokām apsprādzēja zelta «špangas»
. . . Apvilka to

robi, kuru tā pati vēlējās un kura tai visvairāk patika
.
. . Tad uzlika tai lielu

cepuri ar milzīgu, baltu strausa spalvu . . .
Tad salaistīja baltās, pufētās krūtis ar

smaržotiem ūdeņiem . . .

«Paskaties nu spogulī!» viņa pabīdīja Lūci pretim lielajam sienas spogulim,
kurā viņa sevi varēja apskatīt no galvas līdz kājām. Ai, kāda viņa pati sev iz-

likās modes dāma?! Viņa to nemaz nebūtu domājusi!
.. .

Cienīgi tā konkurēja
ar Zanu, jā, vēl to pārspēja, jo bija tagad attīstījusies daudz pilnīgāka un pie

tam daudz jaunāka, svaigāka un elastīgāka nekā Zana. Pēdējā jau arī par to

nemaz nesajuta skaudību, jo viņai tā lieta lieliski amizēja.

Lūcija, aplūkodama sevi spogulī, priecājās tikpat kā mazs bērns. «Ai, ko

Perlants tikai sacītu, ja viņš mani tādu satiktu?» viņa sacīja, sevi visapkārt gro-

zīdama.

«Saki labāk, ko sacītu viņa draugs Ērgļu Kārlis,» Zana iemeta. «Ja nemal-

dos, viņš tev citreiz bija liels cienītājs . ..»
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Karstas asinis saskrēja jaunās sievas vaigos. «Ērgļu Kārlis?!» viņa iesaucās.

«Vai jūs par viņu ko zināt?!»

«Vai viņš jums tik ļoti interesē?!» Zana jokoja . . . «Ai, ai, veca mīlestība

nerūsē ...»

Lūce, nevarēdama to noliegt, aizklāja vaigu rokām. Lēni viņa trīcēja, un viņai
tik kauns, tik kauns!

«Nu, ja jūs man dosiet labu vārdu, tad gādāšu, ka jūs satiekaties,» Zana

glaudīja viņas galvu. «Viņš tepat jūrmalā dzīvo un ir kādas reizes mūs apmek-

lējis ...»

Par atbildi jaunā sieva noskūpstīja viņas roku un spieda to pie savām dre-

bošām krūtīm. Un Zana tikpat kā gādīga māte glāstīja viņas matus.

«Nekas, šovakar viņu sastapsim un varbūt vēl daudzus citus pazīstamus,»
Zana mierināja. «Mēs apmeklēsim Horna dārzu un noklausīsimies koncertu. Tu

redzēsi, kā tu tur vēl sacelsi lielu interesi!
.. . Tikai vienu man apsoli. Tev

nevajag iekš vīrieša iemīlēties, vismaz viņam to neizrādīt, ka esi viņā iekodu-

sies
..

. Vīrieši ir noderīgi radījumi, un es nemaz nezinu, kā mēs bez tiem

iztiktu . . .

Bet labāk, lai tie pielūdz mūs, nekā mēs pielūdzam viņus.»
«Bet es tomēr viņu loti mīlu,» Lūcija čukstēdama atzinās . . . «Es viņu

nevaru aizmirst . . . Vai mēs viņu vakarā satiksim?»

«Mēs viņu satiksim,» Zana šķelmīgi pasmaidīja .. .
Noliktā laikā viņas sasvaidījās vēl ar smaržotiem ūdeņiem, sabīdīja pareizi

savas frizūras, pieņēma ekipāžu un nobrauca uz Horna dārzu
.
.

.

Viss kustības centrs jūrmalā patlaban no bālošiem Dubultiem bija pārgājis

uz Majoriem un uz Edinburgu. Dzīvot Majoros vai Edinburgā, vislabāk pašam
savā vasarnīcā, un apmeklēt simfoniju koncertus Horna dārzā piederēja toreiz

pie laba toņa. Bilderliņi bija vēl ļoti maz apdzīvoti, un tur nometās tikai tādas

personas, kuras gribēja dzīvot šķirtas no pasaules trokšņa un netraucētas
.. .

Tur tādēļ nebija nekādu koncertu un rīkojumu . . .
Tā kā tās dienas koncerts bija ar sevišķi interesantu programu un to izpil-

dīja kāds ārzemnieku orķestrs, tad Zana nebija maldījusies, cerēdama te sastapt

pirmklasīgu publiku. leradušās bija ne vien vācu patriciešu dzimtas un krievu

tautības mākslas cienītāji, bet arī lielā skaitā latviešu labākās familijas.

Redzēja konsula Rabemaņa un barona fon Bimmelšteina dzimtas. «Ach,
herrlich

.. . schon
..

.» vecā konsula kundze priecājās par maigajām skaņām un

reižu reizēm ķēra pēc binokļa. Baroneses Ortrude un Izolde bija ļoti vienkārši

ģērbušās, kā jau viņu kārtai piederas. Tomēr acis viņām bija redzēt visapkārt
elegantās garderobes, bet, ja bija kas bezgaršīgs, tad zaimojoši saknieba lūpas.
It sevišķi sārtvaidzei, gaišmatei Izoldei acis gāja spridzīgi uz visām pusēm, vai-

rāk, nekā tas būtu viņas baronietīgai cienībai piemērots. Viņu kavalieri bija
Kuniberts un Egons fon Bimmelštein-Capel, kuri kā jau arvien, ūsas braucī-

dami, noskatījās cienības pilni uz latviešu parvenijiem . . .

Redzēja te daudz latviešu krāsnešu apzinīgām sejām, jo zināja, ka viņiem
savā gaitā seko slepeni simtām dedzīgu jaunavu acu. Citi jau «leistēja zel-

šapti», kā Hurtiķis izteicās, pie labāko familiju galdiem. Tā, piemēram, pie

Krauklīšu dzimtas sēdēja Perlants, kurš vēl arvien deva Magonei latviešu stun-

das, arī pa vasaras brīvlaiku jūrmalā. Te viņš ar Kārli kopā bija pieņēmis mazu

dzīvoklīti, jo, ka viņš dzīvotu pašā Krauklīšu villā, to māte atrada
par nepie-

laižamu. Citādi viņš varēja nākt un iet, kad grib, un satikties ar Magoni katrā

laikā. Tātad gandrīz jau kā saderināti. . .
Pielaida arī ekipāžā Pudiķis ar

savu Hertu un viņas mammu, jo papus, kā jau parasts tādās reizēs, bija aiz-
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kavēts. Pudiķis ar Hertu jau skaitījās par saderinātiem. Bieži vien tas ar viņu
kopā izbrauca zaļumos vai viesībās savu labāko draugu pavadibā, lai tie redzētu

viņu laimi
. . .

Saprotams, ka arī tagad šie pazīstamie satikās un turējās vienkopus. Krauk-

līši kopā ar Starpiņiem. Izrādījās, ka turpat ieblakām arī bija fon Bimmelšteinu

galds. Tomēr baronese fon Bimmelštein likās, ka viņa Starpina kundzi nemaz

neredzētu, un vecā konsula kundze ierobežojās vienīgi ar to, ka Starpenietei no

tālienes atmeta laipni ar galvu. Šinī žestā bija noprotams, ka viņas tuvāka tuvo-

šanās šoreiz nebūtu vēlama. Herta un Izolde gan uz ātru roku satikās, bet uz

neitrālas zemes, paiedamas no savien galdiem viena otrai drusku pretim, sadevās

rokas un pie tam viena otrai slepus parādīja savus izredzētos «natūrā»
. . . tos,

kurus tās viena otrai bija diezgan tuvu aprakstījušas .. . Ļoti interesanti, taču

tik viena, kā otra pēc iepriekšējiem aprakstiem bija sagaidījušas daudz vairāk
..

.

Protams, ka ne viena, ne otra to nelika manīt, bet pēc īsas vārdu izmaiņas atgrie-
zās atkal atpakaļ pie saviem galdiem.

Turpat tuvumā atradās vēl daudzas citas latviešu labākās familijas, kuras

jo lielā skaitā dzīvoja tepat apkaimē. Daudzām kā adjutanti bija seloņi un

letoņi, pazīstami inteliģenti, jauni cilvēki, kuri arī pie viņiem mājā iegriezās un

labprāt viņu meitas pavadīja uz Hornu . . .

Krauklīšu un Starpiņu tuvākais kaimiņš bija lielais namu būvētājs Morberģis,
Krauklīšam kaimiņš arī tajā ziņā, ka Edinburgā atradās viņu abu greznās vasar-

nīcas. Viņš bija uzcēlis oteli «Rom» un daudz lielu māju uz toreizējām Rīgas

greznākām ielām, «Teātra» un «Basteja» bulvāriem. Viņu pašu varēja skaitīt

tikpat labi par vācieti kā par latvieti. Ka viņš mājās runāja vienīgi vāciski, tādēļ
tam vēl nemaz nevajadzēja vācietim būt. Latviešu labākās familijas mājās pa

lielākai daļai mēdza runāt pa
vāciski. Viņš rādījās arī maz Latviešu biedrībā,

bet ne tādēļ, ka nebūtu labs tautietis, bet gan aiz principa, tādēļ ka bija liels

individuālists un labprāt nekur negāja. «Zvirbuļi un vārnas, kas sastopami uz

katras mēslu čupas,» viņš mēdza sacīt, «tie iet barā. Bet vai esi redzējis kādu

labāku putnu turamies barā? Tas iet par sevi .. .»

Ja nu tagad tie tomēr bija sabīdījuši savus galdus kopā un dzīvoja kā

viena familija, tad tā bija liecība, ka arī Krauklīti Morberģis tura par
tādu

labāku putnu, ar kuru vērts kopā būt
.. . Viņi cienīja viens otru kā lielu

veikalnieku un uzņēmīgu garu, lai gan savā arodā viens ar otru bija asi

konkurenti.

Krauklīts šovakar bija īsti bezbēdīgs un jovials, un nevienam nevarēja ienākt

prātā, cik smagi viņam kurpe spieda. Visa viņa eksistence atradās uz spēles, ja

viņš nedabūja kreditu, kā savu būvi nobeigt. Viņš sargājās to izrādīt saviem

konkurentiem, lai tie viņa stāvokli neizmantotu savā labā. Bet arī savai sievai

un bērniem viņš ne ar mazāko vaibstu neizrādīja, ka viņam kādā ziņā slikti ietu.

Kā īsts tautas ozols tas paturēja viens pats visas rūpes un veikala bēdas. Sievu

tas ieskatīja par vārīgu puķīti, kura jāsargā no vētrām un salnām, lai viņa, kā

jau vārīgs stādiņš, dzīvotu stiprā ozola aizvējā
..

.

Viņi pie tam dzēra tos labākos un smalkākos vīnus, kādi vien bija dabūjami
uz kartes

... Jo tiklab viens, kā otrs zināja, ka tas ir ļoti veikaliski. Tas ļoti

palīdz iegūt kreditu .
. .

Cilvēks daudz var ko izdarīt, it sevišķi veikala lietās,

ja tam ir savu turīgo līdzpilsoņu uzticība. Un uzticēt mēdz tādam, kam kas ir
. . .

Kam nav nekā vai maz kas ir, tam labprāt neko neuztic. . . Un, ja nu

tāds Rabemanis, tāds fon Bimmelšteins un citi bagātie patricieši redz, ka
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Krauklīts un Morberģis dzer tādus vīnus, tad viņiem jānāk pie slēdziena, ka

tie to arī var
. .

. Un kas var zināt, kur tiem kādreiz iznāk kādas veikaliskas

darīšanas, un tad viņi atceras, ka tie ir vīri, kuriem ir un kuriem ko var

uzticēt . . .

Arī Morberģim savā mūžā bija dažādi gājis. Viņš strādāja kopā ar archi-

tektu Baumani, un abi bieži iekrita. Ja tad nu viņam pavisam slikti bija, tas

sakasīja savus pēdējos līdzekļus, apmeklēja tos lepnākos restorānus, apstellēja
tur tos labākos ēdienus un dzērienus, kādi vien bija dabūjami, un dzīvoja kā

cilvēks, kuram nekā netrūkst un kas sev var ko atļauties . . .
Tā viņš drīzi vien

sev nodibināja kreditu un ieguva atkal jaunus līdzekļus, kurus saprātīgi lieto-

dams nopelnīja, izgāja no klizmas un patiešām uzdzīvojās . . .

Reiz viņi abi ar Krauklīti konkurēja uz kādiem Šveinfurta gruntsgabaliem
Teātra bulvārī. Viņu īpašnieks bija slavenais Āfrikas apceļotājs Dr. Šveinfurts,
kas še Rīgā nemaz nedzīvoja. Krauklīts velti izmēģinājās izdabūt viņa adresi,

lai uzsāktu ar to sarunas. Šveinfurta pilnvarnieki un radinieki noskatījās uz viņu

kā uz cilvēku, kas nepavisam nav spējīgs tādus gruntsgabalus nopirkt. Morber-

ģis turpretim to lietu uzsāka citādi. Viņš bieži ieradās Daniela Šveinfurta vīnu

noliktavā un pirka tur tos dārgākos vīnus, kādi vien tur bija dabūjami. Pie

tam viņš izlikās par smalku vīnu pazinēju, kuram labi vīni_ ir ikdienēja va-

jadzība. Tad aplinkus viņš iejautājās, vai nezinot tā Šveinfurta kunga

adresi, kas ir to gruntsgabalu īpašnieks. Protams, ka tādam cilvēkam neviens

adresi neliegs. Viņam uzdeva pareizi adresi Parizē, kur Šveinfurts patlaban

uzturējās. Morbergs viņam nu rakstīja un piedāvājās par
tādu un tādu cenu

un zem tādiem nosacījumiem pirkt viņa gruntsgabalus. Atnāca atbilde, ka

īpašnieks ar viņa priekšlikumu ir pilnīgi uz miera. Tā viņš dabūja gruntsgabalus

par
tādu cenu un tādiem nosacījumiem, ka citi ne sapņot nesapņoja, kādu viņš

iztaisīja veikalu
.
.

.

Viņi arī tagad dzēra tik dārgus vīnus, ka Pudiķis sāka jau bīstīties, vai tikai

varēs viņiem līdzi turēt. Viņš kā jau arvien bija «nobels» un turēja savu līgavu

un viņas māti par brīvu uz savu kabatu. Taisnību sakot, arī viņam ļoti patika

izrādīties, bet, ja nāk ar naudu par īsu, tad ir dumji! Viņš skatījās apkārt pēc
saviem komiļtoniem un citiem cilvēkiem, kurus varētu nopumpēt, un tādēļ bieži

vien pret saviem galda biedriem atvainojās un uz brīdi pazuda.

Viņš ieraudzīja Kārli un gribēja izzināt, vai viņš no vecā Dīriķa cēlis hono-

rāru? «Sst, sst, Rituli!» viņš to aizturēja. «Vai tu neesi šodien pie kases? Vai

tu nevarētu man drusciņ aizdot? Man
gan

vēl «sūnu» ir (nauda), bet, vai zini,

viņi dzer tādus trakus vīnus, ka ieteicams apgādāties ar rezervu
.. . Vai tev

būtu?»

«Viens piecnieks man vēl būtu, bet rīt tas man pašam vajadzīgs,» Kārlis

atbildēja.
«Nu tad dod man viņu!» Pudiķis uzstāja. «Rīt no brāļa dabūšu savu mēneša

naudu un tev atdošu. Varbūt arī nebūs vajadzīgs . . .
Bet tu taču ieskatīsi, ka,

ja esi iekļuvis tādā sabiedrībā un nevari turēt līdzi, ka tas ir tad ļoti nepatī-
kami

. .
.

Un vēl nepatīkamāki, ja nāc pa īsu
.

.
.»

Kārlis, īsi apdomājies, atdeva viņam savu piecnieku, par ko Pudiķis bija ļoti
pateicīgs. «Cilvēkam uz visu ko vajag būt gatavam, lai izsargātos no pārstei-
gumiem,» tas sacīja. «Vai tu arī neatnāksi pie mums? ...»

«Nē,» tas atbildēja, «es nevaru turēt līdzi
.. . Bez tam arī gribu netraucēts

baudīt muziķu un varbūt sastādīt par koncertu mazu referātu ...»
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«Nu tad au revoir!» Pudiķis sniedza viņam roku. «Savas dāmas ilgāki ne-

varu atstāt vienas . . .»

Viņš aizgāja atkal pie sava galda.
Kamēr vīri runāja par «gudrām» un par veikala lietām, mātēm un meitām

bija laika apskatīt publiku. Bieži vien viņas stiepa kaklus, gribēdamas redzēt,
kas tur un atkal tur? Herta redzēja Kārli no tālienes un būtu labprāt vēlējusies,
ka viņš pienāktu te pie viņiem, bet viņš nenāca. . .

Viņas ievēroja necik tālu kādu kungu, kurš sēdēja viens vienīgs pie sava

galda. Visi no viņa rāvās nost un pār plecu vien noskatījās .. . Pat sulaiņi,
kas uz viņa pavēli tam pienesa glāzi alus vai porciju, aiz muguras viņam
vīstīja dūres. Tikai architekts Baumanis pie viņa drusciņ piegāja un pāris
vārdu parunāja. Bet, pavadīts no simtiem caururbjošiem skatieniem, arī tas

bailīgi atlēcās atpakaj .. .
«Das ist der Halunke, der Pipirs,» Kuniberts piepeši, it kā odzes dzelts,

iesaucās
.
. .

«Wie kommt denn der Stānker m eine anstāndige Gesellschaft? .
.
.»

(Tas jau ir tas halunke, tas Pipirss . . .Kā tas — šis smirdinētais te nāk pie-
klājīgā sabiedrībā ? )

Un Egons fon cur Bimmelštein skrullēja savas ūsas. «So ein Schuft! Man

sollte mit dem Wirten darauf eine Rūcksprache nehmen. Haben solche

Subjekte hier Zutritt, dann besucht sein Etablessiment kein anstāndiger
Mensch mehr

..
.» (Tāds šufts! Vajaga saimniekam

par to runāt! Ja šā-

diem subjektiem te pietikšana, tad neviens godīgs cilvēks viņa ierīkojumu vairs

neapmeklēs.)
Sī kunga klātbūtne sacēla lielu rūgšanu un nemieru visā apkaimē. Un ne par

velti, jo tas bija pie vāciem vispār ienīstais un boikotētais avīzes «Dūna Zei-

tung» redaktors-izdevējs Gustavs Pipirss . .
,196

Runāja, ka viņš ļoti apdāvināts un ass žurnālists, kurš varot rakstīt pa labi

un pa kreisi, kā nu kurureiz vajadzīgs. Kopā ar tādu Džonu Korfu, kuram

Pēterpilī labas protekcijas, tie izdabūjuši savai avīzei koncesiju, pienācīgā vietā

likdami manīt, ka ar savu preses orgānu uzstāsies pret baltu separātismu un

veicinās valsts ideju. Lai ārdītu Baltijā vācietības pamatus, tas ir pasākums,
kurš subsīdijas vērts. Citādi koncesijas uz nekrievu laikrakstiem Baltijā nemaz

netika izdotas
.
.

.

Kad tie nu no vienas puses tā nodrošinājušies un dabūjuši pamatu, tie grie-

zušies nu arī pie otras puses. Ļaunās mēles runāja, ka tie uzsākuši sarunas ar

dažiem «naudīgiem» un «iespaidīgiem» baltu patriotiem par jaundibināmās avīzes

izdošanu un uzturēšanu. Pie tam likuši manīt, ka šo preses orgānu varētu ievadīt

arī baltiem vairāk «piegulošā» virzienā un, ja tas nebūtu gluži iespējams, tad

vismaz nedarīt to lietu tik asu.

Sarunām nebija cerēto panākumu. Balti uz jauno pasākumu lūkojās visai ne-

uzticīgi kā jau uz katru jaunu parādību. Pie tās vadīšanas un ar rakstiem gan

viens otrs solījās piepalīdzēt, bet atteicās no katra materiāla pabalsta. Un tas

jaunajiem redaktoriem-izdevējiem bija taisni tas galvenais! Rakstīt tie paši spēja

diezgan, ja tikai ir nauda priekš drukāšanas. Viņi tādēļ bija spiesti rīkoties uz

kredita, bet deva tamlīdz no savas darbības ļoti «asas proves», uzbrukdami pil-

sētas valdes partijai. No «asa toņa» tie vienkārt gribēja izsist sev cenu, pieņem-

dami, ka publika uz tādiem rakstiem ļoti kritīs, un, otrkārt, tie atturīgos baltu

politiķus gribēja padarīt drusciņ piekāpīgākus.

Katru vāciem nelabvēlīgu materiālu «Dūna Zeitung» gari un plaši izklāstīja
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izpušķotā un palielinātā veidā. Gar lietām, gar kurām, pēc baltu uzskatiem, citam

nevienam nebija_nekādas daļas, piemēram, gar pilsētas inženiera Agtes un pilsē-

tas architekta Šmēlinga ienākumiem, jaunā lapa rakās apkārt, rakstīja garus

un plašus artiķeļus, izkliedza, ka viens pelnot 17.000 rubļus un otrs pat 37.000

rubļus, un kliedza, it kā pilsēta tiktu apzagta. Tas bija nepatīkami! Lielos ienā-

kumus tie izdabūja tādi, ka abu algām, ko tie saņēma no pilsētas, pieskaitīja vēl

klāt viņu ieņēmumus par privāto praksi, kas tiem nebija liegta. Ziņas par šiem

ienākumiem nesaprotamā kārtā bija nākušas Pipirsam rokā, tāpat arī vēl daudzas

citas lietas, uz kurām «Dūna Zeitung» grieza publikas un administrācijas vērību.

Protams, avīze sacīja, ja pilsētas ierēdnim darba nepietiek, viņš var nodarboties

arī ar privātu praksi, vēl jo vairāk, kur viņš pilsētas darbus negrib uzmeklēt.

Protams, ka savu būvplānu ikviens labāki liks izgatavot pilsētas architektam,

kuram piekrīt kontrole, kā darbs vēlāk tiek izvests. Ja arī viņam kādu nieku

vajadzētu vairāk piemaksāt, bet ikviens tad var būt drošs, ka viņam pie šādiem

tādiem sīkumiem nepieķersies. Bet, tā «Dūna Zeitung» izskaidroja, vienīgi

pilsētai piekrīt viņas architekta un inženiera privātie ienākumi, jo pilsēta jau

viņus algo — un nealgo viņus tādēļ, lai ienākumus
par savu darbu tie bāztu savā

kabatā.

Lai gan vācieši atbildēja uz tam ar klusu ciešanu, tomēr «Dūna Zeitung»

izpaudumiem bija tik stiprs iespaids, ka aizvainotie ierēdņi atsacījās no savām

vietām un turpmākā algošanas un kontroles kārtība tika pamatīgi pārgrozīta.

Tātad, attiecoties uz Rīgas labierīcību, asiem artiķeļiem nenoliedzami bija
panākumi.

Tomēr personīgi priekš izdevējiem iznākums bija taisni otrāds, nekā tie cerē-

juši. Vācieši ne vien nepalika mīkstāki un nepiekāpās, bet stājās «Dūna Zei-

tung» pretim ar boikotu un spaidiem. Viņi to gribēja, kā sacīt, badā izmērdēt.

Ne vien visas pilsētas iestādes un uzņēmumi avīzei uzreiz atņēma sludinājumus,
bet arī neviens godīgs vācu tirgotājs tos viņai vairs nedeva. Jau vienkārši tādēļ
vien, ka caur tiem nepanāca nekādu labumu, bet sliktumu, jo vācieši tādus, kas

sludināja «Dūna Zeitung»ā, tieši boikotēja. Pēdējie abonenti no apzinīgo baltu

vidus, kas jauno avīzi bija abonējuši aiz ziņkārības, sūtīja to atpakaļ ar pie-

zīmi, ka viņu vairs nevēlas. īsi sakot, neviens vācietis ar viņu neielaidās nekādās

darīšanās, neminēja pat avīzi vārdā, bet nicinoši izsacījās: «ein gevvisses Schmutz-

blatt
.

.
.» (kāda zināma netīrumu lapa).

Visi tie cilvēki vai iestādes, kas ar viņu uzturēja to mazāko sakaru, dabūja
no baltu boikota smagi ciest. Baumanis no vāciešiem vairs nedabūja nevienas

būves un arī kreditu ne .
. .

Caur to tas iestiga tik grūtā finansu stāvoklī, ka

viņam draudēja galējs posts. Tikai pateicoties laimīgam gadījumam, ka starp
daudziem konkurentiem tas dabūja jauno Rīgas apgabala tiesas būvi, viņš, tā

sakot, glābās no trūkuma un sajuta arī šo uzdevumu kā gandarījuum par savām

pretvācu cīņām. Viņš tādēļ bija ne mazum lepns uz to.

Arī Korfam tā lieta tapa par karstu, tas atstāja Pipirsu vienu, kurš tad nu

arī grieza vācu tīrumu apkārt līdz malām. Vācu patricieši nevarēja vairs ne soli

spert, par ko jau nebūtu rakstīts «Dūna Zeitung»ā . . . Pipirss, neraugot, ka tam

bija atņemta brīvkarte, ticīgi apmeklēja pilsētas teātri un noplēsa katru izrādi

uz pēdējo, pie tam vairāk nosodīdams pilsētas tēvus nekā aktierus. Par to viņi
būtu maz ko iztaisījuši, bet viņš pabaroja savus lasītājus gan ar patiesiem, gan

izdomātiem notikumiem iz viņu dzīves.

Tā, piemēram, tas rakstīja, ka nupat saņēmis ziņu no Parizes, ka baltu

patrioti: Maksis fon Tuncelmans, Tonagels, privātdocents Halickis un vēl
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daži citi kungi tur kādā restorānā labi iesviķojušies un turējuši vāciskas runas,

gānījušies par Krieviju un uzsaukuši augstas laimes ķeizaram Vilhelmam
...

Bet franči, pret to protestēdami, «patriotus» piepēruši un izsvieduši ārā

uz ielas! .
.
.

Ja arī vācu avīzes to ignorēja, kas rakstīts «Dūna Zeitung»ā, taču latviešu

un krievu avīzes to ar lielāko prieku pārdrukāja, un visa Rīga par šo notikumu

smējās, ka skan vien .
.
. Bet vācu patricieši bija tā sašutuši, ka zaudēja pat savu

aristokrātisko mierību un cieņu un sāka pat darboties dūrēm. Runāja, ka

G. Pipirss kādu vakaru Klostera pagrabā esot smagi ticis piekauts. Vācieši

esot nozvērējušies, ka sitīs viņu it visur, kur vien satiks, un necietīs viņu it nekur

labākā sabiedrībā.

Tādēļ arī šovakar, cik te nu viņu bija kopā, tie bija tikpat kā aizkustināts

skudru pūznis, kad dabūja dzirdēt, ka Pipirss še viņu vidū. Starp šiem uztrauk-

tiem mēs jau redzējām Kunibertu Rabemani un brīvkungu Egonu fon cur Bim-

melštein-Capel.
«Mums vajag tūdaļ likt atsaukt saimnieku!» Bimmelšteins-Capels piesmacis

ķērca
. . .

«Kā še tāds individuums var tikt ciests labākā sabiedrībā .
.

.»

«Saimnieku šurpu!« arī Kuniberts kailu balsi piebalsoja. «So subjektu viņš
lai tūdaļ raida laukā no dārza, jeb mēs te nepaliekam vairs ilgāki nevienu

minūti ...»

Uz viņu nemitīgu kliegšanu pēc saimnieka sulainis to arī ataicināja.
«Kā jūs ciešat tādu individuumu pieklājīgas publikas starpā, ā?!» fon cur

Bimmelšteins-Capels viņam uzbrēca. Un Kuniberts jau cienīgākā tonī piebilda:
«To jums taču it labi vajadzētu saprast ..

.

kur tādi subjekti, tur nevaram būt

mēs. Tātad viņš vai mēs
.
. .»

Viesnīcnieks pliku galvu, sirmām ūsām izbijies un nelaimīgs lauzīja rokas.

«Jā, sakiet, mani kungi, ko es tur varu darīt?! Es taču nevienam nevaru aizliegt
šo dārzu apmeklēt, tādēļ ka tā ir atklāta iestāde

... Ja viņš te ienāk, savu tēriņu

samaksā, man viņš jāapkalpo
..

.»

Pie tam, metot acis uz viņu galdu, tas noprata, ka tie ir diezgan liesi tērētāji.

No tiem labi ja viņš savus dienas izdevumus sedz, turpretim uz kaimiņu galda,
kur Morberģis un kompānija, tur gan viņam ienākšana! Tādēļ viņš iekšēji pret

šiem kungiem bija diezgan vēss.

«Tā taču ir jūsu privāta lieta!» tas turpināja . . . «Nu, izdarieties ar viņu
..

.

Na, ko es tur varu darīt
...

nu sakiet, nu?
.. .

Vai es varu viņam pasacīt,
lai viņš te nenāk? Es lūdzu!

..
.»

«Bet jūs jau nemaz nezināt, kas tas par subjektu!» Kuniberts, ieskatīdams,

ka saimniekam kā uzņēmējam ir pilnīgi taisnība, raudzīja viņa krūtīs modināt

naidu pret Pipirsu kā baltu patriotam
...

«Jā, jā, esmu lasījis!» saimnieks atmeta ar roku. «Viņš tur no Parizes laidis

tādu «šmuci» vaļā par mūsu Tuncelmaņa kungu. Pie tam viņš pats vācietis-

ārzemnieks
...

Es nezinu, ko tas cilvēks arī te nāk . . . caur viņu man tik daudz

nepatikšanu. Katru dienu ierunas un katru dienu! . . .»

«Redziet!» Kuniberts gavilējoši piebilda. «Jus pazaudēsiet savas labo viesu

aprindas caur viņu . . .»

«Diemžēl, tā izrādās!» saimnieks nelaimīgs noplātīja rokas. «Viņš mani

«ruinēs», bet vēl jo vairāk labākās vācu aprindas .
. .

Bet, kungi, mēs paši esam

vainīgi! Uzrakstīt jau viņš tādas muļķības var, bet kur viņš tās nodrukātu, ja
mēs stingri pret viņu nostātumies. Ja tai drukātavai, kur viņš drukā savus niekus,

es nedošu nekā drukāt, jūs nedosiet drukāt un trešs, ceturtais nekā nedos
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nopelnīt, redzēs, cik ilgi tad tā viņam drukās?
...

Es domāju, ka viņam ar to

šefti nemaz tik spoži neiet un viņš būs ir drukātavai diezgan parādā. Nu labi,

drukas smēre jau viņam vēl ir, bet kur viņš papīri ņems? Ja tu man nesamaksā

vecu, nedabū neko uz jaunu . . . Un, ja kāda fabrika vēl viņam papīri dod, visas

citas avīzes tai var pateikt: «Mēs no jums papīri vairs neņemam. .
.» Redziet,

pati tā sabiedrība var daudz ko darīt!
.. . Bet viens nabaga viesnīcnieks, ko

tas var? ...»

Un, rātni pret kungiem palocījies, tas aizgāja.

Kuniberts un fon cur Bimmelšteins-Capels saprata. Saimniekam, — kura

veselīgie ieskati, blakus minot, pelnīja ievērību, — nekas nebija pretim, ja viņi
to subjektu šovakar izsaldēja. Tā bija pašas sabiedrības lieta. «les un pateiks

viņam acīs, ka tas ir «šufts» un nelietis, kuram labākā sabiedrībā nav vietas
..

.
lespļaus viņam acīs ...» Viņam piebiedrojās vēl šādu uzskatu piekritēji, vīri un

cerību pilni jaunekļi
. . .

Draudošiem vaigiem un draudošiem soļiem tie tuvojās Pipirsa galdam. Bet

tas jau bija saodis vēju
...

Jo visapkārt kungi, veci un jauni, dzirdami runāja

par viņa neģēlībām, rādīdami uz viņa ar īkšķiem pār kamiesi, saukdami sauca:

«Schuft, Schuft
.. .

nochmals Schuft
..

.» (Sufts, šufts, vēlreiz šufts.) Viņš
tādēļ ieskatīja par

labāku lietu nostādīt tā, it kā viņš labprātīgi dārzu atstātu,

un piesauca sulaini, lai samaksātu savu rēķinu .
. .

«Meine Herren, ich attackiere euch garnicht!» tas sauca pretim saviem uzbru-

cējiem, noprazdams viņu nolūku. «Ich habe hier freien Zutritt und gehe meines

\Veges!» (Mani kungi, es jūs nemaz neaiztieku. Man ir še brīva pietikšana, un

es iemu savu ceļu.)
Kad sulainis bija saņēmis savu naudu, Pipirss revolveri rokā gandrīz atmu-

guriski atkāpās, iedams tikai
pa gaņģa vidu. Visapkārt īgni skatieni un saucieni:

«Schuft .
.
. Schuft

..
.» Viņš tos neievēroja. Izgājis pa vārtiem, viņš, tāpat ar

uzvilktu revolveru rokā, turējās tikai pa ielas vidu. Jo viņš nevarēja sev galvot,
vai kāds aizskarts balts nav kur aizslēpies aiz kāda māju stūra ar nodomu viņam
uzklupt un to piepērt, kā tas jau bieži bija noticis .

. .

Piedzīvojumi dara gudru, un viņš zināja arī, kā šinī ziņā turēties
.. . Bet

nebija šaubu, ka otrā dienā tas savā «Dūna Zeitung» viņiem atmaksās it visu

ar uzviju, ja vien būs papīris un Jakobsons viņam vēl uz kredita drukās.

Pēc Pipirsa izsaldēšanas dārzā radās «jautrs štimungs» un bieži vien dzirdēja

paukšķam šampanieša korķus . .
. Arī Kuniberts lika «stādīt ledū» it kā par

gandarījumu saimniekam, lai caur notikušo incidentu viņa intereses neciestu .. .

Kungi tātad visgarām bija apmierināti, bet labāko familiju dāmām bija tomēr vēl

kaut kas par piedauzību .
.
.

Tur sēdēja — tādā attālumā, ka krēslā vaigus īsti nevarēja saredzēt, — divas

dāmas, kuras ne vien bija ekscentriski ģērbušās, bet arī savādi uzvedās, tik dzīvi

smējās un jokoja, ka tas apkārtējiem uzkrita. Bez tam arī ļoti aizdomīgs bija
tas, ka viņas bija bez vīriešu pavadības. Tātad varbūt tādas sievietes, kuras

uz ielas neviens labprāt nesveicina .
. .

«Ir ļoti nepatīkami, ka tādas
personas spiežas visur iekšā, kur tām nevaja-

dzētu,» Krauklīša kundze pukojās. «Labāka sieviete no tām nekur nevar būt

droša ne balle, ne koncerta
.
. .»

«Aber, kas tās tādas gan varētu būt?!» Starpina kundze vērodama sacīja.
«Var būt ari, ka mēs maldāmies . . . bet, bērni, neskatieties labāk turpu ..

.»

Meitenes ari paklausīja un it kā nosarkušas pagriezās sāņus . . . Bet sievie-
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šiem piemītošā mocošā ziņkārība tomēr mātēm nedeva mieru. «Kas tās gan
tādas varētu būt?»

«Plauša kungs!» Krauklīša kundze ar familiāru siltumu Perlantam sacīja .. .

«Esiet tik laipni un izziniet mums, kas tās tādas personas ir?»

«Kā pavēlat, kundze,» tas rātni palocījās
.. .

«Lūkošu to izdarīt
..

.»

Viņš aizgāja. Apmierinātas, ka dabūs skaidras, noteiktas ziņas, kundzes iestiga
atkal savās valodās un ņēma atkal kritizēt savas klāt neesošās paziņas . . . Meite-

nes turpretim uzticēja viena otrai savas sirds noslēpumus, un Herta dabūja pie
tam zināt, ka Magone jau ir puslīdz droši tikpat laimīga līgava kā viņa pati . . .
«Jo māmiņa Ferdinandu Plauša kungu ieredz, ļoti ieredz

. .
.»

Perlants pa tam stājās pie sava grūtā rekognoscēšanas darba. Viņš nodomāja
pirms piesēst pie pazīstamiem minēto dāmu tuvumā un tad nemanīts izdarīt savus

novērojumus tuvāk
.. .

Un tādēļ viņš pēc tādiem pazīstamiem raudzījās.
Te it nejauši kāda sievietes roka no muguras puses aizskāra viņa kamiesi.

Atri atgriezies, tas ieraudzīja savā priekšā vienu no «nepazīstamām» dāmām ar

ekscentrisko strausa spalvu pie cepures. — — Tā bija Olufejeva kundze
.. .

«Nāciet taču pie mums,
Ferdinand!» tā apburošu laipnību sacīja. «Te ir

jūsu māsas kundze ...»

«Ā, labvakar, kundze,» tas dzestri palocījās uz familiāro «Ferdinand». «Lūcija
te? . . . Kā tad viņa ?»

«Nu nāciet, tad dzirdēsiet!» viņa smaidīdama atteica. «Viņa jums apstāstīs . .
.»

Nomērotiem soļiem viņš devās Zaņai līdzi pie galdiņa. Bet nebūt priecīgi

pārsteigts. «Lūcij, tu te?!» viņš māsu lielām acīm uzlūkoja. «Vai tavs vīrs arī

ir te?!» 1 gslJfļ
Piecēlusies no krēsla, Lūcija viņa priekšā stāvēja kā nobijusies skolas mei-

tene .
,
, «Man nav vairs vīra

...
es savu vīru atstāju ...» tā kautrīgi atteica.

It kā bez valodas Perlants viņu sodoši uzlūkoja.
«Tu laikam joko?! . . .

Tu iesi pie sava vīra atpakaļ...»
«Es zināju, ka tu to sacīsi,» Lūcija pietvīkusi sasparojās. «Bet es pie viņa

atpakaļ neiešu ...»

«Tu iesi atpakaļ!» tas pavēloši piecirta kāju pie zemes.

«Nē, to es nedarīšu!» viņa atcirta tādā pašā tonī, ka apkārtējā publika jau

kļuva uzmanīga.

«Neuzsāciet tūliņ ķildu, mīļie ļautiņi!» Zana bažīgi lūkojās sāņus, vai tikai

citi nedzird vairāk, nekā vajadzīgs
. . .

«Par to jau varēsiet vēlāk izrunāties.
. .

Ferdinand, jūs tagad esat mūsu kavalieris!
.. .

Vai nu vediet mūs pie Krauklīša

galda un tur savu māsu iepazīstiniet, vai arī palieciet tepat — —»

Perlants likās, it kā viņš to nemaz nebūtu dzirdējis. «Labi, par to mēs runā-

sim!» viņš māsai sacīja. «Kur tu esi apmetusēs?
.
. .»

«Pie onkuļa, kurš dzīvo tepat pie Olufejeva kundzes,» viņa vaļsirdīgi
atbildēja.

«Arī to vēl!» viņš nelaimīgs norūca un nesamanīdams kodīja lūpas un skrul-

Nu viņš saprata, ar kādu tiesību viņa tam uzmetas par tanti un dēvē

viņu familiāri «Ferdinand»
...

It kā viņa intelekts būtu apstājies, tas vairāk nesa-

manīja, ko teikt, ko sacīt... «Atvainojiet!» viņš beidzot vēsi palocījās pret
Olufejeva kundzi, grieza viņai muguru un kā vējš aizsviedās projām. Neredzēja
savas paziņas pa

labi un pa kreisi, nedzirdēja, ka tie viņam nosauca pakaļ . . .

Kad viņš atnāca atpakaļ pie Krauklīša galda, viņš bija tīri izmisis un bāls

ka drēbe, un auksti sviedri spiedās viņam uz pieres.



776

«Bet, Ferdinand, kas jums kait?!» Krauklīša kundze viņu uzlūkoja. «Vai jūs

esat slims?»

«Nejūtos īsti vesels.» viņš stostīdamies atbildēja. «Atvainojiet tādēļ, ka jūs

atstāju un dodos uz mājām ...»

Magone, to izdzirdusi, tikko neiekliedzās . . . «Mans dievs! .
.
. Vai ir kāda

nelaime notikusi?! ...»

«Kas nu par nelaimi!?» viņš izlikās vienaldzīgs . . . «Mājā nolikšos gultā .
.
.

varbūt pāries ...»

«Jā, jā, var redzēt, ka esat tiešām slims!» Krauklīša kundze viņu rūpīgi

uzlūkoja. «Kas tad jums tik piepeši noticis?
. . .»

Dzirdēdama par slimību, Magone uztraucās vēl vairāk. «Nē, nē, kur viņš
ies, es viņu nelaidīšu . .

.»

Māte viņu cieti uzlūkoja, un viņa sapratās.

Starpina kundze tomēr viņai aplinkus piebalsoja. «Aber varbūt ka Plauša

kungs tepat var apsēsties un atpūsties! . .
. Gan jau arī paliks labāki .

.
.»

«Ir tomēr labāki, ka pazūdu!» Perlants skumju smaidu raudzīja jokot. «Tāds

saīdzis jautrā sabiedrībā neder ...» Un, Magones mēmo, jautājošo žestu mieri-

nādams, attrauca: «Kad paliks labāki, atnākšu atkal atpakaļ
.. .

Dažreiz cilvē-

kam ir tā, ka viņš nevar
. . . Tātad, manas cienījamās,» viņš pazemīgi palocī-

jās, «es lūdzu mani visžēlīgi atvainot
.
. .»

«Nu, labi,» viņas beidzot arī piekrita, un Perlants jau domāja, ka viņam paies

garām šis rūgtais biķeris. Te Starpinu Herta ziņkārīgi ievaicājās: «Bet jūs taču

mums nepateicāt, kas tās tādas bija?! . . .»

«Ak tā, piedodiet!» viņš izlikās vienaldzīgs, lai
gan

sirds tika kniebta tikpat
kā ar knīpstangām. «Tā viena ir Olufejeva kundze, un tā otra — tā ir —» viņš
tumši piesārta, — «tā ir kāda viņas pazīstama — —» Un, vēlreiz mēmi palo-

cījies, viņš devās projām.

«Alberīga persona!» viņš dzirdēja vēl, ka Starpina kundze noteica, kas zīmē-

jās uz viņai neizturamo Zanu
...

Tai šovakar nepavisam neveicās, jo neba Perlants vien no viņas bēdza
.. .

Cik labprāt tā šovakar būtu vēlējusies ietikt labākā kompānijā, bet visi kā noru-

nājuši šo viņas vēlēšanos nemaz nelikās saprotam. Dažs viņas sveicienus nemaz

nelikās redzam, cits atkal tikai ar vēsu galvas mājienu saņēma un neko tuvāku

neielaidās . . . Varēja redzēt, ka viņas pēdējais solis, lai gan tā vairs nelie-

kuļoja un dzīvoja ar Pļausi atklāti kopā un bija tādēļ patiesīgāka un godīgāka,
tika saņemts ar nicināšanu. Viņa to sāpīgi sajuta un domāja, ka arī Lūcija
to sajūt. . .

«Lai, lai,» viņa, it kā savu draudzeni mierinādama, nopūtās, «gan arī viņiem
mūs būs vajadzīgs

. . .Bez onkuļa palīdzības jau nu Krauklīts savu bazāru neuz-

būvēs ...»

Bet, kas tas traģiskākais, viņas bija ļoti izsalkušas un nevarēja dabūt vaka-

riņas. Sulainis, kuram tās mēģināja apstellēt, pateica viņām taisni acīs: «Dāmām

bez kungu pavadības še netiek klāts!» Bet savus skatienus uz tām sāka vērst uz-

dzīvotāji, un viens otrs plikpauris jau piedāvājās tām par kavalieri . . . Arī fon

cur Bimmelšteins-Capels bija lielā mērā no viņām ieinteresēts
. . .

Viņas piecēlās un ar skumju sirdi jau gribēja braukt uz mājām. «Lai, lai!»

Zana, juzdamās no labākām familijām izsaldēta, sevi mierinādama, nopūtās. «Gan

arī viņiem kādreiz mūs būs vajadzīgs .
.

.»

Te piepeši viņām radās glābējs un revanša.
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Kāds jauns cilvēks ar melnu fukša deķellti, kurai pie sāniem fukša nozīme,

Olufejeva kundzi rātni sveicināja. Vairāk reizes būdams pie Plauša uz brokastu,

viņš bija ticis no viņas tik laipni uzņemts, ka jutās parādā viņai cienīšanu
.. .

«A, Ērgļa kungs!» Zana laipni palocīja ar galvu. «Tas tak ļoti jauki! .. .
Mēs tik ļoti par jums interesējamies, tas ir, šī kundze. . . Vai jūs viņu
vēl pazīstat?» Un, paņēmusi savu draudzeni aiz rokas, viņa to vilka uz

priekšu . .
.

«Ā, Lūcija!» viņš, dziļi piesarcis, atbildēja. «Atvainojiet, kundze, mēs bijām
reiz pazīstami ...»

Arī Lūce vēlīgu un valšķīgu smaidu stāvēja viņa priekšā kā nokaunējusies
grēciniece . . . «Labvakar, Ērgļa kungs! .

.
. Mēs ilgi ilgi neesam redzējušies ...»

«Mums, kundze, būtu daudz ko runāt,» Kārlis it kā pārmetoši piebilda. Vai-

rāk ne viņš, ne arī viņa nesamanīja, ko sacīt
. . .

«Vēlāk jau, bērni, varēsiet izrunāties visus galu galus,» Zana viņus pār-

trauca. «Es jums tādu izdevību gādāšu, bet tikai ar norunu, ka tagad esat jautri
un bezbēdīgi .. . Ērgļa kungs, jūs būsiet mūsu kavalieris

.
. . Mēs esam ļoti iz-

salkušas, pastellējiet mums vakariņas ...»

«Labprāt,» Kārlis piesarcis stostījās, «bet —» No viņa nelaimīgās žestes va-

rēja manīt, kas tur par vainu
.. . Viņš būtu diezin ko devis, ja nebūtu atdevis

Pudiķim savu piecnieku . . .
Te Zana, Lūcei nemanot, piegrūda viņam lēni pie sāniem un iespieda tam

saujā simtnieku. Viņš ātri apķērās un mainīja toni. «Labprāt, manas cienīja-

mās, ja jūs man parādāt to lielo godu ...»

«Mēs būsim jums arī turpmāk žēlīgas, ja jūs mūs labi cienāsiet,» Zana

jokoja . . .
«Bet kur mēs piesēdīsimies? Ā, labāk tur, kur vairāk gaismas, un arī

latviešu labākās familijas daudz tur . . . Tur ir viens tukšs galds . . .»

«Nu, tad lūdzu uz turieni!» Kārlis sacīja, un viņi tur ieņēma vietas. «Hedā,

sulain, šurpu! .
.
. Bet supeja jums, manas cienījamās, pašām jāizmeklē un pašām

jāsastāda ...»

«Tā ir maza lieta,» Zana sacīja, paķērusi ēdienu karti. «Pagādājiet tikai

šurpu kādu kalpojošu garu ...»

«Ē, sulain!» Kārlis vēlreiz enerģiski uzsauca, un acumirklī tas bija klāt.

Tagad viņš paklanījās godbijīgi līdz pašai zemei, kad Zana sauca viņam priekšā
ēdienus. . . Pie katras atsevišķas «riktes» dziļi palocījās

...

vēl jo vairāk, kad

viņa lika stādīt ledū šampanieti .. .
Drīzi viņu galds bija bagātīgi klāts. Lūcija un Kārlis no sākuma gan vēl

bija viens pret otru tādi kautrīgi, sargājās viens otru uzlūkot un, ja nejauši sa-

skatījās, tad nosarka līdz ausīm . . .Bet viņi ne viens, ne otrs negribēja būt senti-

mentāli, centās būt jautri, vismaz piespiedās tādi būt. Un, jo vairāk tie uzkoda un

uzdzēra šampanieti, jo labāki tas gāja. .
.

Zana, kura tādas lietas pazina no

piedzīvojumiem, pie vakariņām bija ļoti omulīga un jautra, un arī Kārlis bija
dresēts sabiedrībā jautrs būt. Tikai Lūcijai tādas lietas nebija vēl pazīstamas

ne teorijā, ne praksē, un viņa tā ko taisīja pirmo reizi līdzi. Bet toties, nepazī-

dama nekādus konvencionālus slogus, viņa savā dabiskā nevainībā bija ļoti saistoša

un pievilcīga. Par visām lietām viņa bija patiesīga un neslēpa savas simpātijas . . .

Viņa uzlūkoja Kārli ar tādu siltumu un acu mirdzumu, ka arī tad, ja viņš to

nekad nebūtu mīlējis un tikai pirmo reizi pazītu, viņš būtu iededzies priekš tas

no jauna . . .

Viņš tik uzmanīgs pret savu bijušo «flāmu», ievēro katru viņas kustību un
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nolasa viņai katru vēlēšanos no acīm. «Cienītā kundze, vai drīkstu jums pasniegt
to?.

. .
Vai atkal to? .

.
.»

«Nav jau vairs kundze,» Zana jokodama iebilda, «ir jau atkal svabada un

dabūjama . . .»

Piesarcis Kārlis viņu neizprazdams uzlūkoja.

«Nu, vai tad jūs, Ērgļa kungs, nezināt?» viņa paskaidroja. «Lūcija taču no

sava vīra aizgājusi ...»

«Vaī —» viņam līdzcietīgi paspruka.
«Kas vaī —?!» viņa jokoja tālāk. «Te nu ir kavalieris! Viņam vajadzētu

priecāties, viņš nopūšas . . . Lūcija taču par jums tik ļoti interesējas ...»

«Ļoti pateicos par uzmanību,» tas palocījās, ■— —
«bet es taču vēl nespēju

ticēt, ka viņa svabada — —»

Jautājoši viņš Lūciju uzlūkoja.

«Tā ir, Kārli,» viņa patiesīgi atbildēja. «Es no sava vīra aizeju
.. . Viņš

priekš manis ir miris . . .»

«Lūcija, cik tas nožēlojami!» tas sāpīgi saķēra viņas roku.

lestājās brīdi klusums
.
.

.

«Bērni, tas ir pret mūsu norunu!» Zana to pārtrauca. «Sentimentalību nost

pie malas
. .

. būsim jautri! .
. .

Par notikušo varēsiet prātot tālāk
.
. . tagad izlie-

tosim acumirkli ...»

«Prozit!» Kārlis pacēla kūsājošo šampanieša glāzi un piesita. «Prozit, pro-

zit. ..» arī Lūce sauca ar izlaistu jautrību un Zana tāpat ..
.

Apkārtējie vēl jo lielākā mērā tapa uz viņām vērīgi. Bet tie nevarēja iedomā-

ties, ka viņu jautrība tikai kaut kas ārīgs ..
.

Kaut kas žēli traģisks tiem gulēja
apakš sirds, kamēr uz sirds kūsāja jautrība un smiekli

..
.

«Vai redzat, bērni, kādi no turienes uz mums šaudās bazilisku skatieni?!»

Zana no šampanieša bija jau kļuvusi pārāk pārgalvīga . . . «lesmu pilsones grib

mūs ar acīm nobadīt!
. . .

Bet viņām par spīti būsim jautras un izlaistas
.. . Ērgļa

kungs, lūdzu uguni!» viņa paķēra papirosu . .
.

«Ņem tu ar, Lūcij! ...

Tā parā-

dīsim, kas mēs esam par dāmām, lai tās cienīgās tur redz . . . Lai viņas skaišas,
ka vai zaļas paliek ...»

Viņa salika kājas krustām un izlaida kuplus dūmus. Lūcija sekoja viņas
priekšzīmei un darīja tāpat

. .
.

Bet tik neapzinoši pārgalvīgi, ka Kārlis atrada šo

skatu tik pievilcīgu, ka būtu vēlējies to uz vietas nofotografēt .
.
.

Tā viņi_ priecājās kā mazi bērni, kurus vēl nekad tumšā dzīves ēna nebūtu

ķērusi
.. . Čaloja un jautri tērzēja! Viņu valodām nebija ne dziļu domu, ne

asprātības, ne satura, bet tām tomēr vijās cauri dabīgs svaigums, un viņi
jutās ļoti laimīgi. Varbūt, ka gribēja ar to tikai apreibināties, kas viņiem arī

izdevās.
.
.

Bet sašutums pie labākām familijām pret viņiem auga augumā . . . Zana jau
bija vispār pazīstama ar savu skandalozo dzīvi, un no viņas visu ko varēja sa-

gaidīt. Bet, ka viņa piedzeras, pīpo, liek kājas krustiem un uzvedas kā
——,

tas pēc Krauklīša un Starpina kundzes slēdzieniem nu taču bija drusku par
daudz!

...
Ja nu tam vēl paietu garām un neko nesacītu, bet, ka viņu sabiedrībā

atrodas arī students un pie tam vēl atklātā dzīvē pazīts kā rakstnieks — — nē, to

viņas nekādi nevarēja sagremot! . . . Kas par traku, tas par traku!
.. .

Perlants, kā mēs zinām, bija jau projām . . .

Toties nelaimīgs par tādu sava

komiļtona rīcību bija Pudiķis. Viņš mēģināja notvert kādu Kārļa skatienu un meta

tam ar acīm
.
.

.
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Met, cik gribi .
.
. viņš neliekas ne zinot .

.
. No estrādes plūda šurpu tik sal-

das un vi]inošas valša skaņas, šampanietis kūsāja tik dzirkstoši, un Lūcijas acis

sprikstēja
. . .

Sirds arvien vairāk sāka tvīkt . .
.

Kad tas nelīdzēja, Pudiķis ar ķelneri piesūtīja viņam savu vizītes karti ar

sekošiem vārdiem:

«Ja negribi šausmīgi kompromitēties, tad atstāj tās dāmas . . .
Pie krāsu dabū-

šanas tu citādi vari izkrist cauri!»

«Kas tur ir... kas tur rakstīts?!» Lūcija bezbēdīgi lūkoja to viņam notvert

un atņemt.

«Nē, mana mīļā!» viņš izvairījās. «Draugs man rakstījis, un man viņam

jāatbild ...»

Viņš rakstīja:

«Nerūpējies! Dāmas abas man pazīstamas, bez tam viena mūsu biedram ļoti
tuva persona, kuru es ļoti cienu.» «Ritulis».

Atkal nekā! Viņš tikai no tālienes saskatījās ar Pudiķi, kurš tikai raustīja
kamiešus un viņu pārmetoši uzlūkoja. Krauklīša kundze un Starpina kundze tur-

pināja savas kodīgās piezīmes.
«Par to vienu sievieti es jau nekā nesaku, mēs taču visi zinām, ko no viņas

turēt. Arī tā otra nerādās labāka, jo saki man, ar ko tu satiecies, un es tev pa-

teikšu, kas tu esi
.. .

Bet, ja tas jaunais cilvēks tā aizmirstas un vēl šķaida
savu naudu, to es nevaru saprast!

.
. .»

Tā Krauklīša kundze guģojās, jo viņu galds bija vēl pārāks nekā te.

«Kur tad viņš tā to ņem, mana mīļā?» Starpeniete iejautājās
.. .

«Vai tad

no tās rakstniecības ir tādi ienākumi, ka tā var dzīvot? . . . Vai tad viņš jau tik

daudz pelna? ...»

«Kur nu pelna!» Krauklītene atmeta ar roku. «Vai tad nu mēs nezinām!
.. .

let apkārt un pumpē . . . Tad tāda vajadzība un tāda vajadzība un atdos vis-

ātrākā laikā!
..

. Bet, reiz dabūjis, savu acu vairs nerāda. Cik manam tā nav

aizgājis? Nu, neskaitīsim jau tik vien kā simtos, skaitīsim tūkstošos
...

Un ma-

nam varbūt pašam dažreiz naudas tik ļoti vajaga . .
.»

«Mans jau nu atkal tā neielaižas!» Starpina kundze attrauca. «Ja pazīsta-

mam, tas citādi, es zinu, kam es dodu. . .
«Vai domājat, ka es esmu kāds

«švarckinstleris» vai «šaušpīleris»
.
. .» Ak tā, es jums aizdošu, un jūs par mani

vēl pasmiesieties . .
.

Nē, nē, man nevajag . . .»

Pudiķim ar savām ausīm tas viss bija jānoklausās, kā nu viņa cunfti blamierē.

Un tikai Kārļa neprātību dēj! . . . Viņš patiešām jutās nelaimīgs . . .
Un, kad Lūce atkal lika kājas krustiem, Kraukliniete nopūtās: «Ak tu dievs,

ak tu dievs, neliec tu nevienai mātei to pie sava bērna piedzīvot!
...

Ir pats pēdē-

jais brīdis, bērni, ka nu ejam . . . Var jau notikt, ka mums jānoskatās vēl trakā-

kas lietas ...»

Arī vecie kungi, kas savās sarunās to visu bija palaiduši garām, atzina, ka

ir diezgan vēls un laiks uz mājām iet
. . .

Tā visa sabiedrība it kā demonstrativi

piecēlās un aizgāja.
Tā dārzs arvien vairāk tukšojās, un arī mūsu sabiedrībai bija jādomā uz

māju pusi.

«Jūs tagad, Ērgļa kungs, no mums vēl vaļā netiekat,» Zana sacīja, kad rēķins
bija nolīdzināts . . . «Jūs pavadīsiet mūs uz mājām

..
.»

«Ar lielāko prieku, ja jūs man to atļaujat,» Kārlis atbildēja, paķerdams
Lūciju aiz rokas, un tā atkal savukārt pieķērās Zaņai aiz rokas

. . . Tā viņi pa

plašo gaņģi izgāja pa vārtiem. Fūrmaņiem, kas Zanu pazina kā lielu izbraucēju
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un ari tagad vesela rinda piedāvāja savu pakalpojumu, viņa atmeta ar roku
.. .

Gāja tālāk kājām, lai labāk būtu motivēta Kārļa pavadonība . . .

Kārlim labāk ari tā... Viņš sajuta Lūcijas miesas siltumu un sarunāja visā-

das muļķības . . . Skatījās zilajās debesīs un nopūtās:
«Tās zvaigznes ir tikpat kā sieviešu acis

.. .
Viņas māj un māj, un aicina,

bet mūžam tu viņas aizsniegt nevari . . . Tikpat kā neaizsniedzama laime ...»

«Sapņo kā jau dzejnieks!» Zana viņu jokoja. «Nevajag tik daudz nopūsties,
bet ķert cieti! Laime negrib, ka tik daudz tūļojas.»

Arī Lūcija bija pacēlusi acis bezgalīgās tālēs. «Kad es skatos bezgalīgā
debesu telpā,» viņa domīgi sacīja, «es arī vēlētos būt viena no tām zvaigznī-

tēm .
.
. Tad es lidotu debesu plašumā bez gala, brīva un svabada

..
. mirdzētu

tikai sev un darītu to, kas man patīk . . . Mūsu dzīve ir tik šaura, mūsu kājas

un rokas saistītas it kā važās . . .
Ko mēs gribam, to mēs reti kad dabūjam .. .

Ai, kad es tā varētu lidot kā zvaigznīte bezgalīgās tālēs . . .»

«Ak jūs sapņotāji abi!» Zana iesmējās. «Ko tad jūs darītu abi, ja jums būtu

tāda absolūta brīvība? ...»

«Es nezinu,» Lūcija it kā apdomādamās sacīja. «Es dāvātu savu mīlu tam,

kuru es mīlu — —»

«Man —?!» Kārlis it kā jokodams spiedās viņai vēl cietāki klāt...

«Man —?!»

«Nē, nē . .
.» viņa it kā apjuka

. . . «es nezinu ...»

Klusēdami viņi soļoja tālāk, bet viņa atdeva galīgi savu rociņu viņa ziņā .. .

«Nu, mīļie ļautiņi, beidzot esam mājā,» Zana beidzot pārtrauca klusumu un

raudzīja kabatā pēc atslēgas . . .
«Ak, šīs mājas sasodīti tuvu!» Kārlis nopūtās. «Tik ātri jāšķiras ..

.»

«Vai jūs jau gribat projām skriet?» Zana pārmetoši sacīja. «lenāciet taču

iekšā pie mums . . . parunāsimies drusku
..

.»

Viņa nevarēja iedomāties, cik šāds uzaicinājums viņam patīkams. «Ļoti patei-

cos, kundze, ja tikai es jūs neapgrūtinu . . .»

«Domāju, ka ne . . .» viņa sacīja, paskatīdamās valšķīgi sāņus uz Lūciju. «Jūs
neesat man nepatīkams viesis ...»

Pateicīgi aizraudamies viņš noskūpstīja tai roku un arī Lūcijai.

Viņi iegāja rūmīgā vasarnīcā, kura bija ierīkota, ka ir paši varēja dzīvot, ir

pieņemt viesus. Zana viņus ieveda skaistā verandā, kura varēja noderēt arī par

salonu... ,

«Nu, uzkavējieties drusciņ, Ērgļa kungs,» viņš sacīja, «mēs drīzi atkal
atnāksim

...
Ja gribat, es aizdegšu uguni . ..»

«Nē, nevajaga!» viņš atbildēja. «Jo jau liela diena
..

.»

Viņas aizgāja uz dibenu, un Kārlis palika, šķirstot fotogrāfiju albumu, kas

atradās uz galda
.. . Bet ne viņš tur ko varēja saredzēt, ne arī gribēja sare-

dzēt . . . Viņš sekoja iekšā viņu soļiem un gaidīja tās iznākam atpakaļ
.. .

Drīzi viņas iznāca atpakaļ . . .
Zana glītā, ērtā rīta uzvalkā, bet Lūcija spi-

cainā naktsjakā ar sarkaniem pārsienamiem, bez tam vēl ar vilaini ap pleciem .. .
Tā ko reti redz sveša mirstīga vīrieša acis

..
.

Protams, ka Kārlim bija acis tikai priekš Lūces
.. . Sērīgi viņš iegādājās, ka

bija reiz viņu skūpstījis un turējis savās rokās
...

Bet tagad viņa izlikās tam

daudz lepnāka un pievilcīgāka nekā tad. Tikpat kā, ar smaržojošo ziedoni salī-

dzinot, karsti tveicējoša vasara . . .

«Nu, parunāsimies nu!» Zana smaidīdama sacīja, bet pati likās žāvājamies.
«Jūs agrāk bijāt tuvu pazīstami ...»



«Jūs pareizi atminat, cienītā kundze,» Kārlis sērīgi atteica. «Mēs stāvējām
viens otram ļoti tuvu. Un tad piepeši tikām aizsviesti tālu viens no otra kā divas

lapiņas katra uz savu pusi, kā divas ziedu rasas
.. . Cik apbrīnojams iestādī-

jums tāda laulība!» viņš rūgti pasmējās . . . «Kādas plaismas un nesaskaņas tā

var nolīdzināt un kādas sienas starpā celt! ...»

«Muļķības!» Zana atmeta ar roku. «Ja es vienu cilvēku nemīlu, vai laulība

man to mīlu var dot?! Viņa padara tikai par nožēlojamu vergu un vairāk

neko ...»

Lūcija, kas viņai blakus sēdēja, noskūpstīja tai roku. Taču bija kāds cil-

vēks, kas viņu saprata un viņas soli attaisnoja.

Zana noglaudīja viņas galvu, kura noliekusies uz viņas klēpi. «Mazā muļ-
ķīte! . . . Kā tu esi ļāvusi sagūstīties aizspriedumu tīklā? . . . Nu, nebaidies, cik es

varēšu, es tev palīdzēšu . . .»

Atkal klusums. Zana māksloja snaušanu, bet pārējie abi klusēja. «Vai zināt

ko, mīļie ļautiņi?» viņa beidzot ieminējās. «Jums tik daudz ko runāt, un es tikai

traucēju
.
.

.

lešu tādēļ pie miera . ..»

Viņa piecēlās ... tie nepretojās tam vai arī nesaprata, ko darīt
..

.

«Izrunājieties labi,» viņa aiziedama miegaini sacīja .
.
. «Un, ja gribat atlik-

ties, tad te —» viņa rādīja uz durvīm
pa labi, — «ir viena gulta un te,» —

rādīdama aiz durvīm pa kreisi, — «atkal viena . . .Ar labunakt vai laburīt, kā

jums nu tīk ...»

Viņa aizgāja uz dibens istabām, sajuzdama sirdī trakisku gandarījumu. Viņa
nemaz nebija tik nogurusi, kā izlikās, un sekoja smalki tai siržu drāmai, kas te

attīstījās. Viņa bija mīļa, gādīga māte šiem jauniem ļautiņiem, bet mazāk viņu

dēļ, nekā atriebdamās sabiedrībai, kura viņas dzīves dēļ noskatījās uz viņu tik

nicinoši. Vēl šodien šī sabiedrība lūkoja viņu pazemot. Viņa nevarēja piedot Per-

lantam par viņa šīs dienas izturēšanos un ka tas visiem spēkiem gribēja nostāties

starp viņu un savu onkuli. Nu viņa dabūja tam atriebties. Sī jaunā sieviete

bija viņa māsa un otra vīra laulātā sieva
.. . Lai nu viņš met akmeni pats uz

savas māsas galvu!
...

Ja šis jaunais cilvēks nav gatavais muļķis, par
kādu viņu

nevar turēt, tad tas nepalaidīs garām neizlietotu šo gadījumu. Un tad lai nu labā-

kas familijas šķaudās . . . Katrā ziņā viņš nepalaidīs garām, tā apzinīgi pasmai-

dīja, jo, cik viņa prata vērtēt, tad uguns jau abus viņus bija ķēris .. .

Un, kad tas bija noticis, Lūcija sāka rūgti raudāt . . . Viņu pārņēma pārme-

tums un kauns . . .Viņa aizslēpa savas acis un šņukstēja, un šņukstēja, neraugot

uz viņa mierinošiem vārdiem un glāstiem . . . Velti Kārlis izmēģinājās dabūt rokā

viņas acis
.. . Viņa tās vairs nerādīja

.. . šņukstēja, kamēr, noguruma pārņemta,

aizmiga ...

Tagad viņam viņa solis nostājās ikdienējā kailumā
...

Sakampis galvu rokām, tas domāja par viņas un savu turpmāko stāvokli, bet

nevarēja to aptvert ..
.

Tad cēlās augšā . . . norakstīja zīmīti . . . Lūdza, lai viņu atvaino, ka steidzīgu
darīšanu dēļ tas aizgājis, neatvadījies un negaidījis viņu pieceļamies ...

Par visu

notikušo viņš ceļos lūdz, lai tā viņu atvaino
...

Piespraudis zīmīti ar kniepadatu pie galda, viņš paķēra cepuri un it kā slapstī-
damies izlīda pa durvīm

.. .
Tad klejoja bez mērķa pa jūrmalas mežiem, kurp

viņu kājas nes
.. .
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OTRA PUSE

Deviņpadsmitā nodaļa

Vakarā bija nolikta «Dienas Lapas» akcionāru sapulce turpat redakcijas tel-

pās. Bet jau agri pievakarē tur bija ieradusies partijas vadoņi, tas ir, ievēroja-
mākie no viņas izdevējiem un Latviešu amatnieku palīdzības biedrības krājaizdevu
kases direktoriem, lai jau iepriekš savā starpā norunātu, kā turēties

. . .

Stāvoklis bija patiešām bīstams. Bija redzams, ka Latviešu biedrība ar saviem

preses orgāniem bija pārgājusi pret «Dienas Lapu» uzbrukumā uz visas līnijas.
Avīžu polemikā gan «Dienas Lapa» neslinkoja, un publikā bija nodibinājušies

uzskati, ka viņai daudz «asāka mēle», nekā «Baltijas Vēstnesim», bet Latviešu

biedrības runas vīros viņas piekritēji bija mazākumā, un pretinieki to sāka spiest.

Tā pie runas vīru vēlēšanām uzstādītais kandidāts — «Dienas Lapas» redaktors

Fricis Bergmanis bija izkritis cauri. Lai viņš tomēr kā tuvākais kandidāts nāktu

runas vīros, vecais Zanders Martinsons bija mierā izstāties no runas vīriem, lai

tad svabadā vietā varētu stāties pirmais kandidāts
.. .

Tikai Fr. Bergmanis no ši

goda atteicās un viņa upuri nepieņēma.
Dr. Butuls tomēr gribēja viņu biedrībai tuvināt un uzdeva par

biedru Zinību

komisijā. Neraugot, ka pēc savas izglītības viņš tur būtu bijis it noderīgs loceklis,

viņu izbalsoja cauri . . .

So triecienu nu «partija» it mierīgi būtu panesusi, ja nebūtu izmanījusi mā-

muļnieku agresivo politiku pret «Dienas Lapu» un kasi. «Dienas Lapā» viņi gri-

bēja panākt administratoru un tamlīdz virziena maiņu. Latviešu amatnieku palī-
dzības biedrības krājaizdevu kasē tie sludināja revizijas padomi no kādiem

divpadsmit cilvēkiem. Tajā, kā paredzams, tiktu ievēlēti māmuļnieki, kas tad būtu

tie noteicēji, un direktoriem būtu jāizpilda tikai tas, ko tie nolemj . . .

Bija ieradies vispirms Pūcīšu Ģederts, kuru viņa biedri turēja par to gudrāko

un kurš arī arvien zināja atrast padomu. Tālāk Pēteris Bisnieks, kurš visvairāk

no ļaudīm bija noklausījies interesantas ziņas un zināja arī paredzēt. Tālāk vecais

Olufejevs, kurš neskatījās ne uz kādiem līdzekļiem, ja vajadzēja līdzēties. Viņš
atveda līdzi, kā mēs zinām, Ludvigu Pļausi, kuram bija liels svars kā tam nau-

dīgākam, un kā visas kopējās saimnieciskās lietas gāja uz viņa vārda, tā arī jaunā
«Dienas Lapas» drukātava. Vēl pie uzticamākiem barvežiem, protams, piederēja
«Dienas Lapas» redaktors Fricis Bergmanis un tirgonis Zanders Martinsons,

kurš arvien uzsvēra: «Ar Latviešu biedrības vīriem nevar kopā iet . . . pret viņiem

vajaga nostāties opozicijā
..

.» Bet citādi ar viņu bija laba kopā strādāšana, jo

tas nekad strīdu necēla un vienmēr apgalvoja: «Kā jūs ar balsu vairumu nosprie-

dīsiet, tā arī es būšu uz miera ...»

Tie arī patiesībā bija tie galvenie pīlāri, uz kuriem atbalstījās «DienasLapas»
lieta. Uz pārējiem nevarēja daudz palaisties. Pēteris Krauklīts

gan bija direktors

Latviešu amatnieku palīdzības biedrības krājaizdevu kasē, bet tas bija pazīstams

vispirms kā viens no Rīgas Latviešu biedrības galveniem pīlāriem. Kā runāja, tas
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ļoti pabalstot Veinberga projektu par revizijas domes ievešanu. Jo tas bija ļoti
sarūgtināts, ka kase viņam nedeva tik lielu kreditu, cik vajadzīgs. Viņu tādēļ uz

slepenām sapulcēm nedrīkstēja aicināt, jo tas būtu tikpat daudz kā parādīt pre-

tiniekam savas kartes. Tālāk Dr. A. Butuls atkal priekš tādām atsevišķām apsprie-
šanām parādīja pārāk mazu interesi, jo, lai gan tika aicināts, tomēr uz tām nemaz

neieradās. Pēteris Bisnieks par viņu galvu vien kratīja: «Viņš ir drīzāk māmuļas
cilvēks nekā mūsu . . . Jūs redzēsiet, ka viņš pāries viņu pusē.»

Bez tam vēl bija citi lietderīgi cilvēki, kuri sirdīgi aizstāvēja «Dienas Lapas»
lietu. Bet sagaidīja arī, ka viņus par to neaizmirsīs. Tie bija Ērkulīts, sludinājumu

lasītājs Zāmuelis Veinberģis un Vilis Altberģis ...
It sevišķi pēdējais nelaida

vaļā nevienu savu pazīstamu, kamēr tas nebija devis roku, ka abonēs «Dienas

Lapu», un izmaksāja līdz pusduci alus, ja citādi negāja. Viņa nopelni vispār bija
atzīti, bet par to tas bija izsacījies, ka jaunajā «Dienas Lapas» drukātavā viņš

gribētu to saimnieka vietu. Nevienam pret šādu prasību nebūtu bijis ne vārda

ko iebilst, ja «Dienas Lapas» pārvaldnieks nebūtu Bisnieks, kuram tad būtu jāat-

stājas . . .

«Bankas lieta un «Dienas Lapas» lieta,» Pūcīšu Ģederts, sapulci atklādams,

sacīja, «ir viena ar otru ciešā sakarā. Ja mēs vienā zaudējam, tad esam zaudējuši
arī otrā

..
. Mums visiem spēkiem jārūpējas, lai pilna sapulce nepieņem tādu lē-

mumu, ka būtu jāpārstrādā statūti un jārada kāda revizijas padome. Ja tas notiek,

tad mēs esam pagalam . .
.»

«Pret to mums ir jāved sirdīga aģitācija,» Olufejevs piebilda. «Apstākļi priekš
tam ir izdevīgi. Liels sašutums latviešu publikā radies caur to, ka hipotēku
biedrība atņēmusi biedriem lemšanas tiesības un iecēlusi viņu vietā kādu delegā-

ciju sapulci. Mums vajag savus biedrus brīdināt, ka tiem nenotiek tāpat, jo Lat-

viešu biedrības apikati grib atņemt tiesības un nodot to lemšanu revizijas

padomei ...»

«Labs aģitācijas paņēmiens!» Fricis Bergmanis atņirdza savus platos zobus.

«To mēs izlietosim «Dienas Lapā» ...»

«Nu tā jau ari ir!» Pūcīts apstiprināja. «Tagad mēs, direktori, esam atbildīgi
vienīgi pret pilnu sapulci, tad mēs būsim atbildīgi pret revizijas padomi

. . .»

Olufejevs lepni pacēla savas sirmās krēpes, ka nācis ar tik ģeniālu atra-

dumu. . . «Bet, lai mēs dabūtu savu priekšlikumu cauri,» viņš turpināja, «tad

mums jānodrošinās biedru starpā ar tādiem cilvēkiem, kuriem ir iespaids un kuri

ir lieli runātāji . . .
Tāds ir Vilis Altberģis . . . riktīgs pašu cilvēks — —»

Bisnieks, nojauzdams, uz ko lieta iziet, viņu ātri pārtrauca:
«Are, mums, biedriem, vajag lietu tā izskaidrot: «Mēs, amatnieki, mēs to banku

dibinājām, mēs pūlējāmies un strādājām viņas priekšgalā, kamēr tai nekā ne-

bija . . . Bet tagad, kad tai nu ir nauda, nu nāk Latviešu biedrības apikati un

grib viņu mums paņemt. . . Tad mēs, biedri, vairs ne kapeikas nedabūsim aiz-

ņemties .. . viņi aizdos tikai saviem studentiem. Viņi paņems mūsu dibinājumu
un sviedrus, un mēs paliksim tukšām rokām skatoties

.. .» Āre, tā mums vajag
sacīt ...»

«To jau var sacīt,» Pūcīts piebilda, «bet labāki ir, ja to saka kāds iz pašu
biedru vidus

...
Es domāju, Vilis Altberģis to lietu ļoti labi prot izstāstīt

...
abi

viņi ar to Liekneju tur plēsās tanī Hipotēku biedrībā. Mums vajadzēs Altberģi

gan paturēt pie laba prāta. Viņš grib, lai pie jaunās «Dienas Lapas» drukātavas

viņam dod saimnieka vietu ar astoņdesmit rubļiem mēneša algas ...»
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«Kā?!» Fricis Bergmanis neizprazdams iesaucās . . . «Vai tad Bisnieka kungs
nepaliek?»

«Manis dēļ!» Bisnieks paraustīja mazcienīgi kamiešus. «Var jau arī cits

tos labumus baudīt
.. . Man pietiek ar to administrāciju, lai cits valda to

drukātavu
.
. .»

«Nu, ko uz tam nospriež?» Pūcīšu Ģederts pēc brīža jautāja.
«Tā lieta taču ir skaidra,» Zanders Martinsons atmeta ar roku. «Ko jūs ar

balsu vairumu nolemsiet, tam es piekritīšu
.
. .»

«Es domāju, ka mums Altberģim to vietu vajag dot katrā ziņā,» Olufejevs
uzstājās. «Cik viņš abonentus vien «Dienas Lapai» nav piegādājis?! . . . Tādus

noderīgus cilvēkus vajag pieturēt
.
. .»

«Neviens vairāk neizteicas?» Pūcīts jautāja. «Ko tu, Pļausi, uz tam saki?...»

Tam, kā rādījās, domas bija citur, tikai ne še pie šīm sīkām būšanām
. . .

Viņš tikai vienaldzīgi paraustīja kamiešus . . . «Nu, dodiet viņam vietu . . .
Man

tur nekas nav pretim . .
.»

«Ko jūs ar balsu vairumu nolemsiet, tam es piekritīšu,» Zanders Martinsons

vēlreiz apgalvoja.
«Tad nevienam nav nekas pretim?» Pūcīts vēlreiz noprasīja. «Tad lieta būtu

izšķirta. Altberģis tiek pieņemts par «Dienas Lapas» saimnieku, un Bisnieks paliek

par administratoru »

«Izšķirts tikai galīgi tas,» Olufejevs viņu pārtrauca, «ka Altberģis tiek pie-

ņemts par saimnieku. Vai būtu ekonomiski blakus viņam turēt vēl sevišķu admi-

nistratoru vai labāk abus amatus savienot, šo jautājumu kā mazāk steidzamu

lūdzu atlikt uz nākošu sapulci . .
.»

Se jāpiemin, ka Altberģis bija jau viņam runājis, bet Pēteris Bisnieks kā di-

rektors drusciņ aizriebis, nedodams tam jaunu aizdevumu, tādēļ ka vecu daudz

priekšā. Tagad viņš ar to varēja drusciņ parunāt ...
Ja tas izturēsies kā cilvēks,

tad arī viņš nebūs suns . . .
«Lai jau nu bauda arī cits tos labumus,» Bisnieks ironisku vienaldzību pa-

raustīja plecus, lai gan iekšēji pie sevis tas vēlējās, kaut šis Olufejevs būtu tur,

kur pipari aug .. .
«Nu labi, tad atlikts,» Pūcīts vilcinādamies sacīja. «Tālāk nāk kredita jautā-

jums. Tā «Dienas Lapa» jau mums ir viena ļoti laba lieta, bet viņa mums maksā

naudu, sevišķi, kur vēl tagad tiek ierīkota jauna drukātava. Vajadzīgo naudu

mums ir aizdevis Plausis, bet mēs taču nevaram prasīt, lai viņš nes viens tik lielus

izdevumus. Ja viņš viens dos to naudu, tad jau tā būs viņa avīze un drukātava

un ne mūsu ..." Ja mēs gribam, lai «Dienas Lapa» ir mūsu vispārējs īpašums,

tad jāgādā līdzekļi . . .»

Neviens neatbildēja un arī nevēlējās vārdu. lestājās klusums
.. .

«Pēc mūsu nolīguma vajadzības gadījumā katram akcionāram ir jāpiemaksā
vēlreiz tik daudz, cik liela ir viņa dalības nauda,» Pūcīšu Ģederts paskaidroja.
«Kas to nedara, tas savu dalības naudu pazaudē

. . .

Bet nu ir jautājums, vai

tagad, kur patlaban starp akcionāriem notiek tādas aģitācijas, būtu ieteicams pie-

prasīt no viņiem kādas piemaksas? Lūdzu par to izteikties!
. .

.»

«Ko jau jūs ar balsu vairumu nolemsiet, tam es piebalsošu,» Zanders Mar-

tinsons sacīja.

«Es domāju, ka šis moments nebūtu priekš tam ieteicams,» Olufejevs iebilda.
«Mēs caur to zaudēsim daudzus akcionārus, jo tie aizies

..
.»

Viņam pašam negribējās maksāt klāt vēl otru dalības naudu. .
.
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«Aizies?!» Bisnieks, viņu pārsmiedams, attrauca. «Nu lai iet — — mēs vēl

piemaksāsim!
.. .

Kas priekš lietas interesēsies un kam rūpēs «Dienas Lapas»
plaukšana, tas piemaksās bez vārda runas to, kas jāmaksā. Bet, kas iestājies ar

savu pieci rubļi ar to nolūku, lai taisītu skandālu, tad labāk lai tāds no mums

aiziet . . . Mums jātaisās, ka jo drīzāk no šādiem cilvēkiem tiekam vaļā . . .»

«Es arī domāju, ka vajadzētu prasīt piemaksu,» Pūcīts piebalsoja, «jo tad iz-

rādīsies, kas ir īsts «Dienas Lapas» piekritējs un kas ne .
.
. Lai aiziet no mums

visi tie Latviešu biedrības kalpi ...
tā būs viena liela tīrīšanās

.. .
Arī naudas

ziņā mums ar tiem nebūtu līdzēts. Vislabākā gadījumā, ja visi piemaksātu, mums

ienāktu tikai 2100 rubļu, cik liels ir mūsu rīcības kapitāls. Bet tas ir vēl daudz

par maz . . .»

Visi, it kā vēl ko tālāk gaidīdami, viņu pētoši uzlūkoja .
. .

«Vai tad «Dienas

Lapai» ir arī vēl citi kādi avoti, kur tā var tikt pie naudas?» Olufejevs ironisku

smīnu jautāja.
«Ir vēl viena kombinācija,» Pūcīts paskaidroja. «Tā ir sakarā ar mūsu direk-

toru Krauklīti . . . Redziet, mēs viņam priekš tās būves nevaram no jauna aizdot,

iekāms tas nav vecu nolīdzinājis. Bet vecu viņš nekad nevarēs nolīdzināt, tādēļ ka

Hipotēku biedrība, uz kuras aizdevumu tas cerējis, viņam nekā neaizdod. Un

mūsu kasei arī grūti turēt, ja tā nevar dabūt parādu atmaksu
.
. . Krauklīts varētu

vecu parādu nolīdzināt, ja tam izdodas par skaidru naudu pārdot kādu no sa-

viem namiem. Mūsu kasei sava īpašuma vēl nav, un tā var tādu pirkt ... Ja nu

kase pērk viņa namu Elizabetes ielā un tur pārvadājas un mēs par cenu varam

vienoties, tad vienu procentu, kas jādod makleram, mums jāliek viņam iemaksāt

«Dienas Lapai» ..
. Tas iznāktu vismaz 6000 rubļi. Ja mēs, direktori, visi esam

uz miera, tad mēs varam to izdarīt .
.

.»

Olufejevs drusciņ saviebās, lai gan centās to neizrādīt. Jo viņš pats bija pie-

dāvājis Krauklītim
par

1
proc. kurtažas izgādāt, ka kase no viņa to namu

atpērk . . . Viņš jau šķita, ka viņam tie 6000 rubļi droši, bet nu atkal pagalam!
Viņam cēlās aizdomas, vai tikai Pūcīts bez tam nav dabūjis kādu ekstrā

honorāru. . .

«Jā, bet mēs viņa māju varam pirkt tikai tad, ja dabūnam to par pieņē-

mīgu cenu,» tas cēla ierunas. «Viņas pārbūve bankas vajadzībām arī izmaksās

naudu. Vai te necietīs kases intereses? ...»

«Par to mēs runāsim un spriedīsim direkcijas sēdē,»_ Pūcīts atbildēja. «Kases

interesē ne mazāk to māju pirkt kā viņam to pārdot. Se jāpiemin, ka Krauklīts

šim priekšlikumam vēl arvien pretojas, bet mēs viņu piespiedīsim ...»

«Hahaha!» Fricis Bergmanis priecājās no visas sirds. «Krauklītim, šim liela-

jam «Dienas Lapas» ēdējam, ir jāsamaksā viņas kara izdevumi. Tas viņam ne vien

liels pēriens, bet arī «Dienas Lapai» morāliska uzvara.»

Arī visi citi bija pārsteigti par šādu lepnu priekšlikumu un noraudzījās ar

cienību uz Pūcīšu Ģedertu. Tāda nauda ir it kā atrasta, un liek to vēl samaksāt

ienaidniekam.

«Es esmu ar šo priekšlikumu pilnīgi uz miera,» Plausis sacīja. «Pēterim Krauk-

lītim vajag izlīdzēt . , . Bet vēl viena lieta!
...

Ja nu mēs tādu operāciju iztaisām

un nauda mums ir, vai tad tiem piecrubļu vīriem, kas vairs negrib piemaksāt

un ar to izstājas, neatdot labāk viņu, lai tie iet, kur nākuši? Citādi tie taisīs

skandālu ...»

Sis priekšlikums neatrada piekrišanu. «Kāpēc? Ja viņi negrib piemaksāt, lai

l ie savu iemaksu zaudē, kā tas pēc līguma,» Pūcīts piebilda, «jo savus pre-

tiniekus mēs ar to varam pamācīt . . .»
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«Bet citam jau pašam tik maz, ka grēks ir no viņa ko ņemt,» Plausis pretojās.
«Tam pašam Lapas Mārtiņam ...»

«Principu nevar pārkāpt,» Pūcīts pastāvēja. «Kad neatmaksā, tad neatmaksā

nevienam. Viņam jau var to kā citādi atlīdzināt, ar darbu vai kā
. . . Vai tev,

Bergman, priekš «Dienas Lapas» nav kas tulkojams?»
«Mums ir izraudzīts priekš feļetona kāds milzu romāns «Medinieks»,» tas atbil-

dēja. «Literariska vērtība tam nav liela, bet romāns ir ļoti saistošs, jo aptver sevi

Austrijas kroņa prinča nāves afēru Meindlingas pilī. Kādu pāri simtu tas mums

izmaksās, bet, es domāju, ienesīs atpakaļ, jo ķēkšas viņu lasīs raudādamas
..

.»

«Nu tad labi, dos to tulkot Lapas Mārtiņam,» Pūcīts sacīja. «Par viņu la-

bāku tulku nedabūsim, bet viņam tie pāri simti arī labi. Pateiksim viņam: «Vadzi,
Mārtiņ, kā nu tu gribi? Ja negribi piemaksāt, tavs pieci rubļi tā kā tā zūd

..
.

Ja tu taisīsi skandālu, nedabūsi nekā, bet, ja turēsi muti, dosim tev to romānu

tulkot, un tu nopelnīsi divi simti
.. .

Kā nu tev labāk tīk? . . .»»

«Es galvoju, ka viņš tad būs kluss kā pelīte!» Bisnieks smiedamies piebilda.
«Tā būs labi gan ...»

«Nu, vai vēl mums kas bija pārrunājams?» Pūcīts iautāja. «Ak tā, Bergman,
tava lieta! .

. .
Bergmanis, kungi, grib atsacīties no redaktora amata . ..»

«Kādēļ, kādēļ?» daži it kā satrūkušies iesaucās . . . «Jums taču ir pilnīgi mūsu

uzticība un neaprobežota brīvība! ...»

«Redziet, kungi,» Bergmanis, atņirdzis savus baltos zobus, sacīja. ««Dienas

Lapa» patiešām vairāk nevar maksāt, kā viņa man maksā
— 1000 rubļu gadā.

Bet kā advokāts es varu nopelnīt savu 3000 rubļu gadā
...

Es biju domājis, ka

varēšu reizā avīzi vadīt un nodarboties ar advokatūru, bet tas neiet. . .»

«Bet vai tad mēs nevaram algu pielikt, ia tev nepietiek?» Plausis ieminējās.

«Kādēļ tad?!» Berermanis oretoiās. ««Dienas Lapa» patiešām vairāk nevar

maksāt, un par 1000 rubļiem jūs dabūsiet jaunākus studētus spēkus katrā laikā.»

«Nu, tad mēs tevi neaizturam,» Pūcīts sacīja . . . «Bet pirms tev vajag dabūt

sev vietnieku, tikai tad tu vari iet ...»

«Tā, kad ir vietnieks, kas to pašu izdara, tad mēs arī esam uz miera,» Bisnieks

piebilda . . .
«Es ar.» Zanders Martinsons piebalsoja. «Ko jūs ar balsu vairumu nolemsiet,

tam es piekritīšu ...»

«Nu, vai tad vēl bija kas?» Pūcīts atkal iautāia. «Vēl ir kas ko pārrunāt?»

Visi rādīja tādus vaigus, it kā viss iau būtu izsmelts. Tikai vēl Bergmanis
vilciņāiās

..
. «Man būtu vēl kas,» tas pēdīgi ieminējās.

«Nu?!»

«Redziet, tas Dravin-Dravnieks,» Bergmanis beidzot nāca klaiā. «viņš pārāk

tur pinas ar tiem māmuļniekiem . . . Man rādās, viņš būtu jālaiž vaļā »

«Tā ir tava darīšana,» Pūcīts atmeta ar roku. «Tu esi par redakciju patstā-

vīgs saimnieks
. . . Pieņem, kas tev patīk, atlaid, kas tev nepatīk ...»

«Mēs tavās darīšanās iekšā nemaisāmies,» Bisnieks piebalsoja. «Jo tu pats

sev puišus izmeklē un pats ar viņiem kopā strādā . . .»

«Nu tad labi,» Bergmanis apmierinājās. «Es strādāšu avīzes interesē.»

«Nu, tad nu mums būtu viss!» Pūcīts pieceldamies nobeidza apspriešanos .. -

«Tikai nu vakarā akcionāru sapulcē vajag tā turēties, tad būs labi ...»

Visi piecēlās .
.
. Priekšējās telpās bija jau ieradušies daži uzticami akcionāri,

kas gaidīja tuvākas instrukcijas. Tie bija Ērkulīts, Zāmel Veinberģis, beķeris

Ploriņš un arī Vilis Altberģis, kuram diezin kas no sapulces bija jau pasvilpis

viņam labvēlīgo lēmumu.
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«Mani kungi,» viņš priecīgi starojošu vaigu spieda pateicīgi večiem rokas,
«tagad mēs citādi strādāsim! Triju gadu laikā «Baltijas Vēstnesim» vajag
izputēt ...»

«Patiešām, kungi, tas ir to pelnījis, un tam vajag izputēt!» beķeris Ploriņš vi-

ņam sirdīgi piebalsoja
. .

.
«Bet jūs taču neesat mūsu piekritējs?» Bergmanis iebilda. «Jūs ejat kopā ar

Hofmani un Kalniņu?»
«£, es tik tāpat izgudrēm, lai viņiem to gudrību izviltu!» Ploriņš attrauca.

«Viņi jau nu gan man stāstīja brīnuma lietas, un es jau reizi sāku ticēt . . .Bet

te, ačeku, ir vīrs,» viņš rādīja uz Altberģa, «tas mani pārliecināja, un nu es zinu,

kā turēties. Lai Latviešu biedrības advokāti nedomā. . .

mēs viņiem parādīsim!...»
Altberģis smaidīja par saviem nopelniem un arī viņa piekritējs Olufejevs, ka

bija nācis ar tādu priekšlikumu, kas īsti vietā.

Akcionāru sapulce tādēļ viņiem iznāca tāda, kā tie vēlējās
. . .

Hofmanis, Kal-

niņš un mašinu Steinberģis gan bija noņēmušies uz stingru protestu, aģitēt visiem

spēkiem, lai nemaksā iekšā ne graša, bet lai ieceļ citu administrāciju un redakciju,
kas lai to lietu labāki vada

.
.

.

«Kur tas viss paliek?» tie prasīja paskaidrojumus . . . «Divi tūkstots un viens

simts pamata kapitāli ir iztērēti un no mums vēl
prasa piemaksu. Ja avīzei būtu

tikai četri tūkstots abonentu un par katru rēķina četri rubļi, tas ir sešpadsmit tūk-

stošu
.. .

Un kur paliek sludinājumu nauda? Lai būtu tikai divdesmit rbļ. par

numuru ...»

Zāmel Veinberģis par viņu taksāciju līdzcietīgi pasmaidīja. «Ko nu jūs, cil-

vēciņi, zināt no sludinājumiem un zināt, kā tie rokā nāk?» viņš nodomāja. «Ja
tik daudz jau ienāktu, tad katrs būtu gudrs avīzi izdot ...»

«Kas tā ir par saimniecību, es prasu?» Hofmanis savas partijas vārdā uz-

stājās. «Kur tādi ienākumi ir bijuši un kur mums vajaga dividendu, tur no mums

prasa piemaksu . .
. Kā tā var būt? —»

Kā rādījās, tad ar savu stingro uzstāšanos tie padarīja arī vienu otru šaubīgu.
Vismaz tas nepalika bez iespaida, jo sapulcē iestājās uz brīdi dziļš klusums.

Tad uzstājās Dr. A. Butuls ar savu godīgo, lēno valodu
.. .

«Ka te varētu būt kas noblēdīts vai aizgājis sāņus,» viņš sacīja, «tas pavisam
ir izslēgts. Ja ir kādi izdevumi bijuši, tad tie ir konstatējami un lieta tos ir pra-

sījusi. Drusciņ dārgāki mums, varbūt, iznācis caur to, ka mums pašiem nebija

savas drukātavas un mūsu avīze jādrukā kopā ar «Dūna Zeitung» pie Jakob-

sona. Tas, varbūt, nav visai izdevīgi, jo «Dienas Lapu» nevar laikus nodrukāt un

izsūtīt, caur ko viņa tik sekmīgi nevar sacensties ar «Baltijas Vēstnesi», kā to

varētu vēlēties. Bet, lai šos nelabvēlīgos apstākļus novērstu un «Dienas Lapas»
stāvokli uz visiem laikiem nodrošinātu, tad mums pašiem tiek ierīkota sava dru-

kātava un priekš tās nauda tiek vākta, un ne priekš kā cita
...

Tā ir tā vislabākā

garantija, kas nodrošina avīzes pastāvēšanu .. . Lai neceltos maldīgas domas un

pārpratumi, tad konstatēju vēlreiz: ir gluži izslēgts, ka ir viena kapeika būtu

noblēdīta vai aizgājusi,_kur nevajag . .
.»

«Pilnīgi pareizi!» Ērkulīts iesaucās . . . «Tur taču ir rēķini un kvītes, kur tā

nauda izdota ...»

«Pareizi, itin pareizi,» viņam piebalsoja arī vēl citas balsis. «Ja «Dienas

Lapai» vēl nav tik daudz abonentu, ka viņa var cauri nākt, ko tur var darīt! . . .»

Bet māmuļnieki vēl negribēja padoties... «Kādēļ tad «Dienas Lapai» nav

abonentu?!» Hofmanis iesaucās. «Kādēļ «Baltijas Vēstnesim» abonenti ir? Tadeļ,

ka «Dienas Lapa» ir tautas vienprātības ārdītāja . ..»
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«Kā?! Kādā ziņā?!» atskanēja dažas uztrauktas balsis iz sapulces. «Pievediet
kādus piemērus . . .»

«Ja latviešu tauta grib pastāvēt, tad viņai vajaga sava augstāka centra, kas

visus apvieno,» Hofmanis nāca ar savu programu klajā
.. .

«Sis centrs ir Rīgas
Latviešu biedrība, kura ir mūsu māmuļa, kas mūs, latviešus, sedz visus ar saviem

spārniem »

«Ko nu bleķojies!?» Ploriņš viņu pārtrauca. «Domā, ka es tev vairs ticu, ko

tu tur stāsti? . . . Man miglu acīs vairs nelaidīsi
...

tu no Latviešu biedrības esi

nopirkts ...»

«Kā nopirkts —!,?» Hofmanis, par sava piekritēja tādu uzstāšanos pārsteigts,
apjuka, un viss patoss viņam bija vējā. «Neesmu dabūjis ne kapeikas — —»

«Bet cik tev uz garderobi atlaida nomas?» Ploriņš attrauca. «Septiņsimt bija
salīgts, bet seši tu maksā! Par ko tev to simtu atlaida? Lai man dod to garde-

robi, es maksāšu tūkstoš rubļu . . .»

Hofmanis par tādu kursa maiņu-muti vien noplātīja. «Runā nu tālāk,» Ēr-

kulīts ironiski iesaucās
..

. «Ko tu tur guli uz to katedri?
..

.» Hofmanis pie-

sarcis, it kā palīga meklēdams, lūkojās pēc Lapas Mārtiņa, kurš bija nosolījies
akcionāru sapulcē taisīt skandālu uz velna paraušanu. Bet arī tas bija aizslēpies
aiz sava priekšā sēdētāja muguras un nesacīja neko. Bija caur Ērkulīti dabūjis
zināt viņam labvēlīgo spriedumu, ka dabūs tulkot romānu par divi simti . . . Un

tādēļ viņš turēja muti.

Hofmanis stomījās un nevarēja vairs nekā laba izsacīt. «Tas vīrs taču nav

«Dienas Lapas» piekritējs, bet ienaidnieks!» akcionārs Ķezu Pēterscns iesaucās.

«Ko mēs viņam tur ļaujam tik daudz pļurkšķēt?! Par ko tad mēs esam to «Die-

nas Lapu» dibinājuši, ja mēs tautu, nedrīkstēsim aizstāvēt pret Latviešu biedrības

advokātiem? ...»

«Es lūdzu neapskatīt lietu no šāda redzes stāvokļa,» sapulces vadons

Dr. A. Butuls apsauca. ««Dienas Lapa» neuzbrūk un nekritizē tādēļ, ka tie ir

Latviešu biedrības vīri vai advokāti, bet tādēļ, ka tas, ko tā saka, ir dibināti . . .»

«Nost ar māmuļnieku kalpiem!» vairākas sašutušas balsis iesaucās, un Hof-

manis ieskatīja par labāku no katedra pazust. ««Baltijas Vēstnesis» ir tas, kas

latviešu vienprātību ārda . . . Nost ar tautas nodevējiem! ...»

Sapulcē pret «Baltijas Vēstnesi» arvien cēlās lielāks sašutums un izcēlās par

viņu dzīvas pārrunas. «Dienas Lapas» ekspeditors Birzgals, kas agrāk bija kal-

pojis «Baltijas Vēstneša» ekspedicijā, zināja pastāstīt, ka «Baltijas Vēstneša»

vīri jau tad intriģējuši pret «Dienas Lapu», kad tā vēl nemaz neesot sākusi iznākt

un tātad viņi vēl nemaz nav varējuši zināt, kādā garā tā strādās . . . Zanders

Martinsons pastāstīja to faktu, ka viņš izstājies no Latviešu biedrības runas

vīriem, lai tur nāktu, iekšā kā pirmais kandidāts «Dienas Lapas» redaktors

Fr. Bergmanis. Bet latviešu biedrības priekšniecība to tomēr nav ziņojusi uz

sēdēm. Tāpat tika apgaismots fakts, ka Fr. Bergmanis izbalsots no Zinību komi-

sijas, lai gan «Dienas Lapas» līdzstrādnieks Āronu Matīss viens no čaklākiem un

dedzīgākiem tautas gara mantu krājējiem. Visi šie fakti sacēla lielu sašutumu un

rūgtumu.
Ka tikai Latviešu biedrība un «Baltijas Vēstnesis» ir latviešu, vienprātības

jaucēji, to apliecināja arī Latviešu amatnieku palīdzības biedrības priekšnieks
Sīpolu Ingus. Tas nu bija tāds tautietis, kas savas runas arvien iesāka: «Sveiki,

mīļie latvieši
.. . sveiki, tautas brāļi!

..
.» Bet priekš Latviešu biedrības teātra

lūgumu pilsētai pēc subvencijas viņš nekad neparakstīs, jo viņi to teātri nekad

nevadīs plašākā garā, bet tikai «šaurā kliķes nolūkā» . . .
Viņš tiem vīriem to
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pasacījis un vēl «Dienas Lapā» atklāti paskaidrojis: «Lai paraksta lūgumu, kādas

biedrības to grib, Latviešu amatnieku palīdzības biedrība to neparakstīs, un lūdzu

mūs mierā laist...»

«Ja tā ir, tad jau citādi nevar!» sapulces majoritāte kā viens vīrs iesaucās
.. .

«Lai viņi ar savu teātri brauc pupās . . .»

Hofmanis un Kalniņš jau ieskatīja savu lietu par zaudētu un nemēģināja vairs

nemaz pretoties
.
.

.

Sapulces vadonis, rezumēdams izteiktās domas, vēl piebilda: «Tai teātra jau-

tājumā tās nav pilnīgi manas domas, ka tur vienai kliķei vien būtu darīšana.

Latviešu teatrs zem apstākļiem tomēr var būt tautas kopēja lieta . . . Bet to es uz-

sveru vēlreiz un tas ir pilnīgi izslēgts, ka pie «Dienas Lapas» varētu būt kāds

kapeiks noblēdīts vai aizgājis kur sānis . . . Nu tagad es likšu balsot, vai sapulce
ir ar mieru «Dienas Lapas» nodrošināšanas labā piemaksāt klāt tik lielu

sumu,

cik liela katra dalības nauda? Kas par to, lai pieceļas!»
Piecēlās Ērkulītis, Altberģis, Veinberģis un vēl citi tuvāki piekritēji un paši

veči, bet vēl nebija majoritāte. Naudas jautājums arvien tāda kutelīga lieta!

Veči diezgan bailīgi un nedroši lūkojās apkārt. Opozicijā smīnēja. «Āre,
biedri,» Bisnieks vēlreiz paskaidroja, «kurš grib, lai «Dienas Lapa» pastāv, un

negrib viņu Latviešu biedrībai
par patikšanu slēgt, tas lai pieceļas . .

.
Bet, kas to

Latviešu biedrībai
par patikšanu grib izputināt, lai paliek sēžot ...»

Šādu argumentu visi saprata daudz labāki, un sapulce gandrīz kā viens vīrs

piecēlās. Palika sēžot tikai tie trīs oponenti, bet arī tie nejutās omulīgi, jo vis-

apkārt tos gribēja acīm nobadīt . . .
«Tātad ar visām balsīm pret trim,» Pudiķis konstatēja. Opozicijā slēpa savas

galvas aiz citu mugurām . . . Arī Lapas Mārtiņš bija piecēlies . . .
Pēc nobalsošanas paši karstākie patrioti jau spiedās ap galdu maksāt savu

daļu .. .
Pats pirmais bija namdaris Pēteris Mednis . . .

«Cik tad tur tās naudas bija vajadzīgs?» tas jautāja.
«Nu, cik tad jums bija?» Pūcīts jautāja pretim. «Simts rubļu

...

Nu tad vēl

simts rubļu . . .»

«Doču, doču» (dod šurp), Bisnieks kā kasiers steidzās saņemt naudu. Mak-

sāja arī Zanders Martinsons un vēl viens otrs jau tūdaļ uz pēdām.
«Mēs nemaksāsim!» Hofmanis un Kalniņš iesaucās, nevarēdami to paciest.

«Mēs no «Dienas Lapas» izstājamies! . . .»

Viņus sagaidīja tikai ņirgājošās sejas ..
. «Stājies jau nu labāk laukā!» Plo-

riņš iesaucās . . . «Domā, ka tevi lūgs, lai tu paliec!»
Un to sacīja cilvēks, uz kura viņi taisni bija būvējuši. Viņi redzēja, ka tiem

še vairs piekritēju nav, un tādēļ, kaunīgi apkārt skatīdamies, līda uz durvju

pusi
.. .

Ērkulīts un vēl daži iesvilpās, un viņi taisījās, kā tikai tiek laukā
.. .

Pēc tam visi citi no večiem stādītie priekšlikumi tika pieņemti vienbalsīgi, un

sapulce nobeidzās, kā to labāk vairs nevarēja vēlēties
.
. .

Pēc sapulces Pūcīšu Ģederts apmierināts sacīja: «Nu mums vairs nav jābīstas,
ka Latviešu biedrības vīri mums uzspiedīs revizijas padomi ... Ja mums tā «Die-

nas Lapa» nodrošināta, mums nodrošināta arī banka ...»

Kur tad nu ies? Bisnieks domāja uz Vērmaņa parka lielo restorānu. Tādēļ ka

Plausis viņiem tik ilgi nozudis un nav rādījies, viņam jāizmaksā, un Pļausim atkal

nekas tur nebija pretim. Lai nāk līdzi, viņš izmaksās krietnas vakariņas . . .
Viņam gāja līdzi Olufejevs, Pūcīšu Ģederts, Pēteris Bisnieks un redaktors

Bergmanis
..

. Plausis izmaksāja krietni. Tur viņi pie tam vēl kadu no

lielākiem akcionāriem, kurš nebija, paguvis ierasties uz sapulci un tadeļ gribēja
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zināt, kas izspriests . . . Tas bija Jānis Stučka no Stukmaņiem, kas tirgojās stipri
ar kokiem . . . Liels virs, sārtu vaigu un kupliem matiem.

Viņam apstāstīja sapulces lēmumu. «Vai tad mv nu simtnieku arī ņemsi
pretim?!» tas jautāja.

«Doču, doču!» Bisnieks bija žigli klāt ar savu maku. Bet tautietis gribēja bez

tam te iestāt viņu kompānijā un lika arī nākt savai kārtai šampanieša . . . Viņš
gribēja iedzert uz «Dienas Lapas» veselību

..
.

Pēteris Bisnieks nu viņam apstāstīja, ka «Dienas Lapai» pēc tam, kad tai nu

nodrošināta drukātava, esot lieliska izredze uz nākotni. Ja tikai tā nu dabūtu labu

redaktoru
... Jo Bergmanis atstājoties, bet viņa vietā vajadzētu kādu jaunu,

krietnu spēku . . .

«Vaī, ti jau muns dēls Pēteris varētu!» Stučka iesaucās. «Tis jau ar

Bergmaņa Frici Pēterburgā gāja reizē skolā . . .»

Tas bija patīkams priekšlikums, kuru arī Bergmanis ar visiem spēkiem pabal-

stīja. Stučkas dēls Pēteris patlaban kā bija nobeidzis Pēterpils universitātē juris-
prudencijas fakultāti un piestājies pie zvērinātā advokāta Jāņa Kļaviņa par

palīgu . . . Tas to lietu tīri labi varēja izdarīt. 197

Uz to bija liela iedzeršana, kura beidzās ar kafeju un benediktinieti otrā rītā.

Plausis jau sen būtu varējis aizbraukt uz jūrmalu, bet viņš to bija pavisam aiz-

mirsis . . . Pēdīgi vēl ieradās Pēteris Krauklīts no jūrmalas, gan smagu galvu no

vakarējā koncerta, tomēr tas «uzpasēja savu šefti» un devās uz savu būvi
..

.

leraudzījis viņu garām ejot, Plausis, mādams ar roku, pieaicināja klāt.

Kad tas bija druciņ «pachmilājies», Plausis veda lietu tālāk
. . . «Nu, kas ir,

Krauklīt,» viņš sacīja, «iztaisīsim to šefti
.. . Tev vajaga naudas, bet kasei va-

jaga mājas ...
Ko tu domā, kad kase atpirktu tavu namu Elizabetes ielā

Nr. 16?
..

.»

Krauklīts mazliet it kā no prieka sadrūvējās ... «Ja tas notiek,» viņš sacīja,

«tad es lieku tūdaļ pusduci šampanieša galdā . .
.»

«Tas ir par maz,» Pūcīts atbildēja. «Vienu procentu no pirkšanas sumas tev

jāziedo «Dienas Lapai» ...»

Krauklīts saviebās. «Kas man par daļu, kur jūs to naudu liekat
...

Es savu

provīzijas procentu izmaksāju, lieciet viņu, kur gribat . ..»

«Bet zini, ka tas tad iet priekš «Dienas Lapas»,» Bisnieks paskaidroja. «Sefte

paliek šefte ...»

Viņi sāka un sāka, līga par cenu un beidzot vienojās. Par 75.000 rubļiem.
Cik viņš tur skaidrā naudā dabūs ārā, to viņš vēl nezināja, jo viņam pirms bija

jānolīdzina neatliekamie maksājumi krājkasei. Bet ātrāk tā lieta netiek kustināta

no vietas, pirms viņš priekš «Dienas Lapas» iemaksā to vienu procentu .. .
Par to viņš palika ļoti domīgs. «Kāds tad tur man liels labums?!» viņš

sacīja . . . «Ja jūs vēl atrēķināt tūdaļ parādus . . .»

«Bet, ja tev parādi nolīdzināti, tev izredze dabūt jaunu aizņēmumu,» Pūcīts

paskaidroja. «Un, ja tu būsi ziedojis «Dienas Lapai», tad mūsu partiia ieskatīs

tevi par viņas labvēli un nekādas ierunas necels, ja mēs tev aizdodam. Citādi viņi
saka: Āre, pašu cilvēkam jūs neizdodat, bet māmuļniekam un «Dienas Lapas»

pretiniekam jūs aizdodat . . .»

Krauklīts piesarcis klausījās. Viņš to «Dienas Lapu» ne acu galā nevarēja

ieraudzīt, bet tagadējos apstākļos nedrīkstēja to klaji izsacīt
.. . Viņš tadeļ aiz-

bildinājās ar citu iemeslu . . . «Man tad būtu jāiemaksā 7500 rubļu?» viņš sacīja.

«Kur lai tos nemu?»
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«Ja tu tīrā tūdaļ iemaksā, mēs tev atlaižam
par 6000 rubļu,» Pūcīts sacīja

. . .

«Redzi, tu tad nopelni 1500 rubļus ...»

«Laba šefte!» Bisnieks, viņu it kā kārdinādams, piebilda...
Pēteris Krauklīts bija nostādīts pavisam komiskā stāvoklī. . . Tāpat kā kaķis

pie gārdas desas, bet uz augstas vāceles
...

Tu viņu redzi un varētu dabūt, bet

nevari pie tās pietikt . . .

Ludvigam Pļausim turpretim nepatika, ka viņa draugu tā spīdzina . . . «Krauk-

līts ir liels cilvēks, viņš rada jaunas vērtības,» tas sacīja. «Mēs arī dažs labs

naudu nopelnam, bet mēs pelnām to priekš sevis . . . Bet viņš rada vērtības, kuras

nāk par labu visai tautai. Viņa vārdu daudzinās nākošās paaudzes, kad mēs jau
sen būsim aizmirsti

. . . Tādēļ viņam katrā ziņā vajag izpalīdzēt ...»

«Nu palīdzi, palīdzi!» Bisnieks it kā ironizēdams sacīja . . . «Tu taču itin labi

vari ...»

«Zināms!» Plausis iesila. «Un es to darīšu arī. . . Es gādāšu tos seši tūkstoši

rubļu .. . Bet jūs viņam tad atvērsiet jaunu kreditu un viņam naudu neliegsiet,
kamēr viņš nobeidz savu lielo darbu. Jūs man to apsoliet uz savu goda vārdu!. . .»

«Ja jau tikai kasē nauda būs un viņš pareizi turēsies,» Pūcīts vienaldzīgi
sacīja . . . «Kā viņam esam jau devuši, tā dosim arī uz priekšu

. .
.»

Bisnieks neko nesacīja, bet Olufejevs tikai diaboliski smīnēja. It sevišķi uz

tam, kad Plausis piedāvājās ieķīlāt priekš Krauklīša obligāciju .. .
«Ja tikai tā ir laba obligācija, kāpēc tad ne!» Pūcīts apsolīja aizdevumu.

Krauklīts bija dziļi aizkustināts. «Es jau domāju, Ludvig, ka man par visu

to tikai tev jāpateicas. Pateicos tev, draugs! Ja es dabūju savu lielo darbu no-

beigt un nāku cauri, es tev to nekad neaizmirsīšu! . . . Mēs jau vēl dzīvosim
.. .

varbūt, ka arī kādreiz no savas puses varēšu tev līdzēt ...»

Arī Plausis no savas puses bija pretim aizkustināts. «Tā
mums, Pēter, pa-

saulē jādzīvo, vienam caur otru
.
.

.
vienam caur otru . . .»

Olufejevs tikai diaboliski smīnēja. Pļausim tas uzkrita. «Kāpēc tu, Olufejev,
tā? . .

.

Vai tas tev nepatīk?»
«Es tur par tādām valodām maz ko dodu,» tas asi atbildēja . . . «Pasaulē ir

tā: . . . katrs priekš sevis, bet dievs priekš visiem! ...»

«Kā?!» Plausis it kā aizskarts iesaucās. «Vai tu domā, ka es tevi atstāšu

ķezā!
..

. Mēs taču stāvam drusciņ ■— — «tuvāk»,» viņš gribēja sacīt, bet patu-

rēja šo vārdu pie sevis . . . «Cik tev tur liela bija tā vajadzība? . . .»

«Pateicos
...

es iztikšu!» Olufejevs dzestri atmeta ar roku
.. .

«Tev nevajaga

tik daudz par mani rūpēties
.. .

Katrs priekš sevis, bet dievs priekš visiem . ..»

Plausis viņu pētoši uzlūkoja. Viņam bija ap dūšu kā citkārt Polikratam, kurš

ziedoja jūras dievam balvu, bet tas to neņēma pretim.

Žigli viņš paskatījās pulksteņu un samaksāja tēriņu. «Man jātiek uz vilcienu,»

viņš sacīja. «Olufej, vai tu nenāksi man gabaliņu līdzi? . . . Gribu ar tevi drusciņ
parunāt ...»

«Labi!» tas atbildēja. «Man ar uz to pusi jāiet .. .»

Viņi atvadījās no citiem un gāja . . . ledami klusēja. Plausis diezin kāpēc tik

nemierīgs. Viņš diezin ko būtu devis, lai paturētu Olufejevu pie laba prāta .. .

«Olufej,» viņš beidzot sacīja, «vai varu aizvest Zaņai no tevis samierinošas

labasdienas?»

«Kāpēc?!» tas diaboliski smīnēja. «Ko viņai manas labasdienas līdz?
.. .

Viņai taču tāpat labi iet ...»

Plausis piesarcis klusēja, it kā piepliķēts puika .. . «Brauc man līdzi!» viņš
beidzot kautrīgi iebilda. «Izrunāsimies vēlreiz prātīgi . .

.»
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«Nevaru!» Olufejevs atbildēja. «Man jātiek uz jauno apgabala tiesu . ..»

Plausis piepeši it kā satrūkās. «Ko tur?!»

«Man tāda maza darīšana pie prokurora,» Olufejevs diaboliski smīnēja.
Bet Plausis nobāla. Kas vainīgs, tas bailīgs! Priekš gara acīm viņš jau redz,

ka Olufejevs, nostājies pozā pret prokuroru, saka: «Jūsu augstdzimtība! .. .

Man ir pierādījumi, kas atklāj kādu neģēlīgu noziegumu... Ir apdrošinātas
personas par

lielām sumām, bet tās vēl nav mirušas. Viņu papīri pielikti klāt

līķiem, par kuriem saņemta apdrošināšanas suma
..

.» To iedomājoties, viņam
tīri kājas trīsēja.

Viņš apstājās. «Olufejev, saki man to patiesību: vai tu turi uz mani ļaunu

prātu? . .
.»

«Kādēļ?» tā acīs pamirdzēja spīdzinošs smaids.

«Nu tādēļ — — tādēļ, ka man tik labi iet!
..

.» Plausis nesamanīja, ko

sacīt. «Man patiešam ir vairāk laimes nekā saprašanas . . . Bet lūdzams ļaunu
prātu tādēļ neturi . .

.»

«Kādēļ tad ļaunu prātu?!» Olufejevs valšķīgi nobraucīja bārzdu. «Tu rīko-

jies priekš sevis . . . Katrs dara tā, kā priekš viņa iznāk labāki ...»

«Olufejev!» Plausis pēc īsas klusēšanas it sentimentāli iesaucās
.. .

«Es taču

tev arvien esmu bijis mīļš draugs .
.
. Esmu tev palīdzējis, cik vien spējis ...»

«Paldievs tev par to!» Olufejevs attrauca . . . «Par to labu būšu tev arvien

pateicīgs . . . Bet tagad nu dzīvo vesels, jo man ir jāiet ...»

«Nu, kur tad tik steidzīgi skriesi!» Plausis vēl lūkoja viņa roku aizturēt
.. .

«Nu apmeklē taču mūs . . . kādreiz atbrauc! . . .»

«Gan jau, gan!» tas atkal diaboliski nosmīnēja. «leradīšos varbūt vēl drīzāk,
nekā tu gaidīsi ...»

Atsveicinājušies tie devās katrs uz savu pusi .. .

Bet Plausis vēlreiz apstājās un viņam pakaļ nosauca:

«Bet, Olufej! . . . Kad tu brauc, tad paņem kādus labus draugus līdzi »

«Nu, protams, protams,» tas atmeta ar roku . . . «Gaidi mūs . ..»

Stāvēdams uz vietas it kā sālsstabs, Plausis vēl noskatījās, kā tas iegāja

jaunajā apgabala tiesas ēkā
.. . Arvien lielāks palika viņa iekšējais nemiers, un

sirds viņam traki pukstēja . . .

«Blēņas!» viņš beidzot pameta ar roku . . .«Olufejevs tāds cūka nevar būt . . .»

Un, pametis ar roku tuvākajam fūrmanim, tas aizbrauca ar to uz dzelzceļa

staciju . . .

Diena bija pagājusi kā pa miglu .. . Kad Lūcija piecēlās, tā acumirklī

nezināja, kur atrodas, un tikai vēlāk atjēdzās ..
.

Viņas sirdī modās it kā līgsmība un līdz ar to sēras, un arī vēl galva drusciņ

sāpēja no vakarējiem šampanieša un vīna reibiem . .
.

«Bet kur tad viņš?» tai žēli

iedūrās sirdī. . . Šodien viņa tam vairs nedusmotu
.. .

Piecēlās arī Zana, un viņas atrada nolikto zīmīti. «Rau, kur kavalieris?» tā

Luciiu valšķīgi pētoši uzlūkoja . . . «Vai tad jūs sastrīdējāties? ...»

Tumšais piesārtums Lūcijas vaigā liecināja par visu, kas noticis. Par atbildi

Lūcija apkampa savu draudzeni, paslēpa savu galvu pie viņas krūts.

«Kāpēc tad viņš projām skrējis?» Zana jokodama sacīja . . . «Nu, nu, gan

jau vinu dabūsim rokā
.
. .»

«Man ir viņš jāsatiek,» Lūcija, pārspējusi kaunu, skatījās viņai droši acīs . . .

«Man viņam daudz kas jāsaka ...
Es uz viņu nebūt neesmu ļauna . ..»
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«Muļķīte!» Zana pasmaidīja. «It kā viņš to nezinātu...»

Pārradās Ludvigs Plausis no pilsētas, ari krietnās paģirās un štimmungā .. .

Apprasījās mīļi pēc visiem . . . «Ko tad jūs vakar labu darījāt?»
«Mēs amizējāmies!» Zana īsi atbildēja.

Lūcija pārdzīvoja nāves bailes, ka viņa par visu to notikumu nesāk onkulim

stāstīt
.. . Bet Zana gan pati labāk saprata, ko viņa var un ko nevar stāstīt.

Viņa runāja gari un plaši par visu, bet
par Kārli ne pušu plēstu vārdu neiemi-

nējās . . .
Bet onkulim pēc tādiem darbiem tautas druvā vajadzēja miera. Kamēr viņš

atpūtās un izdusējās, viņas vienas pastaigājās pa kāpām un mieloja acis. Lūcija
ar skaistiem moderniem kostimiem, bet Zana ar tiem un vēl ar skaistiem vīriešu

stāviem .. .
Bez tam viņas vēl ļoti uzmanīgi raudzījās pēc viena, bet velti!

..
.

Nekur viņu ieraudzīt
...

«Aiziesim pie viņa mājā, es zinu, kur viņš dzīvo,» Zana lika priekšā. «Tu

jau vari apciemot savu brāli .
.
.»

«Brāli gan,» Lūcija atbildēja .
.
. «Tas mans pienākums

..
.»

Bet viņa pati pie sevis lieliski samelojās, jo brāļa dēļ nebūtu tur savas acis

rādījusi.
Viņas sasniedza Perlanta dzīvokli, un Zana apjautājās pie saimnieces pēc

jaunajiem cilvēkiem . . . Izrādījās, ka viņu nemaz nav mājā . . . «Viens no jauniem

kungiem,» tā saimniece teica, «šorīt izgājis, bet otrs nemaz nav bijis mājā ..
.»

«Nu, gan jau satiksim uz priekšu,» Zana mierināja. «Viņš mums neizbēgs .. .

Redzēsi, — pats būs klāt »

Bet viņas to nesastapa nekur
. . .

Tikai otrā rītā, kad Plausis bija jau izgulējies, kārtējā dzīve šinī familijā

atjaunojās
.

. .

Vēlu, kā jau bezdarbnieku dzīvē parasts, tie sapulcējās pie savas rīta kafe-

jas .
.
. Tikai Lūcija, kura kā lauku saimniece bija radusi agri celties, bija pilnīgi

apģērbusies, mājas kungs turpretim bija vēl rīta svārkā un mājas kundze cakotā

nakts jakā ar rozā šleifēm pār krūtīm
.. .

Izņemot Lūciju, kurai no vaiga varēja nolasīt pārdzīvojumus, —
— viņa bija

nopietna un klusa, —
— pie galda valdīja arī īsts rožains gara stāvoklis, justa-

ment tā, kā pie jauniešiem medus mēnešos . . .
Zana lēja viņam kafeju zelta tasē,

ko tas pateicīgi ņēma pretim
..

.
«Tu Ludvig,» Zana sacīja, «vai mēs abas šodien nevarētu aizbraukt uz pil-

sētu
. . .

Lūcei būtu šis tas jānopērk . . .
Bez tam es arī labprāt paņemtu to rotu,

ko tu man apsolīji . . . Nokaulēta viņa jau sen stāv ...»

«Katrā ziņā, — kas solīts, tas jādabū, mīļā sirds!» viņš attrauca. «Bet, ja

es tevi lūgtu, vai tu nevarētu to lietu drusciņ atlikt
.. .

Man tā nauda ir, bet uz

ātru roku jāizpalīdz kādam labam draugam .
. .»

«Olufejevam?» viņa jautāja.
«Arī tam būs jāaizdod,» Plausis atteica . .

.

«Bet vēl jo steidzīgāka vajadzība
ir Pēterim Krauklītim .

.
.»

«Krauklītim?» Zana it kā nesaprazdama iesaucās. «Par ko tad tam?»

«Viņš ir mans draugs,» bija atbilde.

«Es tevi, Ludvig, nesaprotu,» viņa pēc īsas klusēšanas aizskarta turpināja .. .
«Viņa sieva un meita nezin, kur savus degunus celt, un tu viņam aizdod

naudu?
.
.

.
Izrādās tīri, ka Krauklītis tev būtu vairāk nekā es

.
. .»

«Ja es viņam nepalīdzu, tad, neraugot uz viņa lielo rocību, tas var palikt par

übagu,» Plausis paskaidroja.
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«Vēl labāk!» Zana enerģiski atcirta
.. . «Tad viņas mācīsies tos degunus-

zemāku turēt ...»

«Zana, esi taču pacietīga ar mani!» Plausis lūdzās. «Mēs taču visi esam

cilvēki, un mums vienam otram ir jāpalīdz. Es taču arī kādreiz varu nonākt tādā

pašā stāvoklī? Ja mani neviens neglābj, man var notikt tāpat ... Jā, jā, cilvēki,

netiesājiet, tad jūs netapsiet tiesāti ...»

«Tu man sāc palikt jūsmelīgs!» Zana viņu cieši uzlūkoja. «Vai mums nabagu

dēļ dievs jālūdz? Ja tu pa priekšu gribi palīdzēt visiem nabagiem un tikai tad.

manis iegādāties, tad jau gan man maz kas atliks
..

.»

«Zana, mīļā,» viņš atbildēja ar lūdzošu skatienu, «nu, pacieties taču vēl

drusku
.. .

Tu taču zini, kas tu man esi — —» Bet piepeši, it kā tagad tikai

nojauzdams, ka arī Lūcija te klāt, viņš piesarcis apklusa . . .
«Lūcijai arī jaunas garderobes vajaga,» Zana tālāk turpināja. «Vai tu gribi,,

lai viņa staigā kā pelnrušķe? . . .»

Lūcija, tumši piesārtusi, sekoja visām šīm valodām
. . . Viņa pirms nevarēja

īsti saprast, bet nu beidzot tai bija skaidras šīs attiecības, kādās viņas onkuls

atradās ar šo sievieti.

«Manis dēļ daudz nerūpējieties, tante,» viņa pazemīgi sacīja
..

. «Man pie-

tiktu, ja es kur dabūtu darbu un varētu sev maizi nopelnīt . . . Par brīvo laiku es

tad gribu mācīties un izglītoties ...»

Tas bija viņas lielais mērķis un pamats, kādēļ viņa savu vīru atstāja
.. .

Bet

nu ar Kārļa jaunu ielaušanos viņas iekšējā dzīvē viņa jutās no šī pamata no-

grūsta un lielā mērķa novirzīta . . . Tādēļ viņa jutās it kā nabaga grēciniece .. -

«Tādas muļķības!» Zana atraidoši atmeta ar roku . . . «Onkulis aizsviedis

tūkstošus svešiem ļaudīm un savai miesīgai brāļa meitai ļaus strādāt kā kal-

ponei?! . . .»

«Manis dēļ!» Plausis beidzot padevās
.. .

«Nu. tad brauciet arī uz to

Rīgu ...»

Te bija dzirdami soļi un svešas balsis. It kā ko paredzēdams, Plausis iztrū-

cies vēroja
.
. . «Olufejevs?! . . .»

«Jā!» Zana errīgi attrauca. «Atkal šis vecais übags mūs te traucē ...»

«Liekas, ka tam vēl kāds līdzi?» Plausis gribēja sacīt, bet vārdi tam nomira

uz lūpām . . .
Olufejevs ar kādu kroņa ierēdni jau nāca pa durvīm. «Labdien, Pļausi!» tas

apsveicinājās .. . «Tu lūdzi, lai tevi apmeklēju un paņemu,
līdzi arī kādu labu

draugu . . . Te nu mēs esam!
. . .»

«Kā, es nesaprotu?!» Plausis iesaucās. «Kas tad tas ir par kungu? ...»

«Apgabala tiesas prokurors,» Olufejevs diaboliski pasmaidīja. «Viņam te esot

pie tevis kāda darīšana .
.

.»

«A, Olufejev!» Plausis iesaucās, drīzāk izbrīnījies nekā izbijies. «Tad tu tie-

šām to varēji?! . . .»

«Jā! Man nebija nekāda iemesla tavus grēkus slēpt,» Olufejevs atbildēja.
«No dzīvības apdrošināšanas biedrības man par

uzrādīšanu tiek ievērojama
suma

. . . Katrs priekš sevis, dievs priekš visiem!
.
. .»

«Tā, tā, tā!» Plausis it kā bez balss sacīja un lūkoja pieturēties pie galda
malas, lai neapkristu

.
.

.

«Ko viņš tur muld?!» Zana īgni sacīja. «Es tur nekā nesaprotu...»
«Tūlīt tu dzirdēsi!» Olufejevs attrauca. Prokurors pa tam jau bija izkravājis

savu mapi .
.
.

«Jūsu vārds ir Ludvigs Plausis?» tas jautāja. «Otras ģildes tirgotājs?»
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«jā—a,» Plausis atbildēja. «Otras ģildes tirgotājs
..

.»

«Mēs nākam pie jums ļoti nepatīkamā uzdevumā,» prokurors turpināja, «jūs
esat aizdomās par

kādu lietu, par kuru draud katorgas sods
. . . Tādēļ lūdzu no

istabas vairs neiziet, mēs izdarīsim pie jums tūdaļ kratīšanu ...»

Bija ienākuši arī pāris policisti, kuri gaidīja uz prokurora mājienu.
«Nav vajadzīgs!» Plausis, galvu nokāris, sacīja . . . «Es jau neliedzos

.. .

atzīstos par vainīgu ...»

«Mans dievs!» Lūcija izbijusies iekliedzās, un arī Zana pietvīkusi iesaucās:

«Ko tas lai nozīmētu?
...

Es nekā nesaprotu ...»

Prokurors viņai deva vajadzīgos paskaidrojumus. «Tas kungs ar iepriekšēju
nodomu un svešu dokumentu palīdzību izkrāpis no apdrošināšanas biedrības ievē-

rojamas naudas sumas. Viņa apdrošinātās personas vēl dzīvo, bet viņu pases

un dokumentus tas pielicis svešiem līķiem, par kurām tad saņēmis apdrošināšanas
prēmiju . . .»

«Tas nevar būt?!» Zana pietvīkusi iesaucās. «Tie ir Olufejeva meli
. .

.»

«Ir taisnība, Zana!» Plausis, galvu nokāris, nopūtās .
.
. «Esmu licis

par
daudz uz vienas kārtes

.. .
kas darīts, padarīts! .. . Tikai, — —- vai viņam to

vajadzēja — —»

«Ā, tad tu pats atzīsties?!» Zana pietvīkusi uzreiz mainīja toni... «Tu,

godīgā mājā dzīvodams, esi nodarbojies ar neģēlībām . . . Gaužām smuki!
...

Es

no šīs lietas, cienīgā augstā tiesa, nekā nezinu,» viņa griezās pie prokurora.
«Viņš ir tikai mans piedzīvotājs un vairāk nekas!

. . .»

«Jūs jau arī netiekat apvainoti,» prokurors paskaidroja, visu vērību piegriez-
dams Pļausim

. . . «levērojot jūsu labprātīgo atzīšanos, es jūs uzaicinu nodot visu

savu korespondenci un dokumentus caurlūkošanai
. . .

Tāpat arī jums būs jāie-
maksā desmit tūkstošu rubļu zologa, ka ieradīsieties pie tiesas un nopratināšanas.
Citādi esmu spiests jūs likt uz vietas apcietināt ...»

«Se jums būs visi mani papīri,» Plausis izvilka no rakstāmā galda atslēgu un

atslēdza atvilktnes
..

. «Naudas man gan nav tik daudz klāt
.. .

Bet, ja jūs

gribat mani pavadīt uz pilsētu vai ņemt pretim vērtspapīrus, tad varu jums šo

sumu iemaksāt ...»

«Kādi ir jūsu vērtspapīri?» Prokurors jautāja. «Trezoršeines mēs ņemam

pretim ...»

Plausis atslēdza naudas skapi un tos parādīja. Daži no tiem derēja.. . Iztrūk-

stošo viņš piemaksāja klāt skaidrā naudā un dabūja kvīti . . . Tomēr līdz proto-

kola sastādīšanai prokurors lūdza viņu vēl paciesties, tad viņš varēšot iet, kur grib.
Kamēr tika sataisīts garlaicīgais protokols, Zana pietvīkusi staigāja pa

istabu.

«Tad tik daudz esmu zaudējusi, uzticēdamās akli cilvēkam .
.
. Man, godīgai vīra

sievai, tas jāpiedzīvo?
..

.» Viņa uzreiz it kā izmainījusi savu dabu; no agrākā
cēluma un maiguma vairs ne vēsts! . . . Lūcija sēdēja tikpat kā piepliķēta, un pat

Olufejevs atturējās no diaboliskā smīna
.. .

Prokurors .vēl uzņēma Plauša adresi pilsētā un jūrmalā .. . «Drīzi dabūsiet

uzaicinājumu ierasties pie izmeklēšanas tiesneša, ko lūdzu ievērot . ..»

Tad viņš aizbrauca
.
.

.
bet Olufejevs palika vēl turpat sēžot . . .

Ilgi neviens nedrīkstēja ne pacelt acu,
lai

gan it visiem bija tik daudz uz

dūšas
...

«Klausies, Olufejev!» Zana viņu. cieti uzlūkoja. «Tu zini, mēs neesam mazi

bērni . . . Tā obligācija, kas ingrosēta uz tavu namu un blanko cedēta, ir manas

rokās
... Ja tu mani ņem atpakaļ un noliedz visas tenkas par maniem sakariem,

tad tu esi glābts? Ja ne, tad zini — — es piedzīšu visu līdz pēdējai kapeikai. . .»
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Olufejevs diaboliski pasmaidīja. «Es tevi ņemu atpakaļ, bet tikai ar visam

sievas tiesībām un pienākumiem ...»

Viņa neatbildēja un ari nepretojās
.. .

Redzams, ka viņi klusu sapratās .. .

Viņa tikai mazcienīgi noskatījās sāņus uz sagrauzto Pļausi.

«Onkul, mans nabaga onkul!» Lūcija vairs nevarēja nociesties un raudādama

krita viņam ap
kaklu. . . «Teic, kas tad ir tik briesmīgs noticis?!»

«Nabaga bērns, es tev vairs nekā nevaru līdzēt!» tas sažņaugts sacīja
.. .

«Es nezinu, kur tu nu paliksi un kā tu dzīvosi ...»

«Es eju atpakaļ pie sava vīra, lai viņa iet pie sava,» Zana kodīgi piebilda . . .
«Ko jūs runājat?!» viņa it kā izbiedēta uztraucās... «Nemūžam, tad labāk

diezin ko! . . .»

«Jā, ko tad jūs domājat?!» Zana viņu asi uzlūkoja. Ne vēsts vairs no tiem

smaidošiem glāstiem, kādus agrāk vecākā draudzene pret viņu izrādīja.
«Mans dievs!» Lūcija, rokas žņaudzīdama, lūdzās. «Dodiet man tikai kādu

kaktiņu, kur piemist, kamēr dabonu vietu. Es savu maizi nopelnīšu . ..»

«Jūs taču, kundze, sapratīsiet, ka nevarat no manis prasīt neiespējamo,» Zana

enerģiski atmeta ar roku
.. .

«Es esmu godīga vīra sieva un varu nākt sliktā

slavā, ka pieturu no vīra aizbēgušu sievu .
.

.»

It kā negribēdama savām ausīm ticēt, Lūcija viņu uzlūkoja . . .
Tās bija lietas

un notikumi, kurus viņa nevarēja apķert, un domas viņai griezās riņķī pa

galvu
.
.

.

«Kad mums bija naudas līdzekļu diezgan,» Zana paskaidroja, «tad mēs

daudz ko sev varējām atļauties .. . Tagad apstākļi citādi, un mums uz tiem jā-
skatās

... Nevajaga taču tā «anstelēties»! . . . Kādēļ tad jūs nevarat iet atpakaļ
pie vīra ...»

«Tad tiešām jūs no manis gribat nogriezties,» Lūcija skumji sacīja. «Jūs

gribat mani dzīves jūrā atstāt vienu kā atklīdušu salmiņu?!»
«Nu tad ejiet pie sava lepnā brāļa, kas citus zin tik tiesāt,» Zana sapīkusi

attrauca.
—

«Vai arī pie sava mīļākā .
. .»

Un taisni tas bija tas, kas Lūcijai gulās smagi uz dvēseles. Viņa juta, ka

kauns durstīja tai vaigus kā adatām
.. . Viņa sabruka kā nabaga grēciniece un

aizklāja vaigu rokām
. . .

«Es jau eju, es jau eju!» viņa beidzot saņēmusies sacīja. «Negribu jūs ilgāk
apgrūtināt . . . Mans nabaga, nabaga onkuli . ..»

Un, saķērusi savas nedaudzās mantiņas, viņa izslīdēja pa
durvīm

. . .

Divdesmitā nodaļa

Kad Kārlis vakarā vēlu pārradās dzīvoklī, Perlants jau atradās gultā un svai-

dījās kā drudzī. ..*

«Vai tu esi slims?» Kārlis bažīgi jautāja.

«Nē,» Perlants raudzīja smaidīt, «tikai mazas nepatikšanas.»
Kārlis nomanīja it labi, ka draugam nav tā ap dūšu, ka tas varētu smaidīt. . .

Bet arī viņam pašam tāpat
. .

. Viņam bija tā, it kā draugs jau zinātu par viņa

zemo rīcību un justos par to sāpīgi ievainots. lestājās dziļš klusums
.. .

Kārlis tomēr nevarēja ilgāk panest iekšējo nastu, kas viņu smagi nospieda.
Viņš sajuta vajadzību atklāt savu vainīgo vietu un lūgties piedošanu. Kā to atkal

izlabot?
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«Perlant, es tevi lūdzos!» viņš saķēra drauga roku. «Ir noticis kaut kas, ko

es negribēju — —»

«Zinu jau, zinu, mīļais zēn, saprotu!» Perlants attrauca. «Tu taču nevarēji

atgriezt manai māsai muguru un nevarēji arī zināt, ka viņa no sava vīra aizbē-

gusi ... It neviļus tu esi sadūries ar korporācijas principiem
.. .

bet ne mazāk

teV tādēļ jācieš ...»

«Kā?!» Kārlis neizprazdams jautāja.

«Satiku Pudiķi,» Perlants turpināja. «Komiļtoniem tas viss zināms, un tie

vislielākā mērā uztraukti
.. .

Briesmīgi slikti tas tev pierakstīts
...

Uz krāsām

tev, draugs, šinī semestrī nav ko cerēt ...»

Kārlis aiz pārsteiguma izkrita tikpat kā no mākoņiem. Viņa noziegums tātad

atradās pavisam citur, nekā viņš to meklēja! . . . «Kad tik vien būtu tās nelai-

mes!» viņš mazcienīgi noraustīja kamiešus.

«Protams, ka tu tieci ar veselu ādu cauri, ja tu aizrādi, ka tā ir bijusi mana

māsa,» Perlants kautrēdamies turpināja. It kā viņam nāktos grūti izsacīt to vārdu

«māsa» .
.
. «Bet man tad — — es vēlētos labāk zemē ielīst ...»

«Ja tev tur kādas nepatikšanas, es jau varu arī klusēt,» Kārlis atbildēja.
«Man taču nevienam nav uz deguna jāraksta, ar ko es satiekos. Es jau arī

neprasu citiem, lai tie man to uz deguna raksta . . .»

Perlants ar atbildi vilcinājās. «Man gandrīz labāki patiktu,» viņš beidzot sa-

cīja, «ka tu to paturētu pie sevis .
. .

Bet, kā jau sacīju, tu ar to savu stāvokli

padari sliktāku
. . .»

«Neviena vārda es nesacīšu! un ar to lieta beigta!» Kārlis iesaucās. «Man

ari nepavisam nav nekāda pieturas punkta to citiem stāstīt . .
.»

Perlants par šādu sava drauga kategorisku apņemšanos drusku atplauka un

piecēlās pat kājās. Varēja redzēt, ka viņam ļoti daudz no tam attiecas.

«Es ar savu onkuli vēlreiz gribu nopietni parunāt,» viņš, soļodams pa istabu,

sacīja. «Ja viņš to negrib saprast, tad viņš man tīši bedri rok. Tad es no viņa
galīgi atsakos. Magone ir man solījusies, un es bez viņas nevaru dzīvot ...»

Atkal uz brīdi klusums. «Es vēl arvienu nesaprotu,» Kārlis beidzot ieminējās,
«ko tu esi nogrēkojis un ko es esmu nogrēkojis? Ko tad mums īstenībā var

pārmest?»
«Ak tu naivais Ritulīt, kā tu to nevari Perlants viņu līdzcietīgi

uzlūkoja. «Mums daudz ko var pārmest
...

Še izlasi to vēstuli, tad tu to labāk

sapratīsi ...»

Viņš pasniedza Kārlim mazu kuvertiņu ar sievietes roku rakstītu vēstulīti.

Viņš lasīja:

«Cienīts Plauša kungs! Man ir ļoti žēl, ka Jūsu stundas manai Magonei esmu

spiesta pārtraukt. Jo viena no tām personām, kas vakar tik piedauzīgi izturējās,
ir, kā man tapis zināms, no sava vīra galīgi aizgājusi un uztura ar Jūsu onkuli

neatļautus sakarus. Ari tā otra persona man izlikās ļoti šaubīga, jo saki, ar ko

tu satiecies, un es tev teikšu, kas tu esi. Neraugoties uz to, tas jaunais cilvēks,

Jūsu istabas biedrs, taisīja viņām «honierus» un pie tam ļoti skaļā, uzkrītošā

kārtā. Labāko familiju kundzes to ir ievērojušas (jo visa publika bija uztraukta),

izteikušās, visiem dzirdot: ja tie seloņi tā uzvedas, tad mēs viņu ballēs par goda
dāmām vairs neiesim. Tā kā nu Jūs esat pie mums bieži redzēts viesis, tad pa-

saule var sākt domāt, ka arī mums ar šādām šaubīgām personām kāds pakārs.
No tā es gribu izbēgt un tādēļ lūdzu mūsu māju vairs neapmeklēt ...

Se klāt
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pielieku algu par nokalpoto laiku. Arī manai Magonei lūdzu netuvoties, jo, kamēr

Jūsu onkulis turas ar to personu, no tam nekas nevar iznākt. Piedodiet man, ja

es Jūs caur to varbūt sāpinu.

Jūs cienīdama, Māris Krauklīt,
dzimus Mikentāl.»

«Tā taču ir neģēlīga šaursirdība!» Kārlis sašutis iesaucās. «Ko tu uz tam

atbildēji? . . .»

«Acumirklī vēl nekā .
.

.» Perlants atteica.

«Tev pienākas viņai sacīt: piedodiet, kundze! Mana māsa nav nekāda šaubīga

persona — ■—»

Viņš pats it kā piesarcis apklusa, apzinādamies savu pēdējo soli
..

.

«Viņa nezin, ka tā ir mana māsa,» Perlants domīgi atbildēja, «neviens to

nezin
.. .

Un tādēļ tu darītu man lielu patikšanu, ja tu par to klusētu
.. . Kad

viņa vēl nebūtu sapiņķējusies ar to Olufejeveni. Jo tā dzīve, kāda pēdējā ved ar

manu krusttēvu, patiešām nav attaisnojama un ir tas piedauzības akmens, pār
kuru mēs klūpam . . . Lai nu būtu kā būdams, korporācijas principi mums jātura
svēti

..
.

Viss, ko mēs te varam darīt, ir parūpēties, lai konventa spriedums par

tevi būtu kaut cik mīkstāks. Lai tev nepelnītā kārtā krāsas neatrautu. Bet, ja tu

negribēsi nodot un noslēpsi patiesību, tad grūti gan cerēt .
.

.»

Smagu sirdi un asaru pilnām acīm Kārlis viņu ilgi uzlūkoja. «Ja tu tas ne-

būtu,» viņš sacīja
.. . «ja es tev tik daudz nebūtu parādā, ko man vajag par

labu griezt — — Bet dievs vien to zin, cik grūti man klusēt
.. . Man gribētos

šai šaursirdīgai kliķei, cik vien spēka, uzsaukt: «Apžēlojieties, tā taču mana

drauga miesīga māsa!» ...»

«Ak, nerunā taču vienmēr «māsa»,» Perlants nospiests sacīja, «tu nezini, cik

man sāpīgi to dzirdēt
...

Un tas jau lietu nelabotu! Jo tad man Magone uz vi-

siem laikiem būtu zudusi. Tagad vēl gribu pamēģināt ko darīt .
.

.»

«Labi!» Kārlis, sevi pārspēja. «Ja tas tev vajadzīgs, savu vārdu esmu jau
devis: es klusēšu ...»

«Tad dosimies rīt uz konventa sapulci, būs ļoti asa plūkšanās,» Perlants

sacīja. «Citādi es tur nemaz nebūtu rādījies, lai gan dienas kārtība arī bez tavas

lietas visai interesanta ...»

Un viņš tam izstāstīja visu kuplo dienas kārtību. No 111 Latviešu dziedāša-

nas svētku komitejas ienācis raksts, lai Selonija līdz ar citām korporācijām pie-
dalītos pie kārtības uzturēšanas

.. .
Tur nevienam nebūs ko pretim bilst, un

priekšlikums tiks vienbalsīgi ar patriotisku sajūsmu pieņemts . . . Tad būšot krāsu

izdalīšana, lai jaunie kārtībnieki ar visu «savu stāti» varētu nostāties tautas zel-

teņu acīs kā varoņi
. .

. Tādēļ šoreiz, cik paredzams, konvents ar krāsām daudz

neskopošoties, ievērojot šo ārkārtējo gadījumu
. . .

Tomēr bez Kārļa vēl divi citi fukši tik smagi bija nogrēkojušies, ka tiem

ne vien nebija uz krāsām ko cerēt, bet tie bija likti pat uz izslēgšanu. Jo pārāk
rupjā kārtā, pilnīgi apzinoties un ar nodomu, tie bija sacēlušies pret korporācijas
kārtību.

Noticis tas bija korteļa telpās. Oldermanis vienam no tiem uzsauc: «Fuksi,

padod uguni!» Bet tas lasa avīzi un nekustas... «Vai tu uz ausīm sēdi!?» otr-

reizējs uzaicinājums. Arī tagad vēl nekustas.

«Tilterich!» oldermanis saskaišas
..

.

«Par tādu neuzmanību es tev iekaru

piķi!» Un salej no visām glāzēm atvadājušo alu un uzaicina viņu dzert: «Fuksi,

vai tu uz ausīm sēdi?!»
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Bet tas, uz oldermani nicinoši ar pirkstu pār plecu rādīdams, uz savu otru

biedru, tādu pat rezgali, saka: «Was vvill der Kerl von mir haben?» (Ko tas

tēviņš no manis grib?)
Un otrs viņu nevis apsauc, bet vēl piebalso:

«Auf dem Dache sitzt ein Greis,
Der sich nicht zu helfen weiß ...»

(Uz jumta sēž sirmgalvis, kurš nezin, kā sev līdzēties
.. .)

Visi citi fukši, kas te bija klāt, par tādu nekaunību tīri vai sastinga. Tie

abus uz vietas gribēja piekaut un izsviest no korteļa. Bet oldermanis to nepie-
ļāva. «Visām lietām vajag iet likumisku ceļu

..
. Pēc tam kad konvents būs

spriedis, tiem mūsu telpās nebūs vairs nekādas darīšanas.
.
.»

Citi šos «zaļos zēnus» mēģināja atgriezt un ķert uz pašu vārīgāko vietu.

Vai tā šie varot cerēt uz krāsām? «Jūs varat savas krāsas te uzlikt uz manām

biksām,» viens no tiem parādīja uz savu sēžamo vietu.

Nebūs vēl lieki jāaizrāda, ka tie tika dikti sisti un, ievērojot vēl lielo pār-
spēku, izsviesti ārā uz ielas

..
.

Vēlāk izrādījās, ka tie abi stāv zem Maskavas studenta Ernesta Sutuma

iespaida. Viņiem tādēļ nekāda žēlastība no konventa nebija gaidāma. Tas tikai

formeli apstiprinās faktiski jau notikušo izsviešanu. Nekad tiem skaistas krāsas

nenēsāt un arī nebūt par kārtībniekiem 111 vispārējos dziedāšanas svētkos!
..

.

Viņus neapbrīnos latviešu zelteņu skaistās acis!
.. .

Ar Kārli bija lieta citāda! Viņš bija mīļš un ieredzēts biedrs, kuram daudz

draugu un labvēļu. Neviens nešaubījās, ka viņam ir laba, nesamaitāta sirds, bet

viņš ir tik pārskatījies. Var jau maldīties . . . maldīties ir cilvēcīgi! .
.
. Viņu va-

rētu pat pavisam atvainot ar nezināšanu, ja Pudiķis viņam nebūtu aizrādījis, ka

tās ir šaubīgas sievietes un viņam nākas smalkā kārtā no viņu galda pazust. Ka

viņš šim labi domātam, draudzīgam aizrādījumam stūrgalvīgi pretojies un sacēlis

vispārēju uztraukumu, iekš tam pastāvēja viņa lielais noziegums . . .

Gan arī citi viņa labvēļi, piemēram, «Knābis», lūkoja viņa gara
stāvokli iz-

skaidrot ar psicholoģiskiem motiviem. «Nu, labi,» viņš sacīja, «es sēžu pie viena

galda ar dāmām, — lai nu viņas būtu kādas, — un otrs nāks un teiks man: «ej

tu projām!» Es tad kā dumjš puika lai nokaunējies lienu aizkrāsnē?!
.. .

Nē!

Vienalga, vai tas pareizi un labi vai ne, ja esmu ar viņām sēdējis kopā vienu

stundu, es palieku pie tām arī otru stundu
.. . Sodiet mani, ja gribat, es tā nu

esmu reizi atzinis par
labu un pie tā arī palieku .

. .»

Perlants turpretim mēģināja nostāties uz tāda viedokļa, ka Kārli nemaz tieši

nevar pie atbildības saukt
...

Ja tas ko noziedzies, tad par to var darīt atbildīgu
tikai viņu, t. i., Perlantu. Jo tas jau uzņemts korporācijā kā «fechtbcdists», un

viņš ir par to galvojis, ka tas ievēros komangu ... Ja tas nu nav noticis, tad

vainīgais ir tas, kas par to galvojis . . .

Varēja izmanīt viņa cenšanos lietu nostādīt tā, ka notikums savā kodolā ne-

maz netiktu kustināts un tuvāk izmeklēts, bet gribēja lietu atrisināt vienīgi no

formelās puses . . .
Bet uz šāda viedokļa lielais vairums nenostājās. Ritulim nevar apšaubīt inte-

liģences trūkumu, ka viņš nezinātu, ko dara. Taisni otrādi. Visi sajuta respektu

pret viņa gara dāvanām un lielo interesi uz zinātni. Ar viņu runāt bija savā ziņā

darbs, jo bija cieti jādomā. Dažam labam, kas pie glāzītes vai «putojoša kausa»

nemīlēja domāt, bet atpūsties, bieži vien nācās viņam aizrādīt: «Ech, ko tu tik
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gudri runā!
..

.» Nostādīt viņu zem aizbildnības būtu vēl lielāks apvainojums
nekā varbūtīgais sods . . .

Kamēr viņa lieta konventā tika izspriesta, Kārlim nemaz negribējās būt tur

tuvumā. Kaut kas sāpīgs dedza viņa dvēselē, ka viņš par šo lietu nemaz nevarēja

mierīgā garā domāt . . . Perlantam viņš bij apsolījis klusēt, neko darīt. . . Bet, ja

viņš būtu klāt liekulīgā sēdē, kur viņu tiesā, viņš saviem biedriem uzsauktu: «Jūs
visi esat ļurbas

. . .

vairāk nekas kā ļurbas! .
.

.»

Bet, tā kā tas nu nebija iespējams, tad viņš apmetās Latviešu biedrības resto-

racijā un viens pie putojošā alus kausa mēģināja apreibināt savas dzēlīgās
sāpes.. .

Bet velti! Dvēsele nebija apreibināma un sirdsapziņa iemidzināma. Viņa

prāts bija īgns uz visu pasauli. Viņš nezināja, ko vainot, ko būt. Perlants, viņa
labais draugs, ko viņš citkārt tik ļoti cienīja un kas bija paraugs vīrestībai, šinī

jautājumā bija gļēvulīgs bāba. Tukšu iedomu dēļ tas noliedz savu miesu un

asini. Un viņš pats, vai viņš labāks? Ja reiz viņš spēris izšķirošo soli uz Lūciju,
tad taču viņam kā izpērtam zeņķim nevajadzēja no viņas aizbēgt, bet ņemt viņu
zem rokas, nostāties šīs liekulīgās sabiedrības priekšā un sacīt: «Te mēs esam,

jā, un tie mēs esam! .
. .

Viņa ir aizbēgusi sieva, jā, bet viņas vērtība manās

acīs caur to nav mazinājusies ... Ja es viņu mīlu un viņa mani, kas jums par

daļu?!»
Bet viņa, kādēļ viņa raudāja? Vai tā nebija ironiska dzīves traģēdija? Kādēļ

tad tam visam vajadzēja tā notikt .
.

.? Kādēļ tad viņa tam, kuram viņas mīla

uz viņu deva dabiskas tiesības, tika atrauta un sajūgta ar citu, kas ne viņu sa-

prata, ne viņa saprata to? Nu tagad viņam pie viņas jāpieķeras tikpat kā pie
svešas mantas, un viņa jūtas kā noziedzniece un pārkāpēja un lej nožēlošanas

asaras. Raud par tām vecām aizspriedumu važām, kas viņu nospiež, bet tagad

guļ saraustītas pie viņas kājām. Kāda dzīves traģēdija! Kādas netaisnas un ne-

dabīgas formas nospiež cilvēkus visgarām, un cik laimīgi tie varētu būt, ja tādu

važu nebūtu! .
..

Kas nesīs viņiem pestīšanu?!
Tā viņš viens pats solo pie alus glāzes apcerēja un prātoja, apskatīja pasauli

no visām eņģēm, un viņa tam likās tā sliktākā, kāda vien var būt. Ko tas no-

zīmē: labākā sabiedrība? Plausis un Olufejeva brīnījās par viņas uztraukumu,

bet viņš kā grēcinieks gaidīja konventa spriedumu.
Te jau arī atnāca pirmie vēstneši un korteļa. Skruzīšu Mikus un Hurtiķis .. .

Abi bija sapulcē priekš viņa savus šķēpus lauzuši, un tādēļ arī abi apzinājās, ka

tiem tiesība viņu izbārt. Abi izsauca «putojošus alus kausus» un nosēdās viņam

blakus.

«Nu, tu lielais pīļuzob !» Mikus, viņu āzēdams, iesāka. «Pasaules lāpītājs!...
Saules un zvaigžņu ceļus tu zini, visādas vajadzīgas un nevajadzīgas teorijas .. .

Tikai uzvesties, kā studenta gods to prasa, to tu nezini . .
.»

Kārlim negribējās ar viņiem nemaz runāt. «Ko tur nu var darīt?!» tas nopū-

tās. «Tam studentam tas gods citāds nekā tiem citiem cilvēkiem
.
. .»

«Un to tu vēl nezini?!» Mikus attrauca. «Students vis tā nevar kā kaut kurš

knubulis .
.

.»

«Students vis nevar atklāti «anknipfēt» ar dāmām, no kurām labākās fami-

lijas ženierējas,» Hurtiķis piebalsoja pēc sava paraduma pus pa
latviski un pus

pa vāciski. «Unter der Decke dari, ko gribi, bet atklāti — —■ na
..

.»

«Tu jau esi uzvedies pavisam kā pēdējais ganu zēns,» Mikus, viņu sodoši

uzlūkodams, nobeidza.
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Kārlim bija grūti apslēpt savu īdzību par tādu uzmācību... «Tā?!» viņš.
iesaucās. «Tu biji klāt? Tu to redzēji?!

. . .
Lai nu par to vienu jūs ko sakāt,

bet par to otru es jums aizliedzu pavisam slikti domāt
— —!» Viņš iegādājās

Perlantam doto vārdu un aprāvās . . .

«Tā?!» Mikus platām acīm viņu ziņkārīgi uzlūkoja. «Kas tad tā tāda

bija? ...»

«Tas tev var būt vienalga!» Kārlis īsi attrauca. «Ko tu mani tik daudz mo-

ralizē: students
—

knubulis
.

. .
Nevajag to knubulību citādi izrādīt . . . gar knu-

buļiem tik daudz diedelēt! . . .»

It kā būtu dabūjis adatas dūrienu, Mikus krēslā nogrozījās. Viņš diedelē-

šanu saprata par pumpēšanu un, tā kā bija pazīstams kā viens no lielākiem

pumpētājiem, tad pret tādu divdomīgu aizrādījumu bija ļoti vārīgs ..
.

«Students nediedelē, bet tikai aizpumpē,» tas pārmācošā balsī iesaucās un

Kārli sodoši uzlūkoja. «To, fuksīt, ievēro un nepalaid muti! Tāds knubulis tir-

gotājs vai māju īpašnieks var ieskatīt to par godu, ja students
paņem no viņa

tās mantas, ko rūsa un kodes ēd, un pārvērš tās par garīgu, neiznīcīgu mantu.

Piemēram, viņš ar tām samaksā savu kolēģiju naudu un pārvērš tās par zinātni

savā galvā. Vai tas nav aizņēmums priekš cildena mērķa? Students tam atdos

visu — lai arī nevar nosacīt droši termiņu, kad to varēs . . .
Bet viss mūžs viņam

stāv priekšā. Viņš ieņems labu vietu, pelnīs labu algu, — — lai tikai tas nobeidz

savas studijas — —»

Bet, it kā pieķerts un sev neticēdams, viņš piepeši apklusa .. .
Caur biedrībām un atklātības darbiem tas bija iestidzis tādā stāvoklī, ka pats

vairs nevarēja paredzēt, kad savas studijas nobeigs. Ar vārdu sakot, viņš bija

apsīcis un iestidzis lielos parādos. Korporācijai tas pat nevarēja samaksāt savas

nodevas. Par viņu un Hurtiķi ekonoms vēl šinī pašā konventa sēdē paziņoja, ka

tie nemaksā savu tēriņu. Tas nozīmēja tik daudz, ka tie tūdaļ tika ieskatīti no

korporācijas par izslēgtiem, līdz kamēr tie parādu samaksā . . . Un, tā kā tie

to nevarēja, tad tiem uz pēdām bija jāceļas augšā un jāiet no korteļa projām,
kur tie, līdz nebija savu lietu nokārtojuši, vairs nedrīkstēja savu kāju iespert.
Tas viņam ļoti grauza sirdi. Un tomēr viņš padevās kārtībai. «Ja turpretim aiz-

ņemas no komiļtona vai korporācijas, jā, — tad tā lieta ir citāda,» viņš domīgi

piebilda . . . «Tad nosaka termiņu un to cieši ievēro . . .»

«Jā, jā, fuksīt, das merke dir!» Hurtiķis Mikum piebalsoja . . .
«Sinī punktā

mēs knubulim parādām vienu lielu godu
...

Jā, kas turpretim attiecas uz korpo-

rāciju vai komiļtonu, tad tā ir Ehrensache.»

«Jūs jau nesaprotat, ko es domāju,» Kārlis attrauca. «Pumpēšana gan, pro-

tams, arī diedelēšanās, bet nav vēl pati tā ļaunākā . . .
Bet es gribu sacīt to: ja

gribat pār knubuļiem pacelties, tad taču nedancojiet pēc viņu aprobežotiem uz-

skatiem! Jaucaties lietās, gar kurām jums nav nekāda daļa, bāžat savu degunu,
kur jums nevajag! Kāda iesmu pilsoņu kundze savā aprobežotā prātā diezin ko

iedomājas, un jūs skrienat visi, ka jums vai svārkiem ļipas kust!
. . .Fui, — man

ir kauns par jums, kad es to iedomājos!
.
. .»

«Klausies"!» Mikus viņu platām acīm uzlūkoja. «Kas tā par
valodu? Ja es

nebūtu korporācijas izslēgts, es tev uz vietas iekārtu piķi
.
. . Tu runā, it kā tu

būtu Ernesta Sutuma māceklis ...»

«Ernests Sutums par tādiem bābu untumiem tikai līdzcietīgi noraustītu- ka-

miešus!» Kārlis iesilis turpināja. «Ar kādu tiesību tad otrs var jaukties manas

iekšējās lietās un mani spiest, kam es lai savas simpātijas dodu atrauju? Tas

ļoti muļķīgi un nepieklājīgi! Kā otrs var zināt, kas man tuvs un dārgs, ka vispār
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-līgi nav rīkojusies neviena inkvizicija!
. . .»

«Es nesaprotu neviena vārda, ko tu tur sarunā?!» Mikus izbrīnējies viņu
uzlūkoja. «Vai tu mums nevarētu dot kādu pieturas punktu, lai mēs varam spriest,
vai tev visas skrūves kārtībā? ...»

«Erklēre taču mums drusciņ tuvāk, kas tev ir «tuvs» un kas tev ir «dārgs»,»
Hurtiķis Mikum piebalsoja. «Tad mēs varētu «šlīsēt», vai tu te galvā —» viņš
rādīja sev uz pieres, «— neesi palicis «mesugene»? .. .»

«Es jums to nevaru sacīt,» Kārlis piepeši norāva valodu.

«Aber warum?!» Hurtiķis uzmācās.

«Tādēļ, ka esmu spiests klusēt
.. .

aiz pietātes ...»

«Nu tu saproti!» Mikus iesaucās .. . Viņi abi ar Hurtiķi Kārli izbrīnējušies

uzlūkoja, gandrīz pārsmejoši.
«Es esmu devis uz tam savu vārdu!» Kārlis, sasirdījies par viņu žestiem,

iesaucās
.
. . «Bet es ļoti nožēloju, ka to esmu darījis. Jo pilnā kaklā man gri-

bētos kliegt: «Jūs esat tilterichi, jūs esat švauksti
.. . jūs, jūs esat muļķa obsku-

ranti! .
.

.»» Un zibšņošām acīm viņš tiem it kā uzmācās, pacēlis savu kausu
.. .

«Nu, nu, kas tas par toni?» Hurtiķis it kā sabijies un aizskarts atlēcās.

«Vai tu tikai neesi tāds pat sociālists kā tie divi?
...

Es patiešām nesaprotu,

par
ko tu rezonē

...
Es arī nezinu, par

ko tevi tiesā! .
.
. Dzirdu tikai: tur ir

tāda šaubīga persona bijusi un atkal tāda. Bet, kas tā par personu un kā viņu
sauc, to es nezinu

. . . visi izvairās viņu piesaukt vārdā, un arī tu pats izvairies. ..

Tādēļ man par šo lietu nav ne kāda «īberzichte», ne kāda skaidrība . ..»

«Atvainojiet!» Kārlis savaldījās. «Es negribēju jūs apvainot . . . Man tikai

ļoti uztraukts prāts ...
Es jau pats nezinu, ko es sarunāju .

.
.»

«Nu, tad dod taču mums tanī lietā kādu skaidrību!» Mikus iesaucās
.. .

«Varbūt, ka mēs tev varam līdzēt
. .

.»

«Ne te ir kāda skaidrība, ne te ko var līdzēt!» Kārlis sāpīgi attrauca
.. .

«Tā ir nožēlojama traģikomēdija .
. . Būtu jāsmejas, ja lieta nebūtu tik bēdīga. ..

Var jau būt, ka mums jāšķiras uz visiem laikiem. Bet lai nu kā
. . .

vienu patik-
šanu man lūdzu .

.
. nerunājiet vairāk

par to »

Domīgs viņš apklusa un sāpīgu smaidu nolūkojās savā glāzē. Biedri, sapraz-

dami, ka viņam te tomēr kaut kas vārīgs, arī neuzdrošinājās šo lietu tālāk kusti-

nāt. lestājās uz brīdi nospiedošs klusums
. . .

To pārtrauca «Knābis», kas patlaban atsteidzās no korteļa. «Viss labi!» tas

pasludināja jauno vēsti. «Rituļa lietā konvents pārliecināts, ka viņam nav bijis

nekāda ļauna nolūka, bet kā krustdēls, labi vēl neizprazdams korporācijas garu,

tas neapzinoši pākāpis robežu. Tātad vienkārši pārskatījies. Lieta tiek atstāta bez

seku, tikai ar aizrādījumu un stingru nosacījumu, ka uz priekšu tādas lietas vairs

nedrīkst atkārtoties ...»

«Itin pareizi!» Mikus sacīja. «Ja man būtu teikšana, es spriedumu tāpat būtu

motivējis . . .»

«Pilnīgi mana meinunga!» Hurtiķis piebilda
.. .

Studenti sāka rasties arvien vairāk un vairāk, jo konventa sēde, kā rādījās,

bija beigusies. Beidzot bija kopā visa korporācija un ieņēma vietas gar garo

galdu, pie kura jau mūsu draugi sēdēja.
Te piepeši, kur bijis, kur nebijis, pie Perlanta pienāca Pēters Krauklīts.

«Plauša kungs,» viņš sacīja, «uz vienu vārdu!
.. .

Vai jūs arī zināt, kas ar

jūsu onkuli atgadījies?»

Nevarēja saprast, vai šinī jautājumā slēpās ziņkārīga mocīšana vai līdzjūtība.
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«Nē,» Perlants, neko laba neparedzēdams, izdvesa . . .Bet tad nobāla tikpat
kā drēbe, jo īsiem vārdiem Krauklīts viņam attēloja rūgto patiesību .. .

«Ne mazākās jausmas man par to nav bijis,» tas, pieturēdamies pie galda,
stomījās. «Esmu bijis arvien tai pārliecībā, ka mans onkuls ir goda vīrs...»

«Vai esat pie viņa tagad bijuši?» Krauklīts ātri iejautājās.

«Nē,» Perlants vairījās
. . . «pēdējā laikā esmu ar viņu ļoti reti ticies ...»

«Tad nobrauksim pie viņa!» Krauklīts sacīja. «Tādos brīžos nav labi, ja
cilvēku atstāj vienu ...»

Perlants, it kā negribēdams savām ausīm ticēt, nesamanīdams viņu uzlūkoja.
«Cik zinu, viņš tagad tepat Rīgā,» Krauklīts turpināja. «Ja jums nav nekas

pretim, tad nebrauksim pie viņa un to ar kādu vārdu apmierināsim. Tādos brīžos

cilvēks viens mēdz pastrādāt dažreiz muļķības.»
Perlants vēl arvien kā mēms viņu uzlūkoja.
«Vai jūs negribat man līdzi braukt?» Krauklīts jautāja. «Vai jums kas

pretim? Jeb varbūt esat aizņemti,» tas paskatījās sāņus uz dzīru galda .
. .

«Lūdzu! Kas man tur varētu būt pretim?» viņš beidzot palocījās. «No bied-

riem jau varu uz kādu brīdi atlūgties .
.
.»

«Tad dariet to!» Krauklīts piebilda ..
. «Aizbrauksim

..
.»

Ar pāris vārdiem Perlants darīja biedriem zināmu, ka viņam uz kādu acu-

mirkli darīšanu dēļ tie jāatstāj, bet, lai tie neliekas traucēties, viņš drīz varbūt

būs atpakaļ . . .
Krauklīša vienjūgs ar kučieri jau gaidīja ārā pie biedrības durvīm. Viņi abi

iekāpa, un kučiers brauca uz viņam uzdoto adresi
. .

.

«Attiecoties uz jūsu kundzes vēstulīti,» Perlants pēc brīža klusēšanas uzsāka,

«tad varu jums apgalvot: nav bijis man līdz šim ne mazāko šaubu, ka mans

onkuls ir pilnīgi goda vīrs — —»

«Ak, nu,» Krauklīts īdzīgi atmeta ar roku, «par to taču tagad nav jārunā . . .»

Perlants arī pats to ieskatīja. Sis acumirklis nav priekš tam izraudzīts, lai

spertu kādus diplomātiskus soļus un rūpētos par sevi
.. .

Tādēļ visu ceļu tie

nobrauca klusēdami.

Beidzot ekipāža pieturēja un viņi devās Plauša dzīvoklī. Sinī citreiz tik dzīvā

-nometnē valdīja tagad dziļš, neomulīgs kapa klusums . . . Ejot caur veselām istabu

rindām, tie atrada mājas kungu vienu savā kabinetā.

Drūms un notriekts tas sēdēja pie sava rakstāmā galda, atspiedis galvu uz

rokām. Plakstienus nolaidis
pusverus, tas pa šauro acu šķirbu lūkojās it kā

tālumā
...

Perlants negribēja ticēt, ka šis salauztais un piepeši nosirmojušais vīrs ar dzi-

ļām grumbām ir viņa onkulis . . . Tāpat arī Krauklīts viņu cieši uzlūkoja, it kā

gribēdams pārliecināties.
«Labdien, labdien!» tas beidzot vāji pasmaidīja, bet savu stāvokli negro-

zīja
..

. «Jūs laikam pie manis nākat kā delegācija? .. . Apmierinieties, es jums

vairs nestāvēšu, ceļā ...»

Tas bija kaut kas sirdi satricinoši traģisks, kas izskanēja šinīs vārdos. Per-

lants neatbildēja vai arī nebija spējīgs atbildēt. Viņš tikai mēmi apsveicinājās.
«Mēs neesam nākuši tev ko pārmest,» Krauklīts sacīja, «gribam tikai ar tevi

parunāties ...»

«Ko nu vairs?!» Plausis atmeta ar roku. «Lai Perlants tagad labāk runa ar

Olufejeva kundzi, lai tā nu ar mani vairs neielaižas . . . Veltīgs darbs!» tas pa-

cēlās pat līdz sarkasmam. «Viņa jau ir no manis novērsusies ...»

Tumšs sārtums saskrēja Perlanta vaigos .
.

. viņš labāk novērsās sāņus . . .



804

«Vai tad mums nu vairāk nekā nebūtu ko runāt?!» Krauklīts atbildēja par*

viņu. «Vai tu esi ļauns, ka pie tevis esam ieradušies? . . .»

«Nē, nē, pateicos ļoti par apciemojumu!
..

.» nelaimīgais lūkoja smaidīt.

«Tikai nu, draugs, zini, ka es tev vairs nekā nevaru līdzēt
.. .

Tev varbūt liela

strīpa pār rēķinu, bet neņem ļaunā ...»

«Nu, vai tad es esmu bērns, ka neaptveru stāvokli!» Krauklīts, pa pusei sa-

pīcis, pa pusei aizkustināts, sacīja
. . . «Vai tad mums abiem, kas tik ilgi pazi-

nušies, nekā vairs nebūtu vienam otram ko sacīt? ...»

«Ko tur vairs runāt,» Plausis vairīdamies atmeta ar roku. «Kas darīts, pada-
rīts!

...

Es taču pats par to cietīšu ...»

«Nu tad tici jel, ka mēs neesam nākuši tevi tiesāt vai arī tev ko pārmest!»
Krauklīts aizkustināts sacīja un apsēdās viņam ieblakām.

.
. «Bet ir brīži, kur

cilvēkam tā ir
.. .

kur viņš vairs nepārliek savu stāvokli — — kur viņš neredz

nekādu izeju un gatavs izdarīt muļķību — —»

Ilgi un cieši viņš savu draugu uzlūkoja un tas viņu .
.
.

«Ludvig!» Krauklīts beidzot iesaucās. «Kas bijis, bijis!
.. .

Paturi skaidru

galvu un sāc atkal no jauna . . .»

Viņš ievēroja katru mazāko Plauša kustību . . .
Tas domīgi nolūkojās uz grī-

das un skumji palocīja galvu
.
.

.

«Kur es vairs varu?!» viņš noņurdēja. «Apdrošināšanas biedrības prasība ir

lielāka nekā mana manta. Man pašam draud katorga. Kā es lai dzīvoju—?! . . .»

«Cilvēks nekad
nav zudis, ja tas nav galvu zaudējis!» Krauklīts attrauca.

«Nepiemirsti, ka tavs advokāts arī darīs savu . . .

katrā ziņā tev galvu nenoraus.

Pēc kādiem mēnešiem cietuma varbūt tiksi palaists vaļā un varēsi sākt atkal
par

jaunu . . .»

«No kā tad?!» Plausis, sāpīgi vairīdamies, atmeta ar roku. «Es taču palieku
pliks kā zirnis

. .
. Viss, ko es savā mūžā esmu plēsies un pūlējies . . .

viss ir

vējā! . . . Lai sāku atkal par komiju kā Ērkulīts, ja mani pavisam kāds par ko-

miju pieņem? .
. .

Varbūt Ērkulīts?
. . .

Nu, saki, kas tā vairs par dzīvi!
. . .»

«Tā nerunā!» Krauklīts stingru žestu viņu aprāja. «Vai tad neatceries, cik

tad tev bija, kad Rīgā ienāci? Pliks puika bija, bet dievs palīdzēja!
.. .

Tagad
taču tev vismaz ir piedzīvojumi, toreiz ir to tev nebija!

. . .
Kad arī esi zaudējis,

bet tāda mācības nauda vēlākā dzīvē nāk ļoti par labu... To vēlāk bagātīgi
atpelna . . . Grūtāk nu gan tev būs caur to, ka labāko familiju acīs esi blamējies,
bet laiks visu dziedē! Paiet gadi, un viss ir ar zāli apaudzis

...
Ja tikai cilvēks

pats noturas . .
.»

«Cilvēki ir tādi!» viņš vēl piebilda. «Kam labi iet, tam visi draugi . . .Viņš
nemaz to cilvēku nepazīst, bet cenšas tam iztapt un uzturēt to pie laba prāta.

Sak, iztikšu ar to vīru, ko var zināt, kur viņš man var līdzēt . . .
Bet kā tai sirdī

pašā izskatās
.. .

Esmu lasījis kādu vācu rakstnieku, tā ir tikpat kā slepkavu
bedre!

..
.

Ko mēs visi kādreiz domājam, ko mēs vēlamies, ja viss tas varētu

notikt, — mēs galvu viens otram norautu!
. . . Tikai, ja nu mēs to> nespējam iz-

darīt un tas nevar notikt, mēs esam laipni un labvēlīgi, itin kā tas viss no mums

pašiem atkarātos
..

. Mēs visi nesam liekos ģīmjus un neesam tādi, kā mums

vajadzētu būt
..

.
Cikreiz es par to esmu domājis

..
. mūs nospiež kāds kon-

vencionāls slogs, no kura mēs netiekam vaļā . . .»

Plausis klausījās un klausījās, it kā viņš dzirdētu kādas jaunas, nebijušas
lietas

. . .
aizmirsa pat savu stāvokli un jutās kā bērns pēc pēriena, kas sāk jau?

patlaban smaidīt
. . .

«Ko tu, Perlant, uz tam saki?» tas jautāja.
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«Ko lai es saku?!» tas noraustīja kamiešus... «Mums taču ir savas sabied-

riskās
normas,

kuras mums jāievēro ... Jo citādi, kur tad aiztiksim? .
.
.»

«Tev taisnība, tev taisnība,» viņš smagi nopūtās, «bet te manam draugam arī

daudz patiesības .. .

Mums vajag saprast, kā tas ir
..

.

Bet katram par saviem

darbiem jāatbild . . .»

«Tas ir tas nepielūdzamais dzelžu likums!» Perlants piebilda
.. .

«Nu, ar-

dievu, onkul, man ir žēl, ka es tev neko nespēju līdzēt. . .
Tev pašam nu ir jāat-

rod, kas priekš tevis tas labākais . . .»

Plausis viņu domīgi uzlūkoja, gribēja ko teikt, bet paturēja atpakaļ pie sevis.

«Tu ievēro, draugs, ko es tev sacīju,» Krauklīts atvadīdamies sacīja, «un viss

būs labi!
..

. Tikai dūšu nepalaid, dūšu
...

tas ir tas lielākais
.
. . Pēc iespējas

mēs tevi atkal apciemosim ...»

«Tu arī, Perlant?!»

«Pēc iespējas
.. .

Dzīvo vesels, 0nku1...»

Ilgi un silti Plausis spieda viņu rokas, tad viņi aizgāja . . .

Bet viņi nebija labi tikuši līdz dzīvokļa durvīm, kad viņiem aiz muguras
kabinetā norībēja šāviens .

.
.

«Dievs, stāvi tu nabaga grēciniekam klāt!» Krauklīts pārmeta krustu. «Viņš
ir sev ko nodarījis ...»

Viņi iesteidzās atpakaļ
..

. Plausis ar pāršautu galvu gulēja blakus kušetei,

un revolvers viņam bija izslīdējis no rokām
...

«Onkul!» Perlants noliecies sakampa viņa roku
..

. «Onkul, vai tu

patiešām ...»

Pašnāvnieks bija jau zaudējis samaņu un cīnījās ar nāvi
. . .

Divdesmit pirmā nodaļa

Nesagaidījis savu biedru atpakaļ, Kārlis aizbrauca viens uz jūrmalu.
Otrā rītā smagu galvu un tukšu sirdi pamodies, tas pārliecinājās, ka Perlants

nemaz nav pārbraucis. Tas jau nebija nekas ārkārtējs, jo bieži vien viens vai otrs,

pilsētā vēlāk aizkavēts, palika pa nakti tur, pārgulēja vai nu kortelī, vai pie kāda

biedra, vai pašu istabiņā «hochkolonijā». Šoreiz jau biedram bija tīri motivēts

iemesls aizkavēties, tādēļ ka «Selonija» gatavojās uz piedalīšanos pie trešiem

dziedāšanas svētkiem un tādēļ konventā lielās apspriešanās ilga dažreiz līdz

agram rītam. Tātad tur nebija nekā sevišķa, un tomēr — — viņam uzmācās tā

kā bažas . . .

tādas ilgas Perlantu redzēt
...

ar viņu kādu vārdu pārrunāt. Pie

tam tāds savāds nemiers .
.
. sajūta, ka savu biedri vairs neredzēs . . .

Padzēris savu tēju un dabūjis daudzmaz smago galvu kārtībā, Kārlis ar nā-

košo vilcienu aizbrauca uz pilsētu. Viņa pirmais gājiens bija uz Latviešu biedrību.

Tur visi par jaunāko notikumu bija jau kā aizkurti.

«Tas jau citādi nebija domājams,» garderobjers stāstīja katram par
Plauša

pašnāvību, un it kā apmierināts ieņēma no savas tabaka dozes labu šķipsnu.

Viņam nevajadzēja stāstīt, visi zināja diezgan, tikai negribēja zināt. Runas

vīri neielaidās ne uz kādām blakus valodām, pārrunāja tikai sausi par saviem

amata pienākumiem nākošos dziedāšanas svētkos, lai gan ievainotais tonis lieci-

nāja, ka katram kas guļ uz sirds .
. .

Traips uz visu labāko latviešu sabiedrību.

«Kādu kompromisu mēs uz priekšu varam tagad dabūt gatavu ar saviem līdz-

iedzīvotājiem?!» Starpiņš, it kā savos sirdsdziļumos aizskarts, sūrojas. «Vakar

domnieku sapulcē konsuls man saka: «Aber kas tie ir par vīriem jūsu sabiedrība?
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Wir bekommen durch euch einen ūblen Geruch
. .

.»» (Mēs caur jums dabūjām
nelabu smaku.)

Priekšnieks uz to neatbildēja, un arī visi citi sausi turpināja apspriest

savas lietas.

Kārlis sastapa Pudiķi un citus biedrus ar tādiem vaigiem, ka viņš tiem neuz-

drošinājās jautāt, kur ir Perlants. Un viņi arī tam nejautāja — — visi it kā.

saprazdamies cieta par nepatīkamo gadījumu klusu
.. .

Viņam jau arī nekāda paskaidrojuma vairs nevajadzēja, jo garderobjers
šausmīgo notikumu bija aprakstījis līdz pēdējam sīkumam. Par vienu lietu viņš nu

bija skaidrībā: savu draugu viņš vairs tik drīz neredzēs
.. .

Ai, kādas sekas šai

vienai lielai nelaimei!
.. .

Patiesībā tie visi viņam sveši cilvēki, un tomēr viņš
jutās tiem tik tuvu

. . . Ko tagad lai nu iesāk tā nabaga sieviete, kas dalījās šī

nelaimīgā vīra priekos un bēdās? Viņa pie tam noārdījusi visus tiltus aiz sevis,

atstājusi savu vīru, kritusi labākās sabiedrības nežēlastībā. Kā viņa šo triecienu

izturēs? Un Lūce?! Sirds viņam sāpīgi sažņaudzās... No vīra aizgājusi, no

vecākiem atstumta, no sabiedrības nicināta, — nu viņa zaudējusi brāli un, kas

tas lielākais, — arī savu «labo onkuli», kas vēl bija vienīgais balsts viņas mūžā!

Un pie tam viņš apzinājās savu vainu. Viņš to, kura jau kritusi, bija grūdis vēl

dziļāku
.
.

.
aiz vājības tas bija noticis, bet tā bija nepiedodama vājība!

..
.

Kā harpijas viņu sāka mocīt sirdsapziņas pārmetumi. Kā viņš pret to visu

varējis izturēties tik vienaldzīgi un pēc notikušā par viņu vairs nemaz nebija licies

zinot.
.
. Ar iepūtīgās, tukšās sabiedrības morāli, ar kuru viņš iekšēji jau sen

bija nesaskaņā, tam vajadzēja lauzt līdz galam, viņu uzmeklēt un visu par
labu

griezt . .
. Viņš ar Lūci saistīts

. . . un, ja viņa domā — — — nu, tad viņa.
pienākums viņu vismaz materiāli pabalstīt.

Ar tādu ciešu apņemšanos viņš brauca atpakaļ uz jūrmalu
..

.
Ar savādu sirdi viņš uzmeklēja to villu, kur bija noticis tik svarīgais, nelai-

mīgais, bet saldi-sāpīgais brīdis viņa mūžā . . . Ar vainenieka apziņu viņš tuvojās
tai vietai, bet ar ciešu apņemšanos savu kļūdu izlabot . . .

Bet viņš te atrada pavisam citus apstākļus. Plauša vietu pie Zaņas sāniem

bija paguvis ieņemt atkal Olufejevs. Kundze to saņēma ar ārējo ceremoniālo

cieņu, gandrīz vēsi, un stādīja viņu priekšā savam vīram. Lai gan Kārlim netrūka

uzstāšanās, — tādās lietās viņš bija pietiekoši dresēts, — tad tomēr viņš jutās

ļoti neveiklā stāvoklī un nesamanīja, kā lietu īsti ievadīt.

Nosēdušies ceremoniāli uz balkona cienīgās pozās, viņi viens otru uzlūkoja.
«Ar ko mums tas lielais gods, ka mūs apciemojat?!» mājas kundze beidzot pār-

trauca klusumu
. .

.

Sāds jautājums Kārlim bija vēl jo kutelīgāks. «Es gribēju zināt, kur Lū-

cija — —» tas beidzot piesarcis iesaucās, — «jūs zināt, tā jaunā kundze —?»

«Lūcija?!» mājas kundze it kā nesaprazdama jautāja. «Kas tā par

Lūciju — —? Ak tā, tā ir tā Plauša radiniece
..

.»

«Taisni tā!» Kārlis attrauca. «Pirms kādām dienām man bija tas gods no-

Horna dārza jūs kopā ar viņu še uz mājām pavadīt ...»

Olufejevs piepeši uzmeta pētošu neuzticības skatienu Kārlim un savai sievai.

«Ak tā, atceros, bet viņas še vairs nav,» viņa vienaldzīgi atbildēja. «Plauša

kungs, kā zināt, pie mums vairs nedzīvo.»

Olufejevs diaboliski pasmīnēja.
«Zinu šo nelaimīgo, satricinošo gadījumu,» Kārlis pēc brīža atbildēja. «Bet

tādēļ jau mani ļoti interesē, kur tā nelaimīgā sieviete tagad mīt. Jo, kā jūs paši

sapratīsiet, viņa taču tagad paliek gluži viena bez kādu līdzekļu . .
.»
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«To es nezinu, bet jūs par viņu vairāk ko zināt?» Zana nevainīgi atbildēja..
«Jūs laikam rada esat?

.
.
.»

«Jā, tā drusciņ tālāku,» Kārlis meloja, ka viņam visi ausu gali nosarka.

«Ak tā?!» viņa spīdzinoši attrauca. «To es nemaz nezināju... Mums jau

viņa bija gluži sveša persona. Plausis te pie mums dzīvoja, mēs viņu uzņēmām.
Kur viņa tagad, — to es pavisam nezinu sacīt. Nu taču būs aizgājusi atpakaļ
pie sava vīra! ...»

«Jūs domājat?!» Kārlis par šo ziņu pietvīka, it kā atvieglots un reizā ar to

notriekts.

«Es domāju, ka tas tas pareizais būtu,» viņa atbildēja. «Jo citādi izceļas tikai

valodas. Šinīs laikos vajag būt ļoti uzmanīgam. Plauša kungs tikai īsu laiku bija
pie mums kostē, un iztaisītas tādas valodas, tādas klačas par mums abiem! Kad

tur jel vārdiņš būtu patiesības ...»

Olufejevs diaboliski pie sevis nosmīnēja, un arī Kārlis nezināja, ko sacīt.

«Nevajag tādām valodām piegriezt tik daudz vērības,» viņš beidzot it kā nesa-

manīdams piemetināja.
«Vīriešiem viegli sacīt,» Zana it kā aizskarta attrauca, «viņiem jau sabiedrība

visu piedod! Par viņiem lai runā, — bet ar sievieti tas ir citādi! Uz viņu labākā

sabiedrība sāk skatīties šķībi, un tas ir ļoti nepatīkami ... Nē
—,

ko tie cilvēki

visu neizdomā?! Es nu ielaidīšos ar precētu vīru, kam pašam jau pieaugusi meita?

Vai jūs tam arī ticat? Bet mūsu laikos jau nevar ar otru labi parunāt, kad jau

tūliņ iztaisa valodas . ..»

Tiklab Kārlis, kā Olufejevs palika atbildi parādā, tā ka iestājās uz brīdi

neomulīgs klusums
.. .

«Nu, jūs taču vēl uzkavēsieties pie mums kādu brīdi, Ērgļa kungs,» nama

māte uzsāka
par citām lietām. «Paliksiet pie mums uz pusdienu. Pastāstiet mums

taču par tiem nākošiem lieliem dziedāšanas svētkiem. Uz Esplanādi jau ceļot
dziedāšanas ēku

. . . teic, ka ar visiem iežogojumiem tā būšot kādas sešas pūra
vietas liela

.
.

.
Un svētku ballē taču ari jūs būsiet?

.
. .»

Nemanot iestigusi savā īstā elementā, tā sāka jau palikt lipīga. Olufejevs

kļuva nemierīgs. Jauns cilvēks, ar sievietēm viņam jau arī bijušas darīšanas
.. .

Viņš savu Zanu pazina pārāk labi un tādēļ vairāk reizes protestēdams iekle-

pojās
.. .

«Tu jau nemaz nezini, mīļo vīriņ!» Zana lūkoja viņa aizdomas izklī-

dināt. «Students Ērgļa kungs jau arī latviešu rakstnieks ...» «Zinu, zinu,» Olu-

fejevs diaboliski pasmaidīja. «Zinu, ka viņš raksta «Baltijas Vēstnesī», un zinu,

ka ari pie mums viņš ir pierakstīts .
.

.»

«Pie jums pierakstīts?!» Kārlis viņu neizprazdams uzlūkoja. «Kādā ziņā?»

«Nu, pie mums kasē,» Olufejevs paskaidroja. «Mēs jau studentiem naudiņu

dodam. Tikai procentus vajag maksāt ■— —-un pareizā laikā parādu
atmaksāt ...»

«Jūs domājat, es būtu no jums aizņēmies?!» Kārlis pasmaidīja. «Tāds no-

doms man gan ir, bet to vēl neesmu realizējis ..
.»

«Nāciet, kurā laikā gribat, mēs neskoposimies!» Olufejevs attrauca. «Mēs stu-

dentiem uz galvojumiem esam izdevuši pāri par 6000 rbļ. Tikai procentus vajag

maksāt. Bet šoreiz jūs esat parakstījuši galvojumu par
1000 rubļiem . . . ziniet, tur

tam Plauša radiniekam. Termiņš notecējis, bet procentus neviens nemaksa
..

.»

«Ak tā ir tā suma, ko es galvoju Viķildu Kristapam,» Kārlis pārsteigts iesau-

cās . . . «Tas jau ir Lūces vīrs ...»

«Vai Lūces, vai kā!» Olufeievs attrauca, «tikai procenti nav maksāti. Jus

esat galvojuši un Plauša brāļa dēls ...»
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«Jā, jā, atceros!» Kārlis piesarcis piebilda. «Bet vai tad viņš nesamaksās?»

«Vairāk reizes esam rakstījuši, bet velti!» Olufejevs attrauca. «Ja nedabūsim

no aizņēmēja, ķersimies pie galviniekiem. Zinām, ka strādājat «Baltijas Vēstnesī»,
un uzlikt tur vecajam Borisam arestu, — tas man tas lielākais prieks . . .»

«Nu, nu, vīriņ, tāda nieka dēļ!» Zana mierināja. «Gan jau tie kungi sa-

maksās!»

«To jau mēs gaidām,» Olufejevs piemetināja. «Bet, kamēr tie procenti nav

samaksāti, no jauna aizdot nevaram. Kārtībai vajag pasaulē valdīt! Jūs strādājat
tautas druvā savā laukā, — mēs arī strādājam tautas druvā . . .»

Kārlim šī vēsts nebija tik patīkama un padarīja viņu drusciņ maziņu. Viņa
materiālie apstākļi jau tā nebija spīdoši, bet līdz šim tas bija sities cauri kā mā-

cēdams. Bet tagad, ja banka viņu dara atbildīgu par tādu parādu, tad, —
kur

lai viņš to ņem?

«Fui, tas taču no tā Viķilda kunga pavisam neģēlīgi!» Zana guģojās. «Aiz-

ņemties un nesamaksāt, un cilvēks, kas galvojis, lai karas nost! Kā tādam pavi-

sam varēja aizdot!?»

«Patiesībā mēs tam vīram arī nebūtu ne kapeikas aizdevuši,» Olufejevs pa-

skaidroja, «bet viss tas nāca caur nelaiķa Pļausi. Viņš to ņēma uz savu galvu.

Ja tas nebūtu noticis tā, tur jau nebūtu arī nekāda nelaime. Ludis būtu samak-

sājis vai arī mēs tam būtu atvilkuši no viņa direktora algas. Bet nu —» viņš
beidzot rūgti nobeidza, «ne jūs vien viņš padarījis nelaimīgu ...»

«Nu nekas!» Kārlis sadūšojies iesaucās. «Es Viķilda kungam rakstīšu; viņš
varbūt nemaz nezin, ka galviniekiem tādas nepatikšanas draud. Ja viņš to zinās,

tas parādu arī samaksās.»

Bet diabolisks smaids no Olufejeva sejas neizzuda. «Man jau tur nebūtu

nekāda daļa, es tikai jums pasaku! Saprotams, ka esam jau soļus spēruši un

parādnieku iesūdzējuši. Bet mums ir tiesība turēties arī pie galveniekiem, viena

vai otra, no kura iespējams piedzīt. Darieties tad tālāk savā starpā, kā redzat! . . .
Sinī gadījumā jau mēs varētu darīt jums to patikšanu un paspaidīt pirms to otru

galvinieku, to Plauša jaunkungu.»
«Tā te vairs nav!» Kārlis iemeta. «Viņš ir aizceļojis . .

.»

«Aizceļojis? Uz kurieni?»

«To nemāku teikt!»

«Nu, vai zināt, tad tā lieta priekš jums dumja,» Olufejevs viņu it kā līdz-

cietīgi uzlūkoja. «Viss tad gulstas vienīgi uz jums . . .»

Kārlis tagad skaidri redzēja savas nepatīkamās izredzes un klusēja.

«Bet, vīriņ, mīļais,» Zana iejaucās. «Vai tad to lietu kaut kādi nevar no-

kārtot?!»

«Viņa jau nevar palikt nenokārtota,» Olufejevs paskaidroja. «Nesamaksās

viens, samaksās otrs .
.

.»

«Man jāatzīstas, ka man tas nāktos diezgan grūti,» Kārlis pēc īsa brīža klu-

sēšanas atzinās.

Kā atbildi uz to Olufejevs noraustīja kamiešus.

«Bet, mīļais vīrs!» Zana atkal iejaucās. «Dzeniet, no kā gribat, tikai Ērgļa

kungu lieciet mierā. Mums savus rakstniekus nākas pabalstīt, un jūs sāksiet no viņa
dzīt parādus, kurus viņš nav taisījis . . . Vai tad tur tai lietā neko nevar darīt?»

«Darīt, —■ kāpēc tad nevar darīt?!
.. .» Olufejevs attrauca. «Kad pašu cil-

vēks, visu ko var darīt!... Cik Lapas Mārtiņam kasē nav bijis parādu? Un

visus tos viņš pie «Dienas Lapas» nostrādājis. Honorārus «Dienas Lapa» tāpat
maksā. Bez tam vēl derīgi grāmatnieki izsludinājuši: par

labiem manuskriptiem
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10 rbļ. loksnē. Vai zināt, tas ir Zāmelis Veinberģis, bet iesūtīt tos vajag caur

«Dienas Lapa» redakciju. Pie mums tātad tāpat var taisīt šefti!»

Kārlis saprata it labi, uz ko lieta iziet, un tādēļ pasmaidīja. «Uz honorāriem

vien tas jau neattiecas,» viņš sacīja, «galvenais ir pati ideja! «Dienas Lapā»
tagad zem jaunā redaktora Stučkas ir parādījies dažs labs simpātisks raksts, bet

daudz tur vēl verdziska, daudz bīšanās vareno priekšā. Par maz tautiskas apziņas,
daudz vecu aizspriedumu. Bet tas jau visos mūsu laikrakstos, un tādēļ es ne ar

vienu neesmu īsti mierā ...»

«Nu redziet, tāds dievs tur, tāds tur!» Olufejevs apmierināts iesaucās, «Ide-

jas mums ir visādas, bet jūsu vietā es tā: esmu rakstnieks, kas dzīvo no savas

spalvas, un, ja man maksā, — tāds brālis man viens kā otrs
..

.» Glūnoši viņš
Kārli uzlūkoja, ko tas atbildēs.

«Protams,» Kārlis turpināja, «netrūkst jau. arī cilvēku, kas raksta «Dienas

Lapā». Daudzi no maniem komiltoniem jau mēģinājuši savus uzskatus ar viņu
saskaņot. Bet man jāaizstāv arī savi korporācijas principi, un pēdējie notikumi, —

jūs jau zināt .. .
Teic, ka «Dienas Lapai» tik tuvs cilvēks kā Dr. Butuls no

viņas atsacījies un pat Fr. Bergmanis to nodomājis darīt ...»

Olufejevs jutās tikpat kā no odzes dzelts un uzlēca no sava sēdekļa. «Tā ir

Plauša privāta lieta un vairāk nekas! «Dienas Lapai» gar to nav ne mazākās

daļas .. . Muļķības no Dr. Butuļa . . . bet lai viņš iet! . . . lai iet! . .
.»

«Lieta tomēr nav atklāti noskaidrota,» Kārlis atbildēja, «un,
kamēr tā nav

noskaidrota, es jums nekā nevaru apsolīt — —»

«Es ari ne!» Olufejevs viņu pārkliedza. «Mēs parādu bez žēlastības pie-
dzīsim!» — —

«Bet, vīriņ!» Zana it kā izbijusies iesaucās . . .

Arī Kārlis vairs nevarēja palikt mierīgs un uzlēca no sava sēdekļa. «Jā, par
ko tad mēs tik daudz runājam! . . . Mēs taču viens otru it labi saprotam ...»

Viņš paķēra cepuri un taisījās uz iešanu. «Bet, Ērgļa kungs, jūs jau gribat
iet?!» Zana it kā nobijusies iesaucās. «Nu palieciet taču uz pusdienu .. .»

«Pateicos, kundze, bet nevaru! Man steidzīgas darīšanas
..

.»

«Es ar jums labprāt vēl būtu patriekusies,» viņa nožēloja. «Bet apmeklējiet
mūs taču uz priekšu. Lūkošu dabūt par Lūciju kādas ziņas un, ja vien ko zināšu,

jums tūdaļ pastāstīšu.»
«Būšu jums ļoti pateicīgs,» viņš palocījās un taisījās uz iešanu.

«Bet dziedāšanas svētku ballē taču būsiet?» viņa vēl tielējās.
«Cerēsim! Bet nu atvainojiet, ka jūs tik ilgi uzkavēju!»
«Ne

par ko, ne par
ko!» viņa pasteidzās atbildēt. «Mēs priecāsimies jūs pie

sevis redzēt ...»

Viņš atvadījās. Olufejevs, jau drusciņ apmierinājies, spieda viņam sirsnīgi
roku. «Neņemiet ļaunā, jaunais cilvēks —»

Par šādu uzrunu Kārlim piere aptumšojās — —

— «tādēļ mūsu starpā nekāda naida! Es jau lūkošu jūsu labā ko darīt
.. .

Bet nekārtības ir tāpat «Baltijas Vētsnesī», «Austrā» un Latviešu biedrībā. Mes

to it labi zinām! Bet, kas attiecas uz «Dienas Lapu», — jūs nedomājiet! .. .

Lai viņi iet, tie Butuļi ... lai viņi iet visi . . . «Dienas Lapa» neputēs . . . «Dienas

Lapa» paliks, kas viņa ir! . . .»

To viņš izsacīja ar tādu pārliecību, ar ērgļa skatienu, savas sirmās krēpes

augstu gaisā pacēlis, ka Kārlis to atrada tīri par svinīgu.
Ticis ārā pa vārtiem, Kārlis tikai tagad nomanīja savu dziļo elpu. bija

nenoliedzami uztraukts. Stāvoklis patiešām nepatīkams. Pie apvārkšņa parādījās
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jaunas rūpes, kas pārklāja viņa rūpes Lūces dēļ
.. .

Kā cilvēks tik ātri var

iepirkties, nemaz nedomādams, tikai otram drusku izpalīdzēdams! Patiešām, inte-

resanta situācija .. .
Plausis ir pagalam, no tā nevar prasīt; Perlants ir pār visiem

kalniem, no tā arī nevar prasīt; Kristaps nespēj vai ir palaidnis, no kura nav ko

prasīt . . . Atliek tikai viņš, —
bet viņam vajadzētu strādāt divus gadus bez ēša-

nas, ja viņš to parādu grib samaksāt! Un
pa starpām žēlas, dzēlīgas sāpes, iedo-

mājoties Lūces bēdīgo likteni, par kuru viņš nekā nezināja. Tas viņu uzbudināja
tādā mērā, ka nevarēja lāgā strādāt viņš bija uzsācis garāku romānu priekš

«Baltijas Vēstneša», un tā bija viņa materiālā cerība.

Viņa pirmais darbs bija norakstīt Kristapam diezgan asu, pārmetošu vēstuli.

Tas lai taču iedomājoties, ka viņš tam esot izpalīdzējis, bet par to nu guvis nepa-

tikšanas. Viņš taču vienīgais no galviniekiem esot palicis, un, ja Kristaps nesa-

maksāšot, tad visa tā lieta gulstoties uz viņu un viņam padarot Rīgā dzīvi neie-

spējamu. Un to taču viņš par savu labo sirdi neesot pelnījis! Viņš tādēļ sagaidot,
ka Kristaps izturēšoties kā goda vīrs un savu parādu nolīdzināšot . . . Kā viņš pret

Lūciju izturējies, tas arī neesot goda vīra cienīgi bet pašam viņam saskrēja
karstas asinis vaigā —

—
— Viņš tādēļ pēdējo teikumu nostrīpoja, bet galu

galā vēstuli saplēsa un norakstīja jaunu, kurā Lūciju nemaz neaizskāra, turpretim
Kristapam cieti piekodināja viņam katrā ziņā jo drīzi atbildēt

. . .
Vēstuli nosūtījis, viņš spiešus spiedās savā darbā, kam vajadzēja noturēt līdz-

svarā arī viņa materiālo stāvokli, tomēr nepacietīgi gaidīja uz atbildi. Vairāk

dienas viņš no mājas nemaz neizgāja, arī uz Rīgu nebrauca; bija aizmirsis obli-

gatoriskos kneipvakarus, aizmirsis apspriedes uz vispārējiem dziedāšanas svētkiem.

Viņa biedri, saprazdami viņa «piķi», kas tam korporācijas dzīvē atgadījies, uz

viņa izpalikšanu skatījās caur pirkstiem un viņa nostbūšanu nemaz neievēroja.
Ar vārdu sakot, viņš bija apracies savā darbā, tikai

pa starpām jūrā izpel-

dējās un, ja bija no darba noguris, pastaigājās pa jūrmalas kāpām. Kādu dienu,

pārnācis no tādas pastaigāšanās, tas atrada uz sava galda vēstuli.

Tā nebija no Kristapa
.
. . Perlanta rokas raksts. Bet tāds savāds un izmocīts.

Ātri un ar interesi viņš apskatīja štempeli, no kurienes vēstule rakstīta, bet burti

pa pusei izdzisuši. Likās, ka vēstule būtu iesviesta vagonā.
Atri viņš norāva konvertu, izjuzdams, ka tur iekšā nopietnas, svarīgas ziņas.

Bija gara, plaša vēstule, bet rakstīta ar zīmuli.

«Ceļā, vēlā ziedonī 18
.. .

Mans mīļo, labo zēn!

Atvaino mani, ka atvadījos no tevis pa
franciski un pazudu kā žīds pa Mi-

ķeļiem! Tev par apmierināšanu varu sacīt, ka arī no citiem esmu šķīries tāpat.

Neviens nezin, kur es atronos, un nevienam to nebūs zināt. Bet Tu man biji vai-

rāk nekā tie citi, un tādēļ pie Tevis pirmā griežos ar šīm rindiņām. Esmu palicis

viens dzīves plašā mežā, ķur koks pie koka un kur man bez mērķa nākas mal-

dīties. Dažureiz man ir tā, ka man ņemtu elpu cieti
...

ir vajadzība kādam savu

sirdi izkratīt, tad paliek vieglāk . .
.

Un tādēļ Tev rakstu.

Cik neizdibināmi ir likteņa ceļi, cik lielas novēršanās dzīvē notiek bez mūsu

gribas un piekrišanas! Maz dienas atpakaļ vai es varēju sapņot, ka klīdīšu

pasaulē? Cik rožaini, cik paļāvības pilni mēs lūkojāmies nākotnē . . . Likās, ka

mērķis ir jau rokā, un nu — —

Mans mīļo zēn! Tavai apķērīgai galvai man nevajadzēs lieki izskaidrot, kādēļ

es pazudu. Man grūti šo vārīgo lietu aizkustināt. Bet man liekas, — un citādi tas

jau nemaz nevar būt, —
visa pilsēta par to ir kā aizkurta, un Tu varēsi taisīt
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slēdzienus, kas Tevi novedis turpat, kur es jau esmu. Pa daļai māsas dēļ, kuras

vaina varbūt vēl izlabojama, bet, galvenais, mana onkuļa dēļ, kura vaina vairs

nekādi nav izlabojama. Visi tilti man ar to noārdīti ne vien ar pagātni, bet an

uz nākotni, kur taču man bija tik krāšņas izredzes. Viss, ko sabiedrība man

sniedza, viss, kas bija mana priekštiesība — — tas tagad nu kā ar roku at-

ņemts . . .

Nu esmu stādīts vienīgi uz saviem spēkiem, viss man jāiekaro atkal no

jauna .. .
esmu līdzīgs katram algādzim .. . pilnīgi proletārietis.

Tu varēsi iedomāties manu lielo satricinājumu, ieraugot nelaimīgo vīru ar pār-
šautu galvu ...

no savas paša rokas
...

Un es tomēr nevarēju palikt. . . nevarēju
sekot viņa zārkam, lai visi uz mani ar pirkstiem rādītu

. . .
Man tomēr viņa tik

žēl, tik žēl! Varbūt, ka viņš vienīgi labu domājis, bet man viņš ļaunu darījis .. .
padarījis mani sabiedrībā neiespējamu. Man atlika tikai viens: pazust, aizslēpties
kur tālumā, lai maniem vaigiem nebūtu jākaist, pastāvīgi dzirdot pārmetumus,
skundēšanu un zaimus . . .

Varbūt, ka laiks dziedēs
. . . saka, ka viņš daudz ko

dziedē un pārklāj. Bet to dziļo rētu, kas manā sirdī, neviens, arī ne laiks, nespēj
apklāt un dziedēt! Un par ko? Ko tad es esmu noziedzies? Likteņa ironija! Man

ir tas pats vārds, kas nelaimīgajam vīram, un viņš ir mans tēva brālis
..

.
Cik daudz es pie tam zaudēju, tas arī Tev mazliet būs zināms no tās vēstu-

lītes, kuru Tev rādīju (manas nākamās sievas māte m spe!). Daiļā «magone»,
ko es patlaban gribēju plūkt un spraust pie savām krūtīm

...
nu viņa zied

varbūt priekš cita
. . . Varbūt nozied velti, bet par vienu lietu esmu skaidrībā

man viņa ir zudusi

Veco tautieti Krauklīti mācījos pazīt arī no citas puses ...

īsi pirms onkuļa
nāves bijām pie tā. Neraugot uz visu notikušo, viņš to vēl turēja par savu draugu
un viņam visu piedeva. Cik drīzāk viņš piedotu man, kas taču neko neesmu no-

ziedzies, bet kuru vienīgi sarežģītie apstākļi ierāvuši netīrumā. Varbūt, ka viņš
būtu pārliecinājis arī Magones māti, jo Krauklīts ir ļoti enerģisks — — un

Magone es domāju, arī viņai sirds lūst! Bet pirms katastrofas es nepaguvu

bilst, jo viņš rūpējās tikai par manu nelaimīgo onkuli. Un pēc katastrofas — —

es labāk sev mēli nokostu, nekā vēl vārdu par to bilstu
. . .

Pat ja viņi paši man

dotu, —šo puķi man spraustu pie krūtīm —■— es pirmais būtu, kas tam pre-

totos .
.
. Kas neiet, tas neiet .

.
. tikai līdzīgs var ar līdzīgu

...
un tikai līdzīgam

ir tiesība sev līdzīgu prasīt! Kas pārāk par to, ir žēlastības dāvana, kas mani

pazemotu vēl vairāk! Ne acumirkli es nejustos laimīgs pie viņas sāniem tai ap-

ziņā, ka esmu pieņēmis savā labā, ko nevarēju . . . padarījis viņu par upura jēru!
Es zinu, Tu man pretosies: tā ir mazdūšība, šaursirdība . . . cilvēks ir mērķis pats

pait sevi un par visu tas augstākais! Es tomēr gribu palikt pie tiem principiem un

lozungiem, kādos esmu audzināts, jo, ja man tos izrautu, no kājām, es tiešām būtu

zudis, jo man tad vairs nebūtu nekāda pamata. Tātad cits neatliek kā padoties
nenovēršamam

.
.

.

Ko mani draugi un komiļtoņi dara? Kā es vēlētos būt nākamos lielos dziedā-

šanas svētkos jūsu vidū! Bet savu adresi jums nevaru uzdot, jo pats nezinu, kur

palikšu un ko man nesīs nākamā diena. Es braucu, tā sakot, uz zila gaisa! Do-

māju doties uz kādu lielāku rūpniecības centru un tur atrast šādu vai tādu nodar-

bošanos. Es zinu, ka tas ir riskants solis . . . bez diploma kabatā, bet es gaidu,
ko rītdiena man nesīs. Tagad vārda pilnā ziņā noprotu, kas ir sabiedriskās attie-

cības
..

. kas ir dzīves mīkla .
. .

Paliec sveiks, mans mīļais zēn, sveicini no manis biedrus! Un, ja Tu varētu

arī viņai — — nē, nē, ne pušu plēsta vārda nevienam un arī viņai par to, ko

Tev esmu rakstījis!
.. .

Nevienam nebūs zināt, ko es jūtu —
— viņai visma-
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zak
... Jo ātrāki viņa mani aizmirst, jo tas priekš viņas labāki! Kādēļ viņai

darīt sirdssāpes! .. . Arī Tu par mani daudz nedomā un neizšķied velti savu

domu enerģiju, kuras Tev vajadzīgs priekš saviem darbiem. Es Tevi gan arvien

atcerēšos, jo Tu jau esi mans pēdējais pieturas punkts vecajā Rīgā, un Tev es

šad un tad rakstīšu, kā man sviežas .
. .

Nu paliec vesels, mans mīļais, labais zēn.

Tavs vecais draugs Perlants.

NB. Istabiņu jūrmalā atdod projām vai arī pieņem manā vietā citu istabas

biedri. Līdz mēneša pirmajam tā bija samaksāta.
1. p.»

Kārli pārņēma tādas dzēlīgas, elēģiskas jūtas. Arī viņš jutās viens un atstāts

un it kā pats sevi zaudējis. Arī viņam ir svarīgi sarežģījumi dzīvē un viņš alkst

pēc drauga padoma, bet tā vairs nava . . . viņš tūkstošiem verstu tāļu no tā nost! . . .
Viņu reizā sāpināja un darīja tam labu, ka Perlants jūtas tik tuvu saistīts pie

viņa, un tādēļ viņš sev pārmeta, ka nebija tam uzticējis savus dzīves svarīgākos
brīžus. Varbūt ka tad viņš un Lūce —? Bet tagad to darīt

par vēlu, —
notikušo

vairs grozīt nevar
.. . Viņš zaudējis mīļāko uz visiem laikiem un zaudējis arī

draugu, un nezināja neviena cita, kam viņš savus sirds noslēpumus varētu uzticēt.

Tie draugi, kas viņam, tie tikai ārīgi draugi
. . .

Viņam un arī Perlantam, par ko tas drīzi dabūja pārliecināties. Jo, kad tas

nobrauca uz pilsētu un, sastapis vienu otru komiļtonu, tam stāstīja, ka Perlants

tam rakstījis un liek sveicināt, tie uzklausījās to tikai pa ausu galam.
«Ak Perlants, nu paldievs, paldievs,» bija vienaldzīga, gandrīz vēsa atbilde.

Neviens neprasīja, kā viņam iet, ko viņš dara un ko uz priekšu nodomājis. Cits

likās, ka to nemaz nebūtu dzirdējis, cits rādīja tādu žestu, it kā Perlants būtu

persona, par
kuru tas kādreiz tikai iztālēm ko dzirdējis. Vienīgi Knābis saņēma

sveicienu drusciņ siltāki un piebilda: «Viņš bija lāga zēns, bet viņam izgāja

dumji! Man viņa žēl, bet neko nevar darīt ...» Pudiķis viņam divatā pat deva

tādu padomu: «Vadzi, Rituli, tu nestāsti tik daudz, ka Perlants tev rakstījis. Jo
mazāk

par viņu runā, jo labāki . ..»

Viņu šis padoms iekšēji tā aizskāra, ka tam tīri gribējās savam komiļtonam

pa ausi šaut. Bet viņš noprata, ka tas velti . . . bija mācījies arī savaldīties un

tādēļ paturēja savu sašutumu pie sevis
. . .

Tomēr kā ironija viņam skanēja ausīs

pants no «landesfātera» pēdējā komeršā:

«So lange wir uns kennen,

Sich Brūder werden nennen!»

(Kamēr vien pazīsimies, par brāļiem sauksimies.)
Viens no biedriem apkusis ..

.
gluži kā bez savas vainas palicis dzīves ceļ-

malā. Bet visi tam gāja secen kā leviti un varizeji, un neviens tam nesniedza

drauga roku. Līdz sirds dziļumiem viņš par to jutās ievainots, un viņa smalk-

jūtīgā dvēsele sāpīgi sarāvās. Viņš bēdza atkal atpakaļ uz jūrmalu, ieslēdzās

savā istabā un aprakās savā darbā, kas bija viņa vienīgais remdinātājs. Pasaule

viņu nemeklēja, un viņš nemeklēja ari pasauli . . .

Pienāca atkal vēstule, — nu beidzot taču Kristaps domā atbildēt. Nē
.. .

atkal Perlanta rokraksts, bet grūti salasāms. «Viņš slims!» Kārlim sāpīgi iedūrās

sirdī. . .

Šoreiz viņš rakstīja no Harkovas, bet tikai maz rindiņas, un varēja redzēt, ka

viņam nācies grūti tās pašas uzrakstīt . . .Pēc īsa apsveikuma viņš ziņoja, ka esot
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garīgi un miesīgi savārdzis, kas viņu spiežot kādas dienas palikt uz gultas vies-

nīcas numurā. Bet uz nodarbošanos viņam esot vislabākās cerības
. . . kad tikai

drīzāk varētu piecelties. Viņš nu gan negribot apgrūtināt, bet lūdza, lai viņam
atsūta drusku naudas, jo viņa līdzekļi esot galīgi izsīkuši

.. .
Kārlis zināja diezgan un bija skaidrībā arī par to, ka viņa pienākums drau-

gam palīdzēt. Bet par nožēlošanu viņa paša acumirklīgie līdzekļi bija ļoti vāji.
Ar tiem maz rubļiem, kas viņam bija klāt, nebija līdzēts, un arī tie viņam pašam
ļoti vajadzīgi . . .

Arī nekādu honorāru pienākumu pie «Baltijas Vēstneša» viņam
nebija, jo strādāja pie garāka romāna, kurš vēl ilgi nebija gatavs, un avansus

vecais Dīriķis pēdējā laikā vairs labprāt nemēdza dot. Bet priekš drauga viņš
bija gatavs darīt visu, aizņemties pat no Amatnieku kases! Tikai sāpīgi viņš
iegādājās, ka, galvodams par Kristapu, savu kreditu tur bija samaitājis. Pēc pē-
dējās sarunas ar Olufejevu viņam velti uz to cerēt!

.. .
Vai tas rezgalis nevarēja

tik daudz kā
savu§ procentus samaksāt! ?

Vienīgais, kur viņš kreditā, tas bija Pudiķis. Pēdējam kā brūtgāna cilvēkam

bija arvien daudz naudas vajadzīgs, gan priekš puķēm, gan izbraukumiem, gan

balvām savai līgavai. Tiklīdz Kārlim bija nauda, tas bija drošs, ka kādu daļu
vajadzēs aizdot Pudiķim, bet atdot viņš tik ātri neatdeva, ja tam visai neuzmācās.

Un Kārlis atkal, ja viņam spiedoši nevajadzēja, iztika kā varēdams un virsū ne-

spiedās. Tā vēl vecais aizņēmums nebija atdots, kad jau atkal no jauna aizdots,

un tā pa drusciņai vien! Viņš paskatījās savā piezīmju grāmatiņā: -— it laba

sumina!

Tātad cita ceļa nav, viņš dosies tūdaļ uz pilsētu un šturmēs Pudiķi. Tas

arvien tik gudrs, lai nu viņš gādā! Tam arvien bija tādi un tādi spiedoši iemesli,

kādēļ naudas neatliekami vajadzēja. Nu viņš varēja stādīt pretim iemeslu tik spie-

došu, ka neatliekami vajadzēja parādu atdot un, proti, uz pēdām!
Domāts, darīts! Viņš tūdaļ sēdās vilcienā un brauca uz pilsētu. No stacijas

viņš kāpa taisni uz Pudiķa korteli Suvorova viesnīcā. Pudiķis, blakus minot,

dzīvoja uz tā saucamo «lielo kāju», jo daudzi no komiļtoniem sev nevarēja to

atļauties, ko viņš sev atļāva.
No šveicara izzinājis, ka Pudiķis ir mājās, viņš kāpa pa trepēm augšā un

pieklauvēja pie tā istabiņas durvīm.

«lekšā!» aiz durvīm atbildēja, bet kāda sveša balss.

Viņš atdarīja durvis, bet atrada priekšā Kristapu, nošļukušu sēžot, sabozušos,

ar vārdu sakot, pavisam sliktā gara stāvoklī. . .

«Tu, Kristap!» Kārlis ar to apsveicinājās. «Kur tad Pudiķis?»
«Es jau arī viņu gaidu!» Kristaps atcirta. «Izgāja uz mirkli ārā un nenāk

vairs atpakaļ .
.

.»

«Bet mājā viņš taču ir?» Kārlis jautāja.
«Nu tepat jau karājas viņa vasaras mētelis un cepure,» Kristaps paskaidroja.

«Labi, ka es tevi satieku,» Kārlis turpināja. «Tu zini, tai Amatnieku kases

lietā
.. . Vai tu manu vēstuli saņēmi?»

«Saņēmu jau, saņēmu,» Kristaps it kā aizskarts attrauca. «Tu jau raksti dikti

smuki
...

Tā jau jūs arvien protat, kad jums ko vajaga .. . Bet, ko jūs apņe-

maties, to vis neizpildāt. Paņem naudu, iztērē . . . tagad man griež kaklu cieti
. . .»

«Kā tā!» Kārlis iejautājās. «Es tevi nesaprotu! . . .»

«Nu Pudiķis —!» Kristaps paskaidroja. «Tanī bankas lietā.... Es viņu sa-

tiku. Jelgavā un lūdzu, lai priekš manis samaksā procentus, tā kā man pašam
neiekrīt uz Rīgu braukšana. ledevu naudu

.. . priekš trim mēnešiem. Viņš svēti

apsolījās visu izdarīt. Es dzīvoju, cilvēks, itin mierīgi tai pārliecība, ka viss
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kārtībā
...

te uzreiz! Man nāk uz kakla, ka procenti aizkavēti un lai nu samak-

sājot visu parādu . . .
Tagad, — tukšajā laikā

ap Jāņiem?!
. .

.»

Aizskarts viņš piecēlās no krēsla un soļoja šurpu turpu pa istabiņu .. .

«Pudiķis rīkojies atkal reiz vieglprātīgi!» Kārlis iemeta. «Par to mēs prasīsim

viņam atbildi. Bet, ja tos procentus samaksā, tad varbūt nemaz tik slikti nav.

Varbūt ka viņi tad parādu gaida?»
«Vakar izmocījos velti!» Kristaps atbildēja. «Pūcīts man atbild: tā ir liela

suma, un tie galvinieki, es teikšu taisnību, jums tādi pašvakri vīri. Ja jūs to pa-

rādu varētu nolīdzināt ar obligāciju, tas būtu citādi
.. . Tātad esmu tintē,» viņš

nošļucis nobeidza, «jo arī priekš procentiem man tās naudas nav
. .

.»

«Kur ir Pudiķis?!» Kārlis iesaucās. «Man viņš jādabū rokā!
..

.»

Uz viņa pogas spiediena ieradās sulainis, kuram viņš prasīja pēc komiļtona.

«Apakšā vina nav, un aizgājis viņš arī nav,» bija atbilde. «Viņš tepat kur

būs iegājis kādā tukšā numurā ...»

Viņš gāja Kārlim līdzi meklēt, un tie patiešām atrada Pudiķi kādā tukšā

numurā koridora galā, pēc kam sulainis aizgāja.

«Ā, Rituli,» Pudiķis viņu sirsnīgi apsveica un nemaz nebija ļauns par to, ka

iztraucēts. «Redzi, kur esmu ielīdis!
.

.

.»

«Redzu!» Kārlis nopietni atbildēja. «Bet kādēļ tad tu neuzturies savā

istabā?
. .

.»

«Mani tur pastāvīgi traucē, —- es nevaru mācīties!» Pudiķis aizbildinājās.
«Tu redzi,» — viņš tam rādīja angļu valodas mācības grāmatu, kas tam bija
rokā, — «esmu ar to izkritis gluži cauri. Tagad nu «oksēju» un gribu uzmanīt

angļu valodas skolotāju Vudu, kad tas caur Vērmaņa parku iet uz «polonēzi».

Lūgšu, lai viņš mani pielaiž pie pēceksāmena. Citādi viss tas, ko šinī semestrī

esmu strādājis, ir bijis velti
..

. Ach, jā —
to dara tās mīlestības bezmiega

naktis ...»

«Man ar tevi drusciņ nopietnākas darīšanas,» Kārlis stingri noteica.

«Lūdzu, lūdzu,» Pudiķis padevīgi attrauca. «Liec dzirdēt! . . .
Bet ā propos,

Rituli, vai tu necelsi pie vecā Borisa honorāru? Vai tu nevari man drusku aiz-

dot? Zinu, ka esmu pie tevis labu tiesu debetā, bet tev to visu ar pateicību
atdošu — —»

Kārlis, saņēmis rokas krustis uz krūtīm, viņu pārmetoši uzlūkoja, un viņš

apjuka.
«Nu jā!» tas beidzot it kā aizbildinādamies iesaucās. «Tu taču zini, ka man

ir cerība uz «mitgifti». Kam citam reiz visa Starpinu manta paliks kā viņu

vienīgai meitai? Bet manas attiecības pret viņu man uzliek arī mazus pienāku-

mus. Hertai šinīs dienās ir dzimuma diena, un tu taču sapratīsi, ka man

vajadzīgs — —»

«Tā, tā!» Kārlis vinu sodoši pārtrauca. «Tātad Hertai atkal puķes vaja-

dzīgas? Bet priekš cilvēka, kuram esi apņēmies samaksāt procentus, bet naudu

notērējis, priekš tā tev nav vajadzīgs!
.
. .»

Asi un caururbjoši viņš to uzlūkoja. Pudiķis pieķerts līdz ausīm nosarka.

«Tad tu ar viņu jau runāji? . . .
Nu, teikšu taisnību, — man priekš viņa ir vaja-

dzīgs
.
. . Cik nepatīkami! Es nevaru vairs uzturēties savā istabā. Tur tas cilvēks

sēd un saka man visādas rupjības ...»

«Uz ko viņam pilnīgi tiesība!» Kārlis stingri noteica. «Tu esi rīkojies vairāk

nekā bez sirdsapziņas . .
.»

«Zinu iau, zinu, pats to atzīstu!» Pudiķis taisnojās. «Bet mans dievs un

tēvs! Cilvēks jau vien esi, un jauns arī esi, un dzīve ir tik jauka, un tava izre-
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dzētā tev ir pie sāniem! . . . Nu, — es biju ar viņu teātrī, un sliktas vietas es.

nevarēju ņemt, un mama arī bija jātura līdzi, lai neceltos vēl kādas valodas
.. .

Un pēc tam supeja, trīs kuvēri un likām uzstādīt arī ledū, un — pagalam tā

nauda bija! Viss taču ir cilvēcīgi, tik saprotami! Bet toties morāliskās paģiras man

vēl jo lielākas. Ka es kā varētu atdot tam cilvēkam viņa naudu, lai viņš laiž

mani mierā ...»

«Ar to vien nepietiek!» Kārlis stingrā tonī turpināja. «Tu esi viņu ievedis

nepatīkamā stāvoklī, no kura tev jālīdz viņam tikt laukā
. . .» Piesarcis Pudiķis

spēra dažus soļus šurpu turpu .. . «Arī par to esmu domājis,» viņš beidzot

ieminējās. «Patiesībā šis cilvēks jau nekāds saimnieks
nav, un būtu labāk, ja viņš.

no tām mājām varētu tikt vaļā! . .
.

Mājas ir labas, zem brāļiem savu piecpadsmit
tūkstots rubļu vērtas. Gribu piedabūt savu švīgerpapu, lai viņš tās nopērk un dod

Hertai līdzi pūrā. Caur Hertu esmu jau soļus spēris un ar viņu gandrīz sanai-

dojies, jo viņa nekādi negrib iejaukties sava papiņa veikala lietās . . .Bet velta

viņas liegšanās, — ja es ko esmu nodomājis, tad vedu to arī cauri . . .
Cik patī-

kami, ka tev kā literātam ir arī savs lauku īpašums! . . . Un tādēļ, vai zini, ■—

tu man darītu lielu patikšanu, ja tu varētu man aizdot tam cilvēkam priekš tiem

procentiem. Par atdošanu jau nebēdā, jo man taču no brāļa sava mēneša nauda

un izredze arī uz «mitgifti».»

Bārgi Kārļa piere aptumšojās. «Man nav ne no brāļa mēneša nauda, ne arī

kāda izredze uz «mitgifti»! Bet mūsu draugs Perlants svešā pilsētā guļ uz

gultas tikpat kā Lācarus un lūdz pēc palīdzības! Vismaz kādi 50 rubļi viņam

jānosūta ...»

«Perlants,» Pudiķis, it kā nepatīkami aizskarts, iesaucās. «Vai tas varētu

būt?! . . . Viņš tev atkal rakstījis?»

«Viņš ir rakstījis un lūdz, un, ja viņš lūdz, tad tu gan sapratīsi!» Kārlis

attrauca. «Tu taču viņa raksturu pazīsti . . . Un tādēļ mana cieša un neatliekama

prasība ir: tev tā nauda jāgādā!»

Ziņa par Perlantu Pudiķim, kā varēja redzēt, bija ķērusies mazliet pie ner-

viem, jo, pielicis roku pie pieres, viņš nokāra galvu un kādu brīdi palika mierā.

«Ja jau tas vajadzīgs,» viņš pēc brīža ieminējās, —
«nauda būtu jāuzpumpē . . .»

«Pumpē vai kā, bet gādā, un cik drīzi vien iespējams!» Kārlis stingri noteica,

«jeb vai tu gribi to uz savas sirdsapziņas ņemt, ja slimais biedrs svešā malā

nobeidzas badā?. . .»

«Jā, kas tad to grib!» Pudiķis it kā aizskarts saslējās. «Kad jāgādā, tad

iāgādā, un galu galā — — priekš maniem apstākļiem tā jau nav nekāda nauda.

Bet ar angļu pēceksāmenu nu ir beigas ... ja naudu patiešām mūsu laikos grib
uzdzīt, tad ir jāpieliek visa enerģija. Atkal gads ilgāki polonēzē, atkal gads ilgāki

jādzīvo bez Hertas!» viņš nopūtās. «Nu, —
to es varu pateikties sarežģītiem

apstākļiem ...»

Viņi gāja atpakaļ uz Pudiķa numuru,
lai pārrunātu tuvāk naudas uzdzīšanas

plānu. Ja jau reiz tas bija vajadzīgs, tad Pudiķis šim uzdevumam dāvāja visu

savu enerģiju un bija pavisam cits cilvēks
.. .

Kristaps sēdēja vēl arvienu nošļucis un sabozies. lemesls
pa galvenai tiesai

tas, ka šorīt vēl ne lāsi nebija baudījis, jo viņš bija gluži bez naudas.

«Nu ko lai darām ar to nepatīkamo lietu?» Pudiķis viņu uzrunāja. «Atvaino,

ka tev tādas nepatikšanas caur mani, bet man tā lieta ne mazāk nepatīkama. Nu,

man neiekrita tūliņ to lietu izdarīt, un tā viņa iegūla. Galu galā tā jau ir pavi-

sam niecīga sumina, un ne toreiz, ne agrāk, tu man nekad neesi licis manīt, ka

tavi naudas apstākļi tik vāji. Tu taču arvien uzsvēri, ka simts rubļu, pāri simtu
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rubļu tev pie tavām lielām mājām nav ko nospļauties, un tādēļ es to sapratu tā,

ka tu to suminu pats otrreiz samaksāsi
. .

.»

«Vai tad es to nevarētu!» Kristaps it kā atvainodamies attrauca. «Ja vecie

cik necik būtu iedevuši no tā, ko solīja. Bet es esmu pieļurbots, ka vairāk nevar

pieļurbot! Vai es sievu ar trim četriem tūkstošiem nebūtu dabūjis katrā laikā?

Ko man visu neapsolīja: paši dos . . . onkulis palīdzēs nu ir visi onkuļi pie
velna! Viņi gribēja man tikai to meiteni uzkārt kaklā

...
nu aizskrēja arī tā bez

kādas jēgas! . .
.

Tā nu es tagad sēžu bez kapeikas . . .»

Kārlim karstas asinis durstīja vaigus, it kā viņš par to visu būtu līdzvainīgs.
Sirds viņam vārījās par

tādu bezgodību, un tomēr viņš tam cilvēkam neko neva-

rēja sacīt.

«Ē, ko tur tik daudz!» Kristaps beidzot atmeta ar roku .
. .

«Lai nāk un mani

izķīlā ...
lai sviež no mājām laukā . . . Man naudas nav un ko es tur varu

darīt! ...»

Pudiķis soļoja šurpu un turpu pa istabiņu un likās par Kristapa vārdiem ļoti
saniknots. «Tā jau ir bērna valoda!» viņš beidzot iesaucās . . .

«Lai nāk un ķīlā
mani laukā, kur vajag spert soļus un darīt visu, lai tas nenotiktu. Es nesaprotu

tādu bezdūšību, pasivitāti. Es tur nekā nevaru
...

lai dara ar mani, ko grib! .. .
Cilvēks, tu jau nezini, ko tu runā! . .

.
Tagad pa Jāņiem, kur jaunā raža, tā sakot,

pie durvīm un varēs paņemt naudu, viņš ļausies izsviesties, lai cits nāk iekšā pie

pilna galda! Tādu mazdūšību, tādu bezdarbību es tiešām nesaprotu. Kur jāpieliek
visi spēki un jādara kas, viņš nolaiž rokas: lai nāk pār manu galvu kas nāk-

dams .
.
. Tā ir gļēvulība, bezdūšība ...»

«Jā, ko tad lai es daru!?» Kristaps attrauca. «Tās vārpas es zaļas nevaru

noplūkt, un neviens par viņām man arr neko nedod. Ak, nu,
labus padomus esmu

dzirdējis diezgan, bet ar tiem man nav līdzēts
.. .

Liec labāk uznest kādu šņabi

un pudeli alus
.. . man dūša pavisam plakana ...»

Pudiķis piespieda pogu. Kad parādījās sulainis, viņš tam sacīja: «Uznesiet

karafinčiku, uzkožamos un pāra pudeles alus. Tas iet uz mana rēķina . ..»

«Tūliņ!» sulainis izsteidzās un pēc maz acumirkļiem bija ar prasīto klāt.

Kristaps kāri uzpravīja dūšu, kamēr Pudiķis turpināja lekciju.

«Viņš nevar nekā darīt!» tas atņēmās. «Vajag taču drusku paštaksacijas

spējas . . . tavs materiālais stāvoklis nebūt nav tik slikts, kā tev izrādās. Tev nav

skaidras naudas, tas gan, bet tev ir īpašums, kas zem brāļiem savu 15.000 rubļu
vērts. Un tik daudz parādu, es domāju, tev nebūs. Nu, tad pārdod savu māju

nost, ja citādi nevari ..
.

saņem pārpalikumu un dzīvo
.. .

Rau, ko es darītu, ja

atrastos tavā stāvoklī. ..»

«Vadzi, tā nav slikta ideja,» Kristaps, pēc glāzītes atplaucis, sāka padomāt.
«Gādā man pircēju, un es tev izmaksāšu labas vakariņas. Vai tu domā, ka par

saimnieku būt ir jau. kāds liels prieks? Labība lēta, ļaudis dārgi, nepaklausīgi
arī, un, ja tu pats neej un neplēsies, uz neviena tu nevari palaisties. Man tā

saimnieka būšana pavisam apnikusi ...»

«Ir jau arī vēl citas profesijas pasaulē,» Pudiķis piebilda.

«Ja es savas mājas varētu pārdot, tas ir, cik necik par cenu, ka man tur

atliek kas pāri,» Kristaps sajūsmināts iesaucās, «tad es iemu par «bulgāru»! Tu

zini, tagad līdz ar jauno apriņķa policiju uz laukiem iecelti tādi suņu pārziņi.
Tiem jāskatās, ka suņi neblandās apkārt pa laukiem bez likumīgām vangalēm,
kurām tiem vajag būt piesietām kaklā. Kur tādu suni satiec, šauj nost! Dabū

120 rubļus gadā un barību priekš zirga ...
un par katru nošautu suni 3 rubļus

no viņa īpašnieka. Smuka šefte . . . daudz labāka nekā saimniekam
..

.»
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«Ir jau arī vēl citi arodi, kur var savu maizi paēst,» Pudiķis paskaidroja.
«Tikai lietai nevajag ļaut iet, kā viņa grib, bet pašam vajag ko darīt. Ja tu man

atļauj, es piedāvāšu tavas mājas kādam pircējam par 15.000 rubļu. To vārdu es

nesacīšu, jo tas vēl paliek mans noslēpums .. .»

«Malacis!» Kristaps sajūsmināts iesaucās. «Ja tu man tās mājas izšeftē, es

izmaksāšu vakariņas . . .»

«Galīgi tev apsolīt nevaru, jo pirkums diezgan svarīgs, kas jāpārdomā,»
Pudiķis atbildēja. «Varbūt, ka tas tik ātri neiet. Bet galvenais ir iegūt laiku un

bankas spaidus novilcināt. Ja pircējs tūdaļ nerastos, tad vajag runāt ar bankas

kungiem, vai viņi nevar aizdot uz tavām mājām pret obligāciju. Tu līdz ar to

samaksā savu parādu, un bankā izpērk visas tavas obligācijas un paliek ar vienu

obligāciju tava vienīgā aizdevēja. Tev iznāk vēl varbūt kāds tūkstotis vai vairāk

pāri priekš rīcības kapitāla . . . Maksā nu tikai procentus un esi bez bēdu. Tādu

padomu Veinberģis devis daudziem, un daudzi tā izlīdzējušies . . .»

«Arī labs priekšlikums!» Kristaps sajūsmināts iespēra glāzi šņabja. «Katrā

gadījumā — vakariņas es izmaksāšu krietnas
. .

.»

«Mēs tagad ar Rituli iesim un tavā labā strādāsim,» Pudiķis nobeidza. «Ne-

var kavēties ne minūti
... Ja gribi mūs še sagaidīt, vari še uzkavēties. Ja vēlies

ko, tad pasauc sulaini, lai dod uz mana rēķina .
.
. Tātad uz redzēšanos!

..
.»

Nākamā acumirklī Pudiķis ar Kārli bija uz ielas. «Vispirms,» Pudiķis sacīja,

«mums vajadzētu uzdzīt caur pumpi to naudu priekš Perlanta, jo tas tas steidza-

mākais! Un tādēļ mums vajadzētu iet taisni uz drošu pumpi. Skraidīt pie kādiem

Mikentāliem vai citiem, kur tāda vaina un tāda vaina, nav nekāda nolūka. Es

tādēļ lieku priekšā veco tautieti Krauklīti
. . .»

«Manis pēc,» Kārlis atbildēja. «Bet tikai ar to norunu, ka tu ne ar pušu

plēstu vārdu viņam neliec manīt, ka tas priekš Perlanta . . . To viņš vēstulē stingri

piekodinājis ...»

«Saprotu it labi,» Pudiķis pasmaidīja, «delikāta lieta!
...

Kā tas, piemēram,
izskatītos, ja es gribētu aizpumpēt Hertas papu? Ir lietas, ko var un ko nevar . . .»

Klusēdami viņi gāja uz priekšu, un Kārlis pārdomāja tās dīvainās attiecības,

kādās viņš iestidzis pret Kristapu. Viņš taču šo cilvēku vēlētos tur, kur pipari

aug, un tomēr viņam jārūpējas par to kā par savu tuvinieku. Tas laupījis viņam,
kas tas dārgākais pasaulē, sagānījis viņa mīlas svētumus, un tomēr viņš tam ne-

drīkstēja izsacīt ne mazāko pārmetumu . . . Taisni otrādi, jutās kā grēcinieks viņa
priekšā!

.. .
Cik tas tomēr tai dzīvē var noiet savādi .

.
. pavisam citādi, nekā

mēs gribam un domājam .
. .

Viņi bija sasnieguši Krauklīša bazāru un atradās tā dzīvoklī. Mājas kungs
turpat bija birojā. Bet viņš nebija viens. Arī Olufejevs ar Sroli Jochumsonu
tur bija. Kā rādījās, viņi nodarbojās ar kādu svarīgu projektu un dedzīgi studēja
mājas plānu.

«Vai, kungi, man pavisam tagad nav laika!» Krauklīts saviebās, kad tie pie

viņa ienāca. Nekad nebija dzirdēts, ka viņš ar studentiem runātu tādā tonī. «Vai

jums kāda steidzīga darīšana?»

Pat Pudiķis par tādu neparastu sagaidīšanu apjuka. «Jā, — mums būtu kāds

vārdiņš jāparunā — — zem četrām acīm
— —» Nevarēja taču še to cilvēku

klātbūtnē, jo Olufejevs jau diaboliski smīnēja, bet Srolke Jochumsons kā
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ērglis skatīja plānu. «Neimen wir dos
. . .

dos ist gut fūr die Magazin ——»

(Ņemsim to, tas labs priekš magazinās.)

«Nūjā, — ko tad jūs gribat man teikt?!» Krauklīts nepacietīgi turpināja.

«Lūdzu, nāciet te
.

.
.»

Viņš ieveda tos blakus istabā, kur Ernests Sutums mācīja viņa dēlus.

«Redziet, mums ir tāda situācija, kur mums steidzīgi vajadzīga nauda,» Pu-

diķis paskaidroja. Viņš būtu labprāt piebildis: «Priekš kāda slima biedra», bet

Kārlis kategoriski to bija noliedzis minēt. «Un, tā kā mēs jūs pazīstam par

krietnu patriotu, tad griežamies taisni pie jums — —»

«Ak, nu, kungi, tā taču pavisam niecīga lieta pret to, kas man priekšā!»
Krauklīts īdzīgi atmeta ar roku. «Man pavisam nav laika

..
.

Nu, paskrieniet
taču citur kur... es jau jums nekad neesmu aizliedzis

. . . Jūs nākat pavisam
nelaikā

. . . ļoti atvainojos
. .

.»

«Hahaha!» Ernests Sutums sarkastiski iesmējās, bet nevarēja izprast, vai

smiekli zīmējās uz viņiem vai arī iztek no viņa sarunām ar zēniem
.. .

Bet Pudiķis pieņēma, ka tas zīmējas uz viņiem. «Ļoti atvainojamies, Krauk-

līša kungs, ka jūs apgrūtinām
..

. Bet ja jau jums nav laika un arī nauda pašiem

vajadzīga — — —»

«Nu, kuram tad nauda nav vajadzīga, mums visiem tā vajadzīga!» Krauklīts

attrauca
.
. . «Ar ko jums vēl varu pakalpot?»

«Ak tā!» Pudiķis ieminējās. «Mūsu patiesais nākums jau bija pavisam cits.

Jūs esat direktors Amatnieku kasē
.. .

mēs gribējām parunāt kāda aizņēmuma

dēļ — —»

Krauklīts kļuva pavisam nepacietīgs. «Tur jūs runājiet ar Pūcīti, ar Olufe-

jevu, ar Bisnieku!» viņš to pārtrauca. «Ar mani runāt jums nav nekāda nozīme.

Kā jau teicu, man nepavisam nav laika ...»

«Hahaha!» Sutums iesmējās vēl ļaunāki nekā pirmo reizi
. . .

«Ardievu!» Pudiķis sausi sacīja, Kārlis mēmi palocījās, un lepni paceltām

galvām viņi atstāja Krauklīša dzīvokli.
. .

Kārlim tāda Krauklīša izturēšanās pret paradumu likās dīvaina un neizpro-

tama, un Pudiķis bija pavisam zaļš no dusmām. «Tāds filcis!» tas nospļāvās,
kad bija ārā uz ielas. «Priekš mums viņam nav laika, priekš letoņiem tam laika

vai cik! Un mēs to esam turējuši arvien par savu tautieti un viņam parādījuši to

vislielāko cienību. Nē, nē, es saku, tie veči par daudz izlaižas! Tas paliks arvien

jo ļaunāki, ja mēs, sēļi, nespersim soļus . . .

Mēs taču biedrībā visi esam biedri,

un mums tik skaists biedru skaits. Ja mēs vēl attīstām drusku aģitāciju, tad nā-

kamā pilnā sapulcē visus tos priekšniekus, Mikentālus un Krauklīšus, varam izbal-

sot no runas vīriem! Vismaz varam viņu balsu skaitu nodzīt līdz minimumam
..

.

Ja tie redzēs, ka protam rādīt zobus, tad arī tie pratīs citādi izturēties pret stu-

dentu
.
. . Tādu skopulību fu!»

Bet, ja viņš būtu pazinis Krauklīša patiesos apstākļus, tad nepavisam nebūtu

tā sirdījies. Viņš jau nepavisam nevarēja iedomāties, ka Krauklīts viņam nespēj

aizdot, un tomēr tas tā bija. Tas bija iestidzis tik sarežģītos apstākļos, ka viņa
stāvoklis patiešām bija šausmīgs!

Viņa grandiozais pasākums, viņa mūža darbs — jaunais bazārs, bija novedis

viņu pie bankrota tik materiālā, kā idejiskā ziņā. Materiālā ziņā viņu gremdēja

Hipotēku biedrība, liegdama viņam pienācīgo kreditu, uz kuru katram bija tiesība

un uz kuru viņš bija rēķinājis. Toreiz bija parasts, ka pēc tam, kad trešais stāvs

būvei bija nobeigts, Hipotēku biedrība to novērtēja un izsniedza pienācīgo aiz-

devumu, lai būvi varētu nobeigt galīgi. Kad viņš pēc trešā stāva pieteica aizņē-
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mumu, Konrāds Bornhaupts pasacīja, ka uz tādiem fantastiskiem uzņēmumiem
Hipotēku biedrība neaizdod ne kapeikas, un citi direktori tam piebalsoja. Katrā

ziņā tā bija atbilde uz to, ka bija noņēmis savu kandidatūru pilsētas vēlēšanās

no 2. klases kompromisa listes. Bet savus svabados kapitālus tas visus bija
izbūvējis un arī no Amatnieku kases pēc iespējas aizņēmies. Citas mājas bija
aplienētas, un Rīgā vispār iestājusies namu krize, ka tās ar peļņu vairs neva-

rēja pārdot. Kā nu lielo būvi dabūt vismaz zem jumta un tiktāl gatavu, ka to

varētu izīrēt?

Viņš nenolaida rokas un rīkojās. Ar savu iespaidu tas izdabūja cauri Lat-

viešu biedrības runas vīru sapulcē, ka biedrība viņam no savas svabadās naudas

aizdeva 6000 rubļus. Arī kā kuģu biedrības «Austras» direktors un kasiers tas

izlietoja svabadās sumas tai cerībā, ka viņa pasākums sāks dot ienākumus un viņš
tās varēs pataisīt atkal svabadas. Bet nu «Austrai» uznāca nesekmes, ka tai pašai

vajadzēja savus svabados kapitālus un vēl aizņemties. Latviešu biedrībā cēlās

kurnēšana, ka runas vīri viņam aizdevuši biedrības naudu nelikumīgi pret nedro-

šām obligācijām. Lieta nāca pilnā sapulcē, kura nolēma parādu atprasīt. Arī
pro-

centus Amatnieku kasē viņam nācās grūti maksāt, un,
kā tas jau arvien mēdz būt,

ka, ja aizņēmējs nespēj izpildīt savus pienākumus, citi direktori sāka uz viņu ska-

tīties it kā no augšienes un viņu spaidīt
..

. Vēl jo vairāk, kur Krauklīts bija
nostājies noteikti Latviešu biedrības pusē, bija arī akcionārs «Baltijas Vēstne-

sim», kurš «Dienas Lapu» un kasi apkaroja. Bet faktiski viņš atkarājās pilnīgi
no savu līdzdirektoru žēlastības. Un tie ar viņu rotaļājās, piesprieda pa

druskai

kreditu, bet nekad tik daudz, cik vajadzīgs, novilka no tā vecus parādus un tā

viņu pastāvīgi spaidīja un jauca viņa aprēķinus. Tur tīri varēja galīgi apjukt . . .

Viņš tomēr glāba, kas glābjams, lika jumtu jau uz trim stāviem, lai gan kal-

kulēts bija uz pieciem stāviem. Bet gruntsgabals un fundamente izmaksāja tikpat
daudz priekš trim kā priekš pieciem stāviem, tā ka rēķinos iznāca liela starpība

viņam par zaudējumu. Tomēr, lai gan ar lielām mokām un grūtībām, viņš no sava

grandiozā plāna — pirmais plāns, kā mēs zinām, bija apbūvēt veselu iecirkni starp

četrām ielām — dabūja vienu daļu tiktāl gatavu, ka varēja to izīrēt
.
.

,
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Bet nu viņš pieredzēja idejisku bankrotu un ar šausmām nomanīja, ka notiek

kaut kas pretējs, nekā viņš bija nodomājis, proti, ka viņa bazārs veicinās latviešu

saimniecisko un tirdzniecisko attīstību.

Pēterim Krauklītim bija jānāk pie tās bēdīgās pārliecības, ka latvieši nav

tirgotāju tauta! Krodzinieki viņi ir labi, atvilkt pudeli alus un padot, to viņi
prot, bet atrast citus sekmīgus tirdzniecības zarus, uz to viņiem trūkst dāvanu.

Cik labprāt viņš savus tautiešus būtu iztaisījis par tirgotājiem! «Tirgojieties!» tas

sacīja katram inteliģentam, kam nebija nodarbošanās vai arī kas gribēja pavairot
savus ienākumus. «Tirdzniecībai ir zelta pamats! Tirgojieties ar šo vai to, jūs

pie tam nopelnīsiet ... ja ne ar citu, tad ar petroleju . . .»

Vējā runāti vārdi!
.. . Vienīgais, ko viņš varēja pārliecināt, bija Latviešu

teātra aktieris Eižens Kociņš, kurš patiešām noīrēja bazārā telpas un tirgojās ar

petroleju. Bet veikalu ar to viņš nekādu netaisīja . . .

Pastāvīgi kaldams, viņš savus biedrus kases direktorus pārliecināja, ka vaja-

dzīgs pabalstīt vismaz ar aizdevumiem latviešu amatniekus, vispirmā kārtā mē-

beļu galdniekus. Bazārā var atvērt lielāku veikalu, kurš komisijā pārdod no lat-

viešu mēbeļu galdniekiem savestās mantas. Uz šiem priekšmetiem viņu īpašniekiem
tiek izsniegts no kases aizdevums, kuru atmaksā, tiklīdz priekšmeti pārdoti. Fak-

tiskā veikalu īpašniece būtu pati kase, bet viņš tas direktors, un, lai projektu
dabūtu cauri, tam vajadzēja izraudzīties Olufejevu par savu līdzdirektoru, kuru
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tas no visiem citiem direktoriem vismazāk varēja ciest. Bet lietas laba daudz ko

vajadzēja paciest.

Tikai arī te izrādījās, ka no latviešiem nekas neiznāk, un veikals tikai tad

varēja uzplaukt, kad pie tā piedalījās Srolka Jochumsons. Latviešu galdnieki
labāk

par
lētu naudu pārdeva viņam, nekā deva savas mantas komisijā pret aiz-

ņēmumiem. Turpretim Jochumsons gan mācēja aizņemties un galu galā vēl it

krietni nopelnīja.
Tās visas bija lietas, par

kurām abiem mūzes dēliem nebija ne jausmas, jo
Krauklīts bija pārāk veikalnieks, lai neatklātu savas trumpas un parādītu otram

savu īsto stāvokli . . . Viņi par to dabūja zināt tikai vēlāk . . .

Bet ilgi tie arī par viņu neprātoja, jo nāca jauni iespaidi, un tiem bija jā-
steidzas uz Starpiņiem uz daudz svarīgāku lietu nekā vienkāršu pumpi. Ceļš uz

turieni veda pa Todlebena bulvāru gar Esplanādi, kuras stūrī pie Nikolaja ielas

tika celta 111 vispārējo dziedāšanas svētku ēka. Stabu rindas sniedzās augsti

gaisos un bija sasietas jau ar krusta kokiem, uz kuriem tika celtas spāres un jumts,

segts ar dēļiem. Vienu laiku būve stāvēja mierā, jo būvvalde to apturēja, bīdamās

par pīlāru un saišķu izturības spēju, celdama ierunas, ka būve varot sakrist. Bet

pēc tam, kad būves vadītājs architekts Pēkšēns ar logaritmiem bija pierādījis būves

izturības spēju, darbi tika atkal atļauti. Attīstījās milzīga, impozanta ēka, kas pēc

sava apmēra lielā mērā pārspēja otro vispārējo dziedāšanas svētku ēku, bija
2000 kv. asis liela, tātad ieņēma 27a pūrvietas lielu laukumu, ar visu iežogojumu
kādas 6 pūrvietas. Dziedātāju tribine vien bija celta priekš kādām 3000 perso-

nām. Uz ielas no garāmgājējiem bija sastājuši lieli ļaužu pulki un skatījās kā uz

kādiem brīnumiem.

Starp tiem bija arī liela daļa vāciešu, vecie meisteri un viņu gaspažas vai arī

citi iesmu pilsoņi, kam bija grūti aprast ar jauniem laikiem. Mūsu draugiem bija
loti interesanti iejaukties pūlī, lai noklausītos viņu valodās.

«Schau, schau, was die Bauern treiben!» kāds meisters savam biedrim iro-

nisku smaidu sacīja. «Sie vvollen uns, Deutsche, ūbertreffen
.. .

Wie das Gerūm-

pel dort noch zusammen hālt!» Kā varēja redzēt, viņš jutās lietpratējs būvnie-

cības mākslā. (Rau, rau, ko zemnieki taisa. Viņi mūs, vāciešus, grib pārspēt. Kā

tas čumuris tur vēl turas kopā!)
«Wie man das ihnen ūberhaupt noch erlaubt?» kāda gaspaža ieminējās. «Es

kann lebensgefāhrlich werden ...» (Kā viņiem to vispār vēl pieļauj? Var notikt

vēl dzīvības briesmas.)

«Ach, nun!» kads trešais atmeta ar roku. «Wir vverden doch da nicht krie-

chen . .
.» (Ak nu! Mēs taču tur nelīdīsim .

.
.)

«Sie sollen ja ihren eigenen Gott haben!» kāds cits pastāstīja. «Ligo soli er

lieißen! . .
.» (Viņiem jau pašiem savs dievs esot! Līgo saucot.)

«Nonsens!» kāds cits, kas likās jau būt kāds virsskolotājs vai kas vairāk,

nicīgi noraustīja kamiešus. «Das hat ihnen unser Dr. Diederichs klar bevviesen

m semer Abhandlung: «Der falsche Gott «Ligo»
..

.» (Nieki! To viņiem mūsu
Dr. Diderichs skaidri pierādījis savā rakstā: «Viltus dievs «Līgo»

.
. .»).

Kārlis ievēroja arī veco madāmiņu ar melno rotundi un raga brilli, kura tam

tik dziļi bija iespiedusies atmiņā, kad tas vienā vagonā ar viņu brauca kopā uz

Rīgu. Arī viņauzlūkoja ēku ar tik nicīgu, ironisku smaidu, ka, ja būve to būtu

sapratusi, tai būtu vajadzējis aiz kauna zemē ielīst
..

.

«Nun, was meinen Sie denn dažu!» Kārlis viņu uzrunāja pa vāciski. (Nu,
ko jūs par to domājat!)
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«Kuhstall!» viņa nicinoši atmeta ar roku un lepni novērsās.

Atskanēja gārdi smiekli, kuriem piebalsoja ari mūsu draugi, jo žeste bija pā-
rāk drastiska.

Bet viņiem nebija laika te ilgi kavēties, ievērojot svarīgās darīšanas, un tādēļ
tie cilpoja atkal uz priekšu. Pēc dažām minūtēm tie piezvanīja pie Starpinu dzī-

vokļa.
Viņus ielaida pati kundze plašā mājas kleitē, kas viņas miesas apjomu pa-

darīja vēl jo diženāku. Tā saņēma viņus ļoti laipni, silti sizdama pa viņu rokām,

pēc tam kad tie viņas roku bija jau godbijīgi noskūpstījuši. Tad ieveda tos salonā,
kur «Amītis» viņiem kā mīļiem un labprāt redzētiem viesiem nāca jau pretim,
tik saldi «šmuncelēdams», ka viņa sarkanā kakla lentīte notirinājās vien!

.. .

Un mazputniņš «Lulu», kas būrītī bija ieņēmis nelaiķa «Pipi» vietu, gavilējoši

iedziedājās . . .

Pudiķa pirmais darbs bija pārliecināties, vai mazputniņam būrītī netrūkst ba-

rības un svaiga ūdeņa. Mazputniņš, it kā sajuzdams lielo interesi par viņu, spār-

niņus vien spurkšķināja. Bet mama apgalvoja, ka viss ir «frišs» un ūdeni viņa
vēl tikko kā šorīt pati ar savu roku ielējusi.

Pudiķis tad piegriezās citam, vēl mīļākam priekšmetam. Patlaban iznāca no

blakus istabas Herta, gaiši ģērbusies, savām zeltainām cirtām pār pleciem . . .
Kā

rādījās, ar saraudātām acīm, kuras tomēr silti un spulgi mirdzēja, kad Pudiķis

viņu pētoši uzlūkoja. Galanti viņš noskūpstīja tai roku, pēc kam viņa apsveici-

nājās ar Kārli. Pēc tam viņa it nemanot iezagās ar Pudiķi blakus istabā, kamēr

Kārlis palika pie mamas un sarunājās ar viņu par
visādām vienaldzīgām lietām,

par laiku, nākamiem dziedāšanas svētkiem, dzīvi jūrmalā utt. Mama apstāstīja
arī Kārlim, kādas lielas klapatas papam ar saviem septiņiem vīnūžiem. Patlaban

viņš no komijiem noņēmis kontroles rēķinus: zogot diezgan! Papus dažreiz
pa-

visam nelabi uztraucoties, ka «neštimmē»: «jūs mani gribat apgāzt, aplau-

pīt . . .» Viņš jau sirdsslims . .
.

«Papiņ, lai jau nu zog,» viņa to apmierinājusi. . .
«ja dievs mūs svētīs, viņi mūs neizpostīs ..

.» Viņi ar pēcpusdienas vilcienu

braukšot uz «štrandi», lai papa labi atpūšas no savām errastībām. Bet, neraugot

uz šīm savā ziņā dzīvām valodām, tie abi sekoja dialogam blakus istabā.

Herta atzinās, ka viņa sevi pārspējusi un darījusi to, ko viņam teikusies ne-

darīt, proti, iepazīstinājusi papiņu ar viņa projektu. Grūti tas viņai nācies, bet,

tā kā jūtoties ar viņu saistīta, tad arī viņas domas nedrīkstot citādas būt. Un

galu galā jau arī viņai tāds lauku īpašums, kā viņš to viņai aprakstījis, izrādoties

kairinošs un praktisks. Viņa tur pa vasaru uzturētos brīvā, neviltotā dabā, pie-

koptu savas mākslas studijas un baudītu produktus tos svaigākos, pienu, kā iz

govs slauktu, saknes un augļus no pašu dārza. Tas tik idiliski un tomēr tik prak-
tiski, jo, tā kā tās mājas atrodoties pie upes, tad varētu arī «bādēties» un atkristu

pa vasarām dārgā dzīve jūrmalā, kur taču viss tik saspiests un putekļus vien

dabon sarīties! Viņa lietu tādā garā arī likusi priekšā papiņam, un tas solījies
to pārdomāt

.
.

.

Pudiķis to ieskatīja par to lielāko mīlestības pierādījumu un algoja viņu ar

karstu skūpstu. Pēc tam tie laimē starojošām acīm iznāca atpakaļ salonā
.. .

«Kur ir papa?» Pudiķis steidzīgi jautāja. «Mums ar viņu steidzīga darī-

šana ...»

«Tūliņ!» kāda balss aiz otrām durvīm iesaucās, un drīzi vien pa tām iznāca

Starpiņš raibā vestē ar resnu zelta ķēdi pār vēderu un mīkstās mājas kurpēs.

Viņš sniedza Pudiķim roku. «Labdien, mīļo švīgerzbn! Herta man jau stāstīja.
. .

jūs, also, savā mitgiftē gribat vienas lauku mājas? . . .»
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«Tās katrā laikā zem brāļiem savu piecpadsmit tūkstoš vērtas,» Pudiķis stei-

dzās paskaidrot. «Dzelzceļa tuvumā, laba kviešu zeme, upes un meža tuvumā, ar

vārdu sakot: visas dabas priekšrocības . .
.»

«Ta jau man Herta stāsta,» Starpiņš piebilda. «Bet kadeļ tad šis grib

pārdot ?»

«Mantojuma dalīšanas dēļ, kā tas jau dažkārt atgadās,» Pudiķis paskaidroja.
«Bet tādēļ jau arī mums ronas tāds izdevīgs pirkums, kāds ne ik reižu »

«Vai tas tas pārdevējs?» Starpiņš viņu pārtrauca un pameta galvu uz Kārli...

«Nē, tas mans komiļtons Ērgļu Kārlis,» Pudiķis piesarka . . . «Jūs taču viņu

pazīstat? . .
.»

«Ach, jā, itin pareizi!» Starpiņš atcerējies sniedza Kārlim roku. «Piedodiet...

es domāju, ka jūs būtu tas pārdevējs . . .»

«Pārdevējs arī te Rīgā,» Pudiķis steidzās paskaidrot. «Mēs viņu katrā acu-

mirklī varam dabūt.
.

.»

«Nē, nē, to putru tik karsti nestrēbsim!» Starpiņš atmeta ar roku. «Esmu to

lietu pārdomājis
..

. Mīļo švīgerzon, mums nav jāpārsteidzas .
.

. Jūsu pūrs jums

neizbēgs, jo kam tad citam paliks mūsu labums kā mūsu vienīgam bērnam?
.

. .
Nu labi, jūs gribat mājas, bet kas tās mājas saimniekos? Jums jānobeidz savas

studijas, tā ir pirmā lieta, man ar savām šeftēm pašam savas errastības, mama

arī jau nāk vecs cilvēks!
.. .

Un, ja mājas bez saimnieka, tad labāk lai viņas
nemaz nav .

.
. Mama, ko tu uz tam saki?

.
. .»

«Es nezinu, altchen,» Starpina kundze noraustīja plecus. «Musu bērniem jau

tas vien ir
.
. .»

«Tas jau viņiem neizbēgs, viņi jau dabūs visu, kas mums ir!» Starpiņš

paskaidroja. «Lai tikai švīgerzons pasteidz savas studijas .
. .

mēs savu svētību

neliedzam ...»

«Nūja,» mama silti sacīja, un arī Herta pateicīgi noknaibīja lūpiņas.
Pudiķis nu gan lietai tūdaļ negribēja likt krist un attīstīja visas savas runas

dāvanas, lai veci pārliecinātu. Mājas jau nemaz pašiem nevajag turēt, tās varot

izrentēt. Cilvēku netrūkstot, un maksāšot par tām labu naudu. Varot rezervēt

tikai no dzīvojamās mājas labāko galu, augļu dārzu un kādus pāra lopus varot

turēt. Mājas atrodoties dzelzceļa tuvumā, varot tur vasaru dzīvot zaļumos vēl

labāki nekā jūrmalā
.. . Savs aprēķins tur arvien esot.

. .

«lelaid tikai šādu tādu rentnieku!» Starpiņš sūkstīdamies attrauca. «Viņš
tev noplicina zemi un nolaiž ēkas uz to pēdējo. Klāt viņš pie mājām neko

nepieliks, ja drīzāk neatņems .. . Kādēļ tad mums pavisam tādu krāmu vaja-

dzīgs ...»

Pudiķis aizrādīja, ka var jau notaisīt stingru kontraktu un visu paredzēt. Viņi
taču nebūtu pirmie, kas savas mājas izrentē uz labiem nosacījumiem.

«Ak, ar tiem kontraktiem!» Starpiņš noraidīja. «Es redzu ar saviem ko-

mijiem: taisi kontraktu, kādu gribi, viņš tevi tomēr apzog
līdz acīm

... Ej
tad ar viņiem tiesājies un bojā savus nervus

.. .
Kādēļ es labāk nevaru dzīvot

mierā! ...»

«Ar varu jūs negribu piespiest,» Pudiķim neatlika cits kā piebalsot. «Es tikai

domāju, ja pirkums izdevīgs un pie tam mēs tam cilvēkam varam izpalīdzēt
. . .»

«Fu, fu, fu!» Starpiņš atmeta ar roku. «Veikala lietās uz tādu izpalīdzē-
šanos skatīties nevar. Tad viņš savu nastu uzkar kaklā man. Vai pirkums izde-

vīgs, to nogaidīsim. Labības cenas arvien krītas un tamlīdz zemes cenas. Kroņa
muižām par agrākām cenām vairs nav ņēmēju, jāizdod kalpiem. Varbūt, ka uz

priekšu vēl pirksim mājas par sviestmaizi. Veikala lietās, mīļais švīgerzon,
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nevajag iebrist pa dziļu . . .
arvien vajag paturēt savu rezervu, ka var grozīties. Ja

palaižas uz citiem, tad var iziet tikpat dumji kā Krauklītim
. .

.»

«Nu, nu!» mama iesaucās, pa pusei izbijusies, pa pusei ziņkārīgi. «Vai tad

viņam slikti iet?!»

«Runā jau visādi, bet es tur tālāk negribu zināt,» Starpiņš novērsās no šī

temata. «Gan jau uz priekšu redzēsim
... Jā, jā, švīgerzon! Nobeidziet savas

studijas, un es jums jūsu mitgifti izmaksāšu blank un bār. Pērciet tad mājas vai

uzsāciet ko citu
..

. rīkojieties tad ar to, kā jums tīk! Bet līdz tam visu citu

atliksim . . .»

Tātad neko nevarēja grozīt, un Pudiķim cits neatlika kā piebalsot. Herta uz-

meta viņam lūdzošu skatienu, kas izteica tik daudz kā: «Es taču tur nekā nevaru

darīt!»

«Ja jau jūs to lietu, esat tā izšķīruši, tad jau pareizi vien būs,» viņš piebilda.
«Bet atvainojiet, mums tad jāsteidzas. Tas cilvēks gaida uz atbildi, un mums

jārauga viņam citādi izpalīdzēt . .
.»

«Ko es varu, to es daru,» Starpiņš it kā aizbildinādamies sacīja. «Arī es

iedodu nabagam, ja tas lielā notē pie manis griežas, savu rubli . . . bet vairāk no

manis nevar prasīt . .
.»

īsa, sirsnīga atsveicināšanās
...

no Pudiķa Hertai mīļš šmaukstiņš, no Kārļa
tikai īsa, godbijīga paklana. Papum nobučo roku

.. .
mamai, kura vēl znotam

mīļi noglāsta vaigus — — un nākamā acumirklī tie bija jau uz ielas
. . .

«Atkal nekā!» Kārlis nospļāvās. «Nevedas mums šodien . .
.»

«S—bambulis!» Pudiķis norūca. «Bet nu paņemsim fūrmani, citādi kasē

nonāksim
par

vēlu ...»

Tiem ari izdevās paķert fūrmani ar krietnu kumeļu, un ta tie laida, ka dzirk

steles vien meta, uz Elizabetes ielu Nr. 16.

Viens un divi tie bija pa trepēm augšā un atradās kases galvenās telpās.
Direktori patlaban kā bija noturējuši sēdi un Bisnieks ieņēmis atkal savu

vietu pie kases. Sīpolu Ingus pasludināja klientiem iznākumu, tam piespriests,

tam atraidīts, bet vairākiem jau atraidīts. Laimīgajiem pie kases noskaitīja naudu

priekšā: «jums piespriests tik un tik, par procentiem atvilkts tik, gala iznākums

iztaisa tik un tik
. .

.»

«Jā, jā, kungs, tā jau vien riktīgi būs,» laimīgie saņēma naudu, kamēr grā-
matvedis Krūms, noskatīdamies ļaužu pūlī, ierakstīja skaitļus grāmatā. «Smuka

naudiņa,» saņēmējs sacīja, «bet tā aizies visa . . . Vajadzība ir
.. .

labi, ka dabū

aizņemties
. .

.»

Un otrs, kam jādabū, vēl piebilst: «Jā, ir tā banka tomēr laba lieta! Vaja-
dzības gadījumā, kad gribi ko uzsākt: liels atspaids! Man pat tagad, kur tu

citur ķertu!
. .

.»

«Bet ir arī procente laba,» kāds trešais piezīme. «Kasei tadi aizdevumi nav

vis par skādi! ...»

«Nūja, no kā tad viņa dzīvos!» bija atbilde. «Bet var jau samaksāt
.. . no-

pelna jau ar to naudiņu arī. Ja tev būtu jāiet pie augļotāja, cik viņš tev neņemtu?

Bet, kungs,» tas griezās paklusi pie Bisnieka: «Vai neaiziesim uz kādu glāzi
alus?»

«Kur nu, — nav jau vaļas,» tas draudzīgi atbild. «Gan jau dabūsim cita

reizā . . .»
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«Nu, gan jau kādreiz satiksim
. . .

mans rublēns jau, tā sakot, arī nav sapu-

vis . . . Labprāt izsaucu cilvēkiem, kas man izpalīdzējuši ...»

Bet atraidītie — citi ar nokārtām galvām, — ne vārdu nerunādami, aizgāja

pa durvīm, bet ne visi
. . . Citi, kuri jutās, ka tiem nodarīta pārestība, paliek vēl

te un uzsāk, tā sakot, atklātas diskusijas. «Kā, vai tad tie galvinieki neģeld,
kurus es uzdevu?! Kādēļ manu pieprasījumu atraida? Ja cilvēks, kam sava māja

no piecpadsmit tūkstoš rubļu, nav drošs, kas tad vēl ir drošs? Nu jau tie kungi

gan šoreiz pārskatījušies. Es taču tāpat esmu biedrs un man sava biedru nauda, —

kādēļ man neaizdod?
. .

.»

Arī citi atraidītie ironiskiem smaidiem piebalsoja.
Viņiem stājās pretim bankas sulainis Kauliņš ar savu kuplo bārzdu. «Direk-

cija taču visu būs pārbaudījusi, un viņa gan zinās, kam var aizdot un kam ne.

Varbūt, ka jau vecs parāds priekšā, un varbūt, ka galvinieki arī jau aizņēmušies.
Kasei taču jārīkojas pēc statūtiem. Ko nu, Ploriņ, tik daudz runājat. ..»

«Pēc statūtiem, kā tad!» Ploriņš tītīja. «Vai es to naudu priekš nodzeršanas

gribu .
.
. maizes ceptuvi gribu ierīkot! Priekš kam tad mums tā kase ir, ja neva-

ram dabūt, kad mums vajag?»
«Priekš kam?!» kāds otrs atraidītais piebalsoja. «Priekš studentiem, apika-

tiem! Priekš direktoriem, lai viņi diez kādus bazārus var celt! Bet, kad vajag

balsis, tad mēs esam labi
. . .

tad esam biedri, tad esam tautas brāļi! Bet, tiklīdz

viņš ir ievēlēts, viņš tevi vairs nepazīst ...»

«Eita nu, Lieknej, ko nu runājat!» Kauliņš atbildēja. «Vai tad nav jums aiz-

dots diezgan?! Diezin, vai esat vēl par vecu procentus samaksājuši?»
«Es par saviem maksājumiem pats zināšu!» Lieknejs sašutis atbrēca. «Man

tas katram ķerlim nav uz deguna jāraksta. Sakiet, kas jums par daļu . . . kas jūs
tāds esat?!»

«Nu, nu, pamazu, pamazu!» Kauliņš attrauca, kamēr Bisnieks un citi aiz letes

nosmīnēja. «Jums ir pateikts, ko direkcija lēmusi, un varat aiziet!»

«Zināms, ka iešu, te jau nepalikšu!» Lieknejs aizskarts guģojās. «Ar jums

te daudz diedelēties neiešu
...

ir jau arī citas kredītiestādes. Ja es gribētu iet

kopā ar vāciešiem un noteikti neuzstātos par
latviešu interesēm, es katrā laikā no

vācu bankām varētu dabūt savu desmit tūkstošu
. .

.»

«Nu, tad tik ņemiet!» sulainis attrauca. «Muļķis, kas neņem, ja viņam dod.»

Gārdi smiekli pārtrauca šo piezīmi un arī no atraidīto
puses. Lieknejs apklusa.

Bet Kauliņš, gribēdams izdzēst nepatīkamo iespaidu, griezās pie mūsu draugiem:
«Ko jums, kungi, vajaga? Aizņemties gribat? Jums jāpieteicas tad pie darb-

veža Sīpola kunga. Bet šodien vairs nevarat dabūt
.. . direkcijas sēde jau

nobeigta. Nāciet rītā ...»

Redzēdams, kā te iet, Pudiķis bija zaudējis daudz no savas pašapziņas.
«Mums vajadzēja runāt ar direktoru Pūcīti,» tas atbildēja.

«Direkcijas sēde jau nobeigusies, nāciet rīt,» Kauliņš paskaidroja. «Kas tad

jums ir par darīšanu?»
«Tur ir tāds lielāks noguldījums, kāda bāriņu nauda,» Pudiķis meloja. «Mēs

nu gribam zināt, zem kādiem nosacījumiem to var kasē noguldīt ...»

«Ā, tā ir lieta par sevi!» sulainis viņus uzlūko jā ar pavisam citādu cienību.

«Ejiet tur iekšā pa tām durvīm
...

tur viņš būs ...»

Tā viņi beidzot tika priekšā pie Pūcīšu Ģederta, kas dibens istabā, kurā direk-

cija mēdza noturēt savas sēdes, pie galda vēl parakstīja protokolus un skatīja

cauri dažus papīrus. «Ā, labdien, labdien, rakstnieki un avīžnieku kungi,» viņš
sauca tiem pretim, jo bija ar viņiem pazīstams. «Ar ko jums varu pakalpot?»
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«Mēs nākam Viķilda kunga aizņēmuma lietā,» Pudiķis pasteidzās, atbildēt,
kad bija apsveicinājušies.

«Viķilda lietā — — sēžiet!» Pūcīts atbildēja. «Nu, tie procenti nav mak-

sāti . . . parāds jāpiedzen ...»

«Tādēļ nācām runāt, vai to lietu vēl nevarētu kā grozīt,» Pudiķis ieminējās.
«Hm!» Pūcīts padomāja. «Jā, ka samaksātu tos procentus un daļu no aiz-

ņēmuma.»
«Tā jau ir tā lieta, ka viņam nepavisam nav tās skaidrās naudas,» Pudiķis

trauca tālāk. «Ziniet, ka zemkopjiem tagad pats tukšais laiks. Acumirklī viņš
nevar ne maksāt procentus, ne arī aizdevumu.»

«Tad ir slikti,» Pūcīts norūca. «Tūkstoš rubļu uz galviniekiem vien
...

Jā,
ka tas būtu garantēts ar kādu obligāciju ..

.»

«To jau visu varētu izdarīt,» Pudiķis paskaidroja, «tas ir, ja kase no savas

puses nāktu pretim. Tās mājas zem brāļiem ir 15—16 tūkstoš rubļu vērtas
...

to

par viņām var maksāt aizmiegtām acīm. Parāds viņam te 1000 rubļu, muižnieku

kredītbiedrībā arī kādu 7000 rubļu vai vairāk. Kungam nav nekas, tādēļ ka mui-

žas parāds jau. agrāk pārvests uz kreditbiedrību. Tātad ņemiet, kā gribat, paliek
vēl arvien savi seši līdz septiņi tūkstoši rubļu skaidras vērtības . ..»

«Nu tāpēc mēs jau brīnāmies, ka viņš nemaksā procentus,» Pūcīts pastā-

vēja. «Aizņēmumu, mēs viņam labprāt būtu pagarinājuši. Bet ja nemaz negrib
kārtot ...»

«Tur viņam tādas sarežģītas familijas būšanas,» Pudiķis paskaidroja. «Jāiz-
maksā mantiniekiem. Arī caur Plauša piepešo nāvi viņš iekritis ...»

«Nu ar to mantinieku izmaksu, — diezin, vai tas tik tā ir?!» Pūcīts norūca.

«Un Pļausim viņš arī nekā nav devis . . . drīzāk, ja Plausis viņam . ..»

«Var jau būt, bet ar Plauša nāvi viņš ir zaudējis drošu pabalstu!» Pudiķis

paskaidroja. «Tagad nu viņš ir tādos apstākļos, ka viņam tā māja gandrīz jāpār-
dod. Pircēju jau netrūkst .

.
. mans nākamais sievas tēvs, Starpiņš, dod viņam

uz vietas 15-.000 rubļu. Nu, māja to vērts
.. . zeme kā speķis

..
.»

«Ja jau Starpiņš tik daudz dod, tad vērts to ir!» Pūcīts apstiprināja. «Star-

piņš jau daudz nemēdz dot . . .»

«Nu, jūs jau viņu pazīstat,» Pudiķis piebalsoja. «Bet Viķildu Kristaps ne-

grib ne dzirdēt no pārdošanas
.
. . Tēvu tēvu vietiņu nu pārdošu es,

kur tad iešu.

Ja man būtu cik necik rīcības kapitāls un es varētu iegrozīties, es jums parādītu,
ko no Viķildām var taisīt. Viņam izmaksā 15.000 rubļu uz vietas, bet viņš

neparko pārdot ..
.»

«Lai dod tikai nost!» Pēters Bisnieks, kas pēc kases slēgšanas bija ienācis

un sarunu noklausījies, iebilda. «Māja ir laba, bet nauda arī laba
..

.»

Pudiķis apsveicinājās arī ar viņu. «Nu, vai nevarētu to lietu iztaisīt tā: Kris-

taps iztaisa obligāciju uz pilnu mājas vērtību, nu, sacīsim, uz 15—16.000rubļiem,
un ieķīlā to jūsu kasē. Jūs izpērkat no kreditbiedrības viņa obligācijas, atvelkat

viņa parādu un pārējo naudu viņam izmaksājat. Kase tad paliek viņa vienīgais

parādu devējs, un viņam tad turpmāk darīšana tikai ar jums ...»

«Tā jau. gan mēdz arī citur darīt!» Pūcīts piebilda. «Bet pilnu vērtību par

obligāciju mēs gan nevaram maksāt
.
. . vislielākais, ja dodam 10.000 rubļu.»

«Tas ir tas augstākais!» Bisnieks piebalsoja.
«Dosiet jau nu vairāk arī!» Pudiķis attrauca, jo viņš labprāt mīlēja diņģēties.

«Bet par to jūs vienosaties ar Viķildu pašu
..

.» Viņš bija ļoti apmierināts par

sarunu iznākumu, jo nodoms jau tikpat kā sasniegts . . .
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«Nu, darīsim tā, Pēter, ja mēs tam cilvēkam gribam izpalīdzēt,» Pūcīts pado-

mājis sacīja. «Zaudēt mēs tur nekā nevaram. Ja viņš nemaksās, mēs atdosim tās

mājas Starpiņam. Jūs tad dabūsiet atkal no viņa,» viņš vēl smaidīdams Pudiķim

piebilda, «jo jums tas numurs uz to meitu krīt.»

Bisnieks arī tam piekrita. Jo kase drīzāk var zaudēt, ja priekšlikumu atraida.

Tie tūkstoš rubļi, ja tos nedabū šādi vai tādi nodrošināt, ir un paliek šaubīgi.
Tikai vēl jānokārto dažas formalitātes, jāaizbrauc uz vietas māju apskatīt, jāpār-

liecinājas Jelgavas kreposta nodaļā, kas tās īpašnieks un cik tur guļ virsū parādu,

jāizrēķinās beidzot ar Kurzemes kreditbiedrību. Tas viss ņems dažas dienas

laika. «Un jautājums, kā mēs to dabūsim cauri valdes sapulcē, jo tik svarīgā

lietā spriedumam vajag būt vienbalsīgam ...»

«Veco Zanderu jau mēs gan piedabūsim,» Pūcīts kalkulēja. «Tas pateiks:
ko jūs ar balsu vairumu nolemsiet, tam es piekrītu. Krauklīts, tas vairs uz sēdēm

nenāk — — Atliek vēl tikai Olufejevs. To jums vajadzētu dabūt uz savu

pusi
.. .

Vai jūs nepazīstat viņa kundzi, tai liels iespaids uz viņu .. . Sievietēm

vieglāk pietikt, kad viņām drusku paglaimo . ..»

«Labi!» Pudiķis drusku padomāja. «Mēs to izdarīsim
.. .»

«Nu, tad lai viņš nāk rīt, bet ar skaidriem papīriem, ka varam dabūt kādu

pārskatu,» Pūcīts nobeidza sarunu un taisījās uz iešanu. «Liksim tad valdei

priekšā: kas tur būs, būs ...»

Viņi atvadījās un ar atvieglotām sirdīm un gandrīz priekā mirdzošām sejām
devās projām. Sulainis ar dziļu paklanu izlaida viņus pa durvīm, kuras bija jau

slēgtas, jo kasē vairs nebija neviena cilvēka.

«Nu!?» Pudiķis sacīja, kad viņi bija ārā uz ielas.

«Tu to lietu izdarīji ģeniāli, tas man jāatzīst!» Kārlis atbildēja. «Tikai par

to nabaga Perlantu man žēl . . .»

«Uzdzīsim!» Pudiķis atmeta ar roku. «Mēs jau flinti vēl neesam metuši

krūmos ...»

Viņiem bija tikai pāra soļus ko iet līdz Suvorova viesnīcai. Kristaps vēl ar-

vienu atradās istabiņā rezignētā gara stāvoklī. Gaidīdams tas bija izdzēris veselu

bateriju alus pudeļu, kuras tas ar glāžainām acīm uzlūkoja. Laikam sapņoja par

savu ūtrupi.

«Nu, veci!» Pudiķis uzsita viņam uz pleca. «Celies nu uz pakaļkājām! Es

saku, ja cilvēks kaut ko dara, tad arvien ir panākumi. Bet nokārt galvu un neko

nedarīt, — to es nevaru ciest. Tā lieta gan
vēl nav galīga, bet viņa ir tikpat kā

rokā ...»

īsi tas apstāstīja Kristapam šīs dienas panākumus, kurus tā apmiglotais prāts
tikko spēja apķert. «Bet tev tūdaļ jābrauc uz Jelgavu un jāatved visi vajadzīgie

papīri. Rīt divpadsmitos esi klāt pie mums. Un mēs ar Rituli abi brauksim uz

jūrmalu . . . mums priekšā vēl kāda ļoti svarīga misija . ..»

Bija vēl viens šķērslis, Kristapam trūka vajadzīgās ceļa naudas. Bet Pudiķis
to pārspēja drīz, noskrēja lejā un aizpumpēja viesnīcas ķelneru Fridrichu. Tad

visi taisījās ceļā uz Tukuma vokzalu, no kurienes atgāja vilcieni tā uz Jelgavu,
kā arī uz jūrmalu.

Kristaps nāca pašā laikā. Paķēris biļeti, tas atrada jau vilcienu priekšā, ar

kuru aizripoja. Turpretim jūrmalniekiem vēl drusku bija jāuzgaida.
Pamanījis Starpinu dzimtu, Pudiķis Kārlim sacīja: «Es tomēr braukšu līdz

ar viņiem otrā klasē, jo mans pienākums būt pie Hertas. Nu, tad zini, tu mani

uzgaidi Majoros pirmās klases uzgaidāmā istabā vai arī es tevi tur uzgaidīšu.»
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«Labi,» Kārlis atteica, kāpdams trešās klases vagonā, kamēr Pudiķis stei-

dzās pretim savai līgavai un sievas mātei, kura viņu sagaidīja ar mīļiem glaudiem,
un iekāpa līdz ar viņu un papu otrā klasē. Vilciens sāka kustēties .

. .

arvien loko-

motīve steidzīgāk spļāva ārā kuplos dūmu mutuļus un steidzās uz priekšu, atstā-

dama tos aiz sevis . . .

Divdesmit otrā nodaļa

Majoros Kārlim nācās gaidīt, jo Pudiķim nācās ceremoniāli atvadīties no

Hertas un mamas, izrunāties ar viņām par
«Lulu» un «Amīša» labklājību un

par visu ko. Kad Kārlis redzēja, ka tas ir laimīgi galā, viņš pats tam nāca pre-

tim, un tie devās uz priekšu.
«Vai zini, Rituli, es esmu pārdomājis,» Pudiķis Kārli uzrunāja, «tev vajadzēs

to misiju uzņemties vienam pašam. Man būtu ļoti neveikli ar šo sievieti nākt

tuvākos sakaros ...»

«Tu taču direktoriem apsolīji, ne es!» Kārlis atcirta. «Ja tu negribi, tad jau
viss tavs ģeniālais plāns var sabrukt.»

«Tas jau ir tas bēdīgais!» Pudiķis piebilda. «Bet kā lai es ar viņu runāju

un tai glaimoju.»
«Kā nu cilvēks var padoties tādai mazdūšībai un pasivitātei!» Kārlis kodīgi

piezīmēja. «Tas taču būtu pret taviem principiem ...»

«Tev tas ir citādi,» Pudiķis pēc brīža atkal skumdēja. «Tu jau reiz esi bijis
ar viņu sabiedrībā ■— —»

— «par ko jūs man atrāvāt krāsas,» Kārlis iemeta.

«Nu jā,» Pudiķis piebalsoja, «bet, galvenais, tu ar viņu jau esi bijis sakaros,

un tādēļ tev pie tās reizes vairāk vai mazāk ...»

Bet Kārlim patikās viņu spīdzināt. «Tu, mans mīļais, runā tāpat kā tā sieva

uz savu salijušo vīru: tu tā kā tā līdz ādai esi samircis, aizej vēl lietū pēc ūdeņa.
Tu slapjāks vairs nepaliksi, bet es esmu sauss un nevaru salīt... Vai ne tā?!

Bet es tev sacīšu: tu, mans mīļais, šodien tik daudz esi melojis un mānējies, ka

tev pie tās pašas reizes vairāk vai mazāk . . .»

Ar tādu vaigu kā krusta nesējs jērs Pudiķis viņam paklausīja, un klusēdami

tie gāja uz priekšu
..

.
«Es tomēr nevaru,» — viņš beidzot apstājās, «es nevaru to pa savu sirdi

dabūt pāri ...»

«Tad tu gribi, lai tavs ģeniālais projekts krīt?!» Kārlis pastāvēja. «Nu,

manis dēļ — —»

«No dieva puses, — tādas domas nav pielaižamas!» Pudiķis izbijies iesaucās.

«Mīļais Rituli, esi cilvēks! Es tev svēti apsolu, ka rīt uzdzīšu to naudu priekš

Perlanta, bet izdari tu. šodien viens bez manis
...

Es tikai būtu
par traucē-

jumu ...»

«Nu, manis dēļ!» Kārlis beidzot piekāpās. «Es savu izdarīšu, tikai tu neaiz-

mirsti man priekš Perlanta —»

«Un, kad man tur būtu pats velns ar savu māti jāaizpumpē, es gādāšu!» Pu-

diķis atvieglots iesaucās . . . «Au revoir!»

«Labāk jau švīgerpapu!» Kārlis gribēja piebilst, bet viņš jau bij apsviedies

uz papēdi riņķī un cilpoja projām, bīdamies, ka viņu vēl nepiesien ...

Kārlis vīpsnādams devās uz priekšu. Bet smaidi pamazām no viņa lupām

nozuda, apzinoties, ka viņam priekšā patiešām svarīgs uzdevums ...
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Drīzi viņš sasniedza to villu, kurā Olufejevs dzīvoja. Zana jau viņam smai-

dīja pretim no verandas un panācās pretim dārzā. «Ā, rakstnieka kungs, tas ir

jauki!» viņa mirdzošām acīm tam sniedza pretim roku. Kārlis to ar konvencionālu

cienību noskūpstīja, bet viņa tā roku spieda tik kaislīgi un pievilka to pie savas

sirds, kura traki pukstēja
..

. «Vienai tik garlaicīgi, tik garlaicīgi! . . . Olufejevs

Rīgā aizkavēts,» viņa pasteidzās apgalvot .. . «viņš nāks ļoti vēlu
.. . Nē, nē,

tagad es jūs vaļā nelaidīšu
.. . dzersim kopā vismaz kādu tasi kafejas

.. . Nu,

lūdzu, piesēžiet . . . pastāstiet ko . ..»

Kārli šāda strauja sagaidīšana tikko neizgāza no lomas . . . «Pateicos, kun-

dze, gribu jūsu laipnību izlietot vislielākā mērā. Nāku pie jums ar lūgumu un

ceru, ka to neatraidīsiet —»

«Es jūs atraidīt, nē, nekad!» viņa ar acīm koķetēja, pie viņa pieglauz-
damās un spiezdama viņa rokas stilbu. . . «Ērgļa kungs, kā jūs tā varat

domāt! . . . Jums es varētu aizliegties . . . ak, nē taču ...»

Kārlis no tādas laipnības mazliet saduga.

«Jūsu labā, ja vien ko varu un spēju,» — viņa koķetēja tālāk un viņu, tā

sakot, ar acīm aprija . . . Bet tad piepeši palika it kā salta. «Par Lūciju man gan

nav nekādu ziņu ...
it nekādu. .

.»

«Par nožēlošanu arī man nē!» Kārlis atbildēja. «Bet ne tādēļ nāku . . .»

«Tādēļ ne!» viņa atplauka. «Nu tad lūdzu, kas jūs pie manis atved?
..

.»

Atkal viņa tam uzmeta kūstošu skatienu . . .
«Gribēju parunāt par to aizņēmumu,» Kārlis gandrīz steidzīgi izgrūda. «Jūs

atcerēsieties ...»

«Ā, tādēļ!» viņa iesaucās. «Par to jums nevajag uztraukties. Es savam vīram

krietni galvu samazgāju: dzeniet un ķīlājiet, ko gribat, bet Ērgļa kungu jūs lieciet

mierā!
..

. Jūs viņi par jūsu labo sirdi
— — o,

lai tikai viņi man pamē-

ģina! ...»

«Tā lieta nu ir nokārtojama citādi, tas ir, ja jūsu vīra kungs tam nepretojas,»

Kārlis turpināja. Viņš attēloja nu tai lietas apstākļus un sava nākuma iemeslu
.. .

Zana ar uzmanību klausījās un izprasīja viņam visus sīkumus. Kā rādījās,
tad viņai no tādām lietām bija liela saprašana. «Un jūs domājat, ka viņš tam

būs pretim?!» viņa zobojoši pasmaidīja... «Tas taisni viņu ķases interesē...

Tikai vienu lietu kā draugam es jums saku: uzmanieties! Sie direktori ir slīpēti

špicbuki! Viķildam tas ir pats labākais ceļš savas mājas pazaudēt ...»

Kārlis noraustīja kamiešus. «Ja viņš no savas vieglprātības neatsakās — —

kam pie velna jāiet, tas iet pie tā agri vai vēlu . . . Šimbrīžam taču viņam cits

nekas neatliek kā pieņemt šo laipnību ...»

«Es saprotu,» viņa padomājusi piebilda, «un galvenais ■— jūs tiekat no tām

nepatikšanām vaļā .
.
. Nu, ja tas tik vien kā no Olufejeva atkarājas, tad varat

būt droši! . . .
Man te ar vēl kāds vārdiņš līdzi runājams ...»

«Es jums ļoti pateicos!» Kārlis saķēra viņas roku
...

«Ne par ko, ne par ko!» viņa, koķeti smaidīdama, to silti spaidīja. «Ērgļa

kungs, es taču to daru priekš jums
.
. . Bet vai zināt ko: esiet tik laipni un no-

rakstiet viņam kādu zīmīti, lai man būtu kāds pieturas punkts. Tā es labāk varu

to lietu ievadīt ...»

«Ar lielāko prieku,» Kārlis viņai piebalsoja.
«Nu tad lūdzu, nāciet te manā istabā,» viņa to paņēma zem rokas un ieveda

viņu savā buduārā, kas atradās blakus.

Viņa nosēdināja viņu tur pie sava magoņu,
koka rakstāmā galdiņa, no kura
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viņam lūkojas pretim fotogrāfiju veida aiz glazem ierāmētas eņģeļu galviņas, un

no papīra kastītēm plūda pretim salda parfimu smarža.

«Tā, te būs tinte, spalva, papīrs,» viņa, pār viņu pārliekusies, visu nokārtoja

viņa priekšā, un tās karstās, viļņojošās krūtis atkal kā vulkāns lika viņam manīt

savu tuvumu. Viņš sadrūvējās. Kundzes pārlieku lielā gādība padarīja viņa situā-

ciju neveiklu, un, lai nepiedotu tai kādu citu nozīmi, viņš it kā aiz pateicības

noskūpstīja viņas roku, kas bija noliekusies pār viņa kamiesi
.. .

Par to viņa it kā tuvināta noglaudīja silti viņa vaigus
.. .

«Tā, mans mīļais
draugs, tagad mani uz acumirkli atvainosiet . . . Zuerst Geschāft und dann Ver-

gniigen. (Pirms veikals, tad izpriecāšanās.) Kamēr jūs nerakstīsiet, es pagādāšu

palaunadzi, un tad mēs par visu izrunāsimies
..

.»

Kad viņš to jautājoši uzlūkoja, viņa tam koķeti pakratīja ar pirkstu: «O,

mums ir tik daudz ko runāt, tik daudz! . . . Bet nu jūs netraucēšu . . .»

Atstādama Kārli vienu, viņa izsteidzās savā saimniecībā. Vairs nebija tā kā

Plauša laikos, kur viņai bija kalpone priekšā un pakaļā. Tagad viņai vajadzēja

pietikt vienīgi ar uzkopēju, kura atnāca uz pāra stundām
pa dienu, un pašai spēlēt

par ķēkšu un saimniecības rīkotāju. Protams, ka tad dažu labu reizi nevarēja

paturēt rokā gredzenus un, lai rokas izsargātu no sacietēšanas, tās jo rūpīgi kopt
ar visādiem «krēmiem». Bet viņa to dabūja gatavu un arī uz ārieni pret savu

likteņa pārmaiņu nekādu nemieru, neizrādīja. Viņa bija cilvēks, kas piedien pie
it visiem apstākļiem un izsit no tiem to vislabāko cenu.

Kārlis tagad sēdēja un domāja, kā uzrakstīt vajadzīgās rindiņas Olufejevam,
bet nevarēja atrast īsto toni. Viss notikušais ar šo sievieti izjauca viņa domu

mierību. Arvien un arvien viņam vajadzēja atgriezties pie tā: kā viņa saprot

viņa nākuma cēloni? Vai tur nav kāds liels pārpratums, jo šī sieviete jau bija
tikusi viņam daudz tuvāku, nekā viņš to vēlējās? To iedomājoties, viņam visi

vaigu gali dzirkstījās, un viņš jau gribēja celties un, ne vārda nesacījis, aiziet.

Bet to nevarēja . . . Tad viņš ar savu nākumu būtu taisni kaitējis Kristapa lietai

un labāk būtu bijis, ja tas pavisam nebūtu nācis. Un, otrkārt, tas nebija savie-

nojams ar viņa pašapziņu un cienību. Viņš korporācijā tik ilgi dresēts un dīdīts,

ka tam jāsaprot atrasties it visos stāvokļos, un te nu vienkārša mietpilsoniska
koķete viņu izgāztu no līdzsvara, ka viņš vairs nevar atrast izeju. Tas nedrīkst

notikt, jo tas ķertos ļoti pie viņa goda. Tādēļ viņš pamazām apmierinājās un

mēģināja tai lietai nepiedot nekādu nezīmi. Viņam ir praktisks uzdevums, un to

viņš izpilda.

Viņš tādēļ uzrakstīja kādas rindiņas un pieklājīgā tonī lūdza Olu.fejevu pie-

palīdzēt pie jauna aizņēmuma realizēšanas, sīkāki aprakstīdams, kā šis aizdevums

tiek nodrošināts. Pieminēja vēl, ka būtu tad iespējams veco parādu atmaksāt un

Kristapam būtu līdzēts tikt uz kājām. Ar to lieta bija kārtībā.

Zana pa tam bija uzklājusi kafejas galdu, ļoti elegantu, visādiem delikātiem

uzkožamiem, un viņu pie tā mīļi aicināja. Viņa gan centās būt nepiespiesta un

jautra, tomēr viņas smaidos un balsī varēja manīt apslēptu uztraukumu. «Būsiet

tik laipni un ieturēsiet kopā ar mani palaunadzi. Sēžieties te aiz viena stūra, es

tepat aiz otra . . . Mēs esam netraucēti un tādēļ būsim intīmi . . .
Vai drīkstu jums

ieliet? Jūs stipru vēlaties? Mazliet atšķaidītu ..
. Vairāk kreima

..
. Jūtieties

pilnīgi kā mājās . . .»

«Pateicos, kundze!» Kārlis uz viņas laipnību reaģēja. «Lūdzu, tik ļoti nepū-

lieties, esmu pieticīgs ...
Es to vēstuli jūsu vīra kungam norakstīju un ceru,

ka

tā sasniegs savu nolūku . . .»
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«Ak nu,» viņa aiztika silti viņa elkoni, «par to taču nav vērts ko runāt!
.. .

Vai jūs nevēlaties pirms kādu uzkožamo? Te ir zardines, ikri, žāvēts lasis
.. .

Jeb jūs gribat pirms kādu liķierīti?»
«Pateicos, priekš manis par saldu,» Kārlis jokoja, «un bez tam — neesmu

liels alkohola cienītājs . .
.»

«Nu, nu, studenta kungs,» viņa draudēja ar pirkstu, «ko jūs man stāstāt
..

.
Bet varbūt jūs vēlaties galda šņabi un kādu glāzīti alus?»

«Nē, nē, pateicos!» viņš vairījās. «Man labāk patīk tā — — nu, ar jums

parunāties — —»

«Nu, kā jūs vēlaties,» viņa pasmaidīja, ieņemdama pēc iespējas pievilcīgu

pozu.
«Bet es domāju, ka jūsu ļaudis nav glāzītes pretinieki

..
.»

«Tas vairāk piespiesti un aiz paraduma,» viņš pasteidzās paskaidrot. «Es

labāk tā —»

Piepeši viņš apklusa, jo ievēroja, ka viņa īsā laikā bija paguvusi izmainīt savu

garderobi, lai darītos vēl pievilcīgāka. Tas viņu piespieda būt rezervētam un uz-

manīties . . . lestājās tādēļ uz brīdi klusums, un, ne vārda nerunādams, viņš smē-

ķēja savu kafeju ..
.

«Nu var linus sēt!» viņa skaļi iesmējās. «Bet, Ērgļa kungs, ko jūs domājat?!

Jūs kaut ko domājat!
.
. . Jūs par mani domājat, es zinu! .

.
.»

«Par jums?!» viņš mēģināja jokot. «Var būt
.. .

bet es nedomāju neko

sliktu ...»

«To es ticu!» viņa attrauca. «To es vēl atminos no viņa vakara. Turpretim

jūsu komiļtoņi būtu vēlējušies mani ar zobiem saēst .
.
. Muļķa cilvēki! Es viņus

lieku mierā, lai viņi liek mierā mani! . . . Kā jūs to domājat, Ērgļa kungs,?»
«Tur jums pilnīgi taisnība,» viņš atbildēja. «Ikvienam ir tiesība dzīvot pašam

savu dzīvi. Tajā ziņā cilvēki darītu labi, ja tie mazāk viens par otru rūpētos . . .»

«Un visas tās dāmas un madāmas,» viņa iesilusi turpināja, «viņas būtu mūs

ar acīm nobadījušas . . .

Tā ir tāda un tāda, tā dzīvo brīvā mīlestībā! Vai tad

patiešām tā, kas dzīvo tai brīvā mīlestībā, jau tik liela grēciniece, ka katram

tiesība mest uz viņu ar akmeni?! ...»

Pētoši viņas skatieni urbās viņā, bet viņš stūrgalvīgi cieta klusu un strēba savu

kafeju. «Kā jūs, Ērgļa kungs, par to domājat?!» viņa it kā aizskarta ar acīm

koķetēja . . .
«Es?!» viņš it kā pamodās. «Ko es lai saku?» Bet tad viņam iekrita prātā

viņas attiecības ar nelaiķa Pļausi
...

tās viņš vēlējās saudzīgi akceptēt un līdz ar

to sarunas ievadīt nopietnākā virzienā. «Ja jums mani ieskati no svara, cienītā

kundze, tad varu sacīt, ka dzīve tiktāl attīstījusies, ka tā viscaur vairs neietilpst

vecajās formās. Ilgi vai īsi, tām vajag irt, un atsevišķos gadījumos tas jau notiek.

Es pats to esmu izbaudījis un viņu dēļ cietis .. .
Nevar divus cilvēkus sajūgt

kopā kā neprātīgus dzīvniekus! Jūtīgā dvēsele krūtīs cenšas no šī nedabīgā jūga
atraisīties. Nav lielākas nelaimes kā būt ar nemīlamu saistītam un no mīlamā

šķirtam! Notiek lūzums tamdēļ, kas tādas parādības grib mērot ar veco tikumības

mērauklu, tas dažureiz var būt ļoti slikts tiesnesis ...»

Pateicīgām, bet kaislām acīm viņa to uzlūkoja. «Jūs esat cilvēks, kas otru

saprot!
.. .

Oho, daža laba, kas dzīvo tai brīvā mīlā, nemaz nav tik ļauna, kā

par viņu domā . .
.»

«Bez šaubām, nē!» viņš atbildēja. «Mēs visi esam cilvēki
..

. visi cīnāmies

un maldāmies ...»

Viņa gan mēģināja ar acīm koķetēt, bet no iekšējā uztraukuma drebēja. «Un

jūs tādēļ nevienu nenicināt, nenosodāt?!
..

. Sakiet, teiciet, ko jūs domājat par
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brīvo mīlu? . . . Vai sievietei, ja tā pie kāda pielaulāta, vairs nekāda tiesība tiek-

ties pēc laimes — —?»

«Pielaulāta!» viņš sērīgi pasmaidīja. «Jā, jā, tādas lietas notiek! . . . Bet lau-

lība vēl ir tikai tukša forma, kura nevar dot saturu, ja tāds trūkst
.
. . Un tad

notiek tā dziļā traģika — būt ar nemīlamu saistītam un no mīlamā šķirtam
...

Atrautās dvēseles ilgojas viena pēc otras, meklē viena otru, pieķeras viena otrai,

tīko salieties un mūžīgi kopā būt, neraugot uz važām, kas viņas šķir .. . Tas

izliekas tik dīvaini un neizprotami un ir tomēr tik dabīgi, ka citādi nemaz

nevar būt ...»

«Jūs saprotat nelaimīgās sievietes mīlu?!» viņa it kā lūgdamās dvesa. «Važās

pie nemīlama piekaltās? Kā karsta lāva viņa laužas uz āru
.. . grib visu sasildīt

un sevi piepildīt .
.
. Jūs atzīstat šo nelaimīgo mīlu? ...»

«Jā!» Kārlis stingri izturēja viņas skatienu.

Viņas krūtis smagi cilājās. Puspiemiegtām acīm viņa to uzlūkoja, bet ar tādu

kaislīgu svelmi, ka viņam bija tīri jāsatrūkstas . . . «Jūs, jūs, mīļais, labais,» viņa
drebēdama noslīdēja pie viņa krūts, skāra viņa kaklu un spieda tam uz lūpām

skūpstu, tik karstu un dedzinošu, ka viņam sāka prāti reibt . . .
Ar mokām viņš no tās atraisījās un to no sevis atbīdīja. «Kundze!» viņš

aizskarts uzšāvās kājās un, it kā vārīgi ievainots, nostājās viņas priekšā . . . «Jūs
mani pamatīgi pārprotat! Ko es saprotu, tā nav sekla apreibināšanās. Es atzīstu

nelaimīgo mīlu cilvēka dvēselē, kas nemitīgi bēgas un meklējas, un tiecas pēc

savas radnieciskās sastāvdaļas.»

Viņa balss lēni drebēja un izteica vairāk sāpes nekā pārmetumu. Bet viņa it

kā aizšauta atkrita krēslā. Aizklājusi vaigu rokām, viņa slēpa to, kas norit

viņas dvēselē.

«Cilvēks jau nav vienkāršs kustonis, bet individs,» viņš saudzīgi turpināja,
bet tādā sāpīgā jūtu saviļņojumā, ka tas griezās arī viņa paša dvēselē — «viņš

patiesi var mīlēt tikai vienu individu
.. .

Kā tad būtu iespējams pēc jūsu lielā

sāpīgā pārdzīvojuma, kas jums atņēmis daļu no jūsu iekšējā «es»
..

. kas jūs
saista pie nelaimīgā aizgājēja ar atmiņām, varbūt svētlaimīgām, bet neaizmirsta-

mām un skumjām! . . .
Un es? . . . Jums taču bijusi izdevība mazliet ieskatīties

arī manā nabaga dzīvītē .
. .

jūs taču zināt, pēc kā mana dvēsele alkst, ko viņa
meklē un nevar atrast, kas viņai atrauts no vecu aizspriedumu važām! . . . Mēs

esam divi nabaga nelaimīgi, bet tādēļ nebūsim zemi un prasti . ..»

Viņa izgrūda tādu neartikulētu skaņu, it kā viņai iekšā būtu kas trūcis vai

lūzis . . .
Tā bija smaga cīņa, bet žēlas pārvarēja niknumu un naidu. Sāpīgi viņa

iešņukstējās. «Jūs mani nicināt manu agrāko sakaru dēļ . . . Jā, jā, es zinu
..

.»

«It nepavisam!» viņš apgalvoja. «Jūsu liktenī ar nelaimīgo vīru es tikai

ieraugu dziļu traģiku un vairāk neko. Jūsu mīla bija atvainojama, un jums bija
tiesība uz to .

.
. Kā jūs domājat, es būšu jums par soģi?! Tas, ko es sacīju, jau

varētu zīmēties ne vien uz jums, bet arī uz mani ... īsta mīla nekad nevar būt

zema. Tā vienu individu caur otru papildina, paceļ to un padara labāku . . . Bet,

ja viens otru novelk lejā, padara to sliktāku, tad tā vairs nav mīla . . . Atvaino-

jiet man, ka es jums to saku
...

tā jums varbūt liekas sirmgalvju gudrība .. .
Bet manas bezmiega naktis, mani domu grauzumi mani noveduši pie tāda

uzskata ...»

Sie vārdi viņai likās kā kāds jauns evaņģēlijs . . . nekad viņa to nebija dzir-

dējusi. Sāpīgi šņukstēdama, viņa sabruka priekš tā uz ceļiem, saķēra viņa roku,

spieda to it kā pie savas krūts. «Neniciniet nabaga nelaimīgo ...
nē, es neesmu
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kritusi
..

. Caur Ludi es tiku daudz labāka, neka es biju, bet nu varbūt atkal

kritīšu
..

.» Un viņa sāka raudāt kā izkults bērns.

lestājās dziļš klusums, priekš Kārļa visai neomulīgs. Viņš nesamanīja, kā

viņai līdzēt un ko tai par apmierinājumu sacīt. «Apmierinājieties, kundze, un

saņemieties! . . . jūsu izmisumam patiešām nav iemesla. Kas tad var jūs nicināt

vai tiesāt? Kas šķietas stāvot, lai pielūko, ka tas nekrīt
..

. Zemošanās priekš
manis ir nevietā . . . lūdzu, piecelieties un saņemieties ...»

Viņš to piecēla, nosēdināja to atkal savā vietā un ļāva tai iekšēji iztrako-

ties . . . Ilgu laiku bija dzirdama vienīgi sāpīga šņukstēšana un pulksteņa lēnie,

nemitīgie tikšķieni . . .
Beidzot, pa pusei apmierināta, tā pacēla uz viņu savas saraudātās acis. «Jūs

varat par mani ko domāt,» viņa piecēlās, «bet esmu tāpat cilvēks un man tāpat
cilvēka sirds mīt krūtīs! . . . Visas tās nicināšanas, visas tās pazemošanas par to

drusciņ laimes, kas man bija . . . vai domājat, ka tas man nesāp sirdī? . . . Dziļi

sāp . . . Ne vien tās Latviešu biedrības sievas, bet jūsu biedri visi
...

arī Perlants

bija mans lielākais tiesātājs »

Kad Kārlis uz to taisīja noliedzošu žestu, tā vēl piebilda: «Jā, jā, nestāstiet

man! Viņš manu mūžu. ēdis . . . Un es taču tik labu vien gribēju visiem Luda

piederīgiem, visiem cilvēkiem . . .
Tikai viņi mani nelika mierā un arī tagad vēl

neliek ...»

«Tas jau ir nožēlojami,» Kārlis piebilda, «bet es domāju, ka par to tik daudz

nevajadzētu uztraukties. Ko seklās iesmu pilsoņu kundzes par jums domā, tas

jums var būt vienaldzīgi. Visaugstākais tiesnesis par sevi pats cilvēks, viņa
zināmā sirds, jo tai ir skaidrs, kādēļ mēs grēkojam, kādēļ krītam un atkal ceļa-
mies, kas bija mūsu varā un kas nāca kā augstāks nenovēršams spēks un mūs

apēnoja! . . . Un, ja mīla ir grēks, tad šis grēks mums visiem jāizpērk ar savām

ciešanām ...»

Atkal viņa izgrūda dziļu nopūtu, bet jau vieglāku, un atkal uz brīdi iestājās
klusums... «Vai jūs Lūciju ļoti mīlat?!» viņa beidzot iejautājās.

Kārlim tas bija ļoti vārīgs jautājums, un karstas asinis viņam saskrēja vaigā.

«Jā, kundze!» viņš patiesīgi atzinās. «Tā ir vienīgā sieviete, kas nodarbina ma-

nus prātus .
.
. Bet par nožēlošanu šī mīla ir bez cerību

...
es jau pat nezinu,

kur viņa tagad mīt ...»

«Man arī nav tas zināms,» viņa, galvu nodūrusi, sacīja. «Ļoti nežēloju, ka

caur pašas vainu. Varbūt viņa vēl šodien būtu te, bet es viņu toreiz tanī nelai-

mīgā brīdī no sevis aiztrencu. Es biju ļauna, Ērgļa kungs, to es atzīstos, bet,

kad cilvēks tiek trenkāts un vajāts un tam jau ūdens nāk mutē, tad nav vairs

mīļš pret saviem līdzcilvēkiem. Es lūdzu, piedodiet man! .
.

.»

Viņa lūdzoši stiepa tam pretim savu roku.

«Es jau piedodu,» viņš drūmi sacīja .. . «es jau arī nezinu, cik liela jūsu
vaina

...
Ja jau viņa gribētu mani atrast un satikt, es domāju, viņai tas būtu

iespējams. Tamdēļ nerunāsim par to, kundze
..

. man ir grūti
..

.»

Sagrauzts viņš soļoja šurpu un turpu, un bakehante, it kā cienīdama viņa

sāpes, godbijīgi cieta klusu. «Viss tas sakarā ar to lielo katastrofu,» viņa beidzot

it kā taisnodamās ieminējās. «Viss tas nāca tik negaidīti, tik pārsteidzoši kā

zibens spēriens gaišā dienas laikā
.. .

Tas mani samina un nomāca . . . mani un

tos citus. Nezināju, vai raudāt vai dusmot . . . bet ar tiem ļaudīm esmu zaudējusi
visus sakarus. Vai jūs varbūt tagad vairāk ko par Plaušu familiju zināt, Ērgļa

kungs? Lūdzu, pastāstiet man
..

.»
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«Par viņa sievu un meitu es nekā nezinu,» Kārlis atbildēja. «Varbūt, ka jūs

par viņiem varēsiet ko sacīt? Ja nemaldos, tad viņas bija jūsu draudzenes.»

«Bija, jā,» viņa piesarkusi atbildēja, «bet tagad Ņina man atrakstījusi tik

rupju, nievājošu vēstuli, it kā es vien pie visa tā būtu vainīga. Viņām neesot

vairs lidzekļu uzturēties ilgāki ārzemju peldu vietās un tādēļ esot jābrauc

uz mājām. It kā satricinošais gadījums mani mazāk būtu ķēris, it kā es būtu

laimīga. Es Ludi gan mīlēju un stāvēju viņam ļoti tuvu, bet par viņa darbiem

man nebija nekādu jausmu ...

Es viņam tādas dumjības nebūtu pielaidusi, ticiet

man
.
. .»

Kārlis noraustīja kamiešus un cieta klusu.

«Nu, un ko tad viņa brāļa dēls, tas lepnais students dara?» viņa pēc brīža

atkal ieminējās. «Vai tas vēl citiem uzmetas par
tādu tikumības soģi?»

Kārlis it kā aizskarts mazliet saslējās un taisīja atraidošu žestu.

«Stāstiet, stāstiet,» viņa lūdzās. «Man tomēr vēl ir kāda interese par šo fami-

liju vairāk ko zināt
. . .»

«Kas attiecas uz Perlantu,» Kārlis beidzot atbildēja, «tad viņš ne mazāk bez

savas vainas cieš. Viņa še vairs nav, dzimtenē
.. . viņš atronas tāļu no mums

svešumā, bet ļoti bēdīgos apstākļos ...»

«Ko jūs sakāt?!» viņa it kā izbijusies iesaucās.

«Neslēpšu jums, bet sacīšu visu patiesību,» Kārlis turpināja. «Viņš atrodas

svešumā uz gultas slims un lūdz pēc palīdzības. Tā man viņam jānosūta, cik

drīzi vien iespējams, bet nauda man vēl nav rokā. Bet varat paļauties, ka es

gādāšu . . .»

«Nabaga Perlants
.. . kas to būtu domājis!» Zana iesaucās, un viņas balsī

varēja manīt tīri kā apmierinātu gandarījumu. «Arvien piecus soļus viņš turējās

no manis nost . . . bet man ļoti žēl
..

.»

«Tā ir, kundze!» Kārlis, skatīdamies pulkstenī, nobeidza nepatīkamo sarunu.

«Satricinošais gadījums ir ķēris ļoti daudzus . . . Bet nu pateicos par jūsu laipno

cieņu, man jāiet! Esmu pārliecināts, ka jūs pie sava vīra kunga ieliksiet savu

vārdu un mans nākums nebūs bijis velts ...»

«Par to varat būt mierīgi,» viņa atbildēja, kā
par citu ko domādama. «Bet,

ja jūs mazliet varētu uzkavēties, man būtu arī pie jums kāds lūgums ..
.

Ērgļa

kungs, jūs taču man neatteiksiet?
..

.»

«Nekādā ziņā ne, ja vien tas manos spēkos!» Kārlis apgalvoja. «Lūdzu, tas

būtu?»

«Tas ir jūsu spēkos, un tādēļ lūdzu vēl kādu acumirkli. — Atvainojiet, tūdaļ
nākšu ...»

Viņa iegāja blakus istabā, atstājot Kārli vienu prātojot, kas tas gan varētu

būt?! Viņam likās, ka viņa tur slēgtu savu kumodi un pēc kā meklētu, bet viņš
negribēja klausīties

. . .

Pēc neilga brīža tā atkal iznāca un, turēdama rokā kādu kārbiņu, Kārlim

kautrīgi tuvojās. «Es arī gribu kaut kādi piedalīties pie tā glābšanas darba
.. .

pēc savām spējām,» viņa sasarkusi sacīja. «Skaidras naudas man nav kā toreiz

pie Luda, kad varēju izsviest simtnieku par vienām vakariņām. Vecais skopulis
ieskaita visu ar daļu, un es neredzu vairs liekas kapeikas. Bet Perlantu es nevaru

atstāt savam liktenim, še ņemiet, tas priekš viņa ...»

«Bet kas tad tas ir?» Kārlis nesamanīdams jautāja. «Kas tad tur iekšā?»

«Diezgan vērtīga lieta, kuru jūs varat ieķīlāt lombardā,» viņa paskaidroja,
izņemdama no kārbiņas briljanta matu adatu. «To naudu, ko par to dabonat,
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nosūtiet Perlantam, bet ķīlu zīmi atnesiet man. Lai es kā varēšu, es to atkal iz-

pirkšu, jo man pie šīs adatas saistās daudz laimīgas atmiņas -— —— no tiem

laikiem, kuri vairs nekad neatgriezīsies — —»

Viņa iespieda Kārlim kārbiņu rokās, un viņas balss aizrāvās . . .Kārlis it kā

sastindzis viņu uzlūkoja, negribēdams savām acīm ticēt
.. .

«Es patiešām ne-

zinu — — vai Perlantam būtu tiesība pieņemt no jums šādu upuri — —?»

«Ērgļa kungs!» viņā saslējās un gandrīz iebrēcās. «Ja negribat mani pazu-

dināt, jūs nedrīkstiet to atraidīt!
...

Tā bija man no Luda, un dievs ir mans

liecinieks, cik grūti man no viņas šķirties
...

Es aizdodu daļu no savas dvēseles,
bet es nevaru citādi

. .
.

Apžēlojieties, Ērgļa kungs! . . .»

Viņš tomēr vēl nevarēja izšķirties . . . «Es jau ar mīļāko prieku ■— ■—» viņš
aizkustināts sacīja, —

«bet vai varat iedomāties, ko Perlants par to teiktu?!
.. .»

«Viņam tas nav jāzin .. . Viņam vajadzīga palīdzība, vienalga, no kurienes

tā nāk,» viņa uzstājās . . .

«Labi, — lai notiek jūsu vēlēšanās!» viņš, brīdi padomājis, nogremdēja balvu

savā krūšu kabatā
.. .

«Patiesībā, — to nedarītu katra
..

.»

«Pateicos jums ļoti, Ērgļa kungs!» viņa sirsnīgi spieda viņa roku. «Tagad es

redzu, ka turat mani par cilvēku, un es centīšos tāda būt
..

. Kādēļ jūs agrāki
neesmu pazinusi? Varbūt, ka daudz kas tad nebūtu noticis . . . Vēlreiz jums ļoti

pateicos ...»

«Pateicība jau man ir jāizsaka jums,» Kārlis atbildēja. «Būtu jau arī neprā-
tība kādu vecu, iedomātu aizspriedumu dēļ jūsu labi domāto upuri atraidīt

..
.»

«Tātad jūs man visu piedodat un uz mani vairs neļaunojaties!?» bakchante

viņu sirsnīgi uzlūkoja .. .
«Es nebūšu vairs nerātna

. . . mēs paliksim arī turpmāk

draugi, jā?! ..
. Daudzās lietās, kas man nesaprotamas, jums tik skaidra izšķir-

šana, un man tik ļoti vajadzētu ar jums domas izmainīt
.
. .»

«Pateicos, kundze, uz to esmu gatavs katrā laikā,» Kārlis atbildēja. «Mums

jau ir arī kaut kas kopējs . . . mūsu vienādais nelaimīgais liktens
.. . Bet, ja

būsim draugi, tad būsim tie patiesi, bez kaut kādas izlikšanās
— —»

Vairāk viņš nepaguva teikt, jo Zana sakustējās
.. . Dārza vārtiņi pavērās,

un pa tiem nāca šurpu Olufejevs .. .

Viņa piecēlās un gāja tam pretim. Bet tik nevainīgi un vaļsirdīgi, itin kā it

nekas nebūtu noticis
..

.

«Mīļo vīriņ, Ērgļa kungs tevi gaida,» tā viņu sagaidīja. «Kādā ļoti svarīgā
lietā. Viņš norakstīja vēstuli un gribēja jau aiziet, bet nu varēsiet parunāties

personīgi ...»

«Ērgļa kungs?!» Olufejevs viņu neuzticīgi uzlūkoja. «Ak tā, tas students
.. .

Vo, vo
~ .

labdien, labdien, Ērgļa kungs!» viņš sauca tam pretim ar savu dia-

bolisko smaidu
..

.

«Es jūs šodien redzēju Rīgā pie Krauklīša ...»

Viņš sniedza tam roku, un Kārlis ar viņu apsveicinājās . . . «Jā, kopā ar savu

biedru
.. .

mums bija tur maza darīšana
. . . Bet es nāku tā aizņēmuma dēļ

.. .»

«Ak tā laucinieka!» Olufejevs attrauca. «Nu, vai viņš domā maksāt?»

«Samaksāt viņš nevar, bet viņš nāk ar priekšlikumu to lietu citādi nokārtot,»

Kārlis paskaidroja. «Pārējie direktori ir pilnīgi uz mieru, ja jūs dodat savu pie-

krišanu, ko es lūdzu. Tā kā esmu par to lietu uzrakstījis, tad lūdzu ar viņu

iepazīties ...»

Viņš pasniedza Olufejevam zīmīti, ko tas, nosviedis virsdrēbes, ātri izla-

sīja
.. . «Jā!» tas apstiprināja. «Tā lieta var iet! Kasei tā daudz labāki un

viņam ar
. .

.»

«Ļoti pateicos! Rīt tad viņš pie jums sēdē ieradīsies ar visiem dokumentiem
.. .»
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«Lai nāk, lai nāk, mēs dosim! . . . Mēs dodam ikvienam, kur var ko dot
..

.
Bet kā jums šodien pie Krauklīša? Neķērās .. .»

Kārlim piere sarāvās grumbās . . . «Nu, nebija jau arī nekas nopietns . . . Bez

tam arī Krauklīts bija drusciņ aizkavēts . ..»

«Nebija pie laba prāta?!» Olufejevs diaboliski nosmīnēja. «Nu, ne bez

iemesla
.. . Sāks jums tie vecie pīlāri grīļoties ... Jā, kungi, tā nu jūs redzat!

Nebūt jums pie tās māmuļas nav tik liela teikšana, un jūs pret kasi un «Dienas

Lapu» nebūt tā nevarat nostāties
.. .

Nu, gan jau vēl dažu labu ko piedzī-
vosim ...»

Kārlim tādas valodas bija visai nepatīkamas, un viņš nezināja, ko uz to atbil-

dēt. Bet Zana viņam nāca palīgā un izpestīja viņu no šī neveiklā stāvokļa.
«Ak

nu, mīļais vīrs,» viņa iebilda, «tu citu nezini kā: «Dienas Lapa», «kase»,

«Latviešu biedrība», itin kā visiem cilvēkiem vajadzētu par to kauties! Kas Ērgļa

kungam daļas gar jūsu strīdiem? Viņš kā rakstnieks strādā priekš visas tautas

un stāv par visu tautu .
.
. Mēs taču varam būt arī vienprātīgi ...»

Uz Olufejeva diabolisko smīnu viņa vēl piebilda. «Nūjā, — ir taču arī citas

lietas pasaulē! . . . Mēs ar Ērgļa kungu runājām visu laiku un nevienreiz neaiz-

ņēmām «Latviešu biedrību» vai «Dienas Lapu» ...»

Pētošu neuzticību Olufejevs uz viņu noraudzījās, jo viņš daudz ko būtu devis,

ja zinātu, par ko viņi runājuši
...

Un tādēļ skeptiskais smīns no viņa sejas
neizzuda.

Kārlis mēģināja lietu uzķert no jocīgās puses. «Tā ir!» viņš apstiprināja.
«Ne reizi nenācām uz to tematu, bet runāt ko bija . . . Bet nu atvainojiet, ka jūs
tik ilgi uzkavēju . . .

teikšu: ardievu!
..

.»

«Nu visu labu, visu labu!» Olufejevs spieda sirsnīgi viņa roku. «Ja dievs liks,
dzīvosim visi . ..» Un, kad viņš vēl noskūpstīja roku Zaņai, vecis pavisam tapa

laipns ... .

Atvadījies viņš devās uz dārza vārtu pusi
.. . «Ērgļa kungs!» Zana viņam

vēl nosauca pakaļ . . . «Manu uzdevumu jūs izpildiet, jo citādi būšu ļoti

ļauna ...»

«Neaizmirsīšu!» viņš vēl, pacēlis cepuri, atsveicinājās. «Varat palaisties .. .»

Olufejevs labprāt būtu jautājis, kas tas par uzdevumu, bet bija jau pieradināts,
ka viņam par tādām lietām nevajadzēja zināt

...

Un tā Kārlis izslīdēja pa
vārtiem .

. .

ledams uz mājām, tas pārdomāja notikušo un dzirdēja pats savu dzestro

elpu . . . Viņš jutās, ka viņam tik daudz kas pāri gājis un ka viņš šinī īsā laikā

būtu ticis pa gadiem vecāks — — —

No jauna viņš atkal attālinājies no saviem korporācijas principiem, bet pašam
cilvēkam viņš nācis tuvāku

. . .Sekodams savam dialogam ar Zanu, viņš meklēja,
vai, viņu moralizēdams, nav izteicis kādu muļķību, jo tās jau bija visas uz ātru

roku saimprovizētas gudrības
.. . Viņš tomēr neatrada neko tādu, ko tas neva-

rētu aizstāvēt.

Mājās pārgājis, viņš atrada savā istabiņā priekšā Pudiķi, kurš ar nepacietību
uz viņu gaidīja. «Divas reizes es jau biju un atkal aizgāju,» tas atzinās. «Tātad

tev bijusi karsta cīņa?! . . .»

Kārlis neatbildēja, bet, it kā tam vajadzētu atviegloties, ņēma visu no savām

kabatām ārā un lika uz galda, un novilka beidzot svārkus .
.

.»

Pudiķis lasīja viņa sejā, ka viņam kas nācis priekšā, un nedroši iemeta:

«Tātad nekā! ? .
.
.»
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«O, nemaz ne!» Kārlis viņu apmierināja
.. . «Tā lieta ir kārtībā

.. . Pēc

dažām debatēm, kas lietu noskaidroja, viņš piekrita bez ierunām.
.

.»

«Es jau domāju!» Pudiķis uzreiz it kā atplauka . . . «Ja tev ko uzdod, Rituli,

tad arī uz tevi var palaisties ...
Un šinī gadījumā tas taču ir arī tava paša

interesē .
.

. ledomājies, tu taču tiec vaļā no nepatīkamā galvojuma ...»

Kārlis atmeta ar roku
un, it kā pēc grūtā uzdevuma gribēdams elpu, spēra

dažus soļus pa istabiņu šurpu un turpu.
. .

Pudiķis pa tam pārrevidēja viņa uz galda uzlikto ķešas saturu.

«Kas tas?!» tas piepeši iesaucās, izņemdams no kārbiņas matu adatu. «Tas

jau ir briljants! ...
Jā, jā, īsts briljants

..
. skaties, kā viņš mirdz!» vicinādams

to, viņš izmēģināja dzirksteļu metumu . . . «Rituli, kur tu to ņēmi?»

«Diskrecija!» Kārlis atbildēja. «Bet, tā kā tu nu zini, tad tā ies uz lom-

bardu
.. .

Priekš Perlanta
. . . bet tā lieta ir diskrēta, saproti

..
.»

«Saprotu, saprotu, ko tu visu nedabon gatavu!» Pudiķis attrauca. «Tu tomēr

esi velna puika, Rituli! Pat neiespējamais tev ir iespējams
..

.»

«Tas tiešām ir liels upuris,» Kārlis apstiprināja. «Bet Perlantam taču tik

nepieciešami vajadzīgs
..

.»

«Patiešām kas skaists!» Pudiķis mīlinājās ar juveli
.. . «Cik ļoti tā manai

Hertai piedienētu! . . . Nu, gan būs laiki, kad arī mēs par to varēsim runāt .
.
.»

Kārlis viņu pētoši uzlūkoja, vai tikai viņam atkal nav kas galvā. . . . «Es to

nevaru pārdot, tikai ieķīlāt!» viņš paskaidroja. «Ja nebūtu vajadzīgs priekš Per-

lanta, es arī to nedarītu ...»

«Nu, protams, tur nav ko kautrēties,» Pudiķis apstiprināja. «Bet a propos,

Rituli, kur tev tik labi vedies, tad atsvabini mani no mana goda vārda. Man

patiešām rīt nav iespējams solīto naudu priekš Perlanta uzdzīt!
.. . Vēlāk

varbūt ...»

«Manis dēļ!» Kārlis piebalsoja. Viņš jau bija tāds cilvēks, ka, ja viņam

cieši nevajadzēja, tas lika arī otru mierā. .
.

Apmierināts par iznākumu un redzēdams, ka Kārlis grib būt viens, Pudiķis

atvadījās un aizgāja. •

Nākošās dienās mūsu draugiem bija ļoti rosīgas darīšanas
..

. Pudiķis un

Kristaps rīkojās kases lietās un nokārtoja visu, kas vajadzīgs pie jaunā aizņē-
muma realizēšanas. Formas dēļ direktori izsūtīja ārā pāra vīrus, kas lai apskata
Kristapa mājas un dod savu atzinumu, vai patiešām to vērts. Spriedums bija

labvēlīgs: ēkas diezgan palabas un pirmā numura zeme. Nu vajadzēja stāties pie

jaunas obligācijas izstrādāšanas, kuru kase ņēma pretim tikai tad, kad tā bija
«blanko cedēta», t. i., viņas īpašnieks katrs, kam tā rokā. Jo kase to pieņēma
tikai kā rokas ķīlu un lika parakstīt Kristapam reversalu, ka gadījumā, ja tas

nemaksā procentus, kasei tiesība obligāciju pārdot tālāku, lai segtu savu parādu.
Tikai tad varēja stāties pie obligācijas izpirkšanas Kurzemes ķreditbiedrībā un

pie šī dokumenta dzēšanas. Viss tas prasīja laiku un arī naudu. Bet direktori

saviem «tautiešiem» nāca pretim vislielākā mērā. Reizi tie aizņēmumu bija pie-

sprieduši, tie uz tā rēķina sniedza visus vajadzīgos izdevumus un izsniedza pat

Kristapam arī mazu avansu. Pēc kādām dienām viņi cerēja tikt galā .. .
Kārļa steidzamais un neatliekamais uzdevums turpretim bija pārvērst Zaņas

matu adatu «zeltā»
.. .

Un tas viņam nebija viegls uzdevums, jo šādā ieķīlāšanas
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laukā viņš bija vēl pilnīgi homo novus. Acumirklis arī priekš tam nebija visai

izdevīgs, jo bija taisni laikmets, kad, kā saka, «publika ieķīlā savus kažokus un

ziemas mēteļus un brauc zaļumos». Lombardos caur to bija ārkārtēji liela drūz-

mēšanās un spiešanās . . .

Bija Rīgā diezgan daudz nabadzīgas un arī diezgan daudz vieglprātīgas pub-
likas, kas visu vasarā nepieciešamo stiepa uz ķīlu kasi un pret augstiem procen-

tiem saņēma kādus rubļus. Te it nejauši un negaidīti satikās tie vistuvākie pazi-

ņas, kuri te nepavisam nebūtu vēlējušies otru satikt. Bet tikai retais atzinās, ka

dara to tādēļ, ka naudas vajadzīgs un citur nav kur griezties. Nebūt ne! Pa lie-

lākai daļai darot to tādēļ, ka tādi «krāmi» mājās maisās pa kājām un diezgan
grūti uzglabājami

. . .

Bet te lombardā tie glabājas kā dieva ausī... ir droši pret
kodēm, rūsu un zagļiem! Nodod tu te un visu vasaru esi drošs bez bēdu

. . .

Par sevi saprotams, ka šādi ieskati nenāca par sliktu Rīgas ķīlu māju īpaš-
niekiem. Liela noiešana tos padarīja lepnus, bagātus un pārgalvīgus. Viņi nebūt

negribēja būt par tādu nevērtīgu, lieku krāmu glabātājiem, un viens no viņiem,
Graupners, kādā jaukā dienā saviem klientiem pasludināja, ka turpmāk . ņems

pretim tikai «dārglietas un vērtslietas». Jo tām nevajadzēja sevišķu spīķeru, tās

deva arī citādu apgrozījumu un peļņu. Sai priekšzīmei tiecās sekot arī Tancšers

un citi mazākie lombardu īpašnieki, tā ka trūcīgās aprindas, kurām savas lietas

patiešām vajadzēja ieķīlāt, nāca grūtos apstākļos. Publikas sūdzības par ķīlu kasu

īpašnieku plēšanu un raušanu tapa atklātībā arvien jo skaļākas.
To ievērojot un arī tādēļ, ka peļņa no tādām ķīlu kasēm nebija smādējama,

Rīgas pilsēta atklāja pati savu lombardu. Tas bija piemērots vispirmā kārtā

patiešām trūcīgo ļautiņu vajadzībām, kuriem nav nekādu greznības lietu, ko ieķīlāt,
un tiem no svara ko dabūt par savu lieku apģērba gabalu. Pilsētas lombards tādēļ

ņēma pretim priekšmetus visplašākos apmēros, ne vien apģērbus, bet arī gultu
drēbes, izņemot spilvenus, un lielā ieķīlātāju straume nu griezās te. Protams, ka

taksācija te nebija augsta, un galu galā no visa maz tur kas iznāca. Privātie

ķīlu kasu īpašnieki, sajuzdami konkurenci, taksēja daudz augstāk un ņēma atkal

jau pretim labākus apģērba gabalus .
.
. Tā nabaga ļautiņi staigāja no vienas

iestādes uz otru tikpat kā bitītes uz ziediem un mēģināja, kur no savas nabadzī-

bas vairāk varētu izsūkt. Bet galu galā lombarda īpašnieki izsūca viņus . . .
Jo ikviena no šīm iestādēm bija ne vien ķīlu, bet arī pārdošanas nams,

kur

bagātīgā daudzumā bija izlikti pārdošanai visi tie priekšmeti, kuri bija ieķīlāti
un pēc notecējušā termiņa netika izpirkti. Un, jo par augstāku cenu tie bija
ieķīlāti, jo mazāk tie tika izņemti. To ķīlu īpašnieki it labi zināja un rīkojās
noteiktā virzienā, lai kļūtu par ieķīlāto priekšmetu galīgiem īpašniekiem. Un daudz

tur bija klāt arī zagta, un zaglis neieķīlā, lai atkal izpirktu. Tikai nebūs domāt,
ka pircēji priekšmetus jau dabūja par ieķīlāto cenu, jo taisni no pieliktās virs-

vērtības jau pastāvēja ķīlu īpašnieku lielā peļņa
.. .

Kārlis kā uz pašu solidāko firmu devās uz pilsētas lombardu, kur atrada jau

priekšā lielu ļaužu rindu. Bija patiešām raiba publika. Vienkārši cilvēki, kuri

pašrocīgi ar saviem sainīšiem padusē gaidīja. Labāko familiju dāmas, kurām

pašām nest par kaunu, un tādēļ viņām blakus ar mantām stāvēja ekspreši. Bālas,

badā aizmirušas šuvējas ar no darba pārstrādātām un izdzisušām acīm, kuras

rezignēti gaidīja, cik taksators viņām piespriedīs, un nebija šaubas par to, ka nebūs

daudz. Vecas matronas, no kuru vaigiem varēja redzēt, ka tās reizi redzējušas
labākas dienas. Smiņķētas kokotes vieglprātīgiem smaidiem un afektējošām acīm

gaidīja ar savām «armspangām», kuras jāpārvērš naudā, lai varētu atkal līdzi

spēlēt pie totalizatora, pie kura pēdējo reizi bija atstājušas beidzamo kapeiku.
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Buršikozi, krāsneši, uzlikuši savīstītos ziemas mēteļus pār pleciem, kūpina bez-

bēdīgi savus papirosus. Viņiem ieķīlāšana še nav nopietna, ir tikai sports un

forsēšana. Tie varētu iztikt arī tā . . . bet nu reiz tas pieder pie buršikoza toņa,

ka students dzer, ieķīlā un pumpē, nu —
tad viņš to arī dara! . . . Satiekas te arī

daži paziņas no labākām aprindām, tie tā sauktie «verschāmte Arme», kuri lab-

prāt viens otru te nebūtu satikuši . . . Bet, ja jau citādi nevar, tad apsveicinās un

sarunājas. Atnesuši šo to ne jau taisni tās naudas dēļ, bet, nu, tādi lieki krāmi,

un te viņi vislabāk uzglabājami .
.
.

Tā arī vecā madāmiņa, kuru Kārlis vakar bija redzējis pie dziedāšanas svētku

ēkas, bija atnākusi, un viņai blakus stāvēja blazētais baronelis Egons fon Bimmel-

štein-Capel, Izoldes sirds izredzētais. Viņai bija rokā melna zīda kleita un tāda

pat kapuce, bet no seniem, seniem gada gājumiem, tā saucamiem priekškrinclinu
laikiem. Viņam bija padusē jājamo zābaku «šechtes», kuras tas, blakus minot,

bija nospēris savam brālēnam baronam fon Bimmelšteinam. Viņa to pazina un

smaidīdama vairākkārt ar galvu «niķēja». Viņš turpretim skatījās tai pāri, it kā

to neredzētu, jo negribēja, ka viņa būtu tā zagtās ķīlas lieciniece
.. .

Viņai turpretim nebija ne prātā, ka baroni var arī zagt. Kad tai nekādi neiz-

devās vērst viņa uzmanību uz sevi ar mēmu žestu, tā beidzot laida vaļā arī

balsu . . .
«Guten Tag, Herr Baron, das sind Sie ja!» (Labdien, barona kungs,

tas jau jūs esat!)
Tagad viņš vairs nevarēja un devās pazīstams, bet jau no augšienes. «Ah,

guten Tag, gnādiges Frāulein, — Schvviechelbein, —
nicht wahr!! Sie sind

geneigt auch etwas zu versetzen!
...

Ich habe hier so ein unnūtzes Kram
..

.
etliche Rubel wird man dafūr kriegen .. .» (Ā, labdien, cienītā jaunkundze —

Svīchelbein —
vai ne? Jums arī patīk ko ieķīlāt. Man te ir tāds nederīgs

krāms .
.
. kādus rubļus jau dabūs

.
. .)

Pašulaik bija viņa rinda pie taksatora. Tas nosvieda savus lielus uz letes,

un taksators lietpratēja acīm tos apgrozīja apkārt. «Vier Rubel
. . . gilt's?» tas

viņu jautājoši uzlūkoja. (Četri rubļi, vai mierā?)
Barons pamāja ar galvu, uz ko taksators izrakstīja zīmi. «An die Kasse!»

(Pie kases!)

Tagad nāca Svīchelbein rinda. «Na, was bringen Sie mir Gutes?!» taksators

sacīja, paņemdams viņas priekšmetus. «O, weh, das ist ja ganz abgelegtes
Zeug!

..
.» (Na, ko jūs man laba atnesāt?! .

.
. Ak vai, tas jau pavisam

nonēsāts.)
«Reine Seide!» mamzele pastāvēja. «Hab von Frau Consul als Prāsent be-

kommen
..

. Zvvanzig Rubel konnen Sie mir schon geben
.

.
.» (Tīrs zīds. Da-

būju no konsula kundzes kā dāvanu
. . ..Divdesmit rubļu varat jau dot.) Taksators

sāpīgi nogrozīja galvu un aizrādīja, ka gabali sen izgājuši no modes un tādēļ
vien tiem jau nav nekādas vērtības. Mamzele pastāvēja, ka tas ir tīrs zīds, uz

ko viņš aizrādīja, ka pavisam izgulēts. «Das werde ich kaum entgegen nehmen

k.Onnen», tas vērtēja. «Na, wenn Sie wollen: 372 Rubel fūr das eine un IJ/21 J/
2

Rubel fūr das andere.» (To gan maz vai varēšu ņemt pretim. Na, ja gribat:
VI2 rubļi par to vienu un rubļi par to otru.)

«Das ist ja wahre Lumperei!» mamzele sapīka. «Bei Graupner gibt man mir

dafūr 20 Rubel.» (Tā jau tīrā lumpēšanās. Pie Graupnera man par to dod

20 rubļus.)
«Was Sie mir erzāhlen,» taksators atbildēja. «Graupner beleiht nur Gold und

Silbersachen, aber kein abgeschmacktes Zeug ..
.» (Ko jūs man stāstāt

.. .
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Graupners aizdod tikai pret zelta un sudraba lietām, bet ne pret novecojušām
drēbēm.)

«Ich verbitte mir das!» mamzele sašutusi iesaucās. «Es ist reine Seide
..

.

was denken Sie wohl
..

.» (Es izlūdzos
.. .

Tas ir tīrs zīds
...

ko jūs gan

domājat.)
«Na, dann lege ich Ihnen noch einen Rubel zu, aber dann keine Kopeke

mehr!
..

.» taksators noteica
.. .

«Na, gilt's?» (Nu, tad pielikšu jums vēl vienu

rubli, bet tad vairāk ne kapeikas! Na, būs?)
«Fāllt mir nicht im Traumē ein!» mamzele spītīgi attrauca. «Ich sollte ja

verrūckt sein
..

.» (Man nenāk ne sapnī prātā
.. . Tad jau es būtu prātu zau-

dējusi.)
«Halten Sie uns nicht unnūtz avi!» taksators tai mierīgi atdeva atpakaļ viņas

lupatas. «Wer ist der Nāchste?» (Neaizturiet mūs velti. Kas ir nākošais?)
Tagad bija Kārļa rinda. «Es lūdzu, cik jūs man aizdodat

par to še?»

Taksators paņēma viņa priekšmetu pavisam ar citu cienību. «Ja to štein ir

echt tad — — na, es grib bischen probieren ..
.»

Kamēr tas nodevās akmeņa izmēģināšanai, Kārlis otrā galā starp ļaudīm pie-

peši ieraudzīja Lūciju! . . . Karstas asinis viņam saskrēja vaigā
.
. . viņš palika

uz vietas tikpat kā pienaglots.
«Simt rubel!» taksators beidzot sacīja, bet, kad viņš neatbildēja un skatījās

arvien projām, tas pieņēma, ka viņam tas pamaz. Tas tādēļ vēlreiz ņēma akme-

ņus pārbaudīt... «Es jums dos' simte piecdesmit rubel... Jūs mierīg ar to?!»

«Jā,» Kārlis, novērsdams acis no tālēm, it kā no miega pamodās. «Esmu uz

miera ...
Es jau viņu vēlāk tā kā tā izpirkšu . . .»

Viņš paņēma zīmi, steidzās pie kases lietu nokārtot, lai tad varētu satikties

ar Lūciju un ar viņu izrunāties . . . bet tas tik ātri negāja! . . . Viņam tik daudz

viņai ko sacīt
.. . tādēļ viņš neizlaidīs no acīm, bet nākošā acumirklī tā bija jau

nozudusi! Vai tā acu apmānīšana . . . skaties, cik gribi, nav vairs!

Saņēmis naudu un ķīlu zīmi, viņš devās telpu otrā galā, kur viņas tēlu bija

redzējis miesīgi priekš savām acīm. Velti! Projām jau viņa tā nevarēja aiziet, jo
tai vajadzēja nākt uz kasi. Viņš izskrēja ārā uz ielas pārliecināties, jo tāļu arī

tā nevarēja būt!
..

. Nekur vairs ieraudzīt
..

. tikpat kā ūdenī iekritusi! Viņš

gāja ārā un gāja iekšā, bet, ko viņš satika, tā nebija Lūce, tā bija mamzele

Svīchelbein .
.
.

Tā arī tāpat gāja iekšā un ārā, nevarēdama izšķirties, ko darīt. Naudas viņai

vajadzēja kādam ārkārtējam gadījumam — — ai, likteņa ironija, —
—

nāka-

miem latviešu dziedāšanas svētkiem!

Vēl vakar viņa lepni bija atmetusi ar roku: «Kuhstall,» un piebalsojusi no

sirds savam tautietim, kas sacīja: «Wir werden doch nicht da hinein kriechen.»

Bet, kad tā vēlāk apmeklēja konsulus un dzirdēja tur citu valodu, proti: «man

mufi sich verstāndigen, es ist die hochste Zeit,»* ko teica vecais konsuls, un:

«ievērojot lielās represijas no krievu puses, kas vairs nav izturamas,» ko teica

junker Kuniberts, un: «ievērojot lielo, reti piesniedzamo mūzikas baudījumu, jo

ne ikreiz mirstīgiem lemts klausīties tādus milzu korus,» ko teica vecā konsula

kundze, kura gan drusciņ ko prata no labas mūzikas, «to ievērojot, viņi nolēmuši

ierasties šinīs dziedāšanas svētkos,» ko viņi teica visi tutti quanti, tad mamzelei

Svīchelbein arī uzskati sāka stipri svērties uz otru pusi. Un, kad viņa vēl pēc tam

apmeklēja fon cur Bimmelšteinus, tad arī no tiem viņa dzirdēja pavisam jaunus

* Vajag saprasties, ir pats pēdējais bridis. (Aut.)
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uzskatus. Proti: «krievu uzmācība un brutālā apspiešana baltiešus ar varu spiežot

uz vienošanos ar latviešiem. Die baltische Politik muß m ganz andere Bahnen

gelenkt werden.» (Baltiešu politika ievedama pavisam jaunā ceļā.) Katrs gadījums,
kas varētu veicināt baltu un latviešu apvienošanos, izmantojams, un tādēļ baltiem

demonstrativi vajagot apmeklēt latviešu dziedāšanas svētkus m corpore, kur tikšot

dziedāta vecā spītēs dziesma: «dievs kungs ir mūsu stiprā pils.»
Nu arī vecā mamzele Svīchelbein zināja, kas ir viņas pienākums. Viņai savas

atsevišķās tieksmes un tiecības jāapspiež un kā atsevišķam loceklim jāpadodas
visumam. Bet, tā kā viņas kārtējais budžets šādus ārkārtējus izdevumus nepare-

dzēja, tad viņai priekš tiem bija jāgādā sevišķi līdzekļi. No citiem diedelēt vai

likties turēties par brīvu, to viņa nekad nevarēja savienot ar savu pašapziņu, un

tādēļ viņa bija še. Tādēļ viņa arī diņģējās, nevis to kapeiku dēļ kā tādu. Bet

tādēļ, ka zināja: tik konsuli, kā baroni ies tikai labās vietās, un viņa tiem gribēja
turēt līdzi. Tikai tādēļ viņa nāca iekšā un gāja ārā, jo negribēja nākt par īsu

.. .
«Nun geben Sie mir sieben Rubel fūr das Ganze,» tā beidzot tuvojās atkal

taksatoram. (Nu, dodiet man septiņus rubļus par visu to.)
«Schon gut, geben Sie her das Zeug,» taksators atbildēja. «Sie haben mich

mūrbe gemacht, aber ūbertaxiert ist das.» (Labi, dodiet šurp to lietu. Jūs mani

esat nogurdinājuši, bet pārtaksēta tā ir.)
Viņš izdeva tai zīmi, un viņa nu tāpat laimīgi tika galā ar savu. Katrā ziņā

daudz apmierinātāka par Kārli, kurš savā sirdī sajuta dzēlīgas sāpes. Viss, kas

viņa krūtīs bija iemidzināts, uzreiz tika atkal uzvandīts un padarīja viņu tīri vai

elēģisku. Viņš pieņēma, ka tā bijusi halucinācija, — tādēļ, ka pēdējā laikā viņš

par
Lūci tik daudz domājis . . . Vai arī redzējis citu viņai līdzīgu sievieti. Tomēr

saviļņotās jūtas ne tik ātri ar šādu izskaidrojumu bija nomierināmas.

Nosūtījis Perlantam naudu pa telegrāfu un norakstījis bez tam garu, plašu
vēstuli, ko nodeva pastā, viņš brauca atkal uz jūrmalu un nodevās tur savam dar-

bam līdz pašam dziedāšanas svētku priekšvakaram. Tad viņam bija jādodas
atpakaļ uz Rīgu pie sava pienākuma, jo visi studenti bija ieskaitīti par svētku

kārtībniekiem .
.
.

Lielā diena nu beidzot bija klāt, 199 bet līdz ar viņu tumšs, lietains laiks. Daž-

reiz lietus gāza tikpat kā ar spaņņiem, mērcēdams dziedāšanas svētkiem par godu
izvilktos — valsts krāsās, protams, — karogus, kuri tīri vai ausis saglauduši

.. .
Neraugot uz to, Rīga bija kā aizkurta, jo no visām Latvijas malām pienāca

pārpildīti dzelzceļa vilcieni laucinieku: dziedātāju un publikas. lelas uzreiz bija
raibas no laucinieku pašaustiem, pelēkiem uzvalkiem, un raibumu darīja vēl jo
spilgtāku zeltenes latviešu tautas apģērbos pēc Skruzīšu Mikus zīmēiumiem. Tas

Rīgā bija kaut kas jauns un neredzēts, un ielas zēni tādām parādībām skrēja
līdzi gavilēdami! Līdz šim paretam bija redzētas uz tirgus uzbraukušās roņsalie-
tes vai atkal nīcietes, bet tām kājas bija resnas, notītas autiem, turpretim šīm
tievās kājiņas tērptas baltās diega zeķītēs un sarkanās kurpītēs.

Un viņu bija daudz! Arī vīrieši bija tautas uzvalkos, bet ļoti reti eksemplāri,
ka lielākai daļai lauku skroderi, kuri cik necik prata no drēbju, stilistikas. Bet

nebija diezin cik pievilcīgi: vectēvu svārki kuplām šēzēm un tievām rokām, biksas

ieautas zilās nātna zeķēs un tās atkal dzeltenās nītna pastalās ar auklām. Rīgas
madāmas —ne vien vācietes, bet īstās patriotes — sprieda: «pēc spokiem!» Un

vecītes nicīgi pasmējās: «tīrie ķepaļbrenči! ...
Uz laukiem svešās mājās tiem suņi
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kristu lielos, pilsētās tie tik traki nav!» Ar vārdu sakot, nekāda estētiska iespaida.
Turpretim tautas zeltenes, — lai arī lietus dienā kā bitītes spārnus saglaudu-
šas —no viņām pat tumšā dienā ielas gaiši atspīdēja . . .

Stacijās atbraucējam gandrīz katram bija savi sagaidītāji, jo katram jau Rīgā
ir savs rads. Nekad rīdzinieki nebija uzņēmuši tik daudz lauku radu kā tagad,

un, kur vien kāda radu attiecība bija, tā tika izmantota. Jo tad par korteli vairs

nebija bēda! .
.
. Lai

gan
diez kādas pilis Rīgas radi nevarēja dot, bet katram

jau savs dzīvoklītis bija . . . Piespiedās kaut kur kādā kaktiņā, un laucinieki tai

ziņā nav izlepuši . . .
Ūn, kas tas lielākais, viņiem bija bagātīgas ceļa kules . . .

rīdzinieki lai tikai gādā par slapjumu
. . .

Arī
par tiem, kam radu nav, ir gādāts, pirmā kārtā par dziedātājiem. Svētku

komiteja jau iepriekš reģistrējusi tukšos dzīvokļus un arī tos, kuru īpašnieki ar

mieru pieņemt dziedātājus un viesus. Tiem jādodas pirms uz Latviešu biedrību,

jāstādās tur priekšā, jāpierakstās, pēc kam tie dabū adresi uz savu dzīvokli. Pro-

tams, ka spilvena un segas vajag katram savu, ko dziedātāji jau arī zin un ar

tādām lietām apgādājušies. Tāpat arī privatcilvēki jau iepriekš paši sarunājuši
dzīvokļus vai viesnīcas numurus, kuri, lai

gan stipri dārgi, dod tomēr lielas priekš-
rocības. Jo paliec tu, kur gribi, man sava ala ir droša! Bet arī tikai tiem, kas

jau agrāk rūpējušies, jo tagad viss aizņemts un pat iebraucamās vietas stāvgrū-
dām pārpildītas no tiem, kas ar zirgiem iebraukuši .

.
.

Tā dziedātāji un viesu pūļi raibā sastāvā ar drēbju un pārtikas nastām un

karogiem priekšgalā plūst uz Latviešu biedrību. Karogus noliek lielajā zālē, lai

pēc vajadzības tos atkal var dabūt; pierakstās, aiziet uz atsevišķiem korteļiem,
tur ierīkojas un nāk atkal atpakaļ ..

.

Vīru kori tukšās skolās un iestāžu ēkās

var apmesties pilnā sastāvā; turpretim jauktiem koriem, ņemot vērā piedzīvojumus
no agrākiem dziesmu svētkiem, gan vajadzēja šķirties pēc dzimumiem.

Tā Rīga, t. i., svētku sarīkotāji, centās savus tautiešus godam sagaidīt. Rīgas
Latviešu biedrības nams bija nopušķots ar mētru vijām, un no augstākā centra,

t. i., apaļā jumta loga, plivinājās lielais karogs. Katrs namsaimnieks, kam bija
krūtīs īsta latviešu sirds, bija uzvilcis uz savas mājas karogu. Bet samērā maz

vēl bija to latviešu namsaimnieku vai kas par tādiem gribēja atzīties. Vācieši

stingri atturējās no kādām ārējām goda parādīšanām. Žīdi turpretim ar varu gri-

bēja būt tautieši un patrioti. Tie nopušķoja savus veikala logus ar karodziņiem
un izlika rakstītus plakātus, ka še var dabūt tautiskus cigārus, siļķes un pas-

talu ādas.

Laikraksti iebraucējus apsveica ar svinīgiem apcerējumiem: «Sveiki, viesi,

Rīgā!»
«Māmuļa», kā daži jau sāka saukt Rīgas Latviešu biedrību, —

dūca tikpat
kā bišu strops. Tik liela ļaužu maiņa še ilgi nebija redzēta. Jo te jau bija tā

vieta, kur visi gali satecēja, kur dabūja ziņas par
svētku kārtību, par gājieniem

un visu tālāko gaitu.
Latviešu biedrības runas vīri un vēl jo vairāk tie, kuri iegāja svētku un kār-

tības komisijās, lepojās ar lentēm pār krūtīm, sarkanām un tik platām, cik liela

katra amata nozīme. Sevišķi plata «šlaufe» bija Starpiņam, un tas arī visdzīvāk

rīkojās, pie tam svētku komitejas priekšnieka konsulenta Zaķīša vārdā. Uz šo

autoritāti tas apzinīgi atsaucās ikreiz, kad kāds viņa rīkojumiem gribēja pretoties

vai likt kādus šķēršļus ceļā. It sevišķi viņa uzdevums bija lūkoties uz to, lai katrs

koris un biedrība pie gājiena nostājas viņam ierādītā vietā, kas jau iepriekš komi-

tejā bija nosacīta ik pēc katras biedrības svara vai pieteikšanās rindas. So darbu

vecais tautietis izdarīja ģeniāli. Uz ielas viņš iesprauda mietiņus ar numuriem,
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no viena līdz simtam un vairāk, cik jau nu gājienā piedalījās, vienu otru pa ga-

balu nost, cik jau nu katrai organizācijai bija to locekļu, kas jau sarakstā atzī-

mēti. Tagad, — kurš koris ierodas biedrībā un grib zināt: kur mēs nostāsi-

mies? — Starpiņš paskatās sarakstā: «Jūsu numurs ir tāds un tāds, — skatieties

uz ielu mietiņu ar tādu numuru un tur nostājieties! . .
.» Un tā gāja tīri jauki!

Gājiens uz ielas, tā sakot, auga pats no sevis: te divi trīs kori no vietas, te tuk-

šums, jo noteiktie numuri vēl nebija ieradušies, te atkal ļaužu rinda
. . .

Viss nu būtu bijis ļoti labi, bet Vīgneru Ernests, kurš iemetis kādas glāzes

alus, skatījās uz Starpina rīcību no jocīgās puses un taisīja visādas ironiskas

piezīmes. Par to nu vecais tautietis nesacītu neko, ja tikai Vīgneru Ernests to

nebūtu sācis mācīt un rīkot. To Starpiņš strupi noraidīja: «Mans kungs, vadiet

savus korus, bet nejaucieties manās darīšanās! Par gājiena sastādīšanu es saņemu

rīkojumus no konsulenta Zaķīša, un viņam vienīgam tur sacīšana
. .

.»

«Tad jau jūs esat briesmīgi vīri!» Vīgners nosmīnēja. Bet vēl tanī pašā dienā

tas dabūja sajust, ka tas tiešām tā.

Gājiens uz ielas krājās un bija jau pilnskaitīgs. Trūka vēl tikai pašas spices,

jo tās patlaban veda sarunas ar gubernatoru par delegācijas pieņemšanu. Bet sāka

atkal stipri lietus līt, un dziedātājiem bija grūta stāvēšana uz ielas.

«Sāksim iet!» Vīgneru Ernests ieteicās. «Pastaigāsimies līdz svētku ēkai un

atpakaļ . . .» Un visi dodas uz priekšu.
Starpiņš pērkona balsī kliedz: «Kas to licis darīt? Stoi, uz vietas!» Bet tas

nobrēcas velti, jo neviens to neievēro.

Kori, bez mērķa nogājuši līdz dziedāšanas ēkai, griežas atkal atpakaļ uz

biedrību un nostājas savās agrākās vietās.

Starpiņš tik daudz ir izzinājis, ka gājiens noticis uz Vīgnera rīkojumu, un

tādēļ to apsūdz konsulentam Zaķītim. Tas vainīgo sauc pie atbildības. Pie tam

noskaities, pavisam vaigā sarkans
.. .

Bet Vīgners nu arī nebija tas vīrs, kas likās no otra daudz ko sacīt, un kon-

sulentam noprasīja, kas viņš īsti ir par vīru?

«Es esmu svētku komitejas priekšnieks, jūs mani mācīsieties pazīt!» konsulents

atbrēca.

«Un es esmu koru virsdiriģents, jūs arī mani mācīsieties pazīt!» Vīgners at-

trauca. «Kad ļaudīm iet ūdens uz ādas, tie iet uz priekšu . . .»

Tā vārds pa vārdam, un viņi sanāca visai asā vardu maiņa, kura Vīgners
palika uzvarētājs, jo viņam nāca palīgā dziedātāji un laucinieki, kas

ap viņiem
ātri sakrājās. «Kos tod šim Reigas kungim nakoit!» kāds malēnietis iesaucās.

«Dzeivo pa
īkšu

po sausumu .. .
Bet dzeidotājim uz īlas loi līst uz skousta, i

kustēt nadrīkstosi ...» Un tā visādas ironiskas piezīmes, kas Zaķīti spieda

pazust . . .

Tā arī pa visu svētku laiku Vīgneru Ernests palika varonis un savos slavas

augstumos. Bet pēc svētkiem runas vīru sapulce to sauca pie atbildības. Jau sen

viņa attiecības Latviešu biedrībā bija saspīlētas, Latviešu dziedāšanas biedrības

koris nepiedalījās viņa koncertos un «neievēroja viņa aizrādījumus» mūzikas ziņā,
nu bija radies iemesls šīs attiecības galīgi pārraut. Atsevišķā sēdē Zaķīša un

Vīgnera lieta tika izmeklēta un Vīgners atzīts par vainīgu pilnā apmērā. Viņš
tika atcelts no runas vīra amata (kurā vairs nekad netika ievēlēts), bez tam vēl

uz diviem gadiem izslēgts no pašas biedrības.

Nu, pa tam bija diplomātiski nokārtots, ka gājiens var doties uz pili. Jo tur

pirms telegrāfiski pieprasīja Pēterpilij, vai ir visaugstāki patīkami, ka tāds gājiens

notiek, un tiek izsacītas padevības jūtas tronim no latviešu tautas. Atbilde pienāca,
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ka tronim tur nekas nevar pretim būt. Bet viss tas nesagājās ar Baltijas pārkrie-
vošanas sistēmu, kurai nevarēja pretim strādāt. Viss tas rusifikatoru rindās sacēla

lielu apjukumu. Še latviešu barvežiem tika dota izdevība runāt latviešu tautas

vārdā, radīts bīstams precedences gadījums, vēl jo vairāk, ka tie uz to dabūja

visaugstāko atbildi. Bet krievu birokrātiem Baltijā nebija nekādas «latviešu tau-

tas», bija tikai «tuzemci» .. . Vajadzēja tādēļ atrast īsto toni un formu, kā to

izdarīt.

Lieta bija kaut kādi jānokārto, jo birokrāti jutās pārsteigti. Nekādi viņi neva-

rēja gājienu aizkavēt, arī to, ka latvieši dižojas kā īsta tauta, dzied «80/Ke
ņapn

xpa»H!» čuknu mēlē, ka tu, cilvēks, nevari zināt, ko viņi tur sadzied, runā par

troņa pakāpēm, lai latviešu tautu visuvarenais cars ņem zem saviem spārniem .. .
Itin kā priekš tam vajadzētu vēl kādas latviešu piekrišanas! Šoreiz, par

nožēlo-

šanu, tie bija likušies sevi pārsteigt un nevarēja vairs nekā izdarīt, bet pie sevis

sirdī nozvērējās, ka tas turpmāk vairs nenotiks! Dziesmiņai par
«latviešu tautu»

jādara reiz gals. Nav nekādas Baltijas vai Latvijas, ir tikai Baltijas Piejūras

apgabals, kas cieti vienots ar Krieviju, ir Krievija, un tādēļ lieki runāt par kādu

citu Krieviju .. .
Var būt vēl tikai «lekškrievijā». Tuzemciem tiks ņemta katra

iespēja daudzināt sevi par
diez kādu tautu. Visiem tādiem separātiskiem centie-

niem jādara spēji gals! Viens cars, viena zeme, vieni ļaudis, viena baznīca, viena

valoda, viena tiesa, viena svēta māmuļa Krievija . . .

Tātad šis lielais, grandiozais gājiens ar daudz karogiem un patiešām sirsnīgo,

patriotisko sajūtu, dodamies līču loču
pa Rīgas ielām uz pili, lai noliktu pie

troņa pakāpēm savas karstās padevības jūtas, nezināja, ka par tikko uzdīgstošo
latviešu kultūru jau bija taisīts nāves spriedums. Tauta, kas tur plūda, bija tik

sirsnīgas sajūsmas un bērnišķas paļāvības pilna un pārliecināta, ka viņai smaida

pretim laimīga nākotne, kādu vien tā vēlējās.
Kad gājiens pilī bija savu izdarījis, svētku komitejas un Latviešu biedrības

vīri, krievu birokrātiem un rusifikatoriem par jo lielām errastībām nepareizā
krievu valodā bezgala slavējuši cara lielo žēlastību un mīlestību, gubernators

pateicības jūtas pieņēmis un aizsūtījis tālāk, tauta plūda atpakaļ uz svētku ēku.

Lielie lietus gāzieni bija jau pārgājuši, un drīz vien sauss vējiņš sāka plivināt
līdz šim mirkušos karogus.

Vijas un pušķojumi, kuri līdz šim no lielajām lietus gāzēm bija it kā saglau-
dušies un sevī ievilkušies, sāka it kā atplaukt un rādīt savu īsto svētku seju.

«Dievs, sargi ķeizaru!» šie vārdi, vīti no mētrām un puķu vītēm, greznoja lielo

ieeju dziedāšanas ēkā. Tie bija patiesi domāti vārdi, var sacīt, toreiz pat dziļākā

ideja latviešu tautā
.. .

patiesa un izjusta! Ja paši varenie ar visiem spēkiem ne-

būtu veduši tautu pie apziņas, viņa ilgi vēl būtu tā jutusi . . .

Svētki ņēma savu gaitu, un par augsto politiku vairs neviens nedomāja. Vis-

pirms notika dziesmu karš, atsevišķiem koriem nodziedot
par sevi kādu dziesmiņu.

Virsdiriģenti un lietpratēji vērīgām ausīm klausījās, vai nav atsevišķi dziedātāji,
kas nepilnīgi sagatavoti. Tie pie kopējā svētku koncerta nemaz netika pielaisti.
Tāds pat liktenis draudēja atsevišķiem koriem, ja nebija pietiekoši mācījušies un

svētku koncerta cienīgi. Virsdiriģenti: Vīgneru Ernests, Zīle un Jurjānu Andrejs

nebija pielūdzami: labāk lai pāri desmit vai pāra simts dziedātāju mazāk, kad

tikai visi droši!
. .

.

Un tad, kad svētku pirmajā dienā garīgā koncertā kori laida kopīgi vaļā
slaveno spītēs dziesmu «Dievs kungs ir mūsu stiprā pils», tad rusifikatori, nesa-

prazdami viņas īsto nozīmi, bet padodamies vienīgi mūzikas iespaidam, bija aiz-

kustināti līdz asarām; tik vareni tā skanēja no apmēram 3000 dziedātāju lūpām.
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Balti, kuriem tā nebija tikvien kā mūzikas bauda, bet kuri saprata viņas nozīmi,

līdz dvēseles dziļumiem aizgrābti, to noklausījās kājās, gardibenes rokā turēdami,

piemēram, konsuls Rabemans un citi.

Vēl jo lieliskāki izdevās laicīgais koncerts otrā dienā un bija ari daudz stip-
rāki apmeklēts, protams, gan no pašas tautas. Te viņa pirmo reizi dzirdēja

dziesmas, kuras iespiedās tik dziļi viņas atmiņā, ka vēlāk pie katra gadījuma

viņa pilnā krūtī tās dziedāja kā tautas dziesmas. Piemēram, Vīgneru Ernesta

neaizmirstamo «Līgo» dziesmu aranžējumu un «Strauja, strauja upe tecēj »,

Oskara Šepska «To celiņu rītā gāju, to celiņu vakarā», Jurjānu Andreja «Pas-

talniekus» utt. Jāzeps Vītols200 vēl bija gluži jauns, publikai nepazīstams kom-

pozitors. No viņa dažas dziesmiņas bija liktas trešā dienā, muzikali-vokalā kon-

certā uz programas, un viņš pats tās ar vislielāko interesi noklausījās. Plašākai

publikai jaunās skaņas vēl nebija pazīstamas un izlikās svešādas. Viņas jūtas un

prātus valdzināja visvairāk J. Straumes «Ūdensmeita», garāks melancholiski elē-

ģisks dziedājums, kuru pēc tam labāko familiju meitas gadiem ilgi mocīja uz

klavierēm. Tikai pēc gadiem, kad Vītols kļuva autoritāte, tas kopā ar Jurjānu

Andreju Rīgas Latviešu biedrības mūzikas komisijā nokritizēja visas Straumes,
Purata un Sancberga kompozicijas par «šmachtlapeņiem», tiem citiem par lieliem

sirdsēstiem, bet Sancbergam par sirdsuztaisīšanu. Viņš tagad nu vismaz bija pie-
līdzināts Straumēm, kamēr agrākās svētku komitejas viņa kompozicijas «Tu esi

tālu svešumā» vai atkal «Es sapņoju par tevi, jaukā» vis neuzņēma svētkupro-

gramā, kas notika ar «Ūdensmeitu» . . .Viņš bija jūtīgs un vārīgs, vecais Sanc-

berģis! Vērmaņa parkā tas, ikreiz baiļodamies, noklausījās pie sava galdiņa ragu

mūzikas koncertos, vai tikai kompozitori nav ko aizņēmušies no viņa ražojumiem.

Komponēdams viņš aizņēmās no visas pasaules, un tādēļ viņam izlikās, ka visa

pasaule aizņēmusies no viņa . . .
No trešo dziedāšanas svētku izpildītājiem vēl parādījās latviešu publikai pirmo-

reiz klavieru solists Ādolfs Bētiņš un violinsolists Jēkabs Ozols. Kritikas gan

žēlojās, ka tik plašās telpās daudz no viņu priekšnesumu jaukuma zudis. Ari

Jurjānu Andrejs kopā ar saviem brāļiem uzstājās mežraga kvartetā. Tomēr pats
vidus punkts šinīs svētkos bija un palika Vīgneru Ernests, kurš nāca ar jaunu

«Trimpulas» kompoziciju un nostādīja ēnā Baumaņu Kārļa
201 Trimpulu. No tā

laika «Kā Daugava vaida» dzied vairs vēl tikai Vīgnera skandinājumā. Viņš, tā

sakot, mērojās ar toreiz tik populāro Jurjānu Andreju, un, ja vien nebūtu sanācis

ragos ar Latviešu biedrības vareniem, tas, Rīgā dzīvodams, drīzi vien būtu val-

dījis šinī biedrībā kā latviešu mūzikas karalis .
. .

Tik daudz jauna un daiļa! Bet bija arī starp svētku apmeklētājiem ļaudis,
kuriem viss, tā sakot, nemanot aizslīdēja garām un kuri tos jaukumus zināja tikai

vēlāk no citu stāstīšanas. Jo visapkārt dziedāšanas ēkai bija liela bufete, kur par

savu naudu varēja «ziedot Trimpum» . . .Daudziem jau svētku īstais mērķis bija:
«Nu mēs, bāliņi, sasatikušies, nu mēs, bāliņi, sasadzersimies

. . .»

Tādiem ļaudīm netrūka draugu un biedru, un starp šiem ļaudīm piederēja ari

Viķildu Kristaps. Iznāca tā, ka savu kases aizņēmumu viņš realizēja uz pašiem
svētkiem un viņam bija kabatā savs parāda pārpalikums, tūkstoš rubļu vai vairāk.

Nauda viņam kabatā nedeva mieru un pastāvīgi atgādināja, ka viņa tur. Un tādēļ
arī prāts viņam bija gluži citāds, un nebūt tas nerīkojās pēc iepriekš nospraustas

programas. Viņa pirmais bauslis bija ziedot Trimpum, neraugot uz svētku komi-

teju un diriģentiem.
Tā jau svētku priekšvakarā tas ar skrīveri pie «štēzeideļa» Latviešu biedrībā

bija nokavējis rindu dziesmu karā dziedāšanas ēkā. Sekas no tam, ka skolatājs
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Miesnieks, kuram jau pirmā vai otrā godalga šķitās droša, ar savu kori bija

galīgi izkritis cauri un nebija pa visiem svētkiem vairs apmierināms. Un tā vēl

tagad, pie svētku beigām, iedzerdams kopā ar Kristapu un citiem dziedāšanasēkas

bufetē, tas vēl sāpīgo zaudējumu nebija aizmirsis, lai gan Kristaps viņam kā

plāksteri sniedza jau 20. zeideli, neieskaitot daudzos šņabus.
«Pats labākais tenors un pats labākais bass atkrīt, — kā tur lai iztura kon-

kurenci!» viņš sūrojās. «Ja tā, tad pie dziesmu kara nemaz nevajadzēja pieteik-
ties

..
. nemaz uz Rīgu braukt. ..»

Protams, ka tas ļoti glaimoja ir Kristapam, ir skrīverim. «Ak, nu, draugs,»

pēdējais to mierināja, pa savam paradumam uzsizdams uz bikšu ciskas, «nav tā

vaina nemaz tik liela, un vai mēs nedzīvosim arī bez tās godalgas? Vai tad mēs

divi vien, ir jau arī citi cilvēki, kas dzied. Var būt, ka ar mums tu būtu vēl

labāki izgāzies, bet tagad vari apmierināties, ka mēs neesam bijuši klāt .
.

.»

«Nav jau brīnums!» Miesnieks skarbi iemeta. «Tu jau vairs nevari izšķirt
«fis» no «g».»

«Nu vadzi, klausies, veci -—!» skrīveris atbildēja, jo bija ļoti vārīgs, kad

šaubījās par viņa dzirdi. Bet viņš nesamanīja, ko teikt
.. .

«Ak, ko nu par niekiem!» Kristaps uzstājās kā samierinātājs. «ledzersim

labāk! . . . Miesnieks domā tā kā viņš — tikai uz dziedāšanu un uz godalgām.
Bet man kā šeftsvīram citas lietas arī. Tur bija Rustona Proktora aģents iega-

dījies; es ierunājos ar viņu par mākslas mēsliem un cik dārga tāda lokomobile ar

kūlēju. Es tādu esmu nodomājis pirkt, tad pie tās iesvētīšanas būs iedzeršana,

zēni! Loi gloze stoigā! ... Ja dievs liks dzīvot, es savu saimniecību gribu nostādīt

drusciņ uz plašākām kājām. Gribu pieņemt uz renti kaimiņu Malas muižu
.. .

Mūsu laikos citādi nevar
... ja nevar simtu pūru kviešu sēt, nevar dzīvot

.
. . Un

ko tu domā.
.
. gandrīz ar vieniem un tiem pašiem darba spēkiem .. . vajag tikai

iegrozīt ...»

Bet atkal skrīveris, kas visiem mīlēja patiesību sacīt, uzsita viņam pa
bikšu

cisku. «Vai zini ko, draugs? Tev Viķildās ir diezgan plašs areāls nesēts
.. .

Apsēj tikai to, tev pietiks
.
. .»

«Kā, tu šaubies?!» Kristaps it kā aizskarts iesaucās. Viņš vilka ārā savu

deņķelbuku
.
.

.

«Nē, nē, draugs, bāz atpakaļ!» skrīveris atraidīja
..

. «Mēs jau zinām, cik

tev tur iekšā un cik tev vajag . . . ledzersim labāk kausu ...»

Pie tālāka un dziļāka disputa tie netika, jo Kristaps novēroja, ka Pudiķis

viņam pa gabaliņu met ar acīm. Pēdējais, kā rādījās, negribēja ar šo skaļo kom-

pāniju še tautas svētnīcā kompromitēties, tādēļ viņš Kristapu labāk pasauca nost.

Notika maza aizpumpēšana, tikai Kristaps pret visiem diskrecijas likumiem to

tūliņ klaji izstāstīja. Pudiķis no viņa jau vakar simtu rubļu aizņēmies, un, lai

tie nebūtu_ jāmaina, aizņēmies tagad vēl. «Man nav žēl!» tas sacīja. «Labs

zēns .
.
. Šodien vēl kādiem četriem studentiem aizpumpēju ...»

Nabaga Pudiķis! Kad viņš šādu indiskreciju būtu zinājis!
Tas bija tajos uzskatos, ka pēc tik liela pakalpojuma, ko tas izdarījis Kris-

tapam, viņš ar labāko sirdsapziņu var pieņemt no tā kādu mazu draudzības

pierādījumu. Tāpat ar labāko sirdsapziņu tas varēja sacīt, ka izlieto to pilnīgi
vietā. Jo patiesībā viņa prāti bija saistīti tikai pie Hertas — un nevarēja taisni

sacīt, ka arī pie viņas mamas — bet, tā kā papa bija aizkavēts amata darīšanās,

tad viņam par tām abām vajadzēja zināt.

Ka viņas tiek uz svētku vietu, ka viņas dabū savus «plačus», ka viņām ir

programas un ka viņām nekas netrūkst! Viņš noīrēja pat ekipāžu, ar kuru pirms
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katra koncerta aizbrauca tām pakaļ un pēc katra koncerta tās pārveda atkal atpa-

kaļ uz mājām. Un, kad mama ieminējās, vai ekipāža samaksāta, un gribēja dot

priekš tās naudu, viņš par to jutās ievainots vai līdz dvēseles dziļumiem.
«Tā ir mana darīšana,» tas cieti noteica, «tik daudz es gan priekš savas

Hertas varēšu spendierēt. Vismaz es domāju, ka man uz to tiesība
. .

.»

«Jā, jā, mīļo švīgerson,» māte piekrizdama glaudīja viņa vaigus. «Neņemiet

jau nu ļaunā . . . Redzu patiešām, ka jūs manu Hertu mīlat
. . .»

Par papu runājot, viņi sacīja, ka tas ir kluss darbinieks
.
. . Viņš nemeklē

savu prieku, viņš strādā priekš tautas
.

. . Arī viņš pats, Pudiķis, tāds bija, tikai

mīlas pienākumi viņu novērsa drusku sāņus. Bet caur to darba nasta divkārši

gulās uz viņa draugu Kārli. Jo Pudiķis bija viņa tuvākais kaimiņu kārtībnieks,

un, ļaudis uz vietām vedot, Kārlim tos vajadzēja novest līdz Pudiķim, kurš, ja
vieta nebija viņa rajonā, tos veda atkal tālāk līdz kaimiņu postam. Bet, ja Pu-

diķa tur nebija, Kārlim pašam apmeklētājus vajadzēja vest tālāk. Pa to laiku uz

viņa paša posta sakrājās ļaudis, kuri, neatrazdami vadoņa, gāja paši uz savu

roku tālāk, caur ko bieži izcēlās jukas. Kārlis nu vienreiz dedzīgi nodevās savam

pienākumam, bet nu zem apstākļiem negāja. Taupīdams draugu, tas no viņa

švīgerpapas, virskontroliera Starpina, dabūja dzirdēt diezgan skarbas piezīmes.
«Tas students gaisā vien skatās, bet savu šefti neuzpasē .

. .»

Mans dievs un tēvs, cilvēks jau vien ir! Grib taču redzēt un dzirdēt, kas

notiek, ir savi pazīstami un pazīstamās, ar kuriem jāparunājas, un nevar taču acis

iebāzt kabatā, kad kur
pa gabalu redzi kādu glītāku skuķi, uz kuru tīkas paska-

tīties. Starp citiem pazīstamiem tas satika Zanu, kurai vēlreiz aiz pateicības no-

skūpstīja roku, un atdeva tai atpakaļ lombarda zīmi. Un viņa tam stāstīja, ka

būtu ļaužu drūzmā kaut kur Lūciju manījusi, — tur labi ziemeļa pusē . . .
Un tagad viņam acis pilēja laukā viņu ieraudzīt . . . Viņam likās ari, ka to

redzētu. Tā varēja būt arī halucinācija . . .
tālumā līnijas saplūst un cilvēka vaigu

lāgā nevar izšķirt
..

. Bet viņam bija un bija tāda pārliecība, ka Lūce ir tepat

pulkā. Viņš taču to ar savām acīm redzēja, bet, tiklīdz gribēja vēl skaidrāk

saredzēt, tā atkal ļaužu pulkā nozuda . . . Tas saviļņoja lielā mērā viņa dvēseli,
un pats vairs viņš nezināja sev līdzēt . . . Viens no diviem — vai, pēdējā laikā

tik daudz par viņu domādams un pēc viņas ilgodamies, viņš redz to, kas nav . . .

spokus gaišā dienas laikā; vai ari viņa ir gan te tuvumā, tikai negrib viņu
satikt

.
.

.

Vai tad viņa nemaz neredz? Vai tad viņa nevarētu viņu ieraudzīt?
...

Sī

doma viņu darīja skumju, bezgala skumju
.. .

Kur dabūt skaidrību? . . . Koncerts jau nāca uz beigām, un jauni apmeklētāji
vairs neieradās. Tādēļ viņš pārstaigāja visu ēku, visus ceļus, kas veda starp sē-

dekļiem, devās
pa vaļējām stabu rindām ārā pagalmā, apstaigāja ēku visap-

kārt — un, lai vina kur būtu, viņam vajag dabūt to rokā!
. ..

Ne mazākās jausmas! Viņš satika daudzus, kurus negribēja satikt, tikai ne

viņu .. . Nebija vairs šaubu: viņa to negrib
...

tā arvien vairāk nosvērās viņa
pārliecība

.
.

.

Bufetes rajonā kāds aiz muguras sauca viņa vārdu un, kad viņš to negribēja
dzirdēt, tad sauca tik nemitīgi, ka viņam vajadzēja apstāties.

Pie kāda galdiņa sēdēja Skruzīšu Mikus un vēl pāris vīru, pēc izskata ne

latvieši, ne vācieši
.. . Mikus stādīja priekšā — komiji no Ķimeļa grāmatu

veikala.

«Redzi, kas par lietu!» Mikus sacīja. «Es, kā tu zināsi, sastādīju latviešu

valodā vadoni
pa Rīgu uz 111 Latviešu vispārīgiem dziedāšanas svētkiem ar tau-
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tas apģērbu zīmējumiem. Ķimeļa firma man to apgādāja un samaksāja par to

300 rbļ. honorāru.»

«Anštendig samaksāts!» viens no komijiem apstiprināja
.. . «Anštendig! ..

.»

«Nu, pie šiem apstākļiem pietiekoši,» Kārlis piebilda. «Jā, bet kas tad tur

sevišķs?»
«Aber tie latvieš to grāmat' nepērk nepavisam!» otrs komijs pasteidzās pa-

skaidrot. «Viss to auflag no 10.000 eksemplar, kā no druk nākuš, guļ pie mums

iekš bēning . . . Mūsu lauf jung būs lab ja 50 eksemplar pārdevuš .
. .»

«Un mūsu firma tok bij tik kulant!» otrs trauca tālāk. «Viss to izdevum
. . .

Skruzīt kungs saka: «honorārs 300 rubel,» — labi, mēs maksā 300 rubel. Mēs

tok labprāt arī ar latveš grib būt iekš darīšan . . . Bet kā mēs lai nākamo reiz

apgādā . . .»

Tiklab Skruzīšu Mikus, kā abi komiji taisīja tādus vaigus, it kā te būtu no-

ticis vēsturisks notikums, kas nekad nav izlabojams.
«Kas tur kāds brīnums!» Kārlis attrauca. «Vācu firma ar latviešu grāmatu

cer nopelnīt. Tā kā izdevējs saņem visu peļņu, tam jāsaņem arī visi zaudējumi.»
«Kad mēs cik necik būtu pārdevuš! Kad mēs pusi būtu pārdevuš, och, kas

tas būtu par profīt!» komijs skaidroja tālāk. «Bet kādēļ tā latveš taut to grāmat
nepērk?!»

«Jums nepērk, bet Junka un Poļevska vadoni pērk.» Kārlis paskaidroja. «Jūs

protat gan grāmatas izdot, bet ne izplatīt, un tas ir viss .
.

.»

«Jā, jā,» Skruzīts piebilda, balstīdamies uz šī argumenta.

«O, viņam labi pērk, jūs teic?!» komijs šaubījās. «Bet viņam tok pavisam

nav nekād štof un inhalt
...

to sastādīš pavisam kād mizerabel aktieris .
. .

Bet

mums tok visas ziņas no autentiše Ojuelle ...»

«Bet katram cilvēkam viņa grāmata rokā,» Kārlis atbildēja. «Vai jūs domā-

jat, ka tauta ies pie žēlīgā Ķimeļa lielkunga uz Šķūņu ielu pieprasīt, vai viņam
nav tāda un tāda grāmata par

latviešu dziedāšanas svētkiem? . . . Būtu viņu te

atveduši uz Esplenadi, būtu arī pārdevuši . . .»

«Tad jūs domā, to grāmat vajag atvest te šurp?» komijs iejautājās, it kā tur

vēl varētu ko līdzēt
. . .

«Kad svētki jau pagalam!» Kārlis nosmējās. «Kā sacīt, kungi, jūs grāmatu

neesat pratuši izplatīt un īsto brīdi nogulējuši . . .»

Skruzīšu Mikum bija tomēr tā ap dūšu, ka, ja nauda vispār pie viņa nebūtu

tik grūti uzglabājama un vēl sevišķi pa šīm trim svētku dienām uz savu honorāru

jau nebūtu izdarījis lielu atentātu, tas būtu pat varējis to atmaksāt. Notikums

viņu lieliski notrieca. Kas gan
honorāra zaudējums pret to zaudējumu, ka viss,

ko viņš rakstījis un zīmējis, paliek kā noslēpums Ķimeļa grāmatnīcas bēniņos.
Par to viņam bija slapjš mitrums acīs, un sirdi grauza arī vēl tas, ka, lai

gan

viņš bija izsacījies par
20.000 eksemplāriem, tie grāmatu bija drukājuši tikai

10.000 eksemplāros.
Kārlis tajā lietā tātad nekā nevarēja līdzēt .

.
. Pašulaik koncerts nobeidzās un

notika lielas manifestācijas, — dziedātāji atvadījās no tautas. Vētraini «urrā»

saucieni, lakatus plivinot un cepurēm pa gaisu lidojot abās pusēs. Aizrautība līdz

līgsmai, bērnišķīgai pārgalvībai! Vajadzēja aizmirst visu citu un nodoties šim

skatam.

Pēc lielāka starpbrīža tad sākās goda mielasts ar apdziedāšanos, kas bija

pavisam kas jauns, lai gan vecu vecā tautas paraša. Pēc kādas stundas svētku

telpa bija dabūjusi pavisam citu izskatu.

Visi tautas labākie vīri ieņēma vietas pie goda mielasta galdiem, arī guber-
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nators, pilsētas galva, policijmeisters un daudzi resoru priekšstāvji kā goda viesi.

Un te nu notika visādas runas, tukšas, sausas,
formelas un grūti sadzirdamas.

Pat tāds orgāns, kāds Pāvila draudzes mācītājam Valteram, nevarēja visu ēku

pierunāt. Apkārtnē lieli ļaužu pulki un dziedātāji, kas visu to noskatījās un arī

aplaudēja runātājiem vairāk pēc tam, cik dzīvas tie taisīja žestes, nekā pēc

viņu runas satura. Jo citu redzi: mute viņam kust, bet dzirdēt it nepavisam!
Bet tad nāca apdziedātājas un sacēla milzīgu jautrību. Arī tautas uzvalkos

tērpušās, tikai pēc vecākas šnites, svārki tādām strīpām kā apsēju raibumi. Pa

lielākai daļai padzīvojušas sievietes. Pati barvede, kuru sauca par teicēju,

izdziedāja vārdus pirmā solo, tad locītājas tos atkārtoja un vilcējas novilka.

Piemēram, par kungu labo apetiti bija dzirdama šāda dziesma:

' «Ūja, velni, ūja, velni,

Kādi bija tautas dēli;
Vērsi ēda ēdienā,
Mucu dzēra dzērienā.

Ai kundziņi, Rīgas kungi,
Tavu resnu vēderiņu;
To tev dara cepti cāļi,

Aizdaugavas kāpostiņi.»

Tad atkal jaunus tautiešus panerroja:

«Tev, bāliņi, rudas acis,

Neba dieva līkumiņš;

Krūmi, meži izplēsuši,
Meitām pakaļ staigājot ...»

Herta, Pudiķis, Starpinu mama un papa, kas visi omulīgi mielastoja, atzina,

ka tas ļoti «nett». Bet Kārlim viss mielasts pagāja tā, ka tas barību lāga pie

mutes nepielika. Jo viņam izlikās no tālienes, ka vilcēju barā atrastos Lūcija,

bet, kad tas devās turpu un gribēja pārliecināties, viņas nebija vairs
. . .

Goda mielastam sekoja balle, kurā notika atkal tāda pat organizēta apdzie-
dāšanās. Šoreiz savstarpēji starp puišiem un meitām. Tas tagad notika uz dzie-

dāšanas tribines, kamēr svētku komiteja izdalīja godalgas tiem koriem, kas tās

izpelnījušies, vai, labāki sakot, viņu diriģentiem.
Karu uzsāka pirmās meitas, starp citu, dziedādamas:

«Suņu burkšķi, pupu laksti

Jaunu puišu Jāņuzāles;

Biškrēsliņi, dievkociņi,
Tās ir meitu Jāņuzāles.»

Puiši, starp citu, savukārt:

«Zirgu stiebri, purvju grīslis

Jaunu meitu Jāņuzāles.
Magonītes, baltrozītes

Jaunu puišu Jāņuzāles.»
Meitas tiepās:

«Meitu dēļ rozes auga,

Meitu dēļ magonītes;
Puišu dēļ neziedēja
Ne nātrītes sētmali.»
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Puiši:

«Kuplis auga, neziedēja

Ceļamalas āboliņš;
Liela auga, netikusi

Ciema daiļa zeltenīte.»

Meitas:

«Puiši gāja sienu pļaut,
Trīs kažoki mugurā;

Nenopļāva gailam nastas,

Ne kazai kumosiņu.»
Puiši:

«Čaklas, čaklas jūs, meitiņas,
Lielas darba darītājas;
Jums mutīte nemazgāta,
Neslaucīta istabiņa.»

Meitas:

«Ciema puiši zirgus jāja,
Aiz ausīmi turēdami;

Lūgšus lūdza meitiņām,
Lai dod lūku pavadiņu.»

Puiši:

«Meitiņ, puišu nenicini,

Vai gājusi, negājusi;
Puisīts ēda rudzu maizi,

Miežu dzēra alutiņ.»
Meitas:

«Pasarg, dievs, mani jaunu
No trijām nelaimēm:

No vilciņa, no lācīša,

No dzērāja tēva dēl .»

Beidzot, viena otru krietni izķircinājušas un publiku krietni izsmīdinājušas,
abas partijas sadevās rokās un izlīga.

«Saderam mēs, tautiņas,
Saderam, saderam;

Neba mēs visu mūžu

lenaidiņu turēsim.

Dziesmu dēļ, tautu dēli (meitas),
lenaidiņa neturiet;

Dziesmu dziedu, kāda bij,
Ne tā manis darināta.»

Ar to tracim bija beigas, un visi nu taisījās uz mājām. Tikai Kārlis staigāja
it kā mēnešsērdzīgs pa visu dziedāšanas ēku un meklēja to, ko viņš nevarēja

atrast
.
.

.

Viesi sāka strauji šķirties un katrs iet uz savu pusi, jo bija jau pusnakts pāri.

Apkārtējās ielas uz reizi it melnas no cilvēkiem, gan fūrmaņi un ekipāžas, gan

kājām gājēji, skaļi triecot, jokojot, fūrmaņiem saucot. Turpretim svētku ēkā mel-

nās ēnas bālajā lampu gaismā top arvien retākas, ļaužu pulciņi sadrūp mazāki,
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līdz beidzot vēl tikai reti reti melni punktiņi norādīja, ka tur vēl daži atlikuši.

Kā jau visās dzīrēs, tā arī te bija tādi viesi, kuri tikai tad gāja uz mājām, kad

uzlikta uz galda alus tapa. Bet bufetes turētājs to vēl nebūt nedomāja darīt, jo

mantas viņam vēl netrūka un laiks arī nebija apkārt, un tādēļ tas steidzās ieraut,
ko var! Un ļaudis bija, kas dzēra; cits aiz patriotisma, cits tādēļ, ka iemīlējies,
cits tādēļ, ka līgava atstājusi, citam tāds uztraucošs, priecīgs vai bēdīgs gadī-

jums, citam tāds
...

Pārstaigājot telpas, Kārlis vēl ievēroja pie kāda galda Skruzīšu Miku ar

abiem komijiem. Nepatīkamo faktu viņi mēģināja noslīcināt alus kausā. Miesnieks

ar skrīveri arī bija vēl te; pirmais nevarēja aizmirst, ka viņam pagājusi garām

godalga, un vienīgais apmierinājums viņam bija: «Loi gloze stoigā!» Vēl tālāk

tas beidzot ievēroja pie kāda galdiņa sēžam Kristapu, vienu pašu solo. Apmig-
lotām acīm viņš lūkojās pāri tukšo alus pudeļu baterijai, izpūzdams paretam no

sava sasmulētā papirosa kādu dūmu. Viņš, kā rādījās, bija iegrimis elēģiskā

apcerē.
Tā kā Kārlim arī pašam sirds bija pilna, tad viņš tam nevarēja paiet garām.
«Tu viens?» viņš to uzrunāja.

«Jā, ■— man sievas nav!» Kristaps atbildēja piedzēruša cilvēka sarkastisku

smaidu.

«To es nezināju,» Kārlis it kā apjucis atbildēja. «Bet kādēļ tad jūs izšķī-
rāties?»

«Kādēļ?!» Kristaps histēriski, gandrīz pikti atbrēca. «Lai skrien, kad pie
manis nepatīk ...

Es lūgties neiešu ...»

Kārlis jutās neomulīgā stāvoklī un nesamanīja, kā uzsākto lietu nobeigt. «Tā

jau nav pareizi,» viņš sacīja. «Ja jau nevar satikt un kopā dzīvot, tad jau atlau-

lājas pavisam ...»

«Gar to citam nav nekāda daļa!» Kristaps, kā no odzes dzelts, iesaucās.

«Vai es dzīvoju ar sievu vai bez sievas, tā ir mana darīšana. .
.

Tu te man neko

nevari līdzēt ...»

«Atvaino, ka es tevi traucēju, tev pilnīga taisnība!» Kārlis pēc brīža atbil-

dēja. «Paliec vesels
..

.»

«Ardievu!» Kristaps viņam nosauca pakaļ, tad sabruka uz galdiņa. Likās, ka

viņa kamieši sāpēs noraustījās . . .
Un, sirdī trāpīts, Kārlis gāja ārā no svētku ēkas. Saprotams, ka viņam nebija

nekāda daļa, viņš tikai Lūcei nelaimīgā kārtā nācis ceļā — — bet viņa no tā

zināt negrib . . . Viņiem pašiem sava lieta
.. . paši ķildojas, paši izlīgst

.. .
nav

jau pasaulē pirmoreiz . . .Viņam nav ne mazākā iemesla jaukties viņu starpā .. .
Tas bija prātojums, kas apspieda vētru viņa krūtīs, un saniknotās bangas

izdzisa tur klusumā tāpat kā te svētku ēkā. Brīnumu pasaka izbeidzās
.. . lielais,

reiz bijis, izgaisa ..
. lestājās atkal klusums un ikdiena

..
.

Divdesmit trešā nodaļa

Noskanējuši pēdējie akordi, un tauta: latviešu, zemniecība un inteliģence atgrie-

zās pie saviem dienas darbiem. Laiks ritēja uz priekšu, bet diženie svētku iespaidi
tikai mazpamazām izdzisa no atmiņas. Patecēja vasara, pienāca rudens un atkal

ziedonis, gadi, tā sakot, gāja uz priekšu, bet tamlīdz uznāca grūti laiki tik saim-

nieciskā, kā politiskā ziņā.
Zemkopju šķira smagi tika ķerta caur pārāk slikto labības tirgu. Līdz tam
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labības cenas,
sākot ar turku karu, bija diezgan labas: pūrs kviešu maksāja

5—6 rubļi, pūrs rudzu 3—4 rubļi. Plēsa augšā atmatas, kuras pie mākslīgiem
mēsliem, kas sākumā arī nebija tik traki dārgi, deva labas ražas, labība maksāja,
un cilvēks varēja dzīvot. Te uzreiz cenas sāka slīdēt uz leju arvien vairāk un

vairāk, līdz beidzot nonāca tīri vai līdz tam: cik pūru, tik rubļu. Turpretim

mākslīgo mēslu cenas caur lieliem pieprasījumiem bija sakāpušas milzīgi augstas,

tā ka tie pie lētajām labības cenām vairs neatmaksājās. Zemkopji vairs ne tuvu

segt savus izdevumus un vaidēja vien
...

Daudzi nezināja, ka agrākās labības cenas bija sakarā ar zemo krievu naudas

kursu, kurš nokrita sevišķi pēc turku kara. Bismarks Vācijā bija uzsācis pret

Krieviju slepenu saimniecības karu, nedeva vairs krievu vērtspapīriem tiesības, tā

ka kurss noslīdēja pavisam zemu un svārstījās ap 150 marku
par simts rubļiem.

Tagad, ja vācieši pirka no mums labību markās, mums iznāca daudz rubļu un

zemkopji bija lieliski apmierināti, jo iekšzemes maksājumos rublis bija pilns
rublis. Lieta spēji grozījās, tiklīdz krievu finansu ministrs Vite202 izdarīja krievu

valūtas devalvāciju un līdz ar to sāka strādāt pretim vācu biržas džoberiem. Ar

sevišķu zelta fondu viņš Berlines biržā uzpirka piedāvātos krievu rubļus, bet pra-

sīja pašu rubli, kamēr biržas spēlē līdz tam mēdza piemaksāt tikai kursa starpību.
Notika kas nedzirdēts. Daudzi džoberi lauza kaklu un bankrotēja, tādēļ ka

krievu rublis tiem nu bija jāpērk no citiem par daudz dārgāku cenu, nekā paši
bija pārdevuši, jo kurss spēji auga un sasniedza īsā laikā 275. Tad nokrita uz

236, pacēlās atkal uz 246 un 247 un ilgu laiku tāds uzturējās. No krievu valsts

stāvokļa tā bija lieliska uzvara, bet mūsu zemkopjiem par vācu markām iznāca

ļoti maz rubļu, un šim rublim caur to uz iekšzemi nebūt nebija lielāka vērtība.

Vācija pie tam vēl ieveda uz krievu labību aizsargu muitu, kas tāpat pa pusei

bija jāsamaksā labības ražotājiem, tā ka labības cenas noslīdēja līdz minimu-

mam; tāpat krita svarā arī lielā konkurence no Argentinas, Ziemeļ-Amerikas,

Kanādas, Manitobas un Austrālijas puses.
Mūsu labība tika galīgi izspiesta no

Rietumeiropas tirgiem.
Noslēdzot divbiedrību ar Franciju un izdarot jaunus aizņēmumus Parizē,

Krievijai izdevās savu kursu padarīt stabilu, kas nu turpmāk līdz pat pasaules
karam turējās uz 216. Tas nāca par labu. rūpniekiem un tirgotājiem, kam ar

ārzemēm sakari, arī ierēdniecībai caur lētām pārtikas cenām. Bet, tā ka latvju
tautas lielum lielā daļa piederēja pie zemkopjiem, tad viņa šo valūtas krizi sa-

juta ļoti sāpīgi. Tikai vēlākos gados, mazpamazām no graudkopības pāriedami
uz lopkopību, mūsu zemkopji beidzot atžirga.

Grūtiem saimnieciskiem apstākļiem piebiedrojās vēl otrs. Līdz ar jauno tiesu

ievešanu pēc jau agrāk izdarītās Manaseina revizijas pārkrievotāji bija izstrā-

dājuši noteiktu plānu, kā zemi padarīt pilnīgi krievisku un izdzēst te katras citas

kultūras pēdas. Viņiem jau bija spēcīgs motivs rokā; latvieši neskaitāmās peti-

cijās bija lūguši, lai atceļ še zemē vācu priekšrocības, atceļ vācu tiesu un valodu

un viņus ciešāki saista ar lielo Krieviju. Lai tai vietā dotu latviešu valodai un

kultūrai lielākas tiesības, to viņi ir ne sapnī nebija iedomājušies vai pat iedroši-

nājušies lūgt. Krievu valdībai tātad bija iemesls sacīt, ka viņa nedara neko vairāk,

kā tikai izpilda latviešu vai, pareizāki sakot, «inorodcu» vēlēšanos.

Pirms jau represijas likās būt vērstas tikai pret vācietību, un tās bija tikai

kulturelas un politiskas dabas, jo saimnieciskai attīstībai netika likti nekādi

šķēršļi. Rīgas pilsētas domē un valdē, kā jau mēs zinām, vācu valodas vietā tika

ievesta krievu darīšanu valoda. Ne labprāt Rīgas patricieši paklausīja, tomēr bei-

dzot bija spiesti padoties. Nākamais solis bija aplinkus aizrādījums, ka Rīgas
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domes sēžu zālē trūkst svētbildes, un tamlīdz prasījums tādu tur uzstādīt. Pilsētas

galva fon Etingens atbildēja, ka nav tāda likuma paragrāfa, kas to paredzētu;

ja uzstādīšot krievu svētbildes, katoļu domnieki prasīšot, lai uzstāda arī katoļu

svētbildes. Par to viņš dažādu iemeslu dēļ tika suspendēts, un viņam tāpat bija

jābēg uz ārzemēm. Tika atcelts no vietas arī pilsētas karaklausības komisijas

priekšnieks Hilners par to, ka bija liedzies šinī komisijā pielaist krievu darīšanu

valodu. Tālākais prasījums bija pārgrozīt Rīgas pilsētas ģerboni tādā ziņā, ka

vārtiem ar krustu atslēgām katrā pusē būtu pieglaudies krievu ērglis. Jo agrākais

vapenis, pēc činavnieku domām, atgādināja, ka Rīgai ar Krieviju nekā nav ko-

pēja. Tāda separātisma joku nevarēja pielaist, un tādēļ šī prasība bija jāizpilda.
Neievērojot šādu piekāpību, rusifikitoriskā prese

vēl ilgi nebija apmierināta.
«Dūna Zeitung», zem Gustava Pipirsa redakcijas izdota ar krievu valdības sub-

sidiju, skarbi uzbruka baltiešiem par to, ka Rīgas pilsētas domē ievēlētas tās

pašas agrākās rātes personas, kuras neprot krievu valodu un tādēļ «nevar sek-

mīgi aizstāvēt komūnas intereses». Šādu neprašanu viņa nostādīja par
absurdu

jau tādēļ vien, ka «krievu valoda ievesta uz visaugstāko pavēli».
Balti nu lūkoja izpalīdzēties ar to, ka noturēja iepriekšējas neoficiālas dom-

nieku apspriešanās, kurās izņēma dienas kārtību cauri vācu valodā un taisīja

savus lēmumus, tā ka oficiālām domnieku sēdēm bija vēl tikai formels raksturs.

Domnieki sanāca kopā un pateica «jā» vai «nē», tā ka pusstundas laikā visa

dienas kārtība bija izsmelta. Arī uz šīm iepriekšējām apspriedēm rusofilā «Dūna

Zeitung» grieza valdības uzmanību, bet nevarēja tās aizkavēt.

Nāvīgu triecienu krievu birokrātija deva Baltijas vācietībai skolu lietās. Vis-

pirms Tērbatas vācu alma mater tika pārvērsta par krievu universitāti. Visām

vācu zinātņu zvaigznēm, kas neprata krieviski, vajadzēja aiziet, vai arī viņas
pašas to darīja. Ka viņu vietā varēja dabūt tikai krievu valodā runājošus caur-

mēra profesorus, tas pats par sevi saprotams; krievu kultūra gan gavilēja, bet

zinātne cieta, vismaz tādos uzskatos bija vācieši. Lielās pārgrozības, kuras bija
sācis jau ievest mācības apgabala kurators Kapustins — viņa vārdam zinātņu

pasaulē bija diezgan spilgta skaņa, — izveda līdz galam un pamatīgi viņa pēc-

nācējs Lavrovskis, kas jau. agrāk «ar sekmēm» bija strādājis Varšavā. Jau Ka-

pustins bija noliedzis vācu valodu kā mācības valodu komunālās un valdības

vidusskolās, par
ko jau vācieši sacēla lielu brēku. Bet viņi raudzīja atrast izeju.

Viņi ievēroja, ko aizrādīja ārzemes nacionālistu lapas. Ja jau komunālās un

valsts skolās ir tādi spaidi, tad jau var dibināt privātskolas un savus bērnus

mācīt pa vāciski. Bet tiem aizsteidzās priekšā jauns valdības priekšraksts, ka arī

privātās vidusskolās mācības valodai vajag būt krieviskai. Muižniecība atbildēja
ar savu skolu slēgšanu, piemēram, Birkenrūes ģimnāziju Vidzemē pie Cēsīm un

Kurzemes landesšūli Kuldigā. Mazliet pie valdošām aprindām tas gan darīja
skumdējošu iespaidu, bet savu nolūku tie nepanāca.

Viņu piemēram gribēja sekot Valmieras pilsētas valde. Tā bija subsidējusi
līdz tam kādu skolu ar 725 rubļiem gadā. Pēc tam, kad skolā tika ievesta krievu

mācības valoda, pilsētas valde nolēma šo subsidiju. atraut. Bet guberņas pilsētu
lietu komisija šo lēmumu neapstiprināja, tātad subsidija arī uz priekšu palika

spēkā.
No Rīgas pilsētas kurators pieprasīja 4 ārkārtējus štatus priekš krievu valodas

skolotājiem vidusskolās, lai paveicinātu krievu valodas mācīšanu. Pilsētas dome

galvas fon Etingena vadībā šādu priekšlikumu gludi noraidīja. Kurators uz to

atbildēja ar represijām, caur ko cieta atkal nabaga skolotāji. Ar cirkulāru viņš

aizrādīja, ka daudz skolotāji pietiekoši nepārvalda krievu valodu un šim apstāk-
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lim netiek piegriezta pienācīga vērība. Še jāpiezīmē, ka krievu mācības valoda

netika ievesta visos arodos un klasēs uz reizi, bet pakāpeniski un nolikts termiņš,
kad tā jāieved neatliekami un galīgi. Kurators aizrādīja, ka lieta iet lēni uz

priekšu, tādēļ ka skolotāji savas zināšanas krievu valodā nepapildina. Ir daudzi

tādi, kas to triju gadu laikā nav paspējuši. Pasniegt mācību divās valodās nav

ieteicami. Tādēļ viņš nosacīja, ka no augusta mēneša (1890.) arī it visās apak-
šējās klasēs, izņemot reliģiju, mācība pasniedzama vienīgi krievu valodā. Direk-

tori darāmi
par to atbildīgi, un skolotāji, kas to nespēj, lai atstāj savu vietu.

«Jauns darbs veicams ar jauniem spēkiem.»
Lai dotu dziņu būt par krievu valodas skolotāju, kurators izdeva jaunu priekš-

rakstu, ka krievu valodas skolotāji tiek skaitīti par virsskolotājiem un ne kā līdz

tam pēc veciem ustaviem vienīgi par ģimnāzijas skolotājiem. Lai pasargātu krie-

viski domājošus skolotājus no vietējo pašvaldības iestāžu un skolu komisiju vajā-
šanām, tie lai pilnīgi ar sird' un dvēseli varētu attīstīt rusifikāciju, nebaidoties

par savu eksistenci, kurators izdeva pavēli, ka nevienai skolu kuratorijai, komi-

sijai, tāpat pagasta valdei nav tiesība atlaist skolotājus no vietām.

Bet neba visi skolotāji valdībai bija tik uzticami. Lielais vairums bija vācu

garā audzinātie vecie virsskolotāji, no kuriem viens otrs tika ievēlēts arī pilsētas
domē un tur pie gadījuma atļāvās sev to brīvību izsacīties pret jauno kursu kā

zinātnei un audzināšanai kaitīgu. Kurators uz to ar cirkulāru aizrādīja, ka viņu
runām pilsētas domē vajag būt tikpat apdomīgām kā no katedra. Ja viņi nevar

savienot savus domnieka un skolotāja pienākumus tā, ka tie kalpotu valsts inte-

resē, tad viņiem savu komunālo dienestu vajag atstāt. Tika piedraudēts, ka šinī

lietā tiks sperti stingri soļi. Šādu. nepaklausīgu skolotāju rīcībai viņu priekšniecība

sekoja līdz pat pēdējam sīkumam, atrada, piemēram, ka daži ģimnāzijas sko-

lotāji kvitējuši savas algas vācu valodā, ko kurators stingri noliedza, rakstīdams

priekšā, ka turpmāk skolu saimniecībā pielaista vienīgi krievu valoda.

Arī Rīgas politechnika, uz kuru muižniecība un biržas komiteja ar saviem

pabalstiem nodrošināja sev noteikšanu saimnieciskā padomē, nevarēja palikt pie
vecās kārtības. Valdības avīzes paziņoja, ka to nodomāts pamatīgi pārgrozīt,

tādēļ ka šī iestāde kā. technikums sniedzot nepietiekošu izglītību un pieturoties
šabloniski pie ārzemēm. Netika vairs pielaisti privātdocenti, tādēļ ka tie izsējot

Baltijas separātisma sēklu. Arī te bija rakstīts priekšā, ka visās fakultātēs lekci-

jām pakāpeniski jāpāriet krievu valodā.

Ne labāk klājās baltiem baznīcu jautājumā. Kaut kādi pabalsti no komūnu

puses luterāņu baznīcām tika noliegti, piemēram, Vilandē. Turpretim priekš krievu

pareizticīgās baznīcas tika no valsts
puses izsviesti bagātīgi naudas līdzekļi, kuri

tomēr galu galā bija jāsamaksā pašiem zemes iedzīvotājiem. Greznā katedrāle,

kura pacēlās uz smilšainās Esplanādes Rīgas centrā, prasīja miljonus. Tika bez

tam celtas krievu baznīcas citur, veco vietā jaunas, greznas būves, bet arī pavi-
sam no jauna, piemēram, Majoros un Bilderliņos. «Viņas celtas ar devizi,»

«Dūna Zeitung» priecājās, — «valsts ideja!»

Reliģiskā lieta no toreizējā režima tomēr vispār tika stiprināta. Tā kā agrākās
pirmmācības skolas stāvēja vispār zem luterāņu garīdzniecības un pārraudzības,

tad, ievedot jauno skolu likumu un inspektorus, luterāņu mācītājiem vēl tomēr

tika atstāta skolā pārraudzība par reliģijas mācību. Skolu inspektoriem ar cirku-

lāru bija uzdots «raudzīties uz mācītāju prasījumiem reliģijas lietās un, ja tie

uz ko norāda, tad arī prasīt, kādus līdzekļus tie domā par derīgiem, lai to izvestu

dzīvē». Tāpat kurators ieteic lūkoties cieši uz to, ka lai skolās tiktu ieturētas
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lūgšanas un garīgu dziesmu dziedāšana. «Bērniem vajadzība bieži nakt sakara

ar dievu.»

Bet citādi luterāņu mācītājiem klājās slikti, tiklīdz tie taisīja kaut ir mazāko

žestu pret pareizticību. 1848. gadā aiz agrarpolitiskiem iemesliem latviešu zemnie-

cība lielā mērā bija sākusi pāriet pareizticībā. Reiz jau skaitīja apmēram kādu

140.000 pareizticīgu latviešu. Tikai tie ar pāriešanu pareizticībā nesasniedza to,

pēc kā bija cīnījušies, ar citiem vārdiem, zemi nedabūja. Baltijā agrarjautājums
netika izšķirts pēc Krievijas parauga, jo Baltijas muižnieku iespaidi Pēterpilī

bija stiprāki un izjauca toreizējā Baltijas domeņu pārvaldnieka Šafronova plānus.

Tādēļ daudzi slepus atkal atkrita no pareizticības. Jo pēdējā galu galā pēc savas

būtības bija gluži sveša latviešu zemniekam, kurš konservativi pieturējās pie tāda

gara, kādā audzināts.

Aleksandra II laikos valdības iestādes uz šādu «atkalatgriešanos» skatījās
caur pirkstiem un luterāņu mācītāji izrādīja sevišķu dedzību savu noklīdušo avju

atgriešanā. Bez tam arī bērnus no tādām jauktām laulībām bija atļauts kristīt tajā
«ticībā», kurā vecāki vēlējās. Aleksandra 111 laikā apstākļi spēji mainījās. Tika

izdots attiecīgs likums: «Lai nedotu iemeslu laulātu draugu cīņām, kurā ticībā

bērns audzināms, likums izšķir lietu par labu valdošai ticībai.» Tātad bērni katrā

gadījumā bija kristāmi pareizticībā, ja viens no vecākiem piederēja pie šīs

ticības. «Ar to lai būtu atņemts pamats mācītāju pierunāšanai un draudiem.»

Pie tam bija uzdots raudzīties uz to, «ka no luterāņu mācītāju puses netiek nici-

nātas jumpravas, ja tās iedodas laulībā ar pareizticīgiem, itin kā tās izdarītu

kādu nodevību pret luterticību».

Turpmāk nu luterāņu mācītājus, ja tie gribēja piekopt vecos tikumus, ķēra

smagi krievu birokrātisma roka. Daudzi no viņiem tika nodoti tiesām un zaudēja

savas vietas.

Tā, piemēram, Ikšķiles mācītājs Grims bija apsūdzēts un tika tiesāts par to,

«ka liedzies pieņemt pie rādīšanās (pierakstīšanās laulībā) ar pareizticīgu kādu

jaunavu, mēģinājis brūti atrunāt, ka krievu ticību «kaķis var aiznest uz asti».

Tā esot pagānu ticība un turoties tikai caur to, ka arī ķeizars Aleksandrs pie
tās turoties». Bez tam viņš iesvētījis un laulājis pareizticīgus.

Divdesmit astoņus gadus vecais Ugāles mācītājs Tillings tika nodots tiesām

par to, ka sprediķojis sekosi: «Velns iet apkārt kā rūkdams lauva un meklē, kuru

tas var aprīt; viņa kalpi ir tie pravieši, kas iet apkārt pa draudzi un lūko pār-
vilkt ļaudis pareizticībā. Sī ticība nāk no velna. Kas pārgājis šinī ticībā, atronas

līdz kaklam ellē. Melu pravieši, krievu garīdznieki, svaida cilvēkus, kuri pāriet

pareizticībā, ar dubļiem un netīrumiem.»

Tillings atbildēja, ka
par pareizticību nemaz nav domājis, bet savam spredi-

ķim tekstu ņēmis no Pētera I, 5, 6—ll. Oberhoftiesa savās nāves cisās viņu arī

attaisnoja, bet Kurzemes prokurors Mjasojedovs pret šo spriedumu cēla protestu,

un Tillings tika notiesāts no jauna uz visu tiesību un priekšrocību zaudēšanu un

1 gadu 8 mēnešiem cietumā. Caur visaugstāko žēlastību viņa sods tika samazināts

uz 8 mēnešiem cietuma. Sie ir tikai pāris piemēru no lielā skaita mācītāju

prāvu.
Vēl jo lielākas izbailes baltiešiem «iedzina» jauno krievu tiesu ievešana.

Gadusimteņus tie Rīgā un Baltijā bija lēmuši
par mantu un dzīvību, un uzreiz

tam bija tapt citādi, un tiem pat nebija izredze, ka pie jaunām tiesām pavisam

kādos amatos tiks pielaisti. levedot jauno lauku policiju, «Rigasche Zeitung» uz

savām nāves cisām nožēloja veco kārtību. Vietējā muižniecība devusi noderīgus

cilvēkus, kuri iesākuši kā pilstiesu asesori un pēc nokalpotiem gadiem paaugstināti
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pat līdz
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oberhoftiesas locekļiem. Tiesa caur to mantojusi piedzīvojušus vīrus.

Vienīgais apmierinājums viņai vēl bija tas, ka jaunie tiesu un policijas ierēdņi
vis netiek vēlēti, bet tiek no valdības iecelti. Pēc viņas domām tā itin pareizi.
Komūna lai saimnieko, valsts lai valda.

. .

Baltiem vēl uznāca tāda tumša nojauta, ka viņu cilvēki pie jaunajām tiesām

netiks pielaisti ne vien kā tiesneši, bet arī ne kā advokāti, pa daļai aiz politiskiem
iemesliem. Bija noticis, ka divi no labākiem baltu juristiem, Tonagels un Tuncel-

manis, bija atraidīti, to gan varēja vest sakarā ar viņu skandālu Parizē un Pipirsa
prāvu. Balti šo Pipirsu ienīda līdz sirdsdibenam. Mēs atcerēsimies, kā vācu

labākā sabiedrība viņu izboikotēja no Horna dārza. Bez* tam vēl aizskartie bija
apsūdzējuši Pipirsu un līdz ar viņu «Rižskij Vestņik» redaktoru (kas ziņu bija
pārdrukājis) pie tiesas.

Uz Parizes viesnīcnieka Marģeri liecības pamata, ka minētie kungi bieži

apmeklējuši viņa lokālu, bet skandālu nekādu nav taisījuši, Rīgas apgabaltiesa
piesprieda G. Pipirsam (kura aizstāvis pie tiesas bija Fr. Veinberģis) vienu mēnesi

cietuma un Vitvickim simts rubļu naudas sodu vai 10 dienas aresta. Tuncelmanis

un Tonagels pieveda, ka apmelojuma sekas ir tās, ka tie nav vairs pielaisti pie
jaunajām tiesām par advokātiem.

Pipirss un arī sūdzētāji, kuri atrada spriedumu par mīkstu, pārsūdzēja pie
tiesu palātas. Pipirsu šoreiz aizstāvēja zvērināts advokāts Poļetajevs, kurš norā-

dīja, ka sūdzētāju no Parizes pievestais dokuments nav oficiāli apstiprināts, bet

ir privāta vēstule, bez tam nesvarīga, jo ķelneri nevarot atminēties visus mazus

škandalīšus, kas viesnīcā notiek, un apstākļi ari tādi, ka tas, kas avīzē parādījies,
nav neticams. Turpretim sūdzētāju aizstāvis advokāts Līvens asi uzbruka Pipirsa

rīcībai, aprādīdams vēl, ka pēdējais ir «prūsis». Neraugot uz to, tiesa Jerakova
vadībā Pipirsu attaisnoja, motivēdama, ka Tuncelmaņa un Tonageļa neuzņem-
šana par advokātiem atkarājas ne no tiesas, bet no tieslietu ministra.

Tātad balti dabūja pārliecināties, no kurienes vējš pūš, un tas priekš viņiem
bija vēl ļaunāki. Kas kaut kādi bija pierādījis savu politisko krāsu, tam nebija
ne mazākā cerība tikt pielaistam turpmākā praksē. «Dūna Zeitung» gavilēdama

aizrādīja, ka tie vācu advokāti, kas še praktizējot, taču pagalam neesot spējīgi,

jo arī, kad paši tiesājoties, tie ņemot par saviem aizstāvjiem krievu advokātus.

Baltiešu prese nožēloja nabaga ierēdņus, kas ar jauno tiesu ievešanu zaudējuši
savu maizi. Uz to «Dūna Zeitung» atbildēja: kādēļ tie negājuši uz lekškrieviju

un nav mācījušies krievu valodu? Pie vecām tiesām tie varējuši nolasīt savus

mājā izstrādātos elobaratus un nobeigt ar dixi. Tagad vajagot tekoši runāt un

ne stostīties, un tādēļ jaunā tiesu kārtība neciešot cilvēkus, kuri skaidri neprot

valsts valodu.

Tātad baltiem nācās izturēt uzbrukumu uz visas līnijas, un pirmajā laikā

izlikās, ka pārkrievošanas spaidi vērsti vienīgi pret viņiem un ne pret latviešiem.

Rusifikatoriskā «Dūna Zeitung» pret latviešiem centās ieturēt draudzīgu toni, jā,

pat vēl vairāk, uzstājās latviešu aizstāvja lomā. Vispirms tā aprādīja, ka nav

nekāda «baltiskuma», jo zemnieks, kas runā latviski vai igauniski, nav «balts».

«Baltam» būt ir priviliģēto šķiru interesē, patmīlības iemiesojums. Nav pielai-

žams, ka arī turpmāk vienīgi maza saujiņa vāciešu valdītu un latvieši nestu tikai

klaušas. Viņa uzteica latviešus, ka tie neizturas nesimpātiski pret valdības rīko-

jumiem un pie pilsētas vēlēšanām dara savu, lai lauztu latviešu separātismu.

Tikai nožēlo, ka tie sašķēlušies un ka Krišjānis Kalniņš miris.

Avīze aizķēra vācu muižniecībai tik visai vārīgo vietu — agrarjautajumu.

Tā aprādīja, ka vācieši iekarojuši zemi: 1) ar zobenu un šķēpu, 2) ar klaušām
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un 3) ar maju pārdošanu. Pārdotam mājam baltu muižnieki uzlikuši 9 kārtējas

obligācijas, kuras Gustavs Pipirss uzskaitīja šādi:

Kredītbiedrības jeb muižnieku zemes bankas obligācija; obligācija lielgruntnie-

kam; obligācija, ka nav brīv ierīkot uz savas zemes brankūžus, atvērt krogus,
alus brūžus, pārdotavas, ierīkot ūdens- un vējdzirnavas, ka nav brīv savās robe-

žās zvejot (tātad obligācija uz līdakām, vēžiem un asariem), medīt (tātad obli-

gācija uz vilkiem, lāčiem, lūšiem, zaķiem, vanagiem, vārnām un zvirbuļiem).

Bēdīgākais pie tam, viņš piebilda, ir tas, ka tikai divas pirmās obligācijas

var izpirkt, bet pārējās ne ar kādu naudu nav izpērkamas. Visi humānisti būs

tanīs uzskatos, ka radījumam, kuram ar kontraktu tiesība uz zemi, par sevi pro-

tams, ir arī tiesība ņemt no šīs zemes sev pārtiku. Bet Baltijā tas tā vēl ilgi nav.

Laime, ka mūsu klimatu nepacieš krokodiļi, jo citādi latviešu zemniekam būtu

jānoskatās, kā uz kontrakta pamata tie ievelk bērnus pie sevis ūdenī.

Saprotams, ka tādas skaņas no valdībai tuvu stāvošās puses
sacēla lielu uz-

traukumu baronu lēģeri. Daudzi jau sāka šaubīties par savu nākotni un nokāra

galvu: «viss ir pagalam». Bet viena liela daļa, it īpaši tie, kas bija stāvējuši

valsts amatos vai vēl stāvēja, bija gudrāki. «Vēl dažu ko var glābt, ja ietura

veiklu taktiku!» Tie aizrādīja uz Rīgas pilsētas domes paraugu, kas likusies uz

veiklu likumu iztulkošanu un katrā gadījumā tos iztulko sev par
labu. Viņa gan

padodas katrā gadījumā valdības rīkojumiem, bet tur, kur domas šķiras, ceļ

ierunu un uz likuma pamata sūdzības ceļā lūko atdabūt zaudēto. Tātad izlietot

visus ceļus, piekopt atklātu un ari pakaļtrepju politiku saldi padevīgā formā, bet

noteikti un vīrestīgi lietas kodolā. Bet vēl viena un pati lielākā daļa atmeta vien-

aldzīgi ar roku. «Dievs griezīs par labu! Kādēļ spēlēt lapsu, kas mums nepiestāv?
Būsim vaļsirdīgi! Nostāsimies kā aristokrāti ar viņiem uz vienādas pakāpes un

sekosim vienādām interesēm.»

Un patiešām, —
dievs grieza par

labu! Šis bija īstais un pareizais ceļš, kurš

veda pie sekmēm, kas nebija panākamas ne ar kādām sūdzībām un diplomātiju.
Sūdzības, lai arī tās būtu bijušas cik spilgtas un skaļas, visas tika atraidītas,

bet te notika klusa saprašanās. Neviena vienīga no muižnieku priekštiesībām
netika aizskarta, ja tā nebija tieši kulturelas dabas un neizgāja uz Baltijas sepa-

rātisma nostiprināšanu. Skolas ar vācu mācības valodu arī muižniecībai tika no-

liegtas, bet nevis viņas daudzās obligācijas un pat daudzkārt tirzātais patronāta

jautājums. Kur muižnieku intereses bija skaidras muižnieku intereses pret zemnie-

kiem, tur tās arī neviens nedomāja kustināt. Ja rusifikatoriskais reakcionārais

režīms apspieda baltu separātismu, tad ar to vēl nemaz nebija sacīts, ka tas būtu

gribējis ievērot kādas latviešu pretenzijas. Ja skolās tika noliegta vācu. valoda,

tad tādēļ vēl netika atļauta latviešu mācības valoda. Arī pirmmācības skolās

pakāpeniski bija jāieved krievu mācības valoda, un latviešu valoda vēl tika pie-
laista tikai pirmos divos semestros. Tāpat pagasta tiesas un valdes zaudēja savu

agrāko tiesību sarakstīties ar uzraugu iestādēm latviešu valodā.

Rusifikatoriskā prese sāka vajāt līdzi vāciešiem arī latviešu privāto sabiedrisko

dzīvi. Jo tas pats, kas tika attiecināts uz vāciešiem, tika attiecināts arī uz viņiem.
«Baltijas separātisms,» Pipirss rakstīia, «atbalstās uz viņu biedrībām. Tie pie-
kopj īstu «Vereinsmeierei»; visādas biedrības notura daždažādas sapulces, saei-

mas un svētkus ar nolūku izplatīt baltiešu separātisma ģifti un sēt naidu pret
krievu valsts ideļu. Valdība nedrīkst atļaut tādus vispārējus dziedāšanas svētkus,

kuros, kā Ārensburgā, uzstājušies kopā 250 dziedātāju, turēti mielasti un runas,

pie kurām piedalījies arī vietējais pilsētas galva. Rīgā notikšot tamlīdz kas: vis-

pārējā Baltijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju sapulce. Tas veicina tikai separātismu.»
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Par latviešu tautu nebija brīv rakstīt, par agrāro jautājumu nebija brīv rakstīt,
skolās latviski nevarēja mācīt, pie tiesām latviski runāt varēja tikai caur tulku.

Latviešu teātrim vēl ilgi nebija brīv tas rādīt, kas vācu un krievu teātrim. Gan

viņiem Rīgā bija skolu inspektors Fr. Treilands-Brīvzemnieks, kas, bez šaubām,

bija īsts latviešu patriots, bet arī tamlīdz apzinīgs krievu ierēdnis, kas nevarēja

un arī negribēja atkāpties no dotiem priekšrakstiem. Viss, ko viņš varēja darīt,

bija tas, ka Rīgā, savā rajonā, tas savilka latviešu tautības skolotājus. Bet tiem

tāpat vajadzēja strādāt pie pārkrievošanas darba.

Brīvzemnieks galu galā apmierinājās ar to, ka motivi, kas valdību piespieda

to darīt, pēc viņa atziņas, nebija latviešiem naidīgi domāti (tās «tautas» vairs

nebija). Mums nav iemesla skatīties neuzticīgi uz to pusi, no kuras līdz šim labu

vien esam sagaidījuši. Lai cik grūti, latviešiem tomēr vajag ar savu valdību

saprasties. Varbūt reiz nāks labāki laiki. Galvenais, ka varam savu tautību pa-

turēt, vegitēt. Un liela laime, ka mēs esam luterticīgi, un ar visiem spēkiem mums

vajaga savas luterticīgās iestādes aizstāvēt, jo luterticība ir pats tas dambis, kas

mūs aizsargā no pārkrievošanas. To saprata ari it labi pārkrievotāji un apsvēra

jau jautājumu, vai neizdot likumu, ka luterāņu mācītājiem jāsprediķo no kan-

celes krievu valodā. Tas nu īsti negāja, jo būtu kaitējis reliģiozam garam, ko

krievu reakcija ieskaitīja par vienu no saviem galveniem pamatakmeņiem. Tomēr

savas darīšanas, izdot dokumentus, mācītājiem bija jāved krievu valodā. Tā

Brīvzemnieks pret savu «načaļstvu» rādīja īstu birokrāta rusifikatora vaigu, bet

savā sirdī bija latviešu patriots, kas cerēja uz latviešu tautas nākotni. Pret vā-

ciešiem tas izrādījās nīdējs, izlaida cirkulāru, ka viņam esot zināmas skolas, kas

tam neesot uzdotas, un tās visas tikšot slēgtas. Turpretim savā sirdī tas cienīja
vācu garu un luterticību kā vienīgo latvju tautas glābēju no pārkrievošanas.

Vidzemes gubernators ģenerālleitnants Zinovjevs tika apbalvots ar Baltā

Ērgļa ordeni, — viņa nopelni pienācīgā vietā tātad bija atzīti. It sevišķi tā avīze,

kura bija uzdrošinājusies pretim runāt, proti, «Rigasche Ztg.», Buchholca redak-

cijā 1689. gadā bija apturēta, un pēc diviem gadiem viņas koncesija izdzisa,

tādēļ ka preses virsvalde neapstiprināja jaunu redaktoru un ari liedza izdevējiem
parakstīties par

redaktoru. Bet ilgi arī Pipirsam par savu nomākto pretinieci
nebija lemts gavilēt. Vietējie vācieši savu boikotu pret viņu izstiepa līdz vistālā-

kām konsekvencēm, nepārdeva beidzot viņam ne drukas krāsu, ne arī papīri.
Tā kā viņam trūka priekš avīzes izdošanas tik nepieciešamu lietu, tam arī gribot
negribot savu preses orgānu, kas, patiesību sakot, pēc sava satura bija pats inte-

resantākais Baltijā, vajadzēja atdot saviem pretiniekiem. Avīze pēc tam uzreiz

palika neinteresanta un mēma, kamēr pats Pipirss, atsaukdamies uz vāju, sabojātu
veselību, nogāja no avīžnieciskās skatuves.

Tas notika zem tādiem apstākļiem. «Rigasche Ztg.» izdevēji bija iepazinušies

ar ķeizarienes Marijas Feodorovnas, dzimušas dāņu princeses, piena brāli, dāni

Knutu Hornemani. No viņiem ierosināts, Hornemanis griezās pie savas piena
māsas ar lūgumu, lai atļauj tam izdot Rīgā vācu avīzi ar nosaukumu: «Rigasche
Ztg.». Ķeizariene nevarēja savam piena brālim aizliegties. Tā lika viņam iesniegt
lūgumrakstu un pati apsolījās likt to lietu priekšā savam augstam laulātam

draugam.

Nepazīdams lietas apstākļus tuvāk, tas arī apsolījās viņas vēlēšanos izpildīt.
Bet, iepazīstoties ar lietu, tuvāku, tas pārliecinājās, ka lieta nav tik vienkārša, jo
tas bija tik daudz kā visu Baltijas pārkrievošanas politiku ar vienu spalvas vil-

cienu sagāzt čupā un dot baltiem morāliskas koncesiias uz separātismu. Laiks

gāja uz priekšu, bet koncesija nenāca. Hornemanis nekautrējās vēlreiz personīgi
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griezties pie savas augstās piena māsas. Tā kopā ar viņu apmeklēja savu Sašu

un aizskarta tam prasīja paskaidrojumu. Viņa izšķīrusi lūgumu pozitivā garā,

viņš tai piekritis, bet ministrija to neievēro. «Vai tu esi ķeizars Krievijā vai

iekšlietu ministrs?»

Aleksandrs 111 it labi zināja, uz ko lieta attiecas, un, tumši pieri saraucis,

koda skābā ābolī: «/ļa, 6y/ieT.»
Hornemanim šīs lietas dēļ lika ierasties preses

virsvaldē. Tur viņam paskaid-

roja, ka izdot koncesiju avīzei ar tādu nosaukumu, kāds bijis slēgtai, dumpīgai
vācu avīzei ar separātiskiem centieniem, nav iespējams. Bet viņu apstiprinās par

redaktoru-izdevēju no Gustava Pipirsa līdz šim lojālā garā vadītai avīzei «Dūna

Zeitung», ja tas var ar viņas līdzšinējo izdevēju vienoties.

Hornemanis apmierināts brauca uz mājām, jo viņš zināja, ka tas iespējams

un ka tos pāra tūkstošus izdevēju sabiedrība Pipirsam ar prieku samaksās. Pipirss

bija ar mieru par
trīstūkstoš rubļiem — tik daudz viņš teicās pie savas avīzes

pielicis — savu «Dūna Zeitung» pārdot, jo dzīve Rīgā viņam galu galā bija

tapusi par elli.

Līgums tika parakstīts, jauns lūgums iesūtīts, un pēc nedaudz dienām atnāca

atbilde, ka Knuts Hornemanis apstiprināts par avīzes «Dūna Ztg.» redaktoru-

izdevēju. Priekš baltiem šai avīzei bija tikai negativa nozīme, jo viņa varēja tikai

ciest par visu klusu, par ko Pipirss agrāk runāja.

Tādēļ baltu politiķi it labi noprata, ka briesmas ar to vēl it nebūt nav no-

vērstas un ka uzsāktie pārkrievošanas spaidi tagad vēl tikai īsti sāksies. Ja tie

gribēja pastāvēt, tiem vajadzēja savu politiku nostiprināt uz visas līnijas.

Vidzemes gubernators ģenerālleitnants Zinovjevs dzīvoja vēl ilgi labu dienu

un būtu dzīvojis vēl, ja «godavīrs» nebūtu apprecinājis savu meitu ar tirgotāju

Kamarinu, rupju, brutālu cilvēku, ar kuru sieva nekādi nevarēja sadzīvot. Viņa
no tā aizgāja, bet bez likumīga iemesla, caur ko cēlās prāva ar lieliem izdevu-

miem. Lai segtu izdevumus, Zinovjevs nelaimīgā kārtā bija devis uzturēšanās

tiesības arī tādiem, kuriem tās nepienācās. Viņš par to tika saukts pie atbildības

un ceļā no Pēterpils «nobeidzās ātrā, piepešā nāvē».

Divdesmit ceturta nodaļa

Cīņā un steigā laiks nemanot bija aizslīdējis un pagājuši gadi. Bargai ziemai

sekoja ziedonis un vasara, kuru Kārlis šoreiz bija nodomājis pavadīt uz laukiem

pie saviem vecākiem.

Lai tiktu pie naudas, tas devās pie vecā Dīriķa izņemt honorāru
par nostrā-

dātiem darbiem. Redaktora kabinetā viņš sastapa priekšā kādu jaunu, paslaidu
cilvēku melniem matiem un ūsiņām, ar asām brillēm, caur kurām tas lūkojās pa

pusei _ar_ ziņkārīgu, pa pusei ar sarkastisku smaidu.

«A Ērgļa kungs, jūs arī vienreiz redz!» vecais Dīriķis caur savām zelta

brillēm smaidīja. «Jūs man ciema kukuli atnesat
..

. solīto lielo romānu?!»

«Vēl ne, tas prasa
laiku!» Kārlis atbildēja. «Bet te es lūgšu par tiem mazā-

kiem darbiem,» viņš pasniedza tam rēķinu.
«Labi, labi,» Dīriķis atbildēja parakstīdams. «Apstrādājiet tikai labi. Jo labāk
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jus man apstrādāsiet, jo vairāk es maksāšu
.. . Bet vai jus nepazistaties,

kungi? ...»

«Nav man tas gods!» Kārlis, uzlūkodams svešo, sacīja.

«Mācītājs Kārlis Balodis,»
203 Dīriķis iepazīstināja

.. . «viens no šālaika ievē-

rojamākiem ģeogrāfiem. Viņam ir ļoti svarīgi projekti, un, ja mēs tos spētu

realizēt, latvieši būtu laimīga tauta.»

Kārlis palocījās un ar svešo sasveicinājās. «Ļoti interesanti,» viņš sacīja,
«bet vai es drīkstētu zināt, kas tas būtu?»

«Jūs taču zināt, Ērgļa kungs, ka mums, latviešiem, te Baltijā beigas,» Dīriķis
sērīgu smaidu sacīja. «Ja pārkrievošanas periods paliek arī uz priekšu un nav

paredzams, ka tas grozīsies, tad drīzi vien no mums, latviešiem, nevarēs samek-

lēt ir pēdas. Tātad, ja mēs savu tautību un kultūru gribam glābt, mums ir jāredz,
kur mēs paliekam ...»

«Vai mūsu juristi pie jaunām tiesām vairs tiks pielaisti, ir liels jautājums,»
Balodis piebilda. «Katrā ziņā jau nu nekad tie, kas studējuši Tērbatā un neprot

krieviski. Skolās mēs vairs nedzirdēsim ne vārdu
pa latviski, un, ja mums vēl

aizliedz biedrības un laikrakstus
.. . kur mēs tad rakstīsim?

.. . Jūs zināt, ka

leišiem vairs ne zilbes nav brīv drukāt savā valodā, pat pātaru grāmatas ne . . .»
204

«Jā, jā,» Kārlis domīgi ieminējās, —
«bet

—
vai tad mēs visu to tā ar mie-

rīgu prātu pacietīsim?»
Balodis smaidīja, bet Dīriķis atbildēja: «Nihilisti mēs neesam, sociāldemokrāti

arī nevaram būt! To tie kungi it labi zin
— —»

«— — un tādēļ ar mums tā rīkojas,» Kārlis nobeidza. «Bet ja mēs viņiem
tā drusciņ mēģinātu rādīt zobus. Ja jau beigti tā kā tā, tad labāk krītam cīņā . . .»

Dīriķis par viņa vārdiem mazliet satrūkās un lūkojās uz durvīm, vai kāds

nedzird. «Polijas piemērs ir pārāk atbaidošs,» tas domīgi turpināja, «un lietavie-

šiem arī klājas daudz sliktāki par mums
.. . Nē, nē, paliksim labāk lojāli pa-

valstnieki, ar bumbām un dinamītu mēs Krievijas lielo varu neizārdīsim . . . Mums

bez tam te nav nekādu kalnu, kur turēties un patverties
..

. Bet tas gan,
ko

Baloža kungs liek priekšā, ir ievērības cienīgs. Ja mūs par daudz sāk spaidīt,
mēs aizejam citur.»

«Jūs domājat, mums vajadzētu izceļot?» Kārlis piemetināja.
«Tā ir!» Balodis tīri gavilējošu smaidu piebilda. «Latviešu tauta ar savu

darba spēju un rosību nekur neies bojā. Ja Baltija saimnieciskā ziņā tik manāmi

atšķiras no Krievijas, tad tas ir mūsu pašu nopelns. Pie tam mūsu agrarapstākļi
še tik šausmīgi netaisni kā reti kur citur pasaulē. Un, ja tad mums te liedz to

pašu suņa eksistenci, mēs it vienkārši nokratām pīšļus no kājām un aizejam

citur ...»

«Jā, bet kur?» Kārlis neizprazdams jautāja. >
«Tas tagad ir jautājums, par kuru mums jātiek skaidrībā, lai varētu rīkoties

pēc noteikta plāna,» Balodis atbildēja. «Krievijas melnzemes guberņās ir vēl

daudz neapstrādātas stepes, un ražas tur pie intensivas saimniecības, pat pie

tādas, kas Baltijā, būtu, bez šaubām, daudz lielākas nekā Baltijā. Kur nu vēl

nesalīdzināmi labāki nomas un pirkšanas nosacījumi! Arī Sibirijā un ziemeļu

guberņās netrūkst zemes platības, kuras latviešu zemkopji, bez šaubām, pārvērstu

par auglīgiem dārziem. Tikai viena lieta, — tā pati dūre, kas mūs te nospiež,

nospiedīs mūs arī tur . . . Mums jāmet savas acis ne uz tāliem austrumiem, bet uz

tāliem rietumiem. Pāri Atlantijas oceanam latviešu tautai atveras ziedoša nākotne,

ja viņa tikai tagad izdevīgos apstākļus grib izmantot. Kviešu zemē Arģentinā ir

vēl plašas pampas, kuras var pārvērst par auglīgiem tīrumiem, kuros zelta vārpas
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līgosies. Un turpat blakus ir Brazilija, 8.361.350 kv. kilometrus liela, t. i.,

15 reiz lielāka par Vāciju un gandrīz tikpat liela kā Eiropa, ar tikai 14.602.335

iedzīvotājiem, t. i., 25 reiz mazāk nekā Eiropā. Vācijā uz vienu kvadrātkilo-

metru dzīvo 89 cilvēki, Brazilijā, lai
gan tur tāds zemes gabals varētu uzturēt

vēl vairāk, dzīvo tikai 1,8 milj. cilvēki, tātad 50 reiz mazāk. Es domāju, ka tur

rūmes tiem 2 miljoniem latviešiem pietiks ...»

«Bet vai turienes tropisko klimatu latvieši varēs izturēt?»

«Tas ir jau zinātniski noskaidrots,» Balodis atbildēja. «Par laimi dienvidus

puslode līdz 40. platuma grādam ir vēsāka nekā ziemeļu puslode; no 40. platuma

grāda tas ir otrādi. Še mums ir jāuzmeklē tādi platuma grādi ar tādu klimatu,
kas mums piemērots. Un te mums krīt svarā Paranas province, kas atronas starp

22° 45' un 26° 30' dienvidus platuma grādu, Rio Grande do Sul starp 27° 10'

un 33° 45' dienvidus platuma grādu un Santa Katarina starp 26° 30' un 29° 18'

platuma grādu. Santa Katarina, tā dēvētā Brazilijas paradize, ir 74.156 kv. kilo-

metru liela, un šimbrīžam tur uz kvadrātkilometru dzīvo tikai 3,2 iedzīvotāji.

Tikpat bieži vai, labāk sacīsim, reši apdzīvota ir 236.553 kv. kilometru lielā

Rio Grande do Sul province. Paranai pie 221.319 kvadrātkilometru platības ir

tikai 195.000 iedzīvotāju, t. i., uz 1 kvadrātkilometru 0,8 iedzīvotāji. Ja ievē-

rojam, ka Krievija, ieskaitot ziemeļa provinces, ir ļoti reti apdzīvota zeme, tai

tomēr vēl arvien iznāk uz kvadrātkilometra 17,1 iedzīvotāju, pat ar visu Āzijas

daļu un Sibirijas tundrām vēl arvien 5,05 iedzīvotāji, tad no tā vien jau varam

spriest, cik šinīs mums noderīgās Brazilijas provincēs ir vēl tukšu vietu. —
Bez

šīm provincēm vēl tālāk uz ziemeļiem ir ievērojami kalnāju apgabali, kur eiro-

piešiem iespējams it patīkami dzīvot.»

«Kalnus, meklējiet kalnus!» Bernhards Dīriķis piebilda. «Kalnos mūsu tau-

tiešiem, ja nāk likteņa nestunda, būs vislabāk iespējams turēties.»

Balodis attina līdzi paņemto Brazilijas karti, uz kuras bija atzīmētas latvie-

šiem noderīgās vietas, starp citu aizrādīdams, ka paredzētie apgabali Rio Grande

do Sul provincē ir stipri kalnaini un sakrīt ar Dīriķa drošības prasījumiem.
«Viss jau labi,» Kārlis beidzot iebilda, «bet vai tad zeme jau ir tā mūsu

rīcībā, ka mēs varam iet un paņemt kuru katru gabalu, kas mums patīk?»

«Ja mēs to gribam un izlietojam izdevīgo gadījumu,» Balodis atbildēja, «tad

mēs to varam. Brazilijas valdība tagad pati ieceļošanu ne vien veicina, bet to

tieši pabalsta. Jums būs zināms, ka Brazilijā pēdējā laikā atcelta verdzība, kura

tur pastāvēja pie nēģeriem. Šie nēģeri brīvprātīgi nestrādā un aiziet. Lai zemi

neatstātu tukšu bez kopējiem, valdība rūpējas par kolonistu ieceļošanu. Viņa

apsveic un pabalsta it visus, kas vien Brazilijā grib uz dzīvi nomesties. Se jums

varu pievest dažus skaitļus: 1887. gadā tur ieceļoja 55.990
personas;

1888.

gadā — 130.056 personas un 1889. gadā — 60.591 persona.
Valdība sniedz

ieceļotājiem-zemkopjiem ne vien pabalstu, bet vēl samaksā tiem ceļa naudu pār

oceanu. Latvieši ir pavisam 2 miljoni. Ja nu mēs dodamies turpu, sacīsim, ne

visi, tikai puse, — varbūt vēl par daudz: ceturtā daļa un pat desmitā daļa, un

nometamies visi vienā provincē kompaktā masā, kas viegli iespējams, mēs tad ar

savām 200.000 dvēselēm darām manāmu iespaidu uz Rio Grandu, kurai 760.000

iedzīvotāju, iztaisām jau gandrīz vairākumu Santa Katarinā, kurai 236.000 iedzī-

votāju, un pilnīgi pārvaldām Paranu, kurai 195.000 iedzīvotāju. Brazilijas pro-

vinces, kā jums zināms, ir savā ziņā patstāvīgas valstis un tikai ārējā politikā turas

kopā Brazilijas valstu sabiedrībā. levērojot turienes pārtikas pārpilnību, pēcnā-

kamu vairošanās pie kolonistiem ievērojama lielā mērā, piemēram, vācu kolonisti

Blumenavā, tā ka mēs tur drīzi vien būsim majoritātē. Mēs runājam savu valodu,
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paturam savas ierašas, savu kultūru, izdodam savas avīzes un literatūru
un,

ja nāk brīdis, ņemam valsts vadību pilnīgi savās rokās. Mēs, ja vajadzīgs, varam

izcīnīt pat savu neatkarīgu Latvijas valsti un no Brazilijas valstu sabiedrības

izstāties, bet, es domāju, tas nebūs vajadzīgs.»
Kārlim patiešām imponēja šis tautietis, kam lieta bija tik skaidra, kurš uz

katru iebildumu varēja atbildēt ar zinātniskiem skaitļiem, katru neskaidrību un

sīkumu noskaidrot ar faktiem un katru šaubu izklīdināt ar drošu zinātnisku pār-
liecību. Ar vārdu sakot, tas bija cilvēks, kas zināja, ko viņš gribēja, un bija

par savu lietu drošs. «Ko tad vairāk!» viņš beidzot tīri sajūsmināts iesaucās.

«Projekts ir lielisks, vajag viņu tikai realizēt ...»

Turpretim Dīriķis, lai gan lietai simpatizēja, izturējās tomēr diezgan skeptiski

pret to. «Redzēs, nu redzēs,» viņš beidzot sacīja, «cik tad nu mums īsti to

Brazilijas gājēju būs? Lai projektu varētu attīstīt, mums trūkst vairāk lietu. Pir-

mām kārtām, vajadzīgo naudas līdzekļu, jo es neticu, ka, tur nogājuši ar tukšām

rokām, varēsim ko izdarīt. Otrkārt, mēs nevaram par to atklāti uzstāties un tautā

izlaist uzsaukumu, norādot uz tejienes grūtībām un turienes labumiem. Treškārt,
mums trūkst vienprātības presē; ko viens laikraksts ceļ, to otrs peļ. Ja «Baltijas
Vēstnesis» par to sacītu kādus labus vārdu, «Dienas Lapa» to tūdaļ apkarotu
jau tamdēļ vien, ka «Balt. Vēstn.» to par

labu atzinis
.
. .»

«Attiecoties uz līdzekļiem,» Kārlis ieminējās, «vai tad latviešiem nav iespē-

jams sadabūt arī naudas līdzekļus, ja lieta to prasa? Kā tad mums varēja nodi-

bināties kuģniecības biedrība «Austra» ar 200.000 rbļ. lielu rīcības kapitālu?
Vai nevarētu nodibināt arī tādu pat izceļošanas biedrību ar tikpat lielu un varbūt

vēl lielāku kapitālu? Ja ne citādi, var uzsākt atklātu līdzekļu vākšanu caur

rakstiem, kā tas ir ar studentu stipendijām?»
«Esat jūs avīžnieks un nepazīstat jaunākā laika kursu,» Dīriķis smaidīdams

piebilda. «Ja mēs tādam mērķim lasītu naudu, mūsu avīzi otrā dienā aiztaisītu

cieti! . . . Tāpat «Austra» cietusi tādas nesekmes, ka varbūt uz ilgiem laikiem

tauta skatīsies neuzticīgi pret šādiem pasākumiem. Bet lieta jau tā, ka mēs ne par

vienu, ne otru lietu nemaz atklāti nedrīkstam runāt, ja negribam, ka mūs nostāda

par krievu valsts nodevējiem . . .»

Arī tam Kārlim bija jāpiekrīt.
«Viss, ko te var darīt, ir pamēģināt to lietu mazumā,» Dīriķis piebilda. «Es

domāju, ar pašu izceļotāju līdzekļiem. Katrs lai zin, cik viņam ir un ko viņš var.

Pietiek, ja pirmā laikā aizbrauc uz turieni nedaudzas ģimenes. Tās pamēģinās,

kā tur iet, iedzīvosies, un citi varēs iet pakaļ.»
Balodis saldsērīgi pasmaidīja. «Tas ir, ja mēs tiem pakaļnācējiem jau tagad

to zemi varētu nodrošināt, kur viņiem vēlāk apmesties. Es neticu, ka pēc kādiem

gadiem tā būs vairs svabada, jo to nopirks vācieši vai itālieši ...»

leradās darīšanās arī advokāts Kļaviņš, kurš arī par šo nodomu zināja, jo

Balodis ar savu projektu bija iepazīstinājis gandrīz it visas latviešu spices. Arī

visa latviešu inteliģence par to bija stipri ieinteresēta, jo neviens droši nezināja,
vai viņam šinī zemē vēl būs palikšana, t. i., vai viņš dabūs kādu nodarbošanos.

Kļaviņš atnāca jau ar drusciņ labākām ziņām. Viņa pielaišana pie apgabala

tiesas kā tiesību aizstāvja jau nodrošināta, pateicoties viņa sakariem ar Kur-

zemes gubernatoru Sipjaginu un turienes prokuroru, pie kura tas bija bijis par

biedru. Būšot iespējams darboties kā advokātiem tālāk visiem, kas studējuši Pēter-

pilī vai Maskavā un pārvaldot labi krievu valodu. Turpretim Zaķītim, Einbergam

un citiem tērbatniekiem jau nu neesot ko cerēt. Einbergs gan ar kādu krievu

Andrusovu nolīdzis strādāt uz pusēm, t. i., Einbergs apstrādā tās lietas, kuras
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viņš labi saprot, un Andrusovs tās pārliek pa krieviski. Bet tādai kompanjona
būšanai ilgi vai īsi būšot beigas; tiklīdz Andrusovs būšot dabūjis rokā Einberga
klientus, viņš to pašu metīšot.

«Tātad viens Brazilijas izceļotājs atkal mazāk,» Dīriķis jokoja, zīmēdamies

uz Kļaviņu.
«Ir taču Latvijā savu zemes stūrīša gribētāju diezgan bez manis,» Kļaviņš

atbildēja. «Vajag tikai tos visus dabūt kopā, un kolonistu būs diezgan
..

.»

«Lieta jau ir tā,» Balodis piebilda, «un redaktora kungs jau arī mani par to

pilnīgi pārliecinājis, — mēs nevaram uzstāties pilnīgi atklāti. Ja mēs varētu nodi-

bināt tādu izceļošanas biedrību, kāda pastāv Vācijā un citās valstīs, mēs tad

varētu stāties tieši sakarā ar pašu Brazilijas valsti, no kuras mēs dabūtu ievēro-

jamu pabalstu. Par katru nometinātu ģimeni tiek maksāts 500 milreisu, par katru

kilometru uztaisīta ceļa uz jaunām dzīves vietām — 800 milreisu. No šīs naudas

tad nu būtu jāsedz izdevumi kolonistiem pirmā laikā, jāpabalsta tie ar pārtiku
un darba rīkiem utt. Tā ir pietiekoši liela suma, kas arī apmierinātu vajadzības,
un līdzekļu jautājums būtu pilnīgi izšķirts. Bet, kamēr mums tādas biedrības nav,

mums jāgriežas pie kādas pastāvošas cittautiešu kolonizācijas biedrības, no kuras

mēs tad arī esam atkarīgi. Grūtības sākumā paredzamas ļoti lielas. Bet es ticu,

ka latviešu zemkopja lielā darba spēja un izturība arī tās pārspēs. Latvieši taču

izcietuši klausības laikus un kungu rijas, es domāju, ka cīņā par savu labāku

nākotni tie arī daudz ko pārspēs . . .»

Viss jau bija tik loģiski un saprotami, ka pret to nebija ko iebilst. Bet kā

šo lielisko plānu izvest?! Par to nu vajadzēja pagudrot. Atklātu aģitāciju par

izceļošanu nevarēja uzsākt
... ja daudz, tad varēja ievietot avīzēs vienu otru

rakstu, kas sniedz skaidru pārskatu par turienes apstākļiem, klimatu un audzelību,
un tā publiku aplinkus ieinteresēt. Naudu priekš izceļošanas mērķiem arī nevarēja
atklāti vākt un dibināt biedrību ar tādu mērķi nepavisam ne. Izceļotājiem tātad

vajadzēja rīkoties pilnīgi uz sava riska
.. . Jautājums vēl tas: kurp doties? Vai

uz Dienvidus Braziliju., kuras klimats mums cik necik piemērots, vai arī uz Ar-

ģentinu, kur, zināms, apstākļi mums vēl vairāk piemēroti. No Arģentinas valdības

gan pabalsts nekāds nav sagaidāms.

«Ceļš pa jūru vien līdz turien iznāk uz katras galvas 33 rbļ.,» Balodis

paskaidroja.
Cik niecīga šī suma arī tagad neizliktos, toreiz mūsu tautieši no tās tīri vai

nobijās. «Kur jūs no šiem izceļotājiem ņemsiet 33 rubļus?!» Kļaviņš iesaucās.

«Viņi var pārdot visas savas lupatas un arī tos nesadabūs. Uz kādiem līdzek-

ļiem no viņu puses nav ko cerēt. Jo, kam jau tie ir, tiem nav vajadzīgs izceļot
. . .»

«Tad mums jāizšķiras par Braziliju,» Balodis pēdīgi noteica. «Tur, pirm-

kārt, jau nodrošināta ceļa nauda pār jūru; otrkārt, mēs tur varam stāties sakarā

ar kādu kolonizācijas biedrību un dabūt no tās līdzekļus priekš pirmās ietaisī-

šanās. Pirmie kolonisti jāizrauga tādi, kas var ko izturēt un saprot ideju. Tālākās

masas iekustinās mana biedra Jenas studenta. P. Zālīša 205 brošūra, kura patlaban
iznākusi no drukas. Viņš bijis līdz ar mani Brazilijā un pazīst it labi turienes

apstākļus. Mēs aiziesim pirmie 50—60, un,
kad mums labi ies, — un es to

nešaubāmi ticu, ka mums ies labi, — Latvija mums nāks pakaļ, un — —
Lat-

vija būs brīva! ...»

«Lai jums izdodas
.. . novēlu vislabākās sekmes!» Kārlis sajūsmināts saķēra

viņa roku
.. . «Bez visiem komplimentiem, mīļo tautiet, pie jūsu zināšanām,

drosmes un dziņas uz noteiktu mērķi —
tur nemaz nevar neizdoties . . . Jūs mani

aizraujat . . .»
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«Pateicos, pateicos!» Balodis viņa roku sirsnīgi spieda.
«Tad jūs braucat līdzi?!» vecais Dīriķis caur savām zelta brillēm valšķīgi

ieminējās.
Kārlis piepeši piesarka un atlaida roku vaļā . . . «Es nezinu, nē . . . man par

to būtu
.. .

Šinī brīdī es gribu apmeklēt savu dzimteni, ilgi tur neesmu bijis ..
.

Tās ir tādas savādas ilgas! . . . Bet varbūt reizi
...

es ceru, ka mūsu tautiešiem

jaunajā tēvijā labi ies
. . . es patiešām nebūšu pēdējais . . .»

«Kad labi ies, jā, — mēs tad neviens nekavēsimies,» arī Kļaviņš piebilda,
un vecais Dīriķis sacīja to pašu.

Baloža vaigā parādījās smaids, kas Kārlim dziļi iespiedās atmiņā, bet tas

nebija apmierināts smaids
. . .

«Tad jūs uz dzimteni domājat laisties ferijās!» Dīriķis uz Kārli sacīja.

«Laimīgu ceļa vēju! Tikai neaizmirstiet man atvest labu ciema kukuli un iesūtiet

šad tad «Baltijas Vēstnesim» kādu korespondenci! ..
.»

«Pateicos
.. . pacentīšos!» Kārlis atbildēja .. .

«Bet nu atvainojiet, kungi, ka

atvados . . . Tik drīzi neredzēsimies!»

Viņi sadevās rokas, pēc kam viņš avīzes kantorī saņēma savus rēķinus un

devās uz mājām ...

Priekš
gara acīm viņam vēl arvienu stāvēja Baloža neapmierinātais, pār-

metošais smaids, un arī viņš pats no tā jutās ķerts. Visi viņa projektu atzina par

labu un slavēja, bet tālāk — — līdzi neviens netaisījās. Kas tas varēja būt?

Tur paradize, kādu jaukāku vairs nevarēja iztēloties, še sūra, drūma ikdiena un

bezcerību nākotne
...

Un tomēr —! Kas tad tas bija par spēku, kas viņus te

tik cieši kala pie šīs izsūktās, samērā kailās zemes?
..

.

Šo spēku, kas saistīja un piekala, Kārlis juta sevī jo vairāk, kad tas pēc

kādām dienām bija ceļā uz savām tēva mājām . . .

Viss, tā sakot, uz viņu runāja! Visi tie kuplie labības lauki, braucot cauri

Kurzemes līdzenumiem, retas bērzu un ozolu birzes, sarkanie ērbeģu jumti augļu
dārzu malā, baltās riju un laidaru sienas, zirgu būdas, ganāmie pulki ar saviem

ganiņiem, kuri ziņkārīgi noraudzījās uz dzelzceļa vilcienu, pat melnā, apartā

zeme
.. .

Viss kā ar ko sevišķu apdvests!

Pēdējā stacija .. . Viņš ir galā. Redz vienu otru pazīstamu vaigu, netrūkst

arī pajūgu un vedēju. Viņš tomēr gribēja nostaigāt līdz mājām kājām, un sevišķa
bauda tā viņam bija, kad zināja iziet taisni pa

lauku grāvjiem un ežām caur

līgojošām druvām.

Jo tuvāk mājām, jo siltāk tam metās ap sirdi. Un, kad bija sasniedzis robe-

žas ežu, kura veda mājām taisni garām, un viņa priekšā atvērās viņa tēva māju

lauki, viņam bija tā, ka tam vajadzētu mesties ceļos un skūpstīt šo mīļo, dārgo
dzimtenes zemi ..

.

Jo līdz ar to atklājās priekš gara acīm viņa bērnības un jaunības gadi. Tā

nebija viegla jaunība, ķo viņš te palaidis. Gandrīz katru pēdu no šīs zemes viņš
strādādams pārstaigājis, tā prasīja no viņa tik sviedrus un pūles. Bet mīļa tā

viņam tomēr .. . mīļa, neraugot uz to, ka tā nav vairs viņa. Jautājums: «mans

vai tavs?» viņam nav prātā, nav tā sava zemes stūrīša pielūgšana . . . Bet katrs

grāvis, katrs lauku akmens, katra eža viņam pazīstama, pie katra saistās kāda

atmiņa vai attiecība, un tas viņam tos dara tik tuvus, tik tuvus . . .
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Lēniem soļiem, visu aplūkodams, viņš dodas uz priekšu . . . Ērgļu ēkas pla-

tām mugurām, kā arvien stingri uz kājām nostājušās, un koki starp viņām, galvas

pacēluši un zarus izplētuši, viņu jau no tālienes kā uzrunā. Tik daudz kas noti-

cis, tik daudz kas pārdzīvots. Kā nepiedzīvojis puika tas aizgāja, bet atgriežas
kā vīrs, kam jau daudz kas uz muguras .. .

Mājas, liekas, pavisam tukšas, jo ļaudis redz tur otrā pusē uz lauka . . . Tur

arī suņi, kuri, pamanījuši nācēju, liekas šurpu, it kā gribētu viņu vai saēst. Bet,

tikko ir klāt, tie redz savu vecu draugu, un stāvoklis uzreiz grozās: luncinās, laiza

rokas. . .

Māmulīte parādās durvīs, ar sevi runādama: «ko tad tie suņi tur tā plēš?
. .

.»

Viņa to tūdaļ nepazīst, jo tapusi daudz vecāka un vājāka uz acīm. Viņa «diev-

palīgu» tā vēsi saņēma un gāja līdz ar viņu iekšā, nogaidīdama, kas būs.

Kad viņš bija no saviem nesamiem atsvabinājies, tas nu viņai no tiesas tuvo-

jas. «Nu, māmulīt, vai mani vairs nepazīsti?»

levērojot, ka tas piebriedis un pārvērties, viņa nevarēja un nevarēja to sa-

skatīt un nemaz negribēja ticēt, ka tas viņš .. . Bet balss nodeva. «Tu tiešām,

dēliņ .
.
. man nemaz nebija prātā . ..»

Viņa priecājās un skūpstīja tam abas acis, sēdināja pie galda un kā pirmo atspir-

dzinājumu tam cēla priekšā saldu pienu, sviestu un sieru . . . Kā viņam labi iet,

un ko viņš pelna? Un vai viņš patiešām vēl godīgs un nav kritis kādā kārdinā-

šanā svešā pasaulē? «Ak dieviņ, ak dieviņ! Tādā negodā krist kā tas Plauša

brālis
...

ko pasaule visu par viņu nerunā
.. .»

Ludviga Plauša lieta arī te uz laukiem bija zināma, tikai ļaužu fantāzija,

atstāstot no mutes mutē, bija daudz ko piedomājusi klāt un vēl briesmīgāki

izpušķojusi. Plauša brālis sev pārgriezis rīkli ar bārdas nazi tajā brīdī, kad viņa
māju ielenkusi rota «krievu». Tas būtot saņemts un vests pie kāķa par briesmu

lietām, ko izdarījis, jo licis kādai bandai kaut strūgu polīšus, kausējis viņu tau-

kus un pārdevis uz ārzemēm. Tas sūtījis tos tādos savādos traukos un uzdevis

par zābaku viksi, bet beidzot lieta nākusi gaismā, un tā viņam bijis gals. Bet

milzum naudas viņš ar tiem taukiem sapelnījis. Rīgā vien viņam bijušas kādas

sešas mājas, desmit vīnūžu un krievu zemē liela muiža. Tie nu visi esot atņemti,
tikai tā muiža palikusi, tādēļ ka tur aizbraucis Plaušu Perlants un sacījis, ka tā

ir viņa . . .
To māte viņam tagad atstāstīja, kā dzirdējusi, un no sevis vēl piebilda:

«Plauši arī, — nenāk no Rīgas brāļa vairs nekāda palīdzība, uzreiz kā no

plaukta nokrituši! .
.
. Meitai arī ar to precību izgāja šā tā . .

.

Aizklīdusi pasaulē,
un vecie par viņu ir zināt vairs negribot

...

Ak tu dievs, ak tu dievs, lai viņš
to nepielīdzina nevienam mātes bērnam ...»

Kārlim karstas asinis saskrēja vaigā, kad viņa runāja par Lūci. «Vai tu,

māmiņ, domā, ka viņa nepareizi darīja, savu vīru atstādama?»

«Vai, dēliņ, kā tu nu tā jautā!» bija atbilde. «Cilvēks taču, un vēl precēts

sievišķis, nevar palikt padauzis
.. . Kad mācītājs riktīgi salaulājis, kā tad var

atstāt vīru
. . . Nē, nē, ko dievs sajūdzis, to neviens nevar šķirt.»

Kārlis redzēja, ka šinī jautājumā viņš nekad ar savu māmulīti nesapratīsies.
Viņa tādēļ jāatstāj pie savām atsevišķām domām un debates jāizbeidz .'. .

Pret vakaru pārnāca līdz ar ļaudīm no lauka tēvs. Tas arī bija kļuvis vecāks,
tikpat kreņķīgs kā agrāk, tikai mazāk runāja. Tas

gan viņu pazina tūdaļ, bet

apsveicināšanās sevišķi silta arī nebija. Vecais naids viņu starpā bija aizmirsts,

bet kādu iekšēju tuvumu un sevišķas simpātijas starp viņiem arī nebija. Tēvs uz

Kārli lūkojās kā uz svešu cilvēku, kaut ar zināmu cienību tādēļ, ka bija atbrau-
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cis ar labiem svārkiem un zābakiem. Viņš pret dēlu jutās savā ziņā parādnieks,

ja nebija izpildījis to, ko solījis, bet citādi jutās pret viņu svešs, kaut arī viņu

sauca par «tu».

Arī viņš apjautājās, kā Kārlim iet un cik tas pelna, un atvainojās, ka pa

tiem gadiem nav varējis viņam neko dot. Bet laiki paliekot pavisam slikti: labība

nemaksājot nepavisam, ļaudis ar katru dienu dārgāki, — nevarot vairs tā griez-
ties kā agrāk! Diezin, vai nebūtu bijis labāki, ja viņš toreiz Kārlim būtu atdevis

Ērgļus, kā tas gribējis, un pats gājis vecsaimnieka maizē? . . . Bet kas arī Kārlim

par labumu būtu bijis, un kāda laime tagad būt lauksaimniekam? Varbūt, ka

tādus svārkus vis nenēsātu kā tagad
. . .

Jā, jā, par saimnieku būt tagad skola! Nodokļi nāk klāt ik dienas, tad tādas

jaunas izdošanas, tad tādas «desetinas». Turi tikai maku vaļā .. .
Bet divas

vārpas tev neaug, un cik ilgi dzīvosi no vecā?! Labība paaugt jau paaug, to

nevar sacīt, bet maksāt nemaksā nepavisam. Cik pūru, tik rubļu .. .
Kā tagad

māki puisim sadabūt to simtu astoņdesmit par gadu? Un ka vēl tie cilvēki būtu

tādi kā agrāk
.. .

Ar kārsi velkami, ar kruķi stumjami! Ja tu viņam nestāvēsi

priekšā un pakaļā, tad nav nekā
...

Jā, jā, tagad dzīvot ir skola!
...

To jau

nevar teikt, -— maizīti esam paēduši, bet naudas, — naudas nav nepavisam. Arī

Tedim vajag, viņš iet tai Jelgavas kreicskolā -— — «kur tad, vecen, tas Tedo-

ris?!» viņš piepeši pārtrauca pavedienu. «Kādēļ viņš nebija pie ābula grābšanas?»

«Viņš aizgāja uz Plaušiem pie Luda,» māte paskaidroja. «Solīja drīz būt

atpakaļ ...»

«Kas tā par vazāšanos tagad darba laikā?!» tēvs bargi atcirta. «Varēja it

brangi nākt pie abula grābšanas. Meiteni strādā kā īstie darba rūķi un pat

mazais Gusts
.
.

.

Tā kā tu viņu vairs nekur nelaid!
. . .»

«Āre, nu saki tu pats viņam, kad pārnāk,» māte atbildēja. «Varbūt, ka tevi

viņš vairāk klausa ...»

«Jāklausa ir!» tēvs cieti noteica. «Kur to skolas naudu lai citādi ņem! Viņš

jau iet tanī kreicskolā, vai citādi kā to skolu tagad sauc —,» tēvs atgriezās pie

sava agrākā temata. —

«Reālskola,» Kārlis papildināja . .
.

«Rāl — nūja, var būt,» tēvs turpināja, «bet es nezinu, vai varēšu viņam to

rālskolu samaksāt un viņu tālāk laist . .
.»

«Nu laidiet vien, ja viņš labi mācās,» Kārlis sacīja. «Skolu nevajag atraut,

es jau arī palīdzēšu, cik varēšu. Un, ja viņam prāts nestos uz augstskolu, arī to

viņam neliedziet. Ņemiet no manas daļas, gan viņš man vēlāk ar pateicību atdos.

Vai esat runājuši: vai viņam prāts nesas uz studijām?»
«Vī manu, viņš jau tāds studente ar to Plaušu Ludi!» māte ar labpatiku

paskaidroja. «Dzer alu no tāda liela kausa, smēķē papirosus un kaujas ar vabām

(rapieriem). Tādi kamrāti abi ...»

«Tātad pašiem jau sava korporācija,» Kārlis pasmaidīja. «Nu pārliecināsi-
mies arī, kā ar to mācību iet

. . . Man liekas, ka viņam arī galva ..
.»

Te arī Teodors pārnāca, un viņam līdzi ieradās Plaušu Ludis. Varbūt, ka ar

gudrību, jo, kad svešs cilvēks līdzi, kā tad tēvs rāsies? Tādā pat kārtā tas

izlīdzēja Ludim Plaušos. Un tā tēvs. lai
gan gribēja ko teikt, norūca tik vien:

«Varēja gan arī Tēdoris nākt pie grābšanas, gredzens no rokām vis neno-

kristu.. . Redzi, kā vecākais brālis, tas no darba nekad nav atrāvies...»

Ar to lieta bija izbeigta, jo Teodors bija pārāk saprātīgs un uz šo kluso
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pārmetumu neko neatbildēja. Tēvam jau nu gan
būtu vairāk ko teikt, bet viņš

neteica, bīdamies, ka arī Kārlis nenostājas opozicijā.

Apsveicināšanās starp abiem brāļiem, lai gan tie ilgi nebija redzējušies un

viens otru, tā sakot, maz pazina, bija tomēr sirsnīga. Jaunākais uz vecāko kā pret

tautas darbinieku sajuta sevišķu cienību, un vecākam bija izdevība pārliecināties,
ka jaunākais nav uz galvu kritis. Kas viņam sevišķi pie tā patika, bija liela

zināšanas kāre par politechniku, korporācijas dzīvi, eksāmenu likšanu un uzņem-

šanas kārtību. Daudzas lietas viņš jau smalki zināja, citas Kārlim vajadzēja
paskaidrot. Tāda liela interese uz lietu liecināja, ka jaunais brālis patiešām ga-

tavojas uz augstskolas dzīvi. Viņš izrādīja Kārlim arī savas mācības grāmatas,
salīdzināja vecās ar jaunām un nodeva pat spriedumu, kura no viņām tā labākā.

Vecāki ar bijību noklausījās, kā dēli runāja par viņiem tik svešām un gudrām
lietām.

Pēc vakariņām, pie kurām piedalījās arī Plaušu Ludis, zēni Kārli iepazīsti-

nāja ar jauno režimu reālskolā. Visas agrākās vācu mācības grāmatas jāatmaina

pret krievu, bet grūti tās dabūt un nav arī tik pamatīgi sastādītas. Citādi vairs

nemaz nedrīkst sarunāties kā
pa

krieviski. Arī citādas grāmatas lasīt. Bet zēni

to neievēro, ņem līdzi pat klasē vācu un latviešu grāmatas un, tās zem galda
turēdami, lasa pat pa mācības stundām. Daudzi jau pieķerti un sodīti. Skolotāji
ļoti uztraukti. Jo sparīgi trako krievu skolotājs Smirnovs, kurš sevišķi ieēdies uz

latviešiem, kurus saukā
par «putreņikiem». Kamēr latvietis nav iemācījies pa

krieviski, ar kuras valodas palīdzību tas no pasaules saprot, tas vairāk nav kā

«putreņiks».
Reiz Smirnovs pieķēris atkal kādu zēnu, kas taisni pa viņa krievu stundu lasa

slepus grāmatu. Dabon rokā: kas tā ir? Kāds vācu apcerējums par Silleru un

Gēti . . .

«Aha_ —■ djichteri — vaši djichteri!» Smirnovs sauc saukdams, sarkans

vaigā. «Siller
— djichter, Getje — djichteri

...
A, Puškin, —

vot djichter
kakoj! ...» Un ar lielāko nicību aizsviež grāmatu projām kaktā.

Cienību tas tādēļ pie skolēniem nav ieguvis. Zēni pie katra gadījuma bom-

bardē no muguras viņa pliko pauri ar papīra prapjiem, kuri pa daļai paliek
karājoties ap pliko pauri lielajās krēpēs. Vispārēja ņirgāšanās nemitējas, kamēr

viņš atron, kas ir, pārmet krustu un nočortojas. Dažs labs jau dabūjis karceru,

un kas par to! Reizi tie Smirnovam tādu stiķi iztaisījuši, ka tas klupdams tikko

degunu nav nolauzis. Proti, zēni piesituši viņa galošas ar naglu pie grīdas. Smir-

novs tajās iekāpis, grib iet, bet «plauks» uz deguna .. .
lesaucas tikai: «ach ti,

latiši, putreņiki!»
Kurš vainīgais, to neviens zināt nedabūs! Liek visai klasei stundu pakaļ no-

sēdēt
.. .

Nu, kas tā liela lieta! Bet to lai viņš nekad nedomā: no latviešiem

iztaisīt krievus . . . Zēni jau nodibinājuši savus slepenus literariskus pulciņus, no-

tura priekšlasījumus par latviešu literatūru, lasa latviešu grāmatas un laikrak-

stus
.. .

No savas tautas viņus neviens nedabūs nost! . . .

Tā viņi trieca līdz vēlai naktij, kad Ludis atvadījās un abi brāļi devās uz

sienaugšieni gulēt. Apmierināts par
nākamo paaudzi un noguris no ceļa grūtībām,

Kārlis drīzi aizmiga . ._.
un saldi sapņoja — — — — — — —

— — — -—

Kārlis iedzīvojās Ērgļos tik omulīgi kā dieva ausī. Otrā galā māte viņam

ierīkoja istabu tik patīkamu, ka labāki nevarēja vēlēties. Viņš te varēja rakstīt,

gulēt, studēt. Ja viņam nepatika te, tad priekš viņa bija sagatavota dārza lapene.
Un, kad viņam patika, viņš gāja tēvam pie lauku darbiem palīgā, kas notika

bieži.
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Tēvs bija tiri aizkustināts, ka viņš, lai
gan kungs būdams, nekautrējās pie-

likt roku pie darba, likās klāt pie siena un ābola vāla un nostrādāja veselus

cēlienus ar melnu
muguru.

Darbi caur to Ērgļos gāja lieliski uz priekšu. Bez

tam viņš bieži vien ar tēvu pārrunāja saimniecības darbus un aizrādīja tam uz

jaunāko lauksaimniecībā, ko bija lasījis. Tēvs atrada, ka, turoties pēc viņa aiz-

rādījumiem, iznāca arvien pareizi. Un, kad viņš vēl bija ar mieru no savas

daļas skolot brāli un ari citādi izrādījās pret māsām un brāļiem gādīgs, tad

vecais vīrs bija tīri kā nokaunējies un nožēloja pie sevis, ka nav viņam mājas
devis . . .

Tikai vienīgais apmierinājums un atvainojums viņam bija: kāds labums tagad
saimniekam?!

Bet, kad viņš gribēja viens būt, nestrādāja tēva, bet savu darbu, tad visi gāja

uz pirkstu galiem, lai tikai viņu netraucētu. Jo neskatījās uz viņa rakstu darbiem

tā kā agrāk, kā uz kādiem niekiem, bet kā uz kādu augstu gudrību, pret kuru

pienākas sajust cienību. Viņš te tika ieskatīts kā kāda augstāka būte, kā kāds

dievs no citas pasaules, un tikai māte ar tiem labākiem kumosiņiem, ko tā arvien

priekš viņa izmeklēja, saistīja viņu pie šīs pasaules.

Un, kad viņš pretojās: «Vai, māmulīt, kādēļ tu tā, kādēļ tad man vajag
arvien to labāko,» viņa atbildēja: «Nu, nu, dēliņ, maizītes un pepītes mums ir

diezgan, tikai tās naudiņas pamaz ..
.» (Tāda vispār uz laukiem bija dzirdama tā

dziesma.) «Tu jau arī mums atvedi ...»

Kārlis jau patiešām bagātīgā mērā bija paņēmis no Rīgas līdzi to, kas lau-

ciniekiem vismazāk un pašiem neaug, proti, kafeju, tēju, cukuru
.. .

Ka Ērgļu vecākais dēls uzturas patlaban vecāku mājās, tas izpaudās arī

apkārtnē, un drīzi viņu sāka apciemot pazīstami. Pirmais, kas pie viņa ieradās,

bija Čipa, sevišķi noslēpumainu vaigu. Viņš no laika gala bija liels grāmatnieks,

nopirka katru jauniznākušu latviešu grāmatu, jo mīlēja jaukus stāstus. Tagad

viņam bija līdzi grāmata «Brazilijā, sevišķi Dienvidus-Brazilija». To viņš bija

nopircis un izlasījis no viena .gala līdz otram. Vairāk reizes izlasījis, desmit

reizes; ko bībelē tas agrāk, bija lasījis par paradizes dārzu, tad te stāvēja melns

uz balta tas pats .. .

«Vadzi, Kārli!» tas noslēpumaini sacīja, kad abi bija divatā. «Tu esi gudrs

un mācīts cilvēks, saki man, vai tā tiešām taisnība, kā tas tai grāmatā stāv?»

Tā kā arī Kārlis šo grāmatu bija paguvis izlasīt un viņas saturu pazina, tas

atbildēja: «Kādēļ tad ne! Ir pasaulē arī no dabas daudz bagātīgāki apbalvotas

zemes nekā mūsu dzimtene! Grāmatas autors tur pats teicas bijis un pieved arī

zinātniskus avotus, no kuriem savas ziņas smēlis. Mums nav iemesla viņu

apšaubīt ...»

«Tātad tur viss aug un padodas no sevis?» Cipa it kā neticēdams vēl šau-

bījās. «Un cilvēku tur dzīvo tik maz
...

tik daudz vēl neapstrādātas zemes?»

«Nu, domājams!» Kārlis atbildēja.
«Vai tas ir pareizi?! Vai dievs dara pareizi?!» Cipa it kā drudzī iesaucas.

«Nu kā?!» Kārlis jautāja.
«Tur visas pasaules tukšas, un mums nav nekā!» Cipus turpināja. «Te visas

pasaules saimnieku rokā, un mums, kalpiem, atkal nav nekā! Kur ir taisnība

pasaulē? Vai tu tici, ka dievs ir debesīs?!»

Aizskarts viņš slaucīja sviedrus, kamēr Kārlis nezināja uz viņa tiešo jautā-

jumu, ko atbildēt. «Nu tas ir tā, kā katrs to ņem!» viņš smaidīdams sacīja.

«Skroderis, tu zini, teic, ka nav, bet mācītājs stingri uz to pastāv, ka dievs

debesīs . . . Varbūt, ka viņš tur ir . . . varbūt, ka viņš ir citur
..

.»
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«Es ticu, ka viņš ir debesīs, bet viņš nedara pareizi!» Cipa noteica. «Vai

mēs, kalpi, viņu mazāk lūdzam un slavējam! Kādēļ viņš mūs tā nepaklausa kā

saimniekus?»

«Lieluskungus viņš paklausa vēl vairāk,» Kārlis pavīpsnāja. «Mācītāji ar tiem

pa draugam ...»

«Nu, tā jau ir tā lieta!» Cipus sirdīgs iesaucās. «Kungi, mācītāji, saimnieki,
visi viņi uz vienu roku!

..
.

Viņiem lai tik vieniem būtu zeme, kalpam nekā! Jā,
jā, kalpam dievs augstu, ķeizars tāļu! . . .»

«Nu laidīsim jau to dievu mierā, Cipu!» Kārlis beidzot nopietni sacīja.
«Viņš tikpat maz vainīgs kā tu vai es, un viņam būtu labs prāts arī tad, ja tas

būtu citādi . . . Tāpat viņam nav iespējams atnest neapdzīvotu zemi no Brazilijas
uz Latviju. Ja ļaudis to grib, tiem jāiet turpu ..

.»

«Kā, vai tas būtu iespējams?!» Cipa, it kā iztrūcies par šo domu, iesaucās.

«Vai man būtu. iespējams notikt turpu un zemi dabūt?!
.. . Vienam pašam

svešā pasaulē! Un kur tur būtu jābrauc, uz kuru pusi? Teic, Kārli, teic, tu taču

esi gudrs, —- palīdzi man, kalpiņam
..

.»

Viņš trīcēja tīri kā drudzī.

«lespējams tas ir,» Kārlis atbildēja, «jo tur ik gadus ieceļo simtiem tūkstošu

cilvēku no visām pasaules malām. Tikai vienam ir grūti, viens nekā nevar izdarīt.

Kolonistiem jāsalasās kopā lielākiem pulkiem. Jo pirmais iesākums ir ļoti grūts.
Tu taču zini, — nav nieka lieta nomesties kaut kur uz atmatas un varbūt

vēl mežā ...»

«Lai arī, lai arī!» Cipa iesaucās. «Tie, kas dabūja zemi Auru atmatā, tagad

jau it labi ietaisījušies, un tie, kas Jaunzemju mežā, vēl labāk. Mežā daudz labāki

aug un arī vajadzīgais koka gabals priekš ēkām tev ir jau priekšā . .
. Vai, kur

tas būtu labi, ja mēs varētu ķopā sataisīties . ..»

«Nu, tur tas mežs ir drusku citāds nekā Jaunzemju mežs,» Kārlis sacīja,

piebāzdams sev papirosu un pasniegdams arī vienu Cipum. «Tas ir tāds mūža

mežs, kur vēl neviena cilvēka kāja nav klīdusi. Un pie tam klimats tur ir karsts,
lai gan, kā tu grāmatā jau būsi lasījis, mums, eiropiešiem, neizturams nav. To

vajag labi pārdomāt, jo, kad esi tur aizgājis, atpakaļ vairs netiec un suta tev

jātura cauri ...»

«Lai ari, es nebīstos!» Cipa iesaucās. «Vai te mums arī nav karsts vasarās,

un strādājam pa siena un rudzu laiku melnām mugurām! ..
. Lai man ierāda

zemi vai kur — arī mežā! Ar zobiem es to nokrimtīšu, uzcelšu, savu būdu un

dzīvošu. Sava zeme man būs, un maizi paēdis būšu .
.

.»

«Nu, ja teV tāda kuraža. tad vari doties turpu,» Kārlis piebilda. «Es ari

sākumā biju ļoti sajūsmināts, bet tagad esmu lietu pārdomājis .. . Man,» — —

bet, tā kā viņam bija ļoti neveikli izstāstīt Cipam savas dzimtenes mīlestības

jūtas, viņš vīpsnādams nobeidza:
— «nav saimnieces! Ko es tur viens darīšu?»

«Vai tik vien tās bēdas!» Cipa iesaucās. «Tādas mantas var dabūt, cik
tīk

.. . Parādi tikai ar mazo pirkstiņu, būs saimnieku meitu klāt dučiem! Are,

tā pati Plaušu Lūce, — aizgāja pie tā plendera Viķildu dēla
... Ja jau tāds

plenderis sievu varēja dabūt, tu nu nedabūsi ...»

Kārlim, dzirdot Lūcijas vārdu, iedzēlās sāpīgi sirdī un piere sarāvās grumbās.
«Lai nu paliek, Čipu,» viņš sacīja, «nerunāsim par to . . . Būs jau arī izceļotāju
bez manis!

.. .
Un, ja tu nu. gribi zināt,» viņš pēc brīža iesāka, «tad pastāstīšu

tev vairāk ko. Rīgā ir patlaban kāds kungs, mūsu tautietis, mācītājs Balodis, kas

to lietu organizē .. . Viņam ir lieli nodomi. Viņš labprāt gribētu visus kal-

pus visus tos, kam nav zemes, pārcelt uz Braziliju. Tās noderīgākās vietas
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viņš jau izmeklējis. Vai tu domā, ka mums, latviešiem, te Baltijā vēl kāda dzīve

būs zem vāciešiem un krieviem? Bet tur siltā zemē mēs varam būt brīvi, tur

neviens mums rokas nesaistīs. Tur var izcelties jauna Latvija, kurā būsim daudz

labāk paēduši un arī citādi pārtikuši nekā te. Ja viņa plāns izdodas, tad tas ir

patiešām kaut kas lielisks .
.

.»

Cipa par šo vēsti bija tā sajūsmināts, ka nevarēja vairs savā ādā rimt.

«Saki man, Kārli, saki, kur ir tas labais kungs?!» viņš sauca. «Nu taču reiz

radies cilvēks, kas arī par mums, kalpiem, domā! Mēs viņam kājas un rokas

skūpstīsim, mēs viņu uz rokām nesīsim, lai viņš ved mūs uz to zemi ...»

«Bet vai tu proti arī muti turēt?!» Kārlis viņu pārtrauca. «Apņemies nevienam

par to ne pušu plēstu vārdu nestāstīt?! . . . Tu taču zini, kāda mums tagad valdī-

šana. Ja viņš atklāti uzstātos ar tādu nodomu, viņu aizsūtītu uz Sibiriju. Tas

jādara klusu, tā ka lai to nemana ne kungs, ne mācītājs, ne policija. Ja tu proti
klusēt, tad sniedz man roku . . .»

Cipa sniedza ar mīļāko prieku un nodievojās būt kluss kā pelīte. Viņš tādas

lietas saprata un nav ar pirkstu zīdāms. Cikreiz viņš nav bijis ar lūgumrakstiem
Rīgā uz «domenop», un vai tu saimniekiem to vari teikt, kādās darīšanās tu

brauc?! Tūlīt būs skrīveris priekšā ar cupliķi un aizliks tev cieti! Viņi jau tā

ir smalki okšķerētāji, kur nu vēl, kad tu viņiem savu padomu iztāstīsi. Ja viņš
kādam

par to teiks, tad zinās, kam, jo — var jau rasties vēl līdzbraucēji. Bet

ar tiem sazināties vajag klusu
..

.
Kārlis viņam tad uzdeva Baloža adresi Rīgā, ko Cipus ierakstīja savā kaba-

tas grāmatiņā un noglabāja kā kādu svētumu. Runīgais Cipa uzreiz bija kļuvis
kluss un nākamās dienās aizbrauca uz Rīgu. Sieva teica, ka neesot jau nekādas

svarīgas darīšanas, tikai šis tas un jāpārvedot arī jaunās grāmatas
.. .

Un vēl jo noslēpumaināku vaigu viņš rādīja, no Rīgas pārbraucis. Nevienam

viņš nesacīja savu īsto nodomu, arī no sievas neviens nevarēja izdabūt ne pušu
plēstu vārdu. Vienīgi Kārlis zināja, ap ko lieta grozās. Citiem viņš atteica gan

so, gan to; varbūt, ka aiziešot pavisam uz Rīgu dzīvot, jo viņam esot paredzama
kāda vietiņa. Pēdīgi viņš sāka izpārdot savus krāmus un beidzot pat izsludināja
ūtrupi, pārdodams visu, kas lieks, un paturēdams tikai tās visu vajadzīgākās

drēbju lupatas.
Visi brīnējās, ka viņš to dara tagadējā laikā, jo tādas pārvadāšanās mēdz

notikt
pavasaros ap Jurģiem. Viņš tikai atmeta ar roku. «Kā kādreiz izkrīt!

Saņem savas grabažas uz pleciem un ej . . .»

Ar to viņš savu noslēpumaino rīcību izskaidroja un visus apmierināja.
Beidzot viņš Kārlim pasacīja, ka pēc dažām dienām viņš nu aizbrauks. «Pal-

dies tev, Kārli,» viņš spieda tam sirsnīgi roku, un asaras bija viņam acīs, «tu

man lielu labumu izdarīji. Mūžam tev to neaizmirsīšu, jo nu beidzot tikšu pie

sava zemes stūrīša. Lai gan nezināmā pasaules malā, un es jau nezinu, ko liktens

mums nesīs
.. . Bet to es gan zinu, ■—• ja es tur tā strādāšu un plēsīšos kā te,

es kritis nebūšu. Tur taču tāpat dzīvo cilvēki
...

ja tie dzīvo un iztiek, mēs tāpat

dzīvosim ...»

«Novēlu tev visu labāko,» Kārlis spieda viņa roku pretim. «Es tev pilnīgi

piekrītu. Ja jau ir lietu reiz pārlicis un par
labu atradis, tad cits neatliek kā rīko-

ties. Šaubīšanās ir visa ļaunuma sakne. Es arī esmu pārliecināts, ka jums labi

ies, un nav pat izslēgts, ka jūs topat par ļoti laimīgiem un bagātiem cilvēkiem.

Bet arī uz to jums vajag sagatavoties, ka sākumā būs jāpārspēj lielas grūtī-
bas .

.
. daž un dažādas.»

To arī Cipa zināja, bet kur ir maize bez garozas! «Tādēļ es tagad neko
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nerunāju un neplātos . . . Bet, ja mums labi ies, es rakstīšu, un visi mani radi un

draugi nāks man pakaļ . . .»

Kādā jaukā dienā Cipus ar savu ģimeni pagāja garām Ērgļiem, dodamies uz

dzelzceļa staciju. Viņam pašam bija drēbju vīstolis pār muguru, sievai pats ma-

zākais bērns pārsiets lakatā pie krūts, kamēr pārējie paši saķērušies gāja līdzi.

Viņiem tādas lietas parastas, jo neba pirmo reizi tie taisīja līdzi jurģus. Atska-

tīdamies uz Ērgļiem, Cipus ar savējiem vēl reizi un vēl reizi sveicināja. Tad

devās pretim jaunai, nezināmai, bet jauki iedomātai nākotnei
..

.
«Nu reizi aiziet tas Cipa uz to Rīgu,» ļaudis piebilda. «Zivs meklē, kur tai

dziļāku, cilvēks — kur tam labāki .
.
.»

Bet Kārlis zināja vairāk. Jaunas avīzes saņemdams, viņš tur pētīja pēc kādas

ziņas. Un, patiešām, pēc kāda laika viņš «Baltijas Vēstnesī» lasīja kādu ap-

rakstu, ka kuģis ar aizceļotājiem uz Braziliju atstājis Rīgas ostu, pavadīts no

liela ļaužu pulka un skaļām ovācijām. Avīzes pielikumā tas bija izrakstīts vēl

plašāki, un apcerējums nobeidzās ar jaukiem dzejoļiem par
silto zemi, kur cipre-

ses aug un mirtes un oranžas zied
.. .

Kārlis zināja, ka arī Cipa ir starp aizceļotājiem ...

Vēl Kārli apmeklēja Miesnieks, kurš nu pa tiem gadiem gan bija to caur-

izkrišanu ar to godalgu 111 vispārējos dziesmu svētkos gan drusku piemirsis, bet

viņam pēdējā laikā radušās atkal citas nesekmes. Šoreiz literatūras laukā, kur tas

pēdējā laikā bija ļoti daudzi strādājis, bet nebija nekur ticis. Dzirdēdams par

Kārļa lielajiem panākumiem šinī laukā, viņš gribēja apklausīties, kā viņš to dara.

Viņš pats, lai gan dzejoja īstā tautiskā un senču garā, nebija nekur ticis. Redak-

cijas nevienu vienīgu no viņa iesūtītiem dzejoļiem nebija nodriķējušas. Nosūtītās

korespondences paretam gan, bet arī stipri saīsinātas, un honorāru viņš savu

mūžu par tām nebija redzējis! Tāpat paplašināt savus vājos skolotāja ienākumus

ar dzeju un rakstniecību tam nebija nekādas izredzes, cik noderīgi tas arī būtu.

Viss, ko viņš dabūja, bija avīzes brīveksemplārs.

Viņš bija pilnīgi tai pārliecībā, ka avīžu redakcijās nodibinājusies kāda

sazvērestība, kas iziet uz to, nepielaist viņu pie vārda. Reiz viņam te kādās kāzās

bijusi saduršanās ar kādiem avīžu līdzstrādniekiem, tie strīdējušies par dievu,

par šo un par to, — pie kam viņa draugs, skrīveris Noriņš, kā tas jau parasts,

stāvējis atkal pretinieku pusē, — un no tās reizes viņam, tā sakot, bulta aizšauta

priekšā. Kad puikas savā rokā dabū presi, tad labi nav
.. .

Kārlis nu šādas aizdomas lūkoja visiem spēkiem izklīdināt. Redakcijas savos

spriedumos liekas vadīties vienīgi no lietišķiem motiviem. Var taču itin dabīgi

būt, ka viņa dāvanas, kas tiktāl izkopušās mūzikā, nevar tikpat spēcīgi vairs

parādīties literatūras laukā. Universāls ģēnijs taču neviens nav, bet redaktoriem

jāizraugās no laba tas labākais
..

.
Miesnieks nu gan tam tiktāl piekrita, ka loģiskas konsekvences var novest

arī pie šāda izskaidrojuma. Ka muziķa ir viņa īstais lauks, to viņš skaidri sajūt.

Viņš tādēļ uzaicināja Kārli ierasties uz zaļumsvētkiem, ko viņa dziedātāju koris,

kas patlaban apstiprināts par dziedāšanas biedrību, sarīkojot Plaušu birzē. Viņš
tam došot provi, ka dziesmu gars te nestāv uz vietas un ka viņa dzimtenes ļaudīm

ir kāptus uz tādām lietām.

Kārlis ļoti pateicās un apsolījās būt, jo pie Plaušu birzes viņu saistīja daudz

vecu, jauku atmiņu. Bija taču tur notikusi viņa pirmā satikšanās ar Lūci!
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Noliktā svētdienā un noliktā stundā viņš ieradās Plaušu birzē uz zaļum-
svētkiem un bija gandrīz viens no pirmajiem svētku viesiem. Brālis jau vakar

vakarā bija atnācis pie Luda un meitenēm, tēvs tādus zaļumu svētkus atrada par

nevajadzīgiem. Ārējais izskats šiem zaļumu svētkiem bija tāds pats kā agrāk; ap

laukumu birzes malā apvilkts striķis, ārpus kura sastājis ļaužu lielais vairums un

iekšpusē kustas stipri saredzamais mazākums, kuram pret ieejas maksu piesprausta

pie krūtīm svētku nozīme. Lai gan vēl arvien viens otrs cilvēks pienāca, Kārlim,

tomēr likās, ka zaļumu svētki būtu ļoti vāji apmeklēti. Rīkotāji bija pretējos

uzskatos, jo samērā ar citām reizēm, kad apmeklētājus patiešām varot pie pirk-
stiem saskaitīt, tagad to esot stipri daudz. levērojot, ka publika vēl pienāks,
skaidrs atlikums šoreiz esot drošs, un desmit rubļu no tā atvēlēts dziedātājiem

priekš alus. Pie pēdējiem par to bija manāms diezgan priecīgs un pacilāts gara

stāvoklis.

Jo paši tie dziedātāji jau arī bija tie rīkotāji. Tie ar gudru ziņu pie izrīko-

juma bija ievērojuši to vislielāko ekonomiju. Nekādus daudzus sludinājumus,
nekādas liekas afišas. Ragu orķestrs, kurš citkārt no Jelgavas izbrauca līdz.

30 zaldātu, tagad bija samazināts uz kādiem 8 vīriem civilu. Priekš dejas pietiek!

Tāpat arī svētku vietas pušķošana bija ļoti trūcīga un apgaismošana tāpat; bija
nodomāta italiskā nakts. Papīra lampiņas bija pārvilktas tikai par pāri striķiem,

pie tam ļoti reti un pašas, cik vien iespējams, primitivas.

Kārtībnieki un dejas rīkotāji, tas tiesa, bija apbruņojušies ar diezgan platām
un kuplām lentēm, un citiem bija pat balti cimdi. Uz laukuma daži pāri griezās

taktī, cik nu labi to pie tās «labās ragu mūzikas» varēja sadzirdēt. Pa starpām
atkal dziedātāji, vīru koris, kāda liela ozola tuvumā sastājušies ap savu karogu,

noskandināja svētkiem nodomātās dziesmas. Arī kora sastāvs samērā ar agrākiem
gadiem bija stipri sašļucis. Kārlis dzirdēja it skaidri cauri skrīvera Noriņa spilgto
tenoru un Viķildu Kristapa sonoro alus basi. Ar abiem tiem Miesnieks savā laikā

bija cerējis iekarot pirmo godalgu! Nebija nekādu jaunu dziesmu, nekādu jaunu

deju, nekādu jaunu paņēmienu. Zaļumu svētki vispār, kā rādījās, bija jau zaudē-

juši savu pirmo pievilcīgumu, un viņos bija manāms, tā sakot, vecuma nespēks.
Nekādas jaunas vagas vairs netika dzītas, viss gāja pa vecām, izmītām tekām

...
Ļaudīm arī nebija vairs nekādu brīnumu, un tādēļ viens otrs atteica: «ko es tur

iešu! Kas tur būs, to es zinu jau no galvas .. .»

Visdzīvākā kustība bija ap bufeti, kura rādījās būt šo svētku pats lielākais

pievilkšanas punkts. Tā bija ierīkota ar gudru ziņu tā, ka arī tiem, kas ārpus

striķa, bija pie tās pieiešana. Par šo jautājumu gan starp bufetes turētāju un

dziedātājiem bija valdījusi dcmu starpība, jc pēdējie tādu iekārtu nebija gribē-

juši pielaist. «Ja publika aiz striķa var visu redzēt un dzirdēt, tad ikviens, ja

viņš negrib tieši dejot, savas trīsdesmit kapeikas labāk pie tevis nodzers, nekā

pirks svētku nozīmi.» Uz to bufetes turētājs atbildēja: «Cik tie var nodzert, kas

iekšpus striķa, tas ir mazums, un vai es savu alu te esmu atvedis priekš ieskā-

bēšanas . . . Nu. labi, lai pieci duči alus priekš dziedātājiem, un ne vārda vairāk!»

Uz to jau varēja vienoties, tikai rīkotāji vēl to piedabūja, ka arī muzikan-

tiem bufetes turētājam jādod uzkožamais.

Tātad gāja, ka labāki vairs nevajadzēja, un arī bufetnieks nevarēja žēloties

par noiešanu. Tiklīdz Kārlis satikās ar saviem agrākiem paziņām, it sevišķi ar

Noriņu un Viķildu Kristapu, tam vajadzēja kopā ar viņiem sadzert kausu. «Lai

ziedojam slāpušiem gariem
..

.» «Lai atdzīvo sentēvu tikums!
..

.» Un alus tik

jauki putoja!
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Šinī virzienā dzīve te bija jauki attīstījusies, par ko, ja gribēja, varēja noprie-
cāties. Neraugoties uz naudas trūkumu un sliktiem laikiem, kausam ziedoja visi,

veci un jauni, saimnieki un kalpi, puiši un meitas. To ieskatīja par to visaug-
stāko dzīves gudrību, un, ja kāds citādi domāja, to ieskatīja par apsīkušu un

savam laikam pakaļpalikušu cilvēku
.. . Kristaps, piemēram, apjautājās Kārlim,

vai tas zinot ko tuvāk; viņš esot dzirdējis, ka Rīgā nodibinājusies tāda sātības

biedrība «Auseklis». Tas gribot ļaudis atradināt ne vien no šņabja, bet arī no

alus. Tas nu gan neiet nepavisam! Kur tad paliek latviešu patriotisms? Tad jau
mēs nebūtu nekādi tautieši, ja mēs neziedotu Trimpum. ..

Kā mūsu senčiem

slāpa, tā arī mums slāpst .. .
Un tāds tikums valdīja arī pie visjaunākās paaudzes. Plaušu Ludis, Ērgļu

Teodors un vēl trīs četri Jelgavas realskolnieki, tāpat apkārtējo saimnieku dēli,
zālē nometušies, ziedoja Trimpum savā kompānijā, pie tam uzvilkdami: «Kā

Daugava vaida utt.» Kārtībnieks, balstīdamies uz savu amata varu, viņiem dzie-

dāšanu noliedza, jo izrīkojumā tā atļauta vienīgi pēc programas dziedātāju korim.

Pret dzeršanu viņam nebija ko iebilst.

Zēni prata izpalīdzēties, viņi pārcēla savu nometni aiz striķa birzē, kur ne-

sniedzās vairs kārtībnieku vara. Te viņi varēja ne vien dzert, bet arī dziedāt un

darīt visu, kas tiem patīk. Viņi lika kausam staigāt pēc visa komanga, spēlēdami

«buršus», kas, kā rādījās, viņiem ļoti patika.
Bet savā ziņā tie bija «demokratizējušies», jo veda arī kalpu meitas uz deju,

tiklīdz signāls pasludināja jaunu kadriļu, un dancoja ar tām, ka put vien. Mei-

tas no savas puses bija atkal «aristokratizējušās», jo bija ģērbušās pilnīgi

pēc modes, baltiem diega puscimdiem, kuri slēpa sastrādātās rokas, rozā vai

raibiem saulsargiem, kas meta patīkamu, sārtu ēnu uz viņu brūnām, nodegušām

sejām. Grūti tās bija atšķirt no saimnieku meitām, un arī dejot tās prata!
Zēniem ar viņām bija vispatīkamāki, tādēļ ka no tām nevajadzēja daudz

«ženierēties» .
. .

Kārlis atlūdzās no saviem kausa biedriem, jo gribēja to pasauli tuvāku ap-
skatīt. Pastaigādamies pa laukumu, viņš ievēroja arī kādu pilsētas dāmu, kura

viņam lūkojās pretim ar dzēlīgu, perfidu smaidu. Viņš ieskatījās tuvāk, tā bija
Plaušu Ņina.

Mazliet tikai palikusi vecāka, priekšzobi lielāki un retāki. Godbijīgi Kārlis

pacēla cepuri un ar viņu apsveicinājās.

«Nu, rakstnieka kungs, vēl arvien sapņojat par saviem «līgusoņiem» un «dievu

soņiem»?» viņa to perfidu smaidu uzrunāja. «Meklējat atkal pēc kāda jauna die-

viņa, ar ko tautu aplaimot?! Bet drūmā patiesība iet savu ceļu, neraugot jūsu
fantāzijas sapņus, no kuriem pamošanās ir rūgta .. . Fantāzija ir kas cits, un

drūmā, reālā ikdiena atkal kas cits ...»

Kārli šāda neparasta sagaidīšana gan mazliet aizskāra, bet viņš to neizrādīja.

«Nenodarbojos ne ar vienu no šiem noziegumiem, kurus jūs man uzkraujat,»

viņš smaidīdams atbildēja. «Kad bijis spiests pats dzīves nopietnību izbaudīt, tad

kādi liegi sapņi nav vairs iespējami. Ko es cenšos attēlot, tā ir dzīves īstenība.

Cik tas izdodas, tā atkal cita lieta
.
. .»

«Jā, jā, jūs mūs, sievietes, ieskatāt par zemākiem radījumiem!» Ņina neticīgi
uz viņu nolūkojās. «Par rotaļu lietiņu un baudu priekšmetu vai atkal

par jūga lopu,
putras vārītāju un zeķu lāpītāju. Bet es jums saku, mēs, sievietes, tādas negribam
but! Te jau tas jūsu draugs ir tā izdarījies ar manu māsīcu. Viņai gan

tik daudz

dūšas bijis savu jūgu nokratīt un aiziet pasaulē -—»
«Atkal tie nav mani ieskati,» Kārlis viņu pārtrauca, «un pie Lūcijas likteņa
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es vismazāk esmu vainīgs
..

.» Viņš juta, ka karstas asinis viņam sakāpa
vaigā .. . «Taisni otrādi, — es ko būtu devis, ja būtu varējis to aizkavēt!

..
.»

Negribot viņam šie vārdi izskanēja kā žēli norauta stīga, un Ņina sāka jau
uz viņu skatīties. Bet viņas labvēlība pastāvēja tikai uz īsu laiku. «Ak jūs
vīrieši!» viņa cieti noteica. «Kas jums var ticēt?!»

Klusu ciezdami tie soļoja abi uz priekšu, un Ņinas lupas vairāk reizes nervozi

noraustījās.
«Es jums būtu ļoti pateicīgs, ja jūs man par savu māsīcu Lūciju varētu dot

kādas ziņas!» Kārlis it kā lūgdamies pēc kāda laika ieminējās.
«Es nezinu!» Ņina cieti atteica. «Man viņa nav rakstījusi

.. . Man ar viņu
nekad nekāda uzskatu saskaņa nav bijusi. Viņa ir buržuje, tāpat kā visas citas.

Ko tad viņai vajadzēja tur kaunēties un slēpties? . . . Droši varēja pacelt galvu
visas pasaules priekšā: «jā, tā es esmu!»»

«Vai viņas vecākiem arī nav nekādu ziņu par viņu?» Kārlis ieminējās.
«Nekādu!» Ņina atbildēja. «Viņi par meitu nekā nezin un ari negrib zināt!...

Kādi novecojuši aizspriedumi?! Priekš viņiem sievai vajag būt slaucamai
go-

vei . . . sava vīra verdzenei
... Ja tas nav, tad viņa nav cilvēks

..
.»

Kārlim visi ausu gali sārtojās. «Es būtu ikvienam pateicīgs, kas man par

Lūciju varētu dot kādas ziņas,» viņš pēc brīža atkal iebilda.

«Tad jums vajag runāt ar viņas bijušo vīru,» Ņina sarkastiski atcirta. «Tas

zinās vairāk! Esot jau iesūdzējis pie konsistorijas un izsludinājis guberņas avīzēs,

lai mana māsīca līdz zināmam laikam pie viņa atgriežas. Ja ne, tie tikšot šķirti

aizmuguriski un viņa palikšot vainīgā puse .. . Viņš lielījies, ka tad dabūšot

daudz labāku sievu ar riktīgu pūru! . . . Nu, kādu zostiņu jau dabūs. .
.»

Kārlis jutās neomulīgā stāvoklī, un iestājās uz brīdi klusums. «Nu kā tad

jums pašiem labi iet?!» viņš beidzot to pārtrauca.
«Man?!» Ņina sarkastiski iesaucās. «Jūs varat gan iedomāties pēc visa tā

notikušā! Bet to es jums saku, mans nabaga tēvs viens tur nebija vainīgs. Mūsu

satrupējusī dzīves iekārta pie tam vainīga. Visi viņi ir zaguši un krāpuši, tie tau-

tas pīlāri, tikai vienam vajadzēja palikt tam grēku āzim. Kā vilki viņi visi

sakrita uz mūsu mantu
.. . pats pēdējais gabaliņš mums tika nolaupīts. Neviens

neprasīja, vai mums vēl maizes kumoss paliek vai ne
.. . Jā, jā, tāda ir tā izvir-

tusī buržuju sabiedrība: kad viens krīt, visi kā kraukļi ap maitu un katrs rauj,

ko nagi nes
.. . Kad mēs abas ar māmu atbraucām no ārzemēm, mums pat

dzīvokļa nebija vairs . . .»

«Bet jums taču bija kāda tuva draudzene?» Kārlis iebilda. «Es domāju —

Olufejeva ...»

«Tā!» Ņina gandrīz nikni atbrēca. «Nu, labāk nerunāsim!
.. . «Mana mīļā,

man jau ļoti žēl, bet es tur neko nevaru darīt.» «Es bīstos, ka neizceļas liekas

valodas, kad jūs ilgāki pie mums —» Buržuje! Viņa, kas manu tēvu visvairāk

sūkusi, parādīja mums vienkārši durvis
..
. Pie viņas es visvairāk mācos pazīt

mūsu izvirtušo sabiedrību
..

.»

Viņa norija savu rūgtumu, un atkal iestājās klusums. «Kur jūs tagad dzī-

vojat, jaunkundze?» Kārlis beidzot iejautājās.
«Kur?!» viņa iesmējās. «Itin nekur! Man ar māmu nav vēl sava pastāvīga

dzīvokļa. Šimbrīžam esam apmetušās pie radiem Plaušos, bet jau manu,
ka

esam tapušas par nastu. Ko visu mans tēvs nav Plaušos sagrūdis? Zinu it labi,

ka tie viņam ievērojamas sumas parādā, bet par to tie ir zināt neliekas! Paēst

jau mums dod un klētī izgulēties arī, bet par to mūs grib pataisīt arī par
kal-

ponēm. «Darba laiks, pilna māja cilvēku, bet roku pie darba nepieliek.» No
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manis prasa, lai es eimu sienu grābt un rudzus siet! Na, es pateicos. Bet mana

māma jau pa pusei atdevusies verdzībā un izpilda viņiem kukņas meitas lomu
..

.
Mana nabaga māma, kurai agrāk bija tāda slimība un tāda slimība un viņa pati

nezināja, kur tai sāp, ■— —nu viņa ir pilnīgi vesela!
.. .

Vakar redzu
.. . piestā-

jusies pie kreklu baļļas un griež un mazgā rupjo veļu ar savām smalkām, izdēdē-

jušām rociņām. «Ko tad darīs, meit,» viņa man saka, «viņi jau grib, lai kust!»

«Nē, nē, māma,» es atbildu, «viņu žēlastības mums nevajag! Brauksim atpa-

kaļ uz Rīgu. Es nolikšu pie komisijas skolotājas eksāmenu, — paldies dievam,
tēvs par manu izglītību gādājis, — man būs vieta, un mēs iztiksim!

.. . Un, ja
tu gribi stāvēt pie veļas baļļas, tad jau to vari darīt pie sevis Rīgā

.. . Dabūsi

par to samaksāt, bet nebūs jāvergo par velti
..

.» Jā, jā, Ērgļa kungs, lai arī

mums slikti iet, dūšu es nepalaidīšu! Un tik daudz es zinu, ka sieviete pati sevi

var uzturēt
.
. . Bet, ka es došos laulības jūgā un kļūšu par vīra verdzeni, to jūs

no manis nesagaidīsiet ...»

«Varu sacīt tikai to: jūs atronaties uz pareiza ceļa!» Kārlis pavīsnāja. «Bet

vai visas sievietes tā domā?»

«Nu, pagaidiet tik!» viņa attrauca. «Gan mēs, sievietes, reiz it visas būsim

liktāļ, ka no jums, vīriešiem, prasīsim savas tiesības
..

.»

«Cik tas no manis atkarāsies, es jums tās ar mīļu prātu došu!» Kārlis

jokoja . . . «Bet ā propos, patlaban atskan tik maigs «reinlenderis»
.. .

Vai nepa-

mēģināsim abi?»

Viņa drusku padomāja, tad devās viņa rokās. «Lai iet!
...

Es
gan necienu

tādus seklus niekus kā deju, bet ar jums labprāt! ...
Es nezinu — — jūs neesat

tāds kā tie citi . . .»

Kārlis pateicās par komplimentu
. . . tad viņi griezās riņķī citu dejotāju pulkā,

lai varētu sacīt, ka bijuši zaļumu ballē. Ņina prata dejot ar grāciju un aizrau-

tību, un Kārlis drīzi vien sajuta, ka viņā iemīt tik daudz sievietības, ka tas viņas

zvērastam «mūžam nedoties laulības jūgā» var būt vairāk nekā bīstami . . . Viņa

piekļāvās tam ciešāki un balstījās uz viņa kamiesi vairāk, nekā dejas likumi to

prasīja
..

. Un, kad tie piekusuši apstājās, viņa silti spaidīja tā roku . . . Tad

abi apsēdās malā uz sola un sarunājās par it vienaldzīgām lietām, noskatīdamies

dejotāju pūlī un to kritizēdami.

Te viņiem tuvojās Kristaps, jau krietnā zēģelītē, apzinīgu uzvaras smaidu,

kuram neviens nevar pretoties. «O, Kārli, tas ir labi, ka es tevi satieku, gribu ar

tevi drusku parunāt . . . Bet pirms atvēli
man,

ka es ar to jaunkundzi izlaižu kādu

riksi
.. .

Vai drīkstu lūgt, jaunkundze!» viņš palocījās pret Ņinu.

«Pateicos!» viņa kodīgi atbildēja . . .

«Es ar jums nedejoju ..
.»

«Kā?! Jūs nedejojat?!» Kristaps, atbīdījis savu platmali gandrīz uz pakauša,

brīnējās. «Redzēju taču*, ka jūs patlaban dejojāt ar Ērgļa kungu!»

«Ar Ērgļa kungu jā, bet ne ar jums!» viņa skarbi atcirta.

Kristaps ieplēta muti un bolīja savas garās, gurdās acis . . . «Vai es drīkstu

zināt, kāpēc?» viņš jautāja.
«Es vienkārši nevēlos ar jums dejot!» viņa asi atteica.

Kristaps nevarēja tādu atbildi sagremot un viņu stīvi uzlūkoja. «Jūs nevēlaties

ar mani dejot?! . . .
Bet kad es jums stādos priekšā kā šīs biedrības priekšnieka

vietnieks un mantzinis, pie tam Šīs dienas dejas priekšnieks. Se ir mana amata

nozīme,» viņš rādīja uz krūtīm. «Mans vārds ir Viķildu Kristaps ...»

«Lieciet mani mierā!» viņa atcirta. «Es ar jums nemaz nevēlos iepazīties un

dejot nepavisam ne
.. .»
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«Jūs nevēlaties?!» Kristaps uzstāja. «Jūs man dosiet paskaidrojumu, kā-
dēļ ne!

..
.»

Ņina viņu uzlūkoja tik izsmejoši, ka viņam tapa tīri neomulīgi ap sirdi. «Nu,
vienkārt, tadeļ. ka esat piežūpojies, un, otrkārt, jūs esat nelietis! ...»

«Es nelietis? Nu, nu, jaunkundzīt! ...»

_

«Nelietis un neģēlis
L

pēdējais cilvēks!» viņa sašuta. «Ko jūs darījuši manai
māsīcai?!

...
Ka jus vel iedrošināties man tuvoties! ...»

«Ak tad no turienes vējš puš!» Kristaps iepleta acis, cik vien varēdams. «Bet
vai es esmu vainīgs, ka viņa no manis aizskrēja. Es viņai pakaļ neskriešu un

nelūgšos ari!»

«Ko tad viņa lai butu darījusi pie jums, tada pļundura un plikadīdas!» Ņina
asi un sarkastiski iesmējās.

«Es pļunduris un plikadīda?!» Kristaps iesaucās. «Es lūdzu — ja gribat
zināt, es apņēmu plikadīdu! Plauši tūkstoš rubļu apsolīja, ne kapeikas neie-
deva

. . .
man vajadzēja aizņemties kasē

.. . Jūsu tēvs man galvoja, bet piekrāpa,
pašam man bija jāsamaksā un mājas jāieķīlā. Ja es būtu ņēmis kuru katru citu

saimnieka meitu, es desmitreiz vairāk būtu dabūjis līdzi
.
. .»

«Un ar to jūs vēl lielāties, jūs, jūs!» Uzšāvusies kājās, viņa to nikni uzlū-

koja .. . «Cūku cepure tāds! Jūs manu māsīcu precējāt ne viņas pašas, bet nau-

das dēļ
.. . Vergu tirgotājs —

— tpvh, jums acīs iespļaut
..

.»

Vārdiem sekoja darbi. . .Kristaps pavisam apjuka un noslaucīja ar kabatas

drāniņu slapjumu no vaiga. Bet viņš gribēja izlikties vienaldzīgs un viņu kaitināt.

«Ko tad mums, vīriešiem, cita vajaga?!» viņš ciniski smaidīja. «Kad tikai ir

mīksta memes meita un tai ir zeķē! . . . Nebūs tā . .
.»

Bet nu viņa zaudēja galīgi pašsavaldīšanos, un viņu sagrāba histērija. «Jūs,
jūs riebīgs tēviņš!» viņa iesaucās, un acis tai savādi spulgoja. «Jūs iedrošināties

par sievieti — — še jums — —»

Un «pļivks», «pļivks», viņa tam parreiz iesita pa ļepu, ta ka viņa šķība

platmale novēlās zālē.

Nejēdzīgākais bija, ka ari apkārtējie ļaudis to redzēja un saka pilna kakla

smieties . . .

Taisni un sodoši Ņina stāvēja viņa priekšā kā dusmības dieviete. Kristaps
kādu brīdi bija apjucis, pieliecās un pacēla platmali, bet tad viņu sagrāba neval-

dāmas dusmas un viņš cēla jau savu roku: «Tu velna bāba — —»

Kārlis vēl laikā dabūja viņu starpā nostāties, jo citādi viņš savu tiesātāju
būtu nositis kā mušu. «Laid mani, laid!» viņš lauzās . . . «Es viņu samīdīšu

.
. .»

Ja viņš nebūtu tik stipri iereibis, Kārlis viņu grūti būtu varējis saturēt. «Ap-
mierinies,» tas sacīja . . . «ar sievietēm taču nemēdz spēkus mērot. To taču katrs

zin, ka viņa nav tavs pretinieks!
.
. .»

«Es viņu samīdīšu, samalšu!» Kristaps pusraudu lauzas ara no sava biedra

rokām. «Es esmu veselu krogu izkāvis, un šī spindzele man, jedritvai kociņ! . . .»

Kārlis viņu turēja cieti. «Nu, apmierinies jel, ar sievietēm tā nevar! Vēl jo

vairāk emancipētām sievietēm
..

. Nodosim .lietu goda tiesai
...

tu vari viņu

izaicināt uz divkauju ..
.»

«Vienalga, vai kā, bet to es tai mātītei nešķiņķošu!» Kristaps lauzās. Ņina

turpretim, redzēdama, ka lieta pieņem tik nopietnu raksturu, bija atzinusi par

labāku pazust. Viņu vairs neredzēdams, Kristaps kļuva drusku rāmāks. «Ak tu

spindzele tāda
.. . nu, lai nāk ar mani uz divkauju! ...

Es viņai parādīšu

pistoli . . .»



876

«Nu, sist taču tu nevari!» Kārlis mēģināja viņu pārliecināt. «No tavas dūres

viņa jau sakristu čupā . . .»

Kristapam kā jau arvien tas ļoti glaimoja, ja atzina viņa miesas spēkus. «Tu

zini, draugs, nags man ir!» tas lielījās. «Kur ķer, tur zāle vairs neaug . . . Degu
krogā reiz ar saviem puišiem izsitu visas mīkunas

..
. Bet ko ar tādu vistu lai

iesāk? Vai viņš tavs pretinieks? . . .»

«Nu tu reiz runā prātīgu valodu!» Kārlis viņam piebalsoja. «Uz zvirbuļiem
taču nevar šaut ar lielgabalu .. . Ek, ko mēs te tik daudz «kreņķējamies»

..
.

iesim labāk iedzert glāzi alus! . . .»

No tāda uzaicinājuma Kristaps nekad neatteicās. Trimpum viņš neatteicās

ziedot ne naktī, ne nakts vidū. «lesim, Kārli, iemetīsim ...
tu esi mans draugs!»

Rokās saķērušies, viņi aizgāja pie bufetes, un drīzi vien viņiem bija rokā

putojoši alus kausi. Vecā dziesma gāja vaļā pa jaunu. . . nepalika pie viena kausa

vien! Lai atdzīvo sentēvu tikums
..

.

Kārlis pie tam uzsāka sarunas par vispārējām vienaldzīgām lietām. Kā tas ir

agrāk bijis, un kā viņi dažreiz dzīvojuši. Ar to viņš gribēja atvilkt Kristapa do-

mas no nepatīkamā notikuma. Tomēr Kristaps to nevarēja un nevarēja aizmirst

un nāca arvien uz notikušo atpakaļ. «To es tai mātītei nepiedošu un nepiedošu!»
tas atņēmās. «Mani tā izcūkot! Tas prasa asinis

. . . Protams, sist jau tur tādam

spokam nav . . . bet es viņai citādi atriebšos
.. . Man plāns ir jau gatavs .. .

Tepat Plaušos viņa dzīvo un iziet vakaros pastaigāties. Kad es viņu ķeršu, likšu

grāvī un mīšu uz velna paraušanu! Lai tad viņa mani sūdz!»

«Fu, fu, fu!» Kārlis
par

tādu brutalitāti likās aizskarts. «Tas nav džentel-

meniski. Tā tikai plebeji var rīkoties
..

. Lietu vajag nodot goda tiesai .
.
. vai

arī jūs ejat uz divkauju. Tu zini, emancipētas sievietes jau prot arī šaut
..

.»

«Ē, ar tādu divkauju tur mērķoties!» Kristaps pretojās. «Viņa man var iešaut

arī
.
. . Bet tā es trāpu arvienu, un tā ir tā pareizā divkauja ...» Un ciniski viņš

dzērumā nosmējās par savu nodomu . .
.

«Fu, fu, nerunāsim vairs par tādām cūcībām!» Kārlis noraidīja. «Mums taču

ko runāt par citām lietām. Nu, saki man, kā tev tagad vispār iet?»

«Kā man iet?!» Kristaps, it kā sevi pētīdams, domīgs atbildēja. «Es dzīvoju

uz velna paraušanu! . . . Naudas kapeiku es dabūju labu, bet kūst tā nauda tik-

pat kā sniegs .. . Daudz nav vairs pāri, bet procenti atkal jāmaksā, ai, ai
..

.
Pārreiz gan lustīgi esmu uzdzīvojis, tas tiesa, bet cilvēks taču arvien nevar tā

kā darba zirgs .
. . Jāredz taču arī, kā citi cilvēki dzīvo

..
. Nu, nekas! . . . Kad

es tikai tiktāl tiktu, ka dabūtu laukus riktīgi apsēt un apstrādāt! . . Kvieši, tu

zini, Viķildās aug
kā meldri . . . Bet nemaksā viņi tagad, tādēļ lai mana zeme

labāk atpūšas! Tikpat gudri tie, kam pilni lauki .
. .

iztrūkums vienmēr šā vai

tā
. . . Labāk likties uz lopkopību un piensaimniecību, bet bez riktīgas saimnieces

tur arī nav nekā . . . Neiet man nepavisam
.
. . dzīvoju, tā sakot, uz zilu miglu. . .»

Un, it kā savas krūtis atvieglodams, tas uzrāva:

«Ek, šitā, zēni, mums dzīvoti,

Neziņāi aiziesim!

Sitā savus zābaciņus
No kājām nodzersim! ...»

«Jā, saki, kāpēc tad tu laidi savu saimnieci projām?» Kārlis pēc kāda brīža

iejautājās. Ja nebūtu bijusi tumsa, viņa biedrs būtu novērojis, ka
par šo jautā-

jumu viņam visi ausu gali sārtojās.
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«Laidi projām!» Kristaps atmeta ar roku. «Tā muļķība jau bija tā, ka es

viņu pavisam apņēmu. Nebūtu Plauši mani iekrāpuši ar saviem tūkstošiem, ne

velns manu smaku uz turieni nebūtu aiznesis. Tā jau nebija nekāda dzīve! Kā

saimniece jau nevaru teikt, viņa šiverējās diezgan un redzēja arī vienu otru lietu.

Bet sievas man nebija nepavisam, to tev varu teikt! . . . Ņaud un čīkst, kad tu

viņai pieduries ...
tā jau nebija nekāda dzīvošana! Žēl man dažreiz viņas gan

ir, bet, kad es tā labi pārdomāju, atmetu ar roku: lai skrien! Bet tāda dzīve kā

tagad arī nav nekas, tai reizi jābeidzas . . . Atpakaļ nācēja viņa tā kā tā nebūs,

tādēļ gribu tikt no viņas pavisam vaļā! Pie konsistorijas ir jau iesūdzēts, termiņš

izsludināts, kad viņai jānāk atpakaļ pie vīra. Nebūs tas, — mēs esam šķirti

ļaudis. Varu tad ņemt sev citu sievu, kāda man patīk! . . . Bet to es tev saku,

tagad ar sviestmaizi vairs neļaušos piemānīties .. .
Noskaiti man skaidru naudu

priekšā, tad tavu meitu ņemu. Ja ne, —
vari iesālīt! Šinīs laikos vairs citādi

nevar ...»

It kā bez elpas Kārlis klausījās. Nu viņš zināja, ko tik ļoti vēlējās zināt. Gan

Kristapa līdzekļi tādā ceļā tikt vaļā no sievas viņam likās visai zemi un nici-

nāmi, viņš tomēr pie sevis par to sajuta it kā gandarījumu. Tam tikai viena vēlēša-

nās: kaut viņa neatgrieztos! .. . Kristaps lai ņem citu sievu, kāda tam patīk
.. .

Kamēr viņi tā runāja, bija jau tapis diezgan vēls. Ragu muziķa, kura bija

klaigājusi līdz aizsmakumam, piepeši apklusa; muzikanti savāca savus instru-

mentus un taisījās projām. Kārtībnieki savāca uz laukuma «italiskās nakts» pa-

pīra lampiņas, kuras jau bija izdzisušas. Pēdējie zaļumnieki taisījās uz mājām;

daži vēl spiedās pie bufetes, lai dabūtu ceļa kāju.
«Nav vairs ne surbes!» bufetnieks apmierināts sacīja. «Beidzamā pudele

izdzerta
..

. paldies dievam, nav jāved atpakaļ nekas
..

.» Viņš steidzīgi pakāja

kopā pudeles un traukus un tos līdz ar galdiem krāva ratos. Zaļumu svētki no

šī viedokļa bija kupli izdevušies.

Arī mūsu draugiem cits neatlika kā līdz ar citiem doties uz māju pusi. Kristaps

nu reiz kādam cilvēkam bija dabūjis pamatīgi savu sirdi izkratīt un Kārlis dziļi
jo dziļi ieskatīties viņa dzīvē. Ne vien ārējos apstākļos, ka viņš ilgi dzīvotājs

Viķildās vairs nebūs, bet, ieskatījies jo dziļi viņa iekšējā cilvēkā, taustīja pelēko
tukšumu un drūmo bezcerību viņa dvēselē. Ko viņš ar savu jautro ārējo dzīvi

mēģināja aizsegt, tā bija dziļa, nožēlojama traģika, mūžam neapmierināmas dzī-

ves slāpes. Arī viņš savā sirdī sajuta žēlumu. Kādēļ tas tā? Cilvēkiem visiem

griba uz dzīvi, šīs daudzās gribas aizkrusto viena otrai ceļu, nepiepildītas alkst,

un tādēļ visi jūtas tik bezgala nelaimīgi .. .
Arī Kristaps bija kļuvis elēģisks un kluss, un tā, domās iegrimuši, tie soļoja

gar Plaušu lielo grāvi uz priekšu. Te piepeši pamodās viņa neapmierinātā atrie-

bības kaisle. «Es viņai nešķiņķošu un nešķiņķošu!» tas iesaucās. «Kad es viņu

ķeršu, — — tepat šinī grāvī — — —»

Kārlis sāpīgi saviebās. «Kamdēļ to!?
.. . Viņa tāpat nelaimīga . .

.»

Pienāca vieta, kur viņu ceļi šķīrās
.. . Viņi atvadījās un gāja katrs uz savu

pusi .
.
.

Divdesmit piektā nodaļa

Vasara tuvojās beigām. Lauki bija nokopti . . . visā apkaimē spīguļoja saulē

balti, kaili rugāji, un šur tur starp savestām labības stirpām tvaikkuļmašinas sīca kā

bites. Naktis jau metās stipri vēsas, un laucinieki, kas vasarās dzīvoja pa klētīm,
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vadājās atpakaļ uz istabām. Caur to radās neērtības, jo viens otram bija ceļā.
Kārlis taisījās uz aizbraukšanu. Teodors jau sen bija izvadīts uz Jelgavu, un arī

viņam Rīgā sākās semestrs un sezona, un te bija viņa darba lauks. No savas

māmulītes visgarām apskūpstīts, ar svētību un labu kukuli pavadīts, tas tēva pa-
vadībā devās uz staciju — šo tiesību, viņu uz turieni aizvest, tēvs neatdeva

nevienam citam — no turienes suta kumeļš to noveda vecajā Rīgā
...

Viņa pirmais gājiens bija uz konventa korteli, kur no biedriem dabūja zināt,

ka pēc kādām dienām Vērmaņa parka ziemas dārzā notikšot «tautu komeršs».

Pēdējam šoreiz piešķirama jo liela nozīme, jo sakarā ar lietu stāvokli notikšot

starp vietējām tautībām, t. i., vāciešiem un latviešiem, intima saprašanās, lai kopo-
tiem spēkiem varētu stāties pretim rusifikācijas spiedienam. Tas, protams, jādara

privāti, neoficiāli, vislabāk sarunā vīram ar vīru, jo atklātībā tādas lietas nevar

cilāt. Izdalīšoties
pa grupām un istabām un pārrunāšot šo to, varbūt kādā slēgtā

blakus telpā, protams, izsargoties no krievu elementiem, kuriem nevar uzticēties.

leradīšoties lielā skaitā visu korporāciju konfilisteri un visādu virzienu ļaudis, pat

no tērbatnieku puses būšot stipra piedalīšanās. Tādēļ zēniem un tautiešiem šoreiz

tika dotas sevišķas, sekretas instrukcijas izsargāties no «ieplēšanās», lai netiktu

traucēta saprašanās, jo no sarunu iznākuma atkarāšoties arī «Selonijas» krāsas.

Šoreiz ir jāiztura politisks eksāmens, un visvairāk tas Bef im tika likts aiz auss. . .
Ar nepacietību Kārlis gaidīja to lielo dienu, kura ienesīs jaunu laikmetu

tautu sabiedriskā dzīvē, un noliktā laikā līdz ar saviem citiem biedriem bija tur.

Komeršs bija ļoti stipri apmeklēts, ieradusies bez profesoriem un konfilistriem

gandrīz visa politechnika, bez korporācijām arī «mežoņi»,* kuru bija ļoti daudz.

Arvien pietrūka vietas, arvien tika nesti klāt un klāti jauni galdi. Bet pati sadzīve

bija ļoti stīva un oficiāla. Ikviens ar savām domām palika rezervē, tādēļ ka

riskanti bija tās izteikt. Runātāji pa lielākai daļai bija profesori, kuru runas bija
oficiālas un pelēkas, neitrālie mežoņi, kuri no lietas neko nezināja un kūla tukšus

salmus, pēdīgi rusifikatori. Pēdējie jutās kā stāvokļa kungi, izsacījās par
valsts

ideju un pilsonisko saprašanos, nepārprotamā kārtā graizīdami separātiskos cen-

tienus, kas traucējot saimniecisko attīstību un labo saticību starp dažādām aprin-
dām. Bet viņi paši nobrīnējās, cik mazu atbalsi tie atrada sapulcē un ka viņu

runām piegriež tik mazu vērību. To nojaužot, viņiem dūša saplaka un dažs labs

no viņiem aizgāja, nemaz nenogaidījis komerša oficiālās daļas beigas.
Bet vispārējā bilde grozījās un rusifikatoru stāvoklis kļuva vēl ļaunāks, kad

nobeidzās oficiālais komeršs un iesākās viņa neoficiālā daļa. Vācieši ne vien savā

starpā tapa uz reizi runīgi, bet uzmeklēja arī latviešus un nosēdās ar tiem pie

kopēja galda. Vispaviršākās iepazīšanās tika atjaunotas, jaunas noslēgtas, pat

«tu» brālības, tik ātri un viegli, kā tas agrāk nebija piedzīvots. Izrādījās, ka

cilvēki jau agrāk ir tur pazinušies un tur pazinušies, ko nemaz nevarēja domāt.

Bet, tiklīdz krievi mēģināja kādam galdam tuvoties un attīstīt te savas idejas,

tad, it nemanot un neaizskarot nemaz pieklājības likumus, muguras bija pagriez-

tas uz viņu pusi, it kā tas būtu noticis tīri nevainīgā, nejaušā kārtā. Vai arī viņu

runas piepeši pārtrauca jaunas valodas par
kādu citu priekšmetu, kāda nejauša

iedoma, pikanta anekdote un skaļi smiekli. Tādu runātāju vai nu nesaprata, vai

pārprata, atbildes bija šķērsiskas, piezīmes buršikozas vai pat nesakarīgi puicis-

kas, tomēr paliekot arvien stingras pieklājības robežās. Ar vārdu sakot, kā jau*

kad smalki tiek noraidīts uzbāzīgs cilvēks . .
.

* Par «mežoņiem» korporeļi saukāja studentus, kas neiestājas korporā-

cijās. (Red.)
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Piemēram, Leonids Vitvickis, «Rižsk. Vestņik» redaktors, cilvēks, kas ļoti
mīlēja runāt par kultūru un to pie latviešiem apšaubīt, šoreiz velti izmēģināja
savu laimi pie daudziem vācu galdiem. Piesēdies, kur gribi, visur tāda pat ne-

laime! Un to pašu izbaudīja arī citi rusifikatori. Nomanīja viņi, ka pret tiem

smalkā kārtā tiek izvests boikots, kuram tie pat nevarēja pieķerties . . . Tie bija
spiesti atvilkties atpakaļ kādā stūrītī savā pulciņā un sāpīgu sajūtu noskatīties

šinī ieviļņotā ļaužu jūrā, kura bangoja pret viņiem . . .

Tātad nelīdzēja nekādi spaidi, nekādas represijas, nekādi cirkulāri un pavēles!
Krievu valsts ideja šiem stūrgalvjiem nebija tikusi ne līdz ādai. Krievijas valsts

labumus tie gribēja baudīt, bet par krieviem negribēja būt! .
.
. Katrs krieviski

domājošs cilvēks tika no viņiem ne vien izsaldēts, bet tam bija arī ļoti garlaicīgi.
Neko jaunu tiem nebija ko teikt, neko aizstāvēt, jo neviens viņiem nepretojās.
Citādi, ja šie separātisti būtu ielaidušies ar viņiem cīņā. Smalki uz to sagatavoti,
tie savus pretiniekus arī objektivi būtu notriekuši, ievērojot vēl, ka viņu pusē bija

vara, spēks un taisnība . . .

Rusifikatori mazpamazām pazuda, un uz to tikai balti gaidīja. Pulciņos
notika sačukstēšanās, un tika zināms, ka kādā iekštelpā notiks vārdu apmaiņa
starp vadoņiem. Tādēļ lai ikviens, kas ko reprezentē un kam ir ko teikt, lai dodas

turpu . . .

Bet neba visiem bija ko teikt un katrs tur gribēja būt, kur tāda stīva, ofi-

ciāla būšana. Labāk palikt te jovialā sabiedrībā pie alus, vīna un dziesmām!

Lielākā daļa jau iepriekš bija informēti un zināja it labi, ko viņi tur runās. Sī

lielā, jautrā sabiedrība jau viņus iekšējos sedza, jo neviens administrators neva-

rēja nākt uz domām, ka še, kur notiek tāda uzdzīvošana, tam blakus norit arī kas

nopietns. Bet, kuriem bija interese, tie nemanot aizšļūca turpu, starp tiem an

Kārlis
.

. .

Varēja būt kopā kādi 40—50 vīri, bet arī sasēduši pie galdiem, un katram

kas priekšā. Tas vajadzīgs, lai atstātu tādu iespaidu, t. i., ja uznāk «zbiri», —

ka še notiek iedzeršana un vairāk nekas!

No latviešiem Kārlis ievēroja Aleksandru Vēberu, Bernhardu Dīriķi, advo-

kātus Mikentālu, Zaķīti un J. Einbergu, tālāk jauno architektu Konstantinu Pēk-

šēnu, kuru vācieši turēja par savu cilvēku, un vēl dažus Latviešu biedrības vīrus.

Iztrūka architekts Baumanis, jo pēc tam, kad tas pilsētas domē un vēlāk Pipirsa
«Dūna Zeitung»ā bija nokritizējis pilsētas valdes rīcību, viņam vairs neuzti-

cējās
...

No «Dienas Lapas» ļaudīm nebija manāms neviens, jo ar tiem kā asi

radikālu elementu vācieši negribēja ielaisties.

Vēl lielāks un manāmāks bija robs vācu pusē. Trūka citreizējā pilsētas gal-

vas Roberta fon Bingnera, viņa pēcnācēja fon Etingena, agrākā pilsētas sekre-

tāra Eižena Alta, pilsētas valdes locekļa Hilnera, «Rigasche Zeitung» redak-

tora Dr. Buchholca, kurš pēc savas avīzes slēgšanas uzturējās ārzemēs, tāpat citi

pieminētie. Varēja sacīt: vētra gājusi pāri baltiem un lauzusi viņu ozolus. Arī

advokāti Tuncelmanis un Tonagels bija atraduši par
labāku izpalikt no komerša,

lai nevērstu uz sevi policijas uzmanību.

Tagad pirmais vīrs Romā — pardon, Rīgā, bija pilsētas galva Ludvigs Ker-

koviuss. Braucīdams savu šķelto, sirmo bārzdu un savilcis savas kuplās uzacis,

tas asi ar savām caururbjošām acīm kritizēja pienācējus. Bez tam vēl bija advo-

kāti Ervins Morics, Kristiāns Bornhaupts un pēdējā brālis Konrāds Bornhaupts,

Hipotēku biedrības priekšnieks. Tālāk starp vairākiem eltesteriem un pirmās ģildes

tirgotājiem Kārlis ievēroja arī sirmo konsulu Georgu Rabemani, viņa dēlu Kuni-
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.bērtu un znotu baronu fon Bimmelšteinu, vienu no baltu politikas vadošām
per-

sonām.

«Mani kungi!» Ludvigs Kerkoviuss iesāka, kad visi klātesošie bija ieņēmuši
savas vietas un no jauna vairs neviens nenāca. «Lai mums sarunas ritētu siste-

mātiski un kārtīgi, es lieku priekšā caur aklamaciju ievēlēt sarunu vadoni, un

proti, mūsu dzīves pazinēju, sirmo un nopelnu bagāto konsulu Rabemani
..

.»

«Pieņemts!» atskanēja no visām pusēm, un bija dzirdami arī piekrītoši kāju
šļūcieni.

Vecais konsuls piecēlās un dziļi palocījās. «Es pieņemu uzdevumu, bet ar

protestu, ka izvēle kritusi uz mani un ne uz mūsu nopelnu bagāto un enerģisko
pilsētas galvu, kurš ir tas cienīgākais starp mums,

lai mūs vadītu. Tomēr saprotu,
ka manam uzdevumam tikai automātiska nozīme, un mūsu pilsētas galvas kunga
norādījumi, — jo viņš tik ļoti iedziļinājies mūsu tagadējā stāvoklī, — mums no-

derēs par ceļa rādītāju. Tādēļ es ceru, ka viņa balss ļoti bieži šovakar at-

skanēs — —»

Viņš pieturēja, jo cerēja, ka šinī vietā vajadzēja izpausties karstai piekrišanai
Kerkoviusam. Bet klātesošie palika auksti. Balti tīri labi nevarēja ar savu «prak-
tisko» Ludvigu iedzīvoties. Viņš jau arī tika ieskatīts tikai kā pārejas persona,
bet labāku viņa vietā līdz šim vēl nebija izdevies atrast, tādēļ ka visas galotnes

bija atlauztas
.. .

«Mani kungi!» konsuls nogaidījis turpināja. «Atļaušos sev kādus vārdus. Jūs
visi saprotat šī momenta svarīgo nozīmi. Mūsu saimnieciskā un politiskā eksistence

atronas uz spēli, «mums būt vai nebūt» ir jautājums, kas izšķirsies no tā, kāda

būs mūsu turpmākā taktika. Mani kungi! Atzīt kļūdas ir arī vīrestība, un tādēļ
atzīsimies, ka mūsu līdzšinējā politika, es negribu teikt principos, bet taktikā,
ir bijusi visai nepareiza. Politiskām teorijām sekodami, mēs esam aizmirsuši

praktisko dzīvi .
.
. Ar visādiem fantastiskiem, nacionāliem nākotnes plāniem un

nepārdomātiem soļiem mēs esam notikuši tur, kur nevēlējāmies. Starp mums un

mūsu augsto valdīšanu ir atvērusies plaisa, kuru mūsu skauģi un nelabvēļi cen-

šas jo vairāk padziļināt
..

. Mēs esam tapuši illojali, vismaz tiekam nostādīti

par tādiem — —»

Kuno Rabemanis nervozi sakustējās, bet Ludvigs Kerkoviuss piekrizdams
palocīja galvu.

«Bet, mani kungi,» konsula balss iedrebējās, — «es nevaru elpot,

ja es zinu, ka mūsu augstā valdīšana nav ar mani

viens, — — ka ir pret mani aizdomas, kas mani nostāda par to, kas es

neesmu, proti, par valdības pretinieku! Sīs aizdomas mums ar saviem turpmākiem
soļiem jāizklīdina, lai atkal naktīs varētu gulēt kārtīgu miegu. Un, otrkārt, dziļa

jo dziļa plaisma ir atvērusies starp mums un mūsu līdziemītniekiem, latviešiem.

Mēs, tā sakot, dzīvojam katrs uz savas pasaules un esam zaudējuši tos vienības

sakarus, kuri šinī nopietnā brīdī mums tik ļoti būtu vajadzīgi! Kurā pusē vaina

meklējama un kurā pusē tā lielāka vai mazāka, to izmeklēt šinī acumirklī būtu

neauglīgs darbs. Tik daudz ar pilnu apziņu, varam sacīt: vainīgi esam abi. Vel-

tīgi esam viens otru apkarojuši un griezuši viens otra miesā. No mūsu puses

vaina tā, ka neesam pietiekoši sekojuši latviešu, attīstības spējām, neesam tās

sapratuši, pat esam tās nolieguši. Bet dzīves īstenība gājusi savu ceļu, vienalga,
kad to neesam pietiekoši sapratuši, un ir kļuvusi par faktoru, ar kuru mums

jārēķina. Un tādēļ arī šī bīstamā plaisma ir izlīdzināma, uz to vajag iziet visiem

mūsu turpmākiem soļiem, un es ceru, ka klātesošie, labi domājošie latvieši no

savas puses ar godīgu pretimnākšanu mūsu centienus pabalstīs, kas tikpat labi
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viņu kā mūsu interesēs. Tātad, mani kungi, mūsu šīs dienas sarunu mērķis ir

norādīt uz līdzekļiem, kā radīt atkal tiltus starp mums un mūsu augsto valdīšanu

un starp mums un mūsu līdziemītniekiem latviešiem. Lūdzu šinī virzienā sarunas

ieturēt un pieteikties pie vārda
. .

.»

Viņš nobeidza, bet jūtas sapulcē bija ļoti dalītas. Tikai vecākie, piedzīvojušie
elementi piekrita viņam, ka tas runājis kā prāta vīrs un pilnīgi izpratis, ko ap-

stākļi diktē. Jaunā paaudze turpretim, studenti un jaunie literāti, bija sagaidījuši
daudz vairāk, proti, kaujas saucienus un aktivus soļus pret rusifikāciju. Tie

rādīja garus vaigus it kā maldināti.

Pirmais ņēma vārdu Ludvigs Kerkoviuss. «Mani kungi! Es pilnīgi pievie-

nojos mūsu cienītā sarunu vadītāja uzskatiem un konstatēju, ka viņš ir pilnīgi
izpratis šī momenta svarīgo nozīmi. Mēs nevaram pastāvēt bez mūsu augstās
valdīšanas labvēlības, mēs nevaram bez tās dzīvot un elpot .

.
. Un tādēļ mums

šodien jāvienojas un jāliek pamats mūsu turpmākai taktikai — jo, ja mēs gri-
bam ko panākt, tad nedrīkstam rauties katrs uz savu pusi, bet visiem mums

vajag apzināties cietu, noteiktu mērķi, un tas ir — ■—■: mēs būsim lojāli Krie-

vijas pavalstnieki — —» atraidošs žests pie jaunajiem, kuri iztaisīja sapulces
dzīvāko daļu —=— «ciktāl tas es gribēju sacīt, ņemot vērā mūsu atsevišķo
kultūru, īpatnības un vajadzības

..
. Mēs nedrīkstam šķielēt uz Berlini vai pie-

kopt kādus atdalīšanās centienus
— —■ un es domāju, ka ari mūsu līdziemītnieki

latvieši ir tādos pat uzskatos — —»

«Mums tādu centienu nekad nav bijis,» Aleksandrs Vēbers paskaidroja.
«Latviešu prese nepārprotami izsacījusies, ka Latvija ir neatraujama Krievijas

sastāvdaļa. —■ Mums, latviešiem, nekad nav bijuši kādi separatistiski centieni un

nevar tādi būt, jo esam lielās Krievijas uzticamie dēli!»

To viņš uzsvēra ar sevišķu prieku un gandarījumu.

«To pašu arī es varu sacīt par baltu lielum lielo daļu,» Kerkoviuss turpināja.
«Citādās domās tikai daži pulciņi jaunu cilvēku, kas liekas aizrauties no fantas-

tiskām teorijām, kuras praksē nekad nav izvedamas, dod tikai iemeslu ļaun-

prātīgām denunciācijām un nedara mums nekādu labu — —»

Kuniberts Rabemanis ietrīcējās un it kā vairīdamies pacēla savu sa-

vītušo roku.

— «Un tādēļ mūsu soļiem turpmāk jābūt tādiem, ka nekristu uz mums ne

mazākā ēna, ka esam illojali! Pret ko tad mēs īsti cīnāmies? Ka valdība ievēro

mūsu saimnieciskās intereses, tas taču ikvienam vecam rīdziniekam pārpilnām
zināms. Mēs šinī zemē ļoti labi dzīvojam . . . Arī tie svešinieki, kas atnākuši

no citurienes ar dažādām idejām un uzskatiem; viņi še ierīkojušies kā mājās un

jūtas ļoti labi . . .
Mēs cīnāmies pret krievu valodu. Bet vai tā mums par sliktu?

Ikvienam kultūras cilvēkam jāprot vairākas valodas, un krievu valoda mums

nepieciešama jau dēļ tirdznieciskiem sakariem vien. Taisni krievu valoda mums

noder par ieroci šo pilsētu pārvaldīt. Bet, ja mēs šo ieroci nepieņemam un no

tā izvairāmies, tad izlaižam no rokām mūsu pilsētas un zemes pārvaldīšanu un

nododamies pilnīgi svešu elementu rokās, kas nepazīst mūsu būtību un nesaprot

mūsu vajadzības. Kur gan ir tā valsts pasaulē, kurā nebūtu jācienī valsts valoda

un jādod tai pirmtiesības? Ja saprotam krieviski, tad ar to vēl nebūt neesam

atmetuši savu vācietību, tāpat kā neesam to atmetuši, ja protam angliski un

franciski. Taisni otrādi, krievu valodas prašana mums taisni palīdz Baltijā
vācietību stiprināt. Jo, kā jau aizrādīju, ar tās palīdzību mēs paliekam arī turp-

māk še pie mūsu zemes un pilsētas stūres. Savās amata darīšanās esam krievi,
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sava privāta dzīve vācieši un tie an paliekam, un pats velns mums neka nevar

padarīt — —»

«Es lūdzu vārdu!» Kuniberts Rabemanis piepeši kailā balsi iesaucās. «Pēc

visiem tiem paskaidrojumiem, ko te deva pilsētas galvas kungs, jau iznāk, ka

muguras liekšana un siekalu laizīšana ir augstākā politiskā gudrība, bet vīrestība

un skaidru principu aizstāvēšana pēdējā aplamība un nejēdzība! Tie vīri, kuri

droši griezuši ienaidniekam krūtis pretim un kurus mēs savās rindās vairs nere-

dzam, būtu pelnījuši, ka tos iesloga ārprātīgo mājā, turpretim mūsu glumais

pilsētas galvas kungs būtu izpelnījies nemirstību, un mums nāktos celt viņam
pieminekli — —»

«Lūdzu atturēties no personībām!» konsuls viņu apsauca. «Tas pie mums nav

parasts . . .»

«Es neaiztikšu personības,» Kuniberts pacēla savu kailo balsi vēl augstāk un

tamlīdz savu savītušo roku, «es runāšu par pašu lietas kodolu, kas mums ir,

bijusi un būs neapgāžama patiesība it visos laikos .
. .

Mēs esam vācieši un:

piederam pie vācu tautas. Mēs esam no viņas atrauti, bet mums jācenšas ar

viņu atkal savienoties, ja negribam būt tās sakaltušais
zars, ko iemet ugunī. .

.

Vācija ir mūsu īstā dzimtene, un, tikai savienojoties ar Vāciju, mēs kļūsim

atkal lieli ■—»

Viena daļa no jaunajiem viņa vārdus saņēma ar skaļiem aplausiem, turpretim

vecie elementi taisīja ne vien atraidošas žestes, bet arī viņu vaigos bija lasāms

taisni izbīls . . .

«Ar kādiem spēkiem jūs to domājat izdarīt?!» Ervins Morics iemeta.

«Ar kādiem spēkiem, jūs jautājat?» Kuniberts atņēmās . . .
«Ar mūsu pašu, —

ar vācu tautas spēkiem
..

. Jūs sacīsiet: Krievija ir liela un stipra! ..
. Bet vai

pēc desmit, divdesmit gadiem viņa arī vēl būs liela un stipra; uz to jūs neviens

nevai dot noteiktu atbildi. Un, ja mēs kā īsti vīri nelokām savu muguru, patu-

ram savas īpatnības un valodu, tad, ja reizi pienāk jaukais, skaistais brīvības rīts,

mēs esam gatavi —■— —»

«Es runātāju pārtraucu!» vecais Rabemanis piepeši piešķindināja glāzi. «Tā-

das lietas nepieder mūsu apspriešanā » Jo Kuniberts savas kārtis bija tiktāl

atklājis, ka ne vien vecie, bet arī jaunie par viņa pārdrošību bija nobijušies.
Piecēlās advokāts Zaķīts. «Pie dienas kārtības. Man uz to visstingrāko jā-

protestē, ka par tādām lietām vispār tiek debatēts. Ja te netiek izdarīta korektūra,

mēs, latvieši, esam spiesti aiziet . . .»

«Atvainojos pret sapulci,» sirmais konsuls lēni palocījās, «es arī to pašu

pastrīpoju. Tāds jautājums pie mums nevar būt paredzēts, un tādēļ par to nevar

diskutēt. Atvainojos tālāk pret cienījamo pilsētas galvas kungu, ka ļāvu viņu

pārtraukt, jo vārds piederēja viņam un ne manam dēlam. Es tādēļ ņemu runā-

tāiam vārdu un lieku priekšā šo domu starpību izšķirt tūdaļ caur nobalsošanu
...

Mēs esam Krievi ias uzticami pavalstnieki, un Baltija ir Krievijas neatņemama

sastāvdaļa .. . Lūdzu par to nobalsot!»

«Mums, latviešiem, tā par sevi saprotama lieta.» Vēbers iebilda. «Mums te

nav ko balsot ...»

«Mums, baltiem, arī ne!» Morics no savas puses paskaidroja. «Balsot par

to, kas katram jau. pēc savas būtības saprotams, būtu laušanās vaļējās durvīs ...»

«Tomēr, tā kā te izsacītas arī pretējas domas,» konsuls konstatēja, «tad

pareizais ir, ka patieso uzskatu noskaidrojam caur nobalsošanu.» Viņš atkār-

toja vēl reizi savu formulu un uzaicināja: «Kas tam piekrīt, lai paliek sēžot,,

kas tam pretim, lai pieceļas ...»
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Visa sapulce palika sēžot kā pienaglota, izņemot Kunibertu, kurš jau stāvēja

un, celdams nedroši savu savītušo roku, skatījās, ko dara viņa domu biedri. . .

Viens otrs gan gribēja jau celties, bet atkal saduga, jo celties bija patiešām
riskanti. Kādēļ nest savu ādu tirgū, kur pat korporācijas jau bija taisījušas
oficiālu lēmumu, ka nekādā gadījumā nenodarbosies ar politiku.

«Tātad vienbalsīgi!» konsuls konstatēja, kamēr Kuniberts demonstratīvi atstāja
sapulci un līdz ar viņu vēl kādi trīs četri balti, kuri vēlāk atlīda atkal klusu

atpakaļ . . .

«Tagad lūgšu pilsētas galvu turpināt,» konsuls, apmierināts par iznākumu

sacīja.
«Mani kungi!» Kerkoviuss uzsāka. «Ar to, ka esam vienbalsīgi pieņēmuši

Rabemaņa formulu, pirmais un vārīgais punkts ir izsmelts. Sis lozungs mums

noderēs
par pamatu mūsu nākamiem soļiem. Tātad mēs esam lojāli Krievijas

pavalstnieki, es to ar gandarījumu ņēmu vērā . . . Tomēr šo lojalitāti es negribu
saprast tik šauri, it kā mums bez mazākās ierunas būtu jāpadodas katra biro-

krāta rīkojumam, vienalga, kad arī tas nemaz nebūtu saskaņojams ar likumu.

Nē! Mēs jo cītīgi pārbaudīsim, cik tas pamatots uz likumu, un, ja tas tā nebūs,

tad kā lojāli Krievijas pavalstnieki mēs meklēsim Krievijas likumu aizsardzību

pret nelikumībām ...»

«Pilnīgi pareizi!» fon Morics, Bornhaupts, Baums un vēl citi juristi iesaucās.

Līdz ar to atsalums pret pilsētas galvu atslāba, jo tagad viņa īstā politika kļuva

saprotama. Tā bija segta un gudra politika, pieturoties pie visa vecā
.. .

«Kas attiecas uz otru,» Kerkoviuss turpināja, «plaisu starp mums un latvie-

šiem, tad šis jautājums daudz grūtāki izšķirams. Pretimnākšana no mūsu puses

jau nekad nav trūkusi
. . . Protams, mums nav iespējams apvienoties un frater-

nizēt ar lielo, pelēko pūli, bet
gan mēs godīgi esam centušies saprasties ar vīriem,

kuriem ar mums vienāda izglītība un mantas stāvoklis un mums simpātiski uz-

skati. Bet šinīs mēģinājumos mēs allaž esam rūgti vīlušies, jo nav mums nekādu

garantiju par to, ka šie vīri patiešām izpildītu norunu un ka tiem patiešām arī

būtu pie savas tautas kāds svars
. .

. Tā, piemēram, rūgti piedzīvojumi mums

pašulaik ir ar architektu Baumani
. .

.»

«Man
par

tādu latviešu apvainojumu ir noteikti jāprotestē!» Vēbers uzlēca

no savas vietas. «Runātājam it labi zināms, ka Baumanis nenāca domē no lat-

viešu aprindām, bet pats uz savu roku. Tādēļ latviešu aprindas nevar uzņemties
nekādu atbildību

par viņa rīcību. Latvieši arvien godīgi izpildījuši norunu, —

es te aizrādu uz landtāga reformu 1878. gadā, «Balss» toreiz pēc norunas aiz-

stāvēja landtāga reformu pret valdības reformu līdz pēdējai konsekvencei, riskējot

pat savu tautiešu uzticību ...»

«Stimt!» fon Bimmelšteins apstiprināja. «Vēbera kungs toreiz izturējās ļoti

vīrestīgi ...»

«Un tā arī tagad!» Vēbers turpināja. «Ja notiks kāds izlīgums, kas mums,

latviešiem, pieņemams un sakritīs ar mūsu interesēm, mēs to arī godīgi turēsim .. .
Nelikumīgie spaidi un krievu ierēdņu īsredzība apdraud un nospiež mūs, latvie-

šus, tāpat kā jūs. Tādēļ, ja cīņa vērsta pret šīm nelikumībām, —cīņa ar ciešu

savstarpēju morālisku pabalstu, —■ mēs būsim tur!
.. . Bet, ja jus gribat iet

tālāk, piekopt kādu atdalīšanās politiku vai arī uzstāties pret Krievijas valstisko

iekārtu, tur mēs jums līdzi neiesim ...»

Tumša rūkoņa vācu rindās liecināja par kurnēšanu. «Kas tad to doma?! . . .»

atskanēja dažas balsis
. . .

«Tas ir netaktiski ...»

«Vēbera kungs!» konsuls sāpīgu un tamlīdz ironisku smaidu viņu pārtrauca.
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«Sis incidents taču caur nobalsošanu tik nepārprotami likvidēts, ka nav nekāda

iemesla uz to atgriezties ...» Viņa balsī izskanēja pārmetums un tamlīdz garīgs

pārsvars . . .

«Lai arī!» Vēbers atmeta ar roku. «Mēs, latvieši, mīlam skaidrību un skaidri

pasakām, ko jūs no mums varat gaidīt un ko ne . .
.»

«Es tomēr nezinu,» — Ludvigs Kerkoviuss vilcinādamies piebilda, —
«kas

mums vēl būtu jādara, lai mēs iemantotu latviešu labvēlību ...»

lestājās brīdi neomulīgs klusums.

«Tā tomēr to lietu nevar nostādīt, Ludvig,» konsuls iesāka pavisam citādā,
familiārā tonī, «tas ir, it kā vaina meklējama vienīgi pie mūsu līdziemītniekiem,
bet mēs jau būtu darījuši visu, lai viņus saistītu. Abi mēs esam vainīgi, esam

griezuši viens otra miesā. Jāgādā, ka uz priekšu tas lai vairs nenotiek. Latvieši

lai paši uzmeklē, kur ir viņu vaina, un to lai novērš; mums vajag būt tik daudz

vīrestības atzīties, kur mēs esam maldījušies. Es te pievedīšu dažus konkrētus

gadījumus. Piemēram, kādēļ latviešu korporācijai «Selonijai» tiek liegtas krāsas?

Atkarājas tas taču pilnīgi no mūsu korporāciju uzskatiem. Tāpat man ir zināmi

gadījumi, ka mūsu līdztautiešu kredita spējas tiek aplam vērtētas un tīri kredita

spējīgiem cilvēkiem kredits, ja nu arī, neteiksim, taisni ļaunprātīgā, tad taču

negudrā kārtā liegts! Es te aizrādu uz bazāra īpašnieku Krauklīša kungu, pret
kuru mūsu Hipotēku biedrība tīri nesaprotamā kārtā aizpogājusi savas kaba-

tas
— —» Konrāds Bornhaupts nikni nošņācās — —

«Man ir sacīts, ka tu, Konrād,» konsuls, zīmēdamies uz viņu, turpināja,
«to esi nostādījis par bezprātīgu uzņēmumu, lai gan loģika tam runā pilnīgi

pretim. Taisni otrādi! Tas nav ne vien bezprātīgs uzņēmums, bet solis, kas pa-

plašina un padziļina mūsu tirdzniecību, iznesdams to no sava avota, iekšpilsētas

Kaļķu ielas, uz priekšpilsētām — —» Konrāds Bornhaupts nošņācās pa otrai

lāgai .. . «Mani kungi! Mūsu pilsēta aug. Arī tirdzniecība nevar palikt savos

agrākos apmēros, tai jāaug visam līdzi . . . Izrādās, ka tikai Hipotēku biedrība

to negribētu saprast ..
. Pat tagad, kur Krauklīša būves nākušas gatavas un ir

izīrētas, tā ka viņu ienesība ir skaidri konstatējama, Hipotēku biedrība nezin aiz

kāda iemesla paliek pie sava agrākā lēmuma, liedz Šim vīram kreditu, viņu nepel-
nīti apbēdinādama un mūsu pilsētas attīstībai

par ļaunu ...»

«Taisnība, taisnība, konsula kungam pilnīgi taisnība!» kāds vīrs ar melnu

bakanbārzdu priecājās. Tas bija pirmās ģildes tirgotājs Andrejs Balodis
.. .

«I
nu, tā ir taksācijas komisijas darīšana!» Konrāds Bornhaupts no jauna

nošņācās. «Ja tam vīram tur kādi ienākumi ir, tad lai viņa par to pārlieci-

nājās ...»

«Mēs sagaidām un noteikti pastāvam, lai tas tiktu izpildīts!» konsuls piebilda.
«Tu, Konrād, dod rīkojumu, lai tavā resorā katram tiek dots, kas viņam pie-
nākas . . .»

«I nu!» Bornhaupts nošņācās. «Lai viņš iesniedz attiecīgu lūgumrakstu...»
Ar to lieta bija izšķirta. Jo, lai

gan
«Konrāds» gulēja uz Hipotēku biedrības

kapeikām kā nelabais un bija tik stūrgalvīgs, ka viņu tikpat kā iecirtušos zirgu

ne ar kādām laužņām nevarēja nogriezt uz jauna ceļa, — tad, ja tas reiz sacīja,
lai iesniedz lūgumrakstu, tad viņš ar to bija padevies ...

Vārdu ņēma brīvkungs fon Bimmelšteins. «Konsula kunga aizrādījumi itin

pareizi un ir jāņem vērā, ja mēs patiešām gribam nodibināt labāku saticību ar

mūsu līdziedzīvotājiem. Krāsu jautājums «Selonijai» ir bieži cilāts, bet iznākums

arvien bijis negativs. Protams, ka tad, kad krāsas izsniedz kādai jaunai korpo-
rācijai vecās pastāvošās korporācijas, tām arī vajaga kādas garantijas par to, ka



885

jaunā korporācija izpildīs komangu. Tādēļ ir vajadzīgs zināms pārbaudīšanas
laiks. Man šķiet, ka te jau varētu konstatēt gatavību un krāsu atļaušanai vairs

nevarētu būt kavēkļu. Bet blakus tam, te ir vēl kāds otrs cēlonis. «Selonija» ir

savā laikā atdalījusies no «Konkordijas», un par šādu atkrišanu konkordi ir zvē-

rējuši nekad nebalsot par labu «Selonijas» krāsām — —»

«Man būtu jāpaskaidro, zem kādiem apstākļiem atkrišana notikusi,» Konstan-

tins Pēkšēns iebilda. ««Konkordija» bija vienīgā korporācija, kura uzņēma lat-

viešus savā vidū, bet viņa uzņēma tos tikai līdz zināmam skaitam. Tiklīdz šis

skaits bija pilns, tālākie kandidāti bez kāda motiva tika izbalotēti »

«Itin pareizi!» fon Bimmelšteins paskaidroja. «Jo, kā teic, tad ir manīti

centieni no latviešu puses dabūt korporācijā savu majoritāti, pēc kam izdarīt pa-

lasta revolūciju, t. i., pārvērst korporāciju pilnīgi par latvisku . . .
To vācu biedri

mēģinājuši aizkavēt, un tādēļ arī tas naids. Man tomēr šķiet, ka patecējis jau

diezgan ilgs laiks, kas visam liek apaugt ar zāli, un tagadējā nopietnā momentā

izlīgšana var notikt. Protams, ka galējais vārds te sakāms ne mums, bet žaržetu

konventam*.
..

Es tomēr tiecos uz domām, ka krāsu atļaušana «Selonijai» ir

tikai laika jautājums . . .»

«Tas būtu ļoti vēlami,» konsuls piebilda, «mēs ar gandarījumu to

dzirdam ...»

«Es esmu arī tajos uzskatos, ka mums jāpanāk vienošanās ar mūsu līdz-

iedzīvotājiem uz visas līnijas,» fon Bimmelšteins turpināja. «Bet tas var notikt uz

zināmas platformas. Mūsu līdziedzīvotājiem būtu jāatzīst kontinuitātes princips,

jāpieņem mūs' baltu tradīcijas, jo pašiem viņiem tādu trūkst. Un, otrkārt, tiem

būtu jāatzīst mūsu inponderabilijas, kas atkal sakarā ar tām pašām tradīcijām,
kādu latviešiem nav un caur ko mums jau daudz kas šūpulī likts bez mūsu pašu
piedzīvojumiem (Zuthun) — —»

Skaļi aplausi no vācu jaunatnes puses pārtrauca šos vārdus, turpretim latvieši

taisīja garus skeptiskus ģīmjus. «Kā tas saprotams?» Kārlis nevarēja nociesties

neiesaucies. «Kontinuitāte būtu tik daudz: mums jāatzīst, ka viss, kas līdz šim,

paliek tāpat arī uz priekšu! Un tās inponderabilijas: mums jāpadodas jūsu ga-

rīgā vadībā, tādēļ ka jums ir kaut kas iedzimts, ka arī it labi var būt garīgs
nespēks un impotence ...»

«Nevajag to lietu ņemt tik krasi!» fon Bimmelšteins sarauca pieri. «Konti-

nuitāte vēl nenozīmē, ka nevarētu pielaist nekādas pārgrozības, jo pasaulē viss

nemitīgi pārgrozās un jauni laiki prasa savas tiesības! Bet ir jāņem vērā, ka daba

nekur netaisa lēcienus, un tā arī sabiedrībā un politikā jaunajam vajag dibināties

uz veciem, izmēģinātiem pamatiem. Sabiedriskā attīstība nedrīkst zaudēt sakarus ar

pagājību. Un, kas attiecas uz inponderabilijām, tad taču nevar būt divēju domu,

ka mūsu audzināšana, mūsu garīgais mantojums no mūsu priekšgājējiem mums

dod zināmas pozitivas īpašības, kādas nevarēja iegūt tādas tautas piederīgie, kam

nav kultūras tradiciju . . .»

«Bet šo tautu piederīgiem arī nav nekādu negativu īpašību un iedzimtu trū-

kumu,» Kārlis atbildēja. «Tiem turpretim ir svaigas, nesamaitātas asinis, nesabo-

jāti nervi un asa saprašana . . .»

Vācu pusē bija manāma nepacietība. «Mēs te iestiegam neauglīgās debatēs,

kuras nav uz tik ātru roku izšķiramas,» sapulces vadonis piezīmēja. «Par katru

lietu varēs sacīt «pro» un arī «contra». Medaļai ir divas puses: «averss» un «re-

verss». Ir labas īpašības mums un arī mūsu līdziemītniekiem, un arī mums katram

* Visu korporāciju kopējai vadības organizācijai. (Red.)
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savi trūkumi. Tā lieta ikvienam būs skaidra, un tādēļ iestigt še kādos teorētiskos

apcerējumos būtu lieki un nevestu mūs pie spraustā mērķa. Labāk ir ķerties lietai

pie pašiem ragiem, aizrādīt uz konkrētām parādībām vienā vai otrā pusē, tādām,
kuras būtu novēršamas, un atkal tādām, kuras būtu veicināmas. Tā mēs drīzāk

panāksim saprašanos . ..»

«Lietas skaidrības dēļ tomēr no svara aizrādīt uz tiem pamatiem, uz kādiem

mēs varam un gribam vienoties,» barons piezīmēja. «Pretējā gadījumā vienošanās

uz katriem noteikumiem jau būtu kapitulācija. Bet mēs nekapitulējam, mēs pieņe-
mam tikai kompromisu ...»

Atkal jaunie vācieši aplaudēja.
«Es piekrītu tai taktikai, kādu ieteic nopelnu bagātais konsuls Rabemanis,»

redaktors Richards fon Ruecs ņēma vārdu. «Mums vajag ņemt vērsim tieši aiz

ragiem. Es domāju latviešu preses nekoleģialitāti. Ne vien pret vāciešiem pastā-

vīgi tiek kūdīts, bet arī tas, kas vācu presē rakstīts, sagrozīts un nostādīts pavisam
aplamā gaismā. Tā manā avīzē «Zeitung fūr Stadt un Land» bija attēlots, ka

ļaudis neracionāli rīkojas ar pārtikas vielām, pievests, ka kāds strādnieks ēdis

žāvētu lasi bez maizes. Otrs aizrādījums bija pret žūpību, jo kāds otrs zemnieks

jau mēnešiem ilgi kādā šejienes vīna pagrabā nodzerot ik dienas IV2 pudeles
krievu šampanieša. īstenībā ņemot, vienkārši reportieru ziņojumi, neko nedomājot,
pie kam avīze tur nekādu stāvokli nebija ņēmusi. Bet jums vajadzētu lasīt, ko

latviešu prese no tiem iztaisīja! «Latvieši ēd laša gaļu, — kā viņi to drīkst?!»

(Kārlis no vietas: «Tas ir pret kontinuitāti!») «Zemnieks dzer šampanieti, —kā

viņš to drīkst?!» (Kārlis no vietas: «Jo tā ir vienīgi vāciešu inponderabilija?»)
Sakiet, vai tā var veicināt labu saticību vietējo tautību starpā? . . .»

Jau pieteicās pie vārda Vēbers un bija paredzamas sīvas cīņas starp abiem

redaktoriem. Kārlis jutās maldināts no tā, ko bija sagaidījis; tā bija zaudēta

lieta, revolucionārs gars izčibēja smieklīgos sīkumos. Sagaidāmo soļu lietā, apvie-

notas frontes vietā pret krievu barbarismu, tikai tukšu salmu kulšana! Velti notē-

rēts laiks, sarunas ne pie kā nebija novedušas, izņemot, ka Krauklīts nu varbūt

dabūs kreditu un varbūt «Selonija» dabūs krāsas — no vācu. žēlastības. Nekādas

drosmes un apņemšanās dēļ nākotnes, nekādas vīrestības, tikai laipošana, kom-

promisi un dūres rādīšanas kabatā!

Lai viņi spriež līdz rītam
. . . viņam negribas vairs! Labāk ārā uz balkona,

kur svaigāks gaiss, var brīvi iemest savu kausu, uzdziedāt savu dziesmu un vis-

ļaunākā gadījumā ieplēsties. ledams ārā, tas vēl dzirdēja vārdu maiņu starp Vē-

beru un fon Ruecu, kurš sevišķi nikni uzbruka «Dienas Lapai». Tā izķēmojot
baznīcas dziesmas un esot «eine wahre Stinkpflanze».

Te ārā raibā publika čaloja un vārījās tikpat kā ietrakota jūra . . . Tur jaut-

ras dziesmas, te runas, tur humors, te asas piezīmes
. . .

Pie atsevišķiem galdiem
sasēdušās tās visraibākās sabiedrības, te balts, te konkords, «sēlis» un rubonis,

netrūkst «velecis» un arī viesu no Tērbatas: livoņi, kuroņi, rigenši . . . visdažā-

dākie kulieri, un netrūkst pa starpām arī mežoņu spožo pogu un misiņa plecu
emblēmu. Te schmolis, tur pereat, te vivat, fiducit moris! Ar vārdu sakot, fra-

ternizēšana, ieplēšanās, iemesli nākamām menzūrām!
. .

.
Visizlaistākais un jautrākais likās būt Kuniberts Rabemanis baltu kulierī un

augstā viksē . . . Savu iekšējo satricinājumu tas mēģināja apsegt ar ārēju līgsmību

un buršikozumu. Viņš tukšoja kausu pēc kausa un turēja trakas, pārgalvīgas
runas

. .
.

«Tādēļ vivat, cresceat, floreat visiem, kam pāris veselu kāju stilbu, stipra

roka, ass skatiens, spēcīgas plaušas, veseli pieci jutekļi, droša dūša, jautrs dzīves
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prieks un izmēģināts medību ierocis! Pereat visiem olektsbruņiniekiem, rečitato-

riem, lielmutēm un atkal vairulīgiem briļļotiem, kurus nesastop dzīrēs un pie vīna

sulas, bet pie tintes švakalus un kvasas! Pereat šiem spalvu varoņiem (Feder-
fuchser), kuri nostājas pret publiku, tikai gudri pirkstu pie deguna pielikuši, bet

kuriem pret katru, kas cienīgi paceļ galvu un droši atmet pakausi, ap lūpām tikai

izsmejošs smīns!
...

Es lebe die noblen Passionen
.

.
.»

Ko viņš ar to gribēja teikt, to Kārlis īsti nesaprata. Tā jau vispār bija baltu

īpašība, ka viņi gan gribēja ko teikt, bet neuzdrošinājās izteikt līdz galam.
Te viņš pamanīja Kārli, kurš gribēja paiet garām viņa galdam, un aizstājās

tam ceļā
. . .

«Nu, nu, ieplēšanās,» Kārlis pie sevis nodomāja. Asi viņi viens otru

mēroja ar acīm
.

.
.

Piepeši Kuniberts paķēra pilnu putojošu kausu un sniedza to Kārlim, un ar

savu slimo roku, cik labi varēdams, paņēma sev otru.

«Schmollis!» viņš sacīja.
«Fiducit!» Kārlim cits neatlika kā atbildēt un uz to iedzert, kam sekoja

sabučošanās, studentu draudzība. Jo tā tas bija parasts, lai gan Kārlim nebija
diezin cik omulīga šī junkura tuvošanās, jo viņš taču bija devis viņam iemeslu

taisni uz pretējo.
«Lai

gan es latviešus neieraugu,» junkurs sacīja, «es tomēr nevaru noliegt, ka

jūs esat jauna un spēka pilna ļaužu suga! . . .Pilna apņemšanās ar noteiktu gribu
uz mērķi .. .

Bet tie tur iekšā» — — viņš rādīja ar savu savītušo roku -—• —

«viņi ir morituri! .
.

.
Mūsu lieta ir zaudēta

...
un tamlīdz arī jūsu ...»

«Jūsu, — varbūt?!» Kārlis attrauca. «Bet jūsu lieta nav mūsu...»

«Bet ko jūs darīsiet, kad mēs pasaules ugunsgrēku tomēr iededzināsim?!» jun-
kurs vēl piebilda. «Vai jūs glābsiet krievu reakciju?»

«Jūs pasauli nekad neaizdedzināsiet, pat neiesildīsiet!» Kārlis noteikti sacīja.
«Jūsu nemiera gars nav vairāk kā vētra ūdens glāzē. Par ko tad jūs uzstājaties?
Par saujiņas izredzēto interesēm, par aprūsējušām privilēģijām. Lai tās tiktu uz-

turētas arī uz priekšu uz nospiestās tautas rēķina? . . . Tad jau krievu reakcija ir

solis uz priekšu, jo tā vismaz ārda jūsu privilēģiju cietokšņus un visu nivelē

(nolīdzina). Un, kad tā būs diezgan ārdījusi
.. .

kad smagi nospiestā tauta

atņems elpu un pienāks viņas dusmības diena, — tad velsies troņi un tiares, bet

arī jūs tiksiet līdzi noslaucīti! .
.
. Jūs pasauli aizdedzināsiet, jūs, kas gribat atdzī-

vināt mirušo pagātni?
..

. Nemūžam! Neviens neaizdedzinās pasauli, kam nav

drošu soļu uz nākotni ...»

«Servus!» junkurs norāva sarunu un jau gandrīz konvencionāli palocījās ..
.

«Mēs paliekam tātad katrs pie sava
..

. Mēs abi steidzamies uz mērķi, jautā-

jums, kurš pirmais to sasniegs? .
.

.»

«Tikai tas, ar kuru ies tauta!» Kārlis, galvu pacēlis, atbildēja. «Servus!» Arī

viņš palocījās un devās pie savējiem, kurus redzēja pie kāda galda otrā malā . . .
Te tiešām bija jautra kompānija seloņu, kuriem piebiedrojušies daži vācieši

un letoņi, kas pie gadījuma bija Rīgā, starp tiem Fridols un mūžīgais students

Alberts Mikentāls. Onkuļa vadībā tie dziedāja savas dziesmas, turēja runas, trieca

un līgsmoja, ka visa apkārtne skanēja. Ar vārdu sakot, tie apmierināja savu dzī-

ves salkumu. Jo ir taču arī studentu dzīve vienmuļīga un pelēka . . .

Tādos brī-

tiņos tad nu parādās īstais cilvēks
.. .

viss, kas nomākts un aizturēts, laužas

nevaldāmi uz āru .
.
.

Pašlaik te tika āzēts kāds jocīgs «akadēmiķis», resnu vēderu, tievām ciskām,

īsi apcirptu dzeltenu galvu un gaunerīgām, nedrošām acīm . . .
Visur viņš stādījās

priekšā, bet nekur netika pieņemts.
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«Mans vārds Kamenskis, akadēmiķis,» tas stādījās arī te priekšā. «Esmu

nobeidzis ar labām sekmēm vairākas fakultātes.»

Neviens viņam neminēja savu vārdu pretim un nepriecājās iepazīties. Tikai

noskatījās no galvas līdz kājām kā uz kādu ērmu
...

«Es labprāt gribētu ar saviem tautiešiem parunāt par vispārējām lietām,» tas

turpināja. «Par valodas jautājumu, par ortogrāfiju. Gotu alfabēts mums atme-

tams, latiņu arī nav pilnīgs —» — «un tādēļ vajag pieņemt krievu!» onkuls viņu

pārtrauca. «Mēs jau zinām, jūs esat tas «latišs» no «Rižskij Vestņik»
..

.»

««Rižskij Vestņik»ā es rakstu
gan

šad un tad,» tas atbildēja. «Bet es piesūtu
arī latviešu laikrakstiem, ja tie uzņem . . .»

Te uzreiz tas iztrūcies apstājās, jo tepat tuvumā ap lieveņu trepēm bija traka

jakts. «Pipirs, sintemal der Halunke!» vācu burši sauca uzsaukdami. «Zum Teu-

fel, was hat der Kerl hier zu schaffen?!» (Pipirzs, tas halunka! Kas, pie joda,
šim tēviņam še darāms?!)

«Ich attakiere Sie garnicht!» kāds drukns, kalsnējs vīrs ar melnām ūsām iz-

misis pretojās. «Mit Ihnen will ich garnicht verkehren, ich suche den Herrn

Leonid Witwitzky ...» (Es jūs nemaz neaiztieku. Ar jums es nemaz negribu

satikties, es meklēju Leonidu Vitvickij kungu.)

«Heraus mit dem Schuft!» balsis palika arvien draudošākas. «Haut ihn nie-

der!» Un piepeši viņa platmale noripoja pa trepēm dārzā, viņš pats, no pļaukām

sagrīļojies, nodulburoja tai pakaļ . . .
(Ārā ar to blēdi! Sitiet viņu nost!)

Piecēlies tas izrāva savu revolveru un, atpakaļ kāpdamies, draudēja: «Ach-

tung! Wer mich anzurūhren wagt, ist ein Kind des Todes!» (Uzmanīt! Kas

uzdrošināsies mani aizskart, ir nāvei ziedots!)
Neviens jau viņu neaizskāra un viņam nesekoja kā tikai izsmejoši un līdz

nāvei aizskaroši smiekli. Tā, atpakaļ kāpdamies un atticis kādus soļus atpakaļ,

viņš piepeši mainīja fronti, pagrieza saviem ienaidniekiem muguras pusi un skrie-

šus likās uz vārtu pusi
.

«Latišs», to redzēdams, kā «fimberis» bija pāri barjerai un likās uz otru pusi,
it labi nojauzdams, ka tas var attiekties arī uz viņu. Viņš ar Pipirzu reizā bija
atnācis, cerēdams te atrast kādus domu biedrus vai nopietnus oponentus. Tur-

pretim tas sastapa te tādu gaisu, ka juta jau «djavolu» savā pakausī. Viņš tādēļ
labāk lika ļekas vaļā, jo drošs paliek drošs un bēgt ir gan kauns, bet dažreiz

veselīgs
.
. .

Abus bēdzējus pavadīja uzvarētāju smiekli un gaviles.
Ka ienaidnieks aizdzīts, par to tik vācieši, kā latvieši sajuta vienādu prieku

un savā ziņā jutās it kā vienoti. Viņi dziedāja skaļi savas tautas dziesmas, un šur

tur grupas pārcēlās vieni pie otriem, šaurākā satiksmē
. . .

Arī «seloņu» galdam tuvojās vairāki balti. «O, unsere Landsleute, Kurlān-,

der . . .

wollen wir fraternisieren
.
. . (Ai, mūsu tautieši, kurzemnieki

.. . brāļo-
simies.) Uzdzied mēs vien īst' tautdzēsm . . . Halo . ..»

Pirms pildīja kausus un tos iedzēra, tad viens no tiem iesāka: «lepūš manam

kuiļam »

Nenoliedzami tā bija ļoti populāra tautu dziesma, jo to dziedāja it visi lauku

gani. «Bet pagaidi, brāl,» onkuls viņu apturēja, «tā nav tā īstā meldija
.. .

Uz-

dziedāsim viņu īstā meldijā.»
Intonēdams «Die Wacht am Rem» meldiju, onkuls iesāka: «lepūš manam

kuiļam » un viss koris et tutti quanti līdzi
.
.

.

To vācietis nevarēja paciest ...
tā bija svētuma aizskaršana .

.
. Acumirklī
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alus glāzes lija acīs, stoki gāja pa gaisu, deķeļi lidoja un krēsli lūza. Galu galā
viena ontlīga izkaušanās

. . .

Beidzot, kā pēc katra kara, — miers, pirms pagaidām, galējais līgums var

nākt tikai pēc dienām
. . .

Attiecības starp vācu un latviešu korporeļiem bija kļuvušas atkal asākas kā

jeb kad.

«Nu mūsu krāsas atkal pie velna!» Knābis, ejot uz mājām, domīgi ieminējās.
«Bet šoreiz ne caur manu vainu!» Befis priecājās.
«Desmit gadu esam gaidījuši, desmit gadu gaidīsim vēl!» onkuls noteica. «Ko

laiks mums nesīs, tas neizbēgs . .
.»

Divdesmit sestā nodaļa

Pienācis bija tas gadalaiks, kad notiek biedrībās slēgtas un publiskas balles,

maskarādes, notiek visgarām gada sapulces, runas vīru un direktoru vēlēšanas
.. .

Sis ir tas gadalaiks, kad likteņos notiek virzienu maiņas, cerības piepildās
vai viļas. Balles krāsnesim dod izdevību iepazīties ar daiļu, turīgu tautas meitu,

to bildināt un sev rezervēt ar visu pūru. Maskarādēs precību gados atronošās

jaunavas atron iespējamību precības spējīgus vīriešus ievilkt savos tīklos un tad

ar laulības saitēm pie sevis saistīt uz visu mūžu! Gada sapulces sniedz izredzes

pilsonim, vai nu tas būtu literāts, vai saimniecības vīrs, tikt
par runas vīru un,

vēl jo vairāk, par direktoru kasē, pie kam atveras kredits pašam un draugiem.
Dažureiz laime nāk rokā tīri vai pati no sevis, kā maiga jaunava! Bet dažreiz

tā jāņem ar varu, jātaisa aģitācija, jāpulcē vēlētāji un jāgāž vecie direktori, kas

ne ikreiz izdodas
. . .

Arī Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrības krājaizdevu kasē bija gai-

dāma sapulce, no kuras ļoti daudz atkarājās Pēterim Krauklītim. Būt vai nebūt!

Vienā ziņā gan viņa stāvoklis bija uzlabojies, jo uz konsula Rabemaņa ener-

ģisku iejaukšanos viņš bija dabūjis uz vienu daļu no savas būves hipotēku kre-

ditu. Caur to viņa pasākums dabūja pavisam citu nozīmi un dzīvības spēju. To

būtu vajadzējis atzīt arī viņa līdzdirektoriem un viņa plānus nu galīgi pabalstīt,
kamēr tas tiek galīgi cauri.

Viņi turpretim joprojām nemitējās viņam pretim strādāt. Jau pie hipotēku
kredita tie cēla grūtības, tā ka viņš to nevarēja uzņemt uz visu savu būvi, bet

tikai uz vienu daļu. Jo tie neatkāpās ar kases obligācijām otrā vietā, kā tas visur

parasts, tādēļ ka hipotēku biedrība aizdod tikai pret pirmo naudu. Pie visiem

citiem direktoriem, kad tie uz savām mājām uzņēma hipotēku, kase ar savām

obligācijām atkāpās otrā vietā, tikai Krauklītim viņi to nenovēlēja.
Krauklīts tātad bija spiests savu imobiliju dalīt, tā ka uz vienas daļas palika

bankas parāds, otru tas ieķīlāja hipotēku biedrībā. Hipotēku aizdevums gan bija
labāks un lētāks par bankas parādu, tomēr zem šādiem apstākļiem tas iznāca vēl

arvien par šauru. Viņam trūka pietiekošā rīcības kapitāla, tā ka vajadzēja visādi

lāpīties, nokavēt procentus, aizķert no kasei piederīgās mēbeļu magazinās nau-

das utt. Pa draugam dzīvojot, jau galu galā viss būtu iznācis pareizi, bet citi di-

rektori uz to vien raudzījās, kur viņu varētu ķert. Viņi izdarīja mēbeļu magazinā

piepešu reviziju, pēc kuras atsvieda viņu no direktora amata ne vien tur, bet arī

pašā kasē. Un, tā kā tas par savām obligācijām bija procentus nokavējis samak-

sāt, tad uzteica tam visu parādu. Ar vārdu sakot, viņi bija nodomājuši to

izputināt!
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Bet viņš tiem pasacīja acīs:

«Kā gribat, draugi! .. . Jūs jau varat to darīt, bet es darīšu to, kas manos

spēkos. Gruntsgabali kreposta nodaļā ir nošķirti
. . . pateicos jums par to pakal-

pojumu! ... Ja jūs gribat jums ieķīlāto pārdot vairāksolīšanā, tad es to faktiski

nošķiršu ar brandmūri. Tad nebūs vairs svabadas caurejas no Marijas ielas uz

Dzirnavu ielu un otrādi
. . . Dzirnavu ielas gals ar savu vienu izeju var iztikt,

jo tur tikai dzīvokļi un darbnīcas. Bet ko jūs darīsiet ar veikalu kvartālu pie
Marijas ielas? Vērtība vēl ir tikai tiem veikaliem, kas pie pašas ielas, bet ko

jūs darīsiet ar otro un trešo kolonu, kas ielas mājai iet līdzteku? Kurš veikalnieks

tur līdīs iekšā, ja tur nebūs vairs nekādas pasāžas? Tādēļ jūs procentus man

pagarināsiet un aizdosiet man vēl kādu sumu no jauna. Pretējā gadījumā es jums
vairs ne kapeikas nemaksāšu un, ja jūs ķersaties pie mana īpašuma, tad izdarīšu

to, ko sacīju ...»

Direktori, to dzirdot, tīri vai sastinga, ne tik daudz par to, ka kasei tādā gadī-
jumā paredzams drošs zaudējums, bet

par Krauklīša apbrīnojamo veikalniecisko

ģēniju. Zem tādiem apstākļiem jau kase nepavisam nedrīkst likt viņa īpašumu uz

pārdošanu, bet ir spiesta joprojām viņam palīdzēt. Arī Olufejeva ģeniālam

priekšlikumam, — proti, kad Krauklīts apsiks, kase varēs viņa grandiozo pasā-
kumu vest galā un vienam būs laba direktora vieta, — vairs nebija nekādas vēr-

tības! Jo viņi jau atrastos Krauklīša varā, un tas mūrē viņiem caurumu cieti
.. .

Olufejevs gan diaboliski nosmīnēja, bet bija spiests atzīties: «Tātad Krauklīts

mums liek revolveru uz krūtīm un ne mēs viņam!»
Bisnieks spļāva baltu vien, bet Pūcīts, lietu pārdomājis, sacīja: «Es likšu

tavu priekšlikumu priekšā direkcijas sēdē un rīt tev par iznākumu paziņošu . .
.»

«Nu?!» direktori viens otru jautājoši uzlūkoja, kad Krauklīts bija aizgājis.
«Zander Martinson, kādas tavas domas?!

.
. .»

Bet tas, kā jau tādās reizēs parasts, taisījās pa durvīm laukā. «Ko jūs ar

balsu vairumu nospriedīsat, tam es piekritīšu ..
.» Palikušie raustīja plecus un

nesamanīja, ko darīt. Pūcīts beidzot sacīja:
«Es domāju, būs jāpiespriež viņam, jo tādu risku kase uzņemties nevar, ja

viņš to izdara
.. .

Neko darīt. . . citreiz būsim gudrāki!
.

. .»

«Bet, ja dod, nekad visu sumu uz reizi!» Olufejevs iesaucās. «Diezin kādas

kombinācijas viņš vēl neizved, ja viņam tā nauda rokā?! Tikai, cik katru nedēļu
nostrādāts un cik var uzrādīt rēķinus, tik izmaksā

..
.»

«Pilnīgi manas domas,» Bisnieks piebilda. «Mēs neierādīsim to, ka no viņa

draudiem bīstamies, bet darām to pa draugam. Viņam, āre, nemaz nevajag zināt,

vai mēs viņam līdz galam dosim? Izturas viņš kā cilvēks, mēs viņam palīdzam;

grib tas taisīt niķus — ne kapeikas vairs! Āre, tā vajag strādāt
. .

.»

Krauklītim arī tika pasacīts, ka jaunais kredits piespriests viņam tikai kā

draugam, un,
kā uz priekšu būs, tas atkarājas no viņa paša turpmākās izturēšanās.

Bet, ja tie domāja viņu ar to samierināt, tie rūgti maldījās. Tas sajuta nāvīgu naidu

pret viņiem līdz pat sirds dziļumiem. Un arī dienlapisti ne domāt nedomāja viņu*
turēt par draugu, kamēr tas bija «Baltijas Vēstneša» un Latviešu biedrības pie-

kritējs. Grūto apstākļu spiests, tas savu dalības zīmi kā «Baltijas Vēstneša»

izdevējs bija pārdevis jau citam, tomēr zvērēja uz katra vārda, kas «Baltijas
Vēstnesī» rakstīts.

Un
par to viņi tam lika sajust, kur vien varēja! Bija jau arī daži mazāki

aizņēmumi bez obligācijām vai arī Krauklīts bija kādam citam galvojis, kas

nemaksāja. Tādus parādiņus viņi bez žēlastības izsūdzēja un mēģināja pieķer-
ties pie viņa kustamās mantas. Ka Krauklītim ik mēnešus pārreiz aprakstīja
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mēbeles, tas bija kļuvis par paradumu. Tāpat viņi mēģināja pieķerties kuģnie-
cības biedrībai «Austrai», kur Krauklīts bija viens no atbildīgiem biedriem,

direkcijas loceklis un kasieris. Uz tā pamata tad kases advokāti meklēja tur

rokā Krauklīša mantības daļu, un nevarēja piestāt Rīgas ostā neviens «Austras»

kuģis, kuram viņi nebūtu pasteigušies uzlikt arestu. To viņi darīja, tā sakot,

ar sevišķu baudu un prieku. Tikai pateicoties Krauklīša advokāta, Fr. Vein-

berģa, rosībai un neatlaidībai, tur nekas neiznāca, jo viņš pārsūdzēja augstākā
instancē, kura arestu atkal atcēla. Tomēr Krauklītim lieta arvien bija nepatī-

kama, jo tiesas maksāja naudu, viņš mūžīgi arvien kā parādnieks tika vazāts pa

laikrakstiem un bojāts viņa kredits. Veinbergs, blakus minot, līdz ar jaunām
tiesām bija atdabūjis arī savas advokāta tiesības, praktizēja tagad kā zvērināts

advokāts (pēc nokalpota gada kā gubernatora kancelejas sekretārs), un viņa
lielākais prieks bija cīnīties ar kases advokātiem

ap
«Austras» kuģiem.

Pēters Krauklīts redzēja, ka kases direktori viņam neparko negrib atļaut
iesakņoties un dzīvot. Viņa veikaliskie pasākumi izvērtušies tādos apmēros, ka

viņš bez plaša tekoša kredita nevar pastāvēt, bet, ja šie vīri paliek arī turpmāk

viņa kredita noteicēji, tad tik daudz viņš saprata, ka tam beigas! Viņam atlika

tikai vēl viens: cīņa uz dzīvību un nāvi ar tiem! .
. .

Bija jācenšas visiem spē-
kiem uz to, lai viņi no saviem amatiem tiktu gāzti vai arī viņu noteikšana apro-

bežota līdz minimumam. Tā kā ar šiem direktoriem Latviešu biedrības aprindas
vispār bija nemierā un arī plašākās aprindās tiem netrūka apskaudēju un ienaid-

nieku, tad Krauklītim, — ievērojot vēl viņa plašos veikaliskos sakarus, — nebija

grūti dabūt sev domu draugus. Pa daļai aiz praktiskiem aprēķiniem, pa daļai
aiz idejas vai citiem mērķiem nodibinājās organizācija ar plašu aģitācijas fondu.

Bija vīri, piemēram, lieltirgotājs Andrejs Balodis, kas nežēloja pat savu simtu,

tikai to lietu vajag vest cauri! Ja šos «melnos» izsviedīs no kases, arī «Dienas

Lapai» būs mute cieti. Lai to panāktu, tad pirms pret kases direktoru rīcību

vajadzēja sacelt vispārēju neuzticību, tautas īgnumu un dusmas, tā ka viņi pilnā

sapulcē nemaz lāgā nevarēs rādīties. Protams, ka «Baltijas Vēstnesis» jau nu

darīs savu,
bet ar to vien nepietika. Tā kā līdzekļi atļāva, tad varēja pieņemt

arī algotus aģitatorus un biedru apbraucējus.
Par tādiem tika izraudzīti divi ļoti noderīgi spēki, proti, Latviešu biedrības

garderobjers Hofmanis un tās pašas biedrības sulainis Kalniņš. Par abiem va-

rēja sacīt, ka tie strādās ne tikvien naudas, bet idejas dēļ, jo- vairāk dien-

lapistus nevarēja ienīst, kā viņi tos ienīda. Hofmanis katrreiz, kad ķērās pēc sava

tabakas
raga un ņēma prīzi, sacīja to prātīgo vārdu: «Kamēr tos melnos velnus

no tās kases neizdzīs, tāpat kā te Latviešu biedrībā, — jaukuma tur nebūs!
. .

.»

Un Kalniņš, liels vīrs, tumšu seju un melnu, spožu bārzdu, kases direktorus

nemaz citādi nesauca kā
par «līķu andelmaņiem» . . . Ko vien šie abi vīri zināja

sliktu par Pūcīti, Bisnieku un Olufejevu, to arī viņi bez žēlastības pauda

pasaulei. Tajā ziņā aģitācija bija nostādīta, var teikt, priekšzīmīgi . . .
Ne mazāk rosīgs savā laikā bija Fr. Veinberģis. Viņš rakstīja «Baltijas

Vēstnesī» un gatavoja jaunus projektus, kurus celt priekšā kases pilnā sapulcē.
Arī viņš nevarēja aizmirst to, ka cik labus padomus tas kasei jau gadiem devis,

cik projektus jau iesniedzis, bet sapulces tos arvien gludi atraidīja. Šoreiz tam

nu tā nebūs būt, un tādēļ tas biedrībā iesauca klusas apspriedes no tādiem

Latviešu biedrības cilvēkiem, kas tamlīdz kases biedri.

Apmierināts viņš pārskatīja kluso sapulcīti, kura bija sanākusi klusās, neuz-

krītošās blakus telpās. Bija savu cilvēku 50, visi viņam pazīstami vaigi: Ērkulīts,

Ābrams, Linde, Viktors Lībeks, arī Lieknejs, kurš latviešu "lietas laba Hipotēku



892

biedrībā bija cīnījies pret delegāciju sapulcēm; tālāk krusta Lācis, mašinu Stein-

berģis, lielais Vikmanis un citi, sevišķi abi sirmie biedri Kreilis un Mikentāls,

kuri ieradās tikai ļoti svarīgās reizēs, kā, piemēram, pilsētas vēlēšanās. Ka tie

arī šoreiz viņa aicinājumu atraduši par tik svarīgu, tas Fr. Veinbergam ļoti

glaimoja. Paši svarīgākie dūži, Pēters Krauklīts un zvērināts advokāts Juris

Lazdiņš, lai neuzkristu, ieradās tikai vēlāk, advokāts Zaķīts nemaz nerādījās.
«Bet es tur redzu pāris kungu, kuri man nav pazīstami!» viņš beidzot sacīja.

«Kas tur to kungu ievedis?»

«Tas jau ir Ploriņš!» Hofmanis izsmejošu smīnu paskaidroja. «Nu, ko tad

tu, Ploriņ? Tu jau mums savu baisi nedosi
...

tu taču esi «Dienas Lapas»
akcionārs ...»

«Ek, nu, es ar viņiem vairs nepiņķējos!» Ploriņš atmeta ar roku. «Viņi gan

mani tura par savu, bet tas ir labi, es no viņiem visu varu izzināt. Tādi cūkas,
neaizdod man ne 1000 rbļ. priekš krāsns, lai

gan pēc statūtiem kase vienai per-

sonai var aizdot uzreiz līdz 200.000 rubļu. Mēs viņus gāzīsim kā nabagus! Es

jau protu aģitēt, simts jaunu biedru ievedīšu kasē, ja vajadzīgs. Viņi mani tura

par savu,» tas noslēpumaini piebilda. «Rublis iestāšanās naudas, viens rublis uz

biedru naudu, lai tikai kungi man dod naudu, būs biedri, ka lūst ...»

Kalniņš noskatījās uz viņu baltām acīm, «skat, saodis, ka te ir aģitācijas
fonds.» Hofmanis turpretim pārsmiedams sacīja: «Ko nu, Ploriņ, rūpējies velti!

Ja jau biedrus vajadzēs gādāt, tad jau priekš tam būs citi vīri, ne tu!»

Veinberģis nu palika neskaidrībā, jo uzskati, kā tas zināja no saviem pie-
dzīvojumiem, jau arī varēja mainīties. «Es pieņēmu, ka te ir visi mūsu piekritēji,»

viņš beidzot sacīja. «Kas tāds nebūtu, to gan lūdzu atstāt sapulci! . . .»

Tas bija tik skaidri teikts, ka katram to vajadzēja saprast, bet Ploriņš
palika sēžot.

«Bet es redzu tur vēl vienu nepazīstamu kungu!» Veinberģis zīmējās uz

Viķildu Kristapu, kuru viņš nepazina.
«Es tiem velniem!» pēdējais pilnu krūti iesaucās. «Apēda man ne vien seši

tūkstoš rubļu uz obligācijas, bet arī mājas man apēda .. .
Bet to es viņiem

nešķiņķošu ...
kā seseriem tiem vajag no bankas izsprāgt laukā! . .

.»

Viņš iepazīstināja sapulci īsumā ar savu aizņēmuma lietu, par
kuru mēs jau

zinām. Fināls bija tas, ka Kristaps procentus nemaksāja vai arī nespēja maksāt.

Viņš, cilvēks, bija norēķinājis tā: «Ko tad viņi man vairāk var izdarīt kā tās

mājas pārdot?! Obligācija man lielāka nekā parāds, atliks man tūkstoši pieci

seši. Uzsākšu ko citu ...»

Ar vārdu sakot, viņš rēķināja tā, kā jau bija runāts. Te kādā jaukā dienā

tas no kases
saņem pavēsti samaksāt sava aizņēmuma procentus, jo pretējā

gadījumā kase būs spiesta pārdot viņa roku ķīlu. Viņš nemaz lāga neizprot, kas

tas ir, un naudas procentu maksāt tam nav. Te neilgi pēc notecējušā termiņa

viņš saņem otru paziņojumu, šoreiz no Olufejeva, ar uzaicinājumu samaksāt

16.000 rbļ. lielo obligāciju ar visiem procentiem; pretējā gadījumā viņš būs

spiests sūdzēt pie tiesas un, lai nodrošinātu savu parāda segšanu, arestēt viņa
īpašumu

.
.

.

Redzēdams, ka lieta ir nopietna, viņš aizsteidzās uz Rīgu, sagrabina naudeli

priekš procentiem, grib drusku maksāt un noprasa direktoriem, kādēļ tie obligā-
ciju pārdevuši? Tie parāda viņa paša parakstīto reversalu, kas tiem dod tiesību

to darīt
. . . Viņa paraksts jau ir, bet vai viņš pats zin, ko toreiz parakstījis!

Ar Olufejevu nemaz nelon runāt, tas tikai diaboliski pasmīn. «Samaksājiet manu

naudu, un obligācija' ir jūsu ...»
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Nu skrien vēl pie Pudiķa, lai tas palīdz, tāpat kā izgājušo reizi. Bet tas viņam
vairs vainīgs nejūtas un par to lietu i dzirdēt negrib. Viņam gar to nav nekāda

daļa! . . . Tā viņš nemaz labi nedabūja apskatīties, kad bija jau izsūdzēts, izķī-
lāts un no mājām laukā, vairāk nemantodams kā savu paputējušo inventāru un

to, kas mugurā! . . .

«Vai tie ir direktori un tautieši?!» viņš nobeidza savu ziņojumu. «Razbai-

nieki tie ir
. .

.»

Viņa nostāsts bija citiem pārāk interesants un izsauca visādas piezīmes.
«Redzi, kā direktori tiek pie naudas!» bija dzirdamas balsis. «Tādēļ var saprast,
ka viņus ne sviešus nevar izsviest. ..» Bet Kalniņš īgni norūca: «Līķu andel-

maņi! . . .»

«Iz visa tā ir redzams,» Veinbergs rezumēja, «ka ir nepieciešami nostādīt

direktoru rīcību zem kontroles. Kā to panāksim, to pārrunāt ir šīs dienas apsprie-
des mērķis. Tā kā mēs še esam sapulcējušies vienu uzskatu cilvēki, tad nu mums

būtu jāpārrunā viss, lai neaizejam uz sapulci nesagatavoti, zinātu, ko likt priekšā,
kā uzstāties, par

ko debatēt, kā balsot un ko vēlēt. Ir no svara,
ka viss norit

pēc iepriekš sagatavota plāna .
.

.»

«Itin pareizi,» dažas balsis iesaucās. «Vadiet tikai mūs un sakiet, ko mums

darīt. .
.

mēs skatāmies uz jums ...»

«Kases bilance,» Veinberģis attīstīja savu priekšlikumu un pārskatu, «sniedzas

tuvu pie 1 milj. rubļu. Tā ir tautas nauda, kuru turpmāk nevar atstāt bez kon-

troles. Vajag zināt, kam šī nauda tiek aizdota un vai tā tiek aizdota patiesi liet-

derīgiem mērķiem. Tagad par to lemj tikai 5 un zem apstākļiem, kā tagad, tikai

3 cilvēki. Trīs cilvēki tātad par šo tautas naudu ir pilnīgi patvaldnieki un rīkojas
ar to pēc savas patikas

.
. .»

«Pareizi, pareizi,» dažas balsis apstiprināja.

«Nu, var sacīt, ka bez direkcijas jau ari ir vēl revizijas komisija,» Vein-

berģis turpināja, «kuras pienākums sekot direkcijas darbībai. Kā mēs no revi-

zijas komisijas priekšnieka advokāta Lazdiņa zinām, tad viņa to arī dara un ne

vienreiz vien aizrādījusi direkcijai uz viņas pretlikumībām. Bet nu trūkums ir tas,

ka pēc statūtiem nav nevienas iestādes, pie kuras varētu griezties un kura uz ātru

roku varētu lietu izšķirt un direkcijas kļūdas izlabot. Direktori atbildīgi vienīgi

pret pilnu sapulci, un tā sanāk tikai reiz par gadu. Tās sanāk arī tikai uz dažām

stundām, otrkārt, tām stipri gadījuma raksturs, tā ka tur lietas grūti izšķiramas.
No šīm sapulcēm ar balsu vairākumu ievēlētiem direktoriem mēdz būt tanīs arī

balsu vairums. Galvenais, viss atkarājas no sapulces vadīšanas, un pēc statūtiem,

kā mēs zinām, pilnas sapulces vada direkcijas priekšnieks.»

«Un, kas viņam nepatīk, to viņš nemaz nepielaiž pie vārda!» dažas balsis

iesaucās.

«Te nu būtu jācenšas panākt kases pārvaldībā sistēmas maiņa,» Veinberģis

turpināja. «Jo pēc mana ieskata vainojama sistēma un ne tik daudz per-

sonas »

«Oho!» Kalniņš iesaucās. «Sie līķu andelmaņi nebūtu vainojami!?»
«Es gribēju sacīt, ka te nevar līdzēt personu, bet sistēmas maiņa,» Veinbergs

turpināja. «Mums jāpārgroza statūti pēc valdības izdotiem normalstatutiem. Pēc

tiem gan arī pilna sapulce ievēl direkciju tieši no sava vidus, bet ievēl tai līdzās

revizijas padomi, kuras locekļu skaitu nosaka pati pilnā sapulce. Lemšana par

kreditiem un visiem principa jautājumiem piekrīt revizijas padomei, direkcijai

paliek tikai izpildu vara. Ar citiem vārdiem, kā padome nolemj, tā direkcijai
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jārīkojas. Ja direkcija gribētu pārkāpt padomes lēmumus, pēdējā katru brīdi var

sasaukt pilnu sapulci un likt tai lietu izšķirt. Pilnas sapulces vairs nevada direk-

cijas, bet padomes priekšnieks, un tādēļ tās vairs nekad nevar ņemt nevēlamu

virzienu. Varētu vēl statūtos paredzēt pantu, ka padomei tiesība nepaklausīgo
direkciju suspendēt līdz pilnas sapulces "izšķiršanai .

.
.»

Sakustēšanās sapulcē liecināja, ka viņa ar šo priekšlikumu lielā mērā apmie-
rināta un ar bijību nolūkojās uz Veinbergu, kam tik gudra galva. Tikai pats
Krauklīts nebija piekritējs statūtu maiņai tādēļ, ka līdzšinējie statūti deva kasei

tādas brīvības un pavieglojumus, par
kādiem normalstatutos ne sapņot nevarēja.

Viņš nekad nebūtu varējis no kases tādas sumas aizņemties un ar tām operēt, ja
tai būtu jārīkojas pēc normalstatutiem. Bet, tā kā statūtu maiņa bija pats galve-
nais cīņas ierocis, kā aprobežot direktoru varu, tad arī viņš savas atsevišķās
domas paturēja pie sevis.

Arī Kaspars Lieknejs, kurš bija cīnījies pret pilnu sapulču tiesību atņemšanu
no delegācijām Hipotēku biedrībā, redzēja šinī priekšlikumā ko līdzīgu. Bet arī

viņš neko nesacīja un pataupīja savu pulveri izdevīgākam brīdim, kad skaidri

būs redzams, kurā pusē var nostāties.

«Tā kā šinī padomē vajadzēs savu cilvēku 20, tad mums atveras plašas izre-

dzes iedabūt tajā no savas puses ļoti noderīgus cilvēkus,» Veinberģis tālāk

paskaidroja. «Pats par sevi saprotams, ka inteliģentus, vispār populārus cilvēkus

ievēlēs drīzāk. Viņiem tādu nav, bet mums to ir daudz
.. . Vai kādam kāda

ieruna pret manu priekšlikumu?»
«lerunu

nav,
tātad pieņemts!» viņš turpināja. «Lūdzu, tad tādā garā aģitēt,

sapulcē debatēt un balsot. Katrā ziņā šis jautājums tiks plaši jo plaši apskatīts
arī «Baltijas Vēstnesī» . . .

Biedri uz tādiem uzskatiem jāsagatavo ..
.»

Sis jautājums tātad bija nokārtots, un viņi pārgāja uz nākamiem dienas kār-

tības punktiem. «Tālāk mēs prasīsim, lai sapulces vadonis tiktu izvēlēts no pašas

sapulces,» Veinberģis turpināja. «Pēc kases statūtiem to dara gan direkcijas

priekšnieks. Bet visā civilizētā pasaulē tas ir parasts un tā ir godalieta, ka sa-

pulces vadonis tiek vēlēts, jo, kur par pašu direkciju tiesu spriež, sapulces vado-

nim vajag būt neitrālai personai
..

.»

«To jau nu mēs nedabūsim!» Ābrants sacīja. «No sapulces vadīšanas Pūcīts

neparko neatkāpsies.»
«Tas atkarāsies no pilnas sapulces, ja viņa to enerģiski prasa,» Veinberģis

paskaidroja. «Lai prasījumam dotu juridisku pamatu, var iesniegt pret direkciju
kādu sūdzību. lemeslu priekš tam, domāju, netrūks .

.
.»

«Pieņemts!» Lībeks un citi iesaucās. «Un kā kandidātu uz sapulces vadoni

mēs uzstādām Fridrichu Veinberga kungu . . .
Kurš cits gan vēl prot tās sapulces

tik labi izvadīt?!»

«Pieņemts, pieņemts, lūdzam!» visa sapulce kā viens vīrs uzturēja viņa kan-

didatūru. Veinberģim tas ļoti patika, lai
gan viņš to neizrādīja. «Es domāju, ka

šo pienākumu varētu uzņemties arī kāds cits. Bet, ja sapulce prasa, es no tā

neatsakos ...»

Skaļi aplausi, un šis jautājums bija ieskatāms par galīgi izšķirtu.
«Tālāk mums būtu jāgādā, lai revizijas komisijas ziņojums būtu tāds, kas

lietu pietiekoši apgaismo,» Fr. Veinbergs turpināja. «Ja spilgti izceļas nebūšanas

un direkcijas kļūdas, tad mums jo dibināts iemesls prasīt pēc revizijas pa-

domes ...»

Pa tam bija ieradies advokāts Lazdiņš, kurš paskaidroja sekoši: «Revizijas
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ziņojums, kuru es celšu priekšā kā revizijas komisijas priekšnieks, būs ļoti ass.

Sevišķi es apgaismošu tos zaudējumus, kas kasei cēlušies, izdodot uz obligāciju
pārāk par vērtību uz Vecpiebalgas Laugu mājām, un zaudējumus, kas cēlušies

caur Olufejeva mēbeļu veikalu
. . .»

«Lūdzu uzņemt revizijas ziņojumā arī manu lietu!» Viķildu Kristaps spēji
iesaucās. «To, ka direktori man no obligācijas nokrāpuši 6000 rbļ.» Un, kad

Lazdiņš negribēja saprast, viņš tam ātri attēloja lietas apstākļus.

Lazdiņš noraustīja kamiešus. «Kasei zaudējums caur to nav cēlies. Taisni

otrādi, tie viņu ļoti veikli izsargājuši no zaudējumiem . .
.»

«Kā, es lūdzu?!» Kristaps lielām acīm iesaucās. «Tad mans zaudējums nekas

nav?! Es lūdzu celt to priekšā pilnai sapulcei, lai tauta izspriež, kam piekrīt tie

6000 rbļ., man vai direktoriem? Taču man, un tādēļ lai direktori man nokrāpto
naudu atmaksā! ...»

«Ja obligācija ieķīlāta kā rokas ķīla, tad kasei arī tiesība to pārdot,» Laz-

diņš paskaidroja. «Es nezinu, vai tur varēs ko izdarīt
. . .»

Patiesībā viņam šis jautājums bija diezgan kutelīgs, jo bieži vien viņš saviem

klientiem vadīja tādas lietas ar uzpirktām obligācijām, un tās bija tās patīkamākās
un ienesīgākās lietas visā viņa praksē

..
.

«Es sagaidu, ka jūs to celsiet priekšā pilnā sapulcē, es pastāvu uz to! Es

esmu aplaupīts, un aplaupītam arī savas tiesības ...»

Saņēmis dūres un saslējies kājās, Kristaps stāvēja par savu prasību un cieši

lūkojās uz advokātu, kurš viņam nekādu pozitivu atbildi nevarēja dot. .
.

Visu

acis ar interesi lūkojās turpu . . .

Veinbergs nojauta, ka sapulces darbībā iemetas mezgls, kuram veikli jāprot

apiet apkārt. «Tagad nāk pats svarīgākais,» viņš pārtrauca neomulīgo klusumu.

«Mums jāvienojas par noderīgiem kandidātiem uz direktoru amatiem
.
. .»

Sapulce uzreiz sakustējās un aizmirsa incidentu. Visas acis uzreiz no

Kristapa novērsās un ar lielāko interesi koncentrējās uz sapulces vadoni. Kā rā-

dījās, tad tas bija pats pievilcīgākais punkts visā dienas kārtībā, jo pēc sakustē-

šanās iestājās tiķ dziļš klusums, ka varēja dzirdēt vai adatu nokrītam.

Veinberģis gaidīja, ka sapulce minēs kādus kandidātus, bet neviens neminēja.

«Pārvēlami ir Krauklīts un Bisnieks,» viņš paskaidroja. «Ka
par

Krauklīša

kungu mums noderīgāka kandidāta nav, par to, es domāju, mums nebūs divēju
domu. Tādēļ lūgsim viņu, lai tas uzstājas kā kandidāts arī uz priekšu . .

.»

«Lūdzam, lūdzam!» visi piekrītoši sacīja.

«Pateicos ļoti par uzticību,» Krauklīts glaimots atbildēja. «Bet savu kandi-

datūru es pieņemu tikai atkarībā no tā, kāds būs mans līdzkandidats Bisnieka

vietā. Mums taču. būs jādzīvo tikpat kā uz nažiem. Tagad viss atkarāsies no

jaunu biedru pieņemšanas, un vecajam Zangum (Martinsonam) muguras
kaula

nepavisam nav! Ja man nav labāka līdzbiedra, viens es tur nekā nevaru

izdarīt ...»

«Jā, jā, tur vajag tagad stīvu zeļļu!» Kalniņš piebilda. «Citādi viss ies pa

vecam! ...»

«Ja no sapulces neviens netiek minēts, tad mums viens tāds noderīgs kandi-

dāts ir,» Veinberģis pasteidzās izskaidrot. «Gan ļoti stūrgalvīgs cilvēks, bet zem

tādiem apstākļiem, kā viņam tagad būs jāstrādā, šāda strūrgalvība taisni ietei-

cama. Tas ir advokāts Zaķīts ...»
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lestājās klusums, nepriecājās neviens, bet gan uz daudzu vaigiem bija lasāms

tā kā pārsteigums. Viens otrs no klātesošiem pie sevis sirdī jau bija nocerējis

uz šo godu, bet paskat, viņiem jau adkovats ir, ko likt vietā
.. .

«levedot jaunās tiesas, Zaķīts paliek bez nodarbošanās, tādēļ ka neprot

krievu valodu,» Veinbergs centās viņa kandidatūru tuvāk motivēt
.. .

«Tas taisni

laimīgi izgadās, ka mums vajadzīgs tāds cilvēks, kas, tā sakot, var dzīvot uz

nažiem! Zaķīts, kā jau sacīts, priekš tam taisni ir īstais vīrs . ..»

Kad sapulce vēl arvien atbildēja ar klusu ciešanu, viņš ieminējās: «Vai sapul-

cējušies būtu mierā ar Zaķīša kandidatūru?»

«Labs ir!» garderobjers Hofmanis pārtrauca klusumu. «Studierēts cilvēks, ko

tur vairāk! .
.
.»

«Kas ir par Zaķīša kandidatūru, lai paliek sēžot!» Veinbergs lika balsot.

Neviens nepiecēlās.
«Tātad pieņemts vienbalsīgi,» Fr. Veinberģis apmierināts sacīja.
Neviens nekādu ierunu necēla.

«Beidzot nu vēl jāparūpējas par to, lai sapulces sastāvs būtu tāds, ka mūsu

priekšlikumi tiek pieņemti un mūsu kandidāti ievēlēti,» Fr. Veinbergs turpināja.

«Ar citiem vārdiem, lai sapulcē mums būtu pārsvars. Kā ar to ir?
.
. .»

Jautājoši tas lūkojās uz abiem aģitatoriem.
Hofmanis ķēra pēc sava raga,

lai ieņemtu prīzi. «Nav ko bēdāt,» tas apzi-
nīgi attrauca, «savu 200—250 vīru mums ir droši

.. .
Tik daudz Pūcis ar

Bisnieku nekad nevar dabūt kopā!
...

Ir jau arī strādāts pa tām dienām. .
.»

«Ar to tad mēs savu šīsdienas kārtību būtu izsmēluši,» Veinbergs apmierināts

paskatījās pulkstenī. «Tagad turpmākais ir, ka ar visiem saviem domu biedriem

ieronamies laikā sapulcē un izvedam pēc še norunātā plāna savu gribu. Tātad

uz redzēšanos pilnā sapulcē, ja neradīsies vajadzība noturēt vēl kādu apsprie-

šanos ...»

Viņš steidzās prom uz pili, kur viņam bija darīšanā.

Tāpat arī citi visi ātri izklīda, jo darba diena un katram sava darīšana.

Retais izgāja pie bufetes, izdzēra savu glāzi alus, bet tāpat kājās, un tad devās

pie sava pienākuma. Tikai vecie biedri, kā fabrikants Mārcis, vecais Mikentāls

un Kreilis, kuri reti uz biedrību nāca un ilgi nebija tikušies, piesēda un pie

glāzītes drusku parunājās.

Viss lielais pulks, kā jau sacīts, devās projām.
Garderobes telpās Hofmanis ar Kalniņu noskatījās aizgājējiem pakaļ, ieņēma

pa labai šķipsnai no sava raga un nogrozīja galvas. «Es tev varu galvot, ka tie

visi mūsu cilvēki nebija, kas te bija ieradušies,» Hofmanis skeptiski sacīja. «Es

tev varu galvot, ka tāds Ploriņš, tāds Ērkulīts, tāds Lieknejs paši pirmie noies

pie Bisnieka un viņam visu izstāstīs! ...»

«Jā, jā!» Kalniņš sāpīgi piebilda. «Kad tie kungi mūs neklausa, grāvī viņi
iebrauks ...»

Ploriņš, Ērkulīts un Lieknejs pa tam gāja gar Vērmaņa parku pa Suvorova

ielu uz Elizabetes ielas pusi, it kā tiem visiem būtu viens ceļš un viens mērķis.
Neviens no viņiem neko nerunāja, bet katram bija kas uz sirds.

«Koo?!» Lieknejs beidzot pārtrauca klusumu. «Tikai advokāti var tās vietas

ieņemt, un tikai advokāti! Kur ir kāds robs vaļā, iebāž atkal advokātu! Bet par

vīriem, kas priekš tautas plēsušies, par tiem neviens nedomā ...»

Viņš te domāja sevi un savus nopelnus Hipotēku biedrībā, kur tas tik daudz
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ar vāciešiem bija cīnījies par pilnas sapulces tiesībām un pret delegācijām,* tik

daudz tērējies un materiāli cietis. Vācieši pat, viņam nezinot, bija likuši ievelt

vairākas alus mucas viņa alus pagrabā, lai notaisītu to vēlāk
par zagli! . . . l auta

gan pa druskai viņa nopelnus bija atzinusi un ievēlējusi par priekšnieku Jonatāna
biedrībā, bet ar to vien viņam nebija līdzēts! . .

.

Ploriņš, būdams uzskatos, ka tas, ja viņš pāriet no Bisnieka un Pūcīša otrā

pusē, ir liels un neaizmaksājams nopelns, attiecināja to uz sevim. «Zināms,» viņi
sacīja, «tā direktora vieta pēc patiesības pienācās man. Ja es būtu direktors, es

jums nevienam kreditu neliegtu.»
«Nu, es jau nekādā ziņā neliegtu,» Ērkulīts piebilda, ar to saprotami norādī-

dams uz sevi. Pēc Plauša nāves viņš turēja vīnūzi pats uz sava rēķina, tā ka

viņa ienākumi bija pavisam citi un viņš savai personai stādīja arī pavisam citas

pretenzijas . . .

Un, it kā būtu norunājuši, tie visi iegriezās Elizabetes ielā un gāja uz Nr. 16.

Nevis Redberga alus pagrabā, kur dažkārt mēdza iegriezties, bet kāpa tieši pa

trepēm augšā un, Kauliņam nemaz atļauju neprasīdami, devās tieši iekšā pie
direktoriem.

Direktori sēdi bija jau nobeiguši, bet Pūcīts, Olufejevs un Bisnieks bija
vēl kopā.

Ploriņš, kas ar direktoriem stāvēja uz «tu», sniedza Bisniekam roku un sa-

cīja: «Nu tikai aun kājas un taisies, kā tiec! Tavā vietā nu nāks advokāts ...»

«Nu, nu, vai tik traki jau būs?!» Bisnieks pa jokam iesaucās.

«Advokāti par direktoriem, tikai advokāti vien!» arī Ērkulīts no savas puses

piebalsoja. «Ne tu, ne es, ne Lieknejs, advokāts Zaķīts būs .
.

.»

Lai gan ironiski, it kā ņemdami to lietu pa joku, direktori tomēr vērīgi klau-

sījās. Pūcīts un Olufejevs, kuri nebija pārvēlami, tiem nekas, bet Bisnieks, par kura

ādu kauliņi tiek mesti, šinī ādā nemaz negribēja rimt. Viņš tikai to neizrādīja.

«Blēņas!» viņš atmeta ar roku. «Par tādiem niekiem es nemaz neuztraucos...»

«Nav blēņas, lieta nopietna!» Lieknejs apstiprināja. «Ar to* pašu laucinieka

obligāciju būs Olufejevam kaklā! .
.
.»

«Tur man nekā nepadarīs!» Olufejevs diaboliski pasmaidīja. «Esmu ar savu

aitiņu uz sausuma. Lai man pierāda, ka kasei tur ir par kapeiku kāds zaudējums
ticis?!»

«Bet ko atbildēsi par to iztrūkumu mēbeļu magazinā?» Ploriņš iebilda. «Arī

par to tev bruks virsū ...»

«Es sapulcē lietu noskaidrošu!» Olufejevs attrauca. «Paskaidrošu, ka veikals

pieder ne man, bet Krauklītim un esmu tam devis tikai savu firmu.»

«Atkarāsies no tam, kā tauta pret jums nostāsies!» Lieknejs turpināja. «Vai

viņa piekritīs tev vai Krauklītim. Tādēļ mums jāzin, kas mums par to būs, ja

mēs par jums stāvēsim un balsis gādāsim? .
.
.»

«Nu, par to jau mēs varam parunāt,» Bisnieks draudzīgi sacīja. «Ja ir pašu

cilvēki un riktīgi turas . . . Vai tu domā, ka man tas direktora amats jau tā pie

* Hipotēku biedrības biedru skaitam lieliski pieaugot, vācu direkcija gribēja

izbēgt no milzīgām biedru sapulcēm, kuras varēja izvērsties viņiem nelabvēlīgas.

Viņi tādēļ, kamēr tiem pilnās sapulcēs bija pārsvars, statūtus pārgrozīja tādā

garā, ka vairs ne katrs, bet tikai katrs desmitais, no citiem ievēlētais spriež par

biedrības lietām. Sie desmitnieki tā nu saucās par delegātiem un izpildīja pilnas

sapulces funkcijas. Pret tādu kārtību Lieknejs toreiz cīnījās, lai gan par
velti.

Hipotēku biedrība pie šīs sistēmas vēl tagad pieturas. (Aut.)
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sirds pieaudzis? Vai Pūcim tik liela griba pēc tā, Olufejevam? Mēs esam līdz

kaklam apnikuši! Bet, kad ar māmuļniekiem jācīnās, mēs turēsimies līdz pēdējo...
vēlāk lai mūsu vietās nāk pašu cilvēki ...»

«Mēs tikai negribam atdot kasi māmuļniekiem,» Pūcīts apstiprināja, «vairāk

mēs nekā negribam ...»

«Un saviem cilvēkiem jau esam gatavi izpalīdzēt katrā laikā,» Bisnieks tur-

pināja. «Kādas tad jums tās vajadzības būtu?»

«Man vajag tik daudz, ka varu no jauna vienu ontlīgu vīnūzi ierīkot!» Liek-

nejs sacīja. «Ar vāciešiem esmu plēsies diezgan . . .»

«Un man priekš jaunas ceptuves ierīkošanas tūkstotis mazākais vajadzīgs,»

Ploriņš piebilda.
«Man jau tāpat,» Ērkulīts piebilda. «Ja es gribu pieņemt otru vīnūzi, tad bez

«tauksta» tā lieta neiet. ..»

«Nu jā, — es nezinu, redzēsim!» Pūcīts vilcinādamies sacīja. «Ja jau tā

garantija pietiekoša un kasē svabada nauda — —»

Bisnieks piemina viņam kāju, un Olufejevs meta ar acīm. «Gan jau būs

garantija, kur tad viņa paliks!» pirmais viņu pārtrauca. «Visiem esam aizdevuši,

pašu cilvēkiem nu neaizdosim.» Un Olufejevs piebilda: «Ja jau līdz šim tiem

esam aizdevuši, tad taču tur kāda garantija ir
. .

.»

«Nu jā, jā,» Pūcīts pēdīgi piekrita, «labi jau būs! Tikai par to nu vajag

stāvēt, lai kase neaiziet «māmuļnieku» rokās . . . Būs viņa mūsu, būs kredits, būs

direktoru vietas ...»

Klienti, kuri par Pūča vilcināšanos jau bija kļuvuši nemierīgi, tagad runāja

pavisam citu valodu. «Neturiet bailes, mēs zinām, kā mēs strādāsim!» Lieknejs
iesaucās. «Mēs pateiksim: āre, viņi grib revizijas padomi. Vai zināt, kas tas ir?

Viņi grib ievest tāpat kā Hipotēku biedrībā delegātu sapulces, lai biedriem vairs

nebūtu nekāda teikšana. Viņi tad nāk ar saviem direktoriem un rīkojas ar mūsu

mantu, kā tiem patīk . . . Bet es saku: nost ar vācu draugiem, mēs paliksim pie

savas vecās kārtības!
. . .

Viņi izgāzīsies ar savu priekšlikumu, ka nezinās, cik

veci paliek!»
«Un statūtus viņi grib pārgrozīt!» Ploriņš piebilda. «Biedri, kam ir vēl tik

plaši statūti, kas dod tik lielas brīvības, kā mūsu kasei?! Bet viņi grib tādus sta-

tūtus, pēc kuriem tikai tie var aizņemties, kam tūkstošiem dalības naudas, bet

mazturīgie biedri nedabūs nekā un varēs noslaucīt degunu. Tagad var aizņemties
vienādi tik mazturīgais, kā bagātnieks, bet viņi grib vieni mūsu noguldītos grašus

un tādēļ grib mūsu statūtus pārgrozīt, kā tas viņiem par labu. Bet mēs to nepie-
laidīsim

.. .
mēs paliksim pie savas vecās kārtības

...
Es saku, viņi ar savu

priekšlikumu kritīs cauri, ka ne dibenu neatradīs.»

«Un to tev, Bisniek, vajag ņemt vērā, ka viņiem sapulcē būs 250 cilvēku,»

Ērkulīts piebilda. «Tādēļ vajag gādāt, ka mums ir vismaz savu 350. Ja nav vecu

biedru tik daudz, kas droši, vajag uzņemt jaunus. Ko tas iztaisa, pāris rubļu no

cilvēka .
.
. Var jau to naudu samest

. .
.»

Tā viņi deva katrs savu. labu padomu un izstāstīja visu šīsdienas sapulces

gaitu. Tās bija ļoti vērtīgas ziņas no ienaidnieka aizmugures. Izrunājušies vēl par

šo un to, klienti pacilātu gara stāvokli aizgāja
. . .

Direktori dzirdēto klusu pārdomāja. «Vai nu tur patiešām arī kas ir, vai tikai

viņi grib izraut mums to kreditu?» Pūcis beidzot ieminējās. «Es neticu, ka tie ir

mūsu cilvēki ...»

«Kur nu mūsu?!» Bisnieks atmeta ar roku. «Šaudās no vienas puses uz otru,

tā ka palaisties uz tiem nevar nepavisam! Bet būt tur kaut kas ir, un tādēļ dro-



899

šības dēļ viņiem vajag solīt. Tad viņi nezin, kā rīkoties! Nesolīsi tu viņam nekā,
tad zini droši, ka viņš tev būs pretim. Bet sasoli tu viņam labi, un viņš par tevi

skries ugunī! . . .»

Olufejevs diaboliski pasmaidīja. «Galvenais, ka tu neko nezaudē, viņam
solīdams. Soli viņam, ja vajadzīgs, zvaigznes no debesīm

...
lai tas paņem,

ja var. . .»

«Nu, protams!» Bisnieks piebilda. «Redzēji, kādi viņi bija sākumā, bet, tik-

līdz pasolīja, uzreiz cita valoda!
.
. . Mums arvien vajag izlikties tā, ka savus

amatus esam apnikuši un labprāt atteiksimies, ja tikai dabūsim savā vietā labus

cilvēkus . . .
Mums tad piekritēju būs vai cik, jo katrs jau grib būt tas labais

cilvēks! Bet yai mēs atteiksimies un kad mēs atteiksimies, tas atkal jautājums

par sevi.
. .

Are, tā vajag strādāt!
..

.»

«Tagad es jūs saprotu,» Pūcīts nobeidza sarunas . . .

Pienākusi ilgi gaidītā svētdiena, kad bija izsludināta Latviešu amatnieku palī-
dzības biedrības krājaizdevu kases pilnā sapulce.

Agri no rīta, stundu vai vairāk pirms sapulces sākuma, iekāms vēl bija iera-

dušies kārtībnieki un sapulces rīkotāji, prāvs pulciņš tautiešu jau bija sanācis

«Uļeja» zālē. Arī Hofmanis un Kalniņš bija starp tiem. Varēja redzēt, ka tie

ir gāzēji. Gara stāvoklis bija teicams un liela interese: kas šodien notiks?
.
. .

Hofmanim un Kalniņam bija ļoti izdevīgs darba lauks, ja uzdūrās uz kādu

nepazīstamu biedru, kas vēl nebija apstrādāts. Protams, «Baltijas Vēstnesī» jau

nu bija rakstīts diezgan: gandrīz miljons tautas naudas kasē atronas direktoru

rokās bez kontroles, un tādēļ vajadzīga revizijas padome; kase gan izmaksā 15 proc.

dividendu, par pusotru gadu 23 proc, bet patiesībā dividendei vajadzēja iznākt

30 proc. Pēc statūtiem grāmatvedis Krūms bija algojams no tās peļņas daļas, kas

paredzēta valdei, bet direktori viņu algo sevišķi un patura valdes tantjemu vienīgi

sev. Un tā vēl par vienu otru lietu jau katrs zināja. Bet Hofmanis un Kalniņš

par visiem direktoriem kopā un par
katru atsevišķi varēja sniegt daudz sīkākas

un tuvākas ziņas: kā Bisnieks uz Laugu mājas obligāciju kasei nozadzis savu

700 līdz 800 rubļu; Olufejevs ar savu mēbeļu magazinu noblēdījis 1000 rubļu.

Revizija par to šodien ziņošot, un tas nebija vis katram zināms.

Tie ir tumši goda vīri, kas nebīstas ne no kādiem tumšiem veikaliem! Vai

Plausis viens pats ar tiem līķiem andelējās? Vai Bisnieks, Pūcīts un Olufejevs

bija tīrām rokām? Tie tikai bija gudrāki un prata iziet ar veselu ādu . . .
Tiem

ir sakari ar zelta klubistiem un diezin ko vēl! Tie kasē sagrābuši tautas naudu

savās rokās un grib to izputināt
.
.

.
Ko visu ar šo tautas naudu nevarētu izdarīt?

Ir tam būtu sava piepalīdzība, ir tam savs kredits. Ja jau būs revizijas padome,
un uz to biedriem vajag pastāvēt, tad būs visiem taisnība un katrs dabūs savu.

Kamēr atnāk kontrolieris, kura pienākums biedrus pret grāmatiņu uzrādīšanu

ielaist zālē, tur ir jau kāds simts cilvēku.

leronas darbvedis Sīpolu Ingus un grāmatvedis Krūms ar grāmatām,

atsteidzas kārtības komisijas priekšnieks Kete, kam jālūkojas uz to, vai zale

nav nebiedri un vai visi būtu savas grāmatiņas pie durvīm uzrādījuši un pie-

rakstījuši. Bet kas tev pierakstīsies, ja neviena pie durvīm nav, kas pieraksta.

Kete sauc un kliedz: «Ei, veiri, kos sogojuši zoļā bez kontroļa, iznāk uz aru

pie kontroļa! Teiri kā nagudri
.. .

bez goismas saskrājuši. ..»
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Bet viņa uzstāšanās saceļ tikai opoziciju. Vienkārt, pie durvīm ronas drūzmc

jo plūst arvien jauni biedri klāt, un, otrkārt, tie, kas ieņēmuši vietas zālē, nekust

vairs. «Ja esi kontrolieris, tad nāc laikā un neguli! .. . Kas tā ir par cūku

būšanu?! ...»

Aģitatoriem Hofmanim un Kalniņam lielas pūles piedabūt biedrus, lai tie

tomēr iet un pierakstās. Jo viegli var būt, ka tādu neizkontrolētu sapulci direktori

nemaz nenotura, it sevišķi ja manis, ka tiem nav pārsvara. Varbūt ka viņi tikai

uz to gaida un pasaka: «zālē sanākuši nebiedri, sapulce jāatliek!»
Tikai vecais Kete savā amata dedzībā neizmana, kas viņa partijai var par

labu nākt. Kad kalns neiet pie Muhameda, Muhameds iet pie kalna. Viņš

apstaigā tos, kuri nosēdušies, un noprasa tiem, lai uzrādot biedru grāmatiņas,

kuras tad pieraksta. Tā kā viņam pie krūtīm spoža kārtībnieka nozīme, neviens

ir neiedomājas pretoties.

Atnāk Altberģis, Birzgals un vēl citi pašu cilvēki, kuru uzdevums iepazīstināt

biedrus ar «māmuļnieku-advokatu» īstiem nodomiem un taisīt sapulcē vajadzīgo

«štimungu». Bet tie runā tikpat kā pret sienu, jo no pretpartijas saaģitētie tos

ir dzirdēt negrib. Klausies, kur vien gribi, vairāk nedzirdi: «nost ar melnajiem!»

un «lai dzīvo revizijas padome!» It sevišķi Viķildu Kristaps ar savu obligācijas

lietu dara direktoru reputācijai ārkārtēju postu! Nenoguris tas stāsta, un arvien

tam ir jauni klausītāji. Sarkastiskie smīni uz visu vaigiem nezīmējas ne uz ko

citu kā uz direktoru rīcību. Altberģa un Birzgaļa vārdi pret viņu vējā runāti!

Abi sāpīgi saskatījās un bažīgi saka: «Par maz strādāts, par maz
.. . diezin

kā šodien izies! ...»

leronas Pūcīts ar citiem direktoriem, pārlaiž skatienu pār čalojošo ļaužu pūli,
kas viņiem neko labu neapsola. «Teic vēl, ka atsacīsies no direktora amata,»

viņš klusu Bisniekam pārmet. «Ļaudis to iztulko par vājības zīmi.»

Bisnieks paliek atbildi parādā. Nervozi viņi ieņem savas vietas pie galda.
Aiz viņiem nāk «Dienas Lapas» redaktors Pēters Stučka, kas citreiz ar savu

lielo stāvu tik pašapzinīgs, bet tagad it biklis un nobaidījies. Viņš jau nezin,

ko no šīs sapulces var sagaidīt.
Parādās arī «māmuļas pīlāri» Zaķīts, Veinberģis, vecais Dīriķis, Juris Laz-

diņš un citi. Aģitatori jau par to gādājuši, ka tie tiek sagaidīti ar aplausiem.

Pēdējie tomēr nav vispārēji un arī diezin cik izjusti, bet arvien noderīgi, lai

direktorus padarītu nervozus. It sevišķi biedri uz aģitatoru aizrādījumu apskata
šodien ievēlamo direktoru Zaķīti! Nekas. Neraugot uz spico bārzdu, ir vīrs ar

kamiešiem, kas var ko nest.

Ir jau kopā savu četrsimtu cilvēku vai vairāk. Tie arvien paliek nemierīgāki,
jo laiks sākt. Pūcīts izmaina klusu domas ar Bisnieku: «Vai tikai Zangus nav

rīkojies saziņā ar māmuļniekiem, piepeši atteikdamies? Tagad divu. pārvēlamo
direktoru vietā jāvēl trīs, un, ja pretinieki dabū cauri savus,

tad esam apkārt uz

visiem laikiem ...»

Direktori vēlreiz pārlaiž skatienu pār zāli, vai visi pašu cilvēki ieradušies?

Svešo ļaužu jūrā jau arī vienu otru saredz: tur ir Lieknejs, tur Ploriņš, tur

Ērkulīts! Bet vaigi noslēpumaini kā sfinksiem. Varbūt ka paši ar sevi vēl nav

skaidrībā un sliesies uz to pusi, kur būs balsu vairākums .
.

.
Beidzot ir laiks; Pūcīts kāpj katedrī, atklāj sapulci un nolasa dienas kārtību.

Veinberģis, kas turpat priekšā nosēdies, lūdz vārdu pie dienas kārtības.

«Tā kā šodien tiks pārrunātas dažas lietas, kas attiecas uz direktoru rīcību,»

viņš, savu smalko balstiņu paceldams, sacīļ'a, «tad es lieku, priekšā izvēlēt neitrālu

sapulces vadoni no pašas sapulces vidus!»
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«Sapulces vadoni ievēliet, ievēliet sapulces vadoni!» vai kādas simts balsis

korī atbalsojās. «Nost ar Pūci, mēs gribam vēlētu sapulces vadoni!»

Pūcīts tomēr palika drošs savā vietā un gaidīja, kamēr troksnis aprima un

sapulce nomierinājās.
«Pēc mūsu kases statūtiem, —» viņš piesauca arī paragrāfu, — «pilnas

sapulces vada valdes priekšsēdētājs, ja mēs vēlētu citu sapulces vadoni, tad

mēs ar to pārkāptu statūtus.»

Tas bija pliķis Veinberģim, jo paragrāfus tas cienīja tāpat kā visi citi

advokāti. «Es domāju, ja direkcija tam piekristu,» tas atbildēja, «mēs varētu

pielaist arī izņēmumu. Vispār tas mūsu biedrību dzīvē parasts, ka sapulce pati
izvēl vadītāju, un direkcijas goda prāts jau arī piespiež šādam vispār par para-

dumu kļuvušam godprātības likumam nepretoties...»

«Nost ar Pūci!» atkal simtām balsu iesaucās . . . «Sapulces vadoni vēlēt
..

.
vēlēt sapulces vadoni!»

Pūcīts atkal ar dzelzs izturību gaidīja, kamēr troksnis apklust, tad ar savu

griezīgo balsi piemetināja: «Te nevar būt runa par direkcijas goda prāta trū-

kumu, bet mums ir jāturas statūtu robežās. Jo it viegli var notikt, ka viens otrs

biedrs, nemierā būdams, ka mēs pie tiem neturamies, iesniedz par mums sūdzību.

Tad sapulce kā nelikumīga tiek atcelta un viņas lēmumi, tāpat izdarītās vēlēša-

nas, no augstās valdības uzskatīti par nenotikušiem.»

Tas līdzēja. «Mums pārsvars, — lai viņš vada!» aģitatori publiku nomieri-

nāja. «Pie balsošanām un vēlēšanām mēs tā kā tā ņemsim!
. .

.»

Ticis pie vārda, Pūcīts enerģiski un caurgriezīgu balsi nolasīja kases pār-

skatu, kas bez tam bija arī drukāts un atradās jau katram biedram rokās. Skaidri

un saprotami viņš uzsvēra katru skaitli, cik ienācis, cik izdots, cik nopelnīts uz

katra konta, uz to tik un uz to tik, kopsumā par tik un tik daudz tūkstoš, simts un

desmit rubļiem ar tik un tik kapeikām, — var sacīt, nolasīja tīri ar sajūsmu. Gara

stāvoklis sapulcē ievērojami mainījās. Viņš nosauc tik skaidri katru kapeiku un

rubli, tad taču pareizi vajag būt. īstie pretinieki jau sāka palikt nemierīgi un,

gribēdami viņu sajaukt, allaž iesaucās: «Diktāk! Nevar sadzirdēt!
. .

.»

«Vajag izturēties mierīgi,» Pūcīts, pārtraucis lasīšanu, pamācīja. «Tad varēs

dzirdēt diezgan arī tālāku zālē...»

ViņŠ nobeidza savu lasījumu, var sacīt, ar lielu aplombu un uzaicināja

revizijas komisiju nākt ar savu ziņojumu, pēc kam varēs izteikties biedri.

Pieteicās Juris Lazdiņš. «Vai jūs celsiet priekšā savu vai revizijas komisijas
ziņojumu?» Pūcīts viņam noprasīja.

«Jūs zināt, ka esmu revizijas komisijas priekšnieks,» Lazdiņš atbildēja, «un

tādēļ es nolasīšu revizijas ziņojumu.»
«Es lūdzu vārdu!» jaunais Šiliņš iesaucās. «Es arī esmu revidents, bet ne no

kāda revizijas komisijas ziņojuma nezinu. Revizijas komisijas priekšnieks Lazdiņš
mūs, revidentus, pēdējā laikā ne reizi nav sasaucis uz sapulci un ar mums apsprie-
dies. Mēs nezinām, ko tas sapulcei priekšā cels, un tādēļ lūdzam uzskatīt Lazdiņa
kunga ziņojumu ne par revizijas, bet par viņa paša privātu ziņojumu.»

Tam piebiedrojās arī otrs revidents, pareizticīgais skolotājs Soliņš. «Lazdiņš
rīkojies viens pats uz savu galvu

..
. Revizijas komisijai pat nav protokolu par

savām sēdēm ...»

Sapulcē cēlās atkal mazliet kā apjukums. Sevišķi Veinberģis sēdēja kā uz

oglēm, jo tas tiešām nebija likumīgi. Revizijas komisijas ziņojums visiem revi-

dentiem kopīgi pieņemams un parakstāms.
«Vai tad pavisam pielaist tādu privātu ziņojumu?» Pūcīts sapulcei jautāja.
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«Vai neuzaicināt visu revizijas komisiju, lai tie sastāda savu ziņojumu un ceļ
to priekšā nākamā sapulcē?»

«Atļaujiet man mazu paskaidrojumu!» Lazdiņš, kurš vēl arvien stāvēja ka-

tedrī, cieti apņēmies uz lasīšanu, piebilda. «Nav no svara, vai ziņojums ir vie-

nīgi mans vai visas komisijas, no svara ir fakts, ko es te celšu priekšā. Jums
jāzin, ka pārējie divi revidenti ir direkcijas piekritēji. Ja es tiem liktu balsot

par manu ziņojumu, tie to atraidītu, un jūs šos faktus nemaz nedabūtu zināt.

Vislabākā gadījumā tie vismaz to izpaustu direkcijai, kura savas kļūdas censtos

kaut kā aizsegt un attaisnoties. Bet lietas labā ir, ka viņi tiek pārsteigti. Tādēļ
lai sapulce man atļauj savu ziņojumu nolasīt, — pārējie revidenti pēc tam var

ziņot savu
. .

.»

«Es likšu uz nobalsošanu —» Pūcīts sacīja, bet vārdi tam palika mutē,

tāda kņada izcēlās
.. .

«Lasīt, lasīt, nolasīt!» sapulce kā viens vīrs sauca. «Nost ar tiem, kas ar

direktoriem uz vienu roku! Mēs gribam zināt patiesību! Lasīt, nolasīt!
..

.»

Tā tikpat kā vētra gāja pa zāli, kamēr abi pārējie revidenti ar Lazdiņu
sarunājās un viņu kavēja.

Lazdiņš atbraucīja savu plato pieri un tad sāka arī. Ziņojums bija ass, viņš
nebija melojis. Ikkatrā trešā vārdā: «direktoru patīgas intereses», «direktoru

patvarīga rīcība»
.. .

Direktori strādājuši taisni pret statūtiem
. . .

aizdevuši neli-

kumīgi tik daudz tūkstošu tam un atkal tik daudz tūkstošu tam. Direktori aiz-

ņēmušies par visiem kopā bez pienācīgas drošības 85.000 rubļu. (Ka lielāko

daļu no šīs sumas bija aizņēmies Krauklīts, to viņš neizcēla.) Bisnieks viens

pats kasē ieķīlājis divas nevērtīgas obligācijas, vienu uz Vecpiebalgas Laugu

mājām, uz kuru nākšoties zaudēt 680 rubļus, otru uz Krauklīša bazāru par
1000 rubļiem. Vēl lielākus zaudējumus kasei nodarījis Olufejevs. Slavenais zelt-

klubists ieķīlājis kasē kādu ādu
par

100 rubļiem; Olufejevs bijis tas lietpratējs,,
bet no ādas iznākušas tikai divas apkakles. (Hofmanis ar dažiem no vietas:

«Vecu lietu uzpircējs! Ķenneris!») Ļoti sajūtams kasei ir zaudējums uz tā

saucamās amatnieku mēbeļu magazinās —
1167 rubļi! Nav taisnība, ka mēbeles-

pieder amatniekiem, tās pieder Olufejevam, un caur viņu vien šis lielais zaudē-

jums kasei cēlies —

«Ā —!» sašutuma vilnis pārskrēja pār visu zāli. «Tā tie vīri māk strādāt!?'

Nost ar Olufejevu ...»

Bet Olufejevs tikai diaboliski pasmaidīja. Viņš zināja, ka, ja viņš tiks pie

vārda, tas visu to lietu tā aptēlos, ka tā dabūs pavisam citu nokrāsu
.. .

«Tādas nelikumības nebūtu iespējamas,» Lazdiņš nobeidza savu ziņojumu,
«direktoriem nebūtu iespējams rīkoties pēc savām patīgām iegribām, ja mums

būtu revizijas padome, kas viņiem lūkotos uz pirkstiem un neļautu tiem izdarīt

nelikumības! ...»

Sapulce bija tā saniknota, ka tā direktorus būtu iznesusi vai pa durvīm

laukā. Bet, tā kā tas nu nebija iespējams, tad neganti trokšņoja, kāpa uz krēs-

liem un kliedza: «Nost ar Olufejevu un Pūci! Nost ar Bisnieku! Nost ar

direktoriem!»

Viens no nevaldāmākiem trokšņotājiem bija Viķildu Kristaps. It kā bez elpas

viņš klausījās Lazdiņa ziņojumā, kad nāks viņa lieta un revidents griezīsies pie

sapulces ar priekšlikumu, lai tā nospriež Olufejevam viņam nokrāptos 6000 rub-

ļus atmaksāt. Bet ne pušu plēsta vārda no tam! Par to viņam sirdī cēlās neval-

dāms sašutums, un viņš to mēģināja atvieglot trokšņodams un kliegdams, pats

neizprazdams, pret ko tas vērsts: blēdīgo direktoru vai glumo revidentu!
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Satrakotā sapulce beidzot vārījās tikpat kā putras katls. Pat pretkandidatam

Zaķītim un citiem māmuļniekiem palika neomulīgi. Lai gan citādi viss gāja ļoti
pēc viņu prāta, tad taču šāda trokšņošana nevarēja novest ne pie kā laba. Hof-

manim ar Kalniņu ar lielām mokām izdevās savus ļaudis beidzot tiktāl apmie-
rināt, ka no katedra varēja atkal kādu vārdu sadzirdēt.

. .

«Te tika no katedra izsacīti ļoti smagi apvainojumi,» Pūcīts sacīja. «Būs

tādēļ vietā, ka ļausim arī otrai pusei izteikties. Vārds Olufejevam.»
Gavilējošu smīnu Olufejevs kāpa katedrī, apzinādamies, ka Lazdiņa uzbru-

kumu viņam atspēkot nieks .
.
. Bet vēl muti tas nedabūja attaisīt, kad jau atkal

elles troksnis bija kājās
.
.

.

«Nost ar Olufejevu, vecu lietu uzpircēju!» sapulce satrakota kliedza. «Nost

ar veco gauneri un ķenneri!»

Olufejevs tik viegli nedomāja atstāt katedri un gaidīja, lai troksnis norimst.

«Es jau esmu astoņus gadus direktors — —» tas iesāka.

«Pasaki, kur ieķīlāts tavs vasaras mētelis, un es pateikšu, kas tu esi — —»

kāda balss viņu pārtrauca.
«Pie vecu lietu ieķīlātāja Olufejeva, ķennera un gaunera» — kāds cits sauca

pa vidu.

«Manus 6000 rubļus apēdi, nolokāms!» Kristaps sašutis brēc un spiežas

uz katedra pusi, lai viņu piekautu. Tikai netiek drūzmai cauri . .
.

Un atkal vispārējs troksnis. «Nost, nost ar Olufejevu, vecu lietu uzpircēju!»

Olufejevs nevar saprast. Nav jau pirmo reizi viņam šādas trokšņainas sapul-

ces,
bet šoreiz ne vārda nevar dabūt izrunāt. Pat Veinberģis iesaucās viņa labā:

«Apsūdzētam vārdu nevar liegt.» Viss velti! It kā nozvērējusies sapulce viņu
pie vārda nepielaiž, tikai zaimo, pucina un izsmej! Izmocījies visādi, viņš beidzot

atmet ar roku un nokāpj no katedra
. . .

Tagad kāpa katedrī revidents Šiliņš, un redzēja viņu ar rokām žestikulējam
un muti plātām. Kas bija tuvāk pie katedra, tie dzirdēja, ka viņš asi uzbruka

Lazdiņa ziņojumam, kurš neizturot ne mazāko kritiku un esot pilnīgi absurds.

Pēc statūtiem kase varot aizdot pret galviniekiem līdz 200.000 rubļiem, kas

pilnīgi ir likumīgi. Ja nu lielākus aizdevumus nodrošina ne vien ar galviniekiem,
bet ar obligācijām, tad tas taču drošību pavairo un ir pilnīgi kases interesē. Ko

tad Juris Lazdiņš grib? Lai kase tos aizdevumus, kas tai droši, padara par

nedrošiem? Tā kases intereses var izprast tikai augsti mācīti advokāti, bet ne

mēs, vienkāršie mirstīgie .. . Juris Lazdiņš prasa revizijas padomi jeb tādu

vietnieku pulku, kāds «Austrā» . . . Bet mēs visi redzam, kā «Austrā» iet
. .

.»

Bet te jau varēja runāt zeltu, sapulce vairs neviena nedzirdēja un neklausījās,

izņemot mazo pulciņu direkcijas piekritēju un vēl dažus, kas, sastājuši ap ka-

tedri, centās lietu objektivl izprast. Pūcīts bija patiešām nesamaņā, ko darīt
..

.»

Nu, uz labu laimi liks balsot, kas ir par gada pārskata pieņemšanu un kas ir

pret to? Bet ko tādā satrakotā jūrā izdarīsi! Grūti viņam bija tikt pie vārda,

bet, tikko bija paskaidrojis, par ko jābalso, kad pacēlās vesels roku mežs, un

pārskats atraidāms.

Altberģis ar saviem švāgariem skaitīja balsis. Nu lika balsot otrādi: kas ir

par pieņemšanu? Bet ko tu saskaitīsi, kad nav ko skaitīt!
.. .

Pavisam retas

rokas
.. .

Nu, viņš gan savu lietu prata un pasludināja iznākumu, ka ar piecu

vai sešu balsu vairumu pārskats tomēr pieņemts . . .

Skandalis vēl lielāks
. . . Nepareizi skaitīts! Daži jau dūres vien vīstīja, gri-

bēdami piekaut skaitītājus, kas tik nepareizi var skaitīt
. . . Beidzot kads naca
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ar priekšlikumu, kas tik skaidrs kā diena. Sapulce lai nošķiras: tie, kas pieņem

pārskatu, lai paliek vienā pusē, kas tam pretim, lai pāriet zāles otrā pusē.

Pūcīts drusku padomāja un beidzot priekšlikumu pieņēma. Viņš cerēja, ka

direkcijas lietu glābs inercijas likums, jo cilvēks, kas reiz savā vietā iesēdies, no

tās negrib kustēt. Viņš zināja it labi, ka, ja grib dabūt cauri kādu kutelīgu

jautājumu, tad vajadzēja balsot: «Kas tam piekrīt, lai paliek sēžot!» Neceļas
neviens labprāt augšā, kur nu vēl ies spiesties un lauzties uz otru pusi!

Labi ar acumēru novērojis, kura puse tā biezākā, tas sacīja: «Kas piekrīt

gada pārskatam, paliek šinī pusē, kas tam pretim, pāriet otrā pusē! .. .

Kas tagad notika, tam viņš ar savām acīm negribēja ticēt! «Par» pusē visi

gandrīz kā viens vīrs ceļas un iet uz «pret» pusi, kamēr no pēdējās pārnāk pāri
tikai reti. Iznākums, kā varēja redzēt, darīja uz sapulces vadoni notriecošu

iespaidu. Tagad viņš juta, ka viņa lieta zaudēta, viņš no tautas atstāts, ko tas

vislabāk redzēja sava pretinieka Zaķīša vaigā. Visi tie cilvēki, uz kuriem rēķi-
nāts, Ploriņš, Lieknejs, Ērkulīts un citi, stāv kā mieti uz vietas un nekust ne soli.

«Pret» pusē ļaužu kā melns, «par» puse
izskatās kā izgulēts rudzu lauks!

.. .

«Altberg, skaiti nu balsis, Altberg!» Hofmanis izsmejošu smīnu ieņem labu

šķipsnu no sava raga.

Altberģis it kā apmulsis skaita ar pirkstu: «Viens, divi, trīs,» —un sāk

atkal no gala, bet ko tur saskaitīsi, kur nav ko saskaitīt
. . .

«Cik ir balsis «par»?» Pūcīts saņemdamies stingri iesaucās, lai varētu paslu-
dināt rezultātu. Bet Altberģis skaita un skaita sasvīdis un nevar saskaitīt. . .

«530!» kāds par viņu jokodamies iesaucās. Bet citi to ņem nopietni un sāk

šķendēties. «Kur tev 530! Labi ja piecdesmit . .
.»

Citi aplaudēja, citi svilpa, citi lamājās par «melnajiem». Pūcīts katedrī,

pagriezis ausi uz Altberģa pusi, gaida uz atbildi, bet Altberģis skaita un skaita,

un sajūk. It kā par kādiem ērmiem izsmieklis un gaviles top arvienu skaļāki .. .
Uz reizi Pūcīts, it kā viņam no augšienes būtu nākusi kāda iedvesma, sasle-

jas un griezīgā balsī, kas spiežas cauri visam troksnim, pasludina: «Troksnis

tik liels, ka es nevaru sadzirdēt balsu skaitu. Man nav iespējams sapulci tālāk

vadīt un tādēļ to slēdzu. Sapulce slēgta ..
.»

Veinberģis saduga; viņš saprata, ka pretinieks uzreiz uzlabojis savas pozi-

cijas un uzvara tagad atbīdīta nepārredzamā tālumā. Visu. laiku viņš bija par to

trīcējis, ka tikai Pūcīts sapulci neslēdz, un to nu tas patiešām izdarīja.

Tāpat sapulci tāds iznākums pārsteidza tikpat kā zibeņa spēriens gaišā die-

nas laikā. Vairums ar to nebūt nebija uz mieru un trokšņodams un aurodams

prasīja, sapulces turpināšanu. Bet Pūcis no katedra zemē un neliekas vairs ne

zinis! Sīpolu Ingus ar grāmatvedi Krūmu krāva kopā grāmatas, un drīzi vien

direkcija ar savu štābu un nedaudziem piekritējiem, izsmieklu un trokšņa pava-

dīti, iziet pa lielajām zāles durvīm. Bet lielais pulks nogaidīdams paliek tepat.

«Veinberg kungs, Veinberg kungs!» Hofmanis izbijies piesteidzās savam

patronam. «Vai mēs to viņam varam pieļaut? Ja viņi grib, lai iet projām, mēs

iecelsim vadoni un sapulci turpināsim .. .»

«Ja sapulce reiz slēgta, tad viņu tai dienā vairs nevar atklāt,» Veinbergs

sāpīgā balsī pamācīja. «Tādā sapulcē taisīti lēmumi būtu likumiski apstrīdami.

Jāatzīst, ka sapulce bija pārāk trokšņaina un to vadīt nebija iespējams. Es to

būtu jau daudz agrāki slēdzis ...»

«Jā, ko tur lai dara, konsulenta kungs,» Kalniņš it kā taisnodamies sacīja:

«Tie ļaudis ir nemierā ar to pārāk lielo netaisnību ...»

«To var izšķirt tikai mierīgā, kārtīgā sapulces gaitā,» Veinberģis paskaidroja.
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«Biedri bija pārāk nedisciplinēti. Jāgādā, ka turpmākās sapulcēs būtu vairāk

organizacijas
. .

.»

«Gādāsim, konsulenta kungs, gādāsim,» Hofmanis padevīgi sacīja.

«Tagad mums atliek tikai izklīst,» Veinberģis vēl piebilda un, galvu palo-
cīdams, aizgāja.

Arī tiem, kas vēl labprāt būtu palikuši, cits nekas neatlika, jo drīzi vien

ieradās okolotočņiks un uzaicināja tos izklīst. «Kad tevi!» dažs labs nospļāvās.
«Tik interesanti bija, un nu jāiet projām! ...»

Tomēr bija vēl viena vieta, kur varēja ilgāki uzkavēties: tā bija bufete! Tur

varēja drusku parunāties un errastības noskalot ar kādu rudzīti un miezīti. Tādēļ
visi tie, kas zināja to iekārtu un kuriem rūpēja vairāk sapulces iznākums, devās

turpu.

Tur satikās visi, Kalniņš, Hofmanis, lielais Vikmanis, mašinu Steinberģis,

Lieknejs, Ploriņš, Ērkulīts, Viķildu Kristaps un vēl citi.

«Ko tad
nu, Ploriņ un Ērkulīt?!» Hofmanis šos abus brāļus ņēma grauzt.

«Jūs nu šodien gan nevarējāt saprast! . . . Kā nu Pūcim atbildēsiet, ka izkritāt

cauri? ...»

«Slikti jau nu būs gan!» Ērkulīts, kā izgudrēm un jokodams, viņam pie-

balsoja. Viņš savu padomu citam neies izklāstīt
.
.

.

Turpretim Ploriņš jau uzvilkumu saņēma piktāki. «Ko nu tu muldies! Ko

tu viens būtu izdarījis, ja mēs tev nebūtu gājuši palīgā, tā tauta
..

.»

«Jā, jā, Ploriņš šoreiz turējās riktīgi!» Kalniņš piebalsoja, bet arī jau tā

kā ironiski. «Pats redzēju, kā viņš kliedza . .
.»

«Tikai es nesaprotu, kādu velnu mēs kliedzām?» Lieknejs īgni iemeta.

«Priekš kam mēs cīnāmies, priekš advokātiem?! Vai tie kādi tautas aizstāvji? . . .»

«Nē, nē, tu jau tik, Lieknej, esi tas tautas aizstāvis!» Hofmanis viņu pār-

smēja un gribēja jau sākt dziļāk grauzt, kad Lieknejam radās spēcīgs aizstāvis,

Viķildu Kristaps.

«Nu, zināms, ka mums ar tiem advokātiem nav ko piņķēties!» tas sparīgi

iesaucās. «Mums priekš viņiem vajag kliegt un cīnīties, bet kā viņi izturas pret

mums?
.. . Man viens tur Jelgavā uzņēmās lietu aizstāvēt, saņem naudu, bet

nedara nekā, kamēr mani izsviež no mājām. Mani direktori aplaupa, bet revi-

dentam-advok.atam tas viss par kroni! Kad kase pret obligācijām aizdod un

cilvēkam izlīdz, tad tas ir pretlikumīgi darīts. Bet, kad direktori ieķīlāto obli-

gāciju pārdod un atlikumu iebāž savā kabatā, tas ir likumīgi darīts un revidents

sapulcei nemin ne vārdu! . . .»

«Ko tad jūs domājat, ko viņam tad vajadzēja darīt?!» Kalniņš iebilda,

gribēdams neapmierināto pārliecināt, jo viņš to tiešām turēja par tautu...

«Viņam vajadzēja likt nobalsot, lai viņi man zaudējumu atlīdzina,» Kristaps
pastāvēja. «Lūk, tad bija riktīgi!»

«Nu, zināms,» Lieknejs piebalsoja, «bet viņš tev to minēs, kad pats tā rīko-

jas
.. . Lai tikai viņam dod kasi rokās, tāpat izstrādās! Advokāts paliek

advokats ...»

«Tas nebija uz dienas kārtības, draugi,» Hofmanis samierinošā garā piedā-
vāja no sava tabaka raga. «Viņš tur nekā nevarēja darīt

..
.»

«Tā?!» Kristaps stīvējās. «Un, kad mēs saucām: «Pūce nost!» — un Olufe-

jevam neļāvām runāt, tas bija uz dienas kārtības?! ...»

Ap viņiem sāka pulcēties citi bufetes viesi, ziņkārīgi noklausīdamies debatēs.

«Anton, te jau pie jums «melnie» arī ir?!» lielais Vikmanis, pilnīgi sava

vārda nozīmē sārts un plecīgs tautietis, ieminējās. Hofmanim viņš bija labs
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draugs un uz tā saucienu arī šodien bija te. Ja ar «melnajiem» vajadzēja cīnī-

ties, tad sauc viņu vai nakts vidū!
.. . Pastāvīgi viņš ar tiem karoja «Cerības»

un «Jonatāna» biedrībās.

«Nav jau nekādi melnie, pašu cilvēki!» Hofmanis paskaidroja. «Tikai tāpat
domu starpības . . .»

«Neprotat jūs ar tiem «melniem» cīnīties!» kāds otrs milzis, tuklu vēderu,

sacīja. Tas bija padrečiks Ozols un taisīja tiltus uz Rīgas-Orlas līniju. Vīrs,

kuram nags, trīs porcijas ēda no vietas un ar «melnajiem» cīnīties bija

gatavs katrā vietā un laikā. «Neprotat, es saku
..

. nāciet pamācīties pie mums,

cerībniekiem ...»

«Nebija jums tā lieta pareizi noorganizēta, nebija!» mašinu Steinberģis, kurš

to vārdu bija dabūjis tādēļ, ka bija šujmašinu aģents, sacīja. Agrāk kā J. Šteg-
lava draugs tas bija turējies «Dienas Lapas» pusē, pat akciju devis, bet nu ar

«melnajiem» sarāvies. «Jums nevajadzēja pielaist Pūci pie sapulces vadīšanas ...»

«Jā, bet, ja viņš neatkāpjas, ko tu izdarīsi!» Hofmanis aizbildinājās. «Nu

mēs jau izmēģinājāmies visādi, pats redzēji . . .»

«Nāciet pamācīties pie mums, cerībniekiem!» Ozols atkārtoja. «Pie mums

Pūcīts arī gribēja vadīt sapulci. Balso, cik gribi, — mums roku ceļas kā

mežs, — viņam kā pārsvars, tā pārsvars. Viņš kāpj uz katedra un būs tas

sapulces vadītājs! Rauj viņu aiz svārkiem nost, bet viņš turas
...

Nu stājas

mūsēji pa pāra vīru katedrim katrā pusē un — apkārt ar visu katedri! Zemē ir,

un nu ir miers mājās. levēlam savu sapulces vadoni, izbalsojam visus melnos

no padomes un valdes laukā, un nu ir biedrība tīra. Tā mēs strādājam, bet jūs

to neprotat! ...»

«Jā, jā, tā bija!» Steinberģis apstiprināja, un Vikmanis, atcerēdamies šo

uzvaru, apzinīgi smaidīja.
«Jā, jums tā lieta citāda,» Hofmans aizbildinājās, «jums pēc statūtiem

sapulces vadonis tiek vēlēts. Tad var to izdarīt! Bet te pēc statūtiem sapulces
vada direkcijas priekšnieks, un statūti jāievēro .

.
.»

«Statūti tur nav tā īstā vaina,» Lieknejs iebilda. «Bet «Cerības» biedrībā —

tur stājās lietas priekšgalā vīri no tautas, pie mums te advokāti. Ar advokātiem

neko neizdarīsi ...»

Tam piekrita arī Ploriņš un Ērkulīts, nerunājot jau nemaz par Viķildu

Kristapu, kuram šie vārdi bija runāti taisni no sirds
.. .

«Nu, ko tur tik daudz strīdēties!» Hofmanis beidzot lika priekšā. «Vieni

ļaudis, vieni centieni ..
.

sadzers labāk kopā pa šņapstam . . .»

Nebija jau neviens slinks savu kārtu izsaukt
..

.

leradās arī Lapas Mārtiņš, un tas peldēja priekā un laimē
.. .

Viņš nešau-

bāmi bija pārliecināts, ka «melno» vara nu reizi lauzta, un sajuta lielu gandarī-

jumu par to. Viss, ko tie viņam norāvuši uz honorāriem, visa viņa zaudētā

5 rubļu akcija, viss tas viņam likās būt ar to bagātīgi atlīdzināts. «Tauta līdz

šim snauda, tāpat kā vācu kungu verdzības laikā,» viņš sacīja. «Nu viņa ir

modusies un nokratījusi melno jūgu ...»

«Priekā! Lai melnie nīkst un zūd!» viņi svinēja savus uzvaras svētkus.

Apstākļi pēc Lapas ieskatiem tik lieliski pārgrozījušies, ka viņu sekas nemaz

nav pārredzamas .. .
Viņš tomēr vēl neapmierināsies, dzelzs jākaļ, kamēr karsta! Kādus rakstus

tas «Baltijas Vēstnesī» rakstīs, kādas rīmes taisīs, par to jau viņam bija kāda

maza nojauta. Viņš jau draugiem pastāstīja kādu ideju, kā viņš pretiniekus
sarkastiski apraudās, un katrs pants beigsies ar refrēnu:
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«Raudiet, melnās aitiņas, ak, raudiet!»

Beidzot vajadzēja šķirties, un pulciņos tie katrs aizgāja uz savu malu. Mā-

siņu Steinberģis, kurš bez tam Lapām bija personīgs draugs, saviem biedriem

iebilda: «Tas Lapas Mārtiņš ir taču viens riktīgs tautietis un tura «balto»

kanti! Drīz paies 25 gadi, kamēr viņš strādā tautas druvā. Vai mēs nevarētu

viņam sarīkot kādu jubileju?»
Un nebija neviena balss, kas tam pretotos ..

.

Dienu pēc sapulces un vēlāk «Baltijas Vēstnesis» rakstīja:

«Vakarējā R. L. A. pal. biedr. krājaizdevu kases sapulce bija šīs biedrības

dzīvē ievērojama diena. Viņa, biedrība, nometa jūgu, kas to turēja zem direk-

cijas, utt.» Tālāk bija aprakstīta sapulces gaita. Sapulce pārgājusi uz «priekš-
likumu apspriešanu» atcelt Olufejevu no amata. Tikai pēc Veinberģa aizrādījuma

atļaut apsūdzētam Olufejevam runāt sapulce to pie vārda pielaidusi. Pūcīts mē-

ģinājis apturēt Lazdiņu, caur ko sapulcē izcēlušās nekārtības. Kas nu vainīgs,
ka 500 biedri ap 4 stundas notērējuši un savas lietas neizsprieduši? Atstāstīti

bija arī tie fakti, kurus Lazdiņš bija nolasījis savā revizijas ziņojumā.
Tam sekoja apcerējumi, caur ko kase «tik augstu uzplaukusi» un caur ko

tā atkal tik zemu noslīdējusi. Sākumā tā, pabalstīta no dažiem «labā slavā stā-

vošiem» latviešiem, kā nelaiķa Kalniņa, Vēbera, Zaķīša un Grīnupa (Krauklīts

nebija minēts), ir panākusi ievērojamu stāvokli. Bet tagadējā direkcija, partejiski
rīkodamās, to novilkusi lejā. Izbalotēti biedri, kurus neuzņemt nebija nekāda

iemesla. Uzteikts 600 rbļ. parāds kādam Z. kgm, lai gan tam māja 12.000 rbļ.
vērtībā. Bet vai tad kasei nekādu citu parādnieku nav, un cik tad īsto parād-
nieku nodoti tiesām? Dividende

gan laba, bet tā būtu varējusi būt vēl labāka,

ja direktori nebūtu nodarījuši kasei visādus zaudējumus. Algas kases direktoriem

lielas, izdevumi par sludinājumiem, drukas darbiem utt. īsti paprāvi. Kasei nav

uzticības, tā zaudējusi patlaban kādu lielāku prāvu, tādēļ ka nav bijis likumīgas

pilnvaras. (Pret Krauklīti.) To uzticību tai var dot tikai revizijas padome.
Direktori saka, ka tie atbild ar visu savu mantu. Bet kā tad tie atbild? Cik lielai

vajag būt tādai direktora mantai? Un vai tā jau ir pietiekoša drošība kasei

nestundā? Direkcija tāpat grib grozīt statūtus, tikai ne tā, lai pēc tiem būtu

revizijas padome, bet lai direktoriem dotu palīgus.
Lai neatgrūstu kases ierēdņu simpātijas, bija priekšlikums apspriest pilnās

sapulcēs arī ierēdņu algas, kuras jāpaaugstina, un ne tikvien kā direktoru kungu

algas. Jādibina arī pensiju kase.

Tālāk «Balt. Vēstn.» neaizmirsa paziņot, ka miertiesnesis piespriedis kasei

samaksāt Pēterim Krauklītim ieturēto direktora algu. Vispār tas centās aprādīt,
ka pie tagadēiās kārtības kasei nav drošības, tā nestundā nespēj visiem nogul-
dītāiiem atmaksāt un tādēļ tai cits nekas neatliek kā savu darbību likvidēt

.. .
Beidzot ievietoja vēl kādu rakstiņu, ar kuru domāja ķert uz direktoru sirds

stīgām: «Direktoru kungi, nepretojieties tik ciešai biedru gribai. Ar varu neviens

nevar biedrībai uzbāzties, un lai viņš būtu pats gudrākais vīrs. Neviena biedrības

valde nepastāv mūžīgi; katrai jāatjaunojas.»
Patiesībā jau nu arī direktori nebija tie vīri, kas būtu izpelnījušies kādu tau-

tas mīlestību. Un par visiem viņus mīļoja un cienīja mazāk Lapas Mārtiņš.

Neraugot, ka viņš bija tulkojis «Dienas Lapai» garo romānu «Mednieks» un

saņēmis par to honorāru! īstenībā šī viņa attiecība ar ienaidnieku tam bija iene-



908

susi bagātīgus augļus pašu mājās. Proti, vecais Dīriķis tam reizi bija

kādēļ tas īsti «Dienas Lapai» tulko? Uz to Lapa it vienkārši bija atbildējis:
«Lai ko nopelnītu.» Jo ar to, ko saņem no «Baltijas Vēstneša», tas nevar cauri

nākt: viņš tagad precējies, ģimenes tēvs. Sieva
gan pelnās uz tirgus, bet ar to

nepietiek . . .

Tas spieda Dīriķi pārdomāt. Tā kā Lapas Mārtiņš bija viņam ļoti nepie-
ciešams pie igauņu preses tulkošanas, tad viņš apņēmās to cieši saistīt algā kā

pastāvīgu redakcijas locekli. Kādā jaukā dienā tas viņam paziņoja, ka viņš pie-

ņemts .ar 35 rbļ. algas mēnesī, par ko tam jāseko igauņu presei un jāizņem no

tās viss ievērojamais, kas latviešiem varētu interesēt. Bet, tā kā darba viņam tur

būtu par maz, tam jāņem arī līdzi no vietējās vācu preses ziņas, kuras noderīgas.
Lapa bija ar to mierā, jo igauniski tas skaidri mācēja un vāciski vairāk vai

mazāk prata. Un savas stundas redakcijā viņš nostrādāja cītīgi. Viņš tika tūdaļ
pie laba apģērba, un nekad tas viņam vairs nenotika, ka zābaku dēļ nebūtu

varējis atstāt dzīvokli. Un, tā kā vecais Dīriķis neuzņēma visu, ko viņš pret
kasi un «Dienas Lapu» bija sagatavojis, bet sirds viņam dedza to izteikt, tad

pēc beigtiem dienas darbiem viņš nostaigāja uz bankas pagrabu Elizabetes
ielā Nr. 16, lai «melnos» tur «mutiski blamierētu».

Saprotams, ka pašu direktoru tur nebija, jo tie negāja vienkāršā alus bodē,

bet, ja kur gāja, tad — «Romas» vai «Klostera» pagrabos. Tomēr šinī alus

pagrabā piegāja «tauta», no kuras daudzi bija kases biedri. Tādēļ bija ļoti
nepatīkami, ja Lapa saka ārā visu patiesību no sava subjektivā redzes stāvokļa
un neviena nav, kas tO atspēko ...

It sevišķi, ja Lapa bija mazā dūšiņā —

un tādā viņš bija arvienu, jo viņam daudz nevajadzēja — viņš varēja būt ļoti

nepatīkams.
Tad tādās reizēs viņam stājās pretim «Dienas Lapas» ekspeditors un grāmat-

vedis Kārlis Birzgalis, kuram palīdzēja arī daži burtliči. Birzgalim tāpat netrūka

materiāla, jo viņš izlietoja to, ko «Dienas Lapa» rakstīja. Bez tam viņš agrāk

bija kalpojis «Baltijas Vēstneša» ekspedīcijā un zināja tur daudz aizkulišu no-

slēpumus. Toreiz, kad «Dienas Lapa» vēl tikai taisījās iznākt, šie vīri sprieduši

un gudrojuši, kā tikai viņa varēšot pastāvēt?! Un tagad, kur «Dienas Lapa»

pierādījusi, ka tā pastāv, tas nu tiem vīriem darot galvas sāpes un tie tikai nu

gudrojot un lauzot galvas, kā viņu labāki noēst. «Baltijas Vēstneša» vīri paši

par naudas skapjiem vien sapņojot un gribot tikt klāt pie kases, lai pildītu savus

makus .
.
. «Austru» esot jau iztukšojuši, nu gribot iztukšot arī kasi. Agrāk, kad

kases direktoru algas iztaisījušas niecīgus rubļus, direktoru stundas atalgojums
neesot pārsniedzis eksprešu algu, tad no «māmuļniekiem» neviens neesot vēlējies
būt par kases direktoru . . . Tagad, kur kase spējot maksāt cik necik piemērotu

atlīdzību, nu arī direktori tūdaļ klāt. Apikati, kas citur nekur neder, jo neprot

krieviski, tie tagad nu spiežas kasē
par

direktoriem. Vecie darbinieki, kas līdz

šim tikpat kā
par velti strādājuši, tie lai iet! . .

.
Pazīstam mēs šos vīrus un viņu

nolūkus! Kad viņu, bagātnieku, iedomas nav pieņemtas, tie sākumā no valdes

izstājušies aiz laiskuma un riebuma, ka tiem pie mazas kases jāstrādā. Tie tagad
nu klāt un duļķē ūdeni, lai labāki varētu pa tumsu zvejot! Kad «māmuļā»
kādas nekārtības, par to «Baltijas Vēstnesis» vis neraksta! Bet, ja notiek kas

«Dienas Lapas» aprindās, tie no mušas iztaisa ziloni
.. .

Tās bija patiesības, uz kurām Lapa nevarēja atbildēt, bet kurām viņš
tomēr negribēja piekrist. Viņš, kā jau tādās reizēs parasts, šķielēja un mēdījās,
ar pirkstu rādīdams: «Desu puika, desu puika, ehehehe!»

.. . Būdams no dabas

bailīgs un bīstīdamies kāviena, tas taisījās jau bēgt pa
durvīm laukā

.. .
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Bet Birzgalis tad viņam tuvojās samierinošā garā un uzsāka diplomātiskas
sarunas. «Par ko tad mums, Mārtiņ, tā jāplēšas?! Es strādāju pie «Dienas

Lapas», tu strādā pie «Baltijas Vēstneša», ēdam savu maizīti ... lai kungi

ņemas, ja tiem tīk! Mums, darba cilvēkiem, vai mums kāds naids?! Vai zini ko?

Esmu nodomājis izdot uz sava rēķina tādu grāmatu ar Rīgas adresēm, aprakstu
un vēsturisku apcerējumu. Sludinājumus pats sagādāšu, bet priekš literariskās

daļas man vajag rakstnieku. Vai tu nevēlētos pie manas grāmatas līdzi strādāt?

Honorāru es maksāšu tādu, kāds nav ne «Dienas Lapai», ne «Baltijas Vēstne-

sim». Rakstniekiem vajag maksāt, tur es negribu lumpēties, jo esmu pārliecināts,
ka grāmata ies labi

.. .»

Neraugot uz visu partijas naidu, Lapa visam, kur varēja nopelnīt, dāvāja
pienācīgu vērību un tādās reizēs pat varēja atsacīties no lamāšanās. To tikai

Birzgals gribēja; viņi sadzēra kopā šņapstu, un miers bija atkal mājās. Vai tas

patiešām tādu grāmatu gribēja izdot, vai arī tā bija tikai diplomātija, to vēlākie

gadi nenoskaidroja. Gan katru rakstnieku, ar kuru iepazinās, tas uzaicināja
strādāt līdzi pie tādas grāmatas, kura nekad viņa apgādībā neiznāca.

.
.

Lapu šāds uzaicinājums vairāk valdzināja nekā Bisenieka solījums dot savu

direktora vietu. Nebūs lieki jāmin, ka viņš pārgāja mājās ar lielāku žvingulīti,
nekā bija atnācis. Bet otrā dienā viņš visu jau bija aizmirsis un, ieradies bankas

pagrabā, vicināja no jauna kara cirvi!
...

«Baltie» jeb «Baltijas Vēstneša» un «Latviešu biedrības» partija gan pašā

pirmā brīdī bija apreibusi uzvaras skurbumā. Bet drīzi vien noskaidrojās, ka

viņu uzvara par «melnajiem» nav ne tik liela, ne pilnīga, kā tas sākumā izlikās.

Vispirms viņus uztrauca tas, ka «Dienas Lapa», referēdama par sapulci,
nemaz negribēja atzīties, ka viņas partija uzvarēta, bet runāja tādā tonī, it kā

viņa būtu tā uzvarētāja. Viņa nostādīja lietu tā, it kā «balto» pusē būtu bijusi
nevis visa sapulce, bet tikai mazs pulciņš trokšņotāju-māmuļnieku. Bēdīgā kārtā

tika attēlota viņu neizdevība sagrābt savās rokās kases kapitālus. Ar trokšņošanu
tie nodomājuši kasi sagraut tikpat kā agrāk Jerikas mūrus. Kāpuši uz krēsliem,

klieguši un visādi ērmojušies, kamēr tauta ar īgnumu novērsusies no viņu kumē-

diņiem. Trokšņa dēļ gan sapulce bijusi jāslēdz un viņas darbība jāpārtrauc, bet

tas caur to, ka kārtības uzturēšana nebijusi pietiekoša. Uz priekšu tas jānovērš,

un cerams arī, ka nākošu reizi kārtības uzturēšana būs tāda, ka trokšņotāji un

ērmi vairs nevarēs traucēt sapulces kārtīgo gaitu . . .

Baltie par tādu nekaunību nejauki skaitās. «Melo tas Stučka tavu melo-

šanu! . . . Pavisam otrādi, nekā bijis ...»

Bet «Dienas Lapa» palika pie sava. «Kāds strādnieks», kas visu bija noska-

tījies, piesauca pie vārda visus tos trokšņotājus no labākām familijām, kas bija:

1) kāds advokāts, 2) divi teātra komisijas locekļi, 3) kāds M., kurš nemaz

nav biedrs, bet iešmaucis sapulcē ar svešu grāmatiņu, 4) dzelzceļa stacijas

priekšnieks G. un 5) kāds skolotājs, arī ar citu grāmatiņu. Izsaka vēlēšanos,

lai direkcija tos sauktu pie atbildības.

Tam sekoja asi raksti par nekārtībām Latviešu biedrībā, par zaudējumiem

un lielajiem iztrūkumiem «Austrā», kuru «māmuļas» advokāti noveduši pie

bankrota. Tur iemaksātie 200.000 rbļ. tautas naudas jāieskata par
zaudētiem.

Tālāk, lai darītu saprotamu Jura Lazdiņa nelabvēlīgo ziņojumu, «Dienas

Lapa» vēstīja, ka direkcija atraidījusi Lazdiņa lūgumu pieņemt viņu par kases

advokātu. Neraugot uz «lielām nekārtībām», kase pelnījusi 23 proc. dividendu.
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Revizijas komisijai pašai vajadzētu vest protokola grāmatu, lai redzētu viņas dar-

bību. Gada pārskatu revidenti ar saviem parakstiem arī jau atzinuši, tomēr Laz-

diņš uz Veinberģa padomu taisījis divas piezīmes. Pastellēto klaigātāju nodoms

bijis aizkavēt gada pārskata pieņemšanu . . .
Revizijas padome, kādu zināmi ļaudis ieteic, nebūt nepavairo kases drošību.

Direktori tagad atbild ar visu savu mantību, bet ar ko atbild revizijas padome?

Olufejevs paskaidro: revidents Lazdiņš ziņojis, ka caur Olufejeva veikalu

kasei cēlies 1000 rbļ. zaudējums. Bet patiesībā veikals piederējis Krauklītim,

Olufejevs tam devis tikai savu firmu. Tādēļ, ka kasei Krauklīts vairs nebijis
drošs, un lai nodrošinātu no> kases aizdotos rubļus. Kādēļ revidents nav cēlis

ierunas pret Krauklīti, bet pret viņu, kas aizsargājis kasi no 20.000 rbļ. liela

zaudējuma? Jau 8 gadus viņš ir direktors un nekad nav dzirdēts, ka tas kasei

būtu kādus zaudējumus nodarījis!

Viņš paskaidroja, ka mēbeļu magazina gan sākumā ierīkota priekš latviešu

mēbeļu galdniekiem, lai veicinātu latviešu amatniecību. Bet tad Krauklīts sācis

dzīt rebes ar Smuli Eliasštamu un Srolki Jochumsonu. Kase tad par mēbeļu
magazinās pārzini iecēlusi Redbergu, kuru Krauklīts kā magazinās direktors atkal

nolicis zemākā vietā. Kad Krauklīts sācis izīrēt ieķīlātās mēbeles, veikala vadība

viņam pilnīgi atņemta un nodota viņam, Olufejevam, kā vienīgam atbildētājam.
Nu revidenti sākuši veikalu lieliski kontrolēt un gribējuši mantas stempelēt.

To Olufejevs nevarējis pielaist, ka viņa firmu tā kompromitētu, un apņēmies
parādu labāk atmaksāt. Tas izsludinājis aizņēmējiem, ka, ja tie līdz zināmam

termiņam nebūs savu aizņēmumu atmaksājuši, viņu lietas pārdos ūtrupē. Tas arī

noticis, un Olufejevs uz šo reizi vien glābis un atmaksājis kasei 7000 rbļ. Tos

zaudējumus, kurus revidents Lazdiņš minējis pilnā sapulcē, nodarījis kasei nevis

viņš, bet Pēters Krauklīts . . .

Olufejevam nekad nav protestēti vekseļi, nekad nav izsludinātas ūtrupes, ka

pārdos viņa mantu, kā citiem goda vīriem.

Tālāk piebaldzēni nāca klajā ar atklātu vēstuli, ka no Bisenieka ieķīlātā obli-

gācija uz Laugu mājām ir pilnīgi droša, bet nedroši ir paši tie, kas viņu teic par

nedrošu
. .

.

«Melnie» neapmierinājās ar to vien, ka rakstīja «Dienas Lapā», bet pārgāja

pat uz darbīgu cīņu. Rīgas Latviešu biedrības gada sapulcē, kura pa tām star-

pām notika, tie bija sarīkojuši opoziciju, lai gāztu priekšniecību. Pateicoties Peļu

Vanaga modrībai, kas pie melnajiem spēlēja to pašu lomu, ko Ploriņš pie bal-

tajiem, bija vēl iespējams laikā savākt spēkus un uzbrukumu, atsist. No melna-

jiem uz runas vīriem dabūja Fricis Bergmanis 75 balsis, Skalbe 70, E. Mednis

62, Pūcīts 58 un Krūms 50. levēlēts neviens netika, bet viņi bija paguvuši
iekustināt sapulcē diezgan nepatīkamas lietas. Caur biedrības sulaiņa piepešu nāvi

biedrībai cēlies 1000 rbļ. liels zaudējums uz biedru, kārtīm, bet kārtis parakstījis

un par tām atbildīgs Pēters Krauklīts. Runas vīru sapulce pret pilnas sapulces
lēmumu nav atprasījusi no Krauklīša 6000 rbļ. biedrības naudas, kas viņam aiz-

doti pret nedrošu obligāciju. Cik iemaksāts
par

labu Jura Alunāna piemineklim,

un kurā bankā nauda glabājas?
Gan arī «Baltijas Vēstnesis» neslinkoja un taisīja cik spēdams «štimungu»

uz otru pusi. Cik liela bijusi uzvara pagājušā kases sapulcē, tik sīciņa turpretim

opozicijas partija Latviešu, biedrībā, ķas dabūjusi tik niecīgu balsu skaitu. Čakli

viņš uzrādīja kasē arvien uz jaunām nebūšanām, uzsvēra revizijas padomes vaja-

dzību, kura taču esot tautas griba, un tādēļ direktoru pretošanās pret to velta
.. ..

Ari veco «Dienas Lapas» akcionāru lietu «Baltijas Vēstnesis» cēla no jauna
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gaisma un uzaicināja tos biedrus, kam tur dalības nauda, sapulcēties Jakobsonar
drukātavā.

Bet viens, ko baltie nespēja, bija glābt Pēteri Krauklīti no melno spaidiem.
Tie sāka atkal sūdzēt un piedzīt viņa parādus un aprakstīja gandrīz katru dienu

viņa mēbeles. Tik grūti šim tautas vīram nekad nebija gājis kā taisni šinī pe-
riodā. Un tādēļ viņš bija ne dzīvs, ne miris!

.. .

Ka viņš tiek padarīts par

übagu, ja māmuļniekiem nākamā sapulcē neizdodas uzvarēt, to viņš pārredzēja
tik skaidri kā uz delnas. Un pārredzēja arī, ka uzvara, ja tā nav panākta uz

reizi, vairs nav iespējama.

Tādēļ viņš tagad bija aģitācijas sapulču cītīgākais apmeklētājs un uzstādīja
tur jautājumu: «Kas notiks tad un ko mēs darīsim, ja nākamā sapulcē nepanā-
kam uzvaru?»

Daudziem šāds jautājums izlikās absurds un nesaprotams. Kā pēc notikušā

par uzvaru pavisam vairs varēja šaubīties! It sevišķi «seloņi», kas piedalījās cīņā,,

bija par to stipri pārliecināti un savu nākamo gada balli gribēja svinēt kā uz-

varas svētkus. Bet Krauklīts neatlaidīgi palika pie sava. «Kara vadonim,» viņš
sacīja, «jārēķinās ar visu! Viņam jāzin, ko tas darīs tālāk, kad kauja būs uzva-

rēta, un viņam jāzin, kas tālāk darāms, ja kauja tiek zaudēta . . .»

Veinberģis padomāja. «Tad mēs uzteiksim savu dalības naudu un noguldī-

jumu un no kases izstāsimies, ja biedru vairums, — un tas ir mūsu pusē, — to

dara, tad kase savus pienākumus vairs nespēj izpildīt un spiesta bankrotēt
.

. .»

«Darīt jau to var,» Krauklīts atbildēja, «bet kas ar to būtu panākts? Ja mēs

uzteicam savu dalības naudu un noguldījumus, tad kasei cits nekas neatliek kā

uzsacīt saviem parādniekiem. Viens otrs no mums taču ir aizņēmies un būtu nu

spiests savu parādu atmaksāt, ko tas nemaz nespēj . . . Tie visi tiktu izpostīti,

pirms kase kristu . .
.»

Sakustēšanās sapulcē liecināja, ka tādu daudz bija.
«Vislabākā gadījumā,» Krauklīts turpināja, «mēs šā tā izkultos un kase

iznīktu. Bet kas ar to būtu panākts? Mums nebūtu vairs tik nepieciešamās kredit-

iestādes, mēs, latvieši, būtu atkal atkarīgi vienīgi no vācu kreditiestādēm un žīdu

augļotājiem. Mums veikaliski būtu atkal rokas saistītas, mēs neko vairs nevarētu

uzsākt un darīt, un, ko tas nozīmē, to klātesošie biedri vislabāk sapratīs ...»

Daudzus tādas izredzes padarīja pavisam domīgus. Aizķēris taču no kases

viens otrs, un tas nu būtu bez žēlastības jāatmaksā, rauj, kur gribi! Un jāpie-

duras pie tās arī turpmāk, jo ikvienam padomā šis tas un labs tas simtiņš, ko

vajadzības gadījumā var dabūt. Bet, ja ķases vairs nebūs, kur tad rausi?

Veinberģim tādas ierunas īsti nepatika, jo tās jauca viņa kaujas plānu. «Vienu

lietu jau var apskatīt, kā grib, no gaišās un arī no tumšās puses,» viņš iebilda.

«Pirms mēs veco sagāžam, mums jāzin, ko tajā vietā likt,» Krauklīts ener-

ģiski turpināja. «Gadījumā, ja mēs cīņu zaudējam, mums jādibina jauna krāj-
aizdevu biedrība. Attiecības ar krievu administrāciju saimnieciskos jautājumos

mums ir tās vislabākās. Tā mums dos tādu atsauksmi, ka ministrija mūsu kredīt-

iestādi apstiprinās visīsākā laikā. Tādā gadījumā, ja cīņu esam zaudējuši, it droši

varam aģitēt, lai biedri ņem ārā no kases savu naudu un nogulda to pie mums.

Par kapitāla trūkumu mums tad nebūs raizes un varēsim palīdzēt arī tiem bied-

riem, kurus direkcija aiz atriebības gribēs žņaugt. Ar citiem vārdiem, mēs pār-
vedīsim viņu aizņēmumus kasē uz mūsu iestādi

. .
.»

Lielais saviļņojums sapulcē liecināja, ka viņš gandrīz it visiem runājis no

sirds! Arī no Veinberģa vēlīgā smaida varēja spriest, ka viņš ļoti labprāt pats-
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tūtu izteicis tādas domas. «Tas ir ļoti ievērojams un, man liekas, ari pieņemams
priekšlikums,» viņš sacīja. «Mums tas kādā sapulcē būs jāapskata tuvāku

.. .»

leradās sapulcē Ploriņš. Tā kā viņš bija draugs arī otrā pusē vai vismaz par

draugu tika turēts
— nevar zināt, ar cik lielu tiesību un kura puse ar lielāku tie-

sību, — tad viņam bija uzdots iespiesties pretpuses noslēpumos un par viņas
soļiem ziņot. Bet tāds pat uzdevums tam bija uzdots arī no otras puses, tā ka

viņš pēc patikas varēja spēlēt divdomīgu lomu.

Viņš pienesa svarīgas un arī noderīgas ziņas. Pūcīts esot grūti saslimis un

nākošo sapulci laikam nevarēšot vadīt.

Sī vēsts sacēla vispārējas gaviles. Daudzi nemaz neticēja, ka viņš patiešām
slims, bet ka tā ir politika. Viņš ieskata «melno lietu»

par zaudētu un tādēļ jau

pie laika taisās nost no grimstošā kuģa.
«Nu tad reiz tiksim ar tiem līķu andelmaņiem galā!» Kalniņš priecīgs iesau-

cās. «Pūcīts par velti nav slims
. . . redz, ka lieta neiet ...»

Arī daudzi citi domāja, ka uzvara tikpat kā rokā, jo otra tik gudra vīra kā

Pūča melnajiem nav.

Pēters Krauklīts turpretim no tāda vieglprātīga uzskata brīdināja. «Tā ir tā

lielākā kļūda, ja savu pretinieku vērtējam par zemu. Ja Pūcīts ir slims, tad taču

vēl ir veseli Bisenieks un Olufejevs. Lai neaizmirstam, ka direkcijai tiesība uz-

ņemt jaunus biedrus. Viņi darīs to pašu, ko arī mēs viņu vietā darītu, lai tikai

panāktu pārsvaru . . .»

«Es jau Olufejevam teicu,» Ploriņš turpināja, «ka nu mēs bez Pūča tikpat
kā avis bez gana! Bet viņš tik nosmīn vien. Pasaule iztikusi bez Bismarka,
iztikšot arī bez PūcīŠa. Sis pats būšot to sapulci vadīt . .

.»

«Olufejevs!?» Viķildu Kristaps spēji iesaucās. «Mēs viņu pie vārda nepie-
laidīsim . . . mēs viņu nosvilpsim! .

.
.»

«Ja tikai tas būs iespējams,» Krauklīts piebilda.

«Veinberģa kungs arī saka, ka vajag atturēties no trokšņošanas,» Hofmanis

stingri paskaidroja. «Mēs visu varam panākt ar balsošanu, tādēļ klaigāšanu
nekādu! . . .»

Kristaps sarāts klusēja, bet Ploriņš turpināja savu ziņojumu: «Ka Pūcis

slims, tas mums drīzāk par sliktu nekā par labu. . . Olufejevs, vai dieviņ, kas

par advokātu! Apgājis kases statūtos tādu pantu, ka Rīg. L. A. palīdz, biedrības

biedri skaitās par kases biedriem bez balsošanas. Kete sapulcējis amatniekus, un

Bisnieks turējis runu: «Ko jūs, ļautiņi, guļat?! Jūsu biedrība nodibinājusi kasi,

un jūs tur vēl paši neesat biedri. Tagad nāk Latviešu biedrības apikati un grib

jums to kasi paņemt projām. Un paņems arī, ja jūs gulēsiet! .. . Tādēļ pierak-
stieties visi no vietas un nāciet uz nākamo sapulci. Naudas vairāk nevajag kā

divi trīs rubļi uz vīra. Lai nāk viens kā aizņēmējs un pāris kā galvinieki un

aizņemas no kases kādus simtus priekš tiem, kam nav. Galu galā jau nauda nav

zudusi, tā paliek jūsu pašu nauda
. .

.»

Amatnieki nu. visi kā uzkurti un bez tam vēl esot ļoti pikti uz «baltajiem».

«Baltijas Vēstnesis» uzbrucis viņu biedrībai, ka tā grib sev būvēt māju ne

amatnieku vajadzībām, bet ar plašu dejas zāli, kas esot pret statūtiem. Gruntē

vien maksājot 10.000 rbļ., un biedrībai naudas pavisam esot tikai 16.000 rbļ.
Amatnieki tādēļ ar visiem spēkiem pabalstīšot tagadējo direkciju, kas tai priekš

mājas būves apsolījusi aizdot 70.000 rbļ. Ar to viņu partijai balsu skaits par

kādiem 300 pavairojoties.
Tas vēl nebija viss! Pēterburgas Arrīgas Dziedāšanas biedrība par savu

priekšnieku ievēlējusi Stučku. 206 Lai gan tur jauni cilvēki vien, pa
lielākai daļai
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dancotāji, šī biedrība tomēr kasei var dot savu 20 balsu. Tāpat Fūrmaņu palīdzī-
bas biedrība, kur valdē ir kases grāmatvedis Krūms, kā viens vīrs stājas iekšā

un stāv par Bisnieku un Olufejevu. Un, kas tas trakākais, —
arī visi Baltijas

vagonu fabrikas meistari un priekšstrādnieki kā gaisos un stāv viņu pusē! Runāju
ar Eidu.ku, tas saka: «Pagājušo reizi nebijām, bet nu iesim visi un ar rungām
cīnīsimies pret tiem Latviešu biedrības apikatiem! . . .»

Šīs ziņas atstāja dziļu, ja ne arī notriecošu iespaidu. Hofmanis ar Kalniņu
jau klusu pārrēķināja savas balsis. «Va velns, ja tik daudz, tad nevar vis zināt,

cik mums drošu
..

.» Bet viņi to neizrādīja. «Nu, nu, tik traki jau tie turki vēl

nešauj .
.
. Pastarāsimies, un arī mums būs vairāk .

.
.»

Pienāca vēl kāds vīrs ar sprogainiem, sarkaniem matiem un vēl jo sārtāku

bārzdu. Tas bija Peļu-Vanags, kalpoja gan vācu firmā pie Hēflingera, bet citādi

bija liels tautietis. Viņš bija tur pieņemts par latviešu korespondentu, jo firmas

princips bija atbildēt katram tirgotājam tajā valodā, kādā tas vēstulē pie firmas

griezies. Tādēļ viņš ne par ko tā nevarēja skaisties kā
par

latviešu tirgotājiem,
kuri griezās pie firmas ar vācu vēstulēm. Par ko gan Hēflingeram ir latviešu

korespondents?
Arī tagad tas likās būt ļcti aizkārts, un rokā tam bija Baltijas Vēstneša

patlaban kā iznākušais numurs. Tur stāvēja rakstīts, ka direkcija ar «ielūgtiem
kases parādniekiem» apspriedusies Karlevica zālē

par nākamo sapulci. Vispirms,
kā uzturēt kārtību un savaldīt «Baltijas Vēstneša» buntavniekus. Nolēmuši balso-

šanas un vēlēšanas izdarīt ar bumbiņām un sapulcē ievest numurētas vietas, uz

kurām jau kase kādas dienas agrāk, biedru grāmatiņas uzrādot, izdošot ieejas
kartes. Sapulcē bez tādas ieejas kartes neviens netikšot ielaists.

Viņš pasniedza avīzes numuru Veinberģim, lai tas pārliecinās, bet pats,
it kā būtu dziļi ievainots, turpināja: «Buntavnieki, domājat, mēs esam buntavnieki!

Kad mēs nepiekrītam Pūcīša un Olufejeva melniem darbiem, mēs esam bun-

tavnieki!»

Par viņu runāja arī, ka tas savā laikā piederējis pie Aizupa pulciņa un līdz

ar to tramdīts, kad dzenāja rokā pirmos latviešu revolucionārus. Tā kā tagad

tas savus uzskatus bija pamatīgi grozījis, tad bija vārīgs pret visu, kas varēja

atgādināt viņa «buntavniecisko pagātni».

Tāpat Veinberģim, ieskatoties avīzē, parādījās sejā sāpīgs, aizskarts smaids.

«Tāpat nelikumīgi ir, kā es te redzu sludinājumos,» viņš sacīja, «ka sapulci iz-

sludina par izgājušās sapulces turpinājumu. Ja sapulce reiz slēgta, tai nekāds

turpinājums nevar būt un ir jāsasauc pavisam jauna sapulce ar jaunu dienas kār-

tību. Mēs tādēļ sapulcē izsacīsim protestu un prasīsim jaunas sapulces sasauk-

šanu ...»

«Pieņemts!» balsis no sapulces apstiprināja. «Uz jauno dienas kārtību mēs

liksim sūdzību pret Pūcīti un citiem direktoriem. Bet kā tad paliek ar tām ieejas
kārtīm ?»

«Tas pavisam pretlikumīgi, jo statūtos nekur nav minēts, ka biedriem uz sa-

pulcēm vajadzētu kādas sevišķas ieejas kārtis un ka biedriem jāsēd uz zināma

numurēta krēsla,» Veinbergs paskaidroja. «Neviens biedris nav spiests paklausīt
tādam paģērējumam. Pie ieejas zālē pietiek ar biedru grāmatiņas uzrādīšanu, un

katrs var apsēsties tur, kur tas atron vietu; protams, vislabāk katedra tuvumā
..

.»

Par šo jautājumu gan uzskati šķīrās. «Ja viņiem tāda kārtība ievesta,»

Krauklīts iebilda, «tad jādomā, ka arī kādi kārtībnieki tur būs. Tad var iznākt

nepatīkama sadursme un viena daļa no mūsu piekritējiem, kas iztaisa pārsvaru,
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it viegli var palikt aiz durvīm. Tādēļ būtu ieteicams gan ar ieejas kārtīm apgā-

dāties, bet mēģināt ietikt ar biedru grāmatiņu. Ja tas neizdodas, tad jau pēdīgi

var uzrādīt ieejas karti . . .»

«Manis dēļ var turēties arī pie šādas taktikas,» Veinbergs paskaidroja, «kauču

gan es to atzīstu par nevajadzīgu. Es personīgi tādu ieejas karti neņemšu un

sēdēšu zālē, kur man patīk ...»

Tātad arī šī lieta bija noskaidrota.

«Kas attiecas pēdīgi uz balsošanu ar bumbiņām, tad sapulce pati var nosacīt

savu balsošanas kārtību,» Veinbergs izskaidroja. «Protams, ka mēs bumbiņas at-

raidīsim kā liekas un nevajadzīgas. Mēs balsosim tāpat ar piecelšanos no sēdek-

ļiem un vēlēsim ar zīmītēm ...»

«Pieņemts!» no visām pusēm apstiprināja. «Tā lieta var iet ...»

«Mūsu kandidāti paliek tie paši,» Veinbergs vēl pieminēja, «izņemot Krauk-

līša kandidatūru, kuru viņš noņem, — jo dažādu veikalisku sarežģījumu dēļ tā

būtu grūti uzturama. Tajā vietā tiek uzstādīts Viktors Lībeks. Bez tam caur

Zandera Martinsona atteikšanos vēl viena vieta nāk svabada, uz kuru mēs kā

kandidātu uzstādām Ābrantu
.
. .»

«Pieņemts! Nav advokāti!» Viķildu Kristaps iesaucās. Un vispārējā roku

plaukšķināšana to apstiprināja, kā likās, diezgan sirsnīga . . .

Veinberģis un citi klātesošie advokāti jutās par to apvainoti. Bet, tā kā
pa-

šiem sevi aizstāvēt arī bija neveikli, tad iestājās neomulīgs klusums.

«Es domāju, ka tā uz lietu skatīties nevar,» Krauklīts beidzot ieminējās, jo

viņa stāvoklis bija tāds, ka tikai advokāti vien vēl varēja viņu glābt un pa daļai

jau bija glābuši. «Daudzas no nelikumībām kasē cēlušās caur to, ka tur nav

neviena juridiska lietpratēja. Ja mums nebūs advokātu un mēs to atbīdīsim, tad

viņu vietā nāks kaktu apikati, kas ļaudis māna. Ja viens otrs te tik asi izsakās

pret advokātiem, tad tādi cilvēki ir saaģitēti. ..»

«Lai dzīvo advokāti!» Peļu-Vanags sajūsmināts aplaudēja. Daži citi viņam
piebalsoja, un ar to incidents bija izbeigts un tamlīdz sapulce izsmelta.

Sapulces dalībnieki izklīda, bet ļoti dalītu pārliecību. Viena daļa gan
vēl

rožaini cerēja uz uzvaru sakarā ar pagājušās sapulces gara stāvokli. Bet prak-
tiskie un piedzīvojušie ļaudis par to daudz nedeva, lai gan cerības ari neatmeta,

un apņēmās visu darīt, kas vajadzīgs. Viņi gan izlikās kā uzvarētāji, bet saprata

it labi, ka bija iekustinātas diezgan plašas aprindas, kas tagad nu nākamā

sapulcē runās līdzi. Bet, ko viņas sacīs, tas nebija vēl zināms . . .

Beidzot pienākusi izšķirošā diena. Sapulce bija iesaukta vislielākā zālē, kāda

Rīgā vien dabūjama, proti, Vācu Amatnieku biedrībā.

Agri jo agri turp devās ļaužu pulki, it sevišķi no opozicijas, lai ar savu

nospiedošo pārsvaru, kādā pārliecībā tā vēl arvien atradās, panāktu caur nobal-

sošanu lietas izšķiršanu. Jo debatēts pa visu to garo starplaiku abās avīzēs bija

jau tik daudz, ka patiešām vairs nebija ko jauna sacīt un atlika tikai balsot.

Veinberģis ieradās viens no pirmajiem. Bet šoreiz neatrada nesagatavotu zemi

tā kā izgājušo reizi. Lai «baltie» nāca cik agri, Kete ar saviem kārtībniekiem

jau bija priekšā. Kurš nāk zālē, tam noprasa ieejas karti, kuram tādas nav,

norāda uz kādu galdu pie durvīm, kur tādas izdod.

Veinberģis neielaižas nekādas
garos izskaidrojumos, bet, uzrādījis savu biedru

grāmatiņu, iespraužas zālē.



915

Kete viņam uz pēdām pakaļ. «Kungs, kungs, lūdzu jūsu ieejas kortu!» viņš
tam jau teju teju ķeras pie svārku šēzēm .

. .

Bet Veinbergs strupi atbild: «Man ir biedru grāmatiņa, un pēc statūtiem ar

to pietiek ...» Viņš aiziet un nosēžas pašā priekšā.
Kete tomēr tā nebija mierā. «Tis nieīt, kungs! Te sēdēs jis, kam korta ar tū

nomoru. ...»

«Es sēžu tur, kur atronu svabadu vietu!» Veinbergs stīvējās. «Parādiet man

to personu, kurai numurs uz šo vietu!»

«Tī ir mona vīta!» Kete parāda savu ieejas karti, kuras numurs patiešām
sakrīt ar krēsla numuru. «Kur tad es sēdēšu?»

Veinbergs nemaz neklausās, bet nākošā acumirklī Kete jau nosēdies viņam
blakus uz neaizņemtās krēsla maliņas.

Nu viņi izdarīja viens uz otru savstarpēju spiedienu, pie kam Kete arvien

vairāk guva teritoriju, bet Veinbergs to zaudēja.

Cīņa galīgi nobeidzās ar Ketes uzvaru, tādēļ ka tas pielika vairāk enerģijas.
Veinberģis piecēlās un nosēdās uz blakus krēsla.

Bet Kete vēl tādēļ nelikās mierā. «Tis krēslis ir priekš gubernatoru,» tas

paskaidroja.

Veinberģis, no cīņas mazliet uztraukts, izvilka no kabatas un uzrādīja aplie-
cību, ka viņš ir gubernatora sekretārs

..
.

Kete nevar sabokstierēt. Bet zīmogs pareizs bija, un krieviski tas arī drusku

prata. «Nu, ka jau no gubernatora esi, tad sēdi ar, kamēr jis nav atnācis,» viņš
tam atvēlēja, bet Veinberģis skatās tam lepni garām un liekas viņu ne redzam,

ne dzirdam. Tikai, kad Kete bija aizgājis prom pie savām amata darīšanām, viņŠ

pieceļas un paskatās apkārt zālē.

Ļaudis nāca iekšā kā melna nakts un pēc kārtībnieku aizrādījumiem uzmeklēja
savas vietas. Bet no savas partijas cilvēkiem, kas būtu gribējis sekot viņa priekš-
zīmei, tas nevienu nemanīja. Pacēlis acis uz augšu, viņš redz, ka baltie it visi

sadzīti galerijā. Kalniņa lielā, melnā bārzda bija saredzama ap zāles vidu, bet

Hofmanis pavisam iespiests stūrītī, ka nevar ne pagriezties, kur nu vēl aģitēt.

Varēja sacīt, ka biedriem paņemta katra kustības brīvība. Tikai sēdi uz krēsla

un gaidi, citādi kārtībnieki klāt un prasa, kur tava karte. Ne mazākā domu

izmaiņa masā nebija iespējama, kur nu vēl iedvesma
. .

.

Veinberģis pagrieza savas acis uz skatuves pusi, un tur tas redzēja atkal ko

nebijušu! Augstu pār viņa galvu uz skatuves dekorēts liels galds, pārklāts ar zaļu

drēbi, uz kura sakrautas kases grāmatas un deg žuburainos lukturos sveces. Pašu-

laik direktori un kases ierēdņi ieņem pie tā savas vietas. Olufejevs pašā vidū, kā

tas vecākais, viņam pa vienu roku Bisnieks, pa otru Zander Martinsons, tālāk

Sīpolu Ingus, grāmatvedis Krūms un citi ierēdņi. Viss tas atstāj jo lielā mērā

svinīgu, autoritativu iespaidu, kuru vēl jo vairāk pavairo Olufejeva sirmās krēpes

un lielais sudraba medalis pie krūtīm, šlipses galā. Ļautiņi jau nezin, ka tas ir

vienkāršs medalis, ko Olufejevs reiz izpelnījies par slīkoņa glābšanu, tie sajūt

tikai bijīgu cienību pret šo vīru, kam tā teikšana! Jo apakšā pie viņa kājām
nolikts runātāja katedris, tik zems un niecīgs zem augšējās varas un godības!

Veinberģis tik daudz rakstījis par autoritatu cienīšanu. Un nu viņš atrodas

zem šīs autoritativās varas, viens vienīgs te zālē kā baltais zvirbulis starp svešiem,

nepazīstamiem vaigiem. To apzinoties, tas jutās mazliet kā nospiests . . .

Apakšā zāle pilna līdz pēdējai vietiņai, un augšā galerijā ari ņudz vien. Olu-

fejevs pārlaiž piemērotu ērgļa skatienu pār sapulci, kura čalo kā ieviļņota jūra,
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tad paķer zvanu,
kas ir laba ilkss pulksteņa lielumā un izdod pietiekošu skaņu,

pēc kam sapulce nomierinās.

Olufejevs pasludina, ka kases valdes priekšnieks Pūcīts saslimis un tādēļ viņš
kā priekšnieka vietnieks uz tāda un tāda statūtu paragrāfa pamata izpilda viņa
funkcijas un atklāj sapulci. Tā kā pagājušā sapulce tika slēgta un nepaguva savu

dienas kārtību izsmelt, tad šī sapulce kā pagājušās turpinājums iztirzās atlikušo

dienas kārtību. Viņš ziņoja arī, cik šodien biedru klāt, un to bija ļoti daudz
...

«Pagājušā sapulcē,» tas paskaidroja tālāk, «mēs revizijas ziņojumu jau
noklausījāmies, un tagad atliek tikai pieņemt gada pārskatu. Vai kāds no sapulces
vēlas izteikties?»

Pagājušā sapulcē viņu nemaz pie vārda nepielaida, nu viņš tas lielais

runātājs .
.
.

«Lūdzu vārdu!» Veinberģis pieteicās.

Olufejevs noliecās, lai paskatītos, kas tur sīc pie viņa kājām. «Vārds zvēri-

nātam advokātam Fr. Veinbergam,» Olufejevs pasludināja. «Lūgšu runātāju tikai

stingri turēties pie lietas un neatklīst no priekšmeta, lai mēs varētu izsmelt plašo
dienas kārtību.»

Veinberģim uzkāpjot katedrī, viņu visapkārt sagaidīja zaimojošas, ņirgājošās
sejas, kas viņu mazliet uztrauc. Tas slauka savu pansneju, sprauž to degunā, bet

ņem to nost un slauka atkal. Pēdīgi tas, piespiezdams visus savus spēkus, iesāk

ar savu smalko orgānu, pārtraukts no saucieniem: «diktāk, diktāk!
..

.»

Olufejevs jūtas tik augstu pār viņu pacelts, ka nemaz viņu, kā niecīgu zemes

tārpu, neievēro un izmaina domas ar saviem biedriem. Bet patiesībā tas

smalki dzird.

«Es protestēju pret šīs sapulces dienas kārtību,» Veinbergs runāja, «protes-

tēju, ka tā tiek ieskatīta
par pagājušās sapulces turpinājumu. Tas ir pret statū-

tiem un likumu
— — —»

«Runātāj, ko jūs?!» Olufejevs viņu ar savu spilgto zvanu pārtrauca. «Es

dzirdu, ka jūs atkāpjaties no lietas. Es lūdzu ievērot kārtību!
..

.»

«Es protestēju,» Veinbergs turpināja, «ka nav uz dienas kārtības likta

40 biedru sūdzība par valdes locekli Pūcīti un ka sapulces vadonis netiek izvē-

lēts no pašas sapulces — —»

«Kas tur?!» Olufejevs atkal nozvanīja, bet šoreiz divas reizes. «Runātāj, jūs

novēršaties atkal no lietas
... Ja vēlreiz, tad es jums ņemšu vārdu!

..
.»

«Es protestēju tālāk, ka biedri tiek apgrūtināti ar ieejas kārtīm,» Veinbergs

turpināja, «kas ir pret statūtiem. Tāpat es protestēju, ka revidenta Lazdiņa ziņo-
jums netiek nolasīts arī šinī sapulcē, tādēļ ka te klāt daudz jaunu biedru, kas to

nav dzirdējuši — —»

Atkal viņu pārtrauca Olufejeva spilgtais zvans, izdodams trīs dusmīgas, pa-
vēlošas skaņas. «Runātāj!» Olufejevs pasludināja. «Tā kā jūs neturat par vaja-

dzīgu turēties pie dienas kārtības, tad es jums ņemu
vārdu!

.. . Lūdzu atstāt

katedri! ...»

Neko darīt, jāpaklausa! Jo Ketes smaids izteic skaidri, ka, ja viņš neies ar

labu, tad viņš tam ņems aiz šēzēm
..

. Pēc norunas gan vajadzēja tagad nākt

citam un stāties viņa vietā, bet neredz nevienu, kam būtu tik daudz dūšas. Kal-

niņš gan galerijā rājas, arī citi tur rausta plecus un taisa visādas piezīmes, bet

līdzēt viņam nevar
.. .

«Es lūdzu manu protestu uzņemt protokolā!» Veinberģis nokāpdams, uz

direktoriem pagriezies, saka, bet neviens viņu neievēro, tikai sapulcē urā un gavilē
par viņa izgāšanos

..
.
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«Kas vēl vēlas izteikties?» Olufejevs jautā, kad sapulce nomierinājusies. Ne-

viens neatsaucas. Tiem, kas apakšā, tas nav vajadzīgs, tie, kas augšā —- nevar.

Bez tam jau arī avīzes tik sīki lietu noskaidrojušas, ka atliek tikai balsot.

«Valde liek priekšā gada pārskatu pieņemt, revidents Lazdiņš —
atraidīt.»

Olufejevs paskaidro. «Tagad balsosim ar bumbiņām. Kas piekrīt Lazdiņam, met

baltu bumbiņu; kas piekrīt valdei — met melnu! . . .»

Altberģis ar saviem švāgariem nesa tagad apkārt vēlēšanu urnas un bumbiņas,
bet tagad ar pavisam citādiem vaigiem kā pagājušo reizi. Viņi par iznākumu jau
iepriekš droši! Bez tam, arī bumbiņas izdalot, tiem bija tā skaistākā izdevība

aģitēt. Pasacīja katram klusu pie auss: «Ja gribat kasi atdot māmuļniekiem, tad

metiet balto; ja gribat, lai no tās kāds labums maziem cilvēkiem, metiet melno.»

Un iespiež melno bumbiņu rokā! Tādēļ jau melnās krita, ka plauks vien..

Kalniņš no augšas krata ar pirkstu un rājas: «Jūs tur aģitējat ... es redzu to!»

Bet tas jau arī bija viss, ko viņš varēja darīt
.
.

.

Sanes un izber nu samestās

bumbiņas. Balto neliela čupiņa, bet melno jau īsta kaudze
.
.

.

Kad tās pamatīgi saskaitītas un izkontrolētas, Olufejevs no katedra lepni
pasludina iznākumu.

«Revidenta Lazdiņa priekšlikums atraidīts, un gada pārskats tiek pieņemts ar

613 pret 203 balsīm!»

Balto vaigos, to dzirdot, pavisam atslābums. Daudzi atmeta ar roku un gāja

uz mājām, jo pretinieka pārsvars taču bija pārāk saredzams
.. .

Viena daļa ziņ-

kārīgo palika vēl noskatīties, un šaubīgie pārgāja tieši ienaidnieka pusē.

Tagad pārgāja pie budžeta apspriešanas. Lazdiņš, gribēdams glābt savas

partijas prestižu, nāca ar visai kutelīgu priekšlikumu: «aizdevumu procentus pa-

mazināt no 9 proc. uz 772 proc.» Viņš domāja, ka direktori tam pretosies un

viņš dabūs savā pusē visus kases parādniekus, kas iztaisīja biedru galveno daļu.
Bet viņš neapsvēra, ka arī direktori bija no kases aizņēmušies un vēl pa krietnam

un tādēļ viņiem šāds priekšlikums varēja būt tikai patīkams. Tādēļ no viņu puses

nebija ne mazākā pretošanās. Olufejevs ar sapulces atļauju pat nelika nemaz

balsot ar bumbiņām, bet ar vienkāršu roku pacelšanu priekšlikumu pieņēma gan-

drīz vienbalsīgi .
.
.

Pats interesantākais un pēdējais dienaskārtības punkts bija vēlēšanas. «Baltie»

saņēmās, un Hofmanis ar Kalniņu vēl nezaudēja cerības. Jo, tā kā Lazdiņa

priekšlikums tik lieliski bija gājis cauri, tad kas var zināt!? Tā kā no otras

puses bija uzstādīti uz direktora amatu trīs kandidāti, tad pavisam tika nestas

apkārt 6 kastes, un tikpat daudz nesēju vajadzēja arī priekš bumbiņām. Visa tā

procedūra savā ziņā bija ļoti garlaicīga un ņēma laiku, bet to tiesu «melnajiem»

bija loti jauka izdevība priekš sevis aģitēt.

Kalniņš no galerijas brēca: «Es ar 15 lieciniekiem varu pierādīt, ka jūs vie-

nam iedevāt veselu sauju melno bumbiņu!» No otra stūra brēca Hofmanis, ka

tur atkal kāds iemetis divas bumbiņas
. . . Bet Altberģis ar saviem palīgiem strā-

dāja savu darbu un neklausījās
..

. Kad tie par daudz tielējās, tad atmeta ar

roku. «Nevajag jau ..
. melno tāpat diezgan!»

Liela daļa ļaužu, kas savas bumbiņas jau iemetuši, devās uz mājām, tā ka

sapulce palika itin reta. Arī «balto» redzamākie vadoņi ieskatīja par
labāku pa-

zust, tāpat vairums viņu vēlētāju. Palika tikai paši ziņkārīgākie, starp tiem arī

Hofmanis un Kalniņš, kuri gribēja izturēt līdz galam .
. .

Tad sākās balsu skaitīšana; ziņkārība uz visu vaigiem bija tikpat kā uzvilktas

stīgas, Kalniņš ar Hofmani ar Argusa acīm lūkojās, ka lai neviena baltā bum-

biņa nenoklīstu sāņus un neviena melnā nepieklīstu klāt . . . Arī melno kandidāti,
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kaut gan viņu izredzes bija drošas, gala iznākumu tomēr sagaidīja ar lielu ner-

vozitāti. It sevišķi Bisnieks nevarēja savā ādā rimt. Pastāvīgi viņš aizkūpināja

savu papirosu, kas nākošā acumirklī atkal izdzisa. Kad draugi un pazīstami

viņam apjautājās, kāds būs iznākums, tas atbildēja
.. .

«Nu, nevar zināt
.. . vēl

nevar teikt!
.
. .»

Beidzot balsis bija saskaitītas, izrevidētas un uz papīra uzzīmētas. Liela uz-

vara melno pusē. Olufejevs atkal kāpa katedrī, lai paziņotu vēlēšanas iznākumu,

un zālē bija tāds klusums, ka varēja dzirdēt adatu nokrītam.

«levēlēti par direktoriem: P. Bisnieks ar 603 balsīm, P. Mednis ar 563 bal-

sīm un V. Altbergs ar 605 balsīm. Balsis vēl dabūjuši: Zaķīts — 178, V. Lī-

beks 107 un A. Abrants — 93.» Kapa klusums.

«Celiet mani, celiet uz galda!» Bisnieks pēkšņi iesaucās. «Es esmu ievēlēts. ..»

No uztraukuma tas trīcēja
.. .

Protams, ka netrūka draugu un cienītāju, kas

viņu uzurāja, jo zināja, ka tas nav par
velti . . .

Sapulce pēc izsmeltas dienas kārtības tika slēgta, ierēdņi pakoja kopā savas

grāmatas, bet cienītāji turējās ap ievēlētiem direktoriem: «kur tad šie nu mūs

vedīs? ...» Pačukstēja viens otram klusu pie auss
..

. «tepat kases telpās pa

mazo pusi!» Uzvara jau iepriekš paredzēta, jo sulaiņa vadībā te bija kauts, cepts

un vārīts un netrūka arī miezīša un rudzīša. Ar vārdu sakot: ēšana un dzeršana

kā pa lauku dzīrām. Pašu ļaudis savā starpā . . . Tomēr ari Viķildu Kristaps bija

iemaldījies citiem līdzi, ēda un dzēra, un lamāja advokātus
... Jo viņam galu

galā: tādi vieni, tādi otri!
.. .

Kārlis, kas arī bija bijis sapulcē un visu to joku noskatījies, otrā rītā nonesa

Dīriķim priekš «Baltijas Vēstneša» dažus rakstus. Pie tās pašas reizes tas apjau-

tājās, vai par sapulci ir jau kāds referāts nodots? Ja nebūtu, viņš varētu kādas

rindiņas uzrakstīt.

Atbilde bija, ka ir jau nodots. Kārlis apjautājās, ko nu viņa partija domā

darīt, jo arī seloņi uzvaru no sirds bija vēlējušies.
Kā rādījās, tas vecajam Dīriķim bija ļoti nepatīkams jautājums.
«Tur it nekas nav darāms,» viņš atbildēja, «jo tie vīri ieskata kasi par savu

privātu, veikalu. Atklātības un sabiedrības balsīm tie nepiegriež nekādu ievērību.

Ja jau tas tā
... ja kase ir viņu privātveikals, tad mēs tur nemaz negri-

bam būt ...»

Un patiešām, nākošās dienās kasē iesākās liela uzteikšana, dalības naudas un

noguldījumu atprasīšana. Direkcija ņēma uzteikumus vērā, bet vienkāršiem cilvē-

ciņiem tūliņ vēl neatmaksāja, jo bija pārliecināti, ka tie tomēr vēl uz priekšu

paliks biedri. Bet barvežus un «māmuļas pīlārus» direkcija pati apzīmēja par
izslēdzamiem un pēc neilga laika sasauca sapulci, kurai par tiem iesniedza sū-

dzību. To izmeklējot, izrādījās, ka tie kaitējuši kases interesēm, un tādēļ tos

izslēdza no biedru skaita, vienalga, kad arī tie uz sapulci nemaz nebija ieradušies.

«Dienas Lapa» lepni izsludināja izslēgto vārdus, un nebija neviena «māmuļas

pīlāra», kas vēl būtu palicis iekšā
..

.
Tikai Olufejevs ar to vēl neapmierinājās, bet iesūdzēja «Baltijas Vēstneša»

redaktoru pie apgabala tiesas par difamaciju. Viņš citu advokātu nepieņēma, bet

veda lietu pats, aprādīdams, ka «Baltijas Vēstnesis» apkarojis kasi sistemātiski

un cēlis tai neslavu. Tā kā pilnā sapulce lietu jau izmeklējusi, kases darbību
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attaisnojusi un apmelotājus sodījusi ar izslēgšanu, tad par apmelošanu viņš un

kase gandarījumu dabūjuši un tādēļ lūdz tiesu «Baltijas Vēstneša» atbildīgo
redaktoru sodīt par difamaciju.

Tiesa piesprieda vecajam Dīriķim 100 rbļ. naudas soda vai nemaksāšanas

gadījumā desmit dienas aresta.

Tātad «baltie» bija zaudējuši uz visas līnijas un «melnie» panākuši bez tam

morālisku uzvaru. Bet arī par
«baltiem» dievs gādāja! Vienā laikā ar sprieduma

pasludināšanu pienāca no Pēterpils jaunās II Rīgas krājaizdevu sabiedrības ap-

stiprinātie statūti. Jaunā kreditiestāde tūdaļ varēja iesākt savu darbību. «Mā-

muļa» viņai ierīkoja dzīves vietu savā namā, tautieši sanesa naudu, un pēc pāra

nedēļām II Rīgas krājaizdevu sabiedrība uzsāka savu darbību ar 250.000 rubļu
lielu bilanci. Viņa ātri auga un pēc kāda gada jau pārsniedza L. A. palīdzības
biedrības krājaizdevu kasi.

Bija revizijas padome un viss! Lazdiņš tika ievēlēts par direkcijas un

Fr. Veinberģis par revizijas padomes priekšniekiem. Pēterim Krauklītim tā bija

pestīšanas stunda. Jaunā kreditiestāde pārveda šurpu viņa aizņēmumus no vecās

kases, viņu bez tam arī pietiekoši kreditēja un atsvabināja viņu galīgi no kases

direktoru nagiem. Tagad viņa pasākumi varēja netraucēti attīstīties un papla-
šināties .

.
.

Bija noticis lūzums un sperts solis uz priekšu latviešu finansu un saimnieciska

dzīvē . . . Bet tas bija noticis ar lielām sāpēm . . .

Divdesmit septītā nodaļa

Kārlis atradās Latviešu biedrībā pie lasāmā galda un kāri un ar interesi

meklēja it visas ziņas par Brazilijas izceļotājiem. No Cipus Kresciumā viņš bija
saņēmis ļoti drūmu vēstuli, kurā tas ļoti nožēloja, ka bija devies uz silto zemi.

Viņa mazākie bērni apmiruši, tādēļ ka nevarot izturēt turienes klimatu. Grūti esot

dzīvot tādā zemē, kur neesot ne skābas putras, ne rupjas rudzu maizes un kar-

tupeļi tiekot pārdoti delikatešu bodēs par šokolādes cenām. Nemaz nebūtu ticams,

ja cilvēks pats to nebūtu izbaudījis: dzīva cilvēka miesā augot cirmeņi! Cik viņš
būtot laimīgs, ja varētu tikt atkal atpakaļ dzimtenē. Radiem esot rakstījis un tos

mīļi lūdzis; var būt, ka par visiem kopā tie atsūtīšot viņam ceļa naudu, ka viņš
tiek atpakaļ uz dzimteni.

Kārlis jau šad un tad avīzēs bija pavirši lasījis, ka Baloža grandiozais izce-

ļošanas plāns sabrucis. Tādēļ, ka politiskie apstākļi tur nenoteikti, jo brazilieši

bija gāzuši savu ķeizaru un līdz ar to lielas pārgrozības iestājušās it visās valdī-

bas iestādēs. Izlietodamas juku laikus, kolonizācijas biedrības nav turējušas sa-

vus solījumus, un kolonistiem apstākļi un klimats nav bijuši piemēroti. Viņš tādēļ

palūdza arī vecākās avīzes, Jai dabūtu kopā par visām noapaļotu bildi.

Tamlīdzīgas ziņas kā Cipus vēstulē tas lasīja arī no kāda cita izceļotāja

«Baltijas Vēstnesī», ar rūgtiem pārmetumiem Balodim. «Nevienu neesmu redzējis
ar tik sārtiem vaigiem, kā Balodis rakstīja. Veselas ģimenes izmirušas. Daži aiz-

gājuši uz San Paulo un iestājušies par
fabrikas strādniekiem. Tūkstoškārt labāk

dzīvot zem stingras valdības nekā Brazilijā. Lūdzam pazemīgi no radiem palī-
dzību, lai varētu attikt uz Eiropu. Se dzeltenais drudzis un melnās bakas. Kurš

ar pēdējām saslimst, tiek likts melnos vāģos un vests uz kādu salu jūrā.»
«Dienas Lapa» ziņoja, ka no Brazilijas pārnācis kāds cementa fabrikas

strādnieks, kas piktojās par Balodi, ka tas viņu iegrūdis nelaimē
. . .
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Pati avīze brīdināja aizgājējus. Amerikas apstākļi dažreiz tādi, ka tur notie-

kot lietas, kas pat nav iespējamas Turcijā. Nometina nezināmu mežu vidū, guber-
natorus nopērk par maz dolāriem. No meža izbēgt nav iespējams, jo zvēri

saplosa — vai ari iekrīt un noslīkst paslēptos ūdeņos.
Kāds cits «Dienas Lapas» raksts bija nepārprotams netiešs uzbrukums Balo-

dim. Avīze runāja par «garīgās dzīves priekšstāvjiem», kuri pie mums nebūt nav

tie labākie elementi, jo nav atraduši pat vietas un uzturu dzimtenē, lai
gan pie

mums vēl nebūt nav par daudz inteliģences. («Ka patroni un konsistorija lat-

viešu tautības mācītājus Baltijā pie vietām nemaz nepielaiž, par to «DienasLapa»
rūpīgi cieš klusu,» Kārlis nodomāja.) So aģentu mīlestība uz aizgājējiem tau-

tiešiem ļoti tuvā atkarā no ienākušās aizgājēju dvēseļu naudas . . .
Ceļu ganaģenti

aizgājējiem izgādā par brīvu, bet aģenti paši ņem diezgan augstu dvēseļu naudu,
kā dzird, 18 rbļ. un vairāk no galvas. Nonākuši, nabadziņi, jaunajā zemē, neko

citu nevar uzsākt kā pieņemt vietu par kalpotājiem pie turienes «kungiem», kuri

caur to iegūst agrāko vergu vietā uzcītīgus klausībniekus.

Kādā citā vietā «Dienas Lapa» bruka Balodim virsū, ka, lai mantotu pie aiz-

gājējiem lielāku uzticību, tas uzdevies par mācītāju. Lai taču viņš piesaucot to

mācītāja muižu un vietu, kurā tas dzīvojot. Vezdams tautiešus prom svešā zemē,

kur nevalda mūsu cars un viņa likums, Balodis satricinājis valsts ekonomiskos

pamatus.

Sis raksts bija pārdrukāts arī «Dūna Zeitung» un no turienes pārņemts uz

visu krievu nacionālistu presi, tā ka Balodis bija nostādīts neapskaužamā stā-

voklī kā Krievijas valsts ienaidnieks.

Kādā «Dūna Zeitung» numurā tas atrada Dr. K. Baloža atbildi uz «Dienas

Lapas» apvainojumiem. Esot taču pārāk smieklīgs apgalvojums, ka viņš būtu vedis

kolonistus uz Braziliju par naudu, ar citiem vārdiem, pārdevis katru dvēsele
par

18 rubļiem, kas kopā par visiem 40 izceļotājiem iztaisītu niecīgu suminu,

720 rubļus. Tāpat absurds apgalvojums, it kā izceļošanas aģitācija būtu satri-

cinājusi valsts ekonomiskos pamatus, tā kā izceļojušas pavisam tikai 40 personas.
«Dienas Lapai» laikam nav zināms, ka no Krievijas katru gadu izceļo 40.000

personas,
bet valsts ekonomiskie apstākļi tādēļ vēl nebūt nav satricināti.

«Dienas Lapa» gribot apstrīdēt viņa mācītāja tituli ar to, ka nevarot atrast

to muižu un vietu, kur viņš par mācītāju. Bet pirms gada tā pati viņu dēvējusi

par mācītāju, nesdama viņa rakstu
par latvju vīru pienākumiem.

Kādā citā «Dienas Lapas» ievadā bija sniegtas ziņas bez polemikas par aiz-

gājēju grūto likteni. Šis raksts bija nodrukāts arī citos laikrakstos. Šausmīgi jau
bijuši apstākļi, aizbraucot uz tvaikoņa «Baltimore» starpdeķa, zupa slikta, mir-

stība liela, un nomirušie bērni sviesti pār kuģa bortu jūrā. — Kolonizācijas
biedrība dabū no Brazilijas valdības par katru dzimtu 450 milreisus pabalsta,
bez tam uz ikkatrām 100 dzimtām 5000 milreisus prēmiju. Tālāk kolonistiem

maksājot par ceļu taisīšanu starp kolonijām par katru kilometru 800 milreisus.

Patiesībā to biedrība iebāžot savā kabatā un kolonistiem nedodot nekā. Tāpat

ieceļotāji dabū no valdības brīvu ceļu, bet labklājības nav. lerēdņi zog — uzdod

tikai rēķinu, bet kolonisti nedabū nekā. Kolonisti nosūtījuši pie mācītāja Baloža

delegāciju, lai tas rūpētos par to, ka biedrība izpilda pret viņiem savu pienākumu.
Balodis arī kādus soļus spēris, bet saņēmis no komisijas draudu vēstuli, kas aiz-

liedz viņam ar kolonistiem pavisam runāt. Vēl neapskaužamāks ir krievu kolo-

nistu liktenis. Santa kolonijā nemirušas bada nāvē pavisam 70 personas un spies-
tas übagot 300. leceļotāji Brazilijā guļ gar ceļa malām un mirst badā. Viņi tik

ļoti vēlas tikt atpakaļ uz Krieviju.
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Raksts nobeidzās «Balsī» ar vārdiem:

«Ko palīdz Brazilijas auglība un Dienvid-Brazilijas veselīgais klimats, kad

tagadējie apstākļi tur tādi, ka pat ienaidniekam nevar ievēlēt turpu doties. Tādēļ
no savas puses katram varu tikai ievēlēt palikt savā tēvijā, jā, pat lūdzu neatstāt

dzintara zemītes, lai tas pēc varbūt ar asarām nebūtu rūgti jānožēlo . . .»

Un «Dienas Lapas» rakstam bija piesprausts galā:

«Ikkatram varu tikai uzsaukt:

Pie tēvu zemes dārgās ķeries klāt,

To turi ciet ar visu savu sirdi!

Tev šeitan stipras saknes droši tur;

Kā niedra būsi svešā malā tur,

Ko mazais vējiņš iespēj samaitāt.»

To rakstīja Jenas students P. Zālīts, kura grāmata par Braziliju Čipu tik

ļoti sajūsminājusi.
Sinī rakstā vēl bija interesantas ziņas par to, ka cirmenis, par kuru rakstīts,

ka tas ieperinoties dzīva cilvēka miesā, neesot nekas cits kā smilšu blusiņa, kuru

brazilieši nosauc par
bicho dos pēs jeb kāju tārpiņu. Viņa cilvēkam ieurbjas

miesā, sevišķi aiz kāju nagiem, un sadēj tur oliņas. Tādēļ tīrība vienīgais un

visdrošākais līdzeklis pret smilšu blusiņām, tāpat kā pret mūsu blusām. Daudzi

kolonisti, kas nodzīvojuši Brazilijā jau gadiem, nav no viņām cietuši un par tām

tikai pasmejas . . .

Te piepeši pie viņa iesteidzās Pudiķis ar komiļtonu Sieriņu.
«Ko tu, cilvēks, visu neizdabū caur kombinācijām!» Pudiķis iesaucās. «Mēs

esam iekrituši, es saku, nejauki iekrituši
..

.»

Kārlis viņu jautājoši uzlūkoja.
«Es nezinu, kā to lietu tagad izlabot,» Pudiķis spaidīja savu deķelītL «Ja

mēs to nedabonam kārtībā, «Selonija» ir vairāk nekā blamējusies .
.

.»

«Jā, kas tad tur ir?!» Kārlis ziņkārīgi iesaucās.

«Kas tur ir?!» Pudiķis sāpīgu vaigu atbildēja. «Es tev tūdaļ izstāstīšu. . .»

«Nu tad dari to, es klausos!» Kārlis nepacietīgi iesaucās. Jo arī Sieriņa vaigs

liecināja, ka viņam vairs nav nekāda padoma.
«Tā lieta tā,» Pudiķis iesāka, «cik nepatīkami tas! — Nu, tu zini, ka mums

priekšā stāv Selonijas balle ...»

«Itin labi zinu! . . .» Kārlis atbildēja.
«Un ka mums priekš balles vajag goda dāmu,» Pudiķis turpināja. «No vis-

labākām aprindām, protams. Man un Sieriņam no konventa uzdots goda dāmas

angažēt. Balsu vairumu bija dabūjušas: Krauklīša kundze, Starpina kundze, pret

kuru gan tika celtas nedibinātas ierunas, arī vecā Katrīna Dombrovski, pats par

sevi protams, aiz finansieliem iemesliem, un, kas tas svarīgākais, šikā Mikentāl

kundze. Devāmies ceļā vispirms pie tās — —»

Viņš pārtrauca, un, kad Kārlis gaidoši viņu uzlūkoja, Sieriņš skumīgi

nogrozīja galvu.
«Mēs piezvanām pie Mikentāliem,» Pudiķis turpināja, «mūs ielaiž kalpojošs

gars, kalpone . . .
Kā

par
nelaimi Mikentāla kundzes nav mājā, arī kunga ne, ne

cita kāda no familijas. Uz jautājumu, kur kundze, kalpojošais gars atbild: «Es

labi nezinu. Te bija atnākušas pie viņas citas tādas pavecīgas kundzes un, cik

no valodām nopratu, veda viņu līdzi pie tā kunga, kas sludina to pastara

dienu. . .»»
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«Aizvilkusies tām līdzi pie Buša
papas,

kas laidis klajā atkal vienu brošūru:

«Velnam par spīti!»» Sieriņš īgni papildināja.

«Jā, Mikentāla kundze ir bagāta!» Pudiķis piebalsoja. «Tādas tiecības ir arī

Starpina kundzei un pat mazs «anšlags» no tam Hertai
. . . Apbrīnojami, kā šis

Bušs prot labāko aprindu sievietes ievilkt savos tīklos! Un var jau kombinēt,

kādēļ. Tāda brošūru izdošana, kaut arī «velnam par spīti», prasa līdzekļus, un

tā viņam pie labāko aprindu dāmām, kuru sirdis tas aizkustinājis, ir bagātīga

pļauja. Studentam aizpumpējot desmitnieku, tur mums ir lielu lielās izrunas, bet

velnam par spīti simtnieku, to mēs aizsviežam, ne muti neattaisot. Viena no mūsu

sadzīves raksturiskām parādībām .. .»

Viņš tikko varēja norīt savu rūgtumu. «Vienlīdz daudz,» tas turpināja, «goda
dāmas mums tādēļ ne mazāk vajadzīgas un noderīgas. Apjautājos kalpojošam

garam, vai viņa nevar pateikt, kad cienītā kundze būs atkal atpakaļ?
«Nemāku jums to sacīt,» tā atbild, «bet salonā, tur ir viena jaunkundze, ar

kuru, projām ejot, tā runāja. Var būt, ka tā jums zinās pateikt ko tuvāku . . .»

Kalpojošais gars mūs ielaiž salonā, kur pieceļas un nāk mums pretim kāda

interesanta dāma plānu sejiņu, gudrām, spridzīgām acīm, vaigi gan pabāli, tomēr

pievilcīgi. Apaļains stāvs, tērpts vienkāršā matrožu blūzē, bet ar garšu pagata-

votā. Es saku, kopota daile un inteliģence, vai ne, Sieriņ? ...»

Sieriņš piekrītoši pamāja ar galvu.
«Un, kas tas lielākais,» Pudiķis turpināja, «viņas svārki un blūze apkantēti,

nu iedomājies, — ar mūsu korporācijas krāsām: zaļš, balts, sarkans!
.. . Man

izdveš pretim kaut kas radniecisks . . . top tā savādi ap sirdi
. . . Mēs stādāmies

priekšā, viņa min savu vārdu: Vinkelman. Man gluži svešs un nedzirdēts vārds,

bet
persona pate, — liekas, ka viņu jau būtu reizi redzējis, tikai nevaru pasacīt,

kur. No visas viņas būtības, kā jau sacīts, man dveš pretim kaut kas tik radnie-

cisks, un mēs uzsākam sarunas.

Par visu viņai tik veselīgs spriedums, pat zinātnes jautājumos, it kā tā būtu

apmeklējusi priekšlasījumus polonēzē,» Pudiķis turpināja. «Nesaudzīgu kritiku

viņa nodod par brošūrām, kuras uz Mikentāla kundzes galda: «1000 gadus nā-

kotnes valsts» un «Atkal spēriens velnam
par spīti». Viņa brīnās, ka šādas sēna-

las var atrasties labāko familiju salonos . . . leskata to vairāk par sportu nekā

par nopietnību.
«Taisni manas domas,» es piebilstu, bet gribu vairāk ko zināt par viņas per-

sonu. Vai viņa zin, kas tās ir par krāsām, ko viņa izraudzījusies, un aiz kādām

simpātijām?
«Tās ir «Selonijas» krāsas», tā vaļsirdīgi atbild

. . . «Es viņas nēsāju tādēļ,
ka kāds «selonis» man ļoti tuvs cilvēks ...»

«Kas tad ir šis cilvēks resp. selonis?»

Viņš nav še, un viņa vārdu tā nekad nesacīs. Tas padara mūs visai ziņkā-
rīgus, bet viņa paliek cieta. Par to viņa nerunā, bet par visu citu tik interesanti,
ka mēs jūtamies tīri valdzināti. Man iešaujas prātā: vai mēs pavedienu kaut kā

nevarētu uzturēt? Nenoliedzu, draugs: es un tāpat arī Sieriņš, cik varēju manīt, —

mēs bijām «Feuer und Flamme» priekš viņas. Atzīstos, man mana Herta ļoti
patīk, mani valdzina viņas daiļums un muzikālais ģēnijs, bet tāds mazs «abšte-

cheris»
pa starpām, tas ir ļoti interesants!

.. .
«Apropos, jaunkundze,» es saku,

«jūs simpatizējat Selonijai. Vai jūs, kā sacīt, negribētu mūs pagodināt un

apmeklēt mūsu balli?»

«A, labprāt!» tā mirdzošām acīm iesaucās. «Pie mācītiem, izglītotiem cilvē-

kiem ...»



923

«Tātad jūs piekrītat mūsu krāsām un principiem? Labi!» Izvelku vienu

ielūgumu karti, izpildu to uz Vinkelman jaunkundzes vārdu un pasniedzu to

viņai: «Jūtos ļoti pagodināts!»

«Ļoti pateicos!» viņa saņem karti. «Katrā ziņā būšu . . .
Tikai neaizmirstiet

mani vest uz deju ...»

Runājām vēl šo un to, bet, tā kā Mikentāl kundze neieronas un laika mums

maz, tad tīri skumju sirdi šķīrāmies. Sieriņš liek priekšā nokāpt pirms pie Krauk-

līša kundzes, izpildīt tur savu misiju un griezties tad atpakaļ pie Mikentāliem.

Mēs atvadāmies no savas daiļavas — uz redzēšanos . .
Liekam priekšā Krauklīša kundzei savu lietu un pēc īsas vārdu maiņas dabū-

jam no viņas piekrītošu atbildi. «Tikai ar to norunu, ka šī pārspīlētā Olufejeva
lai nedabū ielūgumu,» viņa nosaka. «Pasarg, dievs, cienītā kundze, kā jūs varat

iedomāties, ka mēs tādu personu — — —»»

«Nu, nu!» Kārlis iemeta starpā .. .
«Es zinu, viņa mums reiz izpalīdzēja, bet te nu neko nevar darīt,» Pudiķis

trauca tālāk. . .

«Lieta nodarīta, un mēs steidzamies atpakaļ uz Mikentāliem.

Šoreiz viņa ir mājās, bet svešās daiļavas tur vairs nav .
. .

Liekam viņai savu lietu priekšā, un viņa, taisnību sakot, jūtas pagodināta. Bet

tikai ar to norunu, ja ir ielūgtas vienīgi piemērotas personas, it sevišķi, kas attie-

cas uz sievietēm.

«Nu., pats par sevi protams,» es apgalvoju. ««Seloņu» ballē ir pietikšana tikai

mūsu īstām tautas zeltenēm, pašām pirmām un labākām ...» Un tā runājām vēl

par šo un to, un beidzot es apjautājos par to jaunkundzi, kas te bija, kad viņas
nebija mājās

. . .

«Ak tā!» kundze mazcienīgi norausta plecus. «Tā jau ir tikai šuvēja! Patie-

sībā vēl mazāk
.. . manas šuvējas strādniece. Viņa bija atnesusi man kostimu,

bet man nebija laika to tūdaļ uzprovēt, un liku, lai viņa pagaida, kamēr ieronos

atpakaļ
..

. Nu, vienkārša kalpojoša persona, ar kuru nav jārēķinās . . .» Redzē-

dama mūsu apjukumu, tā iejautājās: «Vai šī persona būtu kaut kādi ?

Būtu izdevusies
par

kādu mājas piederīgu?»

«Nē, nē, kundze,» es saņemos, «tikai tāpat gribēju apjautāties. Bet pateicos

ļoti par jūsu aizrādījumu, cienītā kundze, jo tas man var būt ļoti noderīgs, ar šo

personu atkal satiekoties
..

.»

«Jā, jā,» viņa, it kā mani saprazdama, iebilst, «šinīs laikos vajag ļoti uzma-

nīties! Es reiz biju spiesta atlaist savu kalponi. . . bija ļoti glīta skuķe un arī

ne dumja . . . Bet nekad pie iekšā laišanas tā neprata aizlikt priekšautu, tā ka

mani viesi, kas to nepazina, sāka tai taisīt «honierus» .
.
. Vairāk reizes viņai

aizrādīju: aizlieciet taču priekšautu, Magda, kad ejat saņemt viesus. Kā tie lai

zin, ka jūs esat kalpone un ne pie ģimenes piederīga? Kā lai viņi zin pret jums

izturēties?
.. .

Bet viņai vai teicis, vai neteicis .
. .

Nu, es viņu atlaidu ...»

Es izliekos vienaldzīgs un itin kā es visu to tikai ar vienu ausi dzirdētu. Bet

ap dūšu man metas nelabi . . . Atvadāmies un dodamies pie Starpiņiem .. .
Starpina kundze mūsu piedāvājumu saņem ar neliekuļotu prieku, jo šinī pienā-

kumā tā uzstājas tikai pirmo reizi. Bet uz balli viņa jau. taisījusies, tāpat kā Mi-

kentāla kundze jau likusi pagatavot garderobi. Tikai Hertai vēl jābrauc pie

šuvējas uzprovēt, un man piekrīt tas patīkamais uzdevums viņu uz turieni pavadīt.
Atlaižu Sieriņu uz mājām, un braucam abi ar Hertu turpu . . .

Un te nu viss, diemžēl, apstiprinās. Mikentāl kundzes šuvēja ir arī Starpinu
šuvēja. Herta ieiet pie uzproves, un es redzu

pa durvju šķirbu, ka tā persona,

kas principales klātbūtnē
ap Hertu nodarbojas, ir tā pati persona, ar kuru iepa-
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zināmies Mikentālu salonā. Protams, tas uzvalks viņai vairs nav un krāsas ari

ne, bet es viņu pazīstu uz vietas, tik tiešām, kā es še stāvu — —»

Viņš apstājas, it kā pats par saviem vārdiem sabijies .. . «Nu, cilvēk, ko

tu saki uz tam?!»

«Ko es tur varu sacīt?» Kārlis noraustīja kamiešus.

«Bet iedomājies tik,» Pudiķis ar uzsvaru turpināja, «viņa ieradīsies mūsu

ballē!
. . .

Mikentāla kundze viņu pazīst, Herta viņu pazīst, un, paj nožēlošanu,
varbūt vēl viena otra no labāko familiju kundzēm viņu pazīst. . .

Šuvējas firma

ir ļoti iecienīta, un mūsu kundzes, kas viņām par godu jāsaka, liek lielu svaru

uz labu firmu. ledomājies, viņas visas «Seloņu» ballē sastop vienkāršu šuvēju,
kalpojošu garu, kas vēl maz dienas priekš tam uzlaikoja viņām apģērbus

..
.»

«Jā!» Kārlis noraustīja kamiešus. «Ja viņai ielūgums, viņai taču tāda pat
tiesība ballē ierasties .

.
.»

«Nu, tā jau ir tā nelaime!» Pudiķis nelaimīgs iesaucās. «Un tādēļ mums

jāatron kāds padoms »

Pašulaik ieradās oldermanis, kurš te biedrībā mēdza ieskatīties arvien jaunā-
kos ārzemju laikrakstos.

«O, labi, onkul, ka tu atnāci!» Pudiķis atvieglots iesaucās. «Mums vajadzīgs

tavas autoritātes, lai to lietu izšķirtu .
.

.» Un gari un plaši viņš ņēma tam aptē-

lot savādo gadījumu. «Tā ir viena no tām kritiskākām situācijām, kādā

korporācija jebkad no sava pastāvēšanas laika atradusies,» viņš nobeidza savu

ziņojumu.
«Hm!» onkulis ar mierīgu, bet valšķīgu smaidu noklausījās

.. . «Piebaldzēns

teic: lieta troka!
..

. Bet tik traka jau nemaz nav. Ja tas attiecas uz vienkāršu

kalpojošu garu, tad jau nemaz tik daudz nav «jāženierējas» . .
.

Itin vienkārši

aiziet atpakaļ pie šo tautas meitu un saka: Redziet, jaunkundze, par
nožēlošanu

te ir noticis mazs pārpratums. Mēs jums ielūgumu pasniedzām, būdami tanī pār-

liecībā, ka jūs esat kāda cita persona. Tagad ir noskaidrojies, ka jūs tā persona

neesat, tādēļ lūdzam, atdodiet mums ielūgumu, lai to varētu piesūtīt tai personai,
kurai tas nodomāts. . . «Ļoti nožēlojam» un «atvainojiet», un pāris vārdu jau vēl

arvien katrs var atrast. Viņa katrā ziņā nekavēsies atdot, un ar to lieta

nodarīta ...»

«Jā, bet kas to lai dara?!» Pudiķis vairīdamies iesaucās. «Es nekādā ziņā
ne

. . . Nu, iedomājies tu pats ...
nu iedomājies taču! ...»

Oldermanis drusku padomāja: «Nē, tev tas būtu pārāk neveikli!
.. .

Lai gan,»

viņš kodīgi piezīmēja, «tev pašam nāktos izstrēbt to putru, ko esi ievārījis!
.. .

Bet par ko tad mums ir fukši, ja mēs viņus neizlietotu tādos gadījumos, kur
pa-

tiešām var izrādīt attapību un dzīves veiklumu
.. .

Āre, te jau arī hospitants

Ritulis; tas priekš šīs misijas tas visnoderīgākais
. . .»

Kārlis atbildēja ar stūrgalvīgu klusēšanu un novērsies lasīja tālāk savu avīzi.

«Kļaus', puiš, vai tu uz ausīm sēdi?!» onkulis stingri iesaucās, kad Kārlis

likās iegrimis avīzē
. .

.

«Kas, ko?!» Kārlis kā no miega pamodās, itin kā tas neko nezinātu. Bet

tūdaļ pats sevi nodeva: «Kādēļ tad man vajag būt par to morālisko bendi? Na,

es pateicos ...»

«Tu izpildīsi korporācijas disciplinu!» onkuls stingri noteica. «Te, puisīt,
zini, nekādas izrunas nelīdz!

. .
.»

Kārlis zināja, ka te ierunas veltas. Viņš gan vēl mēģināja balstīties uz to,

ka viņš šo personu nemaz nav redzējis un tādēļ viņu nepazīst. «Lai vismaz viens

no viņiem, kas bijis klāt, nāk līdzi . . .»
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«Tev taisnība,» oldermanis piebalsoja. «Var iznākt vēl jo nevēlamāki pār-

pratumi ...» Viņš skatījās uz vienu biedru un otru, it kā īsto meklēdams, kamēr

Pudiķis svīda baiļu sviedros. «Tu, Sieriņ, iesi viņam līdzi!» onkuls cieti noteica,

un ar to lieta bija izšķirta . . .
«Bet šodien es nevaru

.
. . man lekcija,» Kārlis aizbildinājās.

«Vienalga, rītā vai parītā, tā tava darīšana!» oldermanis cieti noteica. «Tu

esi atbildīgs par to, ka viņa neieronas sēļu dzīrēs, un ar to lieta basta ...»

Kārlis ar Sieriņu norunāja tuvāk, kad ies, tad visi izšķīrās
..

.

Kā jau norunāts, Kārlis ar Sieriņu otrā dienā satikās Latviešu biedrībā, lai

no turienes uzsāktu grūto vai, labāki sakot, nepatīkamo uzdevumu uzmeklēt svešo

šuvēju.
Patiesi atzīstoties, Kārlim šis uzdevums nemaz tik nepatīkams nebija, jo viņa

komiļtoņi tik daudz bija runājuši un stāstījuši, ka
ap šīs nepazīstamās sievietes

galvu bija sakrājies spožs «oreols». Patīkama, elastīga, labu garšu, attapīga, zin

arī ko no zinātnes, — var būt, ka tā ir viņa, kuru viņš tik ilgi meklēja.
Nē, — viņam patiešām sirds dedza šo personu redzēt

. . .

Tā kā viņam bija skaidri zināma šuvējas veikala adrese, kas atradās Nikolaja
ielā Nr. . . ~ tad, lai lieta labāki izskatītos, viņi piebrauca tur ar fūrmani.

Tur pie durvīm stāvēja jau priekšā kāda eķipaža, pakaļā ar kādu muižnieku

cilts ģerboni un priekšā kučieri livrejā, un pie krāsainās gardibenes tam sānos

atkal kāda zvaigžņota ripiņa ar stirnas spalvām. Zirgi nemierīgi mikstījās
..

.

Viņš ieskatījās ciešāki
...

tas bija Viķildu Kristaps! Viņa «korporeļa» gods
tam tomēr neļāva uzrunāt uz ielas svešu kučieri, un Kristaps, «kas zināja, ko

jāzin labam kučierim», to ari saprata. Tikai viņš, smaidīdams un tieši ne uz vienu

nezīmēdamies, sacīja: «Pirmā diena jaunā dienestā
.. .

redzēs, kā ies ...»

Viņi uzskrēja pa trepēm augšā un piezvanīja . . . Tos ielaida kāda no šuvē-

jām, gandrīz palaidnīgi ģērbusies, ar piekārtām šķērēm pie sāniem. Tā viņus jau-

tājoši uzlūkoja.
«Vai mēs nevarētu dabūt runāt ar — —» Kārlis gari vilka, viņš gribēja sacīt

«ar Vinkelmaņa jaunkundzi,» bet tad apķērās, jo lietu vajadzēja ņemt oficiāli.

«Mums vajag runāt ar šī veikala īpašnieci
.
. .»

«Vinkelman lietā, zinu!» skuķe uzmeta degunu
.. . «Tie vīrieši ļoti par viņu

interesējas — —»

«Lūdzu, pieteiciet mūs savai kundzei!» Kārlis viņu pārtrauca.
«Tas tik ātri neies!» viņa piespiesti iesmējās. «Pašulaik pie viņas priekšā

baronese Bimmelštein ar meitas jaunkundzi. Lūdzu, te uzgaidāmā istabā un pie-
sēstiet ...»

Uzgaidāmā istabā sēdēja jau priekšā kāds blazēts vācietis. Kārlis viņu pa-

zina
. . . Egons fon cur Bimmelšteins-Capels

.. . Aiz durvīm, kur atradās īpaš-
niece ar baronesēm, bija dzirdamas skaļas valodas un smiekli. Turpretim skuķe
iegāja blakus kādā lielā telpā, no kuras spiedās ārā pletdzelzs tvani un šujma-
šinu tarkšķēšana. Tā kā viņa atstāja durvis pusviru, tad varēja telpā arī drusciņ
tālāk ieskatīties. Pie gariem galdiem gan pie mašinām šuva, gan piegrieza, gan
ari ar karstām pletdzelzīm gludināja vai kādas divdesmit jaunas sievietes, gan

veselīgiem vaigiem un stāviem, gan arī noliesējušas un izdēdējušas. Cita skrullai-

ņiem un īsi apcirptiem matiem, cita resnu, biezu cirtu, kas ar krāsainu «šlaufi»
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galā nokarājās pār pleciem, citai mati saņemti augstā cekulā, pa lielākai daļai
kailiem kakliem, un iz ņiebura dvesa pretim divas veselīgas, apaļas krūtis

.. .

Tās jau bija taisni tās, uz kurām Egons fon cur Bimmelšteins bija noska-

tījies. Viņš vērtēja tās pēc īstiem mākslas likumiem
...

tās nedrīkstēja būt ne par

augstu, ne par zemu. Un, kur tas ieraudzīja tās pašā laikā, tur viņam nāsis plati

kustējās un acis mirdzēja kā kaķim, kas ieraudzīja zivi. Tās bija mācekles no

laukiem, saimnieku meitas, pa lielākai daļai nesagrauztu veselību, nākušas no

svaiga lauku gaisa, ar lielām maizes kulēm, gaļas Švertēm un sviesta cibām. Tās

te mācījās pašas ar savu maizi.

Bet pa starpām, kā jau sacīts, bija arī nonīkušas parādības izdēdējušām,
bālām sejām, iekritušām acīm un salīgušiem stāviem. Tās bija strādnieces, kurām

patiešām bada alga bija sūri grūti jānopelna, kurām no ārienes nekāda palīdzība
nenāca. Kuras nebija savas krūtis veldzējušas svaigā lauku gaisā, bet caurām

naktīm pie tumšas gaismas šuvušas un šuvušas un bada dēļ varbūt arī atdevušās

un grēkojušas. Uz tām fon Bimmelšteins-Capels vis neskatījās
.
. .

Šuvējas buduārā skaļās balsis nobeidzās, durvis pavērās, un veikala īpašniece

izvadīja abas muižnieces uzgaidāmā istabā. Kārlis ar Sieriņu piecēlās.
Grisete viņus jautājoši uzlūkoja, bet arī baronese viņus sāka caur savu lor-

neti fiksēt ar tādu labpatiku, kas bija tuvu riebībai. «Ar ko jums varu dienen?»

veikala īpašniece jautāja.

Šuvēja, kas pirmīt viņus ielaida, pasteidzās tagad kā starpniece. «Tie kungi
meklē atkal Vinkelman jaunkundzi,» tā ar savādu kodīgumu sacīja. «Kurai laime,

tai laime!»

«Stille, Marianne!» veikala īpašniece viņu apsauca. «Esiet vairāk gesetzt! .. .
Ejiet ...»

Marianne paklausīja un, no Egona fon Bimmelšteina spridzīgiem skatieniem

pavadīta, iegāja blakus telpā pie citām
. .

.
Baronese šinī lietā likās piepeši ieinteresēta. «Liebschaft!» viņa uzmeta Kār-

lim noslēpumaini kaislu smaidu, kamēr Izolde smaidīdama fiksēja Sieriņu.

Kārlis nepatīkami sarāvās, jo šīs sārtās sievietes skatiens bija tik kuslis, ka

viņam bija acis jānodur. Baroniete vēl reizi kaislīgi ieklepojās, bet, tā kā viņa
netika saprasta, tā it veikli prata situāciju izlabot. It kā tā lieta viņai būtu tā

vienaldzīgākā uz pasaules, tā sacīja: «Ja, Kinder, vvir begeben uns
.. . Egon,

schlāfst dv?!» (Jā, bērni, mēs dosimies... Egon, vai tu guli?!)

Tas vēl arvien bija iegrimis šuvēju krūšu aplūkošanā. «Ja, sogleich!» tas it kā

iztraucēts piecēlās, pasniedza baronesei viņas pārliekamo, kamēr šuvēja piepa-

līdzēja Izoldei. Baronese vēl reiz atskatījās, divdomīgi, saldi iesmējās: «Hahaha!»

tad žēlīgi palocīja ar galvu, un visi izslīdēja pa durvīm.

Kārlis it kā atvieglots uzelpoja, jo šīs sievietes izturēšanās patiešām bija aiz-

vainojoša. Bet arī šī ziņkārīgā darbnīcas īpašniece nebija visai patīkama . .
Viņa tos ieveda savā buduārā un tad sāka eksaminēt. «Kas tad jums pai

darīšanām ar to Vinkelman?» viņa ziņkārīgi uzstāja.
«Kāda ļoti nevainīga privāta lieta,» Kārlis atbildēja. «Vai jūs nevarētu mums

atļaut ar šo jaunkundzi īsu sarunu zem četrām acīm?»

«Jā, jā, es zin!» šuvēja attrauca. «Jūs viņai esat piesūtījuši einladungu uz

savu balli. Aber kāpēc grad viņai, to es nesaprot!? Viņa tok ir pavisam tāda

alberīga ūberschnappte person! Par strādniec' es nevar teikt
.. . viņa strādā

sauber
...

bet grāmat vienmēr kabatā, un, kā tik novērsīs acis, viņa savu degunu
tūdaļ iekšā. Par pusdien laik, tad klārē citām tād gudrīb .. . par

tād sievieš
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recht, un tā laulīb nemaz neesot tād' svēt' liet! Nu, ūberschnappte Person, pavi-
sam ūberschnappt! ...

Es viņai gan teic: Vinkelman, jūs esiet vairāk gesetzt ..
.

iekš man verkštub jūs tād šmucig liet' nerunā . . Kad vēl viņa tām citām galvas
nesajauc. Ka viņa no jums dabūjus' to einladung, uz to viņa sevišk vichtig . .

.»

Sieriņš sāpīgi noplātīja rokas un nodomāja: «Skat, kā tas izgājis jau placī!»
Un Kārlis uz viņas sūdzībām arī citu neko nesamanīja kā noraustīt kamiešus

..
.

«Aber vai tas ir pareizi!» viņa pārmetoši turpināja. «Jūs ielūdzat šādas tādas

personas, bet man jūs savu einladungu vis nepiesūtāt! Es tok tāpat ferķērē ar

smalkiem ļaudīm, kā jūs paš redzat
..

. Mikentāl un Starping, tie vis' man

kund!
..

. Nu, kad es viņ satikš, tad gan pasacīš: Kas te ir par Art und

Weise? ...»

«Man ir jums jāsaka,» Sieriņš ar sevi cīnījās, cik grūti tas tam arī nenā-

cās
. . .

«te ir noticis pārpratums
..

. Caur pārskatīšanos viņai nācis rokās citai

personai nodomāts ielūgums . . .»

«Ach so, so!» šuvēja, manāmi apmierināta, ar gandarījumu sacīja. «Es jau

dome
...

Jā, man jums jādod auskunft,» viņa vēl noslēpumaini piebilda, «tad es

ir dzirdēs to: viņ nemaz nav jaunkundz, bet no sav vīr aizbēgus' siev' un ir

sameklējus' sev vien bērn iekš čigān laulīb . .
.»

Sīs ziņas Kārli arvien vairāk uztrauca . . . viņam šķitās, ka viņš būtu uz pē-
dām.

.
. «Vai kundze mums nevarētu atļaut ar pašu Vinkelman jaunkundzi īsu

sarunu?!» viņš beidzot nepacietīgs sacīja...
«Ach so, so,» viņa atbildēja, «viņ šodien nav nemaz pie darb

..
. Jums vaja-

dzēs uzmeklēt viņ iekš viņ vonung . . . Marianne, Marianne!» viņa sauca spilgti
caur durvīm. «Kur tad tā Vinkelman dzīvo?»

«Tā Vinkelman, ak tā!» Marianne no otras istabas atbildēja
..

. «Mīliņ ielā

Nr.
..

.» Viņa ienāca un aprakstīja tiem tuvāku namu un numuru
.. . «Sētas

mājā .
.
. Jākāpj pa tādām koka trepēm . . .»

Kārlis ātri atzīmēja adresi. «Pateicamies,» tas beidzot palocījās. «Atvainojiet

par traucējumu
.
. .»

«Ne par ko!» šuvēja atbildēja, un Marianne tiem uzmeta ļoti zīmīgu sāņ-

skatienu.

Nākamā acumirklī viņi bija uz ielas un, ne vārda nerunādami, soļoja uz norā-

dīto adresi. Pēc visa dzirdētā un piedzīvotā Kārlim sirds dedza šo nezināmo

personu redzēt jo ātrāk, jo labāk
.. .

Beidzot tie bija sasnieguši apzīmēto numuru, aprakstīto sētas māju un kāpa

pa šķībajām koka trepēm uz augšu, cik augstu vien varēja. Tās liecināja, ka

iedzīvotāji še aiz taupības upurējuši ērtību un daili.

Trepju galā pie vienkāršām durvīm bez filungām tie pieklauvēja. Iznāca

pretim kāda veca sieviņa ar bērnu uz roku. Kārlim likās, ka viņš jau to būtu

redzējis, tikai nevarēja atcerēties, kur, un bērna seja — —
tik radnieciska un

pazīstama . . .

Viņi apjautājās, vai te dzīvo Vinkelman jaunkundze.
«Tepat jau ir!» vecīte viņus ziņkārīgi uzlūkoja, tad ielaida priekšiņā un no-

rādīja uz blakus durvīm . . . «Ejiet tik iekšā!»

Viņi atdarīja durvis un iekāpa mazā jumta istabiņā, kurā gaisma tikai mazā

mērā iespīdēja pa mazo lodziņu ar tikai četrām rūtīm. Telpa tik liela, ka tajā
knapi var apgriezties. Gulta, veca, sagrabējusi kušete, pāris krēslu, mazs galdiņš
un neliels, apaļš sienas spogulis bija viss tās piederums. Istabas vidū it kā iz-

traucēta stāv meklētā, noslēpumainā sieviete, kura, kā rādījās, pašulaik bija atra-
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dusies pie spoguļa un laikojusi savu jauno tautas uzvalku, kas tai mugurā, iekan-

tētu ar «Selonijas» krāsām.

Kārlis it kā sastindzis viņā nolūkojās, karstas tirpas tam pārskrien pār

kauliem, un krūtis sāk smagi cilāties. Arī Sieriņš, padevis sveicienu, nemāk vairs

tālāk neko sacīt. lestājās brīdi neomulīgs klusums
. . .

«Redziet, es jau pošos uz jūsu balli,» viņa, kautrīgi smaidīdama, beidzot

iesāka. Patiesībā jau viņa tādēļ vien bija palikusi mājās, lai uzpostu par jaunu

savu tautas uzvalku un apkantētu to ar «sēļu» krāsām.

Kad viņi neatbildēja, tā turpināja: «Tautas uzvalki taču tiek pielaisti? Modes

kostimu iegādāties man nav tagad pa spēkam . .
.»

«Apropos, jaunkundze,» Sieriņš beidzot ieminējās, un kaklā tam tikpat kā

kāds kamols žņaudzās . . .
«Tās pašas lietas dēļ jau mēs nācām »

Viņa uzlūkoja to kā bez elpas. Kas taču tas varētu būt?! . . .
«Apropos, sasodītā, gribēju sacīt, nožēlojamā pārprašanās,» Sieriņš, norī-

dams kumosu, turpināja. «Tas ielūgums, kas jums tika izsniegts, bija nodomāts

kādai citai personai, —
tas ir, mēs domājām, ka jūs esat kāda cita persona ar

tādu pašu vārdu
.. .

Jūs turpretim neesat tā persona, kas jūs esat
...

Un tādēļ
lūdzam mums atpakaļ to ielūgumu, lai mēs varam to nodot tai personai —— es

gribēju sacīt, lai mēs to varam nodot pēc pareizas adreses . .
.»

«Vaī!» tā sērīgi kautrīgi iesaucās, tik žēli, it kā būtu izkritusi no septītām
debesīm. Kā bez palīga viņa tos uzlūkoja . . .

«Lūcij!» Kārlis beidzot aizkustināts iesaucās .. . «Vai mani vēl atce-

raties?! ...»

«Ērgļa kungs!» viņa, aizklājusi acis ar rokām, iekunkstējās. «Kādēļ jūs mani

tā sāpināt? ...»

It kā nevarēdama panest šo triecienu, viņa sāka ļodzīties, sabruka uz kušetes

un, ar rokām vaigu aizslēpusi, sāpīgi šņukstēja .. .

«Piedod, Lūcij, piedod!» viņš, nometies pie tās ceļos, atvilka viņas roku no

acīm un to skūpstīja. «Nekad tevi neesmu gribējis sāpināt. .
.

nav bijis man ne

prātā! Es no visas tās lietas nekā nezinu ...
Es nemaz nezināju, ka tu tā esi .. .

izpildīju tikai oldermaņa pavēles . . . Atzīstu, ka tas ir bleķis! Bet ne par to tevi

lūdzu
.. . atmini toreizu

.. .
Lūcija mīļā, dārgā, piedod man, piedod!

..
.»

Un karsti viņš skūpstīja tai rokas un vaigus, acis un lūpas, un viņa it mierīgi

to visu atļāva. Sieriņš atradās ļoti neveiklā stāvoklī un atzina par
labu pazust .. .

Viņi nu tagad bija vieni, tikai vecenīte aiz durvīm vērīgi klausījās un savā

sirdī priecājās.

Viņš skūpstīja to un skūpstīja. . . izskūpstīja tai pēdējo asaru no acs, un

beidzot viņa sāka smaidīt .
.
.

«Bet kamdēļ, Kārli, tu toreiz no manis aizgāji?!» viņa pārmetoši sacīja. «Fui,

cik tas bija nežēlīgi no tevis . . .»

«Es to no visas sirds nožēloju un būtu diezin ko devis, ja tas nebūtu noticis,»

viņš atbildēja. «Tu nevari iedomāties, cik ļoti es skumu, kad tevi vairs neatradu.

Ko es nebūtu devis, ja būtu varējis tevi tikai reizi satikt, tikai vienu vārdiņu
tev sacīt: dārgākā, piedod

...
es taču citādi nevarēju, jo tevi tik ļoti mīlēju ..

.»

Un, it kā gribēdams to apliecināt, viņš spieda savas lūpas uz viņas lūpām
tik karsti, tik karsti . . .

«Tu muļķīti,» viņa beidzot atņēma elpu un valšķīgi pasmaidīja, «es uz tevim

nepavisam nebiju ļauna! .. .

Vai tu domā, ka tas būtu varējis notikt, ja es to

nebūtu gribējusi? . . . Ahā! . . . Dažs labs man ir gribējis tuvoties, bet velti
.. .

Cik tas ir nejauki tai pasaulē! .
.
. Mēs taču bijām tik mīļi viens otram

...
no
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bērnu dienām . . .Kādēļ tad mēs tikām viens otram atrauti? . . . Kādēļ man bija
jāaiziet pie nemīļota vīra? ...»

Un domīgi viņa sērīgi smaidīja, it kā nevarēdama šo mīklu atminēt. . .

«Vainīga tur mūsu dzīves satrunējusī iekārta,» Kārlis atbildēja. «Ik uz soļa
sastopam tajā tikai nepatiesību, melus, pretrunas un liekulību

.. .

Mums šī kār-

tība jālauž .
.
. Cilvēce varētu būt brīva un laimīga, bet pati sevi iekalusi aiz-

spriedumu važās, ļodzās un mokās, un neprot vairs ne soli pēc savas dabas

spert...»
«Man rādās, tev taisnība, Kārli,» viņa sacīja. «Ai, es neesmu vis vairs agrākā

zostiņa . . .
esmu ne vien daudz ko pārdzīvojusi, bet arī daudz ko lasījusi un

mācījusies ...»

«Bet kur tad tu man biji iekritusi tikpat kā ūdenī?!» Kārlis turpināja. «Kā

es tavas pēdas dzinu bet velti! Vai tad tu mani nevarēji dabūt rokā? Tu

taču zināji manu adresi vai arī varēji to dabūt zināt polonēzē ...»

«Es zināju gan!» viņa valšķīgi atbildēja. «Redzēju tevi arī daudzreiz notālēm

uz ielas, bet es izvairījos . . .»

«Kādēļ tad?!» viņš pārmetoši iesaucās. «Tas nebija labi no tevis...»

«Es tevi pārāk ļoti mīlēju,» viņa sacīja. «Es domāju, tu varbūt nožēlo, ka esi

man par tuvu nācis ... Jo, patiesību sakot, — es jau dabūju pārliecināties, ka

tā bāba, kas mums to sagādāja, bija ļoti rafinēta. Viņa nebija tas cilvēks, par

kādu tā izlikās un vēlāk es to tik rūgti nožēloju! .
. .

Un tā es domāju, ka

katrs vīrietis tavā vietā būtu darījis to pašu . . .
Galu galā es taču tev esmu ļoti

nesvarīga .. . cauri gājusi sieva, kurai nododamies nostājies tikai smieklīgā stā-

voklī
.
.

.

Tev izredzes ir tās vislabākās, varbūt jau kāda nocerēta — — jā, jā,»
tā piebilda, kad viņš taisīja protestējošu žestu, «— —no labākām familijām tā

vislabākā
.. .

Un tādēļ negribēju stāties tev ceļā. Es labāk nesu upurus,
lai

redzētu tevi laimīgu. Mēs, sievietes, varam arī uzupurēties, tas ir, priekš tā, kuru

mēs mīlam ...»

«Tad tāda tu... tāda tu man esi?!» viņš jokodams to tirdīja. «Bet par to

tu esi nu atkal manās rokās
...

un neparko . . . neparko es tevi vairs no tām ārā

nelaidīšu ...»

«Nē, nē, neparko -— —» viņa vijās ārā no viņa apkampieniem, lai dabūtu

elpu .. .
«Esmu tava

..
.» Bet tad piepeši piebilda: «Ko mēs abi darīsim, divi

jauni sagājuši?»
«Es ņemšu tevi pie sevis!» Kārlis cieti noteica. «Man «hochkolonijā» vajag

stubenflanša, un tu būsi mans stubenflanšs . . .»

lestājās brīdi klusums
.. .

viņa pārdomāja. «Bet, Kārli,» tā piepeši iesaucās,

«tas taču neiet!
.
.

.

Mēs jau neesam laulāti ...»

«Kas tad laulāja balodīti?» Kārlis attrauca. «Kas laulāja lakstīgalu? . . . Un

tomēr viņi tik mīļi dzīvo ...»

«Tas gan,» viņa domīgi atteica. «Bet iedomājies, ka es esmu cita laulāta

sieva . . . Likumīgi tev nekad nevaru piederēt . . . Un kādas tur var izcelties va-

lodas? Par sevi es neko nesaku, mans mūžs nu reiz ir izpostīts. Bet tev tas vēl

ir priekšā ...
tu vari iestigt nepatīkamā stāvoklī. . .»

«Nerunā!» viņš cieti noteica. «Reizi mēs esam cietuši no veciem, aprūsēju-

šiem aizspriedumiem, tad arī uzsāksim nesaudzīgu cīņu pret tiem. Tu esi mana

sieva, no pašas dabas dota! Uztici savu likteni manās rokās, un es tevi sargāšu
un glabāšu ...»

«Oho,» viņa gandrīz spītīgi atcirta. «Mēs, sievietes, pašas mākam aizstāvē-

ties
...

Es tos vecos aizspriedumus sajūtu tikpat rūgti kā tu . . .»
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«Nu, tad uzsāksim ciņu pret tiem!» viņš cieti noteica. «Mīdami jaunas dzīves

tekas, mēs dragāsim tos . .
.»

«Kas tad mani visu to laiku sargāja un glabāja, kad tevis nebija?!» viņa vēl

kā aizskarta atņēmās. «Bet, kad es to lietu nopietni apdomāju, grūti gan vienam

cilvēkam būt, tikpat kā kokam! Ne kur pieķerties, ne kur pietverties, ne kur jau-

nus spēkus smelt, savu sirdi izkratīt
. . . Uz katru jālūkojas ar neuzticību

...
jā-

izliekas, jāliekuļo, lai tikai izbēgtu no vajāšanām .. .
Grūti ir būt sievietei vienai,

to es tev varu sacīt. Tādēļ es it labi saprotu, kādēļ tas svētos rakstos stāv: nav

labi būt cilvēkam vienam!
.
. .»

«Bet tagad nu mēs būsim divi,» viņš jokoja
. ..

«Jā, divi,» viņa piesarkusi nodūra acis un kožļāja savus pirkstus . . . «Mēs

patiesībā esam vairāk, Kārli Tas jau citādi nevarēja būt
. .

.»

Kārlis viņu vērīgi uzlūkoja . . .Karsts sārtums saskrēja viņa vaigos
. . .

Pašlaik mazais pilsonis, kas līdz šim blakus telpās bija turējis mieru, sāka

neganti kliegt un spārdīties, jo laikam tam nebija izdarīts kas
pa prātam. Viņa

piecēlās, lai, kā jau parasts, iejauktos lietā . . . «Māt, nesiet šurpu, dodiet man

to rezgali!» tā, durvis pavērusi, sacīja.

«Se, še, nu jau uzreiz sāk niķoties!» vecīte sacīja, kamēr tas lauzās viņas
rokās. «Nemaz valdīt . ..»

«Tādi jau tie vīrieši ir!» Lūce jokodama piebilda. «Ja jau ar labu nevarat,

ar spēku nekā neizdarīsiet.
. . Bet, Ērkulīša māt, vai tad jūs šito kungu nepa-

zīstat?
. . . Tas jau ir Ērgļu Kārlis . . .»

«Vai
manu, pašu cilvēks!» viņa asaru pilnām acīm saķēra viņa roku un ar

to apsveicinājās. «Es jau skatos
...

tā kā pazīstams, bet man tās acis tādas pa-

tumšas . . . Redziet, kā nu man iet?! Kā dēls apņēma smalku sievu, es tūdaļ par

prastu . .
. Nu es viņa dzīvoklī vairs nevaru dzīvot. Nu vajag priekš manim

noīrēt citur prastāku korteli
.
. . Vai es to domāju, dēlu audzinādama?!»

Viņai aptecējās vairāk asaru, kuras tā slaucīja no acīm.

«Nu, nu, izaudzināsim to jauno dēlu,» Lūce iemeta, «redzēs, kāds tas

būs?
. .

. Tagad varat atpūsties .
. . raudzīšu pati ar viņu tikt galā . .

.»

Kārlis vēl kā bez elpas uzlūkoja gan mazo puisēnu, gan Lūciju. Viņš pa-

redzēja maigu pārsteigumu . . . svarīgu priekš viņa .. .
«Tas ir tavs!» Lūcija kautrīgi sacīja .

. . «Mans pirmdzimtais un vienīgais. .
.»

Nu Kārlim bija lieta skaidra
.. . Tagad izskaidrojās tas radnieciskais, kas

viņam dvesa pretim, to pirmīt ieraugot. «Lūcij, Lūcij!» viņš apķēra to pa
vidu

un pieglaudās kā trešais cieši pie viņas kamieša . . . «Tu nabaga dvēsele
.
. . kas

nu mūs vairs var šķirt?!»

«Jā, jā,» viņa lepni sacīja. «Tagad tev ir sieva un dēls ...»

«Un visu es atdabūju vienā dienā!» viņš gavilējoši iesaucās. «Par daudz lai-

mes!
. . .

Cik vecs viņš? Nu, to jau var izrēķināt . . . Un vai krustīts? Jādomā
...

Kas tad vārdā?
.
. .»

«Lāčplēsis,» viņa atbildēja.
«Ak Lāčplēsi, zēn, zēn

...
tu tiešām reiz lāčus plēsīsi, reakcijas lāčus!» Kārlis

iesaucās . . . «Nāc šurp uz mana klēpja, lai tevi labi apskatu ...»

Viņš paņēma no Lūces rokām bērnu, kurš
gan sākumā, skaļi brēcot, protes-

tēja un spārdījās, bet zem viņa glāstiem drīzi vien apmierinājās un sāka no-

grimt viņa deguna un acu pētīšanā. Drīzi vien — būdams uzņēmīgas dabas — tas

gribēja atlauzt gabalu no viņa deguna un apstrādāja uz nebēdu viņa ūsas. Ekspe-
rimenti bija tik nopietni, ka Kārlim šad un tad viņa roķeli vajadzēja saturēt cieti,

par ko tas smējās un tirinādamies ķērca .. .
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Tā viņi bija kļuvuši nešķirami draugi, un šī draudzība pastāvēja iekš tam, ka

mazais puisis bez žēlastības apstrādāja tēva muti un seju, meklēdams tur pēc

jauniem atradumiem
. . . Lūcija laimīgi viņiem pieglaudās blakus

.. .

«Nu pastāsti man, kā tev gājis,» Kārlis jautāja, ar bērnu darbodamies
. .

.
«Kā nu gājis?» viņa atbildēja. «Ļoti dažādi! Tās pirmās dienas pēc bries-

mīgā notikuma es domāju, ka vai prātu zaudēšu . . . Lasīju avīzēs, ka viņš noga-

linājies, mans onkulis. Un viņu paglabāja vienu kā sunīti
...

no piederīgiem es

biju viena vienīgā. Viņa sieva un meita bija ārzemēs un nevarēja būt klāt. Vēlāk,

kā dzirdēju, viņas pārbraukušas un tagad piemītot Plaušos pie maniem vecākiem,
kamēr mana onkuļa lietas tikšot nokārtotas.»

«Jā, es zinu, es Ņinu satiku!» Kārlis atbildēja un pastāstīja viņai par savām

sarunām ar Ņinu Plaušu birzē.

«Lai nu viņš arī bija grēcīgs cilvēks vai kāds,» Lūce turpināja, «bet tas ir

briesmīgs liktenis! Kad viņš grēkoja, tam draugu bija diezgan, kad to ķēra sods,

neviena nebija vairs . . .
Esmu pārliecināta, ka, ja viņa noziegums nebūtu atklāts,

viņa draugi, lai arī tie būtu zinājuši, būtu bijuši tam draugi arvienu. Kad viņam

tos nevajadzēja, tie bija, kad viņam tos vajadzēja, tie nebija . . . Un brālis arī

nozudis
.. .

nekādas vēsts
.. . Par Perlantu man ir rūpes .. . diezin, kur viņš

atronas
. . .»

«Priekš gadiem no viņa saņēma divas vēstules,» Kārlis atbildēja. «Bet pēc

tam viņš man vairs nav rakstījis .
.

.»

«Un tā palika viena svešos ļaudīs, svešā pilsētā,» viņa turpināja. «Nekur

griezties, nekur padoma rast! Biju jau tuvu pašnāvības domām un gāju uz Dau-

gavu .
. .

viņas viļņos galu meklēt .
. .

Bet visapkārt rosīga dzīve, tik jautra, tik

čalojoša! Cilvēki runā un smej
.
.

.

vai viņi zin, kas tev sirdi kremt?! Un dzīvot

gribas . . . dzīvot gribas ikvienai mazākai dzīvībiņai, kur nu vēl cilvēkam! Un tā

es pie sevis nodomāju: «Kas tev, cilvēciņ, cits līdzēs un būs . . . tev pašam sev

jāpalīdzas ...»

Satiku nejauši Daugavmalā Ērkulīša māti, un tā bija mana laime. Viņas
nelaime, mana laime! Jo, tā kā tā bija izsviesta no dēla dzīvokļa, es varēju ap-

mesties pie viņas .
.

.

Visu laiku viņa man bijusi kā māte, un es nezinu, ko es

bez viņas palīga un padoma ar to mazo puisi būtu iesākusi
. .

. Sākām tad nu

gudrot .
.
. lelikām avīzēs sludinājumu, iemaksājām vietu vidutājības birojā. Bei-

dzot dabūju vietu, gan par bada algu, bet arī par to saviem vecākiem ļoti patei-

cos. Vismaz tik daudz tie man tās izglītības novēlējuši, ka iemācījuši mani par
šneiderieni! Ka es ar to nevaru apmierināties, nevaru justies ne brīva, ne laimīga,
to tu it viegli sapratīsi! ...»

«Saprotu, saprotu it labi!» Kārlis piebilda. «Ja mēs gribēsim patiešām cil-

vēcīgu stāvokli iekarot, mums priekšā stāv sīva cīņa . ..»

Bet nu viņš pastāstīja tai ko ļoti interesantu, — kā tas bijis ar to balles
būšanu un visas «seloņu» lielās ķezas un nelaimes ar to sakarā. Sevišķi Pudiķa
bažas: ko nu teiks labākās familijas? Visas tās komiskās situācijas —

—

viņš to izcēla tik spilgti, ka, nelūkojot uz nopietno stāvokli, viņai bija jāsmejas
tik spilgti, ka tai vai asaras bira pa acīm

.. .
Un beidzot, ka viņš par to lietu

nav neko zinājis un ka viņam šī misija uzspiesta negribot .
.
.

«Zēl gan!» viņa uzskatīja savu tautas uzvalku un nopūtās. «Es tā priecājos
uz «seloņu» balli . . . Gribas taču arī reizi tikt zem cilvēkiem . . .»

«Vai tas tev patiešām darītu prieku un patikšanu?» viņš jautāja.
«Bet ļoti!» viņas krūtīs pamodās sieviete... «Visu to ilgo laiku, tā mājās
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pie vīra, tā te darbnīcā, esmu bijusi tikai «slugs». Neviena jautra brītiņa .. . vai,
cik ilgi neesmu dejojusi . . .»

«Nu, tad rītvakar to darīsim
. . .

ieradīsimies seloņu ballē,» viņš cieti noteica.

«Vai tu negudrs!» viņa it kā izbijusies iesaucās. «Tu taču dzirdēji, ka ielū-

gums uz mani nezīmējas! ...»

«Bet ielūgums zīmējas uz mani,» Kārlis cieti noteica. «Es vēl piederu pie

«Selonijas», un, kur es esmu, tur arī tu
. .

.»

«ledomājies, kādu vētru tas saceltu pie labāko familiju dāmām un taviem

komiļtoniem?!» viņa tam aizrādīja. «Viņi jau mani ar acīm nobadītu! ...»

«Lai tikai iedrošinās kāds!» viņš attrauca. «Tam tad ir darīšana ar mani
..

.»

«Tu nu uzņemsies grūtu cīņu, no kuras varētu izvairīties,» viņa domīgi iebilda.

«To es taisni gribu!» viņš pastāvēja. «Es degu pēc cīņas! . . .
Vai tur nu

lūst vai plīst, gribu tiem reizi pateikt patiesību acīs
.. .

Mēs nedrīkstam slēpties
aizkrāsnē un izvairīties!

..
. Mums jāgriež krūtis pretim veciem aizspriedumiem

un tie jādragā . . .»

«Ja tu domā,» viņa beidzot piebilda, «man arī netrūkst kuraža
.. .

Labi, es

turu līdzi
. .

.»

«Tātad pieņemts!» Kārlis noteica. «Un, reizi pieņemts, ir jāizpilda, un to

grozīt vairs nevar!
. . .

Un tagad nu sakravājiet savas mantas, es jūs šinī žurku

perēklī ne acumirkli ilgāk neatstāju. Man «hochkolonijā» daudz labāks nu-

murs ...»

«Ko lai dara?» viņa traģikomisku smaidu attrauca. «Jūs, vīrieši, esat tie ra-

dības kungi, un mums, sievietēm, atliek tikai paklausīt. Bet tā jau arī, mans

mīļais, es pie tevis uz zila gaisa neskriešu
. . . gribu pirms tavu iedzīvi redzēt.

. .

Man šķiet, ka ne te, ne tur mums nebūs dzīvošana. Bez Ērkulīša mātes es ne-

varu iztikt, jo viņa un Lāčplēsis nav šķirami
. . . Mums būs jāmeklē pavisam

jauns, piemērots dzīvoklis . . .»

«Labi, bet šovakar jūs abi ar Lāčplēsi vai, aizmidzies zēns
..

.»

«Lai, atstāsim viņu labāk mātes zināšanā šovakar,» viņa sacīja. «Mums viņš
vajadzīgs nav, un pie mātes tas tomēr jūtas visomulīgāki ... Ja jau tu nu gribi,
tad braukšu tev arī šovakar līdzi ...»

Viņa paņēma aizmigušo bērnu, ienesa to pie mātes un sacīja, ka tai jāiziet
un šovakar mājās nebūs

. . .

Tad ātri saģērbās, un abi saķērušies nokāpa pa trepēm. . . Kārlis paņēma
pirmo fūrmani, kuru sastapa, un. cieti viens pie otra pieglaudušies, tie uzsāka

savu mīlestības ceļojumu uz «hochkoloniju».

Lielā diena bija pienākusi. Pār Latviešu biedrību plivinājās valsts karogs.
Trepju rūme, tāpat lielā zāle, greznojās skuju un mētru vītnēm. Augšā skatuves

rampa bija pušķota mirtu un lauru podiem pēc visiem likumiem. Tikai ārā,

frontē, ģēveles apaļais logs vēl neierāmēts un aizbāzts ar lielu cisu maisu, lai

vējš pa to neietiktu un netrakotu pa bēniņiem — «Seloņiem» par lielām nepatikša-
nām, jo deva «Dienas Lapai» bagātīgu vielu zoboties.

«Baltijas Vēstnesis» bija bieži norādījis uz Latviešu biedrību kā uz «mā-

muļu», kas visu sedz ar saviem spārniem, kā uz latviešu centru un pat kā uz

«visaugstāko centru». Bet, tā kā asās attiecības starp abām partijām pēc noti-

kušās kases cīņas bija kļuvušas vēl asākas, kam piebiedrojās vēl Stučkas izslēg-
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šana no Zinību komisijas,* tad «Dienas Lapa» par šādu augstāku centru ir zināt

negribēja! Viņa katrā gadījumā, kur vien varēja, zobojās par to augstāko centru

un pēc studentu balles savā literariskā pielikumā pat nobildēja Latviešu biedrības

ģēveli ar apaļo logu, aizbāztu ar cisu maisu, ar parakstu: «visaugstākais
centrs».

Šis bailīgais centrs komiļtoniem tagad acīs neiekrita. Tikai vēlāk viņi sev par
lielām errastībām to lasīja «Dienas Lapā».

Tagad viņiem ausis un acis vajadzēja priekš kā cita: lai godam sagaidītu
viesus un lai iekšējā balles dzīve būtu kārtībā un saskaņā.

It kā uz burvju mājienu labākās familijas šodien saplūda māmuļas telpās,
daudz lielākā skaitā, nekā cerēts. Gan pašas savām ekipāžām, gan fūrmaņiem,

pa lielākai daļai «lichačiem» (automobiļu vēl nebija), gan arī kājām, jo laiks

bija skaists un trotuāri skaidri slaucīti. «Liepas meitas» baltām balles kleitēm,

ienākot turēdamas šlepes rokās, baltām zīda kurpītēm, mātes un vecākas kundzes

augsti pufētām krūtīm, kas piespraustas visādām brošām, īstiem un neīstiem ak-

meņiem, robustiem turniriem, smagām roku sprādzēm, kuru križuļi skanēja vien,

un tādām frizūrām, kas, izlietojot liekas bizes un matus, bija tik lielas un augstas
kā spaiņi. Redzēja arī paretam tautas uzvalkus un sakšas. Bet tādas parādības
vairs neimponēja, jo vispārējos dziedāšanas svētkos tādas bija jau redzētas un

labāko familiju kundzes noprata it labi, kādēļ ar tiem švītizēja! Kad cita labāka

nav ko apvilkt, velk to pašu . .
.

Jau pa māmuļas telpām viļņoja vilinošas mūzikas skaņas. Šovakar nespēlēja
vis kaut kāds Zaikovskis, bet «Eiterpes» orķestrs melnās frakās un baltās šlipsēs.
Goda dāmas jau bija savās vietās un apspriedās, kā sākt. Visām tām pār krūtīm

un pleciem, sānos ar šlaufi piespraustas, platas lentas «Selonijas» krāsās. Viss tas

darīja viņas ģenerāļiem līdzīgas. Arī komiļtoniem visiem, kam krāsas dotas,

šauras lentes pār vestēm korporācijas krāsās. Tā bija interna vieta un sabiedrība

pašu «māmuļas» sienās, kur krāsas nevajadzēja slēpt, bet varēja tās atklāti rādīt

«tautai». It sevišķi tās valdzināja jaunavu acis, kurām likās, ka tāds jauneklis
krāsās ir daudz glītāks un patīkamāks. Tādēļ arī garderobē nodotiem deķeļiem

pa lielākai daļai it visiem bija atgrieztas oderes vai, labāki sakot, labās puses ar

visām krāsām
. . .

Orķestrs pēc ievadījuma mūzikas uz īsu laiku apklusa, tad atskanēja trom-

pētu signāls, ka balle atklāta, kam sekoja rondo jeb polonēze. Pats seniors ar

Krauklīša kundzi atklāja tūri, viņiem sekoja kā otrais Knābis ar eleganto Mi-

* Izdalot studentu stipendijas, Zinību komisija bija pieprasījusi, lai studentu

korporocijas un pulciņi izbīda savus uzticības vīrus. «Selonijas» delegāti Vitands

un Pūriņu Klāvs sūdzēja Zinību komisijā par «Dienas Lapas» redaktoru

P. Stučku, kurš rakstījis sekoši: «Acīs krīt še tas, ka Rīgas veči abi ir Rīgas

politechnikas nebeiguši kungi, kuri nu raudzīsies uz to, ka studentu stipendijas

nepiekrīt tādiem, kas augstskolā griež mazāk vērības uz še pasniegtām zinātnes

mācībām nekā uz dažādām augstskolas dzīves blakus lietām.» Stučka starp citu

paskaidro, ka pie veču vēlēšanām viņš Vitandu nav pazinis, bet Pūriņu Klāvs

pirms 2 gadiem studijas vēl nebijis beidzis; viņš cerot, ka nu pēc 11 gadiem viņš
būšot beidzis . . . Vēl Pūriņu Klāvs sūdzēja par

P. Stučku un Aronu Matīsu, ka

tie, rakstīdami «Dienas Lapā» par Fr. Bergmaņa izbalotēšanu, aizskāruši Zinību

komisijas godu. Zinību komisija pēc karstām debatēm izslēdza abus apvainotos

no komisijas sastāva uz pusgada (ar 25 pret 19 balsīm), pēc kam tie var iestā-

ties no jauna bez balsošanas. (Aut.)
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kentāl kundzi, kā trešie: Pudiķis ar savu nākamo sievas māti, robusto Starpina

kundzi. Viņas tuklais vaigs staroja aiz prieka. Tā apzinājās, ka ar plato krāsu

lentu pār krūtīm viņa ir impozanta parādība
.. .

Un pēc viņiem citi visi! Jau-

navām ne visai par patikšanu, jo, kur visa uzmanība bija piegriezta šīm goda

dāmām, daža laba zeltene palika sēžot! Tā jau bija lielākā blamāža, kādu vien

var iedomāties, un tādēļ krāsneši cieti nokodināja viens otru un it sevišķi fukšus

uz to raudzīties, ka neviena no «labākām tautu meitām» netiktu apbēdināta un

nepaliktu sēžot. Tā Pudiķis vēl atgādināja Kārlim sevišķi šo apstākli vērā

ņemt!
.
.

.

«Jā, jā,» Kārlis atbildēja. «Man jau ir sava dāma, kura nekādi nevar palikt
sēžot ...»

Dejas maršali, tāpat platām krāsu lentēm, no korporeļu vidus kā veiklākie

dejotāji šim nolūkam izraudzīti, tūrēm mainoties, komandēja franciski. Starpina
kundze, var sacīt, peldēja laimē. «Ach, cik jauki tā labākā sabiedrībā ferkērēt

ar bildētiem cilvēkiem!» viņa bez žēlastības spaidīja Pudiķa roku. Kad beidzot

rondo izbeidzās valsī, Pudiķim nācās grūti šo drukno stāvu dabūt pēc takta

riņķī; viņa gulās uz viņa roku un lipa tikpat kā jaunkundze. Visi tie tautas vīri,

kuri noģīmēti karājās pie sienas starp mētru un skuju vijām, kā Valdemārs,

Biezbārzdis un citi, nolūkojās šinī jautrajā tracī un nokrēslī it kā smaidīja resp.

smīnēja.

Nākamā deja bija kadriļa. Beigās tai visi dejotāji saķērās dārziņā, tad dāmas

uz vienu pusi un kungi uz otru pusi roku pa rokai devās uz priekšu. Atskanēja
balles maršala skaļais cherche! Pa Mikentāla kundzes seju pārlidoja tumšs mā-

konis. Viņai pretim nāca Lūcija tautas uzvalkā ar «seloņu» krāsām. Viņa gan

neko neteica, bet roku tai vis no visas sirds nedeva, tikai vienu pirkstiņu, lai jo

ātrāki, jo labāki tiktu viņai garām. Tāpat ar Lūci nācās sastapties Starpina

kundzei, kura tikko nepalika «štucīga» un iesaucās: «Na nu!» Bet arī tai, kamēr

tā nebija labi atjēgusies no sava pārsteiguma, Lūcija aizslīdēja garām. Un pēdīgi
šo malieri bija ievērojis arī Pudiķis, kurš tikko neiesaucās: «Parbleu!» Šausmī-

gais tomēr bija noticis! Plebejiete iezagusies labākā sabiedrībā seloņiem taisni par

šikanu!

Pēc tam kad bija aizgādājis Starpina kundzi uz savu vietu un pārliecinājies,
ka Hertai nav garlaicīgi, — tā mīlinājās ar viņa dāvāto buķeti un triecās ar

labiem komiļtoniem, kuriem viņš pielūdzis tērzēt ar viņa līgavu, kamēr viņš aiz-

kavēts no saviem oficiāliem pienākumiem -—■ viņa pirmais darbs bija uzmeklēt un

nopratināt Sieriņu.
«Tu man dosi paskaidrojumu!» viņš gandrīz bargi iesaucās . . . «Kā šī per-

sona ir ietikusi mūsu vidū?»

Kas tā par personu, to Sieriņš it labi zināja, jo bija tāpat visu novērojis ar

šausmām sirdī. . . «Es nezinu,» tas noraustīja kamiešus. «Man tā lieta tikpat

nesaprotama kā tev ...»

«Vai tu korporācijas uzdoto misiju izpildīji un viņai ielūgumu atprasīji?!»
Pudiķis uzsāktā tonī turpināja. «Saki: jā vai nē?!»

«Saprotams, ka izpildīju,» Sieriņš attrauca. «Es viņai skaidriem vārdiem pa-

sacīju: «jaunkundze, jūs neesat tā persona, kas bija domāta! Jums ielūgums jāat-
dod, lai mēs to varam nosūtīt uz īsto adresi ...» Bet — —»

«Jā, kas bet?!»

«Nu es taču nebiju viens, kam tas uzdots!» Sieriņš, gandrīz sapīcis, attrauca.

«Ritulis jau arī bija līdzi . . .Kā rādījās, viņš ar to jaunkundzi bija tuvs pazīs-
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tams
...

abi saucās vārdā. Viņš to par Lūciju, cik dzirdēju. Viņš sāka palikt
ar viņu tik intims, ka es biju spiests pazust ...»

«Aha!» Pudiķis saprazdams pamāja ar galvu. «Es saprotu, «jeibogu», es

Rituli pilnīgi saprotu. Ka priekš šīs sievietes var iedegties, to man lieki vairs

nevajaga izskaidrot . . . Bet katrai lietai savas robežas. Zem segas viņš ar to var

skūpstīties, cik tam tīk, bet tas viņai savus rendez vous dod «Selonijas» izrīko-

jumos, nu tas taču par traku!»

«Kā redzi, es te vainīgs neesmu,» Sieriņš nelaimīgu vaigu atteica, pie sevis

tomēr apzinādamies kā līdzvainīgs.
«To mēs vēl izmeklēsim!» Pudiķis cieti noteica. «Kādēļ tu par notikušo nezi-

ņoji tūdaļ oldermanim, man vai kādam citam komiļtonam? Mēs tad būtu spēruši
kādus aizsardzības soļus, lai viņa neietiek zālē . . .

Bet nu, pēc notikušā, to skan-

dālu?!
.
.

.

Kā tagad lai lietu izlabo? .
.

.»

Viņš novērsās no Sieriņa un sekoja kārtībai zālē. Bet, cik mums tas jau

zināms, tad Pudiķis nebūt nebija tas vīrs, kas bezspēcīgi nokar rokas, lai lietas iet

kā iedamas. Ciešā apņemšanās viņa sejā liecināja, ka viņš glābs vēl to, kas glāb-
jams. Skandālu nedrīkstēja izlaist plašākā publikā...

Vispirms viņš uzmeklēja Mikentāla kundzi un lūdza viņam atļaut mazu

sarunu zem četrām acīm kādā ļoti diskrētā lietā
. . .

«Man korporācijas vārdā pret jums jāatvainojas,» tas sacīja, «neiedomājamais
ir noticis! Jūs taču būsiet manījuši, ka jūsu šuvēja ietikusi starp balles

viesiem? ...»

«Jā, tas man ļoti uzkrīt!» kundze pārmetoši atteica. «Es pate jau par to gri-

bēju no jums prasīt kādu paskaidrojumu ...»

«Nožēlojams pārpratums,» Pudiķis attrauca, «nav te nekas noticis ar no-

lūku
...

Es jums varu apgalvot: «tas vairs nekad nenotiks!» Jūs dabūsiet gan-

darījumu un lielāku, nekā varat iedomāties . . . Tikai viens pazemīgs un sirsnīgs

lūgums man pie jums!»
«Un tas būtu?» viņa šķelmīgi koķetēja ar acīm.

«Paturiet to lietu pie sevis un nelieciet to nevienam manīt,» Pudiķis turpināja.

«Korporācija traki ciestu, ja tāds skandāls izietu atklātībā. Kad to vēl dabūtu

zināt letoņi! Es jums vēlreiz dodu savu goda vārdu: jūs dabūsiet gandarījumu,
kādu vien var vēlēties.»

«Nu, —» kundze, drusku padomājusi, ļāvās atmīkstināties. «Es
gan principā

esmu pret tādu
— —

kā to lai saka
—

— das ist doch eine Anmaßung son-

dergleichen Bet nu, es saprotu jūsu stāvokli.
. . Lai viņa nenāk tikai man

par tuvu, es viņai virsū neskriešu ...»

Pudiķis pateicās, padevīgi noskūpstīja viņai roku, tad, sirdī atvieglots, devās

pie savas nākamās sievas mātes, lai arī to tāpat apklusinātu . . .

Lielā mērā jau arī bija izšķiroša publikas izturēšanās. Tā kā neviens Lūciju
tuvāku nepazina, neviens pret viņu arī neturēja tādu naidu, kāds te nedaudzām

dāmām rūga krūtīs. Taisni otrādi, viņa mantoja neitrālo piekrišanu un apbrīno-
šanu. Visi par skaisto jaunkundzi ar glīto tautas apģērbu bija tīri vai sajūsmi-

nāti. Viņa patlaban ar Kārli dejoja valsi, un vecākās kundzes nevarēja beigt uz

viņiem caur savām lornetēm lūkoties. «Ein nettes Paar!» (Košs pāris!)
Savu sievas māti Pudiķis ievadīja lietā apmēram tāpat kā Mikentāl kundzi.

Bet panākumi bija daudz lielāki, nekā viņš bija cerējis.
«Ko

nu, švīgerzon mīļais, tik daudz par tādu štruntīgu personu,» viņa tam

uzsita ar cimdu uz pleca. «Priekš manis tā tikai ir lufte!
.. .

Bet Herta, bērns,

tā kā tu ar to personu tikai nerunā!» tā beidzot iesaucās Pudiķim par jo lielām
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izbilem. Jo varēja izjukt visa diskrecija, tiklīdz publika sak interesēties, kas ta

tāda persona ir
. . .

Ticis laimīgi šai klintij pāri, tas tagad uzmeklēja onkuli un nodeva tam par

visu notikušo raportu. «Ir tagad jāpadomā, ko darīt,» viņš sacīja. «Sis zēns, cik

labs un mīļš biedrs tas arī nebūtu, ir tomēr liels rezgalis. Tas darījis korporā-

cijai jau raizes diezgan, tādēļ pats pēdējais brīdis, ka viņam uzliek iemauktus ...»
Onkulis gan, kā viņa smaidošais vaigs liecināja, to lietu tik tuvu pie sirds

neņēma, tomēr apņēmās parunāt ar senioru un buršiem un šinī lietā apspriesties.

Jo, patiesībā ņemot, no korporācijas stāvokļa tā bija liela «šmuce», ko Kārlis

bija izstrādājis. Tādēļ nevarēja kaitēt, ja viņam notura mazu «bikti»!
..

.
Krāsneši sapulcējās kādā blakus istabā, kura viņiem bija rezervēta, un ap-

sprieda delikāto lietu. Sī istaba nebija vis kaut kāda «medveckaja», žūpības
perēklis, kāds bija sastopams «nekulturelo» maskavnieku vai ārpus korporācijām

biedrojošos mežoņu ballēs. Tur tādās «medveckajās» tika žūpots uz nebēdu. Se-

loņi izbēga no visa, kas viņu oficiālās ballēs varēja atgādināt žūpošanu, jo priekš
tam bija oficiālie kneipvakari. Neviens komiļtons ballē nedrīkstēja dvešot alko-

hola tvanus, bet tikai saldas smaržas! Tādēļ daži zēni bieži vien iesvaidīja savas

baltās vestes ar odera pudelītēm, kas tiem bija kabatās.

Kārlis gan bija it mierīgs. Likās, ka viņš citu visu būtu aizmirsis un nodevās

savai laimei divatā ar Lūciju, savu uzticamo dzīves biedri un sava dēla māti.

Viņi dejoja tikai viens ar otru un, ja bija starpbrīdis, tad pārrunāja vecos laikus

dzimtenē. Daudz tiem bija jauku, bet daudz arī sērīgu atmiņu. Viņi nevarēja

paiet garām toreiz brīvestības ballei Jelgavā, kur sākumā tie bija tik laimīgi,
viens otram tik tuvu, bet tad spēji viens no otra tika atrauti!

. . . Kā divas lapi-

ņas vējš viņus aiznesa katru uz savu malu, un viņi tur neko nevarēja aizkavēt, ka

tika ar varu šķirti . . .

Tad nāca viņu klusais ciešanu laiks un viņas smagais,

riebīgais, pazeminājošais laulības jūgs. Kā viņa brēca, kā viņa pretojās tajā iedo-

ties, bet drīzāk viņa būtu varējusi akmeni atmīkstināt nekā savus vecākus. «La-

bākas mājas kā Viķildas nedabūsi,» tie atteica; tikai mājas te krīt svarā, viņa
bija piedeva prece .. .

Un pie tam būt piekaltai pie nemīlama cilvēka! Neviens

vārds tiem nesaskanēja, neviena doma nebija viena! Katru apskāvienu tā sajuta
kā dziļu pazemojumu, katru skūpstu kā traipu. Zobus sakodusi, viņa cieta šo

lopisko dzīvi, un tad viņa nevarēja vairs. Vai zem jūga sabrukt un beigties, vai

to nokratīt un uzsākt jaunu dzīvi.

Starpbrīdī ar nolūku drusku atspirdzināties tas noveda savu līgaviņu lejā uz

vakariņām . . .
Tur ekonomijā tie sastapa priekšā Augustu Miķel Krūmu . . .
Tas bija ļoti sabozies par «Dienas Lapu». Pēc pilnās sapulces, tirzādama

revizijas iznākumus, tā bija sacēlusi lielu traci par teātra direktora rīcību. Bija

runa par lienētiem zābaku lieliem pret ļoti augstu cenu, par kvīšu viltošanu un

tamlīdz. Bet arī viņu avīze bija ievilkusi lietā, izrēķinādama, ka viņš no teātra

saņemot pāri par
80 rbļ. mēnesī. Ne vārdiņš tur nebija patiesības! Kā inspicients

viņš saņēma 25 rbļ. mēnesī, kā bibliotēkas pārzinis 5 rbļ. un, ja tas par lomu

izrakstīšanu piepelnīja vēl 5—6 rbļ. mēnesī, tad tas bija daudz! Viss, ko viņš

saņēma no teātra, tikai maz pārsniedza trīsdesmit piecus rubļus un pie tam vēl

tikai ziemas mēnešos. Tādēļ viņš gatavojās «Baltijas Vēstnesī» ievietot vienu

pretrakstu un «Dienas Lapai» labi sadot pa degunu.
Kārlis stādīja viņam priekšā savu līgavu, bet izrādījās, ka viņi jau pazinās.

Lūcija, ko Kārlis vēl nezināja, skaitījās pie teātra kora, un tai nācās uzstāties

kā statistei. Viņa mācījusies Augustu Miķeli pazīt arī no citas puses. Jo tas, kur
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tas bija iespējams, varēja būt arī rupjš un ass . . Par nabaga statistēm viņam

nevajadzēja daudz ženierēties
.
. .

«Ļoti priecājos, man no tam nebija ne jausmas!» tas sirsnīgi kratīja Lūcijas
roku. «Es jūs nu arī turpmāk kā sava drauga līgavu respektēšu. Lomiņas jūs no

manis dabūsiet laikā un skaidri salasāmas, un, ja man ko pieprasīsiet, atbildēšu

jums noteikti un korekti! Atvainojiet, ka es pret jums dažreiz varbūt esmu bijis
arī skarbs. Bet iedomājieties manu stāvokli, ka man darīšana ar tik daudz cil-

vēkiem
.
. . Kur es ar laipnību vien tikšu? Jo visiem cilvēkiem jau nav tās

apziņas ...»

«Tātad jūs mani ieskatījāt par tādu neapzinīgu,» Lūcija jokodama iemeta.

«To es nekad neesmu teicis!» viņš attrauca. «Taisni otrādi, esmu novērojis,
ka jums liels skatuves talents

...
Es nesaprotu, kādēļ jūs nedabonat lielākas

lomas? ...»

«Priekš tam vajadzīgs pie direktora stundas ņemt,» Lūce atbildēja. «Bet

man nav ne laika, ne vajadzīgo līdzekļu ..
.»

«Žēl!» Krūms piebilda. «Ja jūs tiktu pirmās lomās, jūs pārspētu dažu

labu
.. .

Arī tev, Kārli Miķel Ērgli, cik esmu novērojis, ir aktiera dāvanas
..

.

Protams, kamēr tu esi polonēzē un korporācijā, tu reizē nevari būt aktiers
.. .»

«Nu, kas var zināt, var būt, ka es arī tāds topu,» Kārlis atbildēja.
«Tas jau būtu ļoti jauki, bet to tavi biedri nekad nepielaidīs! .

.
.» Krūms

attrauca. «Ja tūliņ pirmās lomās, tas būtu citādi
..

. Bet tev būtu jāiesāk no

apakšas . . .»

«Vai tu dzersi šņabi, August Miķel?» Kārlis jautāja.
«Kas par jautājumu? Augusts Miķels Krūms nekad no šņaba nav atteicies.»

Viņi paturēja krietnas vakariņas, un abi Miķeli palika ne pie vienas glāzītes
vien! Ar vārdu sakot, viņi uzdzīvoja tīri kā mazi mežoņi «medveckajā», un šī

viņu rīcība bija jau ievērota. Atkal pretī korporācijas garam.
«Uz veselību!» Krūms pacēla glāzi. «Lai Lūcija top par pirmo latviešu

varoņu lomu tēlotāju un tu, Kārli, par pirmo drāmu rakstnieku . .
.»

«Un tu, August Miķel?» Kārlis iejautājās.
«Es par inspicientu un pirmo lomu rakstītāju,» bija atbilde.

Kad Kārlis piecēlās, viņš juta, ka tam vaigi zied vien! Tagad viņš gatavs

uzņemties katru cīņu.
Uz to nebija ilgi jāgaida. Viņš ar Lūciju vēl nebija labi uzgājis augšā un

apsēdies, kad Pudiķis bija jau klāt . . . bet palika kādus soļus piecus sešus nost

un meta ar roku.

Kārlis likās, ka viņš to neredzētu, un Pudiķis bija spiests distanci ievērojami
samazināt. «Rituli,» viņš uzsāka, «man ir tev kas jāsaka zem četrām acīm

.. .»

«Ļoti patīkami,» Kārlis attrauca. «Bet par nožēlošanu mēs še esam sešas

acis ...»

«Esi tik laipns un panāc drusku!» Pudiķis turpināja. «Te sānu istabā arī

citi biedri
.. .

mums ir kas jāpārrunā ..
.»

«Atvaino mani, ka esmu aizņemts!» Kārlis atbildēja. «Tu. taču redzi, ka

esmu dāmas pavadībā
.
. .»

Pudiķis kodīja lūpas un nesamanīja, ko tālāk darīt.

«Nu, ej taču, Kārli!» Lūce beidzot iesaucās. «Es jau kādu brīdi varu palikt

arī viena ...»

«Ja tu vēlies ■— —» Kārlis piekrita. «Pagodinos tev stādīt priekšā savu

komiļtonu. Komiļtons Pudiķis — mana līgava
..

.»
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Luce starojošam acīm stiepa pretim savu roku, bet Pudiķis nesamanīdams

skrullēja savas ūsiņas .. .
«Tā ir mana līgava!» Kārlis gandrīz bargi atkārtoja un piespieda tam pieņemt

viņas roku.

«Ak tā, ļoti priecājos!» Pudiķis, it kā viņš nebūtu sapratis, tagad, konvencionelj

smaidīdams, palocījās, bet no rokas
gan deva viņai tikai pirkstu galus un tik

maz, cik vien iespējams
. . .

«O, ar to kungu jau esmu pazīstama,» Lūce attrauca tālāk. «Viņš taču bija
tik laipns mani uz šo balli uzlūgt .-. .»

«Par to parunāsim citā reizē,» Pudiķis viņu pārtrauca. «Atvainojiet mūs uz

kādu laiciņu . .
.» Un, paņēmis Kārli zem rokas, viņš to vilka projām

. . .
Viņi iegāja blakus istabā, kur vesels bars krāsnešu Kārli sagaidīja ar

sodošiem skatieniem.

«Tilterich!» oldermanis beidzot iesaucās. «Vai tā tu ievēro korporācijas

komangu?»
«Onkul!» Kārlis sašuta. «Runā tu ar mani citādā tonī. Kurš ir tilterichs?

Es, tu vai Pudiķis?»

«Na, es lūdzu —!» Pudiķis ar žestu izsaucās
.. .

Onkuls it kā neizprazdams Kārli uzlūkoja un drusciņ aprāvās. «Nu, tu jau

man izliecies varen asprātīgs! Vai tas man vēl būs jāpaskaidro? «Tilterichs»

ir tas, kas nesaprot, ko viņam saka. «Tilterichs» ir tas, kurš pretim oldermaņa

pavēlei griezties pie kādas nepiederīgas personas un atprasīt viņai ielūguma karti

ne vien to neizdara, bet ieronas ar šo personu ballē un «šarmē» tā, ka tas visiem

cilvēkiem uzkrīt
.. .

Nu tu zini, kas ir «tilterichs». Un tāds «tilterichs» pelna, ka

tam ne vien iekar piķi, bet tāds «tilterichs» kā «tilterichs» izmetams pavisam no

korporācijas. Nu tu zini, kas ir «tilterichs», un zini arī, kurš ir tas «tilterichs»

starp mums?!»

«Zinu, ka es tas neesmu!» Kārlis spītīgi attrauca. «Ko tu man uzdevi, to es

arī izpildīju
...

tas ir, morālisko bendes amatu — viņai to pasacīt — gan izpil-

dīja Sieriņš. Bet to es tev droši varu apgalvot, ka viņa uz šī ielūguma pamata

ieradusies nav
..

.»

«Uz kāda pamata tad?» onkuls attrauca.

«lelūgums ir anulēts, es viņu personīgi ievedu!» Kārlis it kā gavilējoši
iesaucās.

«Ar kādu tiesību, es lūdzu?!» onkuls attrauca, un viss bars
par

šādu pār-

drošību it kā sakustējās.
«Ar tādu tiesību, kā jūs visi ievedat ballē savas mātes, māsas un līgavas!»

Kārlis saslējās, cik liels viņš bija. «Viņa ir mana līgava.»
Atkal vispārējs pārsteigums un sadugums. «Un to tu man teic tā, it kā tas

nekas nebūtu!» onkuls turpināja. «Tā ir viņa līgava, ko tu domā?!
...

Ja mēs

visi sāksim vest ballē savas līgavas, ar kurām esam drusku paknakstījušies, tad

mums te ķēkšas, istabas meitas un šuvējas vien būtu. Te neviena godīga labāko

familiju dāma tad nevarētu ienākt, ja tā negribētu sadurties ar savu istabas meitu

vai ķēkšu — —»

«Mūsu cienīgās pašas pa daļai pārģērbtas istabas meitas un ķēkšas!» Kārlis

sarkastiski iesaucās ..
.

«Atļauj man izrunāt līdz galam!» onkuls viņa ierunu atraidīja. «Katram ir

savas «mazas nerātnībiņas», un to mēs visi saprotam, bet, ja korporels grib ieiet

mariažu, tad ne ar katru, bet tikai ar sev līdzīgu, vai saproti! ..
.»
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«Viņa ir man līdzīga!» Kārlis attrauca. «Tāds mariažs jums vēl nevienam

nav laimējies . . .»

«Nu, paklausieties vien šo pintiķi!?» onkuls sāpīgi iesmējās. «Viņa tev

līdzīga —? «Tilterich», vai tad tu nemaz neproti sevi vērtēt? Nu, kas tad viņa
ir tāda, šī adatu princese? Vai tu mani nevarētu drusku iepazīstināt ar viņas
heraldiku?»

«To labprāt gribu darīt!» Kārlis attrauca. «Jau sen es gaidīju uz. tādu

izdevību, bet man nebija nekāda iemesla jums, tukšgalvjiem un iepūtīgām

nelgām — —»

«Na
nu, puika!» onkuļa acis iezibējās.

«Uz tevi tas nezīmējās, onkul, atvaino!» Kārlis izlaboja. «Tu piederi korpo-
rācijā pie tiem nedaudziem cilvēkiem, kurus es vēl patiešām cienu. Bet arī tu esi

līdzvainīgs .
.
. Tu aizstāvi šos nejēdzīgos principus, pats nezinādams, kāpēc

. .
.»

«Pateicos par komplimentu!» onkuls sarkastiski iesaucās. «Bet es taču reiz

gribētu zināt, kas tad tā tava sirds izredzētā tāda īsti ir?»

«Lūcija Vinkelman, dzimusi Plausis!» Kārlis attrauca. «Un, ja gribat tuvāk

zināt, tad mūsu komiļtona un mana neaizmirstamā drauga Perlanta Plauša

miesīgā māsa ...»

Uz reizi klusu kā baznīcā. Varēja manīt, ka komiļtoņi, sajuzdami pārmetumu,
mazliet aiz kauna saduga. Visnelaimīgāko vaigu rādīja Pudiķis.

«Fučikata!» Fučis uz viņu ar skaudīgu prieku iesaucās, pirmais pārtrauk-
dams klusumu

. . .

«Jā,» Knābis norūca
.. .

«Es redzu, ka mēs patiešām esam blamējušies, bet

uz otru pusi . . .»

«Ar kādu tiesību jūs viņu nicināt un morāliski pazemojat?!» Kārlis tagad

uzstājās tiesātāja lomā
.. .

«Ar kādu tiesību jūs viņu izstumjat no savas sabied-

rības
par to, ka tā savu maizi godīgi nopelna? Ja jūs pazītu viņas cēlo dvēseli,

viņas slāpes pēc zinātnes, viņas cenšanās pēc izglītības saules un viņas smagos,

sāpīgos pārdzīvojumus? Kādēļ jūs viņu vajājat kā akli iekodušies suņi?! .. .
«Mums ir savi korporācijas principi,» —

«mēs nevaram ar katru.» — — Es

spļauju uz jūsu principiem —»

«Ko tu teici, zēn?!» onkuls viņu pārtrauca. «Tā ir pārdrošība — —»

«Tā ir nekaunība!» komiļtons Džoniņš piebilda.
«Es spļauju uz tiem!» Kārlis liesmojošām acīm saslējās, cik liels viņš bija.

«Visu laiku es klusēju, bet tagad nu gribu runāt. Es cietu klusu, zobus sakodis,

kad viņa, tik mīļa man un dārga, tika atrauta no manis ar rupju varu, vārmācigi

pielaulāta citam mantas dēļ, kuru arī jūs tik ļoti dievināt un pārdodat par viņu

savu cilvēka cienību!
...

Es biju mēms un cietu viens
.. .

savas dziļas sāpes

viens savā jumta istabiņā, kad daudzi no jums lēkājāt viņas kāzās, tukšus salmus

kuldami
par

latviešu tautas izlasi . . . Vai jūs no viena vaibsta manā sejā lasījāt,

ko es biju zaudējis? Un vai jūs arī viens apdomājāt, kādā nelaimē un posta

jūs viņu iegrūdāt? Viņas nelaimi jūs viņas kāzās apdancojāt un aptērzējāt! .. .
Un tagad, kur esmu viņu atkal atradis un viņa ar neatraujamām saitēm pieder

man — — es nevaru to pieļaut, ka jūs metat uz viņu ar akmeņiem .. .
Jums

nav uz to nekādas tiesības, vai dzirdat?! Mēs divi, kas lielā sadzīves meža, kur

tik daudz melu teku, bijām nomaldījušies, nepareizus ceļus meklēdami, viens no

otra aizklīduši tik tāļu, tik tāļu , nu mēs viens otru esam atkal atraduši, un

es to nepielaidīšu, ka jūs mūsu vārīgās dvēseles stīgas aplejat ar savu netīro,

morālisko- zosti -—■ —»

«Nu, beidz savu lekciju!» onkuls viņu pārtrauca. «Mēs saprotam it labi tavu
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kļūmīgo stāvokli. Pielaižu arī tev mīkstinošus apstākļus — — tā ir savā ziņā

traģēdija — — dilema — —
No vienas puses, korporācijas gods un principi,

no otras puses,
tiecības uz jaunības mīlu un pienākuma apziņa pret draugu.

Bet atvaino, mēs par to lietu neko nezinājām . . . No mūsu puses, es pielaižu to,

tā ir kļūda, ka mēs neesam pietiekoši informēti
... Jo pret sava komiļtona

Perlanta māsu mēs lietu nekad tik asi nostādīt nedrīkstējām
..

.»

Pārmetums zīmējās uz Pudiķi, ko tas it labi saprata. «Man arī patiesībā par

to visu nebija nekādas jausmas,» tas it kā atvainojās, «jo Ritulis man taču par

to nekā nav bildis ...»

«Atvainošanu,» Knābis iebilda. «Ar to, ka Ritulis viņu proklamē par savu

dzīves biedri, lieta ņem citu virzienu. Ja viņa reiz bijusi kalpojošs gars,
tad tas

jau pieder pagātnei, kura mums nav noteicošā. Tagad viņa ir Rituļa dzīves biedre,

un kā tādai mums nav tiesība, arī ne iemesla noliegt viņai savu cienīšanu...»

«Tad tu domā: agrāk tā varēja būt arī ķēkša vai šuvēja, mums tas neskādē?!»

Džoniņš iemeta. «Vai mums tādi precedences gadījumi ir?»

«Protams, ka ir!» Knābis attrauca. «Varu konstatēt, ka arī Starpina kundze

agrāk bijusi tikai vienkārša ķēkša. Šodien viņa ir viena no mūsu goda dāmām
..

.»

«Viņa nu gan bijusi kas vairāk,» Pudiķis piesarcis paskaidroja, «apmēram
tik daudz kā saimniecības vadītāja. Bet vienmēr kalpojošs gars, kas viņa tagad
vairs nav, un es Knābim pilnīgi piebalsoju, ka mums jārēķinās ar tagadējo
sabiedrisko stāvokli

... Ja Ritulis mums piesūtītu savu salaulāšanās karti, lieta

būtu izšķirama tāpat. Bet tas nu viņam nav iespējams, tādēļ ka viņa jau ir

precēta, tikai no sava vīra aizgājusi
..

.»

«Tas būtu vēl tikai formels kavēklis,» Knābis atspēkoja . . . «Mums varētu

būt izšķirošā tikai morāliskā kvalifikācija .. .»

«Tas jau ir tas āķis!» Pudiķis attrauca. «Tagad, kur es visu nu zinu, man

tā lieta atklājas tikpat kā uz delnas. Lai arī Perlanta māsa, ārpus sabiedrības

kritikas tā nav stādāma. Ka viņa aizgājusi no sava vīra un dzīvo te viena uz

savu roku pilsētā, tas met uz viņu tādu savādu ēnu. Tas viens! Otrs, — saki

man, ar ko tu satiecies, un es teikšu, kas tu esi. Jūs atcerēsieties taču vēl to

skandālu jūrmalā pie Horna, kad Ritulis mums sagādāja tik daudz nepatikšanas.
Mēs redzējām viņu un viņa «līgavu», pardon, es toreiz to nezināju, izlaidīgās,
no mūsu labākās sabiedrības galīgi nosodītās Olufejevas sabiedrībā

..
.»

«Ā!» biedri atcerējās, un simpātijas, kas bija pārsviedušās Kārļa pusē,
manāmi atsala.

«Ka viņa ir Perlanta māsa, tas mums jāņem vērā,» Pudiķis turpināja. «Bet

tāpat mums jāņem vērā, ka Perlants visvairāk bija nemierā par to, ka tā aiz-

gājusi no vīra. To viņš tai nevarēja piedot ...»

«Perlants, neraugot uz viņa vīrestību dažā citā lietā, šinī jautājumā bija
bāba!» Kārlis kategoriski noteica.

«Kā to ņem,» Pudiķis noraustīja kamiešus. «Cik komiļtoņi atcerēsies, Per-

lants par viņas izturēšanos jūrmalā arī bija ļoti nemierā, un man liekas, ka tas

bijis viens no tiem iemesliem, kas viņu spieda no Rīgas pazust ... Ir arī jau-

tājums, —
konvents

par to vēl nav izšķīries, jo lieta arvien tiek atlikta, — vai

Perlants pēc viņa krusttēva skandalozā notikuma vēl ieskaitāms par mūsu

komiļtonu? ...»

«Mūsu korporācijas principi nosprauž tiešu līniju, no kuras nekādā gadījumā

nevaram atkāpties,» Džoniņš cieti noteica. «Ja mēs pielaidīsim kādus izņēmumus,
tad tie var tapt par likumu ...»



941

lekšējs sašutums par
šādu ārešķību sagrāba Kārli ar jaunu sparu. Viņš

redzēja, ka ar šiem ļaudīm vairs nekas nav iesākams. «Tad arī tu jūties kvali-

tatīvi labāks par Perlantu,» viņš dzēlīgi iesaucās. «To es nezināju! . . .
Un tāpat

Pudiķis — — slepenībā viņš gribētu apkampt visas nekvalificējamās sievietes un

nopumpēt visus nekvalificējamos onkuļus! . . . Tikai atklāti viņš to negrib
atzīties ...»

«Lūdzu, lūdzu!» Pudiķis, tikpat kā no odzes dzelts, iesaucās. «Tu attiecini

laikam uz to, ka es tev gāju līdzi pie tās sievietes . . . bet es taču iekšā neiegāju . . .
Un to pumpi tu laikam attiecini uz manu mazo goda parādu

.. . Visdrīzākā

laikā nolīdzināšu
.
. . tev nemaz nevajadzēja atgādināt! . . . Tas ir gaužām netak-

tiski no tevis . . .»

«Lūdzu te nepāriet uz personībām!» oldermanis iesaucās.

«Tās nav nekādas personības, tie ir principi, kas mūs šķir!» Kārlis attrauca.

«Es manu, ka starp mani un jums atvērusies plata plaisma. Cik mīļš un labs biedrs

jūs dažs man esat, mūsu rokas vairs nesniedzas pāri šai plaismai. Jau sen jūtu,
ka piederība pie jums mani nospiež kā kāda smaga nasta

.. . neļauj man brīvi

elpot
.
.

.

Man atliek tikai šīs važas nokratīt un galīgi ar jūsu apsūnējušiem prin-

cipiem lauzt!
...

Es jums sacīšu, mani mīļie draugi, to, ko Bismarks sacīja

Baltijas vāciešiem: «Jūs esat sava veida reakcionāri nerri!» Un es jums sacīšu

vēl: «Jūs esat kaķēni bez acīm!» Dzīves nopietnība iet savu ceļu un atrisina

šausmīgus problemus. Visas vecās sabiedriskās normas savās eņģēs spraikšķ un

taisās irt. Bet jūs to neredzat un nedzirdat! Jūs esat reakcionāri nezin aiz kādiem

iemesliem, jo ne jūsu pagātne, ne jūsu nākotne, ne arī jūsu nožēlojamā tagadne —

jūsu übadzīgā saimnieciskā eksistence jums tādiem nespiež būt! Jūs gribat būt

grandseniori, pacelties kā lielikungi pār saviem tautas brāļiem, lai gan ikvienam

jums kāds tālāks onkulis ir sētas puisis, bet tādēļ nav sliktāks tautietis par jums.
Tikai jūs saraujat saites starp sevi un tautu, un tas ir viss! . . . Jūs savā iepūtībā
rotaļājaties ar savām krāsām un principiem, piešķirot diezkādas vērtības, un

iedomājaties, ka esat gudri un vareni, tādēļ ka sevi par
tādiem turat . . . Bet ne

par kventiņu jūs tādēļ neesat labāki un ievērojamāki. Jūs izmetat ap sevi apsū-

nojušo aizspriedumu tīklu, lai pa tumsu zvejotu, un esat pārliecināti, ka dzīves

attīstība ies tā, kā jūs to gribat un jums tas pa prātam! Tā jūs rotaļājaties un

ceļat savas kāršu mājiņas, bet drūmā dzīve iet savu ceļu un rada jaunus proble-
mus un jaunus atvarus. Un, kad nāks vētra, tad jūsu kāršu mājiņa sabruks uz

pirmā grūdiena un jūs, kas esat pārrāvuši visas saites ar savu miesu un asini,

saviem tautas brāļiem, — jūs tiksiet izklīdināti vējā tikpat kā pelavas »

«Tas nav pielaižams!» Džoniņš iesaucās. «Viņš ir nihilists!
..

.»

«Viņš ir vienu vairāk iemetis!» onkuls izlaboja. «Ko tu te samuldi?» viņš

piegrūda Kārlim pie sāniem. «Pie tavas bailīgas situācijas katrs neapdomāts
vārds padara tavu palikšanu korporācijā neiespējamu . . .»

«Nē, onkul, tu mani vairs nesamierināsi!» Kārlis sāpīgu balsi atbildēja, no

uztraukuma trīcēdams. «Lūzums iekšēji jau sen noticis, gaidīju tikai izdevīgu
brīdi ar jums izrēķināties un pasacīt jums to acīs ...»

«Tā ir korporācijas apvainošana!» Džoniņš aizskarts sauca. «Lai viņš ņem

atpakaļ savus vārdus
.
. .»

«Neko es neņemu atpakaļ, es pastrīpoju katru vārdu!» Kārlis vēl jo vairāk.

«Jūs esat tukšgalvji, obskuranti, nejēgas, idioti! . . . Jūsu ideāls ir pieēdis vēders,

piebriedis naudas maks, tuklas, bet dumjas sievietes! . . .Dzīvojiet ...
es nokratu

pīšļus no savām kājām un aizeju no jums! .. .»
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«Tu aiziesi šovakar tūdaļ ar savu izredzēto!» onkuls pavēlēja. «Bet pēc

iespējas neuzkrītošā kārtā ...»

«Lai jūsu pīļu mātes ar šausmām nedabū zināt, ka arī gulbe starp tām

bijusi!» Kārlis iesmējās. «Valet carcer cx more!* Sveiki, mani draugi!»
Uzmetis tiem vēlreiz bārgu, zibsnošu skatienu, viņš grieza tiem muguru un

nākošā acumirklī bija prom.
Biedri

par
šādu nedzirdētu provokāciju bija it kā sastinguši un mēmi.

«Nekaunība!» Džoniņš pirmais uzlēca kājās. «To viņš mums iedrošinājās sacīt

acīs?!
.

.
.» Un Befis neprata vairāk kā iesaukties: «Es iešu un šaušu viņam reiz

pa ausi! ...»

«Na nu! «Selonijas» ballē?» onkuls norādams stājās viņam ceļā. Un Pudiķis
piebilda: «Paliec, nekādus ekscesus!

.. . Mēs viņu esam izlutinājuši, tā ir tā

nelaime
.. . Viņa iedomība caur to pārsniedz katras robežas ...»

To viņš sacīja ne apvainodams, bet kā cietējs, dziļi līdz dvēselei aizskarts . . .
«Mums tur ir kaut kas jādara!» Džoniņš piesarcis koleriski skraidīja pa

istabu. «Mēs nedrīkstam tādus plebejiskus uzskatus kultivēt!
.. .

Ar visu sakni

tie mums jāizravē . . . Korporācijai būs dabūt gandarījumu.»
«Sī bēdīgi sarežģītā lieta jāizšķir konventam,» onkuls nopietni sacīja. «Varu

jau paredzēt, kādu galu tā priekš viņa ņems.
Sasodītais pie tam, ka viņam tik

daudz taisnības! Ech,» viņš, zobus sakozdams, vēl piebilda. «Es diezin ko dotu,

ja lieta nebūtu novesta līdz tādam asumam ...»

«Nu, mēs taču nevaram palikt priekš viņa par muļķa puikām un atļaut viņam
darīt visu, ko tas grib!» Pudiķis it kā atvainojās

. . .

«Nē, to mēs i :varam, nekādā ziņā nevaram!» Džoniņš sauca uzsaukdams.

Knābis tomēr domīgi iebilda: «Tur ir daudz attaisnojoša, ja mēs to labi

apsveram .. .
ledomāsimies mēs ikviens viņa' stāvoklī. . . Viņš ir nelaimīgs, ļoti

nelaimīgs! Un mēs zaudējam vienu labu biedri
..

.»

«Fučikato!» Fučis gandrīz skumji noplātīja rokas.

«Lai tur arī kāds būtu konventa spriedums, es viņam vairs roku nesniegšu

un viņu vairs neievērošu!» Džoniņš cieti nosacīja. «Priekš manis viņš turpmāk
ir tikai nulle .

.
.»

Citi cieta klusu, pēc kam pārgāja uz citu sarunas priekšmetu un mazpama-

zām izklīda. — ■— —

Kārlis pa tam ar savu līgaviņu lidoja valsi starp citu raibo pūli. Ka tas ir

viņa pēdējais valsis «Selonijā», varbūt arī «polonēzē», to viņš it labi zināja.
Bet viņš jutās it kā atdzimis un atvieglots, iekšējie žņaugi viņu vairs nežņaudza . . .

Viņš nu bija viņš, Kārlis Ērglis, un bija kaut kas vesels un nedalīts, un neat-

karīgs no svešiem iespaidiem. Kam viņš pieķērās, tam viņš pieķērās ar visu sirdi

un dvēseli, kā šai savai dārgai dzīves biedrei. Ko viņš ienīst, to viņš ienīst ar visu

sird' un dvēseli, kā šos tukšgalvjus nelgas .. .

Un viņa saprata to . . . lasīja viņa acīs visu, kas noticis. Ka tas noticis viss

viņas dēļ, par to viņa jutās tik laimīga, tik laimīga.
«Vai redzat to skaisto pārīti?» viņiem atsitās ausīs apbrīnotāju vārdi

.. .

«Nē.
. .

tīri ne atskatīties nevar .
. .»

Tātad nekā redzama un taustāma nebija, kas viņus šķirtu no šīs sabiedrības.

Bija tomēr atvērusies kāda neredzama plaisa, tik nepārkāpjama un dziļa .. .
«Vai tu neesi piegurusi, mīļā sirds?» viņš pēc dejas tai sacīja. «Vai tu

nevēlētos uz mājām?»

* Ardievu, pastāvošo parašu cietums! (Aut.)
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Viņa to saprata. «Jā, Kārli, jūtos mazliet piegurusi,» tā atbildēja, lai gan

no noguruma ne vēsts, jo nebija vēl pusnakts . . .

Nemanot tie izslīdēja pa durvīm un paņēma savas garderobes. Rūpīgi viņš
to ievīstīja pajūgā . . . tad viņi aizbrauca zilā, zvaigžņotā ziemas naktī. . .

Divdesmit astotā nodaļa

Ap pulksten 8 vakarā Latviešu biedrībā (1908. gadā nodedza)207
uz skatuves

un aiz kulisēm sāka rasties rosība. Pa šaurajām riņķa trepēm no sētas puses

ieradās viens pēc otra aktieri un aktrises, statisti un koristi uz mēģinājumu, kurš

šovakar nolikts Raimunda lugai. Uz skatuves aiz drāšu tīkliem gāzes liesmiņas
raustīdamās dedza un izplatīja spocīgu gaismu. Pie rampas jau nostādīts reži-

sora galdiņš ar zaļu lampu, obligāto tējas porciju un šķīvis ar sagrieztām ābolu

šķēlēm. Direktors un vienīgais režisors Rode-Ebelings pa mēģinājuma laiku mē-

dza dzert tēju un ēst ābolus. «Kā viņš nedabū blaktis vēderā?!» aktieri prātoja.
Tālāk no skatuves neapgaismotā zāle izskatījās kā kāds spocīgs, tumšs, bezgalīgs
tukšums.

Aktieri un aktrises ieskatās vēl savās lomās un iekaļ tās vēl jo ciešāki savā

atmiņā; bet mēteļus nenoņem, jo nav diezin cik karsts. Direktors, kā rādās, noka-

vējies, jo pulkstens pāri 8 un viņa vēl nav. Aktieri tādēļ, pulciņos sastājuši,

top arvien runīgāki, un izceļas jau maza kņada. Citi runā par politiku, citi kritizē

teātra komisiju. Pēc viņu ieskatiem tā rīkojas, ka nejēdzīgāki vairs nevar. «Kā

nu. ne,» Ziemciešu Marija jeb Mārcis Zīraks sacīja, «ko tāds Augusts Domb-

rovskis vai Andrejs Balodis zin no teātra lietām?! Jā, ar savām plankām tie

var andelēties, savas strūgas dzīt. Bet no teātra literatūras tie zin tikpat daudz

kā zilais vērsis no svētdienas! .
.

.»

Tādas domas tas neizsacīja pirmo reizi, un kā arvien, tā arī tagad tās atrada

atbalsi. Visi sirsnīgi nosmējās, un rādījās tam piekrītam pat pirmie spēki. Bet,

kad tie ar komisijas locekļiem satikās pie viena galda biedrības restoracijā —-

tikai pirmiem spēkiem tur bija pietikšana; mazākie spēki un koristi, ja tie nebija
Latviešu biedrības biedri, restoraciju nedrīkstēja apmeklēt, —

tad šo mūzas dēlu

izturēšanās pret nozākātiem teātra komisijas locekļiem bija pavisam citāda.

Tamlīdzīgas valodas bija uzsākušas arī dažas dāmas zāles tumsā, kur bija
nokāpušas pa trepītēm lejā. Viņas sprieda par teātra komitejas un vispār par

labāko familiju uzpūtību. «Cik zināms, tad mūsu labāko familiju dāmas notura

visādus cirķeļus un jour fixe,» aktrise Olga sacīja. «Bet kurš no mūsējiem tur

tajos vakaros kādreiz redzēts? Vai nevarētu arī mūs kādu vakaru ieaicināt, lūk,

tā būtu atzinība par mūsu darbiem?! Bet uz to jūs velti gaidīsiet! Uz nabaga
aktierīšiem un aktrisēm mūsu labākās familijas noskatās kā no augšienes . . . viņas
tos par pilniem cilvēkiem nemaz neuzskata .

.
.»

Citas aktrises, it sevišķi mazākās un jaunākās, tam pilnīgi piekrita. Tomēr

dažas no pašiem pirmiem spēkiem, kuras šādu ielūgumu varbūt bija paredzējušas,
mēģināja situāciju mīkstināt un labākās familijas tā kā aizstāvēt.

«Cik tad galu galā taču mums to labāko familiju?» tās ierunājās. «Tās pāra

ģimenes, kuras te nāk biedrībā un kuras mēs pazīstam, taču apkrautas ar visā-

diem darbiem un pienākumiem. Tās taču it visus nespēj ielūgt . .
.»

Tur būtu izcēlušās sīvas debates, un grūti tām būtu nācies savu poziciju aiz-

stāvēt, bet pašlaik ieradās gaidītais direktors. Viegliem, bet noteiktiem soļiem

tas lika manīt savu tuvumu .. . kņadas vietā uzreiz kapa klusums
.. . Neliels
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vīriņš ar manāmu kumpi mugurā, uz kura gludi piegula viņa melnais «gēroks»,

asu, stūrainu vaigu, kupliem, melniem matiem un spridzīgām vērotāja acīm,

Mefistofeļa un intriganta maskai noderīgs sejs, kas tomēr pastāvīgi smaidīja,
kaut arī perfidi. Viņš izskatījās daudz lielāks, nekā patiesībā bija. Vienkārt,

gardibene pavairoja viņa augumu par kādu pēdu, un, otrkārt, viņa zābaku

papēži bija ne vien tik augsti, cik iespējams, bet arī vēl zābakos tas lietoja

papēžu korķus, tā ka viņa kāju pēda atbalstījās uz zemes gandrīz taisnā, ver-

tikālā līnijā. Viss tas kopā cēla viņa augumu.

Viņš izvilka savu pulksteni. «Ich bin zu spāt gekomme(en), Kinda(der),
bitte um Verzeihe(ung).» (Esmu nācis par vēlu, bērni, lūdzu piedošanu.) Un

tūdaļ, pagriezies uz kulisēm, sauca: «Herr Khuma! Ist da nicht Herr Khuma?!»

«Ja, Herr Director!» pēdējais atsaucās un parādījās drīzi pats miesīgi ar

atšķirtu inspekcijas grāmatu. «Hier bin ich!»

«Merken Sie, das ich eine Viertelstunde versāumt habe . . . Ich vverde also

gestraft .. .» (Atzīmējiet, ka esmu ceturtdaļstundas aizkavējies
...

Es tātad

tieku sodīts
. . .)

«Zehn Kopeken, eine Kleinigkeit,» Krūms, kuru Ebelings nevarēja izsaukt un

sauca par «Khuma», norūca. «Mochte es mehr sein
..

.» (Desmit kapeikas, ma-

zumiņš. Ka būtu vairāk . . .)
«Ih nun, das ist doch ļaut Beschluß!» direktors sapīka. (T nu, tas taču pēc

lēmuma!) Tad piepeši pārgāja uz citu. «Was ist das?! Das ist doch nicht das

richtige Prospect, was da herunter gelassen vvorden ist. Herr Mulla (Mūller),
vvas bedeutet das?» (Kas tas?! Tas taču nav pareizais prospekts, kas tur nolaists.

Millera kungs, ko tas nozīmē?)
Millers, smalks vīriņš smalku vaigu, zemu pieri, bet gudru galvu, bija teātra

techniķis un dekorāciju krāsotājs.
«Ja, Herr Director,» tas ātri atsaucās. «Das ist doch das Prospect vom Rai-

mund'schen Stūcke, ich meine, Verschvvender?.. ..» (Jā, direktora kungs. Tas

taču ir Raimunda lugas prospekts, es domāju, no «Izšķērdētāja»? .. .)
«Papperlap! Raimund hat nicht den einzigen Stūck

..
. Mißverstāndniß, wir

geben seinen «Menschenfeind».» (Pļāpas! Raimundam nav tikai viena luga
.. .

Pārpratums, mēs dosim viņa «Cilvēces naidnieku».)

«Ach, das von dem neun Stūcke,» Millers ātri apķēra. «Das brauch ich

nur herunterzulassen
...

es ist schon da
..

.» (Ak, tas no tā jaunā gabala. To

jau man vajag tikai nolaist
...

tas jau ir
.. .)

Nākamā acumirklī nolaidās no augšas pareizā dekorācija. Ebelings to ar liet-

pratēja acīm apskatīja... «So
.. .

ist recht!» Tad atgāja kādus soļus atpakaļ,

gandrīz līdz pašai rampai.

«Ach, vvenn es um ein Paar Fuß hoher — — Jammerschade . . . Na, nichts

zu machen!» (Ak, kad būtu kādu pāra pēdu augstāku ■— — Ļoti žēl
.. . Na,

neko darīt!)

Tā viņš arvien žēlojās par zemo skatuvi, kur lāgā nevarēja izdarīt nekādus

sceniskus efektus .
.
. sevišķi Alpu sārtumus.

Tas tuvojās savam režijas galdiņam un ātri sasita plaukstas. «Flugs, flugs,
Kinda

.. .
wir fangen an! Wo ist Herr Arin, Herr Stinuss, Herr Janson, Herr

Franz, Herr Brigader?! Frāulein Baltiņ, Frāulein Silit, wo stecken Sie?
.. .

Frāulein Akmentiņ, Frau Brigader ...»

Visi parādījās un pagāja atpakaļ, izņemot Āriņ-Duburu, 208 kam bija solo

skats.
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Arī Duburs bija puisis ar Ebelingu vienu augumu,
bet drusciņ plecīgāks.

Viņam nācās tēlot «Cilvēces naidnieku», kuru tas savos jaunos gados vēl nekad

nebija redzējis, nei arī tam par to bija kāda jausma. Arī pie Ebelinga drama-

tiskās stundas tas nebija turējis par vajadzīgu ņemt. Laikraksti viņu dēvēja par

jaunu, apdāvinātu aktieri, bet Ebelings, ar citiem runājot, tā paklusi izsacījās:
«Von seiner Begabung weiß ich nichts!» (No viņa apdāvinātības es neko nezinu!)

Tagad nu viņam bija iedota grūta rakstura loma, un visi ar jo lielāko ziņkārību

gaidīja, vēl jo vairāk pats Rode-Ebelings, ko viņš no tās izcels.

Bet Duburs nostājās pozē un mierīgi, bez sevišķiem žestiem nodeklamēja
tekstu. Mazliet vēl neveiklā pozā, varētu sacīt.

Ebelings skatījās ar lielām acīm un, kad Duburs bija cauri, sāpīgi iejautājās:

«Was ist das, Herr Arin?! Was stellen Sie dar? Das soli der Menschenfeind

sein?!» (Kas tas ir, Āriņ kungs?! Ko jūs tēlojat? Tas būtu cilvēces naidnieks?!)
Duburs paskaidroja, ka viņa tekstā tā stāv un viņš nesaprot . . . Tikai dažas

valodas kļūdas būtu izlabojamas.

«Ach, das ist doch nicht die Hauptsache!» direktors attrauca. «Aba(er) was

stellen Sie denn eigentlich dar?! Ach Gott, ach Gott, soli ich das Stūck vom

Repertoir nehmen! . . . Ich habe doch mit keinen Acteuren, sondern mitLeuten, die

keine Ahnung haben, zu tun
..

.» (Ak, tā nav galvenā lieta! Bet ko tad jūs īsteni

tēlojat?! Ak dievs, ak dievs, vai man būs gabals no repertuāra jānoņem!
..

.
Man nav darīšanas ar aktieriem, bet ar ļaudīm, kuriem nav ne jausmas.

.
.)

«Ja, wie meinen Sie denn das?» Duburs piesarcis saslējās. (Jā, kā tad jūs

domājat?)
«Wie ich es meine? So schildert man doch keinen Menschenfeind.» Viņš

atkārtoja Dubura neveiklo pozituru. «So macht man es. So
..

.» (Kā es domāju?
Tā taču netēlo cilvēces naidnieku. Tā to dara. Tā .

.

.)

Tas pieņēma vajadzīgo pozi un žestus, un likās, ka uz skatuves uzreiz būtu

parādījies cits cilvēks. Lai gan viņš tekstu neprata, tomēr vārdi nāca ārā ar tādu

uzsvaru un žesti tik trāpīti, ka izteica tādu pasaules naidu, ka būtu varējis arī

nerunāt. «Ko jūs glūnat, pekles sienas?!» tas, rokas saņēmis, draudēja.

Duburs sarka un bāla. Tas bija jau otrs «auspuceris», ko tas no direktora

saņēma. Pirmo reizi arī Raimunda lugā «Izšķērdētājs», kur tam vajadzēja tēlot

dabas zēnu Valentinu; bet viņš bija sabāzis rokas kabatās, neprata ne āriju no-

dziedāt ar pienācīgo vieglo toni. Direktors tad viņam parādīja priekšā, un gāja,
kā raisīt raisīja. Bet šī bija grūta rakstura loma, kurā varēja iedziļināties, tikai

ilgi mēģinoties un mācoties.

«So macht man es, wenn wir einen Begriff von einem Menschenfeinde haben

solīt n,» direktors nobeidzis paskaidroja. «Aber was Sie da geben, das ist non-

sens . . . Na, probieren Sie mal so . ..» (Tā to dara, ja grib dabūt sajēgumu par
cilvēces naidnieku. Bet, ko jūs tur dodat, tas nekas nav. Na, pamēģiniet
reiz tā . . .)

Sasarcis Duburs stājās viņa vietā, un arī no viņa piepeši tapa cits cilvēks.

Viņš kopēja direktoru tik pamatīgi, ka tas gan nebija pilnīgs Rode-Ebelinga
tēlojums, bet daudz tur nekas netrūka. Tādi pat žesti, tādi pat kaisli, naida pilni
vārdi. «Ko jūs glūnat, pekles sienas!

..
.» Visi no brīnumiem bija it kā sastin-

guši, bet ne mazāk frapēts bija pats direktors. Ar sevišķi skaudīgu prieku tas

bija atsedzis Dubura tēlošanas trūkumus tajā pārliecībā, ka viņš tos nekad neiz-

labos. Tomēr šis «bauerjunge», par kādu tas turēja Duburu savā sirdī, prata

imitēt; tas nu viņam bija jāatzīst . . .
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«So, jetzt geht es einigermaßen
..

.» tas apstiprināja, kad Duburs bija savu

nobeidzis. .
.

«Gehen wir jetzt vveita(ter)
. .
. Die nāchsten Rollen, flugs,.

flugs ..
.» (Tā, nu iet drusciņ

.. .

lesim tagad tālāk
.. .

Nākošās lomas, ātri

ātri
. . .)
Mēģinājums ritēja uz priekšu, kamēr direktors, tajā noskatīdamies, dzēra tēju

un ēda ābolu šķēles, šad un tad pārtraukdams darbības gaitu ar īsām piezīmēm

un sīkiem aizrādījumiem.
Bet acis viņam bija kā vanagam ieraudzīt katru mazāko nepareizību. «Kreuz-

himmeldonnervvetter!» pērkona balsī iekliegdamies, viņš tad uzlēca kājās . . . «Klar

ausreden! Herr Osoiing, sie beilen durch den Hals, wie ein Hund! Herr Stinuss,
nicht so spreizen

...

Ihr Gang muß viel leichter sein . . . Herr Jansohn, Sie stellen

doch einen Geist dar, nicht wahr(r)? Ich bitte, mehr mit Grabesstimme
..

.»

(Skaidri izrunāt! Ozoliņa kungs, jūs rejat caur kaklu tikpat kā suns! Stinuss,

kungs, neplēsties tā
..

. Jūsu soļiem vajag būt daudz vieglākiem. Jansona kungs,

jūs taču tēlojat garu, vai ne? Lūdzu, vairāk kapa balsī . . .)
Sādi lāsti, kuros Ebelings varēja sacensties ar katru prūšu feldfēbeli, aktierus

galu galā vairs nemaz neuztrauca. Tie bija parasta parādība. Viņš lietoja tos ar

vislabākām sekmēm, jo tie atstāja uz aktieriem jūtamu iespaidu un uzlaboja viņu

techniskās zināšanas. Garām ejot jāmin, ka viņiem tādu nemaz nebija. Pat pirmie

un labākie spēki, kuri skolās bija mācījušies deklamēt, uz skatuves uzgājuši, ne-

prata lāgā, kur savas kājas un rokas likt. Kur nu.vēl mazākie, skolas nebaudī-

jušie. Tie varēja gan izrādīt zemniekus, kalpotājus un vienkāršus cilvēkus dažu-

reiz it pietiekoši, bet dievs nedod, kad bija jātēlo inteliģenti un vēl jo vairāk

aristokrāti.

Režisoram patiešām bija galvas lauzīšana, kas lai nospēlētu vajadzīgo liel-

kungu un lielmāti. Ebelings tādēļ arī labprāt no šādiem gabaliem izvairījās, bet

izvēlējās labāk lugas iz bavariešu kalninieku dzīves. Latviešu publika tās it labi

saprata, un piedevām vēl varēja dot ko latviešu teātra dzīvē līdz tam vēl nere-

dzētu Alpu sārtumus. Pēdējiem tad arī netrūka apbrīnotāju, un tie jo lielā

mērā vairoja teātra publiku.
Rode-Ebelingam tātad, vārdu sakot, nācās savam skatuves personālam — no

vislielākā līdz vismazākam — aizrādīt uz viselementarākām lietām. Piemēram, kā

uz skatuves uznākt un noiet, kā apgriezties, kā soļus spert, kā ar rokām žesti-

kulēt, nekad tās augstāk necelt kā līnijā līdz elkoņa locītavai. Sevišķi viņš neva-

rēja aprast ar aktieru neveiklo, smago soļu speršanu. Kariķēdams viņš tiem tad

izrādīja viņu neveiklos soļus vai, labāk sakot, tos izmēdīja.
«Meine «He(rr)jen, Ihr geht so ..

. so!» tas spēra kājas cik vien iespējams

smagi un lācīgi . . . «Aber
so, so mūßt ihr gehen!» tas piepeši pārgāja uz pirkstu

galiem, ar papēdi zemi knapi ko aizskardams. «Das mūßt ihr euch angevvohnen,
denn das giebt einen elej(g)anten Jang ...» (Mani kungi, jūs ejat tā . . . tā! Bet

tā, tā jums vajag iet! To jums vajag pieradināties, jo tas dod ļoti elegantu gā-

jienu (gaitu).) Protams, ka aktieri to arī ievēroja un, cik viņu jaudā bija, arī

izpildīja.

Ja loma negāja, kā vajadzīgs, un vairākkārtējie aizrādījumi no režijas krēsla

nelīdzēja, Ebelings uzlēca kājās, nostājās aktiera vietā un, neraugot uz visu trū-

cīgo latviešu valodu, izspēlēja viņam lomu priekšā, kā mēs jau redzējām pie
Dubura. «So macht man es!» (Tā to dara!) Visi to gan

tik labi neuztvēra,

tomēr labāk gāja. Tā galu galā aktieris, vai nu tas savas lomas kodolu izprata
vai ne, no ārienes to attēloja nevainojami un pietiekoši. Aktieri vairāk vai mazāk

darīja pakaļ savam meistaram.
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Redzēdams savus aktierus tik mazspējigus un neievingrinātus, Rode-Ebelings
pierada uz tiem skatīties ne ar diezcik lielu augstcienību. Pastāvīgi tas atgādi-
nāja: «Ich habe hier mit bloßen Anfāngern und nicht mit Acteuren zu thun.»

(Man še darīšana vienīgi ar iesācējiem un ne ar aktieriem.) Saskaities par kādu

nepareizību, tas sāka kliegt uz visu aktieru saimi: «Was soli ich mit euch machen,
es ist nicht auszuhalten

. .
.» (Ko lai es ar jums daru, tas nav izturams . . .) Un

pie tam viņam vēl paspruka vārdi, kā: «Bande
..

.» «Schweinerei
. .

.»

Tad Duburs bija, kas tam pirmais stājās pretim. «Direktora kungs,» tas vā-

ciski sacīja, «es lūdzu te nerunāt vispārīgi! Ja kāds ir vainīgs, tad mums citiem

par to nebūt nenākas klausīties
...

Te nav nekāda banda, bet latviešu teātra

aktieri, kuri atbild katrs par sevi. . .»

«Ih
nun, Sie sind ja garnicht gemeint,» Ebelings raudzīja attaisnoties. (I nu,

uz jums tas nemaz nav domāts.)

«Jūs runājat vispārīgi, tātad tas attiecas arī uz mani,» Duburs cieti pastā-

vēja. «Lūdzu to vienu par visām reizēm vērā likt...»

Lieta izbeidzās ar vispārēju klusumu, un direktora dusmas izgaisa.
Tik liela garīga diktatūra, kāda toreiz bija Rode-Ebelingam, gan nekad lat-

viešu teātrī nebūs bijusi un arī nebūs. Un neviens direktors arī nebūs mēģinājis
turēt visu zem savas varas līdz pat pēdējam sīkumam kā viņš. Viņš rakstīja

priekšā frizūras un rekvizitus, un katram aktieram, pirms tas stājās uz skatuves,

vajadzēja pirms rādīties viņam. Koristi un statisti tika kolektivi apskatīti. Viņu
varēja nosaukt par mazu tirānu. Viņam tādam būt bija savi iemesli. Lai gan

viņš citiem stāvēja par galvu augstāku, tas sajuta tomēr, ka tam viens liels trū-

kums, latviešu valodas trūkums. Piesavināties šo vienkāršo
«ganu tautas» valodu

nebija izdevies, kā cerēts. Pēc kontrakta viņam sezonā divreiz bija jāuzstājas arī

lomās. Pirmoreiz tas izraudzījās tādu ludziņu, kur vairāk nebija jāsaka kā «jā»

un «nē», un ar šiem diviem vārdiem vien tas atstāja lielu iespaidu. Vēlāk tas

uzstājās operetē «Korneviļas zvani» un Sekspira lugās: «Venēcijas tirgotājs» un

«Rikards III». Bet te jau nepareizais akcents un izruna gandrīz izjauca to lielo

iespaidu, ko sniedza meistariskā spēle. Viņa Gaspara vārdi «Korneviļas zvanos»:

«Vai tū izplēsi man to lapū,» «Vai tū atdosi man to naudū_. ..» «Labī, labī»

skanēja tik jocīgi, ka izsauca negribot smieklus. Tāpat, kad Seiloks «Venēcijas

tirgotājā» sacīja: «Es gribbu tā bagāta virra mantū tērēt
..

.» «Es zvēru pie

Jēkaba zizlīša: acs pret acu, zobs pret zobsu ...»

Viņš tādēļ noprata, ka ir pie latviešu teātra tikai pagaidu parādība, kamēr

celsies vai izaugs mākslinieks ar latviešu, valodu. Viens no viņa spējīgākiem mā-

cekļiem tas dienās būs, — varbūt arī Duburs. Un var būt, ka tādēļ viņa cen-

tieni izgāja uz to, lai spējīgākos atturētu atpakaļ un savu dienesta laiku paildzi-
nātu. Viņam nebija nekāda iemesla savu mācekļu attīstību paveicināt, vēl jo

vairāk, kur tie neturēja par vajadzīgu ņemt pie viņa privātstundas. Viņa interesē,

lai pēc iespējas ilgāki tas būtu še nepieciešams un neatsverams.

Tātad Ebelings bija pilnīgi kungs par māju, bet laimīgs viņš pie tam nejutās.

Se nemācītu «bauru» vidū, kur nekā jauna neredz, arī pats it viegli var panīkt.

Viņa mērķi bija daudz tālāk sprausti nekā būt Latviešu teātrī par
direktoru. Jo

bija viņš priekš tam uz Rīgu pie vācu pilsētas teātra par
režisoru un raksturu

lomu tēlotāju aicināts, kas bija daudz vairāk. Bet viņš gribēja rīdznieku vērību

tiktāl uz sevi griezt, ka lai tie izraudzītos viņu par savu direktoru. Vācu avīzē

«Rig. Tageblatt» tas nokritizēja sava līdzrežisora operas «Freischūtz» inscenējumu

un nostādīja to zem nulles. Rīgas vācieši lasīja un priecājās: kas tas par gudru
cilvēku?! Jo viņš bija pievedis arī, kādam tam inscenējumam vajadzētu būt.
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Nokritizētais režisors bija pacenties izzināt no redakcijas iesūtītajā vardu, un

izrādījās, ka tas viņa paša kolēģis.

Atklājums sacēla lielu auku ne vien pie vietējās aktieru saimes, bet aizskārtais

griezās arī ar sūdzību pie vācu «Būhnengenossenschaftes». Sinī biedrībā, var

teikt, bija obligatoriski apvienoti it visi vācu aktieri, operu dziedātāji un citi pie

skatuves piederīgi spēki. Nevienam nedrīkstēja vietu dot, ja tas nebija biedrs

«Būhnengenossenschaftē». Un sūdzība nepalika bez sekmēm. Tā kā biedrības

statūti aizliedza aktierim rakstīt par aktieri kritikas, tad tā nosodīja Rode-Ebe-

lingu uz pieciem gadiem ar izslēgšanu un boikotu no «Būhnengenossenschaftes».

Sprieduma sekas priekš viņa bija vēl ļaunākas, jo, tā kā neviens teatrs ar šādu

no ģeneralbiedrības boikotētu cilvēku nedrīkstēja būt darīšanās, Ebelingam uz

ātru roku nācās atstāt savu vietu.

Te nu viņam kā par laimi notika krize Latviešu teātrī. Ādolfs Alunāns aiz-

gāja, un viņa vietā vajadzēja spējīga direktora. Pieteicās Kazimirs, pieteicās

Bodniek-Jaunzems, pieteicās Rozentāl-Krūmiņš no Pēterpils, pieteicās students

J. Bergs, un pieteicās arī beidzot Rode-Ebelings. 209 Iniciators šinī lietā un viņa

kandidatūras karsts aizstāvis bija teātra komisijas loceklis Pēters Krauklīts. Lat-

viešu teātra repertuārs tā kā tā bija tulkots no vācu valodas. Lugas visas Ebelings

pazina oriģinālā un bija tās spēlējis. Galvenā lieta, ka viņš pamatīgs lietpratējs
un aktieriem, kuri taču ikviens vairāk vai mazāk saprata vāciski, var visu parādīt.

Teātra komisija nosprieda tā: visi pieteikušies direktori lai katrs pēc kārtas

iestudē savu konkurences izrādi, un,
kuram būs tā labākā, to pieņems.

Rode-Ebelings nāca pēc rindas pats pēdējais, bet viņa izrāde tika atzīta par

to vislabāko. Viņš tika pieņemts, attīstīja dzīvu darbību, un likās, ka latviešu

teātra vēsturē patiešām iestājas jauns laikmets. Vai nu tās bija vācu lugas, kā

«Izšķērdētājs» vai «Lenore», vai krievu lugas, kā «Dzīvība priekš cara», —uz

skatuves tagad bija daudz vairāk nekā agrāk ne tikai ko pasmieties, bet arī ko

redzēt un dažreiz pat raudāt. Var sacīt, ka ārējās technikas laukā Latviešu teatrs

no Rode-Ebelinga daudz ko mantojis.
Ebelings tika algots ar 50 rubļiem mēnesī un 15

proc. no izrāžu neto atli-

kuma, atskaitot dienas izdevumus. Tā kā izrādes notika ik svētdienas un vēlāk

arī trešdienās, tad viņa ienākumi bija caurmērā no 300—350 rbļ. mēnesī, un

viņš, kā rādījās, bija ar tiem apmierināts. Viņam jau bija iespējami arī kādi

blakus ienākumi par stundām un vācu diletantu izrādēm. Turpretim aktieri sa-

mērā ar viņu bija nostādīti daudz sliktāki. Pašiem pirmiem spēkiem algas nebija
lielākas

par
25—35 rbļ. mēnesī. Vienam Duburam kā izņēmums alga bija 40 rbļ.

mēnesī. Tas tad bija viens no galveniem iemesliem aktieru iekšējai neapmieri-
nātībai. Mākslinieki un rakstnieki pa lielākai daļai jau nu gan pēc savas dabas

neapmierināti, bet te nu galvenais cēlonis gan bija pārāk īsās algas. Kam nebija
savi pilsoniski ienākumi un teātra alga tikai blakus ienākusi kabatas nauda, tam

iekšējais nemiers lauzās ar varu uz āru, piem., Duburam.

Tomēr arī šīs mazās algas bija liels solis uz priekšu, jo agrāk latviešu aktieri

nemaz netika algoti. Sim nolūkam jau arī, t. i., lai rastos līdzekļi aktieru algām,
tika sašaurināti Ādolfa Alunāna procenti no 20

proc. uz 15
proc, un tādēļ viņš

arī aizgāja. Tagad jau pat domāja par koristu un statistu algošanu, kurā nolūkā

tika ņemts no katras izrādes zināms procents, tam pievienoti vēl atlikumi no kora

benefices izrādēm. Sezonas beigās tad šī suma tika izdalīta nevis vienlīdzīgi, bet

pēc nopelna, cik katrs bijis klāt pie mēģinājumiem, kādas spējas tam un arī cik

labi tas pie direktora un kapelmeistara pierakstīts.
Teātra koristos un statistos it nejauši ieviesās internacionāls, proletārisks gars,
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jo neviens netika atraidīts, kas pieteicās. Agrāk, kad nekādu algu nesaņēma, gars

bija daudz aristokrātiskāks, jo teātra saimei bija sava «teātru spēlētāju biedrība»

un neviens nevarēja tikt pieņemts pie teātra bez šīs biedrības piekrišanas. Pirms

vajadzēja būt viņas biedrim. Alga nebija nevienam, ne lielam, ne mazam, teātra

spēlēšanu visi uzskatīja kā atpūtu pēc beigtiem dienas darbiem, jo no tā ne-

dzīvoja. Ikvienam jau bija savi ienākumi citur, ka tas tautas labā varēja strādāt;

bet tādēļ tas arī gribēja zināt, kas viņa biedri. Ar vārdu sakot, teatrs līdz tam

bija klubs priekš labāki situētiem diletantiem, kuriem tās kapeikas no teātra neva-

jadzēja. Visi tie bija pieklājīgi un pēc modes ģērbušies, tiem cieši sakari ar

Latviešu biedrības aprindām, un arī, kad tie nebija Latviešu biedrības biedri,

tiem uz «teātra spēlētāju biedrības» kartes pamata bija tiesība apmeklēt Latviešu

biedrības ekonomiju.
Tagad pie jaunās kārtības bilde piepeši izmainījās. Pieteicās ne vien tādi,

kuri patiešām juta sevi kādas spējas un interesi pret teātri, bet arī tādi, kuriem

varbūt tās maz kapeikas, ko no teātra varēja sagaidīt, bija vienīgais ienākuma

avots. Krājās ap teātri visādi sveši, atsevišķi elementi gan stipri eļļotām, bet arī

neķemmētām frizūrām, apspūrušiem bikšu galiem un nošķiebtiem zābakiem. Daži

varbūt pat ģēniji, bet ar ļoti trūcīgām elementarzināšanām. Latviešu biedrība tiem

sveša un latviešu tauta vienaldzīga. Tiem
pa

vidu netrūka arī inteliģentu, kuri

lauzās pie teātra ar nodomu uzstrādāties par pirmiem spēkiem.

Starp tādiem minams arī Kārlis, kurš uz Krūma pierunājumu šodien bija
ieradies. Pēdējais bija apņēmies runāt, vai nevar Kārli pieņemt vēl sevišķā

postenī: viņš direktoru sīki lai iepazīstina ar latviešu oriģinallugu tekstu. Tā kā

viņš bija latviešu rakstnieks un pie tam vēl pārvaldīja ļoti labi vācu valodu, tad

viņš šim uzdevumam varēja būt ļoti noderīgs. Agrāk priekš latviešu oriģinallugu
inscenēšanas no teātra bija angažēts Rozentāl-Krūmiņš, bet Ebelings viņu bija

izsaldējis.
Tā kā direktors bija šovakar ļoti aizņemts, tad Krūms nebija vēl paguvis ar

viņu runāt. Kārlis, sekodams mēģinājumu gaitai, sēdēja tumšajā zālē un gaidīja.
Tur bija arī vēl citi jauni spēki, kā rādījās, viens otram vēl gluži sveši. Lēni un

taustīdami tie mēģināja viens otram tuvoties un viens otru izdibināt
..

.
Kāds puisis sārtu vaigu stādījās Kārlim priekšā; Kleinbergu viņu saucot. Kas

Kārlis agrāk bijis? Ar ko tas tagad nodarbojoties? Uz kādām lomām tas vis-

vairāk reflektējot?
Kārlis uz šiem daudzajiem jautājumiem nezināja atbildēt un noraustīja ka-

miešus.

«Luga «Cilvēces naidnieks» ir zīmēta taisni uz Sopenhauera,» kolēģis atkal

ieminējās. «Pilsētas teātrī «Cilvēces naidniekam» ir Sopenhauera maska ...»

Kārlis atkal atbildēja ar plecu paraustīšanu, jo patiesībā viņš šo lietu tuvāk

nepazina
. . .

Bet citi jaunie kolēģi bija daudz vaļsirdīgāki. Kad Kleinberģis griezās pie
kāda otra jaunekļa, tas stādījās priekšā par Voitovu. Tas strādājot eksprešu kan-

torī par rakst- un grāmatvedi. Dienests sevišķi grūts, un alga pavisam maza.

Bet to pašu vēl grib pazemināt. Viņa darba devēji izsludinājuši avīzēs, lai pietei-

cas kandidāti. Un netrūkst arī ļaudis, kas pieteicas, lai gan tie no kantora abso-

lūti nekā nezin. Dažs pat neprot lāga salocīt un ielikt godīgi kuvertā pieteikšanās
rakstu.

. . «Ak tu pelēkā ikdienība! Cik pavisam citādi būtu nodoties pilnīgi
mākslai un no tās dzīvot

... Jā, kam uz to dāvanas! ...»

Kāds cits ar ķeraiņiem, sarkaniem matiem minēja savu vārdu «Kārkliņš» 210
un

piebilda: «Kas to var zināt, kam tās dāvanas?! Vai jau visi, kam tās ir, tiek
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pie vārda? Var būt, ka dažam labam no mūsu brāļiem ir tik lielas dāvanas, ka

mūsu pirmie spēki nav cienīgi tiem kurpju siksnas atraisīt! .. .

Bet kas viņus
laidīs pie vārda? ...»

«Nu, nu, nesakiet, ka mūsu direktors nav liels mākslinieks,» kāds pienācējs

sacīja. «Mans vārds Ozers . . . Kas gan vēl prot sastādīt tik plastiski grupas kā

viņš?! Mani ļoti kairina atletika un plastika ...
!»

«Jā, bet jaunos spēkus viņš nelaiž vis pie vārda, un tādēļ mums vēl daudz

garadāvanu guļ zem pūra,» kāds apmēram 18 gadus vecs jauneklis lielām, brū-

nām acīm un kupliem, tumšiem matiem piebilda. «Bet mēs tādēļ nedrīkstam bīties

grūtības. Pāri visiem šķēršļiem un kavēkļiem mums jātiek pie mērķa.»
Sis mūzas dēls patiešām nebaudīja vieglas dienas, jo brauca savam tēvam

līdzi uz smagas
frakts laivas; viens pie stūres, otrs pie zēģeles. Viņi veda akme-

ņus, granti un visu, kas izgadījās, un laivas saturs dažreiz pašiem bija jāiekrauj
un jāizkrauj. Viņu sauca Teodoru Krūmiņu, 211 bet, tā kā Rode-Ebelings lietoja
divus vārdus, tad arī viņš sev pielika otru vārdu un rakstījās Lejas-Krūmiņš.
Tāda paraša toreiz bija stipri modē. Viņa mērķis, kuru tas neliekuļoti izstāstīja,

bija: kļūt par teātra direktoru. Ticīgi viņš pēc grūtā dienas darba apmeklēja
teātra mēģinājumus un būtu drīzāk trīs dienas palicis neēdis nekā no kāda nost

palicis. Talija dziļi bija iezagusies jaunā laivinieka sirdī.

«Per aspera ad astra!» viņš nobeidza. (Caur darbu pie uzvaras!)
«Gluži manas domas!» kāds neliels jauneklis, to visu noklausījies, sajūsmi-

nāts piebilda. Kāds bijis saimnieka dēls no laukiem.212 «Arī man nav mazāk grūti

jāstrādā, bet nevienu mēģinājumu vēl neesmu nokavējis.» Un viņš aptēloja drus-

ciņ savus apstākļus. lenācis no laukiem gluži bez kādiem līdzekļiem, bet dūšu

nezaudē. Viņš nopelna sev uzturu koka fabrikā un pēc darba laika ir savs kungs.
Dažreiz gan, no mēģinājuma pārnākušam, tam pulksten 5 no rīta jāceļas slaucīt

sniegs no koku stāpelēm, kad ir slapjdraņķis. Tad ir nepatīkami, jo miegs nāk

un slapjums līst aiz apkakles. Bet uz to nevar skatīties, ja grib tikt pie mērķa.

Viņu gan vairāk kairina rakstniecība, un, lai tam simpātiska teātra māksla, tas

pirms grib uzstrādāties par ievērojamu rakstnieku.

«Jūs itin pareizi, attiecoties uz teātri, savas spējas esat novērojuši,» jaunais

laivinieks sacīja. «Jums pavājš balss orgāns . . .
Man ir daudz stiprāks! .. . Man

reiz jau bija loma, gan tikai viens vārds «juchhē!» Bet es to izsaucu:

«Juchhē»!...»
Lai

gan viņš to bija gribējis sacīt ar aizturētu balsi, tomēr visā zālē noska-

nēja viņa skaļais «juchceris».

«Ruhe da!» Rode-Ebelings, no sava režijas krēsla uzšāvies, pērkona balsī

iesaucās un blenza tukšajā zālē. «Sacra, was ist das fūr Jodelei?!
.
..»

Viss bars nobēdza tālāk tumsā, tikai Kārlis palika sēžot kā sēdējis, apspīdēts
drusku no rampas gaismas.

«Was haben Sie da?!» Ebelings, viņu pamanījis, sauca «Wer sind Sie?»

(Kas jums tur ir?! Kas jūs esat?)

Kārlis piecēlās un gāja pie rampas, lai izskaidrotos. Bet no skatuves puses

jau arī Krūms piegāja pie direktora un viņam klusu pačukstēja, ka tas ir tas

cilvēks, par
kuru jau tas viņam runājis un kurš tam varētu būt ļoti noderīgs.

«Ach so,» Ebelings pienākušo Kārli vērīgi, bet manāmi neuzticīgi uzlūkoja. ..

Pret inteliģentiem latviešiem tas vispār izturējās ļoti neuzticīgi, jo kas var zmat,

kas tiem par
nodomiem?

«Das ist eigentlich Sache des Capellmeisters,» viņš beidzot Krūmam paskaid-
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roja. «Er muß zuerst seine Stimme prūfn(en). Wann haben wir Gesangprobe?»
(Tā īstenībā kapelmeistara lieta. Kad mums ir dziedāšanas mēģinājums?)

«Morgen abend!» Krūms paskaidroja.

«Also, dann bitt ich morgen abend zum Capellmeister!» Ebelings Kārlim

pasacīja un sarunu nobeidza. (Tātad lūdzu rītvakar pie kapelmeistara!) Krūmam

viņš vēl klusu paskaidroja: «Das vveitere werden wir sehen ...» (To tālāko

redzēsim .
.
.)

Piesēdies atpakaļ pie režijas galdiņa, direktors izvilka un apskatīja savu pulk-
steni. «Ich meine, wir haben heute

genug gearbeitet, Kinda(er)
. .

. schließen

wir!
. . .» (Es domāju, ka šodien diezgan esam strādājuši, bērni

. . . slēgsim! .
.
.)

Nākošā acumirklī viņš ar savu «gēroku» un gardibeņu bija jau gatavs uz

iešanu, un arī citi visi izklīda.

Nākošās dienas vakarā Kārlis, kā jau teikts, atkal ieradās un, uzvadījis

Lūciju augšā uz skatuvi, uzmeklēja pats kapelmeistaru Velfertu, kurš lai viņa
balsi izmēģinātu. Bija liela meklēšana.

Kapelmeistars ar savu fliģeli šoreiz bija iekortelējies blakus lielai zālei, dāmu

istabā. Tur ieiedams, tas atrada priekšā jau lielu drūzmu jaunu cilvēku abēja dzi-

muma. Visvisādi vairāk vai mazāk interesanti tipi, sevišķi kas attiecas uz sie-

vietēm, viens otram sveši, sveši arī latviešu teātrim un pat daži sveši latviešu

tautai, gan spoži eļļotām, gan ari gluži nesukātām frizūrām. Laikrakstos bija izslu-

dināts, lai jauni spēki pieteicas, un tie bija nākuši bagātīgā mērā.

Velferts jau ieņēmis savu vietu pie fliģeļa. Sānis pie sienas sēdēja arī Duburs

un citi aktieri, vai nu aiz ziņkārības gribēdami noskatīties jaunos spēkus, vai arī

kā pieaicināti goda tiesneši.

Velferts katru vienu, kas pēc rindas pie viņa pienāca, apskatīja pirms no

galvas līdz kājām. Tad piesita pie klavierēm «a», lika dziedāt to pakaļ, pats

arī, muti cik varēdams ieplētis, līdzi dziedādams. Ja pārbaudāmam negāja, kā

vajadzīgs, tas piesita kauliņu vairāk reizes: a-a-ā. . . «Mund auf, mehr
.. .

Mund auf . ..» (Muti vaļā vairāk . . . Muti vaļā . ..) Dažs, nabadziņš, jau nu arī

plēta, ka vairāk nevarēja ..
. «So, so, mehr, Mund auf!» kapelmeistars koman-

dēja
.
. . «So, so . . . so ist es recht,» tas beidzot piekrītoši ar galvu māja, pats

līdzi dziedādams: «ā!»

Beidzot pēc apmierinoša iznākuma pierakstīja eksaminanda vārdu un adresi.

Bet, ja negāja ar visu mutes plēšanu ■ uz ko Velfertam pašam bija sevišķas

dāvanas, — tad nogrozīja galvu. «Es geht nicht. Kein reiner Ton
.. . Nein, —

Sie konnen nicht... Der Nāchste!» (Neiet. Neviena tīra toņa... Nē, — jūs

nevarat . . . Nākošais!)
Atraidītam, vai nu tas galvu kasīja vai ne, cits nekas neatlika kā posties

projām, lai dotu vietu nākošam. Viņa vietā stājās cits, labākām vai sliktākām

sekmēm, kā nu kurš. Beidzot pienāca Kārļa rinda
..

.
«Pavisam cita balss!» Duburs piekrizdams piecēlās. Un, kad Kārlis minēja

kapelmeisteram savu vārdu, Duburs viņam draudzīgi tuvojās: «Ērglis? ...

Es

arī pazīstu vienu Ērgli
. . .

mans skolas biedrs Jelgavas reālskolā . .
.»

«Tas ir mans brālis,» Kārlis paskaidroja. «Man ir tas gods ar Dubura

kungu? . . .» Viņi sasveicinājās.

«Es jau domāju, ka brālis
...

no vaiga un acīm var zīmēt,» Duburs drau-
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dzīgi turpināja . . . «Mēs ar Teodoru stāvējām viens otram ļoti tuvu
... Jā, jums

ir labi izkopta un skanīga balss, bet lielais daudzums te ir nederīgs materiāls.»

«Nu, nu, es jau arī neesmu nekāds solists un nedomāju tāds būt!» Kārlis

vairījās.

«Ja jūs gribat uz to skoloties, kādēļ ne,» Duburs lietpratēja balsī atbildēja.
«Balss materiāls jums pilnīgi pietiekošs. Protams, skolas mums visiem vēl va-

jag ...
Es arī dziedu solo, bet, ka es tādēļ solists neesmu, to it labi noprotu.

Labprāt es ņemtu stundas pie kāda šejienes vācu operas dziedātāja, bet vai zināt,

ko tas maksā?! Tā jau ir tā nelaime, ka
mums, latviešiem, trūkst tās timpas.»

«Jums tomēr, kā esmu dzirdējis, teatrs maksā ievērojami lielāku algu nekā

citiem,» Kārlis ieminējās. «Esmu dzirdējis arī teātra komisijas večus izsakāmies,

ka tā ir tā vislielākā alga, ko teatrs var maksāt, un ka tas jau sen pārkāpis

normu ...»

«Veči ir ēzeļi!» Duburs gandrīz nervozi atbrēca. «Vai ar 40 rubļiem kāds

cilvēks var dzīvot un vēl mākslinieks! Viņi, šie pintiķi, mani smalki piekrāpuši

un ieveduši tintē
...

Es nenācu pie teātra bez 60 rubļiem mēnesī, jo tā ir tā

vismazākā suma, bez kuras nevar cauri nākt. Nu ņem Krauklīts un Balodis abi

mani vārdot, teatrs nevarot vairāk par 35 rubļiem, bet šie gādāšot, ka man tomēr

iznāk 60 rubļi. Balodis man došot kādu mazāku vietu savā kantorī un maksāšot

iztrūkstošos 25 rubļus. Tātad mana eksistence būtu nodrošināta. Un šī vieta kan-

torī mani arī nekavēšot no manas teātra darbības. Būtu jau tīri labi, ja tā būtu

bijis! Bet kas tā par vietu bija?! Sis ēzelis mani gribēja izlietot par skrejpuiku.

Mani, Latviešu teātra pirmo spēku, pintiķis tāds!
. . .»

«Tas nu gan lāga nebūtu saskaņojams,» Kārlis pēc brīža iebilda, kad Duburs

bija apklusis . . .

«Ta ir cūcība un netaktība vislielākā mērā, ko tikai tāds miltu maiss var

izdomāt!» Duburs attrauca. «Saprotams, ka es tam protestēju un prasīju, lai man

dod kādu citu vietu, kas acumirklī bija svabada. Bet Balodim ar Krauklīti ir

savas veikala kombinācijas kopā, vienam ir pret otru pienākumi un pakalpojumi!
Tās vietas vajag kādam Krauklīša radiniekam, un es palieku gluži tukšā!

..
. Tie

ēzeļi pilnīgi piemirsuši, ka tie man devuši savu vārdu, un, lai man dotu kādu

gandarījumu, tie pieliek man pie teātra algas 5 rubļus. It kā es ar to varētu

apmierināties! Ceturtdaļa no algas man iziet par sodiem vien . . . Nu, sakiet, vai

tie ir džentelmeņi? Tie jau pēdīgie ļurbas!»
Kārlis noprata, ka Duburs pie viņa dāvanām varbūt jau būtu ticis par direk-

toru, vismaz būtu ticis daudz tālāk nekā tagad, ja nebūtu tik asi nostājies pret
teātra komisijas locekļiem.

«Esmu tomēr ļoti lielā pārsteigumā,» viņš piebilda. «Es domāju, ka jūsu stā-

voklis būtu pilnīgi apskaužams, bet, kā redzu, jūs pavisam esat neapmierināti ..
.»

«Ai, tur man būtu daudz ko stāstīt!» Duburs atbildēja. «Nebūt neesmu priekš
tās teātra lietas tik karsts, kā to domā

...
— Bet noiesim lejā uz kādu glāzi

alus. Man šovakar uz skatuves darīšanas nav .
.
. varam drusku parunāties ...»

Kārlis uzaicinājumam paklausīja, un viņi nokāpa pa trepēm vecā Latviešu

biedrības pagrabā, restoracijas zālē.

Cilvēku te nebija daudz. . tikai parastie avīžu lasītāji, starp tiem daži

«seloņi» . . . Duburam tie visi bija draugi un arī Kārlim reizi bijuši. Bet tagad

tie viņus nelikās ne redzot.

Duburs nosēdās ar Kārli pie galda un pasauca alu. Viņš pameta vēl reizi

acis uz «seloņiem». «Ej, Knābi, Fučiņ, vai tad jūs nepienāksiet!
..

.»
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Neliekas ne dzirdis. Kārļa dēļ . . . Tikai Duburs, kas no tās lietas neko nezi-

nāja, nevarēja īsti saprast viņu atturību un domāja, ka tie tāpat negrib nākt.

Kārlim tā lieta bija skaidra. Jau labi sen viņam bija pienākusi apdrošināta vēs-

tule ar konventa paziņojumu, ka viņš no konventa izslēgts un tam aizliegts turp-

māk korporācijas telpas apmeklēt. Viņš saprata arī it labi šī izslēguma sekas un

instrukcijas, kas ar to sakarā dotas viņa komiļtoniem. Tie nedrīkstēja ar viņu
vairs ne runāties, ne viņu sveicināt, ne likties viņu pazīstam, ne griezt uz viņu
kādu vērību arī tad, kad tie atronas ar viņu vienās telpās vai pat spiesti sēdēt

dažreiz ar viņu pie viena galda. Ja nav iespējams no pēdējā aiziet, tad izlikties

tā, ka viņa te nemaz nebūtu, ja iespējams, jāpagriež mugura un,
kad trešais grib

tos ar viņu iepazīstināt, tad tikai vēsi jāpaloka galva: «Jā, jā!» īsi sakot, pret

viņu izvedams boikots līdz pēdējai konsekvencei.

Tikai daži nevainīgākie biedri kā Knābis un Fučis, kad tie viņu satika kori-

dorā, kur neviens viņus neredzēja, sniedza tam silti roku, itin kā nekas nebūtu

noticis, gribēja zināt, kā viņam tagad iet un vai tas pilnīgi vesels. Knābis

iesprauda tam pat smaržojošu papirosu zobos, ja viņam tāds jau nebija mutē, un

pasniedza vēl uguni. Tā sasodītā, muļķīgā lieta! Bet, tiklīdz kāds nāca vai kāda

acs varēja viņus ieraudzīt, tie likās no viņa projām, ka ne atpakaļ nepaskatījās . ..
Bet Duburam viņš nekā

par to neteica, un tie iesāka paši savas valodas. Vis-

pirms Duburs lika priekšā, ka viņi sauktos
par «tu», uz ko Kārlim nevarēja būt

nekas pretim, un uz to viņi tukšoja putojošu kausu. Tad pēc dažām sarunām par

viņa rakstniecības darbiem un turpmākiem nolūkiem Duburs tam atklāja savu

dzīves gājumu.
No sākta gala viņš nebūt nav gribējis tapt par aktieru, bet tapis tāds caur

pārpratumu, var sacīt, likteņa ironiju. Tā kā balss viņam laba un arī, jau skolā

iedams, pratis deklamēt, tad ir bijis spiests uzstāties Jelgavas reālskolas latviešu

skolēnu pulciņa slepenos vakaros, kur ieguvis savu biedru apbrīnošanu. Tas pie-
dalījies arī kādas reizes no aktieriem vai diletantiem sarīkotās teātra izrādēs Jel-

gavas pilsētas teātrī. Bet cita lieta ir spēlēt sava prieka dēļ! Viņš un arī vēl citi

biedri, piemēram, J. Bergs, kas tagad jau students un savā laikā pieteicies pat

pie Rīgas Latviešu teātra par direktoru, ieskatījis teātra spēlēšanu par patīkamu
un arī pamācošu laika kavēkli. Citādi tas čakli gatavojies uz gala eksāmeniem,

lai pārceltos uz Rīgas politechniku.
Šo eksāmenu dēļ nu arī notikusi tā traģika. Viņš strādājis ar tādu dedzību

un par tiem priekšmetiem, par kuriem jau ticis eksaminēts, bijis drošs uz 5. Te

nu. nelaimīgā kārtā tam radusies ziņkārība, cik augstus numurus tas taču sasnie-

dzis, un tādēļ aplinkus kārtā kādam cilvēkam, kam ar skolotājiem sakari, licis

pēdējiem par to apjautāties
..

.
Atbilde bijusi notriecoša: visos priekšmetos tik slikti numuri, ka viņš galīgi

izkritis cauri. Viņam pavisam vairs neesot vērts pārējos priekšmetos eksāmenus

likt, jo tam tā kā tā vēl jāpaliekot atpakaļ semetris reālskolā.

Duburs, apzinādamies, kā viņš strādājis, sajutis tādu netaisnību un viņu pār-

ņēmis tāds riebjums, ka metis arī visu un gājis cauri. Dzēris vairāk dienas un

naktis, atbraucis ar to pašu galu uz Rīgu. Tā kā te pašlaik reorganizēts Latviešu

teatrs, meklēti aktieri un dziedātāji, tas ar labām sekmēm parādījis savas spējas
dziesmu lugā: «Mīlestības dzēriens». Tā viņš pieņemts par teātra pirmo speķu

un dabūjis arī to blakus vietu. Bet tik vienā, kā otrā vietā tam bijis jau tik daudz

nepatikšanu, ka lieta sarūgtināta viņam jau līdz kaklam. Katru stundu viņš no

teātra aizietu, ja tam būtu kur iet.

Un galu galā izrādījies, ka skolotājs, kas sniedzis ziņas par numuriem, skau-
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dīgi pārskatījies. Sliktie numuri piederējuši kādam citam, bet Duburam paši
labākie. Viņa draugi un labvēji gan sūtījuši tam cilvēku pakaj uz Rīgu, lai nāk

un nobeidz eksāmenus. Bet tas nav varējis viņu saķert, bez tam viņš bijis arī

tādā gara stāvoklī, ka nebijis runājams. Bet tagad viņš to nožēloja ļoti.
«Ja šis pārpratums nebūtu noticis,» viņš rūgti ieminējās, «vai man te par to

bada algu būtu jāmokās pie teātra un jāklausās vācieša rupjības. Un vai man

būtu jāpieņem tādas pazeminošas blakus vietas un jāļaujas patikties no tādiem

miltu maisiem?! Ēzeļi tie veči ir, ka viņi aktieriem tik maz maksā. . . ēzeļi!»
Dobji šie vārdi noskanēja restoracijas tukšajās telpās. Kārlis it kā satrūkās.

Ja nu te kāds vecis klāt un to dzird!

Nebija te neviena, un nedzirdēja neviens to, bet veči tāpat zināja, ka Duburs

tos tura par ēzeļiem. Viņa stāvoklis pie tam bija jau tāds, ka tas gandrīz vairs

nebija izlabojams.
Mēģinājums augšā bija patlaban nobeidzies, un ieradās lejā daži aktieri..

Pirmie spēki, kuriem teātra alga, kā saka, bija tikai tāda blakus ienākusi kabatas

nauda, mēdza pēc mēģinājumiem vēl kādu stundiņu pavadīt apakšā pie alus vai

tējas. Tā kā Krūms bija izpaudis, ka Kārlis, kura darbus pazina gandrīz visi,

piestājis pie teātra un patlaban ar Duburu, tie nonāca šoreiz it lielā skaitā, jo
gribēja ar jauno biedri tuvāk iepazīties un varbūt arī tuvāki izzināt viņa nodomus.

Tur bija Jānis Brigaders, 213 grāmatu tirgotājs, sākumā gan tikai komijs pie

Kapteiņa viņa filiālē Krauklīša bazārā, bet vēlāk patstāvīgs, varoņtēlu tēlotājs,

skaistu, melnu bārzdu, kuru tas beidzot ar grūtu sirdi upurēja teātra interesēm.

Viņš skaitījās pie iespaidīgākiem pirmiem spēkiem. Pēc tam kad tas bija appre-

cējis pirmo aktrisi un subreti Annu Maiju, un ievērojot pēdējās ciešo draudzību

ar Akmentiņ jaunkundzi, 214
viņa iespaidu varēja multiplicēt divreiz, pat trīsreiz.

Viņa attiecības ar teātra komisiju bija tās vislabākās, jo tas bija ar mieru, ko

viņam deva, un nekaulējās. Kārli viņš pazina jau iztālēm un zināja pat, ka tas

rakstījis dažas kritikas par latviešu teātri vācu avīzēs. «Tas ir labi, tas ir labi,

ka nu nākam tuvāku,» tas spieda sirsnīgi Kārļa roku. «Kad atkal kādreiz saņe-

mam kādu literarisku pērienu, tad vismaz zinām, no kuras puses tas nāk
..

.»

Ne mazāk draudzīgi Kārlim tuvojās Mārtiņš Stinuss, varonis-mīlētājs, sārts

puisis prāvu augumu un platiem pleciem. Kaut
gan viņš kā notāra palīgs ārpus

teātra pelnīja labu algu, tas tomēr piederēja pie «neapmierinātiem» un pastāvīgi

kritizēja teātra komisiju. «Kad mūsu teātra komisija nospriež kādu muļķību,» tas

sacīja, «tad tā saka, ka tas notiek aiz principa. Aiz principa tā, piemēram, nevar

aktieriem lielākas algas izmaksāt kā tik un tik!
.
. . Ak, kā es vēlētos viņai to

principu, lauzt!
.. .

Vai tad nevarētu reiz kāds cilvēks viņai to zobu izlauzt
...

Nu, es domāju, ka Duburs to izdarīs ...»

Protams, ka teātra komisijai šāds oponents bija ne visai patīkams un tā pie
katra izdevīga gadījuma mēģināja no viņa atsvabināties, tikai Stinuss nebija tik

viegli pieciešams. Beidzot viņam radās vietnieks, Aleksandrs Freimans, un Mār-

tiņš vairs netika tālāk angažēts.

lekšēju nemieru sajuta arī Roberts Jansons,215
varoņu un raksturu lomu tēlo-

tājs. Viņa vienīgie ienākumi bija no teātra un, tā kā tie bija nepietiekoši, lai

varētu eksistēt, tad bija apprecējis kādu dārznieci, Baltiņ jaunkundzi, kūru tad

izaudzināja par ievērojamu aktrisi. Bet Jansons nebija skaļš protestētājs, viņš
tikai taisīja, klusas piezīmes. Viņa skaistā senora balss, dzīvē paklusu runājot,
skanēja vēl burvīgāki nekā uz skatuves. Viņš bija opozicijā ne tik daudz pret
teātra komisiju kā pret direktoru Rode-Ebelingu.

Kas viņam pie Ebelinga nepatika? Pirmkārt, tas, ka direktors sodīja: par
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vēlu nākšanu un par lomu neprašanu. Bet Jansons nāca pastāvīgi par vēlu, un

lomas tas principieli nemācījās. Izlasīja tikai divas un trīs reizes cauri un pietika
ar suflieri. Ja nevarēja no tā tik ātri sagaidīt, tad taisīja mākslīgus starpbrīžus,
tā saucamās «kunstpauzes», ar kurām tas bija nesasniedzams meistars. Otrkārt,
tam nepatika, ka Ebelings uzbāžas ar savu priekšā rādīšanu. Tas iznīcina katru

aktiera patstāvīgu koncepciju, nomāc viņa individualitāti, tā ka neļauj tam attīstīt

neko iekšēji un patstāvīgi. Tēlojums caur to iznāk sekls un ārīgs, ne vairs māksla,
bet tīrā dresūra. «Vai jūs vērtējat to par mākslu, ko te Ebelings dod?» viņš
Kārlim sāpīgi sacīja. «Nē, tā nav māksla, tā ir tikai «rohe Mache». Ebelings
nav nekāds mākslinieks, tikai rutinēts techniķis ...»

Nevarēdams savus mākslas principus ar Ebelingu saskaņot, tas beidzot aiz-

gāja; sarīkoja pats teātra izrādes un apmācīja jaunus aktierus. Viens no viņa
spējīgākiem audzēkņiem, kas, diemžēl, liekas teātrim zudis, ir Pēters Rudzīts. 215

Tur vēl bija mazais Francis, labs aktieris, bet neciešams ar savu rupjo, vul-

gāro valodu. Tālāk Eižens Kociņš, ļoti raksturisks veču tēlotājs, bet citādi prak-
tisks un taupīgs cilvēks. Viņš spēlēja teātri un tirgojās Krauklīša bazārā ar

petroleju. Biedriem nekad pudeli alus neizmaksāja, bet
gan no tiem dzēra. Sīs

īpašības dēļ Duburs viņu ļoti āzēja un arī tādēļ, ka tas honorāra dēļ uzņēmās
katru lomu, vienalga, vai tā viņam piestāv vai ne. «Der wahre Rollenschinder!»

tas izsaucās, kad redzēja sarakstā, ka Kociņš uzņēmies atkal tādu un tādu lomu.

Dzirdēdams, ka Kārlis rakstnieks, Eižens tam klusu pieglaudās un aprunājās:
«Vai jūs nerakstīsiet kādu jaunu lugu? Vai jūs nevarat tajā iekārtot priekš manis

tādu labu veča lomu?»

Drusku neuzticīgāki, dzirdēdams, ka viņš arī kritiķis, Kārlim tuvojās Fricis

Lepševics, tumšs dienvidnieka tips kuplām, melnām ūsām un zelta brilli. Tas

nebija cieti angažēts un spēlēja uz reizēm tādās lomās, kas viņam stipri piemē-
rotas un kur bez viņa nevarēja iztikt. Bez tam tobrīd viņš bija pats labākais

latviešu baritons. Viņš bija kļuvis slavens ar savu Valheimu un mēteļa dziesmu

«Lenorē» un ar Übaga dziesmu «Izšķērdētājā» .. . Tas tādēļ bija ļoti apzinīgs

un par teātra apstākļiem ļoti neapmierināts. Ne algas dēļ, jo to viņš pelnīja labu

kā grāmatvedis Balka šņaba kantorī, bet atrada, ka nebija tā, kā viņš nolīdzis.

Tam pienācās savs kabinets, un, kad tas nāca uz izrādi, — tikai pusstundu pirms

sākuma, tur vajadzēja būt jau visam noliktam, garderobei un katram mazākam

sīkumam, kas priekš grimēšanās vajadzīgs.
Bet reti kad tas bija! Tad viņš kāpa pa trepēm lejā un šimpojās uz nebēdu.

«Was ist das fūr ein Lumpenwirtschaft hier?» viņš direktoram noprasīja. Tas

bija vienīgais aktieris, kas cēla tādas pretenzijas un no kura Rode-Ebelings bijās,
lai gan, blakus minot, tas stāvēja ar viņu uz «tu» un «tu». Kad viņš nāca, Ebe-

lings trīcēja un lūkoja, cik labi varēdams, viņu apmierināt.
Bet kādēļ Fricis skatījās tik neuzticīgi uz kritiķiem? Nu, it vienkārši, Pu-

diķis 217 viņu reiz «Baltijas Vēstnesī» bija nejauki nokritizējis. Ka tas dziedādams

norijot vārdus, savu lomu neskaidri izrunājot. Patiesībā jau nu gan no dabas

viņa izruna bija pārāk strauja, un vārdi, tā sakot, dažreiz sakrita veldrē. Bet Lep-
ševics to nevarēja paciest! Viņš Pudiķi ne vien aizmuguriski, bet arī acu priekšā

izlamāja par pēdējo pintiķi un sūkalu zēnu, bet arī divas nedēļas bija šaubās, vai

viņu nogalināt vai izdarīt pašnāvību. Beidzot uztrauktais gara stāvoklis pamazām

norima, un Fricis Lepševics dzīvoja tālāk, līdz nomira dabiskā nāvē
.. .

Pavisam apmierināts bija Augusts Vārna-Vārtiņš, 218 kuram tā teātra alga bija
tikai «spička» un kurš kā komiķis taisīia tikai smaidošu ģīmi. Ļoti saticīgas dabas

cilvēks. Svētdienas rītos uz ģenerālmēģinājumiem tas nekad nenāca, tādēļ ka bija
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aizkavēts savā otrā dienestā — pastā. Viņa biedri tad to pēc kārtas dabūja

marķēt, par
ko tas atkal nebija slinks izmaksāt. Viņa kārtējā alga arī pastā

nebija necik liela, 30—40 rubļi mēnesī. Bet, ko tas ieņēma pa Ziemas svētkiem

un Jaunu gadu, ar to tas varēja dzīvot visu gadu. Viņam tur nebija nekāds liels

«čins», tikai vēstuļu šķirotājs. Bet taisni kā tādam tam bija ļoti plaši sakari ar

publiku, labāki sakot, ar Rīgas tirdzniecības kantoriem vai, vēl pareizāki sakot, ar

šo kantoru kurjeriem un skrejpuikām. Kantori jau negaidīja, kamēr tiem pienes

korespondenci klāt, bet tūliņ pēc vilcienu pienākšanas sūtīja tai pakaļ uz pastu.
Un te nu atkarājās no tam, cik Vārtiņš tos labi apkalpoja un cik tas ātri strā-

dāja, pienākošo pastu izšķirodams.

Viņš patiešām ātri strādāja, jo citādi nevarēja. Draugi jau stāvēja aiz letes

un korī cits aiz cita sauca: «August, hast dv nichts fūr mich? August, ich habe

keine Zeit. . . August, entlasse mich zuerst!» Bet Augusts tikai strādāja un kat-

ram pasvieda, kas bija viņa kantorim adresēts. Tā viens, divi, trīs vēstuļu maiss

bija cauri un katrs dabūja, kas bija viņa. Draugi apmierinātām sējām devās uz

mājām ar tik siltu pastu, ka kūp vien!

Bet uz Ziemas svētkiem un Jaunu gadu biroju šefi apprasījās saviem

kurjeriem, no kam tas atkarājas, lai pastā ietu gludāki? To vajadzētu atminēt ar

mazu gratifikāciju. Tad sulaiņi pazina tikai savu draugu Augustu un proponēja

vienīgi to. Viņi paši jau arī bija tie, kas gratifikāciju Augustam nonesa. Tātad

ap gada maiņu Augusts kuvērus ne vien izsniedza, bet arī tos saņēma, daždien

tik bagātīgā skaitā, ka nevarēja ne kabatās sabāzt. Viens deva vairāk, otrs mazāk,
bet

par visiem sanāca ievērojama suma, no kādiem pāra tūkstošiem.

Biedrībā Augusts labprāt izsauca saviem biedriem, kuriem mazāk, un dažu

labu vakaru tie nodzīvoja kupli uz viņa rēķina. Tā arī šovakar bija pilns galds,

jo Augustam netrūka ne naudas, ne jautra prāta. «Uzdzersim mūsu jaunajam
biedrim un manam koleģam-rakstniekam par godu!» tas piesita glāzi. «Lai dzīvo

rakstniecība!»

«Vai tu, August, arī starp rakstniekiem?» kāds no biedriem iejautājās. «To

es nezināju. Ko tad tu būtu sarakstījis? . . .»

«Es tikai vēl rakstīšu, lielu traģēdiju septiņos cēlienos,» Augusts paskaidroja.
«Virsraksts jau man ir: «Apburtais nēģis» jeb «Slepkavība zārkā»

..
.»

Vispārēji smiekli un jautrība!
.. .

Te nemanot ienāca Augusts Krūms un

Kārlim ko klusu pie auss pačukstēja.
Kārlis piecēlās, atvainojās un izgāja koridorā

..
. Tur, kādā kaktiņā piespie-

dusies, stāvēja Lūce viena pati un garlaikojās, kamēr viņš dzēra un bramējās!
Kādēļ viņa negāja iekšā pie viņa? Kā koristei viņai tas nebija atļauts; nevienam

koristam nebija brīv apmeklēt Latviešu biedrības restoraciju, ja tas nebija šīs

biedrības biedrs. Hofmanis un Kalniņš tikpat kā cerberusi bija par to nomodā,
ka šī ļaužu suga nepārkāptu demarkācijas līniju. Jā, uzgaidīt te, tik daudz viņai
bija atļauts . . .

Dzēlīgas sāpes Kārlim iedūrās sirdī. «Lūcij, tu te viena, uh es nemaz neiegā-
dājos ...»

«Neliecies traucēties,» viņa sāpīgu smaidu atbildēja. «Es jau varu uzgaidīt
..

.»

«Nē, nē, tev nebūs nevienu minūti ilgāki gaidīt!» Kārlis cieti noteica. «Mēs

iesim tūdaļ . . .
atvados no viņiem pa franciski

..
.»

Viņš saķēra savu mēteli, un, pavadīts no garderobjera perfidiem smaidiem,

tas izkāpa pa trepēm uz vārtu telpām un tālāk uz ielas.

Lēni tie gāja uz priekšu, jo līdz mājām tiem bija ievērojams ceļa gabals.
Blakus minot, Lūcijai no tās koleģiem-koristiem katru vakaru piedāvājās 2—3
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par pavadoņiem, jo tie nezināja, ka tai pašai savs. Sis «pavadīšanas uz mājām»

pēc garlaicīgiem mēģinājumiem, pēc pulksten 1 un vēlāki naktī, jau bija pats

skaistākais posms nabaga koristu un statistu gaitā. Nebūs lieki jāaizrāda, ka

aktrises un jaunās sievietes nemēdz ap pulksten 1 naktī vienas pa
ielām staigāt.

Vajadzēja apjautāties pēc kāda vīrieša, kaut arī korista, vai tam nebūtu
pa

ceļam iešana un vai tas viņu nevarētu pavadīt? Un tādu nekad netrūka, ja ko-

riste bij skaista un aktrise interesanta. Dažam nebija nepavisam pa ceļam, bet

to piemeloja, jo ko
gan jauns cilvēks iztaisa par stundu vai pāris stundu no sava

atpūtas laika, ja tam zem rokas patīkama sieviete un mēness pie debesīm spoži

spīd, un zvaigznītes dzirkstās!
.. . Varēja raidīt uz viņiem divdomīgas nopūtas,

varēja citādi «amizēties», pie izdevīga gadījuma laupīt skūpstus; — ka tur kas

sliktāks būtu noticis, nebija dzirdēts! .. . Nabaga koristam tas bija vairāk kā

alga un kas, tā bija viņa benefice
. . .

Bet ne arvienu mēness spīdēja un zvaigznītes dzirkstījās! Bija arī suņa laiks,

sniegputenis un slapjdraņķis, un tāds uz ātru roku sacēlās arī šovakar mūsu

gājējiem taisni pretim. Tagad ne pa jokam, bet patiesi bija jānopūšas, kad vējš
dzina sniegu un krusu acīs .

.
. «Mēs

pa
tālu dzīvojam!» Kārlim paspruka vārdi.

Viņa atbildēja ar saldu: «Hm,» kas tikpat labi varēja būt klepus, kā arī

smaids.

Viņi patiešām tāļu dzīvoja, Pārdaugavā, pāri Lēģera ielai . . . Tuvāku neva-

rēja, jo budžets neatļāva. Nebija jau Kārlis viens ...
arī sieva, Lāčplēsis, viens

vēl drīzi gaidāms .. . Tāpat Ērkulīša māte viņiem bija nepieciešama, un tā arī ne

par
kādu naudu no viņiem nebūtu gājusi projām. Likt tai vēl ko maksāt

par īri

un ēdienu, kur viņa bija tiem tik noderīga . . .

Tas bija tas, kas viņiem dažreiz lika iet klusiem un domīgiem arī pie laba

laika, kad mēnesis spīdēja un zvaigznītes dzirkstījās.
Beidzot viņi bija mājās. Labi tāļu pār Lēģera ielu, Āgenskalna priedēs, ne-

lielā koka namiņā, sastāvošā no apakšstāva un jumta dzīvokļa. Pusi no apakš-
stāva, divas istabas ar ķēķi, tie bija noīrējuši sev, lai gan jumta dzīvoklis bija
stipri lētāks. Bet tur bija savi cēloņi, kas tiem lika izšķirties par apakšējo stāvu.

Pirmkārt, Ērkulīša mātes dēļ, kura beidzamā laikā tāda pastīva, un tai būtu grūti
stāvās trepes izkāpelēt. Otrkārt, Lāčplēša dēļ, kurš bija ļoti uzņēmīgs un, atstāts

tikai uz acumirkli bez uzraudzības, varētu it viegli novelties pa trepēm lejā. Un,

treškārt, lejas dzīvoklis tika izīrēts kopā ar dažām mēbelēm, kādu mūsu jauna-

jam pārim pašam nebija. Jo citādi gan viņu dzīvoklī tādas greznības nebūtu kā

rakstāmgalds, daži mīksti krēsli un spogulis.
Viņi bija te ierīkojušies, cik labi varēdami, ar to principu, ka lai Kārlim

būtu sava istaba un miers strādāt. Otrā istabā uzturējās pārējie trīs, un,
kad Lāč-

plēsis bija skaļāks, nekā vēlams, tad durvis varēja aiztaisīt un aizsegt. Bet tas

maz ko līdzēja, ja Lāčplēša tieksmes bija lauzties iekšā pie tēva, un viņš labprāt
te uzturējās, kamēr kas notika.

Kārlis atslēdza durvis. Viņa istaba, kura atradās priekšā, bija tumša, bet otrā

istabā maza lampiņa kā vilka acs spīdēja, lai gan Ērkulīša māte bija drusku pie-

snaudusies, nerunājot jau nemaz par Lāčplēsi, kurš gulēja cietā miegā.
Bet mātes miegs bija jautrs. «Mājā?!» viņa atlieca

muguru taisni. «Es jau
vēl nemaz negaidīju. Vai tad jau ir tik daudz? . . .»

«Mājā, mājā,» Kārlis apstiprināja. «Būs jau arī pāri diviem ...»

«Ko jūs tur skrejat un dauzāties cauras naktis!» vecīte norūca
.. . «Noplēš

vairāk apavu, nekā tā labuma .. .»
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«Mēs strādājam priekš savas tautas attīstības, Ērkulīša māt!» Kārlis atbildēja.
«Priekš tautas attīstības jānes arī upuri ...»

«Upurē nu, upurē!» viņa atcirta. «Var tiktāl attīstīties, ka pavisam pliks

paliek ...»

«Nu, nu, mums jau vēl pieder nākotne,» Kārlis viņu mierināja.

Lūce pa tam bija pārliekusies pār kasti, kur snauda Lāčplēsis. Arī Kārlis

piegāja tai blakus un noskatījās, kā mazais guļ.
«Kas tad viņam par skrambu tur pie smakra?» tas iejautājās.
«Nokrita no galda, labi, ka vēl nenositās,» māte paskaidroja. «Ar viņu jau

tīrās nedienas, tikpat kā viens dzīvais sudrabs! Ka tu maz paiesi sāņus, viņam

jau kas prātā. Tā bija izlavījies man pa
durvīm un pa tām stāvajām trepēm uz

augšu! Ticis jau līdz pusei, noveļas atpakaļ kā kamols. Bet ne vārda neieminē-

jās . . . Vai tad nu bez sāpju bija?

legrūžu atpakaļ dzīvoklī
un,

lai netiktu tik ātri ārā, ievedu to tēva istabā, un

pietaisu durvis cieti,» Ērkulīša māte turpināja. «Kamēr es rīkojos ap plīti, redzu,
ka šis uzrāpies pirms uz krēsla, no krēsla ar visām kājām uz galda un dur ar

šķēri pie sienas ķeizara bildei acis ārā
..

. Pamanījis mani, tas zin gan, kas tas

ir, rāpjas atpakaļ un ačgārni svempjas lejā uz krēsla, bet nevar to ar kājelēm

attapt un noveļas zemē kā kūlenis, gar galda malu nobrāzdams smakri. Bet noste-

nas vien un ne vārda vairāk . . . Aplam cieta dūša!»

«Vaī!» Lūcija bažīgi iesaucās. «Vai tad ievainojums vārīgs?»

«Nekas, tikai āda drusku nodrāzta,» māte apmierināja. «Tikai ķeizaram tā acs

izdurta! Ko tagad saimnieks teiks? Tā jau nebija mūsu bilde.»

«Nu, liela nelaime tā nav, ķeizars jau tā kā tā neko neredz,» Kārlis apmie-

rināja. «Bet viens kas, tas puika cenšas uz augšu
...

Uz augstām lietām vien,

uz augstām lietām vien!»

«Vai negribat tēju?» māte jautāja . . .«Man ir vēl silta ...»

«Nevar kaitēt,» Lūce atbildēja. «Labi, ka mums tāds mājās gaidītājs.»
Atri viņi iedzēra

pa glāzei tējas, tad Lūce paņēma zeķi lāpīt.
«Liecies nu mierā!» Ērkulīša māte to viņai izņēma no rokām. «Gan jau es

salāpīšu. Ej tik gulēt . . . izjāņojusies esi diezgan ...»

«Bet jūs uzkraujaties sev vieni visu darba nastu,» Kārlis iebilda. «Mēs jau
tā vēlu nākam mājās ...»

«Nu, drīzi jau tu viens būsi tas nācējs,» māte zīmīgi sacīja. «Ilgi jau viņa tev

līdzi neies ...»

Lūcija lēni piesarka un piecēlās. Arī Kārlis saprata. «Nu, tad dosimies pie
miera!» viņš sacīja, atvadījās un aizgāja uz savu istabu.

Bet, durvis aiztaisījis, tas nelikās vis tūdaļ gultā. Viņš saprata it labi mātes

aizrādījumu . . .
Visā drīzumā nāks atkal viens jauns, un tam būs sava daļa vaja-

dzīga. Viņš domāja vēl kādu stundiņu pastrādāt pie sava lielā romāna. Tas nāks

gatavs īstā laikā, un tad pie vecā Dīriķa projām! . . . Cik labi, ka viņam tagad
izredze uz lielāku honorāru, jo citādi: dzīves cīņa ir pārāk asa un nopietna!

Divdesmit devītā nodaļa

Kārlim pēc pieņemšanas korī un statistos bija bagātīgi ko darīt, jo teatrs pra-

sīja visu cilvēku. Vienu vakaru dziedāšanas, otru — skatuves mēģinājums. Ka-

mēr tā lieta bija jauna, darbs viņam likās visai interesants. Bet vēlāk tā lielā

klimšana līdz pulksten 2 nakti, visas svētdienas priekšpusdienas urr vakari, kazar-
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mas disciplina un manāmais kastu gars viņam sāka apnikt. Aktieris, kaut arī

trešās šķiras un pēdējais, noskatījās uz koristu un statistu tikpat kā uz pāriju.
Pie tam arī šī teātra dzīve viņu atrāva ļoti daudz no sava tiešā darba.

Kas viņu vēl še tālāk atturēja, bija cerība uz atalgojumu, kas viņa pieaugo-
šai saimei tik ļoti būtu noderīgs. Blakus minot, tas iepazinās ar kādu jaunu
koristu Jāni Rozentālu, 219 kurš sajuta un domāja to pašu, ko viņš, bet arī to

atturēja vienīgi izredzes sezonas beigās dabūt kādu atalgojumu. Šimbrīžam tas

bija «daiļkrāsotājs», vēl tikai māceklis, un krāsoja istabas. Bet viņš gribēja tikt

par īstu gleznotāju un apmeklēt Pēterpils mākslas akadēmiju, jo sajuta sevī

varenas spējas un dziņas. Priekš tam vajadzēja timpu; viņš atlicināja un krāja
cik varēdams no savas mācekļa uztura naudas, bet, ja viņš vēl varētu piepelnīt
no teātra klāt savus 35—50 rubļus, tā viņam būtu liela lieta. To paturēdams
acīs, tas ticīgi, tāpat kā Kārlis, apmeklēja katru mēģinājumu un neiztrūka

nevienu vakaru.

Un patiesībā jau arī nebija tā, ka te neko nevarētu mācīties. Skatuves tech-

niku, aizkulišu noslēpumus bija interesanti zināt tikpat rakstniekam, kā glezno-

tājam. Ebelings pie tam bija arī atzīts inscenētājs un nepārspējams plastisku grupu

sastādītājs. Pie viņa ikvienam, kas atradās uz skatuves, bija sava funkcija, tā ka

labo kopiespaidu vajadzēja dot kopējam ansamblim un ne tikvien kā solistu spē-
lei. Neviens statists nestāvēja uz skatuves, rokas nolaidis, dīkā, nezinādams,

kādēļ viņš te atrodas. Ikvienam vairāk vai mazāk bija jādarbojas kopsakarā.
Rode-Ebelinga sastādītās

grupas
dziesmu lugā «Dzīvība priekš cara», kur krievu

zemnieki uzbrūk mežā poļiem, un atkal lielais tautas un bajāru gājiens Maskavā

bija latviešu teātra dzīvē līdz tam kas neredzēts un nedzirdēts un arī līdz šim

nav jpārspēts, lai
gan Ebelingam nebija ne tuvu tie techniskie līdzekļi, kas tagad.

Šovakar atkal skatuves mēģinājums. Statisti visi tika saukti augšā uz skatu-

ves, jo direktoram vajadzēja sastādīt kādu grupu lugai «Svētbilžu griezējs».220

Notika zemnieku kāzas ar kaušanos. Vajadzēja pirmā pāra, kas cīņu uzsāk, lai

citi varētu mesties pulkā.

Nostādījis visus statistus sev priekšā rindā uz skatuves, direktors ar acīm

meklēja noderīgos eksemplārus.
«Sie, Junker vom Lande, Sie sind mir recht,» tas paņēma pie rokas saim-

nieka dēlu no laukiem un izvilka to no rindas . . . (Jūs, junkur no zemēm, man

esat pareizais.) «Und Sie sind der Andere,» tas kā otro izraudzīja jaunekli

sarkanķerainiem matiem.

Tad viņš iedalīja visus citus, kā tiem jāsēžas pie galdiem un jādzer alus no

mālu krūzām. Pašā priekšā izraudzītam pārim nejauši vajadzēja uzsākt strīdu

ar kaušanos.

«Nun macht es!» direktors pavēlēja. (Nu dariet!)
Abu gladiatoru gara stāvoklis nemaz nebija uz plēšanos. Kā nu tīri no lieka

skriesi cilvēkam virsū, viņu sitīsi un grūdīsi! Pieķērās viens otram pie svārkiem

un drusku paraustīja.
Ar to Rode-Ebelings nepavisam nebija apmierināts. «Raafen, raafen solīt Ihr!

Kreuzhimmeldonnenvetter
sacra, ist das Raafen?!» (Plēsties, plēsties jums vajag!

Pērkons un deviņi velni, vai tā ir plēšanās?!)
Saimnieka dēls un tāpat viņa pretinieks palika pavisam mierā un neizprazdami

direktoru uzlūkoja.
«Nun ja, raafen!» tas atbrēca. «Kerls, habt ihr denn keine Ahnung, vvas

Raafen ist!» (Nu jā, plēsties? Ķerļi, vai jums nav nekāda jausma par to, kas ir

plēšanās?!)
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Saskaities par
tādu nicināšanu, saimnieka dēls svēla tā savam parineram pa

ausi, ka tas kaktā iekšā un kājas gaisā! Piecēlies tas nu atriebības kārs gāzās
virsū sitējam, bet nu arī citi metās pulkā, starp tiem arī pats direktors.

«Nicht, nicht so, Kinda(er), nicht so!» tas izbijies skaidroja. «Nur markie-

ren .
.
. markieren!» (Ne tā, bērni, ne tā! Tikai marķēt, marķēt.)

Un tad viņš ierādīja pamatīgi, kā to vajag darīt. Saimnieka dēlam vajadzēja
otram sist, bet netrāpīt un pašam krist. Citi tad metās pulkā, un tika imitēta, kā

vajadzīgs, kaušanās.

Saimnieka dēls bija šī vakara varonis un tika no visiem apbrīnots. Pat paši

pirmie spēki ieskatīja to un ielaidās ar viņu sarunās. Tas tik teicami izdevies
..

.
nē, kas klasisks! Katrā ziņā tam vajagot dot lielākas lomas, jo iekš viņa skaidri

parādījies aktieris. Arī Rode-Ebelings tam piekrita un apstiprināja: «Er hat es

sehr fein gemacht!» (Viņš to izdarīja ļoti smuki.)
Bet tas tikai šovakar, citādi starp koristiem un aktieriem pacēlās atkal vecā,

aukstā siena. Aktieriem bija sava pasaule un koristiem atkal sava. Uz aktieru

garderobes durvīm stāvēja plakāts ar lieliem burtiem: «X oristiem un sta-

tistiem stingri aizliegts šinīs telpās ieiet!...» Tumšā, mitrā

pagraba istabā zem skatuves, tur bija viņu vieta!

Tikai paši pirmie izcilus koristi, kuriem tuvāki sakari ar pirmajiem spēkiem,

kā, piemēram, Kārlim ar Duburu, un tāpat arī Rozentals uzdrošinājās šo nosacī-

jumu pārkāpt un ieradās šad un tad pirms izrādes telpā, kur aktieri ģērbās un

grimējās. Viņi nākuši it kā pie draugiem, un citi aktieri to arī klusu pacieta. Bet,
tiklīdz kādi no viņiem cēla ierunas, tad koristam bija jātaisās, ka tiek!

Bet kādēļ tad te pavisam lauzties iekšā? Nu, caur drauga protekciju tiek

ātrāki klāt pie friziera, kad viņš nonāk pagraba istabā. Dabū labāku bārzdas

kušķi, tiec ātrāki gatavs, un grimējot piegriež arī drusku vērību, lai tu neizskatī-

tos gluži pēc velna! Jo pie koristiem jau parasts šā tā. Un tādēļ var arī drusku

riskēt.

Arī citādi te bija ļoti interesanti. Bija pagara un pašaura telpa, kurai abās

pusēs gari galdi, apakšā ar skapīšiem un atvilktnēm. Katram aktieram bija savs

skapītis un sava atvilktne; augšā uz galda spogulis, jo tas to pats par saviem

līdzekļiem bija iegādājies. Te nu visi strādāja kreklos, lai radītu vajadzīgo ska-

tuves figūru.
Viens otrs kaut ko meklēja, uztraucās. «Kur mana šmiņķe?! Kur mana

pūderē? Ē, kas tos paņēmis . . .
man taču bija!» Te biedris, kas tos paņēmis,

atvainojas un atdod, vai arī tie kur pagrūsti sāņus . . . Cits, kam tā manta acu-

mirklī izgājusi, lūdz, lai kolēģis tam palien no sava. Un tā kņada bez gala!
.. .

Frizieris uzliek vienu parūku, aktiers to negrib ņemt pretim. Pēc kā tad viņš iz-

skatīsies? Pēc suņu puiša, bet viņam taču vajaga izrādīt draudzes priekšnieku! . . .
Frizieris uzrāda direktora priekšrakstu, ka tam un tam aktierim tai un tai lugā
tāda un tāda parūka. Cits nekas neatliek kā apmierināties, bet tas neiet īsti bez

lamāšanās par pastāvošo kārtību. Aktieris nopūšas . . . bez gala neapmierināts . . .

beigu beigās tomēr darbs iznāk itin labs . . .

Tas ar to vienu, bet citi tāpat neapmierināti. Neviens negrib atzīt, ka maska

viņam jel tuvu piestāvētu. Kāds jau izmet aplinkus vārdus: «Nu jā, te tik daudz

cilvēku!» Un, kad tad vēl kāds otrs, kas nevar atrast zudušo smiņķes gabalu,
uzkliedz: «Ko tie koristi te meklē?!» — tad ir laiks visiem pie šīm telpām nepie-

derošiem pazust.

Citās reizās šinīs telpās tika noturēti arī lasīšanas mēģinājumi. Tad bez

aktieriem ieradās arī aktrises un visi tie koristi un koristes, kuriem lugā kāda
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lomiņa, lai salīdzinātu to ar pirmtekstu un iekaltu galvā, uz kura aktiera vai

aktrises gala vārda jāklausās. Tad nu šie «mazie» visi ieradās, pieklājīgi un god-

prātīgi nostādamies lielajiem aiz muguras otrā rindā
. . .

Pirms mēģinājuma starp pirmajiem spēkiem notika tādas aplinkus izrunāšanās,

kurās aktieri noslēdza rēķinus savā starpā, izsacīdami viens otram pārmetumus,
kuri nebija tieši zīmēti, bet kurus tomēr varēja saprast. Jo nebija nekāds noslē-

pums, ka lomu ziņā starp tiem pastāvēja sacensība. Ikviens sev mēģināja saķert
to labāko un piedienīgāko lomu, dažreiz ķeroties mazliet pie intrigām. Parunāja
ar direktoru zem četrām acīm, pie kam savu konkurentu pagalam nosmādēja.

Ebelings gan tik viegli neizšķīrās, bet parunāja zem četrām acīm ar to aktieri,

kam lomu bija nodomājis. Protams, ka tas savu konkurentu vēl jo vairāk nosmā-

dēja, līdz tad beidzot direktors izšķīrās. Un, kurš tad bija palicis uzvarētājs, tas

savam pretiniekam to gribēja likt manīt.

Tā arī šoreiz kāds no pirmiem aktieriem, kura sieva arī spēlēja līdzi, pēdējai
sacīja, bet tā, ka jau nu visi dzird: «Vai zini, sieviņ, ko dabūnu zināt caur kom-

binācijām? Kāds cilvēks ar visiem līdzekļiem gribējis nozvejot to lomu, kura

pienākas man! Tu redzi, ka te ir cilvēki, kuriem nav ne nieciņa goda prāta!»
Otrs aktieris, kurš jutās ķerts, arī spēlēja pirmās lomas, tāpat viņa sieva bija

viena no pirmajām. «Klau, sieviņ, tas laikam uz mums zīmējas,» tas sacīja, bet

jau tā, ka visi varēja dzirdēt. «Te ir cilvēki, kuri šķietas būt universalģeniji un

domā, ka viņiem vienīgiem monopols uz visām lomām ...»

«Klau, vīriņ, tas laikam zīmējas uz mums?» pirmā aktiera laulības otra puse

aizskarta iesaucās. «Te ir cilvēki, kuriem nav ne mazākās sprieduma sajēgas par

savām spējām vai, labāki sakot, nemākulību! Tie domājas tēlot lomas, par
kuru

kodolu tie tikpat maz zin kā zilais vērsis no svētdienas
. . .»

«Klau, vīriņ, šādas prastības tiek taisni zīmētas uz mums!» otra laulāta

draudzene sagaidīja cirtienu. «Te ir cilvēki, kurus sagrābusi lieluma mānija, bet

kuri neprot pieklājīgā sabiedrībā ieturēt godīgu toni
. . .»

«Klau, vīriņ, ja tā nav kaila prastība, kas tad tā ir!» pirmā iesaucās. Bet

vīrs viņu mierināja: «Lai
nu, lai, sieviņ, iztiksim mēs bez tās pieklājīgās sa-

biedrības. Kam jau radi uz tirgus andelējas, tas jau nevar citādā tonī
.
. .»

«Kam tad tas nav zināms, ka jūs pati uz tirgus andelējaties,» otra attrauca.

«Nudien, vīriņ, te ir cilvēki, — jā, ko par viņiem lai saka?»

«Nu apmierinies, sieviņ, nevar jau prasīt smalkumu no kura katra,» otris

aktieris mierināja. «Te ir ļaudis ar tādu izturēšanos, kuri mūs piespiež ar

viņiem nemaz nerunāt. ..»

«Nu, sieviņ, ari mēs neesam spiesti ievērot tādus ļaudis, kuri lomu dēļ taisa

visādas intrigas un negaida, kamēr teātra sulainis viņam tās pienesīs klāt,» pir-
mais mierināja savu uztraukto otru pusi. «Ir cilvēki, kuri priekš mums ir

lufte ...»

«Mums tāpat!» otrs nepalika parādā. «Un vēl nelāga, smacīga lufte ...»

Tā abas puses, aplinkus runādamas, viena otru izpliķēja. Duburs atrada par

vajadzīgu sarkastiski piezīmēt: «Tas ir labi, bērni, ka sev piedienīgo uz sevim vien

attiecināt. Ja jūs to zīmētu vispārīgi, man būtu jāprotestē.» Arī Kārlis pie sevis

pasmaidīja, jo viņš zināja, ko Ebelings domāja. Lomu nedabūs ne viens, ne

otrs
. .

. luga nepavisam netiks izrādīta.

Viņam ar direktoru vairāk vai mazāk bija tiešs sakars. Gan nepiepildījās
Krūma plāns, ka Ebelings pieņems Kārli par savu sekretāru, jo direktors atzina,

ka viņam tāda nav vajadzīgs. Priekš kā tad?! Oriģinallugas ienākot ļoti maz un

vēl mazāk tādas, ko varētu izrādīt. Latviešiem, kā rādoties, neesot dramatisku
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rakstnieku, —- par nožēlošanu, ari aktieru ne. Teātra komisijā vairākkārt aiz-

kustināts jautājums, vai nevarētu izrādīt Sekspira «Hamletu» un «Makbetu». Nu

lai taču pasakot to aktieri, kas latviešiem būšot tēlot Hamletu?
. .

. Tas pats ar

«Makbetu». Viņš pats par nožēlošanu neprot pietiekoši latviski, un visi filozo-

fiskie dialogi nesaprotamas izrunas dēļ būtu vējā. Pie tam latviešu teātra pub-
lika šos dialogus nemaz nesaprotot un tie viņai garlaikojot. Dialogu lugas nav

priekš mums; mums jāturas pie skatu un tautas lugām.

Komisija pieņēmusi izrādēm lugu «Grafs Horns».221 Viņš to līdz šim vēl nav

varējis izrādīt. Itin vienkārši nav varējis lomas izdalīt, jo kam lai tas dod un kas

lai šos aristokrātus tēlo? Turpretim, kas attiecas uz kalninieku lugām, kuras viņš

oriģinālā pazīstot, tad arī te viņš tik daudz latviski saprotot, ka tiekot pats galā.

Ja viņam kādreiz viņa padoma vajadzēšot, tad jau viņš Kārli pieaicināšot. Tikai

algu viņš nekādu nevarot maksāt, jo ar saviem ienākumiem tam knapi pietiekot
ko ēst. Jā, — ja pie teātra rastos kāda vakance vai viņam piedienīga loma, tas

viņu tad gan būšot atminēt.

Kas attiecas uz direktora ienākumiem, tad viņš nerunāja patiesību. Jo bez lat-

viešu teātra tas nopelnīja vēl otru naudu, sniegdams vācu dramatiskās stundas.

Teātra sulainis Vilhelms zināja stāstīt, ka ik mēnešus lielāka suma tiekot nosūtīta

kādai Berlines bankai kā noguldījums. Tā kā mēģinājumi notika vakaros, tad

visas dienas viņam bija brīvas. Bez tam viņš ļoti ekonomiski dzīvoja un par savu

skopumu ne vienreiz vien bija nolicis provi. Tā
par kādu notikumu ilgi runāja

visa aktieru saime. Reiz tas biedrības ekonomijā ar dzejnieku Esenberģu Jāni, 222

kas tobrīd bija teātra suflieris, sēdējis kopā pie viena galda un diskutējis par

mākslas jautājumiem. Esenberģis dzēris sarkanvīnu un izmaksājis to arī viņam,

vairāk glāzes, kamēr izdevis visus savus pāra rubļus naudas. Tagad Ebelings
pircis vīnu tālāk, bet vienīgi sev, un Esenberģim vajadzējis runāt tālāk ar sausu

muti. Tāds egoisms nabaga dzejnieku aizskāris tik dziļi, ka viņam asaras spie-
dušās acīs. Latvieša dabai tas grūti saprotams; vācietim tur nebija nekas nesa-

protams.

Kārlis drīzi vien dabūja ieaicinājumu ierasties pie Ebelinga mājā, jo latviešu

oriģinallugas tomēr ienāca. Bet, tā kā viņš bija ļoti neticīgs, tas kontroles dēļ

pieaicināja klāt vēl kādu no pirmiem aktieriem, piemēram, Aleksanderu. Freimani.

Viņi tad no sākuma līdz beigām izņēma cauri lugas saturu un ar visu, kas te

rakstīts
pa latviski, iepazīstināja Ebelingu sīki un smalki pa vāciski. Viņiem te

nācās iepazīties ar Ebelinga pamatību. Dažā labā vietā tam nācās grūti apķert
svešos apstākļus, bet tas jautāja un atkārtoja, kamēr dabūja īsto bildi. Tad gāja

tālāk, līdz tas par svešo gabalu, no kura tas nesaprata ne vārda, bija smalki

orientēts it visos sīkumos, varēja par to nodot savu spriedumu un varēja to

inscenēt ..
.

Pie šī darba tas savus ekspertus mēdza pacienāt ar cigāriem, bet jau ar tik

stipriem, ka rāva vai ūku cieti! Viņi izmanīja gan, kas te par nolūku: lai nevar

daudz izpīpot. Tad viņi tam par spīti pūta vēl jo sīvākus dūmus un oponēja

Ebelingam vēl jo stiprāki, ka latviešiem iespējams gan izrādīt klasiskas lugas.

Un, ja tas vēl nav iespējams tagad, tad pēc pieciem un desmit gadiem droši!

Tādās reizēs tie nāca viņam tuvāk arī kā cilvēkam un tas viņiem parādīja

savu iekšieni. Pie visas lielās varas un garīga diktatora stāvokļa tas nebūt nejutās

laimīgs. Kas viņam taču te par
labumu nomocīties ar nemācītu ļaužu baru? Pie

tam viņa paša aktiera spējas nevingrinājoties apsīkst. Gadus viņš nav bijis sava

tēvijā, nezin, kas tur jauns viņas lielajos mākslas centros, kuriem no malienes

grūti sekot, un tā palicis laika garam atpakaļ. Ja viņu nesaistītu nežēlīgais boi-
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kots, neviens ne ar striķiem viņu neatturētu atpakaļ. Un cik ilgi viņš vēl to pašu

vietu varēšot paturēt?... Jā, — hofrāts Dīriķis gan esot vīrs, kurš, ja reiz

vārdu teicis, tad uz to var palaisties. Tas nostājies pilnīgi viņa pusē, kas lietai

nācis par labu. Turpretim tos citus kungus viņš nesaprot. Tie viņam neko nesakot,

un viņš pat nezinot, ko tie par viņu domā. Vai tie ar viņa darbību apmierināti

un ciktāl apmierināti? Viņa nopelnus pie latviešu teātra mākslas pacelšanas gan
laikam tikai nākošās paaudzes pratīšot apsvērt! Kā ir bijis tad, kad viņš piestā-

jis, un kā ir tagad?!
..

. Gott sei dank, es hat schon Hand un Fuß!
.. .

(Pal-
dies dievam, ir visam jau kājas un rokas.)

Tātad Kārlim, ievērojot viņa pakalpojumus direktoram, bija vēl jo vairāk

iemesla cerēt uz pienācīgu sezonas honorāru. Tika sarīkota vēl benefice, kuras

skaidrs atlikums pieskaitīts koristu atalgošanas fondam. Nākamās dienās pēc tam

notika laupījuma dalīšana un koristi tika uzaicināti saņemt savu daļu. To arī

Kārlis ņēma vērā
. . .

Bet uz trepēm tas satika Rozentālu pagalam uztrauktā stāvoklī. «Es tos

sešus rubļus neņemšu, lai viņi ēd!» tas sauca viņam pretim. «Kāds skroderis ir

saņēmis 50 rubļu, kāds sīkbodnieks 35, citi vēl dabūjuši 25, 18 un 12 rubļus,
bet es un tu, — kā beidzamie nūgļi mēs esam ierindoti pašā pēdējā šķirā, un

mums par mūsu darbu tiek izmaksāti tikai seši rubļi. Par to lielo kaukšanu un

klimšanu cauras naktis! Patiesīgi atzīstoties, man nav naudas priekš pusdienas, bet

tos sešus rubļus es neņemšu! . . . Lai viņi ēd!»

«Tad es arī ne!» Kārlis piebalsoja, par tādu nedzirdētu cūcību sašutis
..

.
«Lai ēd arī manu! ...»

Viņš gāja atpakaļ Rozentālam līdzi uz ekonomijas pagrabu, kur tie savas

dusmas noskaloja ar glāzi alus. Tad devās pie teātra komisijas un prasīja pa-

skaidrojumu. Tur nekā nezināja, lai griežoties pie direktora. Viņi devās pie

direktora. «Nichts zu machen
..

. das ist die Sache des Capellmeisters ..
.»

(Neko darīt, tā ir kapelmeistara lieta.) Viņi griezās pie kapelmeistara. Tas pa-

raustīja vēl vairāk kamiešus, tad ierāva galvu plecos un nesacīja nekā
.
.

.

Kas pie šīs kliedzošās netaisnības vainīgs, tas palika nenoskaidrots
.. . Bet

viņi palika pie tam — ne viens, ne otrs naudu neņēma pretim, lai gan tik vienam,

kā otram naudas vajadzēja kā ēst
..

.

Ērkulīša mātes pravietojums piepildījās: Lūcijai atnāca jaunas meitas. Dažas

dienas mazs uztraukums ģimenē, tad viss atgriezās parastās sliedēs.

Bet laikus viņi sāka padomāt, kā tad jauno pilsoni saukt? Kārlis domāja, ka

skaists un piedienīgs vārds būtu Maiga, pie tam arī tautisks un patriotisks.
Bet Lūcija vairs nebija iesildāma priekš «saules meitām» un «ozoldēliem».

Viņa skaitījās par emancipētu sievieti, kas negribēja būt par tādu «maigu» rotaļu

lietiņu. Viņas meita būs tāda pat kā viņa, un tādēļ tā gribēja dot īstu, piederīgu

nosaukumu, tikai vēl nevarēja lāga sagudrot, kādu.

Ērkulīša māte tur arī nekā nevarēja līdzēt. Viņa tādu «Maigu» nepavisam

nebija dzirdējusi, zināja tikai Annu, Lavizi, Grietu, Trīni
— nu, kas jau ir

«riktīgi» vārdi. Kas sieviešu «emancipācija», to arī viņa nezināja, tādēļ tā neka

nevarēja teikt. Nu, un Kārlis jau arī šinī jautājumā negribēja strīdēties! Lai

Lūce sauc meitu, kā grib, viņam jārūpējas par ko citu.

Viņa lielais romāns nu reiz bija gatavs, un par to tas ne mazāk priecājas kā
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par jauno meitu. Ir tāda savāda sajūta pēc nobeigta, svaiga darba! Tāda savāda

apmierinātība, apzinīgs, salds kūtrums visos kaulos: nu reiz var atpūsties! Nervi,

kas visu laiku bija sastiepti kā vijoļu stīgas, tagad nu atlaižas. Cilvēkam daudz

kas pāri gājis, bet ticis no viņa saistīts un piepildīts, un darītājs pēc darba sajūt

atpūtu.

Rūpīgi viņš savu manuskriptu iesēja papīros un steidzās ar to uz «Baltijas
Vēstneša» redakciju. Runāja, ka vecais Dīriķis esot slims un ārstējoties Arens-

burgas dūņu peldētavās Sāmu salā. Pašlaik viņš no turienes esot pārbraucis.

Ceļā viņš jau pārrēķināja lokšņu skaitu un cik pie 15 rubļiem par loksni tas

dotu lielu gala sumu. Protams, honorārs varēja būt augstāks, bet sanāca diez-

gan! «Tagad, kur man tik daudz vajadzību,» viņš apmierināts pie sevis nodo-

māja, «kur ģimene pieaugusi atkal par vienu galvu.»
Bet cik jautrs un ar rožainām cerībām tas aizgāja, tik kluss un domīgs tas

pārnāca atpakaļ. Viņš gan centās neko neizrādīt, tomēr Lūcijai viņa gara stāvoklis

nevarēja palikt apslēpts. Viņa jau bija piecēlusies no slimības gultas, rīkojās pa

saimniecību un darināja savai meitai pūru. Rūpīgām acīm viņa sekoja savam

vīram .
. . viņam ir kas nopietns nācis ceļā, jo, pie galda sēžot, viņam galva it

nemanot domīgi atslīdēja uz roku.

Viņa nemanot tam piegāja no muguras puses, brauca ar savu roku pa viņa
brūnajiem, kuplajiem matiem un sacīja: «Teic, nu teic, mans mīļais draugs! Kas

tad nu tev ir atgadījies? ...»

«Ak, nekas!» viņš mēģināja smaidīt. «Pēc izsviešanas no korporācijas mums

taču vairs nekas ļaunāks nevar nākt...»

«Kas to zin?» viņa skūpstīja viņa ausi
.. . «Bet lai nāk, mēs jau varam arī

ko panest! . . . Nu, izteic, izteic, mans mīļais! ...»

«Jā, jā,» viņš kodīgi nopūtās. «Agrāk es biju gudrs un apdāvināts tikai

tādēļ, ka biju komiļtons! Tagad tas vairs neesmu, nu arī vairs nekam nederu
..

.
Tāpat kā toreiz, vai atmini! Kad man bija Ērgļi, tavi vecāki mani gribēja par

znotu kā ēst, — nebija man vairs Ērgļu, nebiju arī vairs nekas . . .
Ģeniāls līdzek-

lis, kā radīt ģēnijus un talantus! Vajag tikai dibināt korporācijas, un mums

saules dēlu vai cik ...»

«Vai tad Dīriķis tavu romānu atraidīja?» viņa bažīgi iejautājās.
«Nē!» viņš attrauca. ««Kādēļ tad tas rakstīts, ja to nedrukās,» viņš saka. «Bet,

kas attiecas uz honorāru, tad jums tik daudz vairs nevaram maksāt kā līdz šim.

Līdz šim jums maksājām kā studentam, bet jūs taču students vairs neesat?»

«Par tādu vairs neskaitos,» es viņam atbildēju. «No korporācijas esmu

izslēgts un arī no politechnikas, tādēļ ka nevarēju samaksāt kolēģiju naudu
..

.»

«Tātad jūsu stāvoklis ir galīgi izmainījies un mūsu attiecības pavisam citas,»

viņš turpina. «Mēs turpmāk jums maksāsim tāpat kā visiem citiem nestudentiem.»»
«Un tas būtu cik?» Lūcija ziņkārīgi iejautājās.

««Mēs ņemam savus rakstus tā, kā tos varam dabūt,» viņš paskaidro. «Par

sīkiem rakstiem dodam par loksni vairāk; par garākiem mazāk. Tulkotāji un

iesūtītāji cits honorāru nemaz neprasa, korespondentiem dodam tikai brīveksemp-
lāru. Par ievadrakstiem dodam 2 kap rindiņā, arī tikai studentiem. Citiem

P/2 kap., 1 kap.,
3A kap. un pat V 2kap. kā var salīgt! .. .

Feļetoni bez

tam skaitās kā vieglāka prece, un par tiem vēl mazāk rēķinām . .
.»

«Bet apžēlojieties, no kam tad lai es dzīvoju?!» es uztraucos. «Man tagad
daudz lielākas vajadzības nekā agrāk, jo man ir divi bērni!»

Viņš parausta kamiešus. «Jūsu konjuktūras nav apskaužamas, bet tā jau ir

tā nelaime, ka latviešu rakstniecība nevar savu darbinieku uzturēt ...»
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«Un studentiem, tiem pavisam cita konjunktūra!» es attraucu. «Es nevaru

piekrist jūsu nosacījumiem, ka studentiem tiek maksāts tā un citiem atkal citādi!

Honorāra lielumu var nosacīt tikai darba labums, un varu jums sacīt, ka mans

darbs ir daudz vērtīgāks par agrākiem.»
«Par to nešaubos, bet jūs, kā redzams, negribat saprast lietas īsto stāvokli!»

ias it kā saskaitināts atbild. «Mēs studentiem maksājam vairāk ne tādēļ, ka mums

vajadzētu maksāt, bet tādēļ, ka gribam saviem studentiem palīdzēt. Tas ir prin-

cipa jautājums. Mēs, piemēram, Pumpuram par «Lāčplēsi» samaksājām 300 rbļ.,
kas iztaisa 30 rbļ. par

loksni. Mēs darījām to tādēļ, ka viņš mūsu līdzstrādnieks,

ne tādēļ, ka bijām spiesti to darīt
..

.

Un ir bijuši gadījumi, ka cilvēkiem, kas

pie mums strādā,» viņš tālāk it kā vēl taisnojās, — «labi, mēs izdodam uz priekšu
50 rbļ., pat 100 rbļ., ja note. Honorārus izņemot, tie lai atmaksā, cik var. Bet

to mēs darām pa draugam, kā džentelmeņi, ne tādēļ, ka būtum spiesti.»
Bet es nevaru savaldīt savu rūgtumu. «Kas tas ir 300 rbļ. Pumpuram par

darbu, kur ielikts tik daudz pūļu?!» es iesaucos. «Un kas galu galā vēl tie paši
15 rbļ. par jūsu milzu loksni? Tas nav nekāds džentelmenisms, tā ir izsūkšana! .. .»

Viņam tas, redzams, ka ķeras klāt . . . «Es jūsu darbu lasīšu rūpīgi cauri un

došu jums to lielāko cenu, kādu attaisno tagadējie apstākļi .. . Pienāciet pēc
kādām dienām.

.
.» Viņš sniedz man roku un nobeidz sarunu . . .»

«Tad jau tu nu gan esi atdūries pret cietu principu sienu!» Lūcija glāstīja
un šķirstīja viņa matus. «Sie vīri no saviem principiem neatkāpsies, viņu dēļ

pasaule var bojā iet.»

«Es nemaz nevaru saprast, ka tāds vīrs kā vecais Dīriķis,» —
Kārlis atņē-

mās, —
«kas pats piederējis pie pirmiem latviešu

gara
celmu lauzējiem, kam

pašam jaunībā tik grūti gājis — trīs vīri viņi pārtikuši no viena rundstiķa dienā,

ka viņš var nostāties tā pret rakstniekiem?! Es nevaru iedomāties, ka viņš no

sirds varētu būt tik ļauns. Nē, nē, tie sasodītie apstākļi pie tam vainīgi, kā jau

viņš to pareizi izskaidro . .
.»

«Kas tad tos apstākļus taisa?» Lūcija iebilda. «Dīriķis tāds pat uzņēmējs

kā citi. Viņš no savas avīzes cenšas izsist tik lielu profitu, cik vien iespējams,

un spiež savas līdzstrādnieku un strādnieku algas uz leju, cik vien iespējams.
Tiem vairāk nebūs nopelnīt, cik pietiek, lai dzīvību vilktu. Tas ir kapitālisms,
tas ir nepielūdzamais dzelzs un vara algas likums. Vēl ļaunāki būs, mans draugs,
vēl grūtāki mums ies!»

«Bet es vēl nezaudēju cerības,» viņš domīgi iebilda. «Lai arī tagad mums

īet grūti, bet mums pieder nākotne. Mēs tiksim uz augšu!»

«Pie šīs sadzīves kārtības nekur netiksim!» viņa nopūtās. «Buržuji tiek, pro-

letārieši netiek! Kas savas saites ar buržuāziju pārrāvis, tas šļūk no kalna lejā,

tam nav vairs protežētāja. Tu jau nu izstrādāji kā muļķītis! Biji students, krās-

nesis, kam patiešām izredzes. Bet ieķēries manī, caurgājušā sievā, un viss

pagalam!»

«Lūcij!» viņš pārmetoši spieda viņas roku. «Vai tu mani vairs nemīli?»

«Tevi nemīlu?» viņa liegi sacīja. «Kas tas par jautājumu? Bet muļķis tu

tādēļ esi!
. . .»

«Vai tādēļ, ka tevi mīlu, es muļķis?» viņš ķircinājās. «To es vis nezināju!»

«Visi, kas mīl, ir muļķi, lai gan citādi gudri cilvēki!» viņa attrauca
:

«Bet

lai nu paliek. Reiz tu esi nolaidies lejā pie proletāriešiem, tad ari tev jāmeklē

jauni ceļi, kā iekarot savu nākamību.»

«Kā tu to domā?» viņš iejautājās.
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«Tikai tad, kad mēs, algoti strādnieki, būsim organizēts spēks, mēs būsim

tie algas noteicēji un arī, cik kapitālists drīkst pelnīt ...» viņa attrauca.

«Organizēts spēks?» viņš domīgi sacīja. «Jā, strādniekus
gan var organizēt,

bet ne mūs, laikrakstu strādniekus! Kad tos dabūs visus zem vienas cepures?»
«Tamēr jūs arī mīs ar kājām un spaidīs un jūs nekur netiksiet,» viņa cieti

noteica. «Nē, nē, mans draugs, mums ir jāmeklē jauni ceļi, ar pussoļiem un

pasivitāti mēs nekur netiksim. Mēs, inteliģenti, vieni par sevi esam par maz, mums

jāiet kopā ar strādnieku masām, ja gribam ko panākt.»

«Jā, kur tad viņas ir, tās masas?» Kārlis domīgi jautāja. «Katrs dzīvo savu

dzīvi, un man ar viņām nav nekādu sakaru.»

«Māsīcai Ņinai taisnība: kalns nenāks pie Muhameda, Muhamedam jāiet pie
kalna,» Lūcija noteica. «Mums tās masas jāuzmeklē, un tas būtu ļoti auglīgs
darbs. Mēs turpretim ejam pavisam nepareizus ceļus, izšķiežam savu laiku un

enerģiju nevietā. Ko mēs, piemēram, meklējam pie teātra? ...»

Neizprazdams viņš to uzlūkoja. «Nu, mēs taču mācāmies, attīstām savu

garu ...»

«Nekā mēs neattīstām, mēs tikai sevi notrulinām!» Lūcija pastāvēja. «Kur

visiem cilvēkiem nav vienādas tiesības, kā tur var kas labs būt?! Kurai loma jau

no pieciem sešiem vārdiem, tā noskatās uz mani it kā no augšienes! . . . Kur tad

es esmu tikusi? Ja es mājā lasu lugu, es vienā otrā lomā tā iedziļinājos, it kā es

tajā dzīvotu. It kā es jau tā būtu domājusi un jutusi un tikai cits manā vietā

to izteicis. Es degu, sajūsminos un dzīvoju! Bet teātrī? Dažreiz noķeru kādu

lomiņu no pieciem sešiem vārdiem, bet tie paši man spraucas kaklā, es nevaru

tos izrunāt. Nekādas sajūsmas, nekādas apgarības, un visapkārt skaudīgi smiekli:

«Tas jau, mana mīļā, priekš jums par grūtu!
..

.» Nē, nē, mans gars netiek vis

izkopts, bet taisni nomākts un zemē novilkts .
.

.»

To viņa teica sarūgtināta, tīri ar asarām acīs. Viņš klusēja, bet saprata viņu
it labi. Jo arī viņam tāpat gāja. Vienu otru mazu lomiņu viņam noņēma no

deguna mazāk spējīgi, kuriem lielāka mute, bet mazāk paškritikas un mazāk

kautrības. Dzīve nu reiz ir tāda, ja tu esi kaunīgs un netaisi sev ceļu ar elkoņiem,,

tu nekur netiec. Kurš vairāk riskē un ieliek, tas vairāk vinnē.

Bescheidenheit ist eine Zier,
Doch vveiter kommt man ohne ihr!

(Godprātība ir jauka rota, tomēr bez viņas tiek tālāk.)
«Tu runā par masām, Lūcij,» viņš beidzot iesāka, «kur tad visi šie koristi

un statisti cēlušies, ja ne no masām? Bet tās ir inertas masas, ar kurām nekā

nevar iesākt. Mani agrākie komiļtoņi, lai viņi bija aušīgi vai kā, tie bija izglītoti

un pārzināja dažu labu lietu tālāk nekā
es,

bet cik atsaucīgi tie bija pret katru

jaunu domu un cik dzīvu atbalsi tā pie viņiem atrada! Turpretim saviem tagadē-

jiem komiļtoniem esmu izteicis dažu labu domu un uzskatu, kas nogatavojies

daudz vairāk nekā agrākie. Bet atbalsa nekāda un iespaida nekāda! Viņi to

saņem ar stupidu vienaldzību vai pārgudru smīnu: «Es to jau sen zinu!» Kā lai

tādu inertu masu iekustina? ...»

Lūcija klusēja; kā rādījās, viņa par daudz ko vēl nebija skaidrībā. «Katrā

ziņā to, ko tu man teici, es gribu pārdomāt un vērā likt,» Kārlis nobeidza.

«Tagad man vairāk interesē zināt, cik lielu man īsti Dīriķis to honorāru piesolīs?
Cik īsti vērts vēl būšu?»

Drīzi tas par to dabūja pārliecināties.
Būdams Rīgā, tas kādu dienu piestaigāja garām ejot pie Dīriķa. Tas atrada
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viņu, manuskriptus lasot, bet jau pa pusei uz gultas. Viņš bažījas, ka drīzi tam

būšot jāliekas pilnīgi uz gultas.
«Es lasu jūsu darbu ar vislielāko interesi,» redaktors sacīja. «Ja jums izdodas

to visu tāpat atšķetināt, kā esat ievadījuši, — un nav iemesla par to šaubīties,
jo esmu jau pāri pusei, — tad jūs paši sevi esat pārspējuši. Vienu otru lietu

gan cenzors strīpos, bet tur neko nevar darīt.»

«Tas mani ļoti iepriecina,» Kārlis atteica, «jo, protams, ka tad arī jūs manu

honorāru nesašaurināsiet.»

«Par to ar izdevējiem jau esmu vienojies,» Dīriķis turpināja. «Mēs jums
maksāsim tā, — kā nu jūs labāk gribat, —■ viena loksne skaitās 1000 «Baltijas
Vēstneša» rindu, — ja jūs to atdodat mums uz visiem laikiem un ar visām

tiesībām, t. i., pārdrukāšanas, tulkošanas un dramatizēšanas, tad 8 rbļ. par
drukas loksni. Par vienreizēju nodrukāšanu «Baltijas Vēstnesī» mēs jums mak-

sāsim 5 rbļ. loksnē. Jūs tad paši savu darbu varat pārdrukāt vai pārdot šo tiesību

citam
.
. .» «Paldies!» Kārlim sāka svīst. «Par to nu jums savu darbu dot

nevaru.»

Dīriķis mazliet piesarka un viņu neizprazdams uzlūkoja. «Pēdējā laikā

rakstnieku piedāvājumi no visām pusēm tik daudzi,» viņš sacīja, «ka tie mierā ar

katriem nosacīiumiem. Jā, ko tad jūs domājat darīt? «Dienas Lapa» jums
nemaksās ne tik!»

Kārlis vairs nevarēja valdīt savu. uzbudinājumu. «Nu tad es nedodu nevie-

nam! Labāk savu darbu iznīcinu, nekā to par velti aizsviežu!
..

.»

Arī Dīriķis sapīka. «Kas tā par loģiku?! Ja man nemaksā to, ko es gribu*

es iznīcinu pavisam! Kam no tā kāds labums?»

«Piedodiet, ka es uztraucos!» Kārlis ieminējās
..

. «Bet jūs taču sapratīsiet,

ka manuskriptu, pie kura esmu nostrādājis gadus, es nevaru aizsviest par sviest-

maizi. Man taču no sava darba jādzīvo! . . .»

«Jūs negribat un negribat rēķināt ar apstākļiem!» Dīriķis sāpīgi nopūtās.
«Mūsu rakstnieki nevar stādīt diezin kādas pretenzijas. Nu iedomājieties,» viņš

pacilāja manuskriptu, «te būs pāri par
40 loksnēm. Piecpadsmit rubļu loksnē,

tas jums iztaisītu 600 rubļus par vienu pašu darbu! Nē, to latviešu literatūra

nespēj ...»

«Bet ja es būtu students?» Kārlis iejautājās. «Jūs man to maksātu! Itin

pareizi, ka jārēķinās ar to, kas iespējams un kas ne. Bet es domāju, ka «Baltijas
Vēstnesis» pie sava 572 tūkstots abonentu skaita un vairāk gan var pienācīgi
samaksāt katram, tiklab studentam, kā nestudentam.»

«Protams, ka mums ir abonenti un tie pastāvīgi aug,» Dīriķis pēc brīža

iebilda. «Ja tādā pat proporcijā tie aug uz priekšu, tad pēc gadiem desmit mēs

skaitīsim 20 tūkstošu un vairāk abonentu. Bet vai tādēļ jau mums viss jādod

projām? Pie avīzes izdošanas ir risks, un tādēļ tur var būt arī peļņa . . .»

«Ar citiem vārdiem, jūs varat gan, bet izlietojat savu pārāko saimniecisko

konjunktūru, lai saimnieciski nespēcīgos rakstniekus izsūktu!» Kārlis rūgti sacīja.

lestājās neomulīgs klusums. «Jā, ko mēs tik daudz runājam,» Dīriķis to

beidzot pārtrauca. «Es ar mīļu prātu gribu iespiest jūsu darbu «Baltijas Vēst-

nesī», un man būtu ļoti žēl, ka jūs to ņemtu atpakaļ. Bet mēs rīkojamies pēc

noteiktiem principiem, un tos mēs negrozīsim. Mūsu honorāra noteikumi jums

zināmi, jūs jau varat izšķirties šā vai tā! Ja jūs negribētu, tad jau mums jusu

darba vietā būtu jādod kāds cits ...»

Arī Kārlis atzina, ka vēl tālāk runāt būtu velti. Bija skaidra alternativa:
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<dot par to vai nedot? Viņš tādēļ lūdza vēl kādas dienas laika apdomāties un

atvadījās.

Ai, ai, viņam rūgtais ābols tomēr būs jānorij! Viņš devās uz tuvējo Vērmaņa
parku, lai atveldzētu savas krūtis. Bija jau labi tālu vasarā. Tur savā nodabā bez

mērķa un nolūka tas klejoja pa gaņģiem.
Te kāds nejauši uzlika viņam roku uz kamiesi. Apskatījies atpakaļ, tas

-ievēroja Fridola smaidošo seju.
«Nu iesim!» pēdējais sacīja, viņu aiz rokas vilkdams.

Kārlis saprata. Fridols bija dabūjis no mājām naudu, un tādās reizēs viņš
bija gatavs pacienāt visus savus draugus un paziņas. «Uz kuru krogu tad!?»

Kārlis jokodams sacīja. «Uz lielo vai mazo paviljonu?»
Fridols viņu zem rokas vilka uz priekšu. Nāca pretim viņiem arī viens otrs

no Kārļa agrākiem komiļtoniem. Fridols arī tos gribēja aizturēt, bet tie aizbil-

dinājās ar nevaļu vai arī aizgriezās pa sāņus gaņģi. Nezinādams iemeslu, Fridols

it kā saducis tiem pakaļ noskatījās. «Mēs visi kopīgi būtu varējuši iemest,»

viņš žēlojās.
«Nu labāk parunāsimies mēs divi vien,» Kārlis sacīja. «Man ir kāds jauns

«verķis» izdodams.»

«Aha, tad labi, dod man!» Fridols iesaucās, jo viņam bija nauda. Viņš jau

bija arī pārdrukājis vienu Kārļa darbu, ar kuru tam negāja tik slikti.

«Šoreiz te būtu jāizlieto ekonomija,» Kārlis turpināja. «Es došu romānu drukāt

«Baltijas Vēstnesim», un tas pats salikums būtu jāizlieto arī sevišķam novilku-

mam, kurš būtu tavs izdevums.»

«Vai zini?!» Fridols piepeši ieminējās. «Aiziesim labāk uz «māmuļu». Tur

ir kluss un mēs netraucēti varam izrunāties.»

Viņi devās turpu. Fridols pasauca pirms konjaku un uzkožamos un tad

uzsāka sarunas. Viņš bija jau diezgan veikalnieks, kas no lietas ko zināja; pie

tam viņš taisījās patlaban atvērt savu grāmatu tirgotavu. Bet vairāk viņš nedeva

kā vecais Dīriķis, proti, 5 rubļi par loksni, un lauz tu viņam zobu laukā! Kārlis

gan pastāvēja uz to, ka tagad viņam izdevumi par salikumu atkrīt un druka

iznāk daudz lētāka. Bet Fridols atkal turējās uz to, ka šis darbs daudz lielāks

un prasa daudz lielāku kapitāla ieguldījumu. Bez tam no vienas «Baltijas Vēst-

neša» loksnes iznāk divas novilkuma loksnes, kas Kārlim par
labu.

Patiesībā jau arī tā bija. No vienas «Baltijas Vēstneša» loksnes iznāca divas

grāmatas loksnes. Tātad patiesībā par to, ko Dīriķis maksāja 5 rubļi, Fridols

maksāja 10 rubļi.
Galu galā viņi tā arī vienojās, uz ko Fridols izsauca kuplas magaričas.

Traucēt tos netraucēja neviens, izņemot kādu jaunu sievieti, kura piepeši parā-
dījās restoracijā. Fridols piecēlās, gāja tai pretim un izmainīja dažus, cik nojau-

šams, nelaipnus vārdus. Pēc tam sieviete pazuda.
Fridols bija atkal laipnais saimnieks kā agrāk. Viņi ēda un dzēra, ko sirds

kāroja un kas «māmuļas» restoracijā bija dabūjams.
Tad vecais students pēc kāda brīža domīgi ieminējās: «Viņa man ir tuvs

cilvēks, mīļš cilvēks, nepieciešams cilvēks! Viņa saka, ka tai grūti no manis

šķirties. Man vēl grūtāki no viņas .. .
Bet es taču nevaru viņu rādīt sabiedrībai

un tādēļ esmu tai noteicis: «Dzīvo pa mājām, bet nemēģini man sekot atklātā

dzīvē.» Viņa to negrib ievērot, un tas ir tīrais posts!»
Kārlis apķēra, ka tas attiecas uz zināmo sievieti. «Ak, tā,» tas nesamanīdams

sacīja. «Kur tad viņu saķēri?»
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«Viņa man atbrauca pakaļ no Terbatas, lai
gan to viņai biju noliedzis,»

Fridols paskaidroja. «Tur viņa vadīja manu saimniecību. Bez manis nevarot

dzīvot ...»

«Bet kādēļ tad tu viņu nelaid atklātībā?» Kārlis pēc brīža ieminējās. ■
«Vai tu esi negudrs?!» Fridols it kā sabijies iesaucās. «Tad jau ikviens

zinātu mūsu sakarus, un tu taču zini, kā mūsu labākās familijās uz to skatās.»

«Nu, vai tad tu viens pats tā dzīvo?» Kārlis kaitināts iesaucās. «Ir jau arī

citi cilvēki tādā pat stāvoklī.»

«Zināms, ka ir citi arī!» Fridols attrauca. «Veinberģis, piemēram, dzīvo ar

nelaulātu sievu, ko tas atņēmis kādam krievu palkavniekam. Viņš to nekur neved

placī, un tomēr mūsu labākā sabiedrība ar viņu nav mierā. Sūta pie viņa dele-

gāciju, lai viņš tādu dzīvi beidz . . . Man pašam bija jāuzņemas viena delegāta
loma ...»

«Nu, un kas tur iznāca?» Kārlis ziņkārīgi iejautājās.

«Viņš mūs mierīgi uzklausīja,» Fridols paskaidroja, «tad atbildēja, ka netura

par iespējamu ielaisties ar mums kādās sarunās. Jo, kas attiecoties uz viņa pri-
vāto dzīvi, tad tā esot vienīgi viņa darīšana. Kā ar aukstu ūdeni aplietiem, mums

vajadzēja aiziet.»

«Malacis!» Kārlis iesaucās. «Citādu atbildi jūs nepelnījāt ..
.»

«Katrs sev nevar atļauties to, ko Veinberģis,» Fridols it kā taisnojās. «Lai

tikai pamēģina cits?!
.. . Labi, es jau zinu, — citu es neprecēšu, •— no Mari-

annes es šķirties nespēju. Bet šimbrīžam atklātībā ar viņu nerādos. Lai viņa

paciešas ...»

Viņš apklusa un iegrima domās, izpūzdams vairāk kuplu, dūmu no sava

papirosa. «Viņa ir ļoti labs cilvēks, sirsnīgs cilvēks!» tas vēl atņēmās .. . «Ap-
meklē mūs kādreiz mūsu dzīvoklī...»

«Pateicos!» Kārlis atbildēja. «Bet, ja tev nākšana uz Pārdaugavu, tad esi

tik laipns un apciemo arī mani. Man justement tādi paši apstākļi, bet es neat-

sakos ar savu rādīties atklātībā ...»

«Tu arī?» Fridols viņu it kā neticīgi uzlūkoja. «Jā, jā, man liekas, ka es

tamlīdz ko būtu dzirdējis!»

«Nu, neslēpšu tev,» Kārlis sacīja un īsiem, spēcīgiem vilcieniem apstāstīja

viņam to svarīgāko no savas dzīves stāsta. Arī to, ka tas otrreiz jau tēvs, bet

pirmais bērns vēl nav kristīts. Tur ir savas lielas grūtības ar viņa laulību un

bērnu kristību.

Fridols to visu klausījās kā kādu neticamu stāstu. «Kas to no tevis varēja
domāt, tāda klusa zēna!» tas piebilda.

«Nu, tā lēnā cūka dažreiz to dziļo sakni rok!» Kārlis jokodams attrauca.

Tā viņi nodzīvoja līdz vēlam vakaram un tumsā gāja uz mājām. Roku rokās

saķērušies, jo jutās tuvināti, un arī ceļš tiem bija viens un tas pats. Fridols

dzīvoja lekšrīgā, caur kuru Kārlim bija jāiet uz Pārdaugavu.
Beidzot kādā šaurā iekšpilsētas ielā ar izgrieztu zvēra galvu Fridols apstājās.

«Te ir,» tas zīmīgi sacīja. «levēro šo māju un durvis ar zvēra galvu, kurai

riņķis mutē. Pie tā tu piezvani, un tevi ielaidīs .
. .»

Tad, izvilcis lielu atslēgu, tas atslēdza šīs durvis un, galvu vēl palocīdams,
aiz tām pazuda.

Lēni Kārlis devās uz Daugavas pusi tai cerībā, ka ar kuģīti vēl tiks pāri
..

.
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Otrā dienā Kārlis ieradās «Baltijas Vēstneša» redakcijā un paziņoja veca-

jam Dīriķim, ka ir spiests pieņemt viņa priekšlikumu. Viņš dod savu romānu

«Baltijas Vēstnesim» vienreizējai nodrukāšanai par 5 rubļi loksnē, bet novilkumu

izdarīs un pārējo maksās Fridols.

Dīriķis to gandrīz ar saldskābu vaigu noklausījās. «Tā, tā, tad jau labi,»
tas piebilda. «Fridols vēl arvien pieturas pie tradicijām.»

Bet varbūt ka saldskābā vaiga cēlonis bija viņa slimība, jo viņš Kārlim

sacīja, ka nekavējoši dosies uz Arensburgas dūņu peldu vietām. Viņam, kas

dīvaina parādība, kājas tirpstot un pastāvīgi tās jāturot aukstā ūdenī. . .

«Es tad jūsu romānu tūdaļ nodošu drukā,» tas sacīja. «Bet man šķiet, ka

cenzūras apstākļu dēļ jums nāksies sākumu drusku grozīt. Jūs esat tur tēlojuši,
kā kalpiem zemes dala, tātad aizskāruši agrāro jautājumu. levadrakstos un

ziņojumu daļā mums ir noliegts par to ko rakstīt; redzēsim, kā cenzūra skatīsies

uz feļetonu.»
Cenzūras sarkanais zīmulis patiešām trakoja. Pie pirmiem numuriem vēl

domāja, ka varēs iztikt, bet vēlāk caur strīpojumiem cēlās tik lieli robi, ka stāsts

zaudēja savu pavedienu. Gribot negribot to vajadzēja apturēt un pārstrādāt,
lai būtu kāds sakars, un rēķināties arī turpmāk ar cenzūras prasībām.

Pēc tam «vecais Dīriķis» aizbrauca uz Arensburgu, un Kārlis viņu dzīvu

vairs neredzēja. Romāns gāja avīzē kārtīgi uz priekšu, un ik mēnešus Kārlis

saņēma savu naudu.

Viņa rūpes nu bija, kā nokārtot savas ģimenes būšanas. Mazā meita bija

jākristī, bet, ķeroties pie šī jautājuma, izrādījās, ka arī Lāčplēsis vēl nebija

kristīts; viņu tikai tāpat sauca. Tātad arī tas vēl kārtīgi bija jānokristī. . .

Bet

kam tad lai nu dēlu un meitu pieraksta? Vai lai tos kristī kā ārlaulības bērnus?

Tātad, pirms viņi kristīja, tiem vajadzēja salaulāties, likt ģimenei pamatu.

Bet te nu cēlās tās nepārkāpjamās grūtības! Lūce vēl arvien skaitījās kā Viķildu

Kristapa likumīgā, laulātā sieva. Divreiz nelaulā, kad arī vīrs būtu devis atļauju.

Kristaps gan agrāk lielījās, ka iesniegs pie konsistorijas šķiršanās prāvu, bet

bija ar savu lietu apsicis. Pēc tam kad bija savas mājas pazaudējis un atnācis

uz Rīgu, tam saimnieces jautājums vairs nebija akūts, un tādēļ tas par tādiem

niekiem vairs nemaz nedomāja. It sevišķi, kamēr tas bija dabūjis kučiera vietu

pie barona f. Bimmelšteina un atradās ar visiem zirgiem zem baroneses Ortrudes

un viņas meitas baroneses Izoldes protekcijas, viņam vēl pēc kādām citām sie-

vietēm, kā rādījās, nebija nekāda vajadzība. Ar citiem vārdiem, viņš laulības

šķiršanas lietu bija gluži aizmirsis. Un Lūcei arī nebija nekāda tiesība
par viņu

sūdzēt, jo viņa pati no viņa bija aizgājusi.

«Nu, redzi, tibulīt, kādā mēs atronamies tagad dīvainā stāvoklī!?» Kārlis

sacīja, kad Lūce atkal brauca ar roku
pa viņa kuplajiem matiem.

«Nekāda nelaime!» viņa bezbēdīgi attrauca. «Dzīvosim tāpat tālāk. Jeb vai

es nelaulāta neesmu tev tik mīļa, ka tev vajag laulības?»

«Tas ne . . .» viņš atbildēja. «Ne jau mūsu dēļ .. .
es labprāt nokratītu vecos

aizspriedumus un formas. Bet tas ir to bērnu dēļ. Viņi taču iznāk tikai ārlaulības

bērni, neskatot, ka mūsu laulība ir visintimākā. Tevi kā māti mācītājs gan pie-
rakstīs, bet mani kā tēvu nepieņems ...»

«Nu tad dzīvosim ir tālāk nekristīti kā citreiz matrikaliatā,» viņa jokoja.
«Vai mūsu bērni savus vārdus dzirdēs sliktāki, ja tos nebūs devis mācītājs?!»
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«Ne jau, tibiņ,_ne!» viņš nogrozīja galvu. «Tur mums vēlāk celsies lieli

sarežģījumi, kad bērni pieaugs un bus jasuta skolā. Ja tiem nebūs papīru, tiem
nebūs arī pilsoņu tiesības

...
Bet vai zini, kas man nāk prātā?

...

Kā būtu,
ja mes Kristapu uzmeklētu, lai tas nobeidz, ko reiz uzsācis >»

Viņa uz reizi palika nopietna. «let viņu vel lūgties?!» vina iesaucas. «Nu
tas tikai vēl trūka!»

Varēja redzēt, ka viņa par šādu priekšlikumu aizskarta līdz sirds dibenam.
«Ka citādi tad lai virzām lietu uz priekšu?» viņš pēc brīža domīgi iebilda.
«Ka lai savus apstākļus nokārtojam?»

Viņa spītīgi klusēja. Tad sāpīgi nogrozīja galvu un, nokritusi uz krēsla,
aizsedza vaigu ar rokām . .. lestājās ilgs, svinīgs klusums.

«Es jau pilnīgi saprotu tavas jūtas
.. . tavas sāpīgās atmiņas,» viņš lēni

sacīja un tagad glaudīja viņas matus
.. . «Bet vai tu zini citu ceļu, kas mūs

vestu pie mērķa? ...»

«Labi,» viņa beidzot pacēla galvu, «es nepretojos!
.. . Dari, ko tu par labu

atzīsti! ...»

Piecēlusies viņa gāja pie saviem dienas darbiem un nerunāja vairs ..
.

«Es tad tūdaļ došos ceļā,» viņš sacīja. «Lieta nav atliekama. Man jādabū
Kristaps rokā, un vismaz mēs zināsim, ko viņš par to lietu domā

..
.»

Kārlis uzmeklēja fon Bimmelšteinu villu Strēlnieku dārza tuvumā, kur atradās

arī viņa «marstals». Paši kungi pa vasaras vidu te nedzīvoja, bet jūrmalā, tomēr

marstalu pārcelt uz turieni nebija iespējams, jo tas bija ļoti plašs. Kristapam
ar zirgiem vajadzēja palikt atpakaļ Rīgā. Tikai nepieciešamākos gadījumos tam

ar pāri vai vienjūgu vajadzēja izbraukt ārā uz «štranti», kas bija maza lieta un

notika diezgan reti. Kungi izlietoja dzelzceļa satiksmi un apmierinājās ar to.

Pilsētā viņi iebrauca diezgan bieži un mēdza ļoti rūpēties par zirgiem, tā ka viņu

pirmais gājiens, tā sakot, bija uz stalli. It sevišķi baronesēm, tik vecajai, kā

jaunajai. Novērojams bija tikai tas, ka viņas abas kopā stalli neapmeklēja, jo
neatbrauca nekad ar vienu un to pašu vilcienu.

Kad Kārlis iegāja sētā, tas nezināja, kur griezties. Tā kā māju apdzīvoja
vienīgi Bimmelšteinu dzimta, tad tā tagad bija gluži tukša un visas durvis

noslēgtas. Vienīgā iestāde, kas viņam varēja nodot kādu informāciju, bija mājas

kalps, kurš dzīvoja pagrabā, kur uz durvīm trekniem burtiem stāvēja: «Zum

Hausknecht».

Viņš pieklauvēja un apjautājās.
«Vai te dzīvo kučiers Viķilda?» kāds sarains vecis, ēzdams lielu gaļas ga-

balu, atkārtoja jautājumu. «Rau, tur stallī, tur viņam ir sava loža.»

Pats līdzi nenākdams, viņš rādīja pagalma dibenā uz kādu baltu ēku gare-

niem logiem un oša krāsā pērvētām, pusvelvētām durvīm.

Tās bija cieti. «Piedauziet, viņam tur iekšā vajag būt!» mājas kalps no savas

ložas pamācīja.
Kārlis kādas reizes labi stipri pieklauvēja, bet atbildes nesagaidīja. Uz. mājas

kalpa mudinājumu piedauzīt stiprāki tas to darīja vēlreiz un vēlreiz, pēc kam

pats mājas kalps pazuda.
Tikai pēc ilgāka laika durvis atdarījās un pa tām izspraudās kāda jauna

sieviete, saņēmusi savu jājamo kleiti, drusciņ pietvīkusi, mazliet izspūrušiem ma-

tiem. Neievērodama viņa atvainošanos, tā aizšmauca tam garām.
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Baronese Izolde, — Kārlis viņu pazina, un varbūt tā pazina viņu.
Tas iegāja spodrajā stallī, kas skaistu, tīru grīdu, augsts un gaišs, ka būtu

arī it labi noderējis baznīcai. Steliņģi gar vienu pusi vai kādi divdesmit, gandrīz
visi ieņemti, un pie marmora silēm barojās gan īsāki, gan garāki apcirptām astēm

ķēves un zirgi. Ugunīgām acīm tie atskatījās atpakaļ un uzlūkoja svešnieku, cēli

pagriezdamies un graciozi kājas cilādami. Spalva melniem spoži mirdzēja, sir-
miem laistījās kā sudrabs un losiem staroja kā zelta lāses, kuras ieplūda pa

logu. Kakli slaidi un daiļi, samērs simetrisks, gaita svabada un elastīga; likās, ka

lopiņi to visu apzinājās, jo, koķeti minstīdamies un bubinādami, tie ēda savas

auzas ar ekseļiem.

Turpat blakus telpas otrā pusē plašas remizes, kur novietotas dažādas ekipā-
žas, kamanas un zirgu lietas, daudzums seglu un arī divriču. Jo Bimmelšteins ar

savu marstalu piedalījās pie abām Rīgas sporta biedrībām — «Rikšotāju» un

«Aulekšotāju» biedrībām. Atmosfēra pilna juchtas un zirgu sviedru smakas, kam

Kārlis oda mazliet cauri tā kā pačuli vai arī cēlākas smaržas. «Tīri kā cirkū!»

viņš pie sevis nodomāja.

Viņam pagāja labs brītiņš, visu to apbrīnojot. Te beidzot no kāda steliņģa
iznāca Kristaps baltā, tresainā kučiera kaftanā nesdams uz rokām sedlus. It kā

zīmēdams tas lūkojās uz ienācēju.

«Sveiks, Kristap!» Kārlis viņam sniedza roku.

«Vaī, Kārlīt, tas jau tu esi!» tas viņu beidzot pazina un līksms spieda viņa
roku. «Esi tapis daudz kalsenāks un nopietnāks

..
. Tas ir labi, tas ir labi, ka

mani reiz apciemo!»

«Nu, vecāki un nopietnāki jau mēs visi topam,» Kārlis atbildēja. «Tu nu

gan esi pieņēmies ...
un dzīvo arī tikpat kā baznīcā . ..»

«Vai ne, ko?!» Kristaps piekrizdams atbildēja un nolika sedlus. «Nu, un vaī

man nav prāva saime un smuki lopiņi? Tprh, Herta!» tas uzsita uz krusta tumšu

spalvu ķēvei, kurai
ap pakaļciškām no karstuma bija sakrājušies balti sviedri.

«Stoi, Mirjama!» tas uzsauca otrai blakus. Aiz apnikuma tā bija kļuvusi nervoza

un sāka minstīties un zviegt. «Pagaidi vien līdz nākamai skriešanās dienai ...»

Un viņš sāka izrādīt Kārlim savu saimi. «Šīs abas favorītes nākamās skrie-

šanās piedalīsies kā kandidātes uz pirmo godalgu, protams, katra savā numurā.

Te paša barona jājamais zirgs «Zigfrids», ar kuru pats barons nodomājis pieda-
līties pie kungu jāšanas sacīkstēm. Bet varbūt, ka tas piedalīsies ne ar viņu, bet

ar Hertu vai Mirjamu. Te blakus abi karietes dumjie, skaidras rāsas un arī tre-

nēti rikšošanā. Tiem blakus losā baroneses jājamā ķēve «Trilbija». Te vienjūgu

izskrējējs rikšotājs «Barons», kurš ņēmis jau dažu labu godalgu. Tur Izoldes

šķimelis «Satraps», kuram pašlaik izmēģināju sedlus, īsi pirms tavas ienākšanas.

Tur vēl sirmais briedis «Trusi», vecās lielmātes jājams zirgs, kad tai vēl uznāk

luste kādreiz izlaist. Ļoti rāms un dievbijīgs lops, kuram, ja gribi, lien caur

vēdera apakšu.»
Tā viņš iepazīstināja Kārli ar vēl daudz citiem «augstdzimušiem» lopiem, ar

viņu vēsturi un rakstura īpašībām. Kārlis to visu nespēja ne pretim saņemt, ne

galvā paturēt. «Viens, kas tiesa,» viņš beidzot piebilda. «Zirgi ir skaisti lopi un

varbūt to arī apzinās. Un gādāts par tiem, kā redzu, arī tiek. Jūs jau te dzīvojat
daudz labāki kā daždien citur cilvēki!»

«Ko tu darīsi kungiem, kam nauda!?» Kristaps lielījās. «Vai zini, savās

mājās kā saimnieks es tik labi nedzīvoju kā te kučiers ...»

«To jau redzu!» Kārlis apstiprināja. «Bet kā tad tev citādi iet? Gribētu ar
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tevi par šo to parunāties ... Ja tev butu laika, tad aiziesim līdz tuvākam vīnu-

zim vai restorānam, kas nu te ir tuvumā
. .

.»

«Kāpēc?» Kristaps attrauca. «Mēs tepat visu varam dabūt, ko mums vajag.
Laika man diezgan, un priecājos, ka tu neesi lepns kā tas pintiķis Pudiķis

..
.

Ko domā, viņš mani nepazīst?!»
«Nu, nu, viņam tik tāpat aizmirsies,» Kārlis paskaidroja.
«Ka ne, ne!» Kristaps it kā aizvainots turpināja. «Vai man tādēļ draugu

trūkst?!
.. . Nāc, Karloš,» viņš to paņēma zem rokas, «parādīšu tev savu

ložu
..

. leturēsim krietnu brokastu, patrieksimies
..

.»

Viņi devās uz otru stūri, kur uzkāpa pa trepītēm, iegāja kādā no pārējās
telpas atdalītā ložā, no kurienes caur glāžu sienu varēja stalli un visu citu pār-
redzēt. Tā bija savā ziņā istaba, un Kristaps te arī dzīvoja. Divi gaiši logi,
kuriem tagad priekšā aizlaists «rollo», glīta, masiva gulta, bez tam vēl stipra
ādas kušete, galds, kurš tamlīdz arī skapīts un bufete, pāris krēslu. Grīda spodra,
krāsota, galdiņš apklāts ar baltu drēbi, pie sienas skapis un drēbju pakaramie
ar dažādiem kučiera kostimiem. Kā varēja redzēt, Kristaps te bija it labi ierī-

kojies. Te varēja dzīvot arī ziemā, jo vienā stūrī bija iemūrēta bleķa krāsns,
kuru ziemā varēja kurināt, bet vasarā tā bija ļoti noderīga priekš cita kā

.

.
.

«Sēdi, draugs!» Kristaps aicināja. «Paskatīsimies, kas mums tur tai krās-

niņā ir!»

Viņš ņēma no turienes laukā un krāva uz galda visādas labas lietas. Kon-

servus, majonēzi, pastētes, desas, sieru, ķilkas, sardines un kas vien var būt.

«Viss mums ir, pat ikri, ja tu vēlies,» Kristaps starp citu uzlika arī ikru bundžu,

pa kukulim baltmaizes un saldskābas maizes, ietaisītas siļķes, desas, šķiņķi un ko

tik vien var vēlēties.

«Un kādu šņabi mēs dzersim?» Kristaps vēl piebilda. «Te ir rabinovka,

burgunders, portvīns. Arī alus mums netrūkst
. . . pat Pale-Ale, ja vēlies.»

«Nu, nu, pietiks jau ...
es jau to rūgto un stipro tā nemaz nevaru panest,»

Kārlis vairījās, kamēr Kristaps sniedza nažus, dakšiņas un šķīvjus. «Arī saldo

liķieri varam dabūt,» viņš ieminējās.
Kārlis nopurināja galvu. «Paliksim jau labāk pie tās rabinovkas

..
.»

Kristaps pildīja glāzes un piesita. «Uz veselību!» Viņi iedzēra.

«Labs! Uzkožamais arī tik piedienīgs un garšīgs . . . Nudien, tādas brokastis

prot tikai Fridols sarīkot!
.. .

Vai tev, draugs, patiešām tādas ienākšanas ir?»

Kārlis jokoja.
«Tas man ienāk viss tā!» Kristaps atteica. «Cilvēkam nevajag būt muļķim...

Draugs, tu taču daudzmaz saproti? Arī Viķildu Kristapam kādreiz var labi

iet . . . Izstāstīšu tev visu, kā
man ir gājis ...»

Viņi iedzēra, iekoda, un Kristaps stāstīja. «Vai zini, kad man tās mājas

atņēma un to obligāciju nolaupīja, man pavisam gāja čūriski. Tādi savādi āži

badījās ap dūšu! Uz laukiem dzīvošana nebija, gribēju pilsētā dabūt kādu vietu.

Bet sākumā nemaz nelaimējās! Uz sludinājumiem atsaucoties, nācu arvien par

vēlu . . . cits jau priekšā, un dari, ko tu gribi! Domāju, kā būtu, kad es pats

sludinātu? Tad man cits nevarētu priekšā aizsteigties . . . Nodzīvots bija līdz pē-

dējai kapeikai, bet nu tik daudz sagrabināju un ieliku avīzēs šādu sludinājumu:

«Spēcīgs cilvēks no laukiem, 33 gadus vecs, derīgs visādiem stipriem darbiem,

vēlas nodarbošanos.» Un nu iet uz reizi! Uz šo sludinājumu dabūju uzaicinā-

jumu ierasties tādā un tādā kantorī.

Tur mani apskata tādām savādām acīm un beidzot pasaka: ja, man to

vietu došot gan. Alga 40 rubļi mēnesī, un darbs arī nebūšot grūts . . .
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Kas nu par darbu! Aiznest šur tur vēstuli pie tādām un tādām lielmātēm,
kas atkal tā savādi uzlūko un laizās, ka tīri savādi paliek .

. .
Bet vairāk nekā,

un tā dienu no dienas, kamēr beidzot nonāku pie tagadējās lielmātes
..

.
Sī nu skaras man pavisam citādi klāt un izčamda man muskuļus. Cik es

varot celt un nest? Jā, šai gan vajadzīgs «štātes» kučiers, es būtot itin noderīgs.
Pie algas vēl desmit rubļus pielikšot, pie drēbēm un visa brīva. Vai es gribot to

vietu pieņemt?
«Kādēļ ne,» es atbildu, «darba cilvēks esmu, ar zirgiem arī protu rīkoties . . .»

Un tā pieņēmu šo vietu un skatīšos, kas nu notiks
.
.

.

Kungs uz to stalli pavisam reti atnāk, bet lielmāte katru dienu! Izrāda man

visu, palīdz man zirgus strīķēt un pucēt, grābstās un pinas pa priekšu vien
.. .

Es jau arī neesmu uz galvu kritis, lai
gan tāds izlikos — — un cilvēks jau arī

paliek tikai cilvēks! Vai zini, vienu dienu tur tukšā steliņģī patlaban kā bija
atvesti svaigi salmi — —

...
Ech!» — tas nogāza dibenā glāzi portvīna.

«Uz to viņa bija tikai gaidījusi! No tā laika man balta putna piena arī vairs

netrūkst
...

Es tieku uz to vislabāko apgādāts un visus tos gaļas gabalus nemaz

nevaru noēst, kas man tiek piesūtīti. Pašauju arī vecajam sētniekam, kad iekrājas

par daudz. . . Nu, tagad tu saproti manu dienestu? Ja jau cienīgā, rokas uzbrau-

cījusi, atnāk uz zirgu stalli zirgus pucēt, tad zini, kas ir
. . .»

Kārlis lēni sadrūvējās. Lai
gan Kristaps to visu izstāstīja tik naivi, nostādīja

tik nevainīgi un pie tam tik dabīgi, it kā tas citādi nemaz nevarētu būt, viņš
tomēr sajuta, ka tā ir brutalitāte, ķas viņu nelabi aizskāra. Jā, jā, viņš jau bija

dzirdējis par baroneses fon Bimmelštein «Noble Passionen» .
. .

«Un vēlāk,» Kristaps domīgi turpināja, «arī jaunā no vecās noskatījusies. Kā

vecā kur izbrauc vai nav mājā, tā viņa tūlīt uz stalli raudzīt zirgus, bet lieto

pret mani tos pašus paņēmienus .
. .

Ek!» tas, sev pārmezdams, sakoda zobus
.. .

«Cilvēks var dažreiz būt ari lops!
. .

.»

«Bet, mīļais Kristapiņ, tu taču reizi biji apprecējies? ...»

Kristaps sarāvās. «Biju, jā, bet tur man nebija nekāda dzīve
...

To es vēl-

reiz saku: nekad man nevajadzēja Plaušu Lūci ņemt! ...»

«Es zinu,» Kārlis piebilda, «viņa no tevim aizgāja . .
.»

«Ak!» Kristaps atmeta ar roku. «Lai viņa iet!
.. .»

lestājās brīdi klusums, kuru Kristaps atkal pirmais pārtrauca:

«Nu, tu taču sapratīsi, ka man pēc viņas nav nekāda note
.. . Man tagad

daudz labāka dzīve, nekāda rūpe, nekāda bēda! Kādēļ viņa skrēja no manis pro-

jām? Viņa bija vairāk vainīga nekā es
. . .»

«Par to es nešaubos,» Kārlis atbildēja. «Viņa jau bija tā vainīgā puse. Bet

tu taču solījies iesniegt sūdzību konsistorijai un panākt laulību šķiršanu?»
«Toreiz man bija gan tā ap dūšu, ka es, dievs sodi, to būtu izdarījis!»

Kristaps attrauca
. . .

«Bet tur man bija tāda klapata ar tām mājām, neatlika ne

laika, ne naudas
...

Un tagad —? Es viņu lieku pilnīgi mierā, lai tikai viņa
liek mierā mani

. .
.»

Kārlis par šiem vārdiem jutās mazliet atvieglots, tomēr viņš nelikās mierā.

«Tev tomēr vajag to lietu galīgi nokārtot. To
prasa tavs aizskartais vīra godsf

Tev vajag dabūt laulības šķiršanu, lai tu būtu pilnīgi brīvs un tev neviens neva-

rētu pieķerties ...»

Kristaps kļuva domīgs. «Zināms, aizskarts un ievainots es biju ļoti. Bet laiks

visu dziedē . . . Un viņa jau pret mani neko neuzsāks ...»

«Bet lai
...

ir tomēr arvien . ..» Kārlis iebilda. «Nu, iedomājies, tev iznāk

izdevība no jauna apprecēties . . .Bet tu to nevari, jo esi saistīts! . . .»
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Viņš atmeta ar roku. «Tāda izdevība man nav paredzama. . . Par tādiem

niekiem nemaz negribu domāt! . . .»

Atkal brīdi klusums. «Bet iedomājies arī viņas stāvokli!» Kārlis nelika viņu
mierā. «Tai tāpat var rasties izredze, jo sieviete taču bez gādnieka nevar dzī-

vot . .. Viņa nevar nekur pierakstīties, ne kur būt ...»

«Tā?» Kristaps viņu ar lielām acīm uzlūkoja. «Tad tu zini par viņu vai-

rāk ko?!»

«Nu, es tikai tāpat runāju,» Kārlis piesarka, jo patiesībā vīns arī viņu bija
padarījis runīgu. «Nu, piemēram, var rasties viņai viens otrs, pie tam vēl labs

pazīstams, jaunības draugs ...
Vaī dieviņ, kādēļ tad ne?!

.
. . Piemēram, es

.
. .»

«Tu?!» Kristaps brīnēdamies iesaucās . . . «Nē, nē, nevar būt! . . . To es tev,

draugs, neieteicu! Tici man
..

. nu, vai tad sieviešu trūkums?! Es taču par velti

no viņas nešķīros ...»

No viņa izmisušiem vaibstiem varēja redzēt, ka tas ar visiem spēkiem grib

viņu atrunāt
. . .

«Atkāpties vairs nevaru,» Kārlis beidzot paskaidroja. «Viņai no manis jau
divi bērni .

. .»

«Ak tad tā!» Kristaps nobālis jocīgi iesaucās. «Man pirmā dzirdēšana! Skat,
kā ļaudis dzīvo?! .

.
. Jauki, jauki

.
. .»

Spilgti viņš iesmējās un it kā piekaunējies glabāja no Kārļa acis
.. . Smēja,

smēja joprojām pilnā kaklā un raustīdamies. Bet šinīs pārgalvīgos smieklos izska-

nēja arī žēlums, sāpes, izmisums un kauns! Vai tas bija prieks vai dziļas skum-

jas?! Viņš smēja ļodzīdamies... nokrita uz galda, aizlika roku priekš vaiga, lai

valdītu smieklus, bet smēja, smēja joprojām ..
.

Kārlis sēdēja tikpat kā uz ugunīm, nesamanīdams, kā lietu turpināt. .
.

«Jauki,

jā .. .
tā mēs dzīvojam!» viņš beidzot iesaucās. «Vienoti cietām, nešķiramām

saitēm. Ja tikai mums ļautu dzīvot. Bet mums mūsu jaunā dzīvē sarežģījumi ik

uz soļa! Mēs taču neesam laulāti, un es viņai likumīgas sievas tiesības nespēju
dot. No lielā pūļa un labākām familijām viņa tiek ieskatīta par netikli, un es tur

neko nevaru darīt
... Jo tieku pats par tādu ieskatīts, tādēļ ka ar viņu dzīvoju...

Mūsu mīla gan visu šķīstu un svētu dara, un tomēr viņas dēļ esmu zaudējis savus

sakarus ar korporācijām, izstumts no labākām familijām, zaudējis savas honorāra

priekštiesības — —»

Bet Kristaps joprojām klusi un raustīdamies smēja
.. .

«Nu, tagad nāk bērni!» Kārlis atkal uzsāka
.. .

«Kā viņus lai nokristī? īsi

sakot, mums trūkst ģimenes pamata .. . Tādēļ tevi, Kristapiņ, ļoti lūdzam — -—

es lūdzu, un arī Luce lūdz — — atņem no mums tos šķēršļus un ved galā to

laulības šķiršanas lietu! Kas ir bijis, bijis! Varbūt viņa bija vainīga, varbūt tu

arī drusku vainīgs biji . . . varbūt jūs neviens nebijāt vainīgi . . . jā, jā, neviens! .. .
Vecāki māju dēļ jūs saspieda, piesolīja tev mantu, kuru nespēja dot . . . Bet jūsu
raksturi nesaskanēja! . . . Nu, tu taču pats teici, ka tev ar viņu nekāda dzīvošana

nebija .
.
. Vai tādas lietas nāk pirmo reizi priekšā? Vai tu pirmais, kas no sievas

šķiras? Un kas mani pie viņas saista? Nu, tici man, ir lietas, kas iet pār mūsu

spēkiem, un mēs neko neiespējam pret savu likteni
— —»

Viņam likās, ka Kristapa stāvs sāpēs noraustītos, un smiekli aprima.
It kā mierinādams Kārlis aizskāra viņa kamiesi. «Piedod man, ka es tevi

sāpinu. Es jau tāpat ciešu
. . .

mēs visi ciešam. Vienreiz taču vecais mezgls jāat-
risina

.
. . Pārcērt savu sirdi, sakod zobus un izbeidz reiz to, kas bija nepareizi

darīts! ...»
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Kristaps pacēla galvu, ieskatījās viņam patiesīgi acīs, pie kam spoža asara

noritēja pār viņa vaigu.

«Lai nu, lai, Kārlīt,» tas sniedza viņam roku, «es jau zinu, ka es lops esmu!
Bet tādēļ draugi esam bijuši, draugi paliksim! Lai tad notiek, kas bijis, ir

bijis . . .
Cik manos spēkos stāv, es gādāšu, lai viņa kļūst brīva

...
Es to sūdzību

iesniegšu.»
«Tad ir labi, tad ir labi!» Kārlis priecājās, un, ja Kristaps to būtu pieļāvis,

viņš būtu to apkampis un noskūpstījis. «Pateicos tev ļoti! Un, ja tev nav nekas

pretim, es atnākšu un pie tā raksta palīdzēšu tev ...»

«Paldies, ja tev labs prāts un tu neesi lepns mani apciemot,» Kristaps atteica.

«Ak, nu, vienas dzimtenes bērni!» Kārlis attrauca, nesamanīdams, ko citu teikt.

Valodas vairs patiešām neveicās, tādēļ viņš atvadījās, vēl reizi Kristapam pateik-
damies par viņa labo sirdi.

Klusēdams Kristaps izlaida viņu no staļļa un izvadīja caur sētu. Ne vārda

nerunādami, viņi nonāca līdz vārtiem.

«Neesi arī tu lepns un apciemo arī mūs kādreiz!» Kārlis piepeši ieminējās.
«Adrese arī šī te!

.
.

.» Viņš sniedza tam papīrīti.

«Nē, nē!» Kristaps izvairījās un atdeva to viņam atpakaļ. «Tagad ne. . .
varbūt vēlāk kādreiz!

. . .» Un, apsviezdamies uz papēdi riņķī, tas devās atpakaļ
uz stalli.

Kārlis noskatījās viņam pakaļ, kamēr tas nozuda aiz krāsotām durvīm, tās

aiz sevis aizcirzdams. Tad viņš gāja savu ceļu . . .
Mājās pārnācis, viņš apsēdās pie galda un pārdomāja savu šīs dienas gā-

jienu . . . Lūcija, nemanot tam pienākusi, saņēma viņa galvu un lūkojās silti un

pētoši viņa acu dzīlēs . . .
«Nu?! ...»

«Kristaps ir sevi pārspējis, tu būsi brīva,» viņš paskaidroja
.. .

«Es šodien

dabūju nojautu, cik dziļa var būt cilvēku traģika un cik liels var būt viņu garī-

gais izmisums un posts .. . Kristaps patlaban atronas zaņķī, un viņa dvēsele deg
sarkanās liesmās

.
. . Kad tā būs izdegusi no visiem kaislību sārņiem, tā tīra un

šķīsta pacelsies pār mums visiem! Kristaps patlaban pārdzīvo dziļu traģiku, bet

viņš reizi celsies ...»

Trīsdesmitā nodaļa

Varēja būt augusta beigas, kad Kārlis piegāja «Baltijas Vēstneša» redakcijā

pēc sava romāna pēdējā honorāra. Avīze patlaban bija kā iznākusi, bet priekš-

puse tai ar sēru malām un saturs vēstīja: vecais Dīriķis miris!

No nelaiķa brāļa Džona, kas vadīja avīzes saimniecisko daļu, Kārlis dabūja
tuvākas ziņas. Vecais Dīriķis pēdējās dienās pārvests no Arensburgas uz Zasu-

lauka ūdensdziedniecību, bet tur nomiris. Esot jau apģērbts un nolikts uz miroņu

gultu, bet viss nācis tik piepeši, ka neesot vēl zārka. Arī Latviešu biedrības ru-

nas vīru sapulce sanākšot vēl tikai šovakar, tātad nelaiķim šonakt jāpaliekot
vēl tur. Bet, lai nu tas negulētu viens kā koka gabals, tad būtu ļoti jauki, ka

Kārlis ar vietējiem pārdaugaviešiem sarīkotu pie viņa šonakt goda vakti. Arī stu-

denti
par to jau runājuši, bet droši tas neesot zināms .

. .

Tā Džons Kārlim lūdza, un viņš nevarēja atteikties. Pie tam viņš juta, ka,

neraugot uz visām domu starpībām, Dīriķis bija viņam viena no tuvākām per-

sonām. Viņa laikrakstā tas bija izpelnījies savus pirmos rakstnieka piešus.
Neliktā laikā viņš ieradās Zasulauka ūdensdziedniecībā.
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Līķis bija jau uzstādīts dziedniecības oranžērijā, guldīts skaisti dekorētā gultnē.

Nelaiķim apģērbti viņa jaunie svārki un ordenis pie krūtīm!
.. . Visapkārt tam

dedza sveces, un augu mājā svinīgs klusums
. . .

Bet studenti neradās, un Kārlis solo arī negribēja vāķēt. Viņš tādēļ aizgāja

pie kāda necik tālu dzīvojoša tautieša, dzeltenā bodnieka P. Tas bija pazīstams
kā darbinieks Jonatāna biedrībā un cīnītājs līdz ar Liekneju pret vāciešiem Hipo-
tēku biedrībā. Viņš turēja šo vīnūzi, ko tautas mute bija nokristījusi par «dzel-

teno bodi», tādēļ ka māja bija dzeltenā krāsā. Tur tas_ sastapa vēl Zasulauka

stacijas priekšnieku G. un tās pašas stacijas telegrāfistu S.223

Neviens no tiem nebija Dīriķa piekritējs, bija pat ar viņu plēsušies, piemē-

ram, kases lietās, un S. pat vēlāk izvērtās par sociāldemokrātu. Bet neviens no

viņiem neatsacījās, kad Kārlis tos uzaicināja doties uz dziedniecību un parādīt

nelaiķim pēdējo godu.
Četri vīri nosēdēja pie Dīriķa zārka un pārrunāja viņa darbus. Visi sajutās

cilvēcīgi, un nekāda tiesāšana nenotika. Katrs savu taisnību paturēja pie sevis.

Un, kad izrunāts bija viss, tad pātarus arī viņi neskaitīja. Trumpas līdzi bija,
sita prefransu līdz pāri saules lēktai. Vecais Dīriķis likās it kā smaidām, jo tā

vien bija tas pareizais! Ari viņš savā mūžā bija arvien labāk piesitis uz dūzi,

nekā skaitījis pātarus . . .Reti omulīgi pavadītājiem paritēja nakts labā saticībā ar

mirēju
.
.

.

Bet, kad tie gāja uz mājām, tad ārā bija tāds savāds piekvēpis gaiss, ka

cilvēki spļāva melnus putekļus kā rijā . . .

Tad nāves vēsts izplatījās pa visu Rīgu un pa visu tautu. Laikraksti darīja
savu. Rīgas Latviešu biedrība savu. Dīriķis zārkā tika pārvests uz «māmuļu»,
kur zālē bija ierīkots katafalks, grezni dekorēts, un krāsnešu goda vaktis, tāpat kā

pie Kalniņa, Valdemāra, Baumaņa un citiem. Izvadīšanas dienā nebeidzamas ru-

nas, neskaitāmas delegācijas un nepārredzami pavadītāju pulki! Sēru lentes,

muziķa un karogi! . . .
Pēc tam dzīve ritēja atkal parasto gaitu

. . .

Kārlis manīja, ka viņu arvien smagāk nospiež dzīves nasta. Viņa saimnie-

ciskie izdevumi auga augumā, bet ienākumi līdz ar romāna izbeigšanos katastro-

fiski • samazinājās. Jau tagad viņš ar visu šo romāna honorāru tikai ar mokām

bija varējis segt savas vajadzības, bet tas nu bija cauri, un ko nu?! . . . Otru

tādu darbu tik drīzi radīt tas nevarēja iedomāties, pēc tam kad bija atdevis tik

daudz no sevis projām, ziedojis savas labākās sirdsasinis un jutās iekšēji tik

tukšs, tik izlaupīts, ka ilgi tam nebūs ko dot. Viņš nāca pie bēdīga atraduma,
ka pie pastāvošām algām ar rakstniecību sevi uzturēt un vēl jo vairāk ģimeni
ir kaut kas neiedomājams! Savāda pasaule! Kritika viņu atzina, tauta slavēja un

lasīja kā reti kādu, tikai par viņa pārtiku neviens nerūpējās! . . .Prasīja gan, cik

burtlicim vajag ieņemt, lai tas varētu dzīvot, prasīja arī, cik kučiera algai vajag
būt lielai, lai ar to varētu cauri nākt, tikai neviens neprasīja, cik rakstniekam

vajag ieņemt, lai tas no sava darba varētu dzīvot. Un taču pie mazliet labas

gribas un pretimnākšanas no izdevēju puses šis jautājums būtu it labi nokārto-

jams, tāpat kā pie citām tautām.

Bet šie izdevēji, ko viņš bez rūgtuma nevarēja iedomāties, turējās cieti pie

līdzšinējā un ar visiem spēkiem centās piepaturēt līdzšinējo atalgošanas kārtību.

Savus grašus tie cieti aizpogoja savās kabatās, bet neskopojās ar patriotiskiem
un pamācošiem vārdiem. Agrākie tautas darbinieki rakstījuši aiz tautas mīlestības,

aiz patriotisma un nav nemaz slikti rakstījuši, tādēļ ka tiem jāraksta. Cits viss

tiem blakus lieta! Tagad rakstnieki par saviem darbiem jau saņemot naudu un
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gribot pat no rakstīšanas dzīvot. Tie neesot vairs ideālisti, bet profesionāli. Bet

latviešu tauta esot tik maziņa, ka nevarot samaksāt un atalgot rakstnieku profe-
siju, un iekš tam slēpjoties tā traģika! Lai taču palūkojoties uz aktieriem un

gleznotājiem, kuriem nemaz labāk neejot
.
.

.

Varbūt ka tas tiesa, bet neviens cilvēks nevar un negrib tā tieši zemē ielīst...
Neviens negrib apkrist no kājām un palikt ceļmalā, bet lūko kaut ko darīt, lai

savu dzīvību vilktu!. . . Vai nemest viņam rakstniecību un nepāriet uz citu arodu?

Ja viņš dzeju tik ļoti nemīlētu un tās citas vietas jau tā būtu dabūjamas?! Kā

lai viņš glābjas? Naudu uzpumpēt viņam arī lāgā vairs nebija iespējams, un, ja
arī to varētu, tad tomēr ar to nekas nebūtu līdzēts. Tas padarītu viņa stāvokli

uz priekšu vēl jo grūtāku.
Te viņš iegādājās, ka tam vēl pienākas mantojuma daļa no Ērgļiem. Viņš

tādēļ izbrauca uz Ērgļiem ar tēvu izrunāties, varbūt ka dabūs kādu daļu.

Ceļā uz laukiem tas iedomājās, cik labi būtu, ja viņš ar sievu un bērniem pa

vasaru varētu nodzīvot Ērgļos pie spēcīga lauku ēdiena, veselīgā gaisā. Viņa mī-

ļās memītes gādībā! Zem citādiem apstākļiem tas būtu itin labi iespējams. Bet

tagad, cik viņš pazina savas memītes uzskatus, tad viņš tai nemaz nedrīkstēja
minēt par saviem ģimenes apstākļiem. Ja viņa memīte zinātu, ka viņas mīļais

dēliņš dzīvo nelaulājies ar paklīdušu sievu, sapinies ar to Plaušu padauzi, tā

būtu bijusi viņas nāve! No šī satricinošā atklājuma tam vajadzēja viņu pasargāt

un savus apstākļus viņai noslēpt.
Turpretim ar tēvu tas- ir citādi. Tas ir vīrieša cilvēks, ar kuru var izrunāties

prātīgi, kurš varēs mierīgākām asinīm noklausīties viņa kļūmīgo likteni un to sa-

prast. Bet jau iepriekš viņš to nokodināja mātei par to neko nesacīt.

Tēvs arī, manāmi apmierināts, to visu noklausījās un sajuta it kā gandarījumu.

Pagājušo reizi dēls viņam bija tā kā pāraudzis pār galvu, tas sajutās pret viņu
tik maziņš, tik maziņš . . .

Tagad nu viņa priekšā stāvēja tāpat cilvēks ar savām

vājībām un klizmām, un viņš vēl var noskatīties uz savu gudro dēlu kā no aug-

šienes. «Nemaz tā nav, kā dažreiz izrādās,» viņš pie sevis nodomāja.
Kārlis vēl aizrādīja, ka viņa apstākļi tādi, ka viņam daļa no mantojuma ne-

pieciešami vajadzīga.

«Slikti, pavisam slikti,» tēvs norūca un kratīja savu pīpi. «Nepadodas tā la-

bība vairs un nemaksā arī vairs nepavisam! Ja jau tu nu pastāvi uz to, ka man

vajag maksāt, kas pie pagasta tiesas norakstīts, labi, — es gādāšu!
.. .

Pārdos

kādu barokli, kādu slaucamu govi, pietiks ar mazāk pavalga. Bet tad Teidori es

uz Rīgu vairs nevaru sūtīt študierēt
.. . Neko darīt

...
lai stājas ārā un iet

arklam pakaļ
.
. .»

To nu Kārlis nepavisam negribēja. Caur viņu brālim lai tiktu laupīta izglī-
tība un vēl augstskola, kurai pēc viņa atziņas tik liela nozīme . . . «Viņi nevar,

viņi nevar... tāda atbilde vien it visiem!» viņš pie sevis rūgti nodomāja. «Bet

nevienam neienāk prātā: vai tad es varu?!
. .

.»

Viņš tēvam attēloja tuvāk
savas vajadzības. «Divi bērni, sieva, uzkopēja, tās

ir četras mutes, kuras pastāvīgi kust. Drēbju lupatas arī katram savas vajadzīgs.
Tad gan vajag padomāt, — un vēl pilsētā, kur par visu jāskaita skaidra nauda.»

«Nu, jā, vienam jau tā dzīve citāda, piespiedies, kur redzi!» tēvs piebalsoja.
«Un vēl pilsētā saprotu, saprotu! .

. .
Nav nekāda laime mūsu dienās no

tās precības ... Jā, kad vēl no sievas kas ienāk! Tu jau nu gan, dēls, esi nošā-

vies pavisam ... Ja jau viņa pie ta Viķilda nedzīvoja, vai tad viņa pie tevis

dzīvos?»

«Tā ir mana darīšana!» Kārlis kaitināts iesaucās
..

. «Tas taču bija mans
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goda pienākums . . . Vai es pavisam citādi maz varēju? Kādi jums visiem te uz-

skati?! Kādēļ tad viņai ar varu uzspieda Viķildu . . . viņš pats to tagad atzīst...»
Tēvs noraustīja kamiešus, it kā sacīdams: «Kas man tur par daļu? Tu jau

pats dzīvosi ar viņu, ne cits ...
Ka viņa no sava vīra aizgājusi, to jau visa

pasaule zin . .
.»

«Kādēļ jūs man nedevāt Ērgļus?» Kārlis atcirta
.. .

«Tad viņa nebūtu pie

Viķildas aizgājusi un arī viņu atstājusi. Viņa tūdaļ būtu kļuvusi mana sieva,

Ērgļu saimniece . . .Bet jums tur bija savi aprēķini! ...»

Tas bija temats, par kuru vecais Ērglis labprāt nemīlēja runāt. Aizbildinā-

damies ar nevaļu, tas sarunas pārtrauca. Un Kārlis arī taisījās atpakaļ ceļā.
Māmulīte gan nožēloja, ka viņš tik ātri brauc projām un nepaliek kādas die-

nas ilgāki. Viņa to ļoti nopaijāja tāpat kā agrāk, deva tam arī līdzi labu ciema

kukuli. Sviesta cibu, pāris siera rituļu. Tāpat kā agrāk, lai gan viņa atvestais

ciema kukulis šoreiz bija pavisam niecīgs. Un tēvs atkal pats pavadīja viņu uz

staciju. Šķiroties viņš tam iespieda 25 rbļ. saujā. «Se, vairāk nevaru, ja nu tu

gribi, lai to Teidori vēl tālāk sūtu! Varētu jau arī varbūt citādi pie to vienu

tev palīdzēt, ja tev būtu skaidra māja. Kad mēs Teidori nodotu pie tevis kostē?

Visu to, ko mēs dodam, jau viens nevar noēst, paliktu pāri citam arī! . . . Bet

tev jau nav skaidras tās būšanas ...»

Kārlis atvadoties atmeta vēsi ar roku . . . «Nu, jā, jā . . . dariet, kā gribat . . .»

Sezona atkal bija sākusies. Kārlis un Lūce, lai nepelnītu kādu kapeiku, ap-

meklēja čakli visus «skatuves mēģinājumus» un «dziedāšanas proves», kādas vien

bija noliktas. Ka viņi lielu neko nevar gaust, to viņi it labi zināja, bet cerēja, ka

honorāri šoreiz tiks izdalīti taisnīgāki.
Dīriķa nāve, cik manāms, bija atstājusi lielu iespaidu, it sevišķi uz teātra di-

rektoru Rode-Ebelingu. Tas bija zaudējis savu drošo balstu un dzīvoja tagad

neziņā. Pēc veca paraduma tas gan vēl palamājās un palādējās arī, bet bez

sevišķa «šneida», ļāva aktieriem dažreiz darīt, kā viņi grib, un neievēroja viņu
grēkus. Uz sodīšanu arī vairs nebija tik ātrs kā agrāk un, ja sodīja, tad tikai

visnepieciešamākos gadījumos. Ar vārdu sakot, tas bija ļoti politisks un izsargā-

jās iestigt ar aktieriem kādos konfliktos. Viņš noprata, ka viņa stāvoklis nav

vairs drošs.

Tikai ar Duburu tam nekādi nebija iespējams sadzīvot. Tas bija pārāk ner-

vozs un runāja pastāvīgi par algu paaugstināšanu. Teātra komiteja jaunai sezo-

nai sāka līgt aktierus un bija uzdevusi direktoram apjautāties pēc viņu prasī-
bām. Rode-Ebelings to paziņoja aktieriem un uzņēma katra prasību rakstiski,

lai varētu tās komisijai priekšā celt. Tas ir, viņš jau nevarot sacīt, vai komisija

viņu prasījumus pieņemšot, bet katrs lai uzdod, ko viņš grib.
Duburs gribēja piecdesmit rubļus mēnesī, kas esot viņa conditio sine qua non!

«Also Sie fordern monatlich fūnfzig Rubel?» Ebelings ar manāmu uztrau-

kumu atzīmēja. (Tātad jūs prasāt mēnesī 50 rbļ.?)
«Ja, — aber darf man das auch tun?!» Duburs asi ieminējās. (Jā, bet vai

to arī drīkst?)
«Ih nun, komische Frage!» direktors saviebies iesaucās. «Gevviß darf man

das
. . .

das Comitee darf aber auch acceptieren oder nicht
.. .» (I, nu, jocīgs jau-

tājums. Zināms, ka drīkst, bet arī komiteja drīkst pieņemt vai ne.)
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«Aber ich mochte ihre Meinung hdren, ob es mir auch zukommt?» Duburs

dzēlīgi turpināja. (Bet es gribētu dzirdēt arī jūsu domas, vai man tas pienākas?)
«In dieser Frage habe ich ūberhaupt keine Meinung,» direktors attrauca.

«Ich bin artistischerLeiter und habe mit vvirtschaftlichen Fragen nichts zu thun!»

(Šinī jautājumā man nav nekādu domu. Esmu mākslinieciskais vadītājs, un man

ar saimnieciskiem jautājumiem nav nekādu darīšanu.)
Uz to Duburs iejautājās, vai tie 50 rubļi, ko tas piezīmējis, ietilpst saimnie-

ciskā vai artistiskā jautājumā?

«Atstāju šo jautājumu neatbildētu,» Ebelings strupi nobeidza sarunu.

Tad tie stājās pie saviem dienas darbiem un pārrunāja, ka drīzumā būtu

jāuzved kāds viencēliens, kurā arī Duburam būtu loma.

Duburs atbildēja, ka viņš šo lomu nepazīstot, jo tāda viņam nekad neesot

bijusi
.. .

«Viņa jums ir «jā» bijusi,» direktors uztraucās.

«Man viņa nav bijusi!» Duburs pastāvēja.

«Jā!» direktors paaugstinātā balsī sauca.

«Nē!» Duburs sauca vēl augstāku.
«Jā!» direktors diktāki un augstāki.
«Nē!» Duburs viņu pārtrumpoja vēl augstāku.

«Jā!» direktors, saņēmis visus spēkus, kāpj vēl augstāku.
«Nē!» Duburs vēl skaļāk nobeidz ar augsto «c».

Nu direktoram vairs nebija kur tālāk iet, jo vēl augstāk un skaļāk tas

nespēja. «Die Probe ist aufgehoben!» tas pasludināja un aizgāja.
Sis gadījums nepalika bez sekām. Ebelings sodīja Duburu ar to visaugstāko

soda mēru, ko pielaida viņa amata vara, proti, ar
XU mēnešalgas atvilkumu. Bet

saviem paziņām tas sūrojās, ka tas neko nelīdzēšot, jo Duburs ne ar kādu nau-

das sodu neesot savaldāms. Viņš vairs nezinot, ko ar šo cilvēku iesākt!

Bet šoreiz Duburs sodu tā bez ierunas vis nepieņēma, bet pārsūdzēja pie ko-

mitejas. Tā sprieda ilgi un pamatīgi, bet izdeva tomēr galu galā direktoram

taisnību. Tad Duburs no Latviešu teātra izstāja.

Viņš bija nācis uz domām nodibināt Rīgā blakus teātri. Uz to viņu pamudi-

nāja Ādolfa Alunāna piemērs, kurš pēc savas atstāšanās no Latviešu teātra arī

sarīkoja Rīgā izrādes. Pēc tam kad bijušais Latviešu teātra aktieris Jurjānu And-

rejs bija uzņēmies saimniecisko vadību, tās bija kupli apmeklētas un deva labus

panākumus. Kā noderīgu vietu šim nolūkam Duburs bija izraudzījies Vācu

Amatnieku biedrību. Viņš bija runājis arī ar «Dienas Lapas» un bankas kun-

giem, kas bija piesolījuši viņam naudas pabalstu un priekš pirmās izrādes izde-

vumiem rezervējuši jau 300 rbļ.
«Tie vīri ir labi, tos tikai vajag prast izlietot!» Duburs lielījās. Un, tā kā

viņš bija vēl sarakstījis kādu lugu «Pie nabadzības sliegšņa», tad viņš no sava

nodoma vairs nebija atturams. Viņam bija daudz draugu un paziņu starp Jel-

gavas aktieriem, kas viņam bija piesolījuši spēlēt par velti, un arī Lūcei bija

jāuzņemas loma
..

. Zāli tas nolīga diezgan lēti un vēl uz pirmajiem svētkiem,

tā ka varēja cerēt, apmeklētāju būs milzums.

Izrādījās, ka priekš lietas
gan

iekustināti «Dienas Lapas» galvenie vīri, bet

ne masas, kas aiz «Dienas Lapas» stāv. leradās jau visi smuki un godīgi uz

izrādi: Pūcīts ar savu kundzi, Olufejevs ar savu un citi. Bet citādi, neraugot uz

pirmo Lieldienu, zāle pavisam reta. Aplausi arī ļoti vidēji un konvencionāli. 224

Duburs, kā varēja redzēt, par šādu iznākumu bija ļoti notriekts un ilgi vairs

nedomāja par jaunas izrādes sarīkošanu. Arī uz laukiem un citās pilsētās, kur
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tas uzstājās ar patstāvīgiem koncertiem un izrādēm, tam gāja diezgan plāni. Vēlāk

izrādījās, ka visizdevīgāk pieturēties pie šādas taktikas: labāk lai rīko lauku

biedrības un uzaicina viņu un citus spēkus par noteiktu honorāru. Tam nebija
vairs nekādas rūpes par

izrādes sarīkošanu, un tas, kas solīts, bija drošs. Arī

publikas bija diezgan, piekrišana liela un aplausu, cik vajag!
Bet arī Rode-Ebelings pie Latviešu teātra viņu ilgi vairs nepārdzīvoja, jo

viņš, kā pats izsacījās, nevarēja ilgi izturēt neziņas stāvokli. Bez tam arī viņa
soda gadi pie «Būhnengenossenschaftes» bija izbeigušies, tā ka viņu vairs nekas

nekavēja atgriezties atpakaļ uz «faterlandi» un pieņemt vietu pie katra vācu

teātra. Lai gan viņš savu vietu vēl nebija atteicis, arī viņam tā nebija atteikta,

tad taču neatlaidīgi gāja baumas
par

direktora maiņu. Ka Ebelings vairs nebūs,
tas visiem likās skaidrs, bet, kas būs jaunais direktors, par to, lūk, visi galvas

lauzīja.
Kārlis ieradās «Baltijas Vēstnesī» pie Krūma. Tas viņam stādīja priekšā pa-

druknu, jaunu cilvēku kuplām, brūnām ūsām un vaļsirdīgu, smaidošu skatienu.

Fricis Kārkluvalks, «Baltijas Vēstneša» jaunais redaktors vai, labāki sakot, līdz-

redaktors. Tā kā Vēberam bija vēl otra avīze un uz laukiem mājas, tad viņš

«Baltijas Vēstnesim» varēja ziedoties tikai trīs dienas nedēļā. Otras trīs rīkojās
Kārkluvalks. Par to viņš atkal tās trīs dienas, kad Vēbers strādā, ir brīvs un

tam nav jānāk uz redakciju. Tā viņi patlaban bija nolīguši.
Arī Krūms Kārkluvalku tikai tagad pirmo reizi vaigā redzēja, lai

gan viņu

sen jau cienīja un vēlējās ar viņu kopā sadzert šņapstu. Cienīja viņš to tekoša

stila dēļ, jo Kārkluvalka iesūtīto rakstu korektūra viņam bija tik viegli lasīt, ka

viņš sajuta tīri svētdienu. Tā kā viņš neprasīja domu, bet tikai veikli sakārtotus

teikumus, tad Kārkluvalks, pēc viņa ieskatiem, bija viens no latviešu ģēnijiem,

par kādu tas viņu stādīja arī Kārlim priekšā.
Kārkluvalks atkal savukārt priecājās iepazīties vaigu vaigā ar rakstnieku, kurš

vispār atzīts un kura darbus tas tik daudz lasījis. Viņš tādēļ uzaicināja Kārli

līdzi uz «māmuļu», kur vēl citi biedri no Tērbatas iebraukuši.

Tur viņi sastapa Plutu Vili (vēlāk Olavs), 225
mag. Birzmani226

un citus.

Visi «pagodinājās» iepazīties ar ievērojamo latviešu rakstnieku, kuru vēl nepazina.
Birzmanis patlaban ēda paprika šniceli (ko tas ļoti mīlēja), noslaucīja ātri ar

salveti muti un spieda Kārlim sirsnīgi roku. «Tas ir labi, tas ir labi, rakstnieka

kungs, uz priekšu tās lietas ies citādi! Mēs, letoņi, par to gādāsim. lejauksimies

vairāk Latviešu biedrības dzīvē un teātra vadībā. Plutu Vilis ir jau ievēlēts teātra

komisijā, un es patlaban tieku kooptēts. It visu mēs izrādīsim, ko latviešu rakstnieki

sarakstīs, un gādāsim arī, ka tie pēc iespējas tiek labi atalgoti ...»

«Tas jau ļoti iepriecinoši,» Kārlis atbildēja. «Latviešu rakstnieku materiālais

stāvoklis šimbrīžam patiešām fragmentarisks.»
«Nu būs citādi!» Birzmanis ķērās klāt atkal pie savas paprika šniceles. «Mēs,

letoņi, ieskatām rakstniekus oar saviem cilvēkiem un izlietosim visu savu iespaidu,
lai uzlabotu viņu stāvokli. Mēs te Rīgā nometušies lielākā skaitā, un mūsu

iespaids biedrībā būs stipri jūtams. Visas tās lugas, kuras līdz šim nav izrādītas,

tagad tiks uzvestas. Vai jūs esat ko dzirdējuši par kādu iesūtītu lugu «Vai-

delote»?»

«Tā
pa ausu galam,» Kārlis atbildēja. «Reiz Dīriķis izteicās, ka to nevarot

izrādīt technisku neiespējamību dēļ, un arī cenzors to strīpošot. Veca pagānu
ticība tur esot nostādīta augstāk nekā kristīgā ticība,» viņš vēl smiedamies

piebilda.
«Maza vaina!» Birzmanis attrauca. «Kas attiecas uz cenzoru, tad tās vietas
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it viegli var pārtaisīt. Un technisko līdzekļu dēļ? Na, — un kādas lugas vēl nav

izrādītas. Protams, tas maksā drusku naudu, un mūsu teātra komisijas locekļi

ļoti baidās no izdevumiem. Bet šinī punktā es esmu uz miera vajadzīgo naudu

izlikt vai atlīdzināt tos zaudējumus, ja izrādes patiešām nesegtu izdevumus.»

Še jāpiemin, ka Latviešu biedrībā jau strādāja II Rīgas krājaizdevu biedrība

letoņiem par jo lielu svētību un atvieglinājumu kredita lietās. Jo tagad par viņu
kreditu vairs nebija noteicēji Pūcīts, Bisnieks un Olufejevs, bet pašu biedrības

pīlāri un filistri. Ja tikai «pašu cilvēkam» bija kāda laba ideja vai drošs uzņē-

mums, to varēja it labi realizēt. Tā Birzmans, kurš bija farmakoloģijas maģistrs,

ar II Rīgas krājaizdevu biedrības kreditu atvēra Rīgā lielu aptieku preču ma-

gazīnu,
kura drīzi kļuva populāra visā tautā.

«Un kas tas lielākais,» maģistrs turpināja, «lugu ir sarakstījusi sieviete zem

pieņemta vārda Aspazija. 227 Vai zināt, tā ir liela sieviete! Kas tur par vārdiem,

tēliem un lāstiem! Tā kas latviešu rakstniecībā vēl nav bijis! Zināms, luga ir

jāpārstrādā, tā viņu izrādīt nevar! Bet es rakstnieci pie tam piedabūšu
.
. .»

«Jūs viņu pazīstat?» Kārlis jautāja. «Esmu kaut ko par viņu dzirdējis
. .

.»

«Viņa mani apciemoja,» Birzmans paskaidroja. «Es jums saku, tā ir liela

sieviete! Gan arī tai personīgi piedzīvojumi — no vīra caurgājusi .
.
. Mazs de-

fekts, protams (uz ko Kārlis viegli nosarka), bet lielās dzejas dāvanas atsver

visu. Visā drīzumā jums būs izdevība iepazīties ar viņas poēmu «Saules meita».

Tur tādas gleznas, izteiksme un drosme, ka mēs, latvieši, varam būt lepni uz to.

Drīzi šo poēmu jūs varēsiet lasīt «Austrumā». Jā, Ērgļa kungs, jums ceļas ievē-

rojama konkurente.»

«Tas nekas!» Kārlis attrauca. «Jo vairāk darbinieku, jo labāk. Latviešu

rakstniecība jau ir vēl tik neiztaisīta un tukša
. . .»

Kamēr maģistrs piegrieza vērību atkal savai paprikai, Kārlim otrā pusē pie-
sēdās Plutu Vilis, pēc savas dabas rāms un apdomīgs, kurš runājot izteica drī-

zāk vārdu
par maz nekā

par
daudz. «Jums taisnība,» tas sacīja, «latviešiem

patiešām vēl maz rakstnieku un vēl mazāk labu rakstnieku. Uz katriem 100 cil-

vēkiem vajadzētu nākt vienam rakstniekam, tikai tad mēs nodrošināsim savu

kultūru.»

«Tikai vajadzētu painteresēties arī par to, no kā lai tie rakstnieki dzīvo,»

Kārlis rūgti piebilda. «Citādi mēs pavairosim tikai savu proletāriešu armiju . .
.»

«Protams, ka arī par to ir jāgādā,» Vilis atteica. «Tādēļ lietām vairs nevar

atļaut iet to gaitu kā līdz šim. Mēs, letoņi, kā jau maģistrs jums stāstīja, uzsāk-

sim jaunu virzienu. Tagad mēs te Rīgā esam diezgan lielā skaitā, un arī pats

biedrības priekšnieks ir mūsu. Mūsu vecākie filistri gan, diemžēl, ierūsējuši. Esmu

Rīgā jau gandrīz gadu un esmu diezgan noskatījies. Dzīvoju pie Mikentāliem un

redzu, cik tās tautības ir mūsu večiem viņu privātā un māju dzīvē. Jā, biedrībā,

te jau viņi runā diezgan smuki, arī darbinieki viņi ir lieli, ja neattiecas uz lielo

melno darbu. Bet māju viesībās, — es varu to teikt par Mikentāliem, — tiek ielūgti
vācieši vien. Ja tur kāds rets latvietis iemaldās, tad tas ir tikpat kā baltais zvir-

bulis! . . . Un tautai pati cienīgā parādās tikai augstās svētku dienās. «Man muß

sich doch mal dem Volke zeigen
.
. .»»

«Vai tas var būt?!» Kārlis neticīgi iesaucās. «Advokāts Mikentāls taču viens

no dedzīgākiem latviešu patriotiem.»

«Viņš tur nekā nevar darīt, viņa pati velk uz vācu pusi,» Plute paskaidroja.

«Viņš ir nelaimīgs vīrs, es viņa ādā nelīstu! Ne viņš, bet viņa ir tas kungs mā-

jās, kur valda pilnīgi vācu gars. Un tā tas ir dažam labam! Mēs uz to darīsim
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savu iespaidu. No latviešu inteliģences un turīgām aprindām mēs asimilēsim visas

spices, noņemsim, tā sakot, to kreimu .. .

Bet tādas mājas mēs boikotēsim
..

.»

Viņš apklusa, un viņu uzmanība piegriezās Fr. Kārkluvalkam, kurš biedriem

lasīja priekšā savu dundzeniski sacerēto dzejoli «Siena laikā».

«Sanāk visi, puišķen, meitēn.

Nu tik šourp pie sienkraušen.

Darbs diev' sveitib' mums ir teitan,

Barā līgsmīb' vien mūs dzen!

Teč', tu a', Peč, tu re',

Mazjān, krāps,
Sacērt laps,
Tad mēs ar drīz galā taps utt.»

Dzejolim bija vairāk pantu, un tas sacēla uz brīdi lielu jautrību, tā ka visi

citi runas pavedieni apklusa.
«Vai zināt, Ērgļa kungs, kādēļ man jūsu stāsti patīk un kādēļ tie paceļas pār

dažu labu citu?» Plute atkal iesāka, kad kņada bija apklususi. «Jūsu varoņiem
piemīt tā saucamais tikumiskais nervs, tie ir sirds cilvēki ar ētisku kodolu un

tādēļ simpātiski un var noderēt
par paraugu. Un tas ir vairāk nekā augstas,

gudras domas. Jo arī rakstos stāv: Kaut mēs arī runātu eņģeļu mēlēs, bet mums

tas trūktu, mēs būtu tikai skanīgs varš un zvanīgs zvārgulis . .
.»

«Pateicos
par atzinību,» Kārlis atbildēja. «Es

gan pavisam par to neesmu

domājis vai arī mēģinājis iepīt savos darbos kādu morāli.»

«Tad jums tas ir iznācis sirds vientiesībā un neapzinoties, kas daudz vairāk

vērts,» Vilis apstiprināja. «Strādājiet tikai tādā virzienā tālāk, un jūsu darbi

mūžam nevītīs
...

Es tikai to jums varu sacīt, ka jūs tiksiet podestēti. Jūs un

varbūt arī Aleksandrs Freimanis ...»

Kārlis beidzamo lāga neizprata, bet viņš nejautāja, kas ar to domāts, jo ne-

gribēja tālāk šinī jautājumā ieiet. Varbūt, ka Plutu Vilis zināja, ka viņš no

Selonijas izslēgts, un «podestēt» nozīmēja, ka viņi tam pasniegs Letonijas krāsas?

Bet varbūt tie bija izraudzījuši viņu par latviešu teātra direktoru un Freimani par

pirmo režisoru. Bet šādu posteni viņš nekad nebūtu pieņēmis.
Viņš tādēļ pārgāja uz teātra jautājumu. «Kādas reformas jūs te esat nodo-

mājuši? Un vai ir sagaidāma direktora maiņa?»
«Ka Rode-Ebelings vairs nebūs, tas ir jau drošs,» Plute atbildēja. «Kas

būs jaunais, tas vēl nav zināms, bet es domāju, ka tāds radīsies. Un reformas —

nu, par tām jāpadomā ...»

«Vai esat arī domājuši par atalgošanas un darba dalīšanas kārtību?» Kārlis

jautāja. «Tā jau pavisam nedabīga un netaisna. Direktors tiek atalgots puslīdz
lepni, bet pirmie aktieri nekad no tās bada algas nevar dzīvot, ja tie blakus

teātrim negrib piekopt vēl kādu citu amatu. Tāpat viņi netiek pie darba un nevar

pietiekoši attīstīt savas spējas, kas kavē teātra attīstību. Es
par to gribu rakstīt

avīzēs un lietu atklāti pārrunāt. ..»

«Tas nebūtu slikti!» Plute atteica. «Ir jādzird visādas domas, ja grib
notvert pareizo ...»

Tā pārrunājuši vienu otru lietu, viņi izšķīrās, jo Kārlim nebija ilgāki laika.

Viņam par visu svarīgākais tagad izvirzījās teātra direktora jautājums, par

ko viņš apņēmās nākt klajā ar garāku rakstu.

«Mīļā Lūcij!» tas, pārnācis mājās, aprunājās ar savu dzīves biedreni
.. .
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«Kurš no latviešu aktieriem būtu tas cienīgākais ieņemt Ebelinga vietu par lat-

viešu teātra direktoru?»

«Nu, tikai Duburs!» viņa pēc īsas pārdomas sacīja. «Tas ir no visiem mūsu

aktieriem tas spējīgākais un inteliģentākais!»
«Mūsu domas pilnīgi sakrīt!» Kārlis apstiprināja. «Es domāju, ka tās būs arī

vispārības domas. Mums viņš sevišķi nemaz nav jāieteic, jo konkurences izrādes

jau pašas pierādīs, kurš tas īstais ..
.»

Viņš bija tai pārliecībā, ka valdīs atkal tā pati direktora pieņemšanas kār-

tība, kāda bija, kad piestāja Rode-Ebelings.

Viņš ķērās pie darba un rakstīja, ka algu izdalīšanas kārtība ir nepareiza.

Vienīgi labi nostādīts ir direktors, bet aktierus, kuri dabū tikai labu kabatas

naudu, ar to ciešāki nevar pie teātra saistīt. Tie ir spiesti pieņemt blakus nodar-

bošanos un tā izšķiež citur savu teātrim tik ļoti vajadzīgo enerģiju. Protams,

direktora cietā alga arī nav daudz lielāka, bet viņam bez tās vēl tiek piešķirti
15

proc. no skaidrā atlikuma, bet aktieriem tādu procentu nav. Labi apmeklētas
izrādes, piemēram, pa svētku laiku, dod direktoram simts un vairāk rubļu tant-

jema, un visvājākā darba dienas izrāde dod ne mazāk
par

25 rbļ. Galu galā pa

visu sezonu procentu salasās 3000—4000 rbļ., kamēr, maksājot skaidrā algā, direk-

tors būtu atalgots ar 2000—2500 rubļiem sezonā. Pārējā nauda tad paliktu aktie-

riem, kurus varētu ciešāki pie teātra saistīt.

Direktora procenti tiek attaisnoti ar to, ka viņš ar tiem ieinteresēts pie izrāžu

pacelšanas. Ir novērots tomēr, ka izrādes caur šo sistēmu var arī ciest. Jo, tā kā

kostimi un rekviziti tiek skaitīti pie dienas izdevumiem, direktors ieinteresēts iz-

vairīties no tādiem izdevumiem vai arī tos vismaz sašaurināt līdz minimumam, lai

neciestu viņa procenti. Daža laba luga caur to tiek nepietiekoši ietērpta, daža

laba, kura prasa labāku tērpu, tādēļ vien atbīdīta no repertuāra. Tātad tik no

artistiskā, kā arī morāliskā viedokļa lieta
prasa,

lai to nostāda uz citādiem
pa-

matiem. Jo galu galā teatrs taču nav veikals, bet mākslas iestāde. Mākslas inte-

reses tādēļ stādāmas pār visu.

Tāpat jāgroza arī teātra darba dalīšanas kārtība. Aktieriem nepieciešami

jādod priekšstāvniecība teātra komisijā, tā ka lai arī viņi var spriest līdzi par

teātra likteni. Netaisni ir, ka teātra komisijā var sēdēt it visādu arodu ļaudis, kas

dažreiz tālu no teātra lietas nost. Tikai tā profesija, kura ar teātra mākslu tieši no-

darbojas, nekā nevar sacīt. Lietpratējs caur to nodots nelietpratēja aizgādībā. Tāpat

nedabīgi ir, ka mums ir vienīgais režisors direktors, kuram pat palīga nav. Reži-

soru mums vajag vairāk, lai aktieri varētu savas spējas attīstīt arī šinī laukā un

specializēties. Tagad ikviens tēlojums var parādīties uz skatuves tikai tādā formā,
kā direktors to atzīst par pareizu. Bet ir vēl arī citi ceļi, kas ved uz Romu. Citi

režisori katrā ziņā pēc savas individualitātes no viņa nošķirtos, pie teātra attīs-

tītos daudzpusība, un ikviens lūkotu piemēroties vislabāki savai individualitātei.

Tas būtu liels solis uz priekšu.
Dažreiz ļoti grūti sašaurināt algu un grozīt kārtību, jo vadošās personas to

var ieskatīt par apvainojumu un viņu nopelnu neatzīšanu. Tagad turpretim, notie-

kot direkcijas maiņai, ir tāds laimīgs moments, ka iespējamas visplašākās un

visdziļākās reformas. Ne uz vienu te nav jāņem atskats, neviens te nevar justies

apvainots vai atbīdīts
...

te lietu var izšķirt no tīrā lietderības viedokļa. Tādēļ

žigli pie darba, lai radām jaunu teātra kārtību. Un tā joprojām, v. t. jpr.

Viņš deva savu rakstu izlasīt ari dažiem no pirmajiem skatuves spēkiem, un

tie bija sajūsmināti no tā. Tas sacelšot sensāciju. Tad viņš to nonesa «Baltijas
Vēstneša» redaktoram Vēberam.
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Tas to izskatīja cauri un arī atzina par ļoti lietišķu. Sevišķi viņa proponētās
konkurences izrādes būtu ļoti vietā. Bet, tā kā komisija jau esot pieņēmusi jaunu
direktoru uz pastāvošiem nosacījumiem, tad raksts nākot

par
vēlu un viņa

nodrukāšana nesasniegtu nolūku.

«Ko, ir jau ievēlēts?» Kārlis, tīri satrūcies, iesaucās, uz ko Vēbers pasniedza
viņam šīs dienas «Baltijas Vēstneša» numuru. Tur vietējā nodaļā bija paziņots,
ka teātra komisija savā vakarējā sēdē

par
Latviešu teātra direktoru nākamai

sezonai pieņēmusi Pēteri Ozoliņu, 228 kurš Drezdenē izglītojies dramatiskos kursos.

Par Duburu nebija minēts ne vārds?! Kas? Vai tad konkurences izrādes

nemaz netiks pielaistas? Nekāda sacenšanās?

«Bet tas taču nav pareizi!» tas iesaucās. «Kādēļ tad tik ātri steigt? Kur tad ir

tie pierādījumi, ka Ozoliņš taisni spējīgākais un noderīgākais teātra vadonis? Es

domāju, ka lieta būtu atklāti iztirzājama un tādēļ mans raksts būtu īsti vietā.»

«Zēl, ka tas nav nodrukāts agrāk,» Vēbers sacīja. ,«Tagad tas uz komisijas
lēmumu nevar atstāt nekādu iespaidu. Pēc tam kad viņa jau izšķīrusies, nākt ar

to klajā būtu. tikai lietas jaukšana. Jo teātra komisija galu galā ir atbildīga un

var rīkoties, kā tai vislabāk izrādās
par pareizu. Viņa var pielaist konkurenci un

iztikt arī bez tās. Es tādēļ gan būtu pretī, šī raksta nodrukāšanai tagad «Baltijas
Vēstnesī».»

To teikdams, viņš pasniedza Kārlim rakstu atpakaļ. Tā bija pirmā reize, kad

viņam no «Baltijas Vēstneša» tika atraidīts kāds raksts.

Atvadījies viņš devās projām, nemaz lāga nevarēdams apķert, kas noticis
.. .

Nejauši tas uz ielas sastapa Duburu un stāstīja tam visu notikušo, par savu

rakstu, Ozoliņa ievēlēšanu
...

un ka to lietu vairs nemaz negrib pārrunāt un ar

mākslīgiem līdzekļiem atstumj viņu (Duburu) no teātra vadības.

Bet Duburs pret visu to bija gluži vienaldzīgs. leskatījies viņa rakstā, tas at-

bildēja, ka tas jau ir itin labs, bet zem tiem apstākļiem, kādi viņam tagad, tas

nemaz nedomā pieņemt Latviešu teātra direktora amatu. Viņam ir radies labvēlis,
fabrikants Augusts Dombrovskis. Tas viņam izmaksā kārtīgi 50 rbļ. mēneša

naudas, kamēr vien tas papildina savu māksliniecisko izglītību. Viņš tādēļ nodo-

mājis likties uz sava indivīda izkopšanu un ņemšot pie kāda no slavenākiem pil-

sētas vācu teātra spēkiem stundas, lai iegūtu pilnīgi māksliniecisku un arod-

niecisku pamatu. Viņš griezies pie paša direktora Marteršteiga, bet tas viņam
ieteicis pirmo raksturu lomu tēlotāju Ekelmani229.

.
. «Un tad tu redzēsi, kad es

tad atkal uzstāšos kādā lomā!
.
.

.

Tas būs pavisam kas cits! . . .»

«Ja tu negribi, tā jau būtu tava darīšana!» Kārlis attrauca. «Tu jau varēji
atteikties no piedāvājuma, bet viņiem ar šo piedāvājumu vajadzēja nākt

...

Es

patiešām tos kungus nesaprotu, kā viņi varēja vienīgi Ozoliņu redzēt, bet tevi

neredzēt! Tu arvien esi tēlojis galvenās, viņš tikai otrās šķiras lomas. Tu esi

sarakstījis pāris teātra lugu. Lai kritiķi par tām kā spriestu, bet Ozoliņš nav

sarakstījis nevienas. Ka viņš bijis ārzemēs un ņēmis dramatiskus kursus, tas

viņam būtu tas «plus». Bet arī tu ņem kursus tepat iekšzemēs, un tad jau kon-

kurence
gan būtu izrādījusi, kurš pārāks . . .»

«Ē, ar tām ārzemēm un kursiem!» Duburs atmeta ironiski ar roku. «Vācijā
labu aktieru ir tik daudz, ka ar tiem var cūkas barot. Ja jau kursi viņam ko lielu

būtu devuši, tad jau mēs arī par viņu ko dzirdētu. Ka viņš Mecē debitējis vai pat

angažēts, par to gan lasījām, bet vairāk arī neko. Man pat tādas ziņas, ka viņš
teātri pavisam atmetis un strādājot Minchenē kādā alus brūzī . .

.»

«Nu, tāpēc!» Kārlis piebilda. «Kāds pamats tad komisijas kungiem taisni viņu
protežēt?» *
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«Ak, tu nesaproti!» Duburs attrauca. «Tur gan kādam interese būs. Esmu

tā kā pa ausu galam dzirdējis, ka kolēģe Akmentiņ jaunkundze viņam nobrau-

kusi pakaļ uz ārzemēm. Viņa stāv ļoti tuvu komisijas priekšnieka Baloža dzimtai.

Tev jāzin, ka Ozoliņš še Rīgā bija ne tikvien kā aktieris, bet arī tirgotājs. Savu

veikalu tas bija spiests likvidēt un no Rīgas aizbraukt. Bet komisijas priekšnieks,
koku tirgotājs Andrejs Balodis, viņam bija devis savu galvojumu kreditoriem.

Tas nu viņam būtu jāmaksā, ja Ozoliņš nemaksā. Izdevīgāki, ja tas pats samaksā,
bet tad viņam vajag dot iespēju. Kā direktors ar diezgan labiem ienākumiem tas

parādu pa mēnešiem vien nomaksās . . . Nu, vai tu saproti? . .
.»

«No tā stāvokļa gan,»
Kārlis atbildēja, «bet no teātra mākslas viedokļa pavi-

sam ne .
.

.»

«Es jau domāju, ka viņš uz Rīgu nemaz neatgriezīsies,» Duburs vēl piebilda.
«Bet nu zem tādiem apstākļiem jau var atgriezties! . . . Un par mani nebēdā

..
.

Es bez 50 rubļiem mēnesī pie Latviešu teātra nepiestāšu, un var būt, ka es savus

prasījumus paaugstinu pat uz 55 rbļ. mēnesī.»

Viņi izšķīrās. Tā kā Kārlim vajadzēja naudas, tas devās pie sava izdevēja,
kurš savu grāmatpārdotavu Tērbatas ielā 20 bija atstājis sava komija pārziņā un

pats izpildīja Latviešu biedrībā intendanta vietu.230 Ar to honorāra maksāšanu pie

viņa gāja ļoti vāji, jo par 10 rbļ. tas vairāk nekad nedeva
un, ja pie sliktas

dūšas bija, tad tikai 5 rbļ. Jā, brokastu viņš izmaksāja katrā laikā, ja vēlējās,
tikai tiešām vajadzībām ar naudu skopojās.

Šoreiz par pieci pārāk negāja, jo viņam bija pārāk slikta dūša. Un tādēļ viņš
lika priekšā pirms pie bufetes ar kādu konjaku noskalot slikto omu. «Ak, tas

Birzmanis un Plute nav izdarījuši, kā vajadzīgs,» tas pie sevis pukojās.
Tam bijis grandiozs plāns! Tas gribējis tikt ne vairāk, ne mazāk kā par

Latviešu teātra direktoru. Arī viņš to nekad nebija domājis, ka Ozoliņš kādreiz

griezīsies atpakaļ. Ka Rode-Ebelinga aiziešana tikai laika jautājums, tas viņam
sen jau bijis zināms, un to viņš glabājis pie sevis kā klusu noslēpumu. Itin dabīgi
tad uzdīdzis jautājums: kas būs viņa vietā teātra direktors? Brigaders tas nevar

būt, jo tam trūkst teorētisko zināšanu un tam pašam darīšana ar savu veikalu.

Duburs varētu būt nopietns kandidāts. Bet tas teātra komisijas locekļus vismaz

simts reižu nosaucis par ēzeļiem. Caur
savu. ātro dabu tas savu stāvokli tā samai-

tājis, ka tam nav ne mazāko cerību. Bet viņam pašam, Fridolam, attiecības ar

visiem tās vislabākās. «Runas vīri par mani būtu visi kā viens vīrs, — tikai tas

Plute ar Birzmani komisijā nav turējušies, kā vajadzīgs,» tas sūkstījās.
Kārlis viņu pētoši uzlūkoja, it kā negribēdams tam visam ticēt. «Labi, labi,»

tas ieminējās, «tavas personiskās īpašības ir simpātiskas! Bet kur tev priekš tam

vajadzīgās mākslas spējas?»
«Mākslas spējas?» Fridols it kā brīnodamies attrauca. «Vai tad tu nezini? . . .

Esmu ļoti stiprs dramatikā. Visā augstskolā neviens ar mani nevarēja sacensties

deklamēšanā.»

It kā nododams provi par savām spējām, tas sāka deklamēt kādu Sillera

dzejoli, bet ar tādu «ver\,» un «šneidu», ka Kārlim vajadzēja pabrīnēties.

«Jā, jā, tagad saprotu,» viņš sacīja. «Tu itin labi noderētu
par

direktoru.»

«Un latviešu tauta varētu lepoties, ka tai studēts teātra direktors,» Fridols

piebilda. «Tas būtu bijis tik skaisti, bet tam nebija notikt!
.. .

Bet kur tam Ozo-

liņam ronas tādi pabalstītāji? Cik man zināms, tad bez lielāka naudas pabalsta

viņš nemaz te nevarēja rādīties?»

Kārlis paraustīja kamiešus. «Parunā ar Duburu,» tas sacīja, «tas tev par to

lietu vairāk zinās pastāstīt . . .
Bet nu atvaino mani . . .

man ir jāiet . . .»
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Trīsdesmit pirmā nodaļa

Pienācis atkal ziedonis un līdz ar to sporta sezona, starp citu arī zirgu
skriešanās.

Kārlis vēl nebija spējis savus bērnus nokristīt, bet Lūcei jau atkal bija at-

skrējis jauns dēls. Par «Juri» viņi to apņēmās saukt un kristīt ar citiem reizē. Vēl

to nevarēja, jo Kristaps savu solījumu vēl nebija izpildījis. Tādēļ Kārlis kādu

dienu nokāpa pie viņa paraudzīt, kas tur ir?!

No mājas tas dabūja zināt, ka Kristaps līdz ar kungiem nobraucis

uz zirgu skriešanos. Šoreiz piedaloties arī lielkunga divi zirgi; vienu būšot jāt

pats barons. Visi citi nobraukuši lielajos medību ratos, tikai «freilene» palikusi
atpakaļ mājās, jo esot slima.

Izgādījās itin brangi, ka arī Kārlim uz šīm skriešanām bija «Baltijas Vēst-

neša» ieejas karte. Jo savus tik vajadzīgos ienākumus tas lūkoja drusku uzlabot

ar reportāžu. Tagad viņš uz viena cirtiena varēja ķert divas mušas: sarakstīt

referātu un sastapt Kristapu un ar viņu drusku parunāt.

Aulekšotājiem toreiz vēl nebija sava ceļa Zolitudē un tie iztika ar Rikšotāju
ceļu uz pilsētas ganībām. Arī šis ceļš ierīkojamās preču stacijas dēļ vairākkārt

grozīts un pārcelts. Aulekšotāji pirms turēja savu agro sezonu, pēc viņiem nāca

Rikšotāji. Tie vēl labi nebija beiguši, kad Aulekšotāji uzsāka savu rudens

sezonu; pēc viņiem atkal Rikšotāji.

Tagad patlaban bija Aulekšotāju pavasara sezona. Šodien skriešanās bija ļoti
interesanta caur dažiem numuriem, kuros piedalījās gan pazīstami, gan nepazīs-

tami favorīti. Barons fon Bimmelšteins piedalījās ar diviem zirgiem, ar savu

«Mirjamu» vispārējās skriešanās un ar «Hertu» kungu sacīkstē, jo šinī numurā

jāja paši zirgu īpašnieki un ne īrēti džokeji. Tādēļ visi viņa draugi un paziņas
bija ļoti ieinteresēti un ieradās uz šo skriešanos ar visām savām dzimtām. Sevišķi
attiecoties uz «Hertu», cirkulēja visādas leģendas. Tā esot brīnišķīgs lops, un

varot jau likt vienu pret desmit, ka viņa ņemšot pirmo «prizi».

«Herta», blakus minot, bija izvilinājusi šodien uz «placi» arī Pudiķi ar savu

Hertu, tāpat «švīgerfāteru» Starpinu ar savu kundzi. Ka barons savu brīnum-

ķēvi nokristījis viņu bērna vārdā, tie jutās patīkami aizskarti. Tādēļ, izrādīdami

viņai savu piekrišanu, tie gribēja turēt tikai uz «Hertu» un tikai uz viņu.
Blakus minot, Pudiķis nu bija īsts «švīgerzons» un bija pārvedis savu Hertu

pie sevis. Studijas viņš gan
vēl nebija nobeidzis, un tādēļ tas maksāja viņam

daudz uztrauktu brīžu un Hertai daudz asaru, līdz beidzot veco Starpinu pie-

dabūja pie tam, ka tas savu principu lauztu. «Pirms nobeidz savas studijas,» tie

atdūrās tikpat kā pret cietu klinti, «tad dari visu, kas tev patīk!» Bet nu tā stu-

diju nobeigšana vilkās no semestra uz semestri, aizķērās viens otrs eksāmens un

izjauca visu! Un tas viss vienīgi tās lielās mīlas dēļ! ... Pastāvīgi tev par viņu

jādomā, sirds kaist un ilgojas, — vai tu vari tā mācīties kā ar skaidru galvu.
Bet tā, — kad viņa pie manis, tad ir sirds tūliņ mierīg i: «Te jau tu nu esi un

man nekur neizbēgsi.» Tad var ar sekmēm nodoties studijām un vienā semestrī

panākt to, ko citādi pa trim un četriem semestriem nevarēja pastrādāt.

Ja vēl trāpās kāda laba vieta pirms studiju nobeigšanas, — uz precētiem
cilvēkiem tādās reizēs skatās arvien nopietnāki kā uz neprecētiem, — tad to var

droši pieņemt un visa tā studiju beigšana galu galā paliek nesvarīga. Vai visi tie

konsuli, eltesteri un banku direktori ir jau studijas beiguši? Un tomēr, kādas viņi

ieņem vietas!
...

Pie tam dažs labs vēl nav nobeidzis to vidusskolu izglītību .
. .
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Un papa pat! Vai viņš mūsu sabiedrībā kā tirgonis, pilsētas domnieks un bankas

direktors neizpilda savu vietu vēl labāk nekā tas studētais?

Tāds piemērs jau nu Starpiņam ļoti patika, tā ka viņam grūti nācās tur ko

pretim sacīt. Tomēr šis motivs vēl nebūtu bijis izšķirošais, ja tur nebūtu bijuši
vēl svarīgāki motivi. Un tiem sevišķi māte piegrieza savu vērību. Tie bija tie ilgie
brūtes un brūtgāna gadi, kas tīri vai palika kroniski. Aiztecējusi liela rinda gadu,

un Herta nav vairs jaunais meitēns, —
ir jau stipri pāri divdesmit pieciem

.. .
Un tad tie mūžīgi nepatīkamie jautājumi: «Kad tad nu tai jūsu meitai būs tās

kāzas?» Atsaukties mūžīgi uz vienu un to pašu studiju nobeigšanu diezgan ne-

veikli, jo tas it viegli var izsaukt jautājumu: «Jā, kad tad jūsu znots vienreiz tās

studijas beigs?»
Ko nu niekus! Galvenais te nav studijas, galvenais te tas, ka viņi šķirami

vairs nav. Un, ja tie nav šķirami, par ko tad te vilcināties? Nav jāgaida taču

vienīgi viņam, jāgaida arī Hertai. Bet tā nav nekāda dzīve, tā ir tikai tāda nīk-

šana. Viss, kas pie pūra vajadzīgs, viņai sagādāts ir, tādēļ lai iet kopā un dzīvo,

mācas, studierē, dara, ko grib! Ir jau pieauguši cilvēki un zin, ko dara
.. .

Un,

kas mums priekš mūsu bērna nodomāts, to mēs dodam.

Un, kad vēl Herta šos mātes spēcīgos motivus pabalstīja ar daiļām asaru

pērlēm savos skropstos, tad tēvs vairs ilgāki nevarēja un sacīja: «Lai notiek

dieva vārdā!»

Tās bija lepnas kāzas, un gandrīz visi seloņi tajās ieradās un saviem deķeļiem

uzgrieza virspusē raibās oderes. Ilgi par tām runāja, gandrīz vēl līdz tai dienai.

Vecais bija ļoti «splendids» un izpildīja Pudiķa vēlēšanos pēc lauku mājām, no-

pirka viņam Viķildas. Gan ne vairs par to cenu, par ko tās agrāk varēja da-

būt, — stipri dārgāk! Bet rēķins iznāca vēl arvienu, jo jaunieši caur to tika

atturēti no ārzemes kāzu ceļojuma, kas būtu izmaksājis milzu naudu. Mājas bija

gan izrentētas, bet saimnieku gals un dārzs palika viņiem, un te viņi varēja pava-
dīt savus medus mēnešus.

Jau apmēram pusgadu Pudiķis un Herta bija vīrs un sieva, bija laimīgi un

tagad, iebraukuši pilsētā, nodomāja savus vecākus apciemot arī jūrmalā. Pudiķis
baltās biksēs, zilganā kamzolī ar balto panamā galvā izskatījās piebriedis, drošu

skatienu un apņemšanos. Viņa bija tērpusies balti puķainā blūzē un kleitē. Zem

platās, diženās cepures un kuplām spalvām nokarājās «blondā copfe», ēnojās cēli

baltais vaigs un staroja zilās, burvīgās acis! Dzīvojot uz laukiem, tā tomēr bija
pratusi izsargāties no dedzinošiem saules stariem, kas taisa brūnu. Priekš tam

viņai bija ļoti noderīgi instrumenti, puķainais saules sargs un baltie diega
cimdi . . . Papa ar savu puķaino vesti un iesmēķēto jūras putu cigāru spici, no-

skatoties uz saviem bērniem, jutās pavisam apmierināts, tāpat mama ar savām

augstām, pufētām krūtīm un brīnumīgi augsto, plato cepuri.
Viss skriešanās laukums bija iežogots ar augstu dēļa sētu. Vienā malā, kas

pieiet pie ielas, lielie vārti. Tālāk no vārtiem uz vienu pusi lielais publikas pavil-

jons, celts no neēvelēties dēļiem amfiteātra veidā, ar sēdekļiem. Paviljonam

pretim blakus skriešanās ceļam, kas norobežots no publikas laukuma ar zemu

latu sētiņu, atronas starts. Paša laukuma vidū mūzikas paviljons, pār kuru plivi-

nājās Krievijas valsts karogs. Uz otru pusi no- vārtiem atronas totalizatora kases.

Uz laukuma starp šīm kasēm un lielo paviljonu kustas publika un sabraukušas arī

dažas ekipāžas, kas pieder skriešanās biedrības biedriem vai viņu tuviniekiem.

Starp citu redzami arī fon Bimmelšteina vāģi, kur Kristaps sēd uz bukas un visu

redz un dzird.

Pie lielajiem vārtiem divas kases strādā nosvīdušas, jo publika nemitīgi plūst
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iekšā, pilda tribinas un ari minēto publikai atstāto laukumu. Redz visādus ļaudis
no it visām Rīgas aprindām. Gan no pieklājīgām decentām, gan arī no tā sau-

camās «puspasaules» . . .
Redz biržas komitejas locekļus, ģildes eltesterus, pilsētas

domniekus, lieltirgotājus, sportsmeņus . . . Bet redz arī kurtizānes, koķetes un vien-

kāršas profesionālas no daudziem Rīgas atklātiem namiem. Viņas atnākušas še

«lietderīgi» pavadīt savu brīvo laiku. Kad viņas kādu pazīst, tās neliekas to

redzam un sargās uzsākt kādas sarunas vai koķetēšanas ar saviem klientiem. Vie-

nīgi kurtizāne — un tā ir tāda, kurai daudz dārgakmeņu — drīkst zagšus uz-

smaidīt saviem paziņām. Ar dārgakmeņiem mazāk bruņota kokote jau to neriskē,

bet vienkāršai prostituētai tāda izturēšanās var būt pat bīstama. Protams, ka

materiāls un miesa visām vienāda, — starpību iztaisa tie dārgakmeņi
..

.
Cilvēku drūzmai pieplūstot un laikam topot karstākam, gaisā jaucas staļļu

smarža ar cēlo heliotropu un arī rupjo pačuli. Apmeklētājiem pa lielākai daļai
rokā programas, kuras tie čakli studē vai pārrunā ar saviem kaimiņiem. Uz kā-

diem zirgiem ņemt, uz kādiem turēt? Lielākā daļa pavisam neziņā un rīkojas, tā

sakot, uz zila gaisa. Manāms arī junkurs Kuniberts Rabemanis. Tas pavirši pār-
skata savu programu un neliekas nevienu redzot. No saviem novērojumiem kā

sportnieks tas apmēram zin, uz ko turēs
.

. . Viņu vairāk saista pašu zirgu īpašī-
bas un spējas. Tur baronese ar kādām paziņām studē cauri programu un dzīvi

žestikulē. Tur Zana ar Olufejevu; tie arī skatās programā, bet vēl nav apņē-

mušies, ko darīt . . . Vispār dzirdama tāda tendence, ka «Herta»
ņems,

bet Zana

skatījās uz to skeptiski. «Jo, kad visi liek uz favoriti, tad vinniņš sadalās un tur

nav nekā. Bet var jau kādreiz favoritei misēties un «prizi» ņem konkurents, uz

kura maz likts. Tad naudas ir gubām!»

Olufejevs diaboliski pasmīnēja
. . .

Galu galā tas ļoti pareizs princips.

«Kad, velns, zinātu, uz ko tas Srolka tur?!» Zana iesaucās. «Viņam var droši

likt pakaļ, jo viņam iznāk arvien pareizi ...»

Viena daļa cilvēku tomēr izturas neuzkrītoši un klusu un ir jau ar sevi skaid-

rībā, par
kuru liks un turēs. Tiem tā ir profesija, no kuras tie dzīvo. Tie pazīst

visus šos zirgus, jo tie ir turfi no viņu agrākām sacīkstēm, zin, kādā samērā tie

viens ar otru, zin viņu distances, viņu ātrumu. Apceļodami vairākas pilsētas un

piedalīdamies pie turienes zirgu sacīkstēm, tie dažus zirgus pat pazīst personīgi.

Bet, ja arī nepazīst, tad tomēr uz drošu materiālu pamata kalkulē droši. Ne ikreiz

tie vinnē, bet
pa

lielākai daļai gan, jo iet ar savu lietu droši. Tikai viena lieta!

Daži zirgu īpašnieki slavenus favoritus izņem no apgrozības, lai citā pilsētā laistu

sacīkstē zem jauniem vārdiem gluži bez pagātnes. Tad kalkulēt ir grūti! Bet šie

profesionālie sportisti tad prot izsist cenu, šos nedarbus uzrādīdami. Jo tie tiek

stingri sodīti ar zirgu deklasēšanu un viņu īpašnieku izslēgšanu no biedrības.

Lielā laukuma vidū spēlē kareivju muziķa, bet neviens tai nepiegriež nekādu

vērību. Tiek jau svērti jātnieki un vieglākiem piedotas svina bumbiņas, kas lai

izlīdzinātu svara starpību. Nav vairs tālu, kad vajag sākties sacīkstēm, un visi tā

kā uztraukti. It sevišķi barons Bimmelšteins skraida apkārt tā, it kā tas būtu

saņēmis kādu sliktu vēsti. Arī baronese, lai gan liekas vienaldzīga, ir tomēr ļoti

kustīga, lai segtu savu uztraukumu. Starpina kundze jau pārreiz gribējusi ar to

parunāt, bet tā neredz ne viņu, ne viņas sveicienus. Un pašu baronu aizturēt viņa

nemaz neuzdrošinās. Tas nemaz nezin, kur pats gribētu *iet
.
.

.
no starta piepeši

drāžas uz totalizatoru, bet tad piepeši ierauga savu kučieri, uzlūko viņu ar tādām

acīm, ka vai to gribētu saēst! Kristaps, nolaidis acis, skatās caur pieri tikpat kā

bullis. Barons ātri apsviežas apkārt un steidzas atpakaļ, it kā novērsdamies no

kā riebīga.
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Ceļā viņš sastop atkal baronieti, kura saka: «Monsieur, jūs esat uztraukti! . . .

Labāk atsakieties no sava numura vai atlieciet to . . .»

Viņš nedzird un pazūd ļaužu ņudzeklī.
. .

Starpina kundze tā būtu ar viņiem parunājusi un izzinājusi, kā tiem iet!
...

Skatījās, kur jaunā baronese, bet arī to nekur saredzēt.

Beidzot tā ievēro Kristapu uz bukas, ar kuru "jau papa patlaban uzsācis sa-

runas, apbrīnodams viņa zirgus.
Galvu laipni palocīdama, viņa saka it kā sveicinādama:

«Itin pareizi, tas cilvēks jau ir no Bimmelšteiniem. Nu, kā tad
pa mājām

iet? Kādēļ tad baronese Izolde nav līdzi braukusi?»

Kristaps atņēma sveicienu, bet viņam šāds jautājums, kā rādījās, nebija visai

patīkams. «Nemāku teikt,» tas gandrīz noraidoši sacīja. «Teic, ka slima esot
. . .»

«Slima?! Ko jūs sakāt!» Starpina kundze it kā izbijusies iesaucās. «Piesarg
dievs, taču ne nopietni?! . . .

Nu teiciet, ar ko tad viņa īsti saslimusi? ...»

Kristaps kā nopliķēts klusēja
. . . Ko lai viņš teic?

.. .
Starpiņš viņu no šī neveiklā stāvokļa atsvabināja. «Ko tik daudz prasi, kas

sievišķu slimības visas var zināt!» tas apsauca savu otru pusi. «Es tādas nemaz

neņemu nopietni. Sievišķim drusku iesāpas pirksts, viņš tūdaļ slims
... Jā, mēs,

vīrišķi, kad liekamies, tad liekamies arī riktīgi . . .
Bet tāds sievišķis, te viņš slims,

te vesels
.
.

.

Nu tu jau pati zini pie sevis .
.
. Parunāsim labāk

par
ko citu. Tas

ir tas pats cilvēks, kas mums toreiz piedāvāja savas mājas .
.

.»

Bet mamai tas mazāk interesēja nekā likt manīt savus sakarus ar Bimmel-

šteiniem. Pagriezusies pret znotu un meitu, viņa sacīja: «Ko domājat, bērni,
baronese Izolde saslimusi! Tā tas cilvēks saka, Herta. Ej pati ar viņu

parunā . . .»

Tas tikai vēl trūka! Pudiķis manāmi saduga, un uz viņa vaiga savilkās sašu-

tuma ēna. Visu laiku jau viņi cik varēdami bija uzgriezuši muguras, lai rādītu,
ka viņiem nav nekāda sakara ar šīm sarunām ar kalpojošu garu. Te nu mama

tos gāza tīšu iekšā! Dusmu un kauna piesārtis, Pudiķis skrullēja savas labi kop-
tās, dzeltenās ūsas, un Herta piebalsoja ar lēnu plecu paraustīšanu un sūkstīša-

nos: «Ach! ...»

Bet mama ne uz kādām zīmēm neiegāja. Kā viņai darīt saprotamu, ka tas

neklājas? Kad viņa vēl lauzās tālāk, Herta ar manāmu sašutumu sacīja: «Ach,

nu, mama. Es taču zinu baronu adresi un varu turp noiet un apjautāties .. .

Kādēļ lai es runāju ar svešu cilvēku!? ...»

«Nūjā, tad vajag noiet aprunāties,» mama turpināja.

«Ach, jā jau, jā!» meita mina viņai uz kājām. «Neizturies tu taču tik

uzkrītoši ...»

Nu tikai mamai atausa gaismiņa. «Jā, jā . . . nerunāšu vairs . .
.»

Bet papus bija nācis pilnā «švunkā», un viņu apturēt nebija domājams. Vēr-

tēdams viņš sita Bimmelšteinu zirgiem uz krusta, apraudzīja viņu kāju vēzīšus,

pacēla astes un palūkojās zobos. Viņš tā varēja nosacīt zirga vecumu, īpašības

un enerģiju. Jo ne vienreiz vien savā mūžā tas bija pats savu zirgu turējis. Labi

pircis un appircies! Zaudējumi izmāca!

«Veikala lietās — tur tas ir tā,» viņš sacīja, «dažreiz atkarājas no mo-

menta .
. .

Toreiz pat ar tām jūsu mājām! .. .
Kur man bija tas prāts?! Par

15—16 tūkstoš neņem, un tevi vēl lūdz... un tagad vairs nedod par
divdesmit

un lūdz tu viņu! Neparko, un lauz tu zobu laukā! . . . Dividesmit divi tūkstoš

rubļu samaksāju tam vecam žul »

Turpat jau arī Olufejevs bija un,
diaboliski smaidīdams, klausījās.
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«legrūdi tu man, vecais lungenhaze!» Starpiņš pa jokam viņam ar duri

draudēja.
«Un mani vēl vairāk, asinssūcējs tāds!» Kristaps turpretim nopietni draudēja

tam ar pātagas kātu. «Skaties tik, skaties, gan tu reiz savu kaklu lauzīsi!
..

.»

Dzirdot, ka viņš paņēmis gandrīz otru naudu, kas patiesībā viņam pienācās, tas

nevarēja valdīt savu sašutumu, un, ja Olufejevs būtu bijis klātāk, tas būtu

dabūjis arī.

Bet tas visu uzņēma pa draugam, kā joku. «Kas māk, tam nāk,» tas, diabo-

liski smaidīdams, aizgriezās
..

.

«Jā, kāds kādreiz tam cilvēkam tas prāts!» Starpiņš vēl atņēmās, kamēr Pudi-

ķis svīda tīri vai baiļu sviedrus. «Svīgerzons man teica: «Ņem, papa, ņem, tā

vieta ir laba! ...» Neklausīju
.. .

nebija vēlēts!
.. .

Are, cik nu dabūju maksāt

vairāk. Bet galu galā slikti pirkts tas nav . . . Bez trīsdesmit tūkstoš es tās mājas
citam neatdotu .

.
.»

Ļaudis visapkārt sāka jau klausīties un skatīties. Te piepeši — Pudiķim par

lielu sirds atvieglošanu — muziķa apklusa, karogs uzlaidās mastā un pirmie jāt-
nieki devās nost no starta. Sacīkste bija sākusies un saistīja pie sevis it visu vērību,

arī Starpina. Piedalījās Bimmelšteinu «Mirjama», bez tam vēl no citiem staļļiem
«Kazbeks», «Trilbija», «Burlaks» un «Rītazvaigzne» .. . Jāja visus slaveni

džokeji, visi vienādi skrējēji un līdzīgos spēkos, tā kā grūti bija teikt, kam pie-
kritīs uzvara.

«Tu uz «Mirjamu» liki, švīgerzon?» Starpiņš apprasījās Pudiķim. «Cik

biļetes?»
«Četras apliku,» tas atbildēja. «Mums abiem

pa vienam, tev un mamai.

«Einfach vai doppelt?» Starpiņš jautāja tālāk.

«Einfach,» Pudiķis paskaidroja.

«Vajadzēja labāk aplikt doppelt, šviegerzon!» Starpiņš pamācīja. «Tas arvien

ir drošāki! Pienāk viņa kā otrā pie mērķa, arī tu ņem.. .»

Pudiķis noraustīja kamiešus. «Uz einfach ja ņem,
tad arī ņem! Redz, redz,

«Mirjama» jau gandrīz pa
veselu

augumu visiem priekšā .
.
.»

Nāsis viņam aiz uztraukuma un prieka drebēja
.
. . acis spīguļoja. Tas tāpat

visiem citiem, kam bija biļetes uz «Mirjamu». Turpretim tiem, kas turēja uz viņas

konkurentiem, deguni kļuva arvien garāki. «Ach, wie herrlich, ach, wie schon!»

pāra jaunkundzītes, «Mirjamas» piekritējas, dancodamas priecājās.
«Aber ich

sog euch, Mirjame wird garnicht neimen!» kāds žīds ar kuplu
bārzdu iesaucās. «Der Burlak wird neimen.

.
.»

«For wos wird der Burlak neimen?» kads otrs žīds, nelabi aizskarts, iesaucas.

«For dem, das ihr habt von ihm Billets? . . .».

«Jeu!» pirmais žīds, kas bija Srolke Jochumsons, joviali iesaucas. «Gerade

fūr dos! ...»

«Ach, sprecht nicht!» otrs atrūca. «Der Burlak wird schon nicht neimen. ..»

«Mirjama» gandrīz visu pirmo ceļu. bija vēl arvien visiem priekšgalā. Bet

viņai pie handicap'a (šķēršļiem) samisējās, un tā pazaudēja vadību. «O, weh,

die «Trilbv» geht vor!» daudzas balsis žēli iesaucās, kas šo favoriti nebija

gribējušas atzīt.

«Trilby, Trilby, das ist gut, meine Nummer!» muļķīši pa citiem kaktiem prie-

cājās. Bet ilgi šis prieks nedūrēja, jo «Trilbijai» paskrēja garam
«Kazbeks».

lekāms vēl tā piekritēji bija paspējuši uzgavilēt, jau atkal tam vadību bija atrāvis

«Burlaks».

Otrs ceļš jau gāja uz beigām, drīz vajadzēja izrādīties, kurš paliks uzvarētājs.
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Džokeji un zirgi saņēma pēdējos spēkus. Jājamās pātagas zibēja pa gaisu un

tikpat kā gaļas gabalus apstrādāja lopiņus, kuri aiz sāpēm stenēja. Bet tad uzreiz

«Mirjama» saspēcināja savu enerģiju, drāzās kā bulta garām saviem konkuren-

tiem un bija jau sasniegusi «Burlaku» līdz pussāniem.

««Mirjama», «Mirjama»!» Pudiķis it kā elektrizēts
sauca,

līdz ar viņu Herta

un mama, un viss tas bars, kas līdz ar viņiem turēja. Viņi svērās ar saviem ķer-

meņiem uz priekšu, it kā gribēdami viņai palīdzēt. . .

«Regen Sie sich garnich auf!» Srolke Jochumsons smīnēdams sacīja. «Die

Mirjam nimmt nicht!»

Tāda izturēšanās Pudiķi nelabi uztrauca. «Kas tā jums par teikšanu
...

ko

jūs tur runājat!» tas drebošām lūpām iebrēcās. «Pielūkojiet jūs — —» Tas

pacēla savu nūju.
«Vorsicht. junger Herr!» Srolke mierīgi atbildēja. «Es vare runāt, ka es

gribe, jūs rune,
kā jūs gribe

...
Es teice, ka Mirjame neņems — —»

Pašlaik noskanēja zvans par zīmi, ka pirmie zirgi garām startam. . . «Nu,
vai vines nēme?» Srolke mierīgā garā turpināja. «Līdz puskaklam palika «Bur-

lakam» atpakaļ! .. .
Nu ies tik un paņems naudine,» viņš izvilka un parādīja

vairāk biļetes uz «Burlaku».. «Ja jūs gribe zināt, kas
nems, jums vajag runāt ar

Srolke Jochumsonu ...»

Pudiķis pats ieskatīja, ka te dusmoties velti, un apmierinājās, lai gan žēl

bija. Sēras nopūtas un pārsteigums par maldiem jau bija dzirdami it visos stūros

un kaktos, jo uz «Mirjamu» bija turējuši pārāk daudzi.

Arī Starpina vaigs bija sēri skāņš. «Redz, švīgerzon, ko es teicu,» tas sūk-

stījās. «Uz «doppelt» mēs vēl arvienu būtu paņēmuši smuku naudiņu! ...
Es

nekad tā uz «einfach» nepalaižos, jo, kas var zināt, kādreiz •— —»

«Einfach» nozīmēja, ka prīzi izmaksāja tikai tad, ja zirgs nācis pirmais pie

mērķa; «doppelt», ka izmaksāts tiek arī, ja tas nonācis pie mērķa otrais.

«Nu tad mums jāapdrošinās uz «Hertu» ar otrām biļetēm,» Pudiķis sacīja.
«Jā, švīgerzon, jā,» Starpiņš piekrita. «Drošs paliek drošs.» Izvilcis no sava

deņķelbuka, tas pasniedza Pudiķim varavīksni.

Pudiķis aizgāja uz totalizatoru un apgādājās ar biļetēm. Skriešanās pēc starp-
brīža gāja atkal savu gaitu. Tie, kuri bija vinnējuši, priecīgu sirdi ņēma atkal

biļetes uz jauna; zaudētāji gan kasīja pakausi, bet tamlīdz prātoja, kā nu izņemt
labi gudri, lai atvinnētu atpakaļ zaudēto.

Beidzot pienāca kungu skriešanās numurs ar daudzināto «Hertu», kura bija
visu mutē. Un, kad jātnieki uz zirgiem taisīja pirms savu parādi, — kungi sar-

kanās frakās un raibās džokejcepurēs, — no tribines atskanēja skaļi aplausi,
kuri bija domāti «Hertai». Ugunīgs lopiņš spožu, melnu spalvu un baltu blesītī

pierē. Bet viņa šodien bija ļoti bikla un šaudījās. Tāpat jātnieks fon Bimmelšteins

nerādījās būt pie laba
gara stāvokļa, jo bieži vien piespieda piešus stiprāki, nekā

tas būtu vajadzīgs. Tomēr visi bija uz viņu nesatricināmā pārliecībā un totali-

zatora kases bija kā apsēstas. Jo, lai gan uz «Hertu» bija izdotas jau neskaitā-

mas biļetes, tad tomēr radās vēl arvienu jauni gribētāji un pieprasītāji pēc tās.

Tikai Srolke Jochumsons un citi prātīgie, kuri nemaz neapšaubīja «Hertas»

spējas, kalkulēja uz cita principa. Kad visi liek uz vienu, cik tur iznāks? Nav

vērts! Joku pēc paņem šinī numurā biļeti uz kādu konkurentu, uz kuru neviens

nedomā. Ja paspēl, paspēl, bet, ja krīt, tad ar gubu. Protams, ka viens otram

savu gudrību vis neizteica . . .

Beidzot tika dots signāls . . . zirgi atgāja no starta
...

Kā dzirkstele «Herta»

uzreiz visiem citiem bija priekšā, ko publika saņēma ar skaļiem aplausiem.
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Tomēr lietpratēji par viņu neko labu nedomāja, jo viņa nervozi raustījās un gri-

bēja vai iz ādas lēkt! Distance, ar kuru tā aizsteidzās citiem priekšā, nebija
mantota dabiskiem lēcieniem; bija kaut kas slimīgs un drudžains. Arvien tālāk un

tālāk tā attālinājās no citiem, ar tādu tempo, kas lika šaubīties, vai viņa izturēs

līdz galam. Varēja redzēt, ka uztrauktais jātnieks velti mēģināja viņu apmierināt

un iedabūt normālās sliedēs.

Te pie pirmā handicap'a notika kas negaidīts: «Herta» piepeši apsviedās uz

pakaļkājām un pilniem aulekšiem devās citiem konkurentiem pretim un tiem

garām. Velti barons to mēģināja apgriezt apkārt. Trīs reizes viņa uz pakaļkājām

apgriezās gaisā riņķī, tad beidzot viņam izdevās uzdabūt uz ceļa. Bet nu citi

konkurenti jau bija gabalā!

Varēja redzēt, ka barons, lai ienāktu citus, deva piešus cik varēdams.

«Hertas» spožā, melnā spalva pārklājās ar baltām putām. Pirmo ceļu startam un

publikai garām paaulekšojot, tā nelabi šņāca un krāca, un viņas nāsis tai likās

būt par šaurām. Visus spēkus saņemdama, tā tomēr vēl citus panāca, bet, nerau-

got, ka Bimmelšteins deva piešus, viņa priekšgalā vairs netika. «Sie nimmt, sie

nimmt!» publika, nezaudēdama cerību, gavilēja.
Bet šoreiz Herške Jochumsons auksti un nežēlīgi noteica: «Aber se nemmt

nicht!»

«Als zvveite nimrnt sie doch, ich vvette!» Pudiķis uzbudināts sauca, turēda-

mies vismaz pie mazākās pozīcijas.

Pie beidzamā handicap'a «Herta» atkal sadrūvējās un slējās uz pakaļkājām,
tā ka Bimmelšteinam nācās grūti viņu dabūt šķēršļiem pāri. Kad tas bija noticis,

pārējie bija jau startam tuvu. Barons tādēļ vairs nemaz nesteidzās, bet jāja tiem

lēni nopakaļis. Kā pirmais pienāca «Rīta zvaigzne»; otrais «Krizantems».

«Fui!» «Shoking!» «Par bleu!» «Verfluchtes Luder!» «Ach dv Aas eine!»

tā tagad «Hertas» milzīgais piekritēju pulks sirdījās un lādējās, un draudēja uz

starta pusi ar savām nūjām un lietus sargiem. «Tā ir viena kauna būšana
. . .

viena

mānīšana! .
.
. Tas ir iepriekš norunāts . . . .»

Neizprazdams Starpiņš žēli uzlūkoja savu švīgerzonu. «Neiet mums šodien

nepavisam! . . . Nav vērts. Brauksim labāk uz mājām! . .
.» ledomājoties skaisto

naudas suminu, kas šodien pagrūsta, tas balti nospļāvās. Arī Hertai tā lieta vairs

nemaz nebija interesanta, un mama sajuta mazliet kā galvas sāpes . ..

Totalizatora kases, kas pirmīt bija kā apsēstas, tagad pavisam brīvas, jo dau-

dziem nebija no turienes ko ņemt. Bet, kas ņēma, tie ņēma arī pa
krietnam! Starp

citiem ari brāļi Jochumsoni atgāja no kases ar labu gubu un rēķināja uz pirk-
stiem, cik procenti īsti pelnīti un cik liela ir katra daļa. Tāpat Olufejeva Zana,

kura nezin kāpēc bija likusi uz «Rīta zvaigzni», atgāja no kases ar tādu vara-

vīkšņu kušķi, ka nespēja tās ne saujā saturēt.

Olufejevs diaboliski smīnēja. «Ai, siev, tev janak rit pie mums kase nogul-
dīt!» tas sacīja.

«Atri gribēji!» viņa kairinādamas attrauca. «Es noguldīšu ta, ka man pastā-

vīgi būs kapitāls, ar ko rīkoties ...»

«Nu, tad izmaksā!» viņš jokoja tālāk.

«To es varu arī, ja es gribu,» viņa atbildēja.

Vispārējais gara
stāvoklis bija tomēr ļoti nospiests, it kā būtu notikusi kada

katastrofa. Visi tie komiji, koķetes un profesionālās, kas bija turējušas uz

«Hertu», cerēdami no viņas zelta kalnus, bija savu visu uz viņu zaudējuši, jo

tiem nebija vairs ne graša priekš tālākām derībām. Nekas cits viņiem neatlika
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kā vai nu vienaldzīgi un bez intereses noskatīties, vai arī doties uz mājām. Tādēļ
lielā publikas daļa nošķīrās un tālākās sacīkstes noritēja gluži bez intereses.

Kristaps dabūja pavēli ar zirgiem pārvest mājā baronesi un tad nākt atpa-

kaļ uz skriešanās laukuma staļļiem pēc sacīkstes zirgiem. Šimbrīžam tie turpat

staļļos bija satīti biezos deķos . . .
Viņš pavēli arī izpildīja, bet brīnījās, ka cienīgā visu ceļu ar viņu nerunāja

nevienu vārdiņu . . .

Viņš pārveda mājās arī «Hertu» un «Mirjamu», tās uzposa, pataisīja atkal

spožas viņu no sviedriem saļeskātās spalvas, pabaroja tās. «Herta» pamazām jau
bija atdabūjusi atpakaļ savu gara līdzsvaru un lēni bubināja. Bija pienākusi jau

pavakare.
It kā ko gaidīdams un no kā bīdamies, Kristaps lūkojās arvien uz durvīm. Jo

vajadzēja kaut kam nākt, kaut kam notikt. Kāda iekšēja sajūta viņam sacīja, ka

Izoldei kas radies tādēļ viņa slima
— un viņš zināja arī, kas pie šīs lietas

tas vainīgais. Tikai viņš nejutās kā tāds, kas knakstījies gar aizliegta koka
aug-

ļiem vai arī sava prieka dēļ zvejojis pa svešiem dīķiem. Viņš jutās kā tāds, kas

pats ievilkts zveņģē, pazemots, padarīts par dzīvnieku, līdzīgu katram kustonim.

Tā nebija viņa griba, kas te notika. Viņš te bija rotaļu lietiņa citu rokās, tikpat
kā jājams zirgs un medību suns.

Tātad tēvs viņš būtu kļuvis — — tāda savāda sajūta! Bet nevienam nenāca

prātā to viņam sacīt un viņam jauno dzīvībiņu rādīt! . . .
Un tādēļ viņš sašuta

un sajuta rūgtumu līdz sirds dibenam. Viņu jau neturēja par
cilvēku.

. . Die-

zin . . . diezin ko viņš būtu varējis nodarīt saviem mocītājiem un nicinātājiem!
..

.
Krampveidīgi viņa rokas savilkās dūrēs

.. .

Te beidzot nāca barons no sacīkstēm, džokeja uzvalkā un jājamo pātagu

pie sāniem.

«O, puiš, tagad mēs izrēķināsimies!» tas iesaucās plikā, blazētā balsī un, pie-
cēlis jājamo pātagu, tuvojās Kristapam.

Saslējies kā statuja, tas cieti stāvēja uz savas vietas. Abi vīri nāvīgi saskatījās,
bet barons bija drusku frapēts, ka ne mazāko bailību nemanīja Kristapa vaigā

.. .

Aci pret aci tie brīdi stāvēja viens pret otru kā divi nāvīgi ienaidnieki
.. .

«Še tev, tu dummer bauerjung,» barons, piecēlis jājamo pātagu, ar to uzbruka

Kristapam. Bet, iekāms vēl pātaga bija spējusi ķert viņa kamiesi, jau Kristaps

to bija izgriezis baronam no rokām, turpretim ar otru saķēris viņu pašu pie

krūtīm un pacēlis gaisā. Viņš to būtu varējis nopērt, kā saimniece dažreiz mēdz

kaķi sodīt, aiz čupras sagrābusi — — un kādu acumirkli barona acīs jau bija
lasāmas tādas bailes . .

.

Bet Kristaps aizsvieda pātagu projām, un no viņa grūdiena arī pats barons

attantaroja kādus soļus atpakaļ. «Ko jūs gan domājat?!» Kristaps tagad nostājās

pret viņu kā soģis. «Par tiem suņa darbiem jūs gribat man dot vēl suņa

algu?! . . . Tas jums neizdosies!
...

Tā nebija mana griba, un vainīgi esat tikai

jūs
.
. . Jūs, seski, baroni, nevarat paši tikt ar savām sievām galā un laižat tās

mums uz kakla ■— ——»

«Jūs, tād' dumm un schmuzig gesinnt bauervolk, pavisam vajag iznīcināt!»

barons, atdabūjis savu poziciju, dusmās šņāca. Bet te uzreiz viņš kā ar platām

acīm ievēroja Kristapa spēcīgos muskuļus un stāvu
.. .

Smalks eksemplārs rasas

pacelšanas ziņā pēc tās teorijas, ko tas piekopa pie saviem zirgiem un suņiem.

Tāds atradums viņu iekšēji aplēja tikpat kā ar aukstu ūdeni, jo nekas baronu

tā nenotrieca kā tas, ja viņš nerīkojās loģiski.

Kristaps vēl arvien grasoši stāvēja savā vietā, ja barons no jauna gribētu
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uzsākt cīņu. Bet baronam pēc reizi izmērotiem spēkiem vairs nebija ko teikt.

Paķēris savu pātagu, tas it kā bēgšus izsteidzās no staļļa, bet pie durvīm vēl

atgriezās un draudēja: «Mēs vēl runās
...

tu man to dārgi samaksās, latvieš

šmurgel — —» Tad devās kā vērkulis uz kungu namu.

lenācis savā darba istabā, tas nosvieda pātagu un atlaidās ādas krēslā.

Viņam vajadzēja atviegloties, jo krūtīs tam ņēma cieti elpu. Uzšāvies un kādu

laiku soļojis šurpu turpu pa istabu, tas piespieda zvana pogu.

Drīz parādījās resnā Jete. «Vai, lielskungs, ko vēlaties?»

«Lūdzu pieteikt mani baronesei, man ar viņu jārunā!» barons pavēlēja.
«Kā pavēlat, cienīgs lielskungs,» Jete attrauca un pazuda. Pēc brīža tā

atgriezās ar atbildi: «Lielmāte barona kungu liek lūgt uz viņas buduāru!
..

.»

Oto fon cur Bimmelšteins devās turpu. Arī baroniete, atgriezdamās ar

sacīkstēm, sajuta vajadzību atpūsties un bija jau izvilkusies ērtā, puķainā mājas

apģērbā. Piecēlusies no kušetes, uz kuras patlaban bija atlaidusies, tā gāja

viņam pretim.

Barons, pēc iespējas saņēmies, rātni ar viņu apsveicinājās, noskūpstīdams
tai roku.

«Mon cher!» viņa mirdzošām acīm laipni atņēma viņa sveicinājumu. «Jums
šodien loti smaga diena! Izsaku jums savu līdzjūtību ...»

««Herta» šodien bija neizprotami nervoza,» barons mēģināja izskaidrot

cēloņus. «Tas ir vairāk nekā malieris, ja zirgs ir nervozs
..

.»

«Vēl jo vairāk, ja nervozitāte pāriet no jātnieka uz zirgu,» baroniete pie-
bilda . . . «Caurkrišana pie starta, monsieur, es domāju, nav tas sāpīgākais, kas

jums šodien atgadījies ...»

Barons klausījās .. . Vai tad viņa Izoldes dēļ — — Šinī lietā tas taisni

gribēja runāt ar baronieti asāku vārdu
— —

bet viņa gribēja darīt to pašu par

to atbildīgu?

«Sāpīgākais?» viņš atkārtoja. «Madame, kā jūs to domājāt?»

«La liaison ar mademoiselle d'Anbrucv, mon cher,» baronese Ortrude lie-

kuļotu līdzjūtību atbildēja
.. .

«Man ir drošas ziņas par to, ka tas ir izbeidzies

jums par lielām sirdssāpēm ...»

«Mazs jociņš, starpgadījumiņš, varētu sacīt,» barons it kā pieķerts atbildēja.
«Ir taču cilvēkam savi brīži, kur viņš nodara kādu muļķību •— —un beidzot

tikai nepatīkama sajūta ...»

«Vēl jo vairāk, kad jūs pārspējis žīdu baņķieris, jo mademoiselle aizbraukusi

ar pēdējo,» Ortrude kodīgi papildināja. «Jā, jā, mūsu Baltijas muižniecība no

visām pusēm tiek bīdīta atpakaļ,» viņa vēl dzēlīgi nopūtās.

Uz barona pieres savilkās dziļas grumbas; viņš lūkoja skaisties. «Sī lieta man

nebij tik daudz vērta, ma chēre, kā jūs to varbūt domājat,» tas atbildēja. «Ka

es spēlē nevaru pārtrumpot to, kas ir vienīgais sava trezora slēdzējs, to mana

mīļā, sapratīsiet ..
.» Sie vārdi izskanēja kā pārmetums, kaut an pa jokam.

«Maza asignācija no jūsu puses, un es it viegli būtu palicis uzvarētājs . . .Par

manu muļķību jau jums tiesība zoboties. Bet patiesībā šī mademoiselle, —
—

viņa atstāj mani gluži aukstu ...»

«Par ko jūs man šodien devāt tik daudz piemēru,» baroniete nežēlīgi turpi-

nāja, tā ka baronam bija grūti pāriet uz citu toni.

«Tas nav tas iemesls, madame!» viņš kaitināts iesaucās. «Tadeļ an neesmu

pie jums nācis ...
Ir taču kas nedzirdēts, kas neiespējams noticis, kas man

sāpīgi griežas sirdī. . . Man kā tēvam, mon Dieu, mon Dieu! Vai tad jus ka

māte neko nesajūtat? .
.
.»
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«Jus domājat Izoldi?» baronese pārgāja cita toni un pavēra durvis, lai pār-

liecinātos, vai Jete aiz tām neklausās.

«Jā — — un tas ir nedzirdēts skandāls!» barons uztraukts turpināja. «Viņa

ir mana miesa un asinis un ir nejauki aptraipīta. No prasta kučiera, latviešu

lemeša, mon Dieu, mon Dieu!»

Tas nobeidza šos vārdus raudulīgā tonī, atkrita uz kušetes un aizklāja vaigu

rokām.

«Mon cher, apmierinieties!» Ortrude lika savu roku uz viņa kamiesi. «Ticiet

man, šis sāpīgais gadījums man ne mazāk ķeras klāt, bet ko tas līdz, ka mēs

sāpēs lūstam. Tas ir nelaimes gadījums, liktenīgs force majeur, pret ko mēs,

mirstīgie, neviens neesam pasargāti ...»

«Tie ir jūsu audzināšanas augļi!» barons atbrēca. «Bet es to necietīšu...

es to necietīšu! Viņam būs dabūt sodu un man gandarījumu . ..» Saņēmis dūres,

viņš histēriski drebēja.
«Vai jūsu nodoms izsaukt savu kučieri uz divkauju?» baronese salti iejautājās.
Barons aiz riebuma saviebās. «Ko vēl ne!

.. . Tādam ar — —» viņš rādīja
uz jājamo pātagu, bet, iedomādamies notikušo, nospļāvās .. .

«Jūs domājat ar jājamo pātagu?» viņa pārtrauca. «Nekaitētu, ja jums tikai

tik daudz fiziskā spēka... Bet ko tad?! Vai gribat sūdzēt pie konsistorijas, lai

viņš jūsu meitai dod likumīgu laulību? Vai arī skaļi kliegt un brēkt uz visām

pusēm pasaulē, ka jums liela netaisnība nodarīta? Monsieur, ko jūs īsti esat

nodomājuši? Sacelt atklātu skandālu?»

Barons satrūcies atbildēja ar atraidošu žestu. «Nē, nē, tikai ne skandālu
..

.»

«Nu, tādēļ?!» viņa attrauca. «Ko tad jūs īsti gribat? Kā jau sacīju, man

bēdīgais notikums ne mazāk ķeras klāt, un es arī savu vainu nenoliedzu. Lai
gan,

blakus minot, te no manas puses nav notikusi nekāda personīga muļķība .
.
. Bet,

reiz tas ir noticis un to nevar vairs padarīt par nenotikušu, tad taču mums viss

tas jāpatur priekš sevis un pasaules priekšā jāizliekas tā, it kā nekas nebūtu

noticis! Priekš pasaules tad arī nebūs nekas noticis .
.
. Izturieties taču mierīgi,

kā kavaliers
.. . tikpat auksti un mierīgi kā mademoiselles lietā, kas taču jums

ne mazāk sāpīga,» viņa nobeidza atkal ar ļaunu sāņus cirtienu.

«Jūs sodāt mani, nabaga notriektu vīru, ma chēre!» barons skumīgi sacīja
..

.
«Ticiet man, ka tā lieta man nebija tik daudz vērta

.. .

Mon Dieu, mon Dieu,

un visa mūsu laulības dzīve jau arī ir tik viena liela komēdija .. .
Vai to visu

vairs var padarīt par
nenotikušu ...»

«Mūsu attiecības, monsieur, tagad neizmeklēsim ...» Ortrude sacīja. «Izoldes

lietā pirmos soļus jau tādā garā esmu ievadījusi. Atkarājas no tam, cik jūs mani

tālāk pabalstāt. Nezin ne papiņš, ne māmiņa .
.
. Kunibertam varbūt ir kāda bāla

nojauta, bet tas visu patur pie sevis. Esmu pat pratusi apiet Jetes ziņkārību
..

.
Domestiki gan ko jauš, bet īsti nezin, ko . .

.
Un, kad tiem nav skaidru ziņu, tad

arī tas tur paliek. Es pat to lietu varēju izdarīt tā, ka jūs, monsieur, no visa nekā

nedabonat zināt. Bet es to negribēju, tādēļ ka vēlāk tur var celties lieli sarežģī-

jumi. Tātad — Izolde tika nodota kāda ārsta sekrētā dzīvoklī. Viņa ir dzem-

dējusi puisēnu — — mon cher, jūs esat vectēvs! Bērns bez vārda iedabūts

patversmē, bet mums viņš paliek zināms, un vārds tam tiks dots pēc mūsu

vēlēšanās. Tiktāļu. tā lieta tagad stāv
..

.»

«Mon Dieu!» barons, galvu sakampis, iesaucās. «Tas jau tīri kā romānā. ..»

«Kā mēs viņu vēlāk audzēsim,» baronese turpināja, «par to mēs spriedīsim.
Vai kā oficiālu bāriņu, vai arī viņu adoptēsim. Vai varbūt arī kā citādi nodro-

šināsim viņa pilsonisko stāvokli, par ko vienoties mums ir vēl laika . . .Pēc sli-
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mības laika Izolde apmeklēs kādu no jūsu augstdzimtīgām tantēm. Tās par viņas

apciemojumu ļoti priecāsies, ja negribu teikt, jutīsies pagodinātas. Tad viņa
dosies uz ārzemēm un iepazīsies ar turienes labdarības un misiones iestādēm. Tas

viņai kādreiz var ļoti noderēt. Pēc tam viņa pārradīsies mājās, svaiga un sārta,

un tad mēs domāsim par viņas turpmāko dzīves gaitu. Katrā ziņā, kur es sajūtu

savu vainu, —
lai

gan ne personīgi,» — viņa atkal dzēlīgi paskatījās uz ba-

ronu, — «tas man dod tiesību turpmāk raudzīties uz viņu ar abām acīm ...»

«Pateicos jums ļoti, ma chēre, jūs esat to lietu aranžējuši teicami,» barons

pieliecās un noskūpstīja viņas roku. «Bet lietas otra puse, gandarījums mums?!»

tas piepeši atkal uztraucās. «Vai lai šis lemesis paliek bez soda?
. .

. Vismaz

viņu patriekt no vietas, un proti, uz pēdām!
...

Es viņam ...
es viņam!» tas

dauzīja bezspēcīgi savas dūres
. . . «Es viņu nošaušu!

. . .»

«Vienīgi piemērotais, ja jums ir tik daudz kuražas un jūs riskējat, ka tiksiet

notiesāts uz katorgu!» Ortrude cieti noteica. «Cits viss nozīmē tikai inscenēt neva-

jadzīgu skandālu. Mūsu interesēs ir, lai tas lempis cieš klusu. Ja mēs viņu uz

vietas padzīsim, tas taisni sāks visiem stāstīt, kādēļ
...

Ja tas vēl rafinēts, viņš

pat var pieprasīt mums savu bērnu. Ir tādēļ prātīgāki piesolīt viņam kādu
sumu,

lai atsakās no savām tēva tiesībām . . .»

«Eklig!» barons paraustīja kamiešus. «Cik lieliski, tādas cūcības vēl algojas . . .»

«Cūcības ne ikreiz slikti algojas!» baroniete atkal asu sāņu skatienu atcirta,

kas nabaga baronam lika nosarkt
.

.
.

«Labi, var jau to darīt,» viņš piebilda, «bet tad viņu vismaz vajaga padzīt
no vietas.»

«To nevar tagad, bet tādā momentā, kad
par to neviens nedomā,» baroniete

cieti noteica. «Katrā ziņā gribu par to gādāt, ka lai viņš bez soda neiziet! Tā

jau ir infamija, kāda vēl neredzēta! Rīkoties tā pret saviem labdariem, kuri dāvi-

nājuši uzticību .. . Mon cher, mēs par to lietu vēl parunāsim
.. .

bet skandālu

es negribu!
.
. .»

«Man tas viss ir līdz kaklam, ka ir runāt par to vairs negribu!» barons it kā

ievainots attrauca. «Kauns mani slāpē nost
..

. man vajag atviegloties, izklai-

dēties!
..

. Madame! Par sodu, ka neesat bijusi nomodā, es atstāšu šo nejauko
lietu nokārtot vienīgi jums

...
Es negribu vairs nekā zināt!

..
.

Mans dievs, kā

es to pārdzīvošu? . . . Kā es to pārcietīšu? . .
.»

Uzbudināts tas soļoja šurpu un turpu, un iestājās brīdi klusums.

«Es jūs saprotu, mon cher!» baroniete beidzot mīkstā balsī iesāka
.. .

«Pēc

šī trieciena jums vajadzīgs garāks atpūtas ceļojums, un to jūs uzsāksiet visdrīzākā

laikā... Ja jums personīgi priekš tam līdzekļu trūkst, es jums tos dodu
.. .

Es domāju, ka tas priekš jums tas vislabākais . . . Ar šo lietu jau es viena tikšu

gatava ...»

«Pateicos, ma chēre!» barons noskūpstīja viņas roku. «Paklausīšu jūsu pado-

mam, jo redzu, ka tas ir patiesi domāts. Es domāju izbraukt jau šonedēļ un tādēļ

ceru, ka vajadzīgo jūs iekārtosiet
..

.
Un, kas attiecas uz pārējo, tad jums jau

manas pilnvaras ir. Kā jūs to lietu esat ievadījuši, tā arī jūs pratīsiet to galā
vest ...»

«Ka viņš bez soda neizies, uz to varat palaisties!» viņa sniedza tam roku.

«Tas ir tas svarīgākais, un tas mani ļoti apmierina!» barons iesaucās jau

atvieglotā balsī. «Bet nu atvainojiet mani, man galva griežas riņķī un jātiek svaigā

gaisā. Bon soir, ma chēre, līdz tālākam
.
.

.

bon soir . . .»

Noskūpstījis tai vēl galanti roku, tas izsteidzās pa
durvīm.

Viņa piegāja pie loga un skatījās, it kā ko gaidīdama.
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Pēc īsa laiciņa viņa redzēja, ka barons pārģērbies iziet no mājas, uz ielas

pamet ar roku tuvākam važonim un ar to aizbrauc
.. .

Viņa pate iemet vēl dažus skatienus spogulī, tad dodas uz stalli ...
Kristaps jau dzird viņas soļus, jo pazīst tos no tālienes. It kā glābiņu mek-

lēdams, viņš iesteidzas savā ložā. Vainas sajūta, kauns par savu pazeminošo
stāvokli viņu nomāca, viņš nevarēja tik lepni pacelt galvu kā pret baronu

un nevarēja arī viņu sagaidīt ar naida uguni. Ai, kādas elles mokas! Par kādu

verdzību izvērties viņa agrākais flirts un patīkamais laika kavēklis!

Jau viņa pavēra staļļa durvis, un viņš saduga. Beidzot tā uzkāpa pa trepītēm
un atradās pie viņa.

«Nu, bon soir, mans draugs,» baronese Ortrude viņu griezīgi uzlūkoja. Bet

viņš, nodūris galvu, nedrīkstēja viņai rādīt vaigu.

Viņa nolaidās tam blakus uz krēsla, tik tuvu, ka viņš juta viņas krūšu
smago

cilāšanos. Pie tam viņa to uzlūkoja tikpat kā kaķis peli. Tad ņēma tam aiz

ausīm un sāka tās plūkāt. «Vai tā tev vajag, tu lemp!» un iesita tam reiz pa

katru vaigu pliķi . . .
Tad viņas viļņojošās krūtis gūlās tam virsū

.. . viņas lūpas kā nokarsēta

dzelzs spiežas uz viņa lūpām .
. .

Viņš aizmiga acis, jo atradās šīs sievietes varā.

Viņa to sodīja
.. . bet nekad Kristaps vēl nebija izjutis, ka šis sods tik

bārgs. . .

Barons aizceļoja uz ārzemēm. Tā kā Izolde jau agrāk bija nozudusi no redzes

apvārkšņa, tad visi bija tai pārliecībā, ka viņa kopā ar tēvu apceļo ārzemes.

Baronese Ortrude pa tam bija sākusi interesēties vairāk par labdarības lietu.

Romantiskās baumas drīzi vien apklusa un drīzi bija aizmirstas, ka visai tai lietai

ne gailis vairs pakaļ nedziedāja. Viss notika tā, kā baronese to bija vēlējusies

un iepriekš paredzējusi. Pie fon cur Bimmelšteinu labās slavas nebija pielipis ne

puteklītis!
.
.

.

Tikai lietu teju teju gribēja samaitāt Egons cur Bimmelšteins, kurš pēdējā
laikā pavisam bija noslīdējis uz leju. Lai gan viņam, diedelniekam, uz Izoldi

nebija ne mazāko cerību, viņš tomēr uz tās savas acis bija metis un turējis sevi

par viņas oficiālo līgavaini. Caur kādām kombinācijām tas bija izdabūjis zināt,

kas patiesībā noticis starp Kristapu un Izoldi, un jutās lieliski ievainots pie sava

muižnieka goda. Tādēļ tas sajuta tiesību savu brūtes pavedēju pārmācīt.
Kā īsts muižnieks tas devās ar suņu pātagu uz stalli. Bet tas viņam slikti

izdevās, jo ne pāra vilcienu tas nedabūja iešaut, kad Kristaps to nostiepa gar

zemi un tā nolēja, ka tas gandrīz vairs nevarēja piecelties.

Brīnišķīgā kārtā baronelis pēc šī pēriena sajuta pret Kristapu tik lielu cienību,,
ka centās ar viņu noslēgt draudzību.

Kad Kristaps gāja uz vīnūzi, baronelis tam gāja līdzi un izmaksāja šņapstu,
kad viņam bija nauda. Bet tā viņam reti kad bija, un tad, protams, vajadzēja
izmaksāt Kristapam. Par to baronelis visiem atklāti viņu proklamēja par savu

draugu. Lai viņš arī būtu latvietis. To «latvēs bauerkerl» viņš gan ne acu galā
nevarot ieraudzīt, «bet to Kristop ir tād adlig' manire un alire, viņš pēc sav'

dab' ir tikpat kā vien muižniek
. .

. Viņš ir adlig' gesinnt un tādēļ man draug» . . .
Visiem tad ar ieskurbušo baroneli bija lielu lielais amizieris un joki. Bet, kad'

tas bij pārāk piedraņķējies, tad sāka palaist muti un izpļāpāt noslēpumus.
«Vait' tā dara draugs draugam, kad viņš iet pie viņa brūt?!» tas uzbruka
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Kristapam. «Tu ir vēn šmucfink, saproties! Tu ir pieķēries, kas nemaz nav tav

kārt', saproties! Pie barones' Izold tu ir pastrādājis varas darbs, jo viņa vienīg
mani mīlē un priekš man dzīvo

.. .

Bet tu pataisi tād šmuc' man, savam drau-

gam ...
Jo to baron Oto fon cur Bimmelštein meit barones Izolde bij man

saderēt' priekš diev' un cilvēk. . . saproties! Bet tu, vēn bauerkerl, ņem viņ

apšmucē un izpost man dzīvs laim!
...

To es tev nepiedos', nekad nepiedos',
saproties! Es visem ļaudīm to teiks un sacēs: šmucfink tu ir, saproties, šmuc-

fink
.. .

mans laim's laupitajs . . .»

Asarām acīs viņš par šo netaisnību ķērca. Ļaudis jau sāka klausīties un

viens otrs ieprasīties dziļāku, tā ka viss noslēpums draudēja iznākt klajā. Bet

Kristaps, paturēdams aukstu gara stāvokli, ne mazāko nieku neuztraucās, smai-

dīdams uzlūkoja baroneli un izskaidroja ļaudīm nesaprotamo mīklu: «Viņam jau
te vienas skrūves trūkst! Viņš jau pats nezin, ko samuld, jo tā baronese nemaz

nav te! Neviena vārdiņa nevar ticēt tur tam, ko viņš stāsta,. ..»
Tā

gan varēja būt, un ļaudis apmierinājās. Baronelis ar saviem «briesmu

stāstiem» palika visiem par
smieklu.

Bet viņš savā apmiglotā prātā nerima, sajuta, ka viņam notikusi liela pāres-
tība, un ķērkdams ķešās Kristapam virsū . . .

«Es tev nekad to nepiedos
...

es atriebsies
...

es briesmīg atriebsies ...»

«Jā, jā,» Kristaps, viņu paijādams, sacīja
.. .

«To tu ari vari ...» Tad veda

piekusušo uz mājām, lai viņš izguļas
.. .

Trīsdesmit otrā nodaļa

Lai
gan

latviešu garīgā un kulturelā dzīve rādījās it kā nospiesta zem rusifi-

kācijas žņaugiem, tā tomēr ritēja savos šauros rāmjos dzīvi uz priekšu un tiecās

pat šos rāmjus lauzt. Notika pārsteigumi, varētu pat sacīt, lūzumi. Kāds Maska-

vas students J. Jansons Jelgavā pa brīvestības svētkiem (30. aug.) bija lasījis
referātu ar virsrakstu «Jaunlaiku domas

par
latviešu literatūru» un izteicis tam-

līdzīgus uzskatus kā Ņina un Ernests Sutums. 231 Publika, kā jau visu jaunu,
bija saņēmusi referātu ar gavilēm, un vēlāk tas tika nodrukāts arī «Dienas Lapā».
Nebija vēl līdz tam dzirdēts tik skarbs un nievājošs tonis par

latviešu literatūru,

rakstnieki tā norāti un nostādīti par garā aprobežotiem cilvēkiem, kā tas te notika.

Vienalga, vainīgs vai nevainīgs, ar nodomu slikts raksts vai bez nodoma, visi

dabūja no vietas! Tikai Kārlis pāri vietās tika atzīts, ka tas labi attēlojis
strādnieku dzīvi, bet citādi viņš tika šausts un grauzts tāpat kā tie citi . ..

Viņu tas nu gan neuztrauca. Vienkārt, viņš jau pazina šādus uzbrukumus

no Ernesta un Ņinas un, otrkārt, pazina daudz labāk tās idejas, par kurām

jaunais maestro te runāja, nebūdams daudz vietās pats ar sevi skaidrībā. Varbūt,

ka tādēļ arī tas nebija pietiekoši izcēlis viņa darbos tās vietas, kur Kārlis jau

bija uztvēris daudzas no tām «jaunām idejām», pēc kurām te prasīja, lai gan

varbūt tumšākos vārdos aiz cenzūras apstākļiem. Bet, vispār ņemot, viss latviešu

rakstnieku lielais vairums bija aizskarti līdz dvēseles dziļumiem. Latviešu rakstnie-

cībai pārmeta, ka tā nepavisam neaizskar reālo dzīvi, ka tā ar saviem roman-

tiskiem tēliem lido no īstenās dzīves nost pa mākoņiem, ka tie neprot reālu dzīvi

un tipus tēlot, ka tie kultivē savos stāstos un dzejās sīrupsaldu erotismu un ka

tiem nepavisam nav pazīstamas Rietumeiropas jeb tā sauktās «jaunās idejas».

Protams, tādā garā, kā Jansons to darīja, bija daudz vieglāki izteikties. Jo

toreizējai cenzūrai pret tādām idejām nebija nekādu priekšrakstu. Toreizējais
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latviešu cenzors, valstspadomnieks Ruperts, kurš vēlāk tautas mutē pārvērtās par

«veco rupuci», bija bārgs vīrs, kurš, bez šaubām, zināja pamatīgi pareizticīgo
baznīcas kanonu, bet kuram par kādām «idejām» nebija nekādas idejas. Viņa
priekšrakstos stāvēja raudzīties uz to, ka netiek aizskartas pareizticīgo dogmas,
netiek piekopts krievu valstij kaitīgs separātisms, netiek iztirzāti agrarapstākļi,
ka latvieši nepropagandē sevi par kādu tautu un ka Krievija netiek apzīmēta kā

kāda sveša zeme, bet vienkārši kā lekškrievijā. Bet tur nekas nebija minēts par
kādām idejām, un ar sociālismu tam arī vēl nebija bijušas nekādas darīšanas.

Vēlāk gan, kad tas aptvēra, kas tas sociālisms un kas tās tādas par idejām, tas

tapa viņām nāvīgs pretinieks
..

.

Otrs pārsteigums bija, ka tanī pašā laikā «Mājas Viesis», kurš pēc Laubes

Indriķa nāves tika vadīts no Kazimira īstā, tradicionelā leitāniskā, t. i., īsti

kristīgā, dievbijīgā garā, dabūja jaunu redaktoru un meta spalvu. Kāds ārzemēs

studējis latvietis, Dr. K. Baloža lietā jau agrāk minētais Jenas students, tagad
Dr. philos. P. Zālīts, parakstījās «Mājas Viesī» kā redaktors. Jau pašā pirmā
numurā P. Smits, lai gan toreiz nebija profesors, bruka virsū Lautenbacha-

Jūsmiņa meteoroloģiskai mitoloģijas metodei un apstrādāja viņa dieviņus uz

nebēdu. Lautenbachu-Jūsmiņu agrāk «Austrumā» bija paplucinājis Zeiferts, tagad
tas dabūja otru smagu triecienu, kas kopā ar «jaunlaiku domām» sagrāva galīgi

viņa autoritāti. 232 «Dienas Lapa» nikni sāka uzbrukt dieviņiem, vecu lietu krā-

šanai, veciem brunčiem, pastalām un rindukiem, zākāja «ozolu dēlus» un «liepu

meitas», un «Mājas Viesis» tāpat. Tas slavēja rietumu idejas, mudināja arī uz

sieviešu emancipāciju, mācīja saprast «reālo dzīvi» un ieteica vēl censties pēc
zinātnēm.

Viss tas radīja latviešu
gara

dzīvē zināmu saviļņojumu. Aizskartie līdzšinējie
tautas vadoņi, filistri un krāsneši, skaitās un spļaudīja, bet bija spiesti to lasīt,

tādēļ ka tas bija kas jauns.
Bet arī no otras puses notika, kas varēja sacelt vispārēju ievērību. «Baltijas

Vēstnesis» bija sasniedzis savu 25 gadu pastāvēšanu un taisījās to iezīmēt ar

lielisku jubileju. Jau Dīriķa laikā darbi tika uzsākti pie piemiņas raksta sastādī-

šanas, kas sastāvēja no īsas «Baltijas Vēstneša» vēstures un viņa līdzstrādnieku

biogrāfijām. No ievērojamākiem līdzstrādniekiem pie tam vēl bija nodomāts sniegt

ģīmetnes.233

Arī Kārlis tika uzaicināts pienest redakcijā savu ģīmetni. Tā kā viņam tādas

vēl nebija un līdzekļu trūkuma dēļ tas nespēja no jauna noņemties, tas bija spiests

no šī uzaicinājuma atteikties. No viņa parādījās gan neliela biogrāfija, bet

ģīmetne izpalika. Turpretim Pudiķis bija ievietojis savu visjaunāko fotogrāfiju
un vēl ar deķeli galvā «Selonijas» krāsās, kas natūrā tam vēl nemaz nebija atļautas
nesāt. Starpiņam un viņa mamai vaigi aiz prieka staroja vien, noskatoties, kādā

godā viņa znots bija ticis. Arī Herta sajuta iemeslu būt uz sava vīra lepna.

Šo lielo, pabiezo grāmatu, kurai cena bija nolikta uz 1 rubli, «Baltijas Vēst-

nesis» 25 gadu jubilejas gadījumā piesūtīja par brīvu visiem saviem abonentiem

un arī visiem tiem, kas viņu no jauna gribēja abonēt. Kurš
gan negribēs grāmatu,

kur
par to naudu tik daudz lasīšanas un bildes.

Bez tam vēl reizā ar to Rīgas Latviešu biedrībai iekrita 25 gadu pastāvēšanas
svētki. Tie tika grezni svinēti, pulcēja daudz viesus un tautiešus un cēla biedrības

prestižu. Līdz ar to jaunais teātra direktors P. Ozoliņš iesāka sezonu ar jaunām

lugām. . . Starp citu, kādas jaunas rakstnieces Aspazijas drāmu «Vaidelote»,

par kuru jau Birzmanis Kārlim stāstīja. Viens cēliens no šīs «Vaidelotes» tika
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izrādīts jau jubilejas svētku izrādē, kas jauno rakstnieci ar vienu rāvienu padarīja

populāru. 234

Tās bija jaukas svētku dienas, kas Kārlim stāvēja priekšā, bet tas prasīja arī

izdevumus. Kam kabata neklausīja, tam bija ļoti grūti. Kārļa saimnieciskie

apstākļi tapa arvien ļaunāki. Ko tur mag. Birzmanis un letoņi runāja par

rakstnieku stāvokļa uzlabošanu, tās visas bija tikai tukšas valodas. Latviešu rakstnieks,

pat tāds, kurš bija visu mutēs, saimnieciskā ziņā bija un palika nožēlojama parā-
dība. Katram lauku kalpiņam ienāca tik daudz, ka tas varēja ne vien sevi, bet

arī sievu un bērnus uzturēt. Tas ienāca arī pilsētā ikvienam, kas bija algā; tas

ienāca katram dienas strādniekam, kučierim, ielas slauķim, ja tikai tas strādāja.
Bet tas neienāca latviešu rakstniekam pie tā atalgojuma.

Kārlis, starp citu, uzsāka arī kādu lielāku darbu, strādāja dienas un naktis

ar maziem pārtraukumiem, kad tam vajadzēja iziet uz iekšpilsētu. Viņš piespieda
savus gara spēkus, ka vairāk vairs nevarēja, un manīja jau, ka viņa citreiz nesa-

tricināmā veselība paliek gurda. Bet ar visu to viņš ilgi vēl nenopelnīja tik daudz,
lai segtu savas un savēju visnepieciešamākās vajadzības! Viņam vajadzēja lienēt

un aizņemties uz priekšu, piekopt sistēmu, kura tam līdz kaklam bija pretim
.. .

Bet ko darīsi? Bērnus nevar neēdušus turēt un pats arī ne ar gluži tukšu vēderu

strādāt!

Ja nu šādos apstākļos tiem trim pienāktu vēl klāt ceturtais?! Tas būtu

traki! . . . Nē, nē, to nevarēja pielaist, — viņš apņēmās laboties. Viņam bija
žēl Lūcijas, uz kuras gulstas vissmagākā nasta.

Bet vēl viņš gluži nezaudēja cerības, ka apstākļi reiz grozīsies. Pēc Dīriķa

nāves par «Baltijas Vēstneša» šefredaktoru nāca A. Vēbers. Ar viņu kā jaun-
laiku cilvēku Kārlis gribēja reiz pamatīgi un nopietni izrunāties. Viņš katrā ziņā

to sapratīs un atjaunos agrāko tarifu, kas taču maza lieta un nav neiespējams.

Bet pie šādas izrunāšanās viņš tik drīzi netika! Lieta tā, ka viņš bija piesiets

pie istabas, jo bija jau stipri vēls rudenis un viņam nebija mēteļa. Viņa veco

mēteli, kas arī jau bija nogājis uz pēdējo tūkstoti, viņa dārgā Lūcija aiz ekono-

miskiem iemesliem, tai cerībā, ka viņš dabūs jaunu, bija izstrādājusi. Bija iztai-

sījusi no tā Lāčplēsim kamzoli, Maigai segu un arī Jurim šo to. Viņa jau būtu

varējusi tam nolūkam izlietot arī savu stipri nonēsāto rotundi, bet tai nebija izre-

dzes tik ātri tikt pie jaunas. Arī Kārlis nebija ticis pie kā jauna, bet nu ziema

uznāca ļoti ātri, un laukā sāka jau salt.

Viņš tādēļ nevarēja nekur iziet un, kad bija neatliekama vajadzība, tad izgāja
svārkos. Uz ielas visi ļaudis uz viņu noskatījās, it kā tas būtu prātu zaudējis.
Vēl vairāk tas pašam ķērās pie kauliem, jo apsaldējās un bija spiests dažas

dienas palikt gultā.

Viņš savai slimībai gan mēģināja izgudrot šādu vai tādu citu cēloni, bet

Lūcija nebij piemānāma. «Bez pienācīgām virsdrēbēm, mans mīļais draugs, tu ne

pēdu no mājas nekustēsi!» tā stingri noteica. «Žēl, ka tev pa šauru mana rotunde,

tu varētu pagreznoties ar to. Kungiem jau arī tagad tādas modes...»

«Tavs joks jau ļoti labs,» Kārlis pasmējās, «tikai sasodīti, man stāv priekšā
neatliekamas iziešanas. -No «māmuļas» jubilejas nekādi nevaru izpalikt, no «Bal-

tijas Vēstneša» tāpat. Un naudas priekš jauna mēteļa nav. Sasodīta dilema!
. . .»

Šīs lietas dēļ viņš pat jutās spiests rakstīt tēvam uz laukiem vēstuli. Atnāca

atbilde, ka gads šogad tik slikts, ka nevar ne kapeikas sūtīt. Māte gan sūtīšot

gabalu lauku pašdarinātās vadmalas, lai liekot no tās pataisīt. Prastāka jau nu

gan viņam kā kungam tā drēbe esot, bet ko tur var darīt.
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Bet drēbe vēl nebija atnākusi, un viņas pašūšana tam darīja vēl otras raizes.

«Ja jau tā lieta tik neatliekama, tad jau mētelis būtu no kāda jāpalien,»

Lūcija gudri ieminējās.

«Kad es biju korporācijā, tad tādos gadījumos tā bija parasta lieta,» Kārlis

paskaidroja. «Bet tagad —? Kur ņemsim buržuju, kas aizdos proletārietim savu

mēteli? ...»

«Varbūt no mūsu saimnieka varētu?» Lūcija ieminējās. «Varētu tam teikt,

ka par nožēlošanu skroderis mēteli nav noteiktā laikā pagatavojis, bet tev neat-

liekama iziešana ...»

«Nē. nē, no saimnieka ne!» Kārlis, drusku padomājis, iesaucās. «Viņš jau

tā, kad ienāk pie mums, vērtē ar acīm mūsu bagātību. Tādam cilvēkam, kas pat

no otra grib aizņemties mēteli, tas neviena rubļa īres vairs nekreditētu. Sekas no

tam — mūs izsviestu no dzīvokļa ...»

Lūcijai bija viņam jāpiekrīt
.. .

«Tā
gan ir. . .

bet kā tad lai to lietu

izdarām?»

Jā, tur bija galvas lauzīšana! Lāčplēsis, savas plaušas mēģinādams, sāka

dziedāt un kliegt, Maiga pēc viņa mūzikas lēkāja, un mazais Juris šūpulī sāka

brēkt pēc barības. Tiem visiem gar šo dilemu nebija nekādas daļas!
Beidzot Ērkulīša māte zināja rast padomu. Viņa gan pirms parunāja klusu

ar Lūciju. Necik sen tā bijusi pie dēla pēc mēneša naudas, pie kam tai bijusi
tā laime pacienāties pie viņa cienīgās. Pie tam viņa novērojusi, ka viņas dēlam

daudz un dažādas drēbes un arī lieki mēteļi karājas pie sienas. Varbūt, ka viņa
varētu aiziet un parunāt ar to vedeklu? lemeslu jau kādu var atrast: skroderis

aizkavējis un steidzīga vajadzība
..

. Varbūt, ka viņa aizdotu uz kādu laiku?

Viņas iepazīstināja ar šo priekšlikumu Kārli, kuram gribot negribot to vaja-

dzēja pieņemt. . .
Vecīte aizgāja un pārnāca ar tādu mēteli, ko vajadzēja tīri

apbrīnot. «Karoškoks» uz muguras — — tas varēja it labi noderēt ir meža

kungam, i kupčiem, kas brauc
pa tirgiem. Kārlim tas "bija gan drusku paērts,

bet silts, un tā bija tā galvenā lieta.

Lai nu kā, jautājums ar to bija izšķirts, un Kārlis noliktā laikā varēja

ierasties «māmuļas» jubilejas svētkos. Lūcijai piedalīties neatļāva budžets. Pirmā

diena sastāvēja no svētku akta un viesu un delegātu apsveikumiem. Kā jau

parasts, tad tādās reizēs tiek lietots daudz tukšu, lieku vārdu, un viens un tas

pats atkārtojās līdz apnikumam. Bet nez' kādēļ Kārlim likās, ka tik seklas un

banālas runas kā šodien tas sen nebūtu dzirdējis. Pārskats tika sniegts bāls,
sēklis un bez dzīvības. Un tie, kas gribēja runāt ar jūtām, izvērtās skaļā patosā.

Neviena dzīva jūta, neviena patiesa doma! Neviens nebija izpratis sava laika

garu, neparedzēja, kas var nākt, nesaprata tautas mērķus un centienus. Sinī sva-

rīgā brīdī, kur bija vietā teikt nopietnu vārdu, kam bija cieti saliet kopā visu

jūtas uz cietu apņemšanos par savas tautas eksistenci un nākotni, tur nemitīgi

atkārtojās tukšas frāzes, kas tikai radīja žāvas ...
No šī svētku akta Kārlis

aizgāja uz māju stipri neapmierināts . . .

Otra diena, ja arī tā nedeva tik daudz sirdij, tad toties vairāk vēderam.

Bija goda mielasts, pie kura piedalīšanās maksāja 2 rubļi 50 kap., bet
par to

sniedza arī četrus gājienus. Kārlis dabūja pie galda vietu starp saviem jauniem

draugiem letoņiem, kuri jutās ļoti pagodināti un pastāvēja uz to, ka viņam jātura

runa. To viņš bez tam jau arī pie sevis bija apņēmies. Viņam bija kaut kas

sakrājies uz sirds, ko tas nevarēja ilgāk paturēt pie sevis, bet kas bija jāizsaka.
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Tikai bija jāgaida, kamēr pienāks rinda, jo bezgala daudz runātāju vel bija
priekšā.

Šīs dienas runas no vakarējām atšķīrās caur to, ka tās bija pastiprinātas ar

alkohola spēku. Tika uzsauktas neskaitāmas augstas laimes, pirms augstai valdī-

šanai, gubernatoriem, augstākiem administratoriem, un arī žandarmērijas priekš-
nieks nepalika tukšā. Tad atkal biedrības priekšniekam, runas vīriem, redaktoriem,
korporācijām, laikrakstiem, komisijām, tautas darbiniekiem utt. Alkohola tvans

jau it stipri bija gaisā manāms. Nopietno svinību arvien vairāk pārvarēja jautrība.
Aplausi bez laika, starpsaucieni pie runām, ar vārdu sakot, visa sabiedrība

viena kņada.

Tāds bija gara stāvoklis, kad pienāca Kārļa rinda. Viņš knapi ko varēja
sadzirdēt, kad tika nosaukts viņa vārds, un devās uz katedri. leņēmis tur vietu,

viņš gaidīja, lai troksnis daudzmaz aprimtu, kas arī pa daļai notika. Liela daļa
publikas lūkojās uz viņu šurpu ar vislielāko ziņkārību.

«Mēs esam uzsaukuši kuplas laimes lieliem un maziem, bet vienu mēs esam

aizmirsuši! Mēs, latvieši, it visi esam cēlušies no vieniem un tiem pašiem arājiem.
(Publikā saucieni: «Lai dzīvo mūsu zemkopji un gruntnieki!») Jā, lai viņi dzīvo

un dzīvo arī citas ļaužu šķiras, kas ietilpst mūsu tautas saimē. Mūsu zeme mums

laupīta, ar sūri grūtu darbu mēs to esam atpirkuši no saviem apspiedējiem. Mēs

neesam mantojuši it ne nieka, par visu, kas mums ir, mums jāpateicas mūsu

darbam. Tādēļ neaizmirsīsim savu darba tautu, savu strādnieku šķiru, kura ar

savām sastrādātām tulznainām rokām pastāvīgi rada jaunas vērtības. (Liels
burkšķis starp studentiem.) Rīgas Latviešu biedrība top dēvēta par «tautas

māmuļu». Lai viņas durvis un vārti būtu atvērti priekš visiem latviešiem, katram

lai te būtu sava daļa! Viņai vajag aizstāvēt it visas tautas intereses, arī mūsu

mazo brāļu un strādnieku. (Atkal troksnis, kurš pieņemas.) Žēl, ka viņa šinīs

svētkos nav reprezentēta. Lai visi tie, kas darbu strādā, ir paēduši un tiem nav

jācieš bads. Se, «māmuļā», lai ir tā vieta, kur mēģina izlīdzināt un mīkstināt asās

šķiru pretešķības, kas
gan nav iespējams katrā gadījumā, bet mūsu tautas inte-

reses mums visiem ir tomēr vienas un tās pašas. Es tādēļ paceļu savu kausu uz

mūsu darba rūķu labklājību .. . Latvju strādnieku šķira lai dzīvo augsti!»

Viņam pretim raudzījās nicinošas sejas, visvairāk no korporeļu saimēm.

Neviena balss neatsaucās — uz brīdi kapa klusums. Tad atkal dzēruma troksnis

un vispārējs piktums par viņa runu.

It kā sirdī trāpīts, Kārlis nokāpa no katedra un devās atpakaļ uz savu vietu.

Lielākie fanātiķi viņu vēl ceļā mēģināja aizturēt. «Jūs gribējāt runāt Jansona

garā, bet tas jums neizdevās,» kāds jauns studentiņš viņam sacīja. Un kāds

prātīgs filistris ar griezīgu smīnu tam pasacīja: «Jūs mēģinājāt propagandēt
sociālistu mācības, bet tām Latvijā nav vietas.»

«Sveiks, draugs, uzdzersim uz taviem panākumiem!» viņa galda biedrs Fricis

Kārkluvalks ironiski sniedza pretim kausu.

«Panākumiem, patiešām!» Kārlis attrauca. «Strādnieku šķira nu reiz ir no

«māmuļas» atraidīta un te nekad vairs nenāks
. . .»

«Es tevi tagad tik mācos no tās puses pazīt,» Plutu Vilis, ar kuru tas jau

kādu laiciņu stāvēja uz «tu», tam smaidīdams sacīja: «Tas jau izklausās ļoti

radikāli, un vai mums, latviešiem, tas vajadzīgs?
.

. .»

«Latviešiem visiem pēc savām dabiskām interesēm vajag būt kreisiem, ļoti

kreisiem cilvēkiem!» Kārlis nopietni sacīja. «Tikai caur korporeļu un tautas
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vadoņu kļūdu notiek it kā novirzīšanās uz labo pusi un masu skaldīšanās
.. .

Tā ir mana pārliecība ...»

«Kāda jau nu katram tā pārliecība!» Plute vēl piebilda, tad pārgāja uz

citu tematu.

Letoņu tonis pret Kārli bija manāmi atsalis, un arī citādi viņš pēc notikušā

nejutās omulīgs. Viņš piepeši juta, ka visa šī atmosfēra viņu smagi nospieda,

viņam vajadzēja svabada, tīra gaisa. Bez liekām ceremonijām tas atvadījās pa
franciski un devās uz garderobi.

Viņam uz pēdām sekoja Erkulītis, ko viņš darīja katram, kas šovakar izņēma
savu garderobi. Viņš, lūk, garderobē pamanīja savu mēteli, ko bija pircis no

kāda dzērājbrāļa un kas droši vien varēja būt zagts. Vīnūžniekam bieži vien

jāredz, kā viņš tiek pie savas naudas, un neņems viņš pretim, ņems cits. Tā

viņam bija krājumā daudz drēbju, kuras tas par lētu naudu pārdeva. Tikai pirms

vajadzēja drusku ko pārgrozīt, jo agrākais īpašnieks savu drēbes gabalu_ varētu

uzzīmēt, un tad ir dumji. Sim mētelim vēl nekas nebija darīts, un tādēļ Ērkulīts

bija ļoti uztraukts. Nekā nezinādams par mēteļa aizlienēšanu, tas gribēja redzēt,
kas to paņems un kā viņš te nonācis.

Kad garderobjers to izsniedza Kārlim, Erkulītis it kā izbrīnējies viņu uzlū-

koja: «Vai tas jūsu mētelis?!»

Kārlis novērsās sāņus un likās, it kā to nedzirdētu. Bet Erkulītis nelikās

mierā .
. .

«Nē, nē, bez jokiem, sakiet man, vai tas jūsu?
.

.
.»

Kārlis atradās pavisam neveiklā stāvoklī. «Tas jau laikam būs jūsu,» tas

piesarcis atbildēja, «no jums palienēts . . . Atvainojiet, ļoti nepatīkami man »

«Nekas, nekas, es tikai tāpat gribēju zināt,» Erkulītis mierināja. «Atvaino-

jiet mani, ka es par aizlienējumu neko nezināju. Tā lieta ir kārtībā, valkājiet
vien! Silta drēbe, laba drēbe, es jums viņu varu pavisam pārdot, ja gribat. Tikai

drusku būtu jāpārgroza ...»

Kārlis vēl gribēja atvainoties, ka tas spiests lietot viņa īpašumu, bet Erkulītis

viņu nelaida pie vārda. «Ak nu, tur taču nav vārdam vietas! Vai tad nu pirmo-
reiz mēs aizņemamies viens no otra mēteli vai ko citu?

.. .
Vai dieviņ, kas tad

nu tur tik daudz! Es jau vēl varu būt lepns uz to, ka latviešu rakstnieks nēsājis

reiz manu mēteli ...»

«Nu tad ļoti pateicos!» Kārlis, pieri saraucis, viņam sniedza roku, jo viņam

nepatika Ērkulīša uzbāzīgais, draudzīgais tonis un arī, ka tas lietu velk arvien

vairāk plašumā.

«Veseli, veseli, staigājiet laimīgi!» Erkulītis klanīdamies spieda viņa roku.

«Tikai neaizmirstiet rīt ierasties uz kaķu brokasti. Tas būs ļoti interesants
..

.»

«Būšu!» Kārlis atteica un, uzkāpis pa trepītēm, devās pa durvīm laukā.

Otrā rītā viņš pēc vakardienas notikuma sajuta patiešām lielas paģiras. Lai

gan viņš līdz sirdsdibenam bija pārliecināts par savu taisnību, taču ar visu šo

sabiedrību tas tagad stāvēja asā opozicijā. Nekas, — viņu «kaķu brokastis» tam

nevarēja kaitēt, un tādēļ viņš devās atkal uz «māmuļu».
Galdi šoreiz bija klāti apakšā, restoracijas zālē, lai netraucētu augšā pārējos

jubilejas rīkojumus. Pašā vidū kā paģiru simbols bija uzstādīts pelēki rankains

runcis, no gumijas pagatavots, bet tika no visiem apbrīnots un sacēla jautrību.
Galdi pildījās ar «sakaterējušiem» svētku dalībniekiem. Liela daļa no laukiem

un citām pilsētām bija aizbraukuši jau uz mājām. Tādēļ rindas bija daudz retā-
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kas nekā vakar. Korporācijas kā jau parasts bija nošķīrušās atkal par sevi,

«seloņi» savā stūrī un letoņi — savā. Kārlis arī šodien pieturējās pie tiem pašiem
letoņiem, par ko daži no viņa agrākiem komiļtoniem šķībi vien noskatījās kā uz

pārgājēju. Bet tiem vajadzēja saprast, ka lieta citādi negāja, jo pie viņiem sēdēt

tas arī nevarēja.

Viesi ēda, dzēra un spirdzinājās. Valodas bija tādas paknapas, un runas arī

nekādas netika turētas. Lielāka dzīvība tikai radās drusku vēlāķ, kad tika nola-

sītas telegramas un apsveikšanas raksti, kuru bija bezgala daudz un kuri nāca

vēl arvien no jauna klāt. Tos nolasīja pēc kārtas biedrības priekšniecības locekļi
un runas vīri. Ja kāds no lektoriem kādai no korporācijām bija nesimpātisks,
tad tā taisīja pretdemonstracijas un traucēja lasīšanu, tā ka tas bija spiests atdot

savu vietu citam. Ja tam bija pretim otra korporācija, tam klājās tāpat. Kamēr

tad beidzot pie tādiem, kas abām pusēm bija patīkami, studenti izturējās, kā

vajadzīgs, aplaudēja tikai pēc nolasītā apsveikuma beigām.

Apmēram brokasta vidū, kad omulība bija vislielākā, zālē piepeši ieradās

Lapas Mārtiņš. Jau krietni iemetis, spīdīgām, nosmulētām krūtīm. Kā rādījās,
tas nebija nācis visai miermīlīgā nolūkā. Varēja būt, ka viņš savā švunkā bija

samisējies un noturēja šos «ligusoņus» un «ozoldēlus» par «dienlapniekiem» un

tātad saviem dabiskiem ienaidniekiem. Bet varēja būt, ka šoreiz arī pašu mājās

viņš nebija apmierināts. Viņš, vecs rakstnieks, nebija ielūgts kā goda viesis, lai

gan daudzi, kas jaunāki par viņu, bija ielūgti un ēda un dzēra par brīvu. Katrā

ziņā viņam bija kas sakrājies uz sirds, jo šķielēdams rādīja studentiem ar pirkstu
un smēja savu nicinošo smieklu.

Studenti sniedza viņam pretim kaķi, par ko vecais Lapa kļuva tīri traks.

Izrāvis tiem runci no rokām, viņš gribēja to saplēst gabalos, samīt zem kājām,
bet ko padarīsi tam, kas no gumijas!? Visai auditorijai par to bija gārdi smiekli.

Galu galā viņu apmierināja un piesēdināja pie galda Kārļa tuvumā.

Visi uzķēra lietu no jocīgās puses,
bet Kārlis nopietni sacīja: «Es saprotu

viņa gara stāvokli. . .

Latviešu biedrības 25 gadu attīstību apskatot, cildināti tik

daudzu vārdi! Cik tie to pelnījuši, es negribu uzmeklēt. Bet vienu gan neviens

nevarēs noliegt: vecam Lapām ir lieli nopelni latviešu rakstniecībā, tātad latviešu

attīstībā. Tikai neviens ne ar vārdiņu viņu nav aizņēmis . . . Tas viņu sāpina . .
.»

Tas arī bija tas patiesais iemesls.

Šis apstāklis padarīja arī citus domīgus, un studenti domāja, ka uz viņu

vajadzētu turēt vienu runu.

Kāds letonis arī piecēlās, piešķindināja glāzi un uzkāpa uz krēsla. Tā kā

tam bija lielas dāvanas uz visiem dialektiem, tas iesāka malēniešu izloksnē.

Runāja par kādu vīru, kura vārdu priekšlaicīgi neminēja, bet kuram lieli nopelni

latviešu rakstniecībā un dzejas laukā. Pieveda dažnedažādus piemērus, tā ka pat

Lapa jau sāka uzmanīgi klausīties. Bet, tiklīdz tas nāca klajā, ka šo slavējamo

vīru sauc Lapas Mārtiņu, pēdējais to pieņēma par izsmieklu. lekliedzas ka

indians un sāka no jauna trakot. Klupa atkal kaķim virsū, gribēja to sagriezt

un sadurt, bet nazis un dakšiņas negāja šinī gumijas daiktā iekša. Viņš nespēja

neko citu kā mīdīt to zem kājām un kliegt.

Bet nu arī Starpiņam, kas bija vecākais kārtībnieks, ar to bija diezgan, jo

katrai lietai ir savas robežas. «Ko jūs te darāt?! Kā jūs iedrošināties te biedrība

skandalēt?!» Un no otras puses piesteidzās Erkulītis, kas arī bija kartības komi-

sijas loceklis. «Ko jūs gan domājat?! Uz vietas ārā, projām, marš!
. .

.»
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Lapa nebūt nedomāja paklausīt. Atlēcies kādus soļus atpakaļ, tas šķielēdams

mēdīja: «Desu puikas, desu puikas!»
«Kas par daudz, tas par daudz. Vai jūs kādā kneipītē domājat ienākuši?»

Starpiņš brēca. «Te ir Rīgas Latviešu biedrība ...»

Viņš saķēra Lapu pie vienas rokas. Ērkulītis pie otras un, nelūkojot uz viņa
spirināšanos, vilka to uz durvju pusi

. ..

Tagad Vēbers, kurš, lasot no katedra apsveikumus, pie šī trokšņa bija apstā-

jies, metās kā lauva viņu vidū. «Lieciet viņu mierā
...

tas ir «Baltijas Vēstneša»

līdzstrādnieks!» tas pērkoņbalsī saukdams, abiem kārtībniekiem piesteidzās ..
.

Kad tie viņu neizprazdami uzlūkoja, viņš lēnākā balsī piebilda: «Esiet tik laipni,
kungi, atstājiet viņu man .

.
.»

Abi kārtībnieki atlēcās nost, un Lapa asarām acīs gaudoja: «Sodiet mani,

tētīt, periet mani, dariet ar mani, ko gribat, tikai no vietas projām nedzeniet .
. .

Es jums strādāšu, es jūs klausīšu
..

.» Viņš krita savam jaunam maizes tēvam

pie rokas
. . .

Ar mokām Vēbers to viņam atrāva, jo, vienkārt, viņš roku laizīšanai principā

bija pretinieks un, otrkārt, Lapas bārzda un ūsas bija slapjas un neomulīgas.
No vietas atlaist viņu arī nevienam nebija nācis prātā, drīzāk bija dzirdamas

baumas, ka nākamai jubilejai par godu visiem «Baltijas Vēstneša» redakcijas

locekļiem un tamlīdz arī Lapām algas tiks palielinātas. Tādēļ tas bīstījās
pavisam par

velti.

Paņēmis savu līdzstrādnieku zem rokas, Vēbers izveda to garderobē, līdzēja
tam uzvilkt mēteli, izveda tad uz ielas, pasauca fūrmani, kuram, pēc tam kad Lapa

bija pasacījis savu dzīvokļa adresi, samaksāja un pavēlēja pasažieru aizvest uz

mājām.
Pa to laiku iekšā iestājās it kā pārtraukums un klusums. Pacēlās balsis, ka

kādam Vēbera vietā vajadzēja turpināt apsveikumu nolasīšanu. Starpiņš, drusku

padomājis, nāca pie apņemšanās, ka arī viņš it labi varētu izpildīt šo lomu. Balss

viņam bija skaļa, orgāns spēcīgs, tikai labi saredzēt vairs nevarēja, bet, kad

uzlika savu zelta brilli, tā viņam piešķīra cienīgu izskatu.

Bet, tiklīdz tas uzkāpa katedrī, tas dabūja pārliecināties, ka tam nav simpā-

tijas ne pie «letoņiem», ne pie «seloņiem» un pie pēdējiem vismazāk. Pret-

demonstracijas bija nepārprotamas un arvien auga. Vēl jo vairāk —
kur tas

nebija stiprs ne vecā, ne jaunā ortogrāfijā, un no sapulces viņam izdarīja kori-

ģējumus. Starpiņš tad bija spiests apstāties un par
lietu pamatīgāki pārliecināties.

Kā tad tas «alzo» ir? tas burtoja. «Jā, jā, jā, itin pareizi . .
.»

Tas sacēla vispārīgu jautrību, un lieta no svinīgā noslīdēja komismā. Publika

demonstrativi aplaudēja un vistrakāki «seloņi». Dr. Volframs, kas sēdēja Kārļa
tuvumā, zīmīgi sacīja: «Das da ist eine gefāhrliche Ecke!» (Tas tur ir bīstams

stūris.) Svīgerzons Pudiķis sēdēja tikpat kā uz adatām, skrullēja ūsiņas, bet

nespēja neko darīt.

Pašā viskritiskākā brīdī atgriezās atpakaļ Vēbers un uzņēmās pats savu pie-
nākumu. Starpiņš noslaucīja sviedrus un atvieglots uzelpoja .. .

lieta ritēja atkal

savu kārtējo gaitu ....

Oficiālā daļa «kaķu brokastīm» beidzot nobeidzās vai, labāki sakot, viss,
kas galdā, bija noēsts un nodzerts. Viesi sāka nošķirties pulciņos un iedzert uz

savu roku. Sevišķi redzēja kopojamies «letoņus» ar «seloņiem», lai gan
abu

attiecības nebija diezin cik labas. Tie uzsāka kopīgi tā saucamo «apis» gājienu
(atvasināts no seno ēģiptiešu vērša «Apis»), t. i., simpātiskos večus, kuriem
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katra ziņa vajadzēja but «tautiešiem», tas nozīmē, ar akadēmisku izglītību, no

muguras puses nozaga ar visu krēslu un aiznesa pie sava pulciņa. No viņu vie-

dokļa tas bija pārāk liels gods, un nozagtie filistri tūdaļ lika uzstādīt katrs savu

mučeli. Par alus trūkumu nebija vairs ko bēdāt.

Tā viņi tur dzīvoja par sevi, turēja runas un dziedāja savas buršu dziesmas.
Palika ārpuse vel diezgan goda vīru, kurus arī it labi varēja zagt, bet tas netika

darīts tādēļ, ka tie nebija akadēmiķi. Vienīgais izņēmums tika pielaists ar Pēteri
Krauklīti, bet tālāk citus nezog ne akli! Piemēram, Starpiņš ar prieku būtu savu

mučeli izmaksājis un vairāk ar. Tur vēl bija citi, kuri it kā maldināti velti gai-
dīja, piemēram, fabrikants Mārcis, kura švīgerzons, advokāts Mikentāls, jau
dzīvoja pa viņu pulku. Tāpat Erkulītis un citi. Tie tādēļ savilkās visi cietāki

savā kompānijā un iztaisīja otru. cirķeli.

Kārlis, kas arī atradās viņu vidū, drīzi vien kļuva par to vidus punktu, ap

kuru viss grozījās. Veči
pa lielākai daļai bija lasījuši viņa darbus, kas viņiem

ļoti patika, un tādēļ tie viņu cienīja. Bet viņi nevarēja aizmirst, ko viņš vakar

bija sacījis par strādniekiem.

«Vai zin, jūs rakstnieka kungs!» fabrikants Mārcis iesāka. «Es jūs roman's

esmu lasījis un jūs ļoti cienu, bet, ko jūs vakar
par tiem strādniekiem runājāt,

tam es nepavisam nevaru, piekrist! Par ko viņam augstas laimes? Vai viņš savu

algu nedabū? Jau tā grūti ar viņiem iztikt, bet nu tiem vēl tiek iepūsts: skat',
kas mēs par vīriem?! Tad jau ikurāt viņi paliek tie kungi, un mēs vairs

nekas nav ...»

«Labi, ka jūs uz to nākat, mēs to lietu varam pārrunāt,» Kārlis atbildēja.
«Es jau izteicu tikai savu subjektivo pārliecību un pavisam nezinu, vai tā droši

iespējama. Vai strādnieki gribēs ar pilsoņiem kopā iet? Patiesībā ņemot, es runāju
vairāk jūsu nekā strādnieku interesē

.
. .»

«Ak, ko jūs tik daudz ar tiem strādniekiem?!» Mārcis sapīcis atmeta ar

roku. «Iztiksim bez viņiem.»

«Strādnieki tikpat nepieciešami kā citas šķiras,» Kārlis smaidīdams atbildēja.
«Kā fabrikantam jums to vislabāk vajadzētu zināt. Kā tad jums būtu iespējams

ražot, ja jums nebūtu strādnieku?»

«Vaī dieviņ, nebūtu, kur tad šie paliktu, kad nebūtu?!» Mārcis iesaucās,

«Nu lai iet arī, nav vajadzīgs! Dabūtu citus, iževicus, polīšus ...»

Viņam ar saviem strādniekiem bija savs mazs «kreņķis», un dažreiz viņš ar

tiem bija jau saskrējies. Viņš nebūt nebija pret tiem suns, bet līdz šim ļoti labī

bija ar tiem izticis. Viņam arī nebija žēl, ka strādnieki vairāk ko nopelnīja, un

tādēļ labprāt izdeva darbus uz akorda. Viņam bija prieks, ka pie tam ierāva,

jo arī viņam pašam tas nebija par sliktu. Bet nu pašā jaunākā laikā radās tādi

«muzikanti», kas no akorda darbiem nekā negribēja zināt un musināja arī vecos

strādniekus uz tiem neielaisties. Mācīja, ka vajag strādāt tikai 8 stundas dienā,

lai it visiem strādniekiem pietiktu darbs. Šie arī pie darba tā nemaz nesteidzās

un, tiklīdz pulkstens sita vai signāls svilpa, ne soli nespēra vairs, it kā tas būtu

grēks — priekš darba devēja vēl roku pakustināt, vismaz nolikt lietu savā vietā!
. . .

Tāda gnīdošanās viņam nepatika
. . . Strādnieks lai nopelna, viņam nav žēl, bet

lai tas strādā arī!

«Es uzsaucu augstas laimes visai strādnieku šķirai,» Kārlis turpināja, «lai arī

tā atzītos kā pilntiesīgs tautas loceklis un strādātu līdzi pie vispārējā tautas kul-

tūras darbā, lai arī viņi «māmuļā» lai justos savās mājās, bet kā tas viss būtu
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iespējams, ja te nemaz neizpaustos viņu intereses? Se, «māmuļā», lai visas šķiras

nostātos uz vienlīdzīgām tiesībām. Nu sakiet, vai es nepareizi esmu runājis? . .
.»

Bet nu Starpiņš metās pulkā. «Tas jau nu ir pavisam falši, ko jūs tur, jauns-

kungs, runājat!» tas iesaucās. «Tad jau man akurāt savs strādnieks biedrībā

būtu jānosēdina sev blakām un tam būtu tādas pat tiesības kā man?! To nu ne

kustēt! Biedrībā ir teikšana priekšniekam, runas vīriem un arī biedriem reiz par

gadu pilnā sapulcē. Visiem citiem, arī strādniekiem, tiem nav te ko muksēt!»

Tādi lozungi bija Rīgas vācu patriciešiem, un latviešu «dižvīri» tos bija no

viņiem piesavinājušies.
«Strādnieks jau tāpat kā biedrs var ierasties pilnā sapulcē,» Kārlis turpināja,

«un kā tāds tikt ievēlēts runas vīros. Ja tikai viņam priekš tam vajadzīgās

spējas. Es domāju, ka tas arī būtu tas pareizais
..

.»

Šos vārdus sagaidīja visapkārt pārsmejošas un nicinošas sejas. «Strādnieku

par runas vīru vēlēt?!» Erkulītis iesaucās. «Tad es labāk no biedrības izstājos!»

Starpiņš piebilda: «Kā mēs bez tiem strādniekiem esam biedrībā iztikuši —

paldies dievam, jau divdesmit piecus gadus, — alzo, tā arī uz priekšu bez tiem

iztiksim!»

Vecais Mārcis gan palika tāds domīgs. «Pašā sākumā, kad biedrību dibinā-

jām, gan tā bija. Par biedru varēja būt katrs, arī strādnieks. Bet tad jau arī

mēs paši strādnieki vien bijām!»
«Ko nu niekus!» Starpiņš atmeta ar roku. «Katrs ir savā vietā un lietā. Bet

ko tad jūs, jaunskungs, tik daudz par tiem strādniekiem?! Jūs taču neesat

strādnieks, ne viņiem kāds brālis.»

«Jā, jā,» Erkulītis piebalsoja. «Strādnieki un strādnieki! Kas tad jūs tāds

par strādnieku? Kur tad jūs esat strādājuši?»
«Arī es esmu strādājis, kad pie sava tēva biju, un zinu, kas ir melna mu-

gura,» Kārlis, sāpīgi smaidīdams, attrauca. «Tagad, kā jau zināt, strādāju
rakstniecības druvā, un it visi latvieši man vienlīdz tuvi, tāpat arī strādnieks un

mazais brālis. Mūsu saimnieciskā dzīvē viņš ir nepieciešams, produktivs spēks.
Bet par viņa vajadzībām maz tiek gādāts, un bieži viņš tiek neatļauti izmantots.

Tas izsaucis sociālisma kustību visā pasaulē, un arī mēs no tās neizbēgsim. Ir

manāmas jau pirmās pazīmes. Ja jūs viņu auksti atstumjat, kā tas vakar notika,

tad drīzi vien jūs dzirdēsiet saucienus: «Nost ar buržuāziju, nost ar pilsoņiem!»»

Viņiem vai nu trūka vispārējā pārskata, lai tie būtu spējuši viņu saprast, vai

arī tie negribēja viņu saprast. Vecais Mārcis jau citādi bija goda vīrs, izsauca,

kur vien vajadzīgs, un apprasījās tikai: «Ko dzersim — alu, vīnu vai konjaku?»
Bet šinī punktā tas palika pie sava. «Jūs mani pazīstat,» viņš sacīja, «mans

rublis nav sapuvis, kur tautu vajag pabalstīt. Un, ja atnāk rakstnieks vai students

pie manis aizņemties: «še, cēneris bez vārda runas!» Bet tos strādniekus gan

nemāciet . . . viņi jau tā pārāk gudri ...»

lekāms Kārlis vēl
paguva atbildēt, kāds no muguras puses

aizskāra viņa
kamieri un nosēdās viņam blakus. Tas bija Plutu Vilis. «Nu, kā labi iet?» tas

viņu draudzīgi uzrunāja. «Aģitē, ko?» Redzēdams no tālienes viņu dzīvās saru-

nas, tas patiešām sāka bažīties, ka Kārlis uz večiem neatstāj pārāk lielu iespaidu,
jo droši viņu cilvēks tas nebija.

«Jā, sarunājamies par šo un to,» Kārlis atbildēja. «Ir mums savas mazas

domu starpības .. .»

«To strādnieku dēļ?» Plute smaidīdams attrauca
.. . «Jā, jā, tiem večiem

ir cietas galvas . . .»
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Kārlis neatbildēja.
«Kā tev patīk mūsu svētki?» Plute tālāk jautāja. «Es domāju, tie ir izde-

vušies ...»

«Jā,» Kārlis atbildēja. «It sevišķi to var sacīt par teātra uzvedumiem. Tie

sniedz skatu pagātnē un arī nākotnē. Nu, un mielastu
runas, tās jau kā tādās

reizēs parasts ...»

«Man žēl, ka tev vakar tā izgāja, jo tu biji pelnījis ko labāku!» Plute tur-

pināja. «Bet ar savu nelaimīgo ideju liecies mierā, jo ar to tu nekā nepanāksi.
Vai tad tu nemani, ka tautas virsējos slāņos notiek it kā kristalizācijas process?
Viss, kas labāks, turīgs vai izglītots, izlobās ārā no masas un kopojas par sevi.

So sabiedrības kreimu mēs, letoņi, gribam pulcēt ap sevi zem lozunga: Izglī-
tība un turība. Sinī slānī skriet iekšā ar savām idejām būtu tas pats, kas

skriet ar galvu sienā! Tu tikai sadauzītu savu galvu un vairāk nekā ...»

Viņš izsacīja to ar tādu pašapziņu, kas Kārli kaitināja. «Bet varbūt ka es

esmu tas akmens, pret kuru jūs iedauzāt savas galvas!» viņš kaitināts iesaucās.

Plute mazliet atlēcās. «Tu?
..

. Var jau būt
...

tas izrādīsies nākamībā
..

.
Bet vai neaiziesim tur drusku mūsu pulciņā?»

«Pateicos, es jūtos paguris un gribu doties tūdaļ uz mājām,» Kārlis noraidīja,
īsto cēloni, ka tur sēž arī «seloņi» un var izcelties incidents, viņš negribēja sacīt.

«Nu, tad atvaino, man jāiet,» Plute sniedza viņam roku
un, it kā gribēdams

ar viņu salabt, vēl piebilda: «Nedomā, ka mums pret tevi kas pretim
..

. Ikviens,

kas ievērības cienīgs, nepaliks no mums neievērots . .»

Viņš aizgāja. Kārlis pa visu sarunas laiku ar vienu ausi bija sekojis saviem

biedriem, kā tie tiesāja viņa vakarējo runu.

«Tādas valodas un runas biedrībā nemaz nebūtu pielaižamas,» Starpiņš sa-

cīja. «Mēs jau paši viņus pabalstām, lai tie strādā mums pretim. Ja augstā val-

dīšana dabū zināt, ka te tik dumpīgs gars, tā sāks uzlūkot mūsu biedrību

šķībi .. .»

«Paši pabalstām, jā,» Erkulītis viņam piebalsoja. «Arē te, šim pašam! Es

palienu viņam mēteli, lai tas pavisam uz biedrību var atnākt, bet redzi nu, kādu

viņš saceļ jakti! ...»

Šie vārdi tikpat kā auksts dzelzis iedūrās Kārlim sirdī. Tik neģēlīgi viņš ne-

kad nebija juties apvainots. It kā dubļu traips tam gulēja uz sirdi, bet nevarēja

no tā tikt vaļā, jo patiesībā viņš taču no Ērkulīša mēteli bija aizņēmies. īsi atva-

dījies, viņš pēkšņi aizgāja, atstājot gudros večus spriežam .. .

Otrā dienā Kārlis sūtīja Ērkulīša māti ar mēteli atpakaļ pie dēla. Viņa lai

loti pateicoties par laipnību, bet viņam vairs nevajagot
..

.

«Nevajaga?» vecīte viņu neizprazdama uzlūkoja . . . «Ir taču auksts?»

«Auksts vai silts, bet nevajaga!» Kārlis cieti noteica, un vecīte paklausīja.
Drēbe no mātes bija pienākusi, bet ar to vēl mēteļa jautājums nebūt nebija

zaudējis savu. asumu. Vajadzēja līdzekļus priekš mēteļa pagatavošanas, maksāt

skroderim, gādāt oderi. Lūcija gan prata sieviešu drēbes darināt, bet pagatavot

vīriešu mēteļus, kā vaiag pēc šnites, to viņa atzinās, ka neprotot. Varētu jau nu

arī pamēģināt, bet varbūt iznāk pēc spoka.
To nu nevarēja riskēt, jo, kad visi ļaudis skatās virsū un apbrīno, tas arī
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nav patīkami. Jo ne velti korporācijā mācīja ārēju uzstāšanos. Viņš atcerējās, ka

kāds komiļtons no malēniešiem semestri iebrauca no laukiem ar gaiši pelēku paš-
darinātas vadmalas mēteli, kuru lauku skroderis nebija knapinājis ne garumā, ne

plašumā. Kad viņš gāja ar to pa ielu, tad visi ļaudis apstājās un uz viņu ska-

tījās. Komiļtoņi deva viņam privātus mājienus, bet, kad tas nelīdzēja, tad kon-

vents taisīja lēmumu, ka viņam šo mēteli vajag atmest un iegādāties citu, neuz-

krītošu, bet pieklājīgu un studenta stāvoklim piemērotu.
Bez tam arī Lūcijas rotunde bija ne vien ļoti nodilusi, bet arī tāda paplāna

un aukstam laikam nepietiekoša. Būtu ļoti muļķīgi priekš viņiem visiem, ja tā

saaukstētos un saslimtu. Viņai it labi noderētu tāds pabiezāks mētelis, un tādu

viņa arī pati varētu pašūdināt. Pie tam drēbe arī labāk piedienēja viņas augumam

un vaigam, par ko tie pārliecinājās, likdami to viens otram uz pleciem un vē-

rodami.

Kārlim radās cieta apņemšanās nest priekš savas dārgās Lūcijas upurus, uz

ko viņam citādi bija tik maz izdevības. «Vai zini ko?» tas sacīja. «Tu no ma-

nas memes drēbes pagatavo sev, jo tev tā daudz labāki piestāv!»

Viņa par tā vārdiem it kā sabijās un viņu neizprazdama uzlūkoja. «Un tu?!

Kā tu iztiksi? . . .»

«Raudzīšu!» tas domīgi atteica. «Uzmeklēšu savu bijušo korporācijas skro-

deri, kurš man taisīs uz pumpi ...»

«Un ja nu viņš to nedara?» viņa iebilda.

«Kādēļ tad nedarīs, ūja!» viņš ātri attrauca. «Rīgā drēbnieki visgarām taisa

uzvalkus uz pumpi, ja tikai nav samaitājis kreditu. Un es pie Džoniņa to vēī

neesmu samaitājis ...»

Domāts, darīts. Nogaidījis kādu daudzmaz klimatiski lēnāku dienu, viņš

uzmeklēja savu veco korporācijas skroderi, sauktu Džoniņu, ar īsto vārduFridrich-

sons. Par «Džoniņu» komiļtoņi viņu sauca tādēļ, ka tas bija mīļš un labs un

tikpat kā brālis gādāja par viņu uzvalkiem.

«Nu, labdien, Džoniņ!» Kārlis viņu apsveicināja pēc veca paraduma.
«Labdien, labdien, kā nu labi iet?!» Džoniņš atbildēja. Še jāpiemin, ka

runājot viņš drusku pašķieba apakšžokli tāpat kā Arturs Baumanis, caur ko

drusku šļupstēja.
«Neiet jau nu nepavisam!» Kārlis raisīja savu biezo šalli.

Džoniņš smaidīdams viņu uzlūkoja. «Jā, jā, mēteļa vajaga .. . Laiks tāds

pavēss ...»

«Bet pavisam steidzīgi vajaga!» Kārlis apstiprināja. «Vai tad nevarētu uz

veciem nosacījumiem? ...»

Tas nozīmēja uz pumpi jeb nomaksu. «Vai varēsi desmit rubļus iemaksāt?»

Džoniņš, drusku padomājis, sacīja. Jo, tiklīdz kāds gribēja no viņa uzvalku uz

pumpi, tas sajuta, ka viņam tiesība runāt ar to vienskaitlī.

«Kur nu desmit, Džoniņ, tik. grūtos laikos!» Kārlis kaulējās. «Pietiek katru

mēnesi ar pieci ...» Viņš jau skaitīja savus piecus rubļus galdā, jo tik daudz

tam bija.

Džoniņš drusku padomāja. «Nu jā, jā, tad jau jātaisa būs! Bet tad būs kādu

laiciņu jāpagaida. Ja desmit rubļu iemaksā, tad dabūsi ātrāki.»

«Kur nu es to varu?!» Kārlis iesaucās. «Bet taisi nu gan man labi ātri...

man briesmīgi vajag
...

Es citādi nosalšu
..

.»

«Nu jā, jā, tad jau jātaisa būs!» Džoniņš cieti noteica, noņēma mēru, un ar

to lieta bija nodarīta.
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Kārlis nu varēja apmierināts aiziet, jo viņš zināja, ka Džoniņš tura vārdu.
Bet studenti gan ne ikreiz turēja vārdu pret viņu. Nolīgts, ka

par mēnesi jāno
maksā tik un tik, bet nemaksā nekā! Nekāda iemaksa nav taisīta. Džoniņš pie-
prasa, bet Wņam aizbildinās ar visādiem iemesliem, kādēļ naudu nevar dot. Tad

Džoniņš īsti to lietu darīja tā: kā mīļam un tuvam cilvēkam viņam konventa tel-

pas bija arvien pieietamas. Viņš uzmanīja, kad notiek kneip- vai citi sapulces
vakari. Tur priekšā jau karājās visi tie mēteļi, kurus viņš pazina ar visām viņu
individuelām īpašībām un zināja arī, kurš katram piederēja. Tad viņš nemanīts

ielavījās garderobē un vainīgo gabalu aiznesa jeb, ikdienējā valodā izsakoties, to

nozaga.

Saprotams, ka uztraukums pēc tam bija liels. Mētelis nozagts . . .Kur cilvēks

nevar krist nelaimē!
. . . Bet bez mēteļa iztikt nevar

.
. . Jāgriežas atkal pie Džo-

niņa, kurš arī apņemas gādāt, bet tikai pēc stingri ieturētas nomaksas. Tad

kontrahents ar maziem pārgrozījumiem dabū no viņa savu mēteli atpakaļ. Tam

liekas, ka viņš to pazītu; tomēr ir nācis klāt un gājis kas nost — — nav vairs

īsti tas. Notika pat gadījumi, ka, ja līgums netika ievērots, vienam un tam pašam
komiļtonām viens un tas pats mētelis tika nozagts vairāk reizes, un uz jauna
līguma pamata tas to ar maziem pārgrozījumiem dabūja no Džoniņa atpakaļ. Tā

visiem bija līdzēts, un arī Džoniņš ar savu veikalu daudzmaz varēja pastāvēt.
Kārlis nu gaidīja uz jauno mēteli kā uz ūdens kustēšanos, kā uz mesiju, kas

viņu atsvabinās. Jo laiks bija stipri vēss un viņš kā piekalts bija spiests palikt

savā istabiņā. Turpretim Lūce savu bija jau pagatavojusi un varēja iziet. Kārlis

lūdza pieiet viņu pie Džoniņa apjautāties. Džoniņš atbildēja, ka būs
...

lai tikai

drusku paciešas
. . .

Kārļa karstās cerības, ka mētelis nāks gatavs priekš «Baltijas Vēstneša» jubi-
lejas svētkiem, nepiepildījās. Un svētku diena iekrita reti asa un vējaina. Lienēt

vēlreiz mēteli no Ērkulīša viņš ne par kādu naudu nebija piedabūjams! . . . Ta-

gad viņam gan sirds rūga un ēdās uz Džoniņu, kurš taču tā bija nosolījies vis-

vēlākais līdz tai dienai mēteli «līferēt», bet nu atstāja viņu sēžot. Viņam taču

bija tādas ilgas pie tā paša gadījuma izrunāties personīgi ar Vēberu un likt viņam

savu lietu priekšā. Spriežot viņa cēlo izturēšanos ar Lapu, nemaz jau citādi

nevarēja būt, ka tas ievēros viņas bezizejas stāvokli. Viņš savā fantāzijā, tā

sakot, šo tautas vīru idealizēja, no kura sagaidīja tikai labu, taisnu, korektu un

kulantu rīcību. Kā rakstnieks un dzejnieks tas pats jutās solidārs ar saviem darba

biedriem. Bet nu nekā Džoniņš nenāk
.. . Neko darīt! Jāpaliek mājās vien

un jāizsaka «Baltijas Vēstnesim» savs sveiciens post festum!

Otrā dienā pēc gaviļu dienas Džoniņš klāt! Kādēļ vakar nav nācis?
.. .

Nu,

cilvēks jau gribējis pa visu mākti, bet radusies tur tāda neparasta reparatura

viņa paša komiļtoniem. Vienam tāds nieks, otram tāds . . . sīkumi gan ir, bet aiz-

ņem
laiku! Pudiķim kaut ko jāizlabo pie frakas, jo citādi tas nevar iet apsveikt

«Baltijas Vēstnesi». Un tā visiem tās pašas apsveikšanas dēļ. Stāv klāt un neiet

projām, kamēr viņiem to padara. Tā pienāk vakars, jo diena aizskrien ātri! Tādēļ

lai neņemot viņam ļaunā un valkājot mēteli vesels! . . .
Nu, — mētelis labi piegulēja un drēbe arī laba, un tas tas lielākais! Bet nu

viņš nekavējās vairs ne minūti . . . apvilka jauno mēteli un devās tūdaļ uz «Bal-

tijas Vēstneša» redakciju.
Te viņu sagaidīja ar lielu sūkstīšanos, kāpēc viņš vakar nav bijis? Vai, kas

tā bijusi par izdzīvi! Kāda iedzeršana un uzkožamie! Pūriņu Klāvs,234 Krūms

un pat Lapas Mārtiņš ar cienību to iegādājās. Šampanietis un austeri, ta

kas nenāk katru dienu priekšā! Bijuši apsveikt delegāti no citam redakcijām, Lat-
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viešu biedrības un milzums avīžnieku un līdzstrādnieku. Visi bijuši, tikai viņš

vienīgais iztrūcis. Arī «Mājas Viesa» izdevējs Dr. phil. A. Plates bijis ar savu

jauno redaktoru, Dr. philos. P. Zālīti, kas studējis Jenā. Tas turējis garu un

gudru runu un izteicies, ka «Mājas Viesis» uzsākšot strādāt tautiska gara. Uz

to Dr. phil. A. Plates apstiprinājis, ka viņš tādā garā arvien jau strādājis.

Kārlim tikai atlika aizbildināties un nožēlot. Bet patiesībā viss tas viņam bija

vienaldzīgi. Viņam dedza izrunāties ar pašu Vēberu un noskaidrot viņam savu

stāvokli. Ja tas to zinās, tas arī neliegsies viņa dibinātās prasības ievērot. Tādēļ

tas devās uz Vēbera kabinetu un viņa personā novēlēja «Baltijas Vēstnesim»

kuplas laimes uz viņa 25 gadu pastāvēšanas svētkiem.

Sefredaktors nebija pret viņu nelaipns, tomēr izrādījās aizskarts. «Vakar bija

tā diena,» viņš, sāpīgi smaidīdams, aizrādīja. «Kā jūs tā varējāt aizmirst da-

tumu?»

«Nepavisam nebiju to piemirsis,» Kārlis attrauca, «visu laiku tas stāvēja man

prātā. Es, — jā, kā nu lai jums stāstu savas klizmas, nekādi man nebija

iespējams vakar pie jums personīgi ierasties ...»

«Nu, tad vismaz rakstiski,» Vēbers pārmeta. «Atsūtīt ar ekspresi kadu raksta

galiņu gan varējāt ...»

Kārlis piesarka: «Cik lepni viņš spriež par maniem saimnieciskiem apstāk-

ļiem!» viņš nodomāja. «Es ļoti nožēloju un atvainojos,» tas turpināja, «bet tur

nu vairs nekā nevar grozīt. No visas sirds novēlu laimes post festum un lūdzu

manu laimes vēlējumu pretim ņemt ...»

«Nu, pateicos, ļoti pateicos!» Vēbers spieda viņa roku. «Lai gan es jus ka

«Baltijas Vēstnesim» tik tuvu personu labprāt butu vakar še redzējis personīgi.

Taisni jūs es gaidīju ...»

«Ļoti priecājos to dzirdēt!» Kārlis palocījās. «Mani tādēļ ļoti skumdina, ka

vakar nespēju pie jums būt. Ticiet man, pie vislabākās gribas ne! Tur vainīgi
mani sasodītie materiālie apstākļi .. . Nu, reiz taču mums par to jāizrunājas

..
.

Kamēr es neskaitos vairs pie korporācijas, mans honorārs samazināts trīskārtīgi!
..

.
Tā ir visa tā nelaime!

.
.

.

Nu iedomājieties, Vēbera kungs, ja jums uzreiz sama-

zinātu jau tā ne visai spožos ienākumus trīsreiz mazākus! Jūs arī dažu labu ne-

spētu, kas jums tagad izliekas pats par sevi saprotams. Līdzekļu trūkums mani

spiež no viena, otra atteikties.»

«Bet te taču nebija nekādu reprezentācijas izdevumu,» Vēbers paskaidroja.

«Novestu par tālu, lai es jums visos sīkumos izskaidrotu, kas man trūka,»
Kārlis atbildēja. «Man nebija mēteļa, ko uzvilkt mugurā, nu!» Viņš pats par

šiem vārdiem bija tā piesarcis, ka viņam visi ausu gali kaita. Pa Vēbera vaigu

pārlidoja tumša ēna.

«Bet jūsu varā gan stāv padarīt mani saimnieciski atkal spējīgāku,» Kārlis

turpināja. «Kā būtu, ja jūs atjaunotu manus agrākos honorārus? Agrāk es kā

students
par

drukas loksni saņēmu 15 rbļ., tagad tikai 5 rbļ.»

Vēbera uzači mazliet sarāvās, jo tas atjēdzās, ka sarunas bija novedušas pie

punkta, ko viņš nemaz nevēlējās aizskart. «Es jums tur nekā nevarēšu līdzēt,»

tas sacīja. «Man būtu tad jārunā ar avīzes citiem īpašniekiem. Par visām lietām,

viss atkaras no avīzes budžeta
. . . Nezinu vis, vai mūsu kungi pēc lielajiem jubi-

lejas izdevumiem vēl gribēs budžetu pacelt .
.

.»

Kārlis asu smaidu viņu jautājoši uzlūkoja. «Tātad nav iespējams?»
«Šimbrīžam gan maz cerību,» Vēbers noteikti atbildēja.
«Redziet nu!» Kārlis rezignēti sacīja. «Kā lai mēs, rakstnieki, savu stāvokli
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uzlabojam, ja nekas nav iespējams? ja mēs nespējam nopelnīt tik daudz, cik

mums vajadzīgs, no kā lai mēs dzīvojam?»
«Tas ir viens no mūsu laika problemiem,» Vēbers paskaidroja. «Saimnie-

ciskie apstākli te izšķiroši. Latviešu laikraksti un izdevēji vēl nespēj tik daudz

maksāt saviem rakstniekiem. Bet kas ir rakstnieks? Vai ir maz vēlams un pie-

laižams, ka latviešiem nodibinās sevišķa rakstnieku profesija tādēļ vien, lai no

tās eksistētu? īsts rakstnieks, pēc maniem ieskatiem, strādā pašas lietas dēļ. Tādēļ,
ka tas nevar nerakstīt, tāpat kā putns nevar nedziedāt. Tas nemaz nedrīkst ska-

tīties uz to, cik tas nopelna. Jo tāds, kas strādā tikai peļņas dēļ, — tāds ir tikai

algādzis .
.
.»

Katrs šis vārds Kārli dziļi ievainoja, jo viņš zināja, ka tās ir frāzes, kam

nav ne mazākā pamata. Kādēļ viņam agrāk varēja maksāt un tagad ne? Vai tad

apstākļi bija labāki? Ja būtu spiesti, samaksātu arī, tāpat kā burtličiem un mā-

siņas strādniekiem, ar kuru dzīves minimumu spiesti rēķināties.
«Var jau būt, ka jūsu teorijai ir arī klāt sava daļa patiesības, redaktora

kungs,» viņš noskumis piebilda, «bet vēl nav sacīts, ka, ja rakstnieks saņem par

savu darbu algu, tas varētu arī nerakstīt. Viņam ir tāpat kas ko teikt, ko tas

nevar atstāt nesacītu. Bet, ja tā, tad jau arī vajadzētu gādāt, ka tie «īstie rakstnieki»

nepaliek par «algādžiem». Eksistence taču prasa savu minimumu. Ja tas būs no-

drošināts, es jums varu galvot, ka rakstnieks nemaz nedomās par honorāru, bet

tikai par savu darbu. Nu sakiet, no kā tad lai tie īstie rakstnieki dzīvo?»

Vēbers paraustīja kamiešus un gribēja lietu uzņemt no jocīgās puses. «Nu,
kā kurais! No saviem mantojumiem, aizkrātiem kapitāliem, no sava cita darba

ieņēmumiem, no saviem parādiem ...»

«Tātad eksistences līdzekļu vienādi kādu vajaga,» Kārlis piebilda. «Man nu

nav ne mantojuma — vismaz es to tagad nevaru dabūt, nav arī man aizkrāta

kapitāla, —
tāds nekad man nav bijis! Cita darba arī man nav, jo ar miesu un

dvēseli esmu atdevies latviešu rakstniecībai . . . Atdevis viņai visu savu enerģiju,

savas sirds asinis. Man atliktu vēl tikai tas pēdējais eksistences līdzeklis, kuru

jūs minējāt .. . Vēbera kungs, man būtu pie jums kāds mazs lūgums. Vai jūs

man nevarētu parakstīt galvojumu par
kādiem 100 rubļiem, kurus es aizņemtos

krājkasē?»
Vēbers neatbildēja, tad dzestri iejautājās: «Vai tā jūsu nopietnība?»

«Kādēļ lai tā nebūtu nopietnība? Man vajag no kā dzīvot,» Kārlis atbildēja.
«Protams, ka atmaksāt varu vienīgi no saviem honorāriem un tātad ne tik drīzi...»

Vēbers bija pavisam sasarcis. «Es domāju, ka jūs jokojat. Jo, nopietni ņe-

mot, kā jūs pavisam nākat pie manis ar tādu paģērējumu? Es lai priekš jums

galvoju, kasē? Principā es nevienam negalvoju un, ja to daru, tad pavisam tuvām

personām. Mēs taču tik tuvu nestāvam . . .»

«Nē?!» Kārlis attrauca. «Es domāju, ka būtu. no jums dzirdējis, ka mēs ļoti

tuvu stāvam
...

Es nezinu, man ir tā, ka atkal kāds ideāls būtu manī sabrucis un

it kā es uz kādu būtu. ticību zaudējis
...

Jā, jā, jums taisnība, mēs stāvam viens

otram ļoti tālu! Atvainojiet, es ņemu savu lūgumu atpakaļ. Piedodiet arī, ka jus

apgrūtināju ar savām sīkām, intimām lietām . .
.»

«Savas dzīves rūpes un mājas bēdas taču ir katram,» Vēbers vairīdamies

atmeta ar roku.

«Jums taisnība, neba es viens ciešu!» Kārlis turpināja. «Rakstnieku alga un

eksistences jautājums ir patiesībā vispārīgs jautājums
.. .

apstākļi nav ciešami.

Ja jūs nemēģināsiet šinī lietā neko darīt, tad nebrīnieties, ka pret jums saceļas
vētra!»
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Vēbers vairīdamies atmeta ar roku, ka viņš to negrib dzirdēt.

«Jā, jā!» Kārlis vēl sacīja. «Varbūt, ka arī es esmu spiests izteikties, ko aiz

pietātes pret jums labprāt nedarītu. Tātad atvainojiet; še būs kādi gabaliņi, ja
varat, izlietojiet. ..»

Vēsi Vēbers saņēma manuskriptus un nolika uz galda, stīvi atņēma viņa svei-

cinājumu, un Kārlis devās projām.

Trīsdesmit trešā nodaļa

Kādā nejaušā dienā Kārlim un Lūcei ieradās negaidīts ciemiņš, māsīca Ņina.
Diezgan agri no rīta,, tā ka istabas vēl nebija savestas kārtībā. Lūce un Ērkulīša
mate steidzās noslēpt nevajadzīgo un visu no ārienes daudzmaz nogludināt.
Bērni vēl nebija modušies.

Lūcija ar māsīcu sirsnīgi sabučojās; Kārlis spieda viņai roku. «Nāc te, apsē-
dies pie manis,» viņš aicināja to savā istabā.

«Es jau nemaz nezināju, ka jūs abi kopā sagājuši,» Ņina smaidīdama sacīja.
«Skaties, nodibinājuši omulīgu familijas dzīvi kā īstie buržuji! Cilvēciņi, vai jūs
arī zināt, kas pasaulē notiekas, vai tikai guļat vien?! . . .»

«Nu, nu, pastāsti mums! Kas tad ir no jauna?» Kārlis iejautājās.
«Visās malās saceļas pret veco iekārtu balsis,» Ņina trauca tālāk. «Vai esat

lasījuši biedra Jansona referātu «Jaunlaiku domas
par

latviešu literatūru»?»

«Esam lasījuši un zinām visu!» Lūce sauca no otras istabas. «Esam viņas
arī drusku sijājuši, — tās nemaz tik smagas nav.»

«Jā, jā, viscaur tām nevar vis piekrist!» Kārlis arī no savas puses apliecināja.
«To es ticu!» Ņina sarkastiski iesaucās. «Kā nu saplūkāts rakstnieks lai pie-

krīt savam kritiķim?»
«Nav tas tas iemesls,» Lūce, bērnus ģērbdama, sauca. «Tu taču zināsi, ka par

Kārli vienīgo kritiķis izteicies atzinīgi. Bet tas mums gluži vienaldzīgi! īstam

rakstniekam, kāds ir Kārlis, no kritikas nav jābīstas. Viņa darbiem kritika ir

tikpat kā ūdens, kas noskalo tikai ziedus, lai tie vēl jo labāk attīstās. Jābīstas ir

tām papīra puķēm, jo tās samirkst
..

.»

«Tev taisnība,» Ņina piekrita. «Daudzi ar referātu nav apmierināti. Es ru-

nāju ar Ernestu Sutumu. Neraugot, ka referāts radījis sabiedrībā lielu sakustinā-

jumu, viņš saka, mēs ar to vien apmierināties nevaram. Mums ir jāiet tālāk. To

arī es gribu uzsvērt. Ja reiz mēs esam atraduši ļaunuma cēloni, tad taču mums

vajag ķerties tam pie pašas saknes
..

. Mēs nedrīkstam vairs izturēties pasivi,

nolaist rokas: «Kungs, kā tev tīk, tā dar ar man!
..

.» Protams, tev kā korpo-
relim un aristokrātam jau var būt arī citādi uzskati . . .»

«Tu maldies, Ņina!» Kārlis apvainots iesaucās. «No korporācijas sen jau

esmu izslēgts un taisni tādēļ, ka man nebija to aristokrātisko uzskatu. Pastāvīgi

man nemiers dedza krūtīs ir pret korporācijas kārtību, ir pret to. kas ārpus tās.

Es tikai savas dzēlīgās sāpes noslēpu sirdī un ar tām neforsēju, kā tas pie jums

parasts! Tu man daudzreiz esi netaisni uzbrukusi
...

tu un Ernests. Tādēļ, ka

es redzu, tālāk un dziļāk nekā jūs. Sociālais jautājums nav tik viegli un uz ātru

roku izšķirams, kā jūs to esat iedomājušies. Pirms grib pieņemt kādus lozun-

gus, taču. jātiek ar sevi skaidrībā, vai tie pareizi ...»

Aizvainots tas norija savu rūgtumu, un iestājās brīdi klusums. «Kārlis nu

būtu kāds buržujs un aristokrāts!?» Lūce pārmetošā balsī iesaucās. «Ej nu ej,

māsīc, kā tu tā vari runāt? Tad viņš gan mani, samīto un nicināto sievieti, ne-
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.būtu ņēmis pie sevis un manis dēļ upurējis savu nākotni
.. . Aplam atradusi

aristokrātu! . . .»

«Nu, nu, neuztraucieties, bērni!» Ņina viņus mierināja. «Pati dzīve mūs

izmācīs un novedīs pie pareizā! Bet, ja Kārlis patiešām grib būt proletārietis, tad

lai viņš stājas iekšā mūsu rindās un strādā. Viss tiek darīts un organizēts, lai

ienestu tautā jaunas idejas. «Dienas Lapas» redaktors Pliekšāns pārbrauc no

Vācijas, kur tas apmeklējis arī Bebeli un noskaidrojis ar to sociāldemokrātisko

platformu. Studentu savienība Pīpkolonija stājusies sakarā ar rīdziniekiem, Kas-

parsons ievietojis «Pūrā» svarīgu apcerējumu par «vēsturisko materiālismu».236

Maskavieši sazinās ar pēterpiliešiem, tāpat idejas ienestas jau vidusskolās. Jel-

gavā nodibinājies ģimnazisteņu pulciņš «Austra».237 Studenti un augstāko klašu

skolēni sagatavo referātus jautājumu vakariem, it sevišķi Rīgas malienas un lauku

biedrībām. «Jonatāna biedrība» jau ir mūsu stiprā pils, 238 kur mēs varam izplatīt
savas idejas. Drīzi iegūsim arī citas biedrības un pārvaldīsim jautājumu vakarus,

Izņemot varbūt reakcionāro Rīgas «māmuļu». Lai arī Kārlis stājas ar citiem

sakarā, liek rokas pie darba ...»

«Mans materiālais stāvoklis, kā tu vari pārliecināties, ir tik proletārisks, ka

vairāk nevar būt!» Kārlis atbildēja. «Man jau cita ceļa nav kā vien uz to pusi,

jo visi tilti uz buržuāziju man ir noārdīti. Nebūt negribu atrauties arī no kopējā
darba. Bet tad ir jātiek pirms skaidrībā, kā un kur, jāpanāk un jānoskaņo pilnīga
uzskatu vienība, lai darbs būtu kas vesels un tam varētu, nodoties ar mies' un

dvēseli. Bet es bīstos, vai mums tāda saskaņa ir. Ar tevi un Ernestu man tik

daudz domu starpību un, kā domājams, ar tiem citiem arī. Tad jau labāki, ka

katrs strādā par sevi un viens otru netraucē, un, kas manos spēkos stāv, to jau

arī gribu darīt . . .»

«Mūsu spēks ir vienība!» Ņina iesaucās. «Viens par sevi mēs neko nepa-

nāksim, mūsu spēks ir apvienotās masas . . .»

«Ir jau taisnība,» Kārlis atbildēja, «bet patlaban vēl tikai stājamies pie viņu

apvienošanas. Te man liekas, ka tā taktika, ka esat izraudzījušies priekš tam

atklātus jautājumu vakarus un sapulces, ir visai nedroša un nedos cerētos panā-
kumus. Vai tad jūs domājat, ka administrācija un žandarmērija jums tā it mie-

rīgi ļaus rīkoties? Jūs tikai velti sevi nodosiet, un tas būs viss ...»

«Brīvības cīnītāļ's nedrīkst pazīt bailes!» Ņina patētiski iesaucās. «Lai nāk

un ņem mani cieti, bāž mani cietumā, es nebīstos!»

Kārlis nogrozīja galvu. «Labprāt tīkas ziedot savu brīvību un pat dzīvību,

ja par to kas panākts! Bet, ja nekādu panākumu nav, tad. tas ir rūgts ābols,

velta, spēku tērēšana, kas attālina no mērķa. Man šķiet, ka uz masām jāmeklē

pavisam jauni ceļi ... es domāju, tam jānotiek konspirativi . .
.»

«Var iau būt,» Ņina attrauca, «bet
par to jau gan varēs vienoties . . . Apro-

pos, kādēļ tad es vēl nācu pie jums ...
Jā, kad es nepiemirstu,» tā piepeši ķēra

sev kabatā. «Te iums ir kāds dokuments no Viķildu Kristapa. Viņš ir bijis

īelgavā un pārvedis norakstu no konsistorijas sprieduma. Tu
nu, Lūce, esi galīgi

brīva
..

. Jūs esat galīgi šķirti, un tu nu vari darīt, ko gribi . . .»

Šī nejaušā vēsts tik Kārli, kā Lūci tā pārsteidza, ka tie vai sastinga, un ilgu
laiku neatjēdza, ko uz. tam atbildēt. «Tad nu vienreiz!» Lūce asaru pilnām acīm

iesaucās. «Paldies, paldies mīļam dievam . . . vienreiz no tā jūga galīgi vaļā ..
.»

Bet Kārlis vēl nevarēja un nevarēja no brīnumiem atdzerties un neizprazdams

viņu uzlūkoja. «Bet, mīļā Ņina, kāds sakars tev var būt ar Kristapu?! Jūs jau,

ja es pareizi atceros, stāvējāt vairāk nekā uz nažiem . . .»

«Tas reizi bija,» viņa piesarkusi attrauca, «bet tagad mēs šo muļķīgo gadī-



1016

jumu nemaz vairs nepieminam. Nu tā, mēs iepazināmies par jaunu. Mēs tur

tuvumā dzīvojam, un viņš mani uz ceļa uzrunāja. Es viņam devu kādu grāmatu

izlasīt, kas darījusi uz viņu brīnišķīgu iespaidu. Viņš ir tagad pavisam cits nekā

agrāk! Par Kristapu neko nesakiet. Neraugot uz viņa pagātni, tas tomēr ir inte-

resants cilvēks ...»

«To es zinu, es par Kristapu nešaubos!» Kārlis attrauca. «Jo viņam ir

kodols. . . Tātad Kristaps ir tagad tava simpātija?»
«Var arī būt,» viņa drusku piesarka. «Mūsu simpātija dibinās uz gara rad-

niecību. Viņš ir pilnīgi zem mana iespaida . . . apmeklē līdz ar mani sapulces un

jautājumu vakarus
. .

.»

«Tu esi pastrādājusi lielu darbu, Kristapu par
tādu padarīdama,» Kārlis

sacīja. «Tikai viena lieta man vēl nesaprotama. Kristapam, cik zinu, bija ļoti

smags dienests. Kur viņš ņem laiku priekš visa tā?»

«Laika viņam ir vairāk, nekā vajadzīgs!» Ņina attrauca. «Viņam tagad ir

piedots palīgs, kāds milzis latgalietis Kveders. Tas padara visus darbus pēc

viņa aizrādījumiem. Kristaps var nākt un iet, kā tam tīk! .
.
. Viņš arī to vietu

pavisam grib atstāt, tiklīdz tam radīsies kas cits piemērots ...»

«Nu, tad novēlu tev no visas sirds laimes!» Kārlis spieda viņas roku.

«Kristaps arī ar šo maiņu var teikties laimīgs, jo tā viņu dara pilnīgāku un

labāku ...»

«Pateicos, ļoti pateicos!» Ņina sirsnīgi kratīja viņa. roku. «Un tu, Lūce, ko

tu uz tam saki?
.
. . Vai arī tu man no visas sirds novēli savu bijušo vīru?»

«No visas sirds, mīļo māsīc, no visas sirds!» Lūcija viņu apkampa un no-

skūpstīja. «Dzīvo un esi laimīga!... No savas puses varu tikai mīļam dievam

pateikties, ka esmu reiz no tā jūga vaļā
.. .»

«Nedodies tikai nu no jauna jūgā iekšā,» Ņina viņu pamācīja. «Bērni, man

šķiet, ka vislabākais, ja jūs dzīvosiet uz priekšu, kā jau dzīvojuši. Kam jums to

mācītāju pātaru vajadzīgs?»
«Tu domā, tāpat bez laulības?» Kārlis domīgi atbildēja. «Redzi, te mums

uzskati atkal šķiras. Piemēram, ja es Lūci tagad atstātu. Izdarīt to es taču varu,

jo mani te nekas nesaista. Bet kas tādā gadīiumā būtu tā cietēja puse? Vai viņa

neatrastos vislielākā postā un bezizejas stāvoklī? Bet, ja viņai no manis gredzens
uz pirkstu, tad nevaru, vis viņu tā patvaļīgi atstāt . . . tad esmu saistīts. Ar laulību

tiek nodrošinātas tikai sievietes tiesības
..

.»

«Nē un nekad!» Ņina pretojās. «Ja jau tās laulības ir tik labas, kādēļ tad

viņas tiek šķirtas? Mums vajag ņemt piemēru no cilvēces vēstures. Kā tas ir bijis
senatnē? Visi vīrieši bijuši visu sieviešu vīri, un visas sievietes visu vīriešu sie-

vas
..

. Tikai, nodibinājoties privātam īpašumam, sievietes tiesības tika aprobe-
žotas, jo vienlaulībā tā kļuva par sava vīra īpašumu . . .»

Gavilējoši viņa uzlūkoja Kārli: ko gan viņš uz to var atbildēt?

«Kādēļ tagad vairs nav tā kā senatnē,» Kārlis sacīja, «tur ir vēl citi faktori

un ne tikvien kā privātīpašums. Cilvēces psichiskā attīstība gājusi uz priekšu un

prasa individuālas simpātijas. Tikai ar patīkamo grib salieties. Vai tev tās ne-

būtu mokas, dzīvot laulībā ar katru?!»

«Es laulību nepavisam neatzīstu un to katrā gadījumā, noliedzu!» Nirta iesi-

lusi attrauca. «Vārds «precēt» un «prece» jau vien norāda, ka precēta sieviete

tiek ieskatīta par preci...»

«Tas tā ir latviešu valodā,» Kārlis sacīja. «Citās valodās to tā nevar

iztulkot.»

Ņina, nevarēdama uz to neko iebilst, sapīka. «Nu, palūk, kāds reakcionārs,
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laulības aizstāvis! Lūcij, nac taču tu man palīga. Mums, sievietēm, jāaizstāv

savas tiesības.»

«Tas ir atkal otrs jautājums,» Kārlis pasmaidīja
..

. «Laulāta sieviete bez

vira gan neko nedrīkst darīt, jo vīram vienīgam noteikšana par kopēju mantu,

bērniem un visu. Es tādēļ arī atzīstu, ka pastāvošai laulības formai vajag refor-

mas. Laulība, mīļā māsīc, sastāv no satura un formas. Mūžīgi alkstošas simpā-
tijas un nemitīgas tiecības vienam pret otru ir tas saturs, kura, ja pašam nav,

neviens nevar dot. Kur šāda satura nav, tur laulība tukša, bēdīga forma. Bet

saturam forma nedara nekā ļauna. Rietumeiropas valstīs ir civillaulības, kas no-

drošina sievietes tiesības daudz labāk nekā baznīcas laulība. Tomēr, kamēr mums

labāka
nav, mums jāpietiek ar to pašu formu, kas daudzmaz nodrošina sievietes

tiesības. Sieviete, kas ielaižas ar vīrieti laulības sakaros bez gredzena uz pirksta,

šķiršanās gadījumā būs un paliks cietēja puse!»
«Nu, Lūcij, ko tad tu uz tam saki?!» Ņina griezās pie tās. «Vai tad tev

nav nekādu uzskatu?»

«Es nezinu!» Lūcija domīgi attrauca. «Kristapam es biju pielaulāta, bet jutos

viņam tik sveša —
— un tā bija elle! Ar Kārli laulāta

neesmu,
bet jūtos, ka

esmu viņam tik cieši pielipusi, ka mani nekas nespētu no viņa atraut. Ja tas

notiktu, tā būtu mana nāve, jo bez viņa dzīvot es nespēju! Es nekādus prasī-

jumus neuzstādu, jo zinu, ka Kārlis rīkosies tā, kā ir pareizi
...

Es pēc mācītāja

pātariem un svētības nekādas vajadzības nesajūtu. Bet, ja Kārlis domā, ka tas

vajadzīgs manis un to bērnu dēļ — kuri citādi ir un paliek ārlaulības bērni, — un

tas notiek aiz viņa dziļākās pārliecības, tad es padodos viņa gribai, jo tā vien

pareizi būs ...»

«Ak, cik tu padevīga un pieticīga!» Ņina ironiski iesaucās. «Nu, gatavā

Grietiņa! Tev ir tikpat teikšana kā viņam . . . Un, kas attiecas uz to bērnu kristī-

šanu, tad tā lieta nemaz tik traka nav! Ja mācītājs negrib tā kā tu, tad tikai

saki, ka pāriesi krievu ticībā. Man viens stāstīja, ka tad ar mūsu melnsvārčiem

itin labi varot iztikt
... Ja pasakot to, tad viņi tik mīksti kā izsmērēti! . . .»

Mazā Maiga patlaban bija pierāpojusies pie viešņas ar nodomu tikt viņai uz

klēpja. «Nenāc, nenāc!» Ņina it kā izbijusies vairījās. «Kāda tev mute, kāds

tev deguns!? . . . Fui, kā es tādus bērnus nevaru ieraudzīt! . . . Tāds bērns ir tik-

pat kā sivēns ...»

Mazā pārsteigta pacēla savu puņķaino degunu. Piesteidzās Lūce, pacēla viņu
no zemes, nogodīja tai degunu un noskūpstīja galviņu. «Mums jau atkal viņi ļoti

mīļi, tie bērni! Tā jau ir mūsu vienīgā manta ...»

Tad viņa steidzās padot mazajam Jurim krūti. Tas patlaban šūpulī pamodies

ķepurojās un taisīja nemieru.

«Cik tad tev tās mantas īsti ir?!» Ņina, noraudzījusies viņas bērnos, iejau-

tājās. «Kā redzu, trīs gabali! Vadzi, tik īsā laikā tas gan
drusku par daudz

.. .
Bērns uz bērna, krauj tikpat kā podus ...

Te nu ir tā laulības laime! Es saku,

mūsu sievas tanī ģimenes dzīvē nekas vairāk nav kā slaucamās govis ...»

Lūce tumši piesārta un nesamanīja, ko uz šo nievājošo uzbrukumu atbildēt.

Arī Kārlis aizskarts sarāvās, bet savaldījās un mēģināja lietu uzķert no jocīgās

puses. «Nu, nu, māsīc, nesaki neko, es jau labošos!» viņš smiedamies piebilda.
Ņina ieskatīja, ka gājusi par tālu, un tamdēļ gribēja situāciju mīkstināt. «Es

jau tikai tāpat jokoju,» viņa iesmējās. Tad viņa ievēroja Lāčplēsi. Pēc saviem

gadiem augumā lielāks un stiprāks, tas, spītīgi galvu atmetis, svešo neuzticīgi

uzlūkoja.
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«Nu, nāc šurp, manu zēn!» Ņina aicināja. «Tu jau esi vairāk apvēlies nekā

tie citi . . . Nāc, aprunāsimies . . .»

«Nāc, Lāčplēsi, nāc!» arī Kārlis piebalsoja, kad viņš kavējās. «Nāc, apsvei-

cinies ar krustmāti ...»

«A,» tas strupi attrauca. «Es viņu negribu .. .»

«Negribi?!» Ņina uzmācās. «Kādēļ tu mani negribi?»
«Tu esi buržule!» tas lepni aizgriezās projām.

«Nu, paskat viens cilvēks!» Ņina iesaucās. «Es esot buržule?! Kas tad tu

esi? Anarķists? .
.
.»

«Jā, jā, tu redzi!» Kārlis smiedamies piebilda. «Ar mums nevar vis jokot. . .»

«Nu, nāc taču šurp, mazais!» Ņina piecēlās .. . «Es neesmu nekāda bur-

žule
...

es tevi mācīšu, kā proletārietim būs lāčus plēst ...»

Viņš nepadevās, bet palika opozicijā, turēdamies viņai pretim ar kājām un

rokām, attīstīdams tādu spēku, ka Ņina ar viņu vis neko nevarēja izdarīt.

«Nu, labi,» viņa beidzot teica. «Gan mēs sapratīsimies. Es saku, no tā zēna

mums iznāks lielas lietas
.. . Bet nu apropos, esmu jau ilgi uzkavējusies, man

jātiek uz stundu
..
. Nu, dzīvojiet veseli, bērni, un iegaumējiet demokrā-

tisku kārtību. Vīram nebūs prasīt sev lielākas tiesības kā sievai. Un neaizmirstiet,

ka mums jāved pie gaismas masas! . . . Kad būs kas jauns, atkal pieskriešu . . .»-

Viņa atvadījās, — ar Lūci atkal sirsnīgi sabučodamās, — un aizgāja.

«Kas tad tā tāda par mātīti bija?» Ērkulīša māte, kura visu šo laiku bija

klusējusi, tagad nāca klajā. «Bērni esot sivēni un laulātas sievas slaucamās go-

vis?! Ko tu tik, cilvēks, nedzirdi! . . .»

«Tā jau mana māsīca, Rīgas onkuļa meita,» Lūcija paskaidroja. «Jā, jā,
mūslaiku sievietes prasa

vairāk no laulības nekā bērnus un vīru apkalpot! Tās

grib pilnas cilvēcīgās tiesības un brīvības . ..»

«Vaī dieviņ, kādas brīvības tad šī vēl grib?» Ērkulīša māte iesaucās. «Ja
sieva savu maizes devēju neapkalpos, kas tad viņu apkalpos? Ko tad šī grib?
Lai vīrs viņai visu pienes pie pakaļas?»

«Jā jau, jā, māt, bet tagad ir citi apstākļi, un šī laika cilvēku jūs nepazīstat!»-
Lūce norāva valodu.

Bet acis viņai bija pilnas asaru
.. .

Nevienu vienīgu no Kārļa priekšā liktām saimnieciskām reformām Rīgas
Latviešu teatrs nepieņēma, bet palika pie vecās kārtības. Turpretim, kas attiecas

uz repertuāru, tas saņēmās, tā ka idejiskā ziņā par viņu neko nevarēja sacīt. Tika

izrādītas ne vien Aspazijas lugas, bet arī modernās cittautiešu novitātes. Pēters

Ozoliņš jau ārzemēs vienu otru lietu bija redzējis un centās to izmantot. Vācijā,

sevišķi Berlinē, neredzētus panākumus guva Zudermaņa novitāte «Gods».239

Veselu sezonu tā tika rādīta dienu no dienas pie izpārdota nama.

Tāpat provincē. Atskaņas bija tik stipras, ka pat Rīgas pilsētas vācu teatrs,

kas jau vienreiz skatījās uz decentu
programu, bija spiests likt «Godu» uz sava

repertuāra. Izrādes notika diezgan bieži un bija visas izpārdotas. Rīgas pilsoņi
un viņu. madāmas gan šķaudīja un kritizēja, tomēr ar labpatiku noskatījās šo

«šmucīgo» lugu zināšanas dēļ un ieteica to darīt arī saviem paziņām.
Tādēļ tad arī Latviešu teatrs nekavējās šo lugu pārtulkot un izrādīt, vēl jo

vairāk, kur tā solīja izpārdotas mājas un labu atlikumu. Otrkārt, vajadzēja
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sagatavot publiku uz kādu otru modernu latviešu lugu «Zaudētās tiesības», ko

bija sarakstījusi «Vaidelotes» autore Aspazija. 240
Jaunie letoņu teātra komisijas

locekļi gan neparko negribēja pielaist, bet beidzot apmierinājās, ja tiek izdarīti

daži pārstrādājumi un grozījumi.
«Goda» izrāde notika un tika stipri apmeklēta. Kārlim bija pienākums rakstīt

par to recenziju. Tā kā tur bija nesaudzīgi attēlotas attiecības starp fabrikantiem

un strādniekiem, kapitālistiem un proletāriešiem, pie tam runāta tik skarba un

atklāta valoda, tad Kārlim savos apstākļos un pie sava gara stāvokļa tā izlikās kā

kāda pravieša balss. Viņš nu bija reiz par šo lugu sajūsmināts un uzrakstīja arī

par viņu sajūsminātu kritiku. Viņš slavēja autoru, ka, attēlodams mūsu sabiedris-

kos un saimnieciskos apstākļus, tas ar nesaudzīgu roku ķēries pie pašas ļaunuma
saknes, neko nav gribējis aizsegt, neko aizplīvurot, bet ir rādījis, kas ir mūsu

ienaidnieki. . .

Rakstot jau viņam ienāca prātā, diezin vai Vēbers to tikai uzņems? Izrādījās,
ka viņa šaubas nebija nepamatotas. Pēc tam, kad tas ar ekspresi recenziju redak-

cijai bija piesūtījis, tas kāri ķēra pēc jauniznākušā «Baltijas Vēstneša» numura.

Tur tas neatrada savu rakstu, bet gan kādu no paša Vēbera rakstītu gluži pre-

tējā garā. Bija iztirzāti autora nepareizie goda jēdzieni un luga galīgi nolamāta

par
kādu pornogrāfisku darbu. Kā varēja redzēt, tad Vēbers arī par savu pār-

liecību nebija visai drošs, jo raksta beigās sarunājās ar kādu teātra apmeklētāju,
lauku veci, kurš izsakās: «Tas nebija gods, tas bija negods!»

Kārlim, to lasot, asinis kāpa galvā. Pirms pašas lietas dēļ, jo viņam bija tā,

it kā Vēbers tīšu negribētu saprast patiesību. Otrkārt, ka te veras arvien plašāka
plaisma starp viņu un «Baltijas Vēstnesi». Treškārt, viņam likās, it kā Vēbers ar

nodomu strādātu pretim viņa materiālai eksistencei.

Mājās Lūcija viņam jau no acīm nolasīja, ka tam kas ļoti nepatīkams atga-

dījies. Braucīdama viņa kuplos matus, viņa lūkoja tam ko no acīm izzīlēt. Bet

velti, —- viņš neko neizteica.

Otrā dienā viņš ieradās personīgi pie Vēbera.

«Vai jūs esat saņēmuši no manis kādu manuskriptu par Zudermaņa «Godu»?»

tas jautāja.
«Jā,» Vēbers sniedza viņam pretim manuskriptu, «te viņš ir

.. . Tas pienāca

par vēlu, tā ka es jau biju paguvis citu sarakstīt ...»

«Tātad manējs jums būtu lieks?» Kārlis dzestri ieminējās.

«Viņu varētu varbūt nodrukāt kā otru referātu, manam kā papildinājumu,»
Vēbers nopietni sacīja. «Bet es paguvu tajā ieskatīties. Tur izsacīti man gluži

pretēji uzskati, tā ka abus rakstus nekādi nevar savienot. Kas jau neiet, tas ne-

iet!» viņš nobeidza, bet Kārlis aiz viņa dziļās nopietnības nomanīja it kā sar-

kastisku smīnu.

«Audiatur et altera pars!» Kārlis sacīja. «Tikai tad var zināt, kam taisnība.»

«Katrs aizstāv savu pārliecību, un avīzei tiesība aizstāvēt arī savu,» Vēbers

paskaidroja. «Es jūsu rakstu nekādā ziņā nevaru savienot ar savas avīzes vadošo

uzskatu.»

«Tas nozīmē, ka es pie jums tad nevaru strādāt,» Kārlis atbildēja, pūlēda-

mies izlikties mierīgs.
«Tas nav sacīts!» Vēbers it kā atvainojās. «Ja jūs varat pieslieties mūsu

avīzes garam, lūdzu, dodiet man tādus rakstus! Ja jums būtu sava avīze, jūs arī

tajā neuzņemtu rakstus, kas pret jūsu pārliecību un ir jums pretim ..
.»

«Esmu nostrādājis pie šīs avīzes veselu rindu gadu,» Kārlis atteica. «Arvien

mūsu uzskati saskanējuši, nu tie nesaskan! Tad jau nu gan tas neatkarājas no
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mums pašiem, bet vainīgi ir tie paši tik bieži minētie apstākļi ...
Es varu rakstīt

tikai pēc savas pārliecības un nevaru pieņemt no jums nekādus žņaugus .. .
Ardievu, Vēbera kungs!»

Paķēris savu manuskriptu, tas devās ārā uz ielu. Pirmā brīdī tam bija ap

dūšu tā, ka tas gribēja saplēst savu manuskriptu gabalu gabalos. Bet tad viņš
apdomājās. Kamdēļ tad?! Bija noticis tas, kam reiz vajadzēja nākt, un viņam

no šīs avīzes jāšķiras
.. . Tiem visiem ir citāds saimniecisks fundaments nekā

viņam —■— —
tie gājuši uz labo pusi, viņš uz kreiso

.. . Nabaga jaunam stu-

dentam Vēberam bija citāds garīgs satvars nekā tagadējam filistram, zvērinātam

advokātam un avīzes īpašniekam. Saimnieciskā apakšbūve noteic ideoloģisko virs-

būvi! Lūk, noslēpuma atslēga . . .

Instinktivi viņu kājas veda uz Latviešu biedrību. Tur ekonomijas zālē tas pie

Fridola, kas tagad bija biedrības intendants, satika mūžīgo studentu Albertu

Mikentālu. Lūk, kas viņam par sarežģītu lietu! Viņš runāja sava brāļa uzde-

vumā. . .

Rīgas Latviešu biedrības runas vīriem katram pēc kārtas jāvada savs jautā-

jumu vakars, kas notika reizi nedēļā. Viņiem jāgādā arī par to, ka lai katrs va-

kars tiktu ievadīts ar priekšlasījumu. Ja tāds nav no lieka pieteikts, tiem jālasa
ko nebūt pašiem vai arī par savu naudu jāgādā lektors. Sis nedēļas vakars pēc
rindas piekrita advokātam Mikentālam. Bet tam nebija vēl referāts. Jo pašam

viņam pie savas kuplās prakses ar tādiem niekiem nodarboties nealgojās. Arī

«seloņi» neviens nerādījās, laikam aiz spītības. Arī Albertam vairāk patika pasē-
dēt pie pudelītes un patērzēt nekā lauzīt galvu ar kailām teorijām.

Viņš zināja, ka daudz izdevīgāki ir pagādāt referātu kur no ārienes, un bija

pilnvarojis savu brāli Albertu tādu kur sadzīt un nopirkt . . . Tas patlaban veda

sarunas ar Fridolu, lai tas tādu pagatavotu. Fridols saprata tautsaimniecību un

statistiku itin labi, bet domāja, ka, lai referāts būtu apskatīts no visām pusēm,
tad pāra dienas ir pārāk īss laiks un arī honorārs 10 rbļ. pavisam nepietiekošs.
Bet tas bija tas visaugstākais, ko budžets Albertam atļāva, kaut

gan viņš vēl

piedevām solīja izmaksāt labu_ brokastu.

«Are, nu ir labi, te nāk Ērgļu Kārlis!» Fridols iesaucās. «Parunā ar to, jo

viņam katrā ziņā būs kāds referāts .
. .»

Alberts griezās tūdaļ pie Kārļa. «Redziet, Ērgļa kungs, tas ir tā un tā
..

.»

un sāka izlikt viņam savu situāciju. . . «Es zinu, ka jūs manam brālim katrā

ziņā varat izpalīdzēt, ja tikai gribat . .
.»

«To jau varētu,» Kārlis vilcinādamies atbildēja. «Bet kādēļ tad jūs paši ne-

gribat lasīt?»

«Nūjā, es jau arī varētu, bet man tā valoda nav tik literariska,» Alberts

Mikentāls vairījās, «jūs to katrā ziņā izdarīsiet labāki
par manim . . .»

«Es varētu lasīt par Zudermaņa «Godu»,» Kārlis, īsi apdomājies, sacīja .. .
«Bet es nezinu, kā tas jūsu brālim patiks.»

«Tas taču ļoti labi!» Fridols iesaucās. «Taisni uz dienas kārtības ...»

«Tas gan,» Kārlis atbildēja, «bet advokātam Mikentāla kungam par to varbūt

citādi uzskati nekā man
. . .»

«Uzskati!» Alberts atmeta ar roku. «Mēs jūsu uzskatus zinām. Jūs strādājat

«Baltijas Vēstnesī», un šīs avīzes uzskatiem mēs visi piekrītam.»

«Nu, ja jūs domājat —» Kārlis vilcinādamies sacīja, «tad lai paliek tā . ..»
«Labs ir, tad tā lieta kārtībā!» Alberts Mikentāls atvieglots iesaucās, jo savu

grūto uzdevumu tas nu bija izpildījis. «Lūdzu, saņemiet honorāru, ja drīkstu

lūgt. Desmit rubļus, tā brālis teica . ..»
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Kārlis vienaldzīgi savīstīja desmit rubļu gabalu un iebāza to savā vestes

kabatā.

«Un tu, Fridol, sastādi labu brokastu,» students griezās pie tā. «Tas iet uz

mana rēķina . . . Sūnas (naudas) mums šimbrīžam pietiek,» tas parādīja Fridolam

savu pabiezo deņķelbuku. Priekš šī mērķa tas varēja izdot vairāķ nekā par
referātu.

«Jā, jā,» Fridols atbildēja, «bet pirms man jānosūta laikrakstiem sludinājums
par nākošo jautājumu vakaru.» Viņš piesēdās un uzrakstīja, ka Latviešu biedrī-

bas jautājumu vakarā tad un tad, ko vadīs zvērināts advokāts K. Mikentāls,
rakstnieks Kārlis Ērglis runās par Zudermaņa «Godu». Tad nosūtīja to, kur tas

vajadzīgs, pēc tam stājās pie mūžīgā studenta uzdevuma izpildīšanas.
«St, st!» tas pasauca sulaini sāņus un ar viņu aprunājās. «Vai to var dabūt

un to, un to?! Arī tas būtu labs .
.
.»

«Kāpēc ne,» bija atbilde, it visu varēja dabūt. Un drīzi «galdiņš klājās»;
viņi iedzēra un uzkoda.

Bet jautras valodas, kā tas tādās reizēs parasts, nemaz negribēja raisīties. Tik

mazrunātnīgs un sevī ievilcies Kārlis nebija ilgi redzēts. Viņa domas un prāti
bija koncentrēti tikar ao vienu un to pašu lietu. Viņš sajuta, ka viņa dzīvē noticis

atkal kāds liels lūzums, kuram netiek tik viegli pāri. Dzīve viņam kļuva arvien

sarežģītāka un grūtāki atminama mīkla. Kādēļ tas nevarēja palikt tāpat, kā tas

bijis, kādēļ tam jātop citādi? Viss tas nenotiek uz viņa gribu, bet neredzamas

varas viņu nes! Apstākļu vara viņu šķir un rauj nost no tā, kur tas agrāk pie-

derējis. Kā šo ļauno apstākļu personifikācija viņam stāv priekš acīm Vēbera

sarkastiskais tēls: «Ja varat pievienoties mūsu avīzes virzienam!» Tas izklausījās
kā ļauns izsmiekls un izaicinājums. Neparko tas nevar izturēties, domāt un

darīt, kā tas ir jau noticis, un tādēļ sajūt, ka tam notiek liela netaisnība, liela

pārestība . . .

Viņš labprāt gribētu noskalot nepatīkamo sajūtu ar alkoholu, bet viņam
nereibst. Dzer un dzer, met glāzi pēc glāzes un tomēr nereibst. Uz savu biedru

asprātībām tas arī pasmaida, bet tikai ārīgi. Nekas viņam klāt neķeras, bet viss

paslīd garām ārīgi.
Te piepeši biedrības ekonomijā sabruka vairāk biedrības veči un kārtībnieki.

Kārļa vecais draugs fabrikants Mārcis, viņa sievas tēvs Kreilis, vecais Miken-

tāls, viņa znots Pēteris Krauklītis, Peļu Vanags un vēl daži citi. Tie patlaban

bija izdarījuši pie mājas kādu reviziju un, to nobeiguši, nonākuši lejā spirdzinā-
ties pie kādas glāzītes. Tā kā viņi te atrada priekšā pašu ļaudis, Mikentāls savu

dēlu un Krauklīts •— svaini, tad sēdās tepat klāt, un kompānija ievērojami

paplašinājās.
Sauca viens, sauca otrs, un nu iedzeršana gāja vaļā atkal par jaunu. Valodas

kļuva arvien skaļākas. «Kādēļ mēs tevi, to rakstnieku, nevaram biedrībā vēlēt par

revidentu?!» fabrikants Mārcis iesaucās. «Tu izrevidētu daudz labāk nekā

mēs ...»

«To, vadzi, gan varētu,» vecais Mikentāls viņam piebalsoja. «Lai strādā tie

jaunie; mēs, vecie, savu laiku esam jau nostrādājuši .
. .»

«Jā, jā, nākamā sapulcē viņu katrā ziņā vēlēsim!» vecais Kreilis sauca.

«Viņam ir vairāk vaļas nekā mums ...»

«Tā ir laba ideja,» Peļu Vanags sacīja un ierakstīja to savā piezīmju grā-

matiņā. «Se mana roka uz to!» viņš griezās pie Kārļa.
Tas viņam mechaniski sniedza pretim savu, smaidīdams, nemaz nepiegriez-

dams lietai vērību un nezinādams, par ko ir runa.
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«Ek, ko mēs nu vēl dzersim?» Mārcis piepeši iesaucās. «Viss tāds pal-
kans! . . . Vai zin', ņems boli. Riktīgs runas vīru dzēriens.»

Sis priekšlikums atrada piekrišanu, un pēc neilga laika viņiem uz galda kūpēja
boles trauks.

Alberts Mikentāls pildīja glāzes, un tie iebaudīja. Veči sūkdami un smēķē-
dami, bet Kārlis lieliem malkiem. «Ar to vajag uzmanīties,» Mārcis, kas viņam
blakus sēdēja, to klusu pamācīja. «Daudz nedzer, tas ļoti stiprs ...»

Kārlis pavīpsnāja. Kā bijis korporācijas students viņš gan zināja, kas ir

«bole» un cik tādu var nest. Bet jāatzīst, šis savādi dzirkstīja asinīs! . . . Viņam
nebija zināms, ka še pēc sevišķa «uzus» runas vīriem to boli ievārīja stiprāku.

Gribēdams dabūt daudzmaz savu slikto dūšu nost, tas, neraugoties uz vecā

drauga brīdinājumu, izdzēra divas vai trīs glāzes, kur būtu pilnīgi pieticis ar

vienu. Sekas parādījās uz pēdām. Viss, kas viņam iekšā bija sakrājies uz sirds,

ar lielu, sparu un enerģiju lauzās uz āru. Viņš juta sevī tādu spēku, ka būtu

varējis apgāzt visu pasauli un samītu katru, kas viņam ceļā nāk.

Viņš uzķēra kabatā «Baltijas Vēstneša» numuru ar Vēbera recenziju par
«Godu». Ironisku smaidu, varētu sacīt, zaimu viņš sāka to lasīt

.
. . Bet drīz vien

šie zaimi pārvērtās par nevaldāmām dusmām. Karstas asinis šāvās viņam galvā.

«Tilterichs, muļķis!» viņš piepeši iesaucās, nosvieda avīzi zemē un mina to zem

kājām . . . «Tilterichs . . . jūs visi dzirdiet!»

«Kas? Ko?» visa sapulce it kā iztraucēta un pārsteigta piepeši sakustējās.
«Ko viņš tur runā? Kas tam jaunam cilvēkam

gan
kait? . . . Uz ko tas zīmējas,

lūdzu? . . .»

Kārlis saslējās, cik liels viņš bija. «To es jums paskaidrošu, dzirdiet, «Balti-

jas Vēstneša» redaktors Vēbers ir «tilterichs» un lielākais muļķis pasaulē . . .»

«Kas tas? Uz kāda pamata? Ko jūs tur runājat
. . . lūdzu paskaidrot!» balsis

jaucās cita caur citu. Pēters Krauklīts piebilda: «Aleksandrs Vēbers, kā tas

visiem zināms, ir pilnīgi prāta vīrs. Lūdzu
par viņu tā nerunāt.

.
.»

«Tas nekur nav redzams, ka viņš tik gudrs būtu!» Kārlis spītīgi attrauca.

«Viņš ir idiots ...»

«Es tam protestierē, kā jūs tā drīkst?!» Peļu Vanags sašutis iesaucās. «Kas

jūs tāds esat? Kas tā par manieri goda vīru viņam aiz muguras noķengāt.»
«Ak jūs domājat, ka es viņam priekšā to nesacītu?!» Kārlis spītīgi iesaucās.

«Tāpat viņam, kā jums visiem dzirdot: Vēbers ir lielākais «tilterichs» un muļķis

pasaulē!»
«Kad te tādas lietas notiek, tad es pie šī galda sēdēt nevaru,» Alberts Miken-

tāls aizvainots piecēlās. «Es Vēberu ļoti labi pazīstu, un tādēļ es, kungi, atstāju

jūsu sabiedrību. Ardievu! ...»

«Es ar tāpat!» Pēters Krauklīts savukārt piecēlās. «Es to ir dzirdēt ne-

gribu ...»

«Mēs ar, mēs ar,» citi sauca cits pēc cita. «Mēs taču nevaram nolamāt goda

vīru. Kas tam jaunam cilvēkam kait?!»

Tā viņi aizgāja cits pēc cita, pat Fridols nepalika, tā ka īsā laikā galds bija
tukšs un uz tā palika vēl tikai neizdzertās un pusizdzertās boles glāzes. Visi no

viņa atrāvās, tikai vecais draugs Mārcis, kas domājās saprotam to cēloni, vēl

drusku kavējās.
«Es jau teicu, ka no viņa vajag uzmanīties!» tas paklusi Kārlim pārmeta. «Tu

esi iekampis vienu glāzi par
daudz! . . . Taisies nu labāk, ka tagad pazūdi, vēlāk

par to lietu varēs izrunāties.
.

.»

Bet Kārlis no kādas pazušanas ne dzirdēt negribēja. Viņš te tagad gribēja
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tikai īsti dominēt un savas patiesības sludināt. Viņš lamāja ne vien Vēberu, bei

arī visu «māmuļu» par reakcionāru perēkli, par apsīkušu tumsoņu baru, kurš

negrib un nespēj saprast jaunlaiku idejas un garu. To dzirdot, arī Mārcim

kažoks metās par
karstu un tam vajadzēja pazust.

Viņš uzvedās kā jau daždien piedzēries cilvēks, kas par sevi nevar atbildēt.

Bet neviens to nevarēja sacīt, ka būtu piedzēries, jo nestreipuļoja un bija tik

asprātīgs kā reti kāds nedzēris. Viņš bija patiess. Vīnā patiesība! Viss, kas

viņam bija sakrājies uz sirds, viss, kas reizi domāts un justs, bet aiz konvencio-

nāliem iemesliem apspiests un neizteikts, tas tagad, it kā dabūjis spārnus, nāca

klajā. Katrs, kas viņam bija par tuvu nācis, dabūja dzirdēt savu tiesu. Tā kā

viņa cienība un autoritāte biedrībā bija vēl arvien liela, tad visi it kā nobaidīju-
šies skatījās, kas gan viņam noticis. Sevišķi tie, kas tagad pienāca no jauna.

leradās arī Plutu Vilis, ar kuru tas bija iepazinies diezgan tuvu un kurš

tādēļ domāja, ka tam uz viņu ir kāds iespaids.
«Kas tev ir pret Vēberu?» tas, viņam pienācis, jautāja. «Par to lietu vajag

izrunāties un viņu noskaidrot. Vai tur kāda personība?»
«Tur nav nekāda personība,» Kārlis, jau pa pusei apmierinājies, atbildēja.

«Viss ir tik skaidrs, ka tur nekas vairs nav izskaidrojams . . .»

«Jā, par ko tad tu uztraucies?» Plute jautāja.
«Par ko?!» Kārlis attrauca un pasniedza viņam avīžu numuru ar recenziju.
«Par tādiem niekiem!» Plute iesaucās. «Nu raksti viņam pretim, apgāz

viņu .. . Viņš izsaka savas domas, izsaki tu savas . . .»

«Ne ap to lieta grozās!» Kārlis rezignēti atbildēja. «Bet kad tu vienu cilvēku

esi cienījis un apbrīnojis, turējis viņu par savu ideālu un tad rūgti alojies
Tad grūti paturēt mierīgas asinis ...»

«Nevajaga neko apbrīnot un cildināt!» Plute mierīgā tonī viņu pamācīja.

«Ja jau tas tai pasaulē tā ir, tad iedomājies, ka tam tā vajag arī būt
.
. . Paturēt

arvien savu līdzsvaru, tad arī nekad nebūs jāžēlojas par alošanos un maldiem . . .»

«Un kad ir iestāde — biedrība, no kuras esi turējis lielas lietas,» Kārlis tur-

pināja, «esi sagaidījis, ka tā apvienos visus savus tautiešus, arī mazos brāļus, un

vedīs tos pie gaismas un patiesības! .. . Bet tad piepeši redzi, ka esi maldījies, jo
visi jūs esat tumsoņi, obskuranti, jezuiti! . . . Vai tad nav jākliedz, cik vien jaudā
balss?!

.
. .»

«Kā?! Vai tu patiešām gribi nostāties opozicijā pret visu biedrību?» Plute

jautāja. «To es tev neieteicu. Tu tik knapi te tā tiec ciests, un tu gribēsi taisīt

diez' kādu opoziciju. Tu vilksi arvien to īsāko kociņu, to es tev varu sacīt ...»

«Nekāda opozicijā, es gribu to biedrību reformēt!» Kārlis atcirta. «Te vajag
valdīt demokrātismam.

.
. tautas garam. . .»

«Tu gribi sacīt ■— jaunai strāvai?» Plute uzsvēra
..

. «Nebaidies, pret to

mēs stāvam savās sarga vietās. Es tev varu jau sacīt, ka ir nolemts «Dienas

Lapai» atņemt teātra sludinājumus un izslēgt to no biedrības lasāmā galda. Un,

ja «Mājas Viesis» nelabosies, tam notiks tāpat . . . Biedrība strādās, kā jau strā-

dājusi, tālāk nacionāli konservativā garā . .
.»

«Tad jūs domājat apturēt laika ratu?!» Kārlis ironiski iesaucās. «Par to es

tikai pasmejos! Kam jānāk, tas nāks . . . Latviešu biedrība būs demokrātiska vai

tā nebūs nekas! ...»

«Tā?!»

«Jā!»
Abi viņi spītīgi saskatījās, tad Kārlis atstāja biedrību.
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jautājumu vakars Latviešu biedrībā bija ļoti kupli apmeklēts, lai gan pie-

iešana pie tā bija vienīgi Rīgas Latviešu biedrības biedriem, viņu ievestiem vie-

siem un lauciniekiem. Biedrības biedriem ieeja bija brīva, turpretim viesiem un

lauciniekiem vajadzēja ierakstīt savu vārdu sevišķā grāmatā un maksāt
par to

30 kap.

Šodien sevišķā grāmatā ierakstījās ārkārtēji daudz, bet arī pieplūdums no

biedru puses bija diezgan ievērojams, sevišķi jaunas meitas. Tām interesēja
vairāk lektori nekā viņu temati. Bija novērots, ka, ja lasīja kāds vecāks lektors,
kas precību gadiem pāri, vai arī kāds vispār pazīstams advokāts vai ārsts, kam

bija jau sieva un bērni, tad tādu daiļu radījumu ieradās daudz mazāk. Jo tad

vēl nebija tā kā mūsu dienās: «precēts vai ne, kad tikai interesants.» Precība nav

nekāda nepārkāpjama siena. Tad ļoti skatījās uz to, ka būtu vēl «neprecēts». Bez

pārspīlējumiem runājot, jaunā sieviete, kas audzināta laulības dzīvei, centās atrast

pašu šīs laulības dzīves galveno faktoru, proti, vīru, kam vajag sievas.

Advokāts Mikentāls, kā zināms, bija precējies, ko zināja visi. Turpretim

daiļās tautas meitas lielum lielā daļa nezināja, vai Kārlim ir sieva, tā kā viņš pa

lielākai daļai izgāja bez savas Lūces un bija vēl samērā jauns gados. Tādēļ
jāpieņem, ka lielais procents daiļavu bija nākušas jaunā lektora dēļ noskatīties

tuvāk, kāds tad tas īsti izskatās. Tomēr arī temats šoreiz bija tāds, ka tas

varēja interesēt katram. Vēbers «Baltijas Vēstnesī» savā kritikā bija kūris taisni

uz to vaļā, it kā šī luga būtu kas netikumisks. Bet tādas lietas ir ļoti patīkami
redzēt un noklausīties, lai par tām varētu spriest. Beidzot te bija vēl kāds jauns

un ne visiem zināms faktors. Cik Kārlis no vaigiem pazina, tad daudz te bija
tādu, kurus viņš bija redzējis «jaunās strāvas» pusē. Viņš manīja Ņinu, Ernestu,

Kristapu un pat baroneli, kurš diez' kā te bija iekūlies. Tāpat ļoti daudzus

Maskavas un Rīgas studentus, kuri ieradušies pilnā skaitā, taisni kā uz norunu.

Ņina dzīvi sarunājās ar tiem un arī vēl ar citām jaunavām. No viņu vaigiem

varēja lasīt
gan zobgalīgu smīnu, gan cietu apņemšanos.

Bija ieradies arī Pēters Krauklīts, gan
laikam ne lai «Godu» aizstāvētu.

Redzēja arī daudzus letoņus, Plutu Vili, maģisteru Birzmani, Frici Kārkluvalku

un citus. Tie visi bija gatavi aizstāvēt vecos ideālus un uzsākt cīņu par tiem. Tā-

tad vakars, jau pirms tas vēl bija sācies, solīja būt ļoti interesants.

Pirms Kārlis nolasīja savu referātu. Tā kā tas nebija visai garš, tad lasīja,
katru vārdu uzsvērdams, it kā gribēdams izdabūt no tā vairāk materiālu. Bet, tā

kā šie vārdi sakrita pilnīgi ar viņa paša pārliecību, tad katrs viens no tiem aiz-

rāva. Uz klausītāju vaigiem attīstījās vēl svinīgāks aizkustinājums nekā baznīcā.

Nesaudzīgi viņš tirzāja mūsu nedabīgos sadzīves apstākļus, kuros viss tas iespē-

jams. Ļaunums nemitēsies agrāk, kamēr būs ar visu sakni izravēts, t. i., tagadējie
apstākļi novērsti. Viņš nobeidza ar vārdiem: ««Gods» nav jūsu ienaidnieks. Viņš
tikai rādīs jums jūsu ienaidniekus!»

Tam sekoja tādi aplausi, ka vai griesti cēlās uz augšu. To autors nemaz

nebija sagaidījis un nebija arī savu darbu vērtējis tik augstu. lespaids no tā bija
tāds, ka pat paši karstākie pretcīnītāji, kuri bija nākuši referātu sagāzt lupatās,
kautrējās. Kad advokāts Mikentāls uzaicināja pieteikties pie vārda, tie sasarkuši

viens otru uzlūkoja.
Beidzot vārdu ņēma maģ. Ernsts Birzmanis. Viņš mēģināja aprādīt, ka tie
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apstākļi, kas «Godā», nav mūsu apstākļi. Tādēļ tad ari parādās tādas jaunas
idejas, kas nav mums piemērotas, ievazātas no ārzemēm un ir kaitīgas — — —

Šņācieni publikā liecināja, ka ar viņa runu ir lieliski nemierā. Tikai reti ap-

laudētāji izteica viņam savu piekrišanu. Negribot viņam bija jāapstājas. «Mums

tādēļ labāki tādas kaitīgas idejas atstāt neievērotas,» orators turpināja. «Mums

pašiem daudz tuvāki un steidzamāki uzdevumi. Mums ir jāizpētī mūsu mitoloģija,
jākrāj mūsu tautas dziesmas, jākrāj mūsu tautas teikas un pasakas un jākrāj
mūsu senie tautas apģērbi, kamēr tie vēl atronami . . . Tikai tad mēs varēsim skai-

tīties pilnīgi par tautu, kad cienīsim savas gara mantas un varēsim pasaulei parā-
dīt, ka mums tādas ir »

Atkal šņācieni un starpsaucieni «bleķis». Orators tikai ar lielām mokām pa-

guva savu runu nobeigt, neatstādams nekādu iespaidu.
Toties pats vakars izvērtās arvien dzīvāks. Ernsts Sutums prasīja un dabūja

vārdu un ņēma ironizēt «ozoldēlus» un «liepumeitas», kumeliņus, bāleliņus, vecos

brunčus, tautiskās vīzes un pastalas. «Kāds labums mums, latviešiem,» tas jau-
tāja, «ja kādreiz kāds ārzemju filologs lasa, ka mums bijuši tādi un tādi audumi

un apģērbi? Vai tas padara mūsu dzīvi labāku, es prasu. Nē, tas tikai atvelk

mūsu uzmanību no patiesās dzīves, lai mēs neredzam, kur ļaunuma sakne, un

nemēģinām to novērst. īsi sakot, vecie brunči mums aizplīvuro īstenību, lai ne-

nākam uz pēdām saviem izmantotājiem un izsūcējiem
...

Es jums sacīšu, kas

dzina Almu izvirtuša komerciju padomnieka dēla apkampienos
.. . Tas bija

bads! . . .»

Uzreiz tāda aplausu zalve, ka pat runātājam bija jāapstājas. Tautībnieki tīri

kā nobijušies. Daži, redzēdami, ka nav nekas izdarāms, dodas projām. Arī

Vēbers, kas bija jau sagatavojies dot lektoram krietnu lekciju, redz, ka
par

nieku

neiet, un aiziet . . .

Mikentāls gan piezīmēja, ka orators aizklīst no lietas un runā par pavisam ko

citu. Ja tas šo aizrādījumu neievēros, viņš būs spiests ņemt tam vārdu. Bet

Ernestam jau neko vairāk nevajadzēja, viņam jau viss bija izteikts
..

.
Vārdu ņēma Ņina un runāja par latviešu sieviešu bēdīgo- stāvokli. Tās tikai

priekš laulības vien ir audzinātas! Vienkāršās
— priekš putras vārīšanas un zeķu

lāpīšanas; smalkās — lai aizdzītu savam vīriņam rūpes un skumjas no pieres, lai

prastu viņa dzīvi saldināt. Vienkāršu darba ļaužu sievas izvēršas par slaucamām

govīm, savu bērnu zīdītājām un mātēm, buržuju sievas par spēļu lietiņām, ar

kurām vīri rotaļājas, ja tiem tīk. ja netīk, tad iesviež tās kaktā . . . Nost ar šādu

laulības verdzību! Sieviete jāaudzina priekš dzīves, lai tā būtu patstāvīga, varētu

pati sev pārtiku nopelnīt un sevi uzturēt. Tad tādas Almas nebūs spiestas krist

vīriešiem kaklā, atdoties pirmajam labākam! . . . Un tamlīdz
..

.
Arī viņa guva lielus aplausus. Bet, no otras puses, valdošā mazākuma pro-

testus. Dažas labāko familiju meitas, ciktāl tās nebija «dziļi nosārtušas un kau-

nīgi nolaidušas acis», dzīvi žestikulēja un izrādīja pret oratori savu nemieru. Klāt-

esošie runas vīri sastājušies pulciņā un dzīvi žestikulēja. «Tas mūsu biedrībā kas

neparasts,» Fr. Veinbergs sacīja, «tas nav pielaižams! Vakara vadītājam trūkst

pietiekošas stingrības!
..

.» Daži letoņi piesteidzās pie katedra un atgādināja
advokātam Mikentālam, ka lieta ņem pavisam nevēlamu virzienu.

Tas jau pats to manīja, bet nevarēja neko darīt. «Nu, tad man vakars jā-

slēdz,» tas sabozies atbildēja, «bet vēl ļoti daudzi pieteikušies pie vārda. Te ir

kāds laucinieks, tad grib runāt «Mājas Viesa« redaktors Dr. philos. P. Zālīts

par izlīdzinošo taisnību, skolotājs E. Mednis un citi. Tad man visiem tiem

jāatsaka .
.

.»
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«Nevar, nevar!» Birzmanis viņu pamācīja. «Krusts visiem pāri un beigas!. . .»

Mikentāls uz to pasludināja, ka, ievērojot vēlo laiku un ievērojot publikā izcē-

lušās nevēlamās domu starpības, viņš spiests vakaru slēgt. Pieteikušies gan esot

vēl daži runātāji, bet tie varēšot izteikties nākošu reizi
..

.
«Nav nekādu domu starpību!» dažas balsis iesaucās. «Lūdzam turpināt! ..

.»

Atraidītie runātāji, kas jau bija piecēlušies, žēliem vaigiem noskatījās, tikai lauci-

nieks stingri uzstājās: «Kā, jūs arī man, lauciniekam, negribat ļaut izteikties?!

Tā būtu kauna reiza! Es esmu mērījis vairāk nekā desmit jūdzes pa zemes ceļu
taisni uz šovakaru, un nu jūs man pasakāt: «Nākošu reizi!» Vai es nākošu reizi

vairs varu iebraukt?! ...»

Tas bija svarīgs arguments. «Nu, tad mēs tam lauceniekam vēl dosim vārdu,»
vakara vadītājs sacīja, «bet tad vairāk nevienam. Lūdzu! ...»

Uzkāpa katedrī liels, spēcīgs vīrs, gariem zābakiem un apsējis kaklautu pēc
visiem laucinieku likumiem. Kārlis pārsteigts pavīpsnāja, — tas bija Kristaps!
Bet tik smalki maskējies, ka nevienam par viņa laucinieciskumu nevarēja būt

nekādu šaubu. Pārliecies un uzgulies uz katedri, tas iesāka:

«Es, jums, Rīgas kungi, gribu protestēt pret to Vēbera kungu, ka viņš savā

avīzē par to «Godu» saka, ka viens laucinieks esot teicis: tas nav gods, tas ir

negods! Mēs, laucinieki, it labi zinām, kas ir gods, un nekad nesacīsim, ka tas ir

negods. Varbūt, ka Rīgas kungiem tie uzskati tā drusku sajukuši, mēs, laucinieki,

paldies dievam, it labi zinām, ka tikai tas ir negods, ja buržujs strādnieku izsūc,

liek tam par bada algu strādāt garas stundas, tā ka viņš tiek sakropļots un viņa
sievas un meitas spiestas bada dēļ pārdoties. Tas ir negods, es saku! Mums

ļaunumam vajag ņemt pie pašas saknes, bet, ia mēs to gribam darīt, tad Vēbers

saka: tas nav gods, tas ir negods! Mēs tīri labi zinām, kādu godu tas aizstāv un

kādu tas neaizstāv. Nost ar buržuju godu! Mēs tādu godu negribam, mēs gribam
tādu godu, kādu mums rāda mūsu rakstnieks Kārlis Ērglis — —»

Dimdoši aplausi pārtrauca šos vārdus, bet tikpat ātri kā flintes šāviens tam

sekoja sapulces vadoņa: «vakars slēgts!» Bet nu uzreiz publikā izcēlās dzīva

čala un žestikulācija. Abas partijas tagad aizstāvēja savus uzskatus privatim.
Kristaps lēni nokāpa no katedra un pagāja Kārlim garām, it kā tas viņu nekad

nebūtu redzējis un pazinis. «Nudien,» Kārlis nodomāja, «savu debiju viņš izved

smalki! Ņina patiešām ar savu mācekli var būt uz miera
..

.»

Viņam pretim nāca baronelis, kas arī tāpat veikli spēlēja savu lomu. Izlikda-

mies Kristapam pavisam svešs, tas sniedza viņam pretim roku. «Es ir vēn

baron, Herr laucinek, bet, ko jūs tur sacē, tas ir pavisam recht
..

.»

«Labi, labi, lielskungs!» tas atbildēja. «Uz to iedzersim kopā šņabi . .
.»

Publika sāka nošķirties, bet uz Kārli gaidīja vesela rinda klientu, kas ar viņu

gribēja runāt. Pirmais bija Ploriņš, kas stādījās priekšā par Katrindambja palī-
dzības biedrības jautājumu vakaru "komisijas priekšnieku. Viņš lūdza Kārli pa-

balstīt viņa jautājumu vakarus ar kādu referātu. Atlīdzību parasti tie gan nekādu

nemaksājot, bet, ja viņš vēloties kādu. honorāru, tad tas esot valdei jāliek
izspriest.

Otrs bija Krēsliņu Jānis, «Daugaviešu» pulciņa priekšnieks. Viņš tāpat notu-

rēja jautājumu vakarus Zariņa zālē ar dziedāšanu. Daugaviešos bija apvienoju-
šies tikai mazi ļautiņi, tātad kā proletāriešu apvienība tā Kārlim bija īsti simpā-
tiska. Bet uz kādiem lieliem honorāriem tur arī nevarēja cerēt, jo tie bija nospriesti

vienu par visām reizēm: vienu rubli par referātu.

Trešais bija Dr. philos. P. Zālīts, «Mājas Viesa» jaunais redaktors. Viņš
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pasniedza tam glīti litografētu vizītkarti, bet Kārlis arī bez tas butu viņu pazinis,

jo biia to jau iztālēm redzējis.
«Man ir tas gods jūs lūgt piedalīties ar savu līdzstrādību pie atjaunotā

«Mājas Viesa». Mūsu nolūks ir apvienot un nodarbināt pie mūsu. laikraksta

visus labākos latviešu rakstniekus. Arī jūs esat pie mums atzīmēti . . .»

«Ļoti pateicos!» Kārlis atbildēja. «Bet visus — — vai tas būs iespējams?
Mums taču ir dažādi virzieni, un tad arī tam vajadzētu būt ļoti plašam pasāku-
mam, kas visus gribētu apvienot ...»

«Protams, ka mēs vispirms vienosimies ar tiem, kas piekrīt avīzes vadošai

domai,» redaktors paskaidroja. «Mēs rakstām uz sava karoga: «jaunas idejas,
tautai darīt pieietamus tīrus zinātņu avotus, ideju brīvību, izlīdzinošo taisnību,
sieviešu emancipāciju.» Mēs aizstāvam arī tautību, bet nesaprotam to tik šauri, ka

mūsu tautieši nedrīkstētu skatīties pār savas sētas mietiem uz kaimiņu sētu. Mēs

gribam, lai tauta iepazīstas arī ar rietumu idejām un uzskatiem. Protams, ka lie-

tas labā mēs uzklausīsim arī pretējās domas, cik to prasa lietas noskaidrošana.

Bet mēs paliksim uzticīgi saviem ideāliem.»

«Jā, jā. Esmu lasījis jūsu avīzē Dr. P. Šmita kritiku par Lautenbacha

mitoloģiju un dažus rakstus no Dr. K. 8.,» Kārlis paskaidroja. «Tur izteiktas

diezgan simpātiskas domas. Bet, attiecoties uz manu līdzstrādāšanu, — — man

gan neviena raksta nav gatava priekš jums. Tagad vajadzētu padomāt un

sarakstīt ...»

«Kas attiecas uz autoru honorāriem,» Dr. philos. trauca tālāk, «tad tiem mēs

piegriežam sevišķu vērību. Mēs gribam honorāru jautājumu nostādīt, cik labi

vien mūsu apstākļos iespējams. Avīzes budžetā mēs esam atzīmējuši autoru

honorāriem minumumu 1500 rubļu gadā ...»

Viņš sevišķi uzmanīja, kādu iespaidu šis paziņojums atstās uz Kārli un ap-

kārtējiem. Jo viņš jau runāja taisni ar nolūku, lai viņu dzird.

«Tad jau gan,» Kārlis lēni piebilda, «tas trīsreiz vairāk nekā «Balsij», kura

iztiek ar 500 rubļu gadā.» Pie sevis viņš nodomāja: «Tad jau iznāk mana agrākā

«Baltijas Vēstneša» cena, 15 rubļi loksnē
..

.» Tas bija ideāls, kuru tas centās

sasniegt.
«Tas tikai ir vēl minimums,» Dr. philos. uzsvēra. «Maksimums nemaz nav

nosacīts. Tas var sniegties uz 3000 rbļ. gadā un pat vēl šo sumu stipri

pārspēt ...»

«Tas jau ļoti jauki,» Kārlis atbildēja. «Bet jums tā avīze diezgan maza. Ja

jums būs tik daudzi līdzstrādnieki, kur tad viņi visi saies?»

«Avīze tiks paplašināta,» Dr. philos. kategoriski noteica. «Mēs dosim to

arvien tik lielu kā «Balsi» un tad vēl vienu, kolomu vairāk! Arī literariskais pie-
likums tiks paplašināts. Ja vajadzība prasīs, tiks dibināts pat jauns literarisks

žurnāls. Ar vārdu sakot, mēs darīsim visu, lai pulcētu ap mūsu laikrakstiem mūsu

pirmos un labākos rakstniekus. Gribu tādēļ cerēt, ka arī jūs mūs pabalstīsiet ar

saviem darbiem. . .»

«Ļoti labprāt!» Kārlis atbildēja. «Bet, kā jau teicu, tad par to vēl būtu jāpa-
domā. Acumirklī man nav nekā gatava.»

«Jūs varat man dot savu šīvakara referātu
par «Godu»,» Dr. philos. turpi-

nāja. «Un tad to citu vēlāk ...»

Kārlis
par šo referātu nemaz nebija domājis un viņam to labprāt novēlēja.

«Labi, to mēs ieliksim nākošā numurā,» Dr. philos. turpināja. «Par to citu

vēlāk. Jūs varat dot mums it visu: ievadrakstus, stāstus, romānus, dzejoļus, ap-

rakstus, — visu, kas ir oriģināls. Tulkojumus gan ne, — tos mēs paši izraugām.»
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Viņš paņēma manuskriptu, un tad tie nokāpa lejā biedrības restoracijā. Pie

glāzes alus tur tad doktors stāstīja tālāk jaukas lietas
par savas avīzes nākotnes

plāniem. Pieradās pie viņu galda arvien jauni klausītāji, jo doktors, kā rādījās,
visiem loti interesēja. Pat no letoņu galda atnāca pāri daži, starp tiem arī

maģistrs E. Birzmans, Kārļa šī vakara oponents. Viņš laikam, kā jau mēdz, ai

savu uzskatu pretinieku gribēja izrunāties divatā. Tomēr izrādījās, ka maģistrs
nācis citā un ne gluža nevainīgā nolūkā.

Viņam, un tāpat visiem letoņiem, uz Dr. philos. P. Zālīti bija liels pīķis.
Pirmkārt, jau tādēļ, ka tas bija atļāvis tādā tonī savā avīzē nokritizēt viņu auto-

ritāti Lautenbachu-Jūsmiņu. Varēja jau sacīt, ka arī Lautenbachs nav nemaldīgs,
taču pie viņa kļūdām varēja pieiet arī vairāk uz pirkstu galiem. Bet lietot tādu

toni, kā to darīja Dr. P. Smits, un nostādīt cienīto dzejas vecmeistaru tīri par
skolas puiku, tā pēc letoņu ieskatiem bija autoritatu necienīšana vislielākā mērā!

Un, otrām kārtām, maģistrim E. Birzmanim sirds ēdās uz Dr. philos. P. Zālīti

personīgi. Pirms kādām nedēļām tas tāpat biedrības jautājumu vakarā bija

turējis zinātnisku priekšlasījumu «par mēneša iespaidu uz jūras

paisumu un bēgumu». Tur viņš tās saules un mēneša distances nebija

ņēmis tik pamatīgi. Kas tad tur nu raksies pakaļ un ņemsies rēķināt, vai tur

kādas tūkstots jūdzes vairāk vai mazāk! . . . Bet Dr. philos. bija zinātņu vīrs, kas

gribēja visu uz mata pēc zinātnes pēdējā vārda un novecojušos skaitļus ieskatīja

par nepiedodamu kļūdu. Viņš savā avīzē par Birzmaņa lekciju rakstīja bargu
kritiku un pierādīja, ka Birzmanis ņēmis tur un tur tik un tik par maz un atkal

tik un tik daudz par daudz! Birzmanis nav lasījis to grāmatu, kur tas stāv rak-

stīts, un tāpat nav lasījis to, kur tas stāv rakstīts! Tas nepazīst ne to izdevumu,
kurā teikts, cik lielu iespaidu atstāj saule, un nepazīst arī to izdevumu, kurā ar

zinātniskiem datiem pierādīts, cik lielu iespaidu atstāj mēnesis. Par visu to viņam
nav ne jausmas! Ne viņam zināmi jaunāko pētījumu rezultāti, ne arī pareizie

skaitļi un zinātniskie fakti. Un tomēr tas nekautrējas nākt ar «zinātnisku, priekš-

lasījumu» par jautājumu, kurš tam aizklāts ar septiņām zieģelēm, ar priekšlasī-

jumu, kurš sastāv no novecojušām kļūdām. Tas ir diletantisks nedarbs, kuru nevar

diezgan asi nosodīt, grēks pret svēto garu,
kas netaps piedots mūžīgi. Lai Birz-

manis runā par lietām, kuras tam pazīstamas, bet zinātniskus jautājumus atstāj

lietpratējiem. Latviešu biedrības jautājumu vakaros tādus nezinātniskus savārstī-

jumus nemaz nevajadzētu pielaist, jo tā ir zinātnes profanācija un publikas

muļķošana
.
.

.

Tas bija maģistram E. Birzmanim ļoti nepatīkami!

Protams, ka viņš aizrādītās grāmatas nebija lasījis un arī tos skaitļus nepa-

zina, ka būtu varējis pastāvēt, tas ir tik tālu un tas ir uz mata tik tuvu! Bet viņš

bija pieturējies pie vecās, solidās mācības grāmatas, ar ko pēc viņa domām pie-
tika. Saprotams, ka viņš to neatstāja bez polemikas. Tā kā viņš, attiecoties uz pašu
lietu, Dr. philosam lielu, neko nevarēja atbildēt, tas novirzīja izrunāšanos uz bla-

kus jautājumiem. Tā jau tikai skolēni lieloties ar to grāmatu, kuru katrs lasījis.
Dr. philos. P. Zālīts jau tāpat nākot ar apgalvojumiem un nevarot prasīt, lai tam

uz vārda tic, it kā tas būtu kāda autoritāte. Tas nu viņš nav. Viņš jau

nemaz nav «riktīgs» dakteris, jo Krievijā tāda mācības grāda: Dr. philos.

nemaz nav. Zālīts bez tam nemaz nevar tikt uzņemts Krievijas augstskolās,

jo nav nolicis abituriumu. Viņš izstājies no ģimnāzijas tercijas un gribot

iztaisīties par
kādu lielu. vīru. (Ka arī pats Birzmanis bija izstājies no tās pašas

tercijas, to viņš neminēja, jo toreiz provizoriem un farmakoloģijas maģistriem
vairāk nevajadzēja.) Tātad pēc Krievijas likumiem Zālīts nav nekāds dakteris,
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nevar skaitīties pat par zinātņu vīru, jo valsts eksāmena nav licis. Savu «doktora»

grādu tas ieguvis ārzemēs, kur nota bene, —
vismaz tā dzird ■— doktora titulus

varot arī par
naudu pirkt. Viņš esot tikai tāds «ārzemes dakteris», kas neesot

nekas liels un par ko varot katrs tikt.
. .

Skaitās tad Dr. philos. un vēl jo vairāk viņa dzīves biedre, bet kā tu viņiem
muti aizbāzīsi!

Katrā ziņā Dr. philos. P. Zālītis savā gaitā un runā iznesās tā, ka nevienam

nevarēja būt šaubu, ka viņš viens filozofs un dziļi mācīts vīrs. Jo valodas tas

arvien centās novirzīt uz svarīgiem tematiem. Jo labprāt tas runā mēdza apjautā-

ties ikvienam, vai tas ir dzirdējis par brīvas un nebrīvas gribas problēmu un ko

tas par to domā. Dzirdējis par to bija tikai retumis kāds «letons», kas filozo-

fiju studējis vai arī par to lasījis. Lielākā daļa nekā nezināja un tagad no

Dr. philosa par to dzirdēja pirmo reizi! Bet kurš gan ar tādu interesantu jautā-

jumu negribēs iepazīties, un tādēļ arī katrs gribēja izmantot izdevīgo gadījumu
un no viņa ko izzināt tuvāku. Dr. philos. atkal no savas puses gribēja izlietot iz-

devīgu gadījumu, lai propagandētu savas idejas. Viņš uzsāka kārtīgu lekciju, bet

attīstīja savas domas tik dziļi un pamatīgi plaši, ka uzmanīgam klausītājam drīz

vien prāti sāka reibt. Tas bija piespiests klausīties, lai gan saprast vairs nekā

nesaprata. Kad beidzot Dr. philos. bija galā, —un tas nebija tik drīzi, ■— tad

gan retam no tās brīvās un nebrīvās gribas bija kāda patstāvīga bāla nojauta,
bet tas bija pilnīgi nospiests no doktora smagajiem domu kalniem. Katram vie-

nam tad vajadzēja būt arī pārliecinātam, ka šo viņam nepieietamo jautājumu dok-

tora kungs pazīst tik pamatīgi kā savus piecus pirkstus. Tas viņa autoritāti

lieliski cēla.

Arī tagad Dr. philos. pēc citiem jautājumiem bija nonācis pie šī temata un

skaidroja Kārlim un citiem par brīvo un aprobežoto gribu pēc Kanta.

Te maģistrs E. Birzmanis piepeši ieminējās: «Vai jūs, doktora kungs, pazīs-

tat arī Ernestu Hekeli? Viņš saka, ka cilvēki cēlušies no pērtiķiem?»
«Kā

ne, es taču pie Hekeļa esmu klausījies un licis eksāmenus,» doktors

smaidīdams atbildēja. Viņš apzinājās pie tam savu lielo gara pārsvaru, jo tam, ko

jautātājs grib zināt, viņš ir tālu pāri.
«Tas nu gan nevar būt, ka jūs pie Hekeļa esat klausījušies lekcijas!» Birz-

manis viņam ciniski smēja vaigā. «Jums ar viņu varbūt
gan bijušas citādas

attiecības ...»

«Kas?! Jūs gribat to apšaubīt?» Dr. philos. saslējās. «Viss mans Brazilijas

ceļojums sakarā ar Hekeļa sistēmu. Es pie viņa noliku eksāmenu dabas

zinātnēs ...»

«Brazilijā jūs vedāt pārdot latviešu kolonistu dvēseles!» Birzmanis frivoli

atcirta. «Hekelim tur gar to nav nekāda daļa . . .»

Nesaprazdams Dr. philos. viņu uzlūkoja, nezinādams, vai sirdīties vai dus-

moties. Bet viņš savaldījās un sacīja cik vien iespējams mierīgā tonī: «Lasiet,

Birzman kungs, manu paskaidrojumu «Baltijas Vēstnesī» un «Dienas Lapā»,

lasiet, ko es par šo lietu esmu rakstījis «Balsī», un tad runājiet! Tur jūs redzē-

siet, ka kategoriski esmu izteicies pret latviešu izceļošanu uz Braziliju. «Pie tēvu

zemes dārgās ķeries klātu, to turi klāt ar visu ~sird' un prātu» ...» Pacēlis roku,

viņš žestikulēdams pavadīja šo patosu. «Un, kas attiecas uz Hekeli, tad ziniet,

tas ir gars, kuram dažs labs nav cienīgs kurpju siksnas atraisīt
. . . Vai zināt,

kādas bija manas attiecības ar Hekeli!? Es Jenas universitātē mācījos un no-

beidzu to ar Hekeļa dibinātu stipendiju! Es esmu studējis un noklausījies viņa
lekcijas, tā sakot, par viņa paša līdzekļiem

..
.»
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Bet maģistrs Birzmanis, kuram bez tam galvā bija krietns žvingulis, tiepās
tālāk. «Ko jūs pie Hekeļa esat studējuši? Nekā jūs neesat studējuši. Hekels var-

būt jums izmeklējis galvas kausu, lai konstatētu, vai stāvat tuvāk orangutangam
vai gorillam. Tādas ir jūsu attiecības ar Hekeli ...»

Nu arī Dr. philos. vairs ilgāk nevarēja ciesties. «Ko jūs gribat?!» viņš sašu-

tis iesaucās, ķerdams pēc savas nūjas spala, kas turpat gulēja uz galda. Bet tad

to atlaida un paķēra savu alus glāzi, lai,, kā tas tādās reizēs jau parasts, ielietu

tās saturu savam pretiniekam acīs. Tomēr arī šo nedomu atmeta, bet piepeši iz-

stiepa rādāmo pirkstu uz maģistru (kurš turpat sēdēja un laikam sagaidīja uz-

brukumu), «jūs piļu maisītājs .. . piļu maisītājs
.. . piļu maisītājs! ..

.» Un

arvienu joprojām. Situācija bija tik drastikomiska, ka visi sāka pilnā kaklā

smiet. Birzmanis uz to nekā nevarēja atbildēt, tātad cīņu zaudējis. Nokaunējies
tas piecēlās un aizgāja.

Viņa biedri, it sevišķi Plutu Vilis, sagaidīja viņu ar rājienu, ka tas izdarījis
atkal muļķību. Jo, tā rīkojoties, tas savu zinātnisko reputāciju disputā pret Zālīti

pilnīgi samaitājis. Viņš savam pretiniekam vēl arvien varējis zinātniski atbildēt.

Birzmanis neteica ne vārda, jo juta, ka savu dūšu par slikto tas tomēr bija
drusku atvēsinājis. Dr. philos. turpretim ieviļņots vel arvien stiepa savu rādāmo

pirkstu uz letoņu pusi: «Piļu maisītājs
..

. piļu maisītājs ..
. piļu maisītājs! .. .»

Bet arī galīgi bija izjaukts viņa paša gara līdzsvars, kas vajadzīgs, lai mie-

rīgā garā turpinātu sarunas par
filozofiskiem problemiem. Viņš pats vairs nezi-

nāja, cik tāļu bija nonācis un kur tagad atradās.

Šķiroties Dr. philos., kas visu laiku pēc incidenta bija domīgs un kluss.

Kārlim vēl piesacīja, lai tas nepiemirst viņa avīzi un visu, kas tam padomā, lai

tik dod viņam šurpu.
Kārlim to nemaz nevajadzēja piekodināt. Viņš jau tikai uz to bija gaidījis —

uz darbu, kas pareizi tiek samaksāts un ir vairāk nekā visi pabalsti un pumpis!

Tādēļ, uz mājām ejot, tas jau pārdomāja, ko visu tas varētu uzrakstīt. Varētu,

piemēram, rakstīt kādu ievadrakstu «par mūsu tautas vadoņiem un mazajiem brā-

ļiem». Par šo jautājumu viņam ar Latviešu biedrības večiem jau bijuši tik rūgti

piedzīvojumi. Varētu rakstīt arī «par veciem un jauniem ideāliem», lai tauta mā-

cītos saprast jaunlaiku garu. Gan jau temati rāsies. Tādēļ, neievērojot nepatīkamo
incidentu, viņa gara stāvoklis bija pacilāts. Sirdī radās jauna dzīvība, cerības uz

nākotni, darba spars. Viņš pat sajuta vajadzību ķerties atkal pie kāda lielāka

romāna radīšanas un izteikt tajā «Mājas Viesī» tās jaunlaiku idejas un dzīves

patiesības, ko «Baltijas Vēstnesī» izteikt nebija iespējams.
Pārnācis mājās, viņš nevarēja nociesties, savai Lūcei jau šovakar visu neiz-

stāstījis. Ronas tomēr vēl cilvēki, kas «ideālo frāžu» vietā skatās uz lietu ar

ikdienējām acīm, rada apstākļus, lai arī rakstnieks no sava darba varētu dzīvot.

Tas taču pilnīgi dabīgi saprotams, ja grib, lai grāmatrūpniecība un avīžniecība

attīstītos. Cik ilgi, piemēram, pastāvētu cita rūpniecība, ja strādniekiem negribētu
maksāt tik daudz, cik tam priekš pārtikas vajadzīgs? Visa rūpniecība drīzi vien

sagāztos, jo tai nebūtu dabiska saimnieciska pamata. Tāpat avīžniecībai un rakst-

niecībai trūkst tāds dabīgs pamats, pirms rakstnieki nebūs pietiekoši atalgoti. Ir

tādēļ jāsajūt cienība pret tādiem vīriem kā Dr. phil. A. Plates un Dr. philos.
P. Zālīti, kas pirmie Latvijā uz tādām domām nākuši.

Lūcija noklausījusies tam lēni atbildēja: «Tik. daudz uz viņiem neliec! Tādi

pat buržuji kā citi. Neba aiz tautas mīlestības vācietis Plates pabalsta latviešu

rakstniekus. Viņam tur savi veikala aprēķini. Viņš nav tik īsredzīgs kā Vēbers,

kas konkurencē katrā ziņā cietīs. Plates drusciņ vairāk maksās, bet lauvas daļa
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ieslīdēs viņa paša kabatā. Nu, tu taču pats saki: «Ne rakstnieks, ne strādnieks

nedabūs to, ko tas savā darbā ielicis un kas tam pienāktos, kamēr tas nebūs savu

darba rīku un fabrikas īpašnieks . . .»»

«Labi, labi,» Kārlis atbildēja, «bet mēs, darba ļaudis, jūtam saimnieciskā

ziņā internacionāli. Vācietis, kas man par manu darbu dod paēst, man daudz

labāks nekā latvietis, kas man liek strādāt neēdušam
.

. .»

Kārlis nojauta, ka mazpamazām, it nemanot un negribot tas bija atgriezts

no tām aprindām, ko sauc par «labākām familijām». Nesaskanēja ne vairs viņu
domas, ne uzskati, uz katru parādību tie lūkojās ar savādām acīm. Saprasties
vairs nekur nebija iespējams, un dažreiz tie jutās viens otram tik sveši, it kā būtu

cēlušies katrs no savas zvaigznes. Viņam nebija nekāda iespēja darīt uz tām kādu

iespaidu . . . neapturami tās stūrēja arvien vairāk uz reakcijas pusi.
Tagad nu viņam atvērās izdevība iet ar reakciju atklātā cīņā. Jo aiz viņa

stāvēja laikraksts, kas visu drukāja nost un nebūt nekautrējās, ja kādai nebū-

šanai uzgāja cietāki. Viņš sarakstīja ievadrakstu
par mūsu tautas vadoņiem un

darbiniekiem, kuriem tas par viņu īsredzību un neprātīgo politiku pret tautas ma-

sām lika dzirdēt daudz patiesības, bet arī daudz skarbu vārdu. Tomēr viņš
neizgāja uz to, lai viņus galīgi pazudinātu, bet lai uzdabūtu tos atpakaļ uz

pareiza ceļa.
Protams, ka tas nevarēja atrast piekrišanu pie «Dienas Lapas», ap

kuru pēc
Jansona kritikas klajā nākšanas bija pulcējušies visi viņa domu biedri, pirmie
studenti sociālisti. Tie viņam savos rakstos un piezīmēs prasti un nikni uzbruka.

Dr. philos. P. Zālīts visu ar pateicību pieņēma, svarīgākās vietas rūpīgi pa-

svītroja un pēc tam nodrukāja.Tā bija skaista idejiska cīņa, kura aizņēma visu

viņa cilvēku un tika arī no domu biedriem spēcīgi pabalstīta.
Bet katrai lietai ir arī sava saimnieciskā

puse, un tā ir tā galvenā. Kārlim bija
tā: ja viņam nevajadzētu un neviens no viņa neko neprasītu, viņš par honorāriem

neliktos ne zinot. Tomēr ir citādi, kad vajadzīgs, tad ir jāiet tie meklēt. Tādēļ
tad arī viņš posās ceļā un uzmeklēja Erasta Plates kantori pie Pētera baznīcas.

Vecmodīga būve ar velvētiem griestiem un dažādām nišām, īstā vācu vidus-

laiku stilā. Vienā kaktiņā, mazā, mazā aizgaldiņā aiz pultes bija ierīkota «Mājas
Viesa» redakcija un tamlīdz arī redaktora pieņemamā vieta. Tā kā publika pa-

stāvīgi nāca un gāja, tāpat blakus kantora personāls un grāmatu pārdevēji pastā-

vīgi traucēja, tad grūti iedomāties, ka šinī kaktā nopietni būtu iespējams izdarīt

kādu redakcijas darbu vai ko uzrakstīt. To arī bija ieskatījis Dr. philos. Zālīts,
kurš strādāja labāk mijās savā dzīvoklī. Turpretim ilggadējais veikalvedis vecais

Rinks (kurš kopā ar Platesu bija nodibinājis šo veikalu) ieskatīja, ka arī «Mājas
Viesa» redaktors pieder pie viņa saimes. Tādēļ tam laikā vajag ierasties un būt

viņam priekš acīm, lai viņš redzētu, vai arī tas patiešām savas stundas nostrādā.

Kad Kārlis, iegājis kantorī, apprasījās pēc redaktora, vecais kungs, kas sēdēja

pašā dibenā uz apaļa polstēta kantora krēsla, atbildēja: «Ja, ja, er muß hier

gleich sein! Die Uhr ist schon halb zehn
..

.» (Jā, jā, viņam tūdaļ vajag būt!

Pulkstens jau pusdesmit.)
Viņš lūdza Kārli atsēsties un brītiņu, uzgaidīt. Kaut ko par redakcijas lietām

viņš nevarot sacīt, tā redaktora darīšana, bet viņš drīzi te būs.

Kārlis gaidīja, noskatījās un noklausījās un nāca pie pārliecības, ka vecais
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kungs tura it visus veikala pavedienus savā rokā un no šī apaļā krēsla it visu

rīko. Inteliģentākie pastellēja «Mājas Viesi», vecākie pirka vai nu dziesmu grā-
matu, vai gaiļa ābeci. Laucinieki jau parasti mīl diņģēties un negrib to cenu

maksāt. Tāpat arī šie prasīja, lai nolaiž, jo kaut kur uz Tērbatas ielas pārdodot
dziesmu grāmatas par 10 kap. lētāki.

«Tas nevar būt!» pārdevējs pastāvēja. «Tad nevar būt ar zeltītām lapām.
Are, te tāda ar krāsainām lapām, tā jums iznāk desmit kapeikas lētāki un tā ar

baltām lapām pat par divdesmit kapeikām ...»

Cits laucinieks to arī ieskatīja un vienojās, bet cits palika stūrgalvīgi pie sava.

Tas griezās pie paša lielkunga (Rinka), lai tam atlaižot. Tas nē! Cietas cenas,

diņģēšanās nav. . . Laucinieks aiziet. Ej, kad gribi. Ir jau tas piedzīvots,
aiziet citur, nāk atkal atpakaļ pie mums; jo, kas pērk citur, tas to vēlāk rūgti
nožēlo!

Tā Rinks Kārlim vācu valodā paskaidroja. Kad Kārlis gaidīdams palika ne-

pacietīgs, tas sacīja: «Tūlīt
.. . tūlīt viņam vajag būt klāt

. . . katru acumirkli.»

Tad pie sevis norūca. «Unmoglich! Die Uhr ist schon ūber elf
..

.» (Nav
iespējams. Pulkstens jau pāri vienpadsmitiem.)

Nu, Kārlis gaidīja tālāk, no Rinka pastāvīgi mierināts, ka nākošā acumirklī

redaktoram vajag ierasties.

Beidzot Dr. philos. P. Zālīts iesteidzās kantorī pelēki strīpainu haveloku un

biezu portfeli, pilnu manuskriptiem.

«Ei, ci, Herr Doctor!» Rinks sauca viņam pretim . . .

«Sie kommen erst jetzt?
Die Uhr ist schon ūber halb zwolf

..
.» (Ei, ci, dakter, jūs tagad tikai nākat?

Pulkstens jau pāri pusdivpadsmitiem.)
Dr. philos. nepaguva ne lāgā nolikt savu mapi un apsveicināties, kad jau

Rinks turpināja: «Die Menschen kommen und vvollen mit Ihnen sprechen. Der

Mann vvartet hier schon ūber zvvei Stunden,» viņš norādīja uz Kārļa, kuram dak-

ters tuvojās. (Cilvēki nāk un grib ar jums runāt. Tas vīrs te gaida jau pāri par

divām stundām.)

Apsveicinājies ar tautieti, doktors žigli piegāja pie Rinka un tam paklusi

sacīja, bet vēl arvienu tā, ka arī Kārlis to dzird: «Sie haben das nicht zu

bestimmen, wenn ich komme und gehe! ..
.» Un tūliņ griezās atpakaļ. (Jums

nav tas jānosaka, kad es nāku. un eju.)
«Soo!» Rinks uz viņu lielām acīm noskatījās. To viņš nevarēja saprast. Bet

nākotnē viņam bija jāpiedzīvo vēl kas vairāk. Dr. A. Plates izvadājās no sava

dzīvokļa mājas otrā stāvā, aizgāja citur dzīvot un atdeva no sava bijušā dzīvokļa

redakcijas rīcībā veselas trīs istabas. Rinks tagad redaktoru vairs ne redzēt

nedabūja, kurš gāja un nāca pa citām durvīm.

Kārlis sekoja doktoram uz viņa kaktu. Dr. philos., kā jau parasts, saņēma

viņu, ļoti laipni smaidīdams, un prasīja, ko viņš tam atkal atnesis? Pēdējā rakstā

tas atkal visas svarīgākās vietas pastrīpojis, kas nodrukātas retinātiem burtiem.

Caur to raksts atstāšot vēl jo lielāku iespaidu. Viņš paredzot, ka tas sacelšot

vētru un lielu domu izmaiņu. Izteiktās domas pilnīgi sakrītot ar laika garu: tādi

raksti viņam iesūtīti vairāki.

Bet, kad tas no Kārļa dabūja zināt, ka viņš šoreiz nav nekā atnesis, bet

vēlētos saņemt honorāru par jau nodrukātiem rakstiem, doktora vaigs tapa piepeši
dzestrs un uz tā parādījās it kā īdzība. «Vaī, man nepavisam nav vaļas,» tas

it kā sūkstījās. «Vai jūs nevarat pienākt citā reizā?»

Kārlis nelikās divreiz sacīt un norunāja pie viņa ierasties pēc trim dienām,

bet taisni ap šādu laiku.
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Noliktā laikā viņš bija atkal klāt, bet doktors ar mazu novēlošanos. Rinks

gan balti pašķielēja, bet neko nesacīja. Bet doktors, ieraudzījis Kārli, pavisam

nelabi savieba vaigu. «Vaī, man tagad nemaz nav laika!
..

.»

Kārlim par to drusku apskrējās sirds, ja reiz norunāts, paliek norunāts. «Man

ar viņa nav, doktora kungs,» tas atbildēja, «bet kādēļ tad mēs to velti tērējam?

Nu labi, ja jums tagad arī vēl nav laika, tad nolieciet tādu stundu, kad jums

laiks ir. Bet tad noteikti!»

Tā bija doktora vājā puse, un ar to viņš ļoti sarūgtināja savus līdzstrādniekus,

ka lika tiem divreiz trīsreiz pēc naudas staigāt.

Kad Kārlis gribēja atvadīties un aiziet, doktora vaigs palika laipns. Tas

stājās viņam ceļā. «Paga, paga, palieciet drusku!
..

.» Un ieveda to savā kaktā.

«Vai jums rēķins jau izrakstīts?» tas jautāja.

«Rindas man gan saskaitītas, bet cena par tām vēl nezināma,» Kārlis atbil-

dēja. «Jūs jau solījāt man rēķināt to vislielāko normu.» «Jā, jā,» doktors atkal,

pieri saraucis, drusku ieīdzēja un paņēma no Kārļa papīri.
Ka rindas jau nu pareizi saskaitītas būs, tur viņš pilnīgi Kārlim uzticējās.

Bet daudz grūtāk viņam nācās to numuru stādīt. Viņš lauzīja un grozīja galvu,
lika spalvu jau klāt un ņēma to atkal nost, domāja ilgi un atkal grozīja galvu

un, cik nomanāms, grūti varēja tikt pie kādas apņemšanās. Kārlis to visu ar

lielāko interesi un it kā bez elpas noskatījās.
Beidzot viņš pielika roku, spalva nočirkstēja: «272.» Runāts gan bija tā uz 3,

bet Kārlis neko nesacīja.

«Ja esat mierā ar cenu, tad mēs no jums varēsim uzņemt drošāki un vairāk,»
doktors paskaidroja. «Citādi tikai svarīgus gadījuma rakstus

..
.»

Lai arī tas nebija spīdošs atalgojums, tad tomēr Kārlim bija jāatzīst, ka tas

lieliski atšķīrās no viņa līdzšinējo izdevēiu normām. Par tādu honorāru strādā-

dams, tas varēja cerēt pat cauri nākt. Tas lielākais jau viņam bija, ja tikai

drošs darbs!

«Labi, es pieņemu!» tas atbildēja. «Un, ja man pastāvīgi ir darbs, tad varu

visus savus spēkus ziedot vienīgi jūsu laikrakstam ...»

«Bravo!» doktors priecīgs sita saujā. «Dodiet tik visu, kas jums ir un ko jūs

varat sarakstīt.»

«Man ir iesākts kāds garāks romāns,» Kārlis paskaidroja. «To varētu ievietot

feļetonā.»
«Nesiet šurp, nesiet šurp!» doktors sauca. «To izlietosim visdrīzākā laikā, jo

šis stāsts mums izbeidzas.» Tas sarēķināja Kārļa rēķinu, un deva tam savu

parakstu, pēc kam nauda bija jāsaņem pie kases.

Kārlis solījās pēc iespējas jo drīzi ar savu. darbu ierasties un tad devās ar

rēķinu pie kases. Tā kā mājās viņu gaidīja ar naudu tikpat kā uz ugunīm, tad tā

viņam bija tā lielākā lieta.

Pie kases gāja ļoti gludi. Tiklīdz ko Kārlis pasniedza parakstīto rēķinu, jau

nākošā acumirklī nauda bija viņa kabatā.

To dabūjis, tas atvadījās un līgsmu prātu steidzās uz mājām. «Paga, paga,

pagaidiet drusciņ!» doktors izsteidzās viņam pakaļ priekšnamā, kur to aizturēja.

Tas izprasīja viņam tuvāku
par to romānu. Kārlis apstāstīja, ka tas ņemts

iz reālās dzīves un būs iedalīts vairāk daļās. Viņš apsolīja tam to visdrīzākā

laikā līdz ar prospektu, bet doktors gribēja jau tūliņ drusku zināt par saturu.

Tad viņš Kārlim jautāja, vai tas pazīst jauno, ģeniālo dzejnieku un stāstu

rakstnieku Poruku Jāni? 241 Tas viņam apsolījis visus savus darbus.^Tikai tie

jādabū laukā no viņa spalvas, kur. tie jau iekšā. Viņam pielaisti sevišķi nosacī-
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jumi. Tiklīdz tas ko sacerējis un nodod, tas saņem
honorāru tūdaļ un nevis kā

citi pēc nodrukāšanas. Ģeniālais rakstnieks tomēr grib vēl vairāk, prasa avansu

uz vēl nesacerētiem darbiem. Bet pēc avansa saņemšanas «tas gars pār viņu tik

ātri vairs nenāk», ar citiem vārdiem, tam netik rakstīt. Avanss tātad nesasniedz

mērķi. Ir tādēļ izgudrots kāds cits modus vivendi, kas abas puses apmierina,

ja tam vajag naudas un tas vēl nekā nav sarakstījis, bet ideja tam jau ir, tad

viņš tiek ieslēgts kādā istabā. Tur tas atrod priekšā papīri, tinti un spalvu
..

.
Tad tas gars nāk pār viņu un viņš sāk rakstīt. Pēc stundām četrām piecām,
vislielākais pēc septiņām, viņš pieklauvē, jo stāsts ir gatavs. Viņš tiek izlaists,

sarakstītā manuskripta lielums aprēķināts, un viņš saņem naudu! Nākošu reizi

tas viss atkārtojas, un katrreiz, kad viņš saņem naudu, redakcijā paliek kāds

pastrādāts darbs. Poruka manuskripti viņai tādēļ bagātīgi uz krājuma.

Kārlim šāds veids arī izlikās ļoti mērķim piemērots. Bet viņš iejautājās, vai,

tā rīkojoties, redakcijai arī ar to 1500 rbļ. lielo honorāru budžetu pietiek?
«Nedomājiet!» doktors patētiski pacēla roku. «Tūkstots piecisimti ir tikai

minimums. Maksimums mums vēl pavisam nav nosacīts. Tādēļ, ja jums ir node-

rīgi raksti, mēs varam par tiem maksāt, mēs varam pat ļoti daudz izdot.»

Kārlis domāja, ja nu arī neaprobežots ir budžets, tad tomēr aprobežotas ir

laikraksta telpas. «Nedomājiet tā!» doktors atkal paskaidroja. «Mēs varam

savas laikraksta slejas stipri paplašināt. Uz. katru lieku kolumu sludinājumu mēs

varam prasīt klāt lieku kolumu teksta. Mēs vēl varam — un to es gribu darīt,

izmest it visas lauku korespondences. Kas vispārībai tur par interesi, ja tur un

tur tiek sarīkota kāda zaļumu balle vai atkal tur nodegusi istaba, vai nozagts

zirgs! Telpas labāk var izlietot zinātniskiem rakstiem no skaidriem zinātņu
avotiem, kas lai tautai palīdz tikt pie prāta gaismas. Piemēram, tādus rakstus,

kādus mums dod Dr. X., tauta var apsveikt tikai ar prieku!»

Se jāpiemin, ka doktors patiešām mēģināja stipri sašaurināt vai pat galīgi

izmest lauku korespondences. Bet iznākums bija pretējs, nekā domāts. Laucinieki

labāk gribēja lasīt par savām zaļumu ballēm un vietējiem notikumiem nekā spir-

dzināt garu no zinātnes skaidriem avotiem. Tāda avīze, kura nerunāja par viņu

lietām, priekš viņiem neeksistēja. Tāda sistēma kļuva gandrīz fatāla, jo ar avīzes

izplatīšanos negāia vairs nemaz uz priekšu. Doktors vēl laikā apķērās un savu

taktiku grozīja. Lauku korespondences nodaļu viņš ne vien nesašaurināja, bet

vēl stipri paplašināja un rūpējās, lai tās pēc iespējas daudz iesūtītu.

Tagad sekas bija necerēta abonentu pieaugšana. «Balss» tika galīgi nokon-

kurēta, un «Mājas Viesis» ar pilnu, tiesību, varēja sacīt, ka viņš ir tas visvairāk

lasītais latviešu nedēļas laikraksts.

«Ko jūs sakāt par Dr. K. rakstiem, kas nodrukāti mūsu avīzē?» doktors

Kārlim jautāja.

Viņš atbildēja, ka raksti ir ar saturu un autors, kā rādās, pārvalda savu

priekšmetu. Viņam tādēļ interesēja zināt, kas Dr. K. ir pēc sava īstā vārda.

«jūs to nezināt?!» doktors dzīvi attrauca. «Jūs nezināt, kas paraksta ar

Šifru Dr. X.?»

«Nezinu vis!» Kārlis atzinās.

«Jūs nezināt, kas Dr. X.?» doktors ar labpatiku, smaidīja, ka par šo vārdu

interesējās. «Vai jūs nevarat nākt uz tām domām? Vai jūs nevarat uzminēt?
..

.»

«Nevaru iedomāties, un minēšana nav mana stiprā puse,»
Kārlis atbildēja.

Kad doktors viņam to negribēja atklāt, bet viņu ar ķircinošu, smaidu uzlūkoja,
Kārlis ķēra pēc sava pulksteņa. Bija patecējusi vai vesela stunda.
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«Bet jums taču tik maz laika, doktora kungs!» tas iesaucas un taisījās iet.

«Paga, paga, palieciet vēl!» doktors pavēlēja. «Jūs patiešām nezināt, kas

Dr. X.?»

«Es nezinu!» Kārlis vēlreiz apliecināja. «Bet, tā kā jūs viņa īsto vārdu

nesakāt, man jānāk uz domām, ka jūs pats tas esat
..

.»

Doktors atraidoši nopurināja galvu. «Tas cilvēks ir pats lielākais zinātņu
vīrs, kāds vien mums, latviešiem, ir. Viņš ieņem izcilus stāvokli arī ārzemju
zinātnieku aprindās. Es nebūtu pat par daudz teicis: viņš ir viens no pirmiem
zinātniekiem pasaulē! Es nebūšu pat par daudz teicis: viņš ir tāda zinātņu
autoritāte, ka mēs visi neesam cienīgi viņam kurpju siksnas atraisīt! ...»

Doktors savā patosā bija liels, bet Kārlis protestējoši savieba vaigu. Lai nu

kā, bet kurpju siksnas viņš gan nevienam negribēja raisīt!
... Ja doktors īsto

vārdu neteica, viņš labāk cieta klusu un arī neko neteica.

Nu doktoram ar savu noslēpumu gribot negribot vajadzēja nākt klajā. «Viņš
ir nobeidzis vairākas fakultātes: teoloģiju, tautsaimniecību, ģeogrāfiju un pašlaik
strādā pie kāda ļoti svarīga statistiska darba zinātņu akadēmijas uzdevumā. Nu,
vai jūs varat uzminēt?»

Pa studentiski to sauca: spannen, ikdienējā valodā
— ziņkārību staipīt! Bet,

kad Kārlis vēl spītīgi cieta klusu, doktors nu beidzot teica to vārdu. «Tas ir

doktors K. Balodis, mans svainis! Mana dzīves biedre ir viņa māsa. ..»

«Tad jau es viņu pazīstu!» Kārlis atvieglots atbildēja. «Priekš kādiem gadiem

es viņu sastapu pie Dīriķa, kad tas sagatavoja latviešu izceļošanu uz Braziliju . ..»
«Jūs ar viņu runājāt?!» tagad doktors ziņkārīgi iesaucās. «Jūs zināt par

to lietu?!»

«Jā, viņš toreiz mums attīstīja savu plānu,» Kārlis atbildēja. «Tas mums

likās tik smalki izstrādāts, zinātniski pamatots un no latviešu stāvokļa tik loģiski

pareizs, ka es pavisam nesaprotu, kā tā lieta varēja neizdoties.»

«Kā jūs to zināt, ka tā pavisam neizdevās?» doktors, kam šis temats, kā

likās, bija nepatīkams, it kā apjucis iejautājās.

«No laikrakstiem, jo atsauksmes par to bijušas ļoti daudzas,» Kārlis atbildēja.
«Bez tam izceļošanu taisīja līdzi man kāds pazīstams cilvēks, ļoti liels zemes

rūķis un sava stūrīša cienītājs. Ar cik lielām cerībām un izredzēm tas devās

turpu, tikpat maldināts tas atnāca atpakaļ. Cik neticami, dzīva cilvēka miesā tur

sākuši augt cirmeņi.»
«Redziet, tur tā lieta»

— —
doktors sāka skaidrot, — «ar tiem cirmeņiem

tā lieta nav tik traka!
...

Tā ir tāda maza smilšu blusiņa, kura ieurbjas cilvēkam

aiz naga vai miesā un iedēj tur savu oliņu. Ar laiku iznāk ārā jaunais inzekts.

Tur tā vislabākā zāle ir tīrība; kas tīrību mīl, tam jau arī nav jābaidās no

mūsu blusām
..

. Un, kas attiecas uz to izceļošanu vispār, tad, redziet, ta

lieta ir šī »

Kārlis nepacietīgi ķēra pēc pulksteņa. «Jūsu izskaidrojumus esmu jau lasījis

laikrakstos; ar vārdu sakot, ļoti interesantas lietas! Bet nu atvainojiet, doktora

kungs, ka aizņemu jūsu tik dārgo laiku, un arī man pašam jāsteidzas . . .»

«Paga, paga,» doktors iesaucās. «Uz kuru pusi tad jūs iesat? Es jums varu

paiet gabaliņu līdz. Bet pirms ieskriešu ātri drukātava un nodošu manuskriptus.»

To teikdams, tas ar vienu, lēcienu bija atpakaļ. Neko darīt, Kārlim bija

jāgaida. Viņš tikai brīnējās, ka doktoram, kurš teicās tik nevaļīgs, uzreiz tik

daudz laika.' Bet ar šo parādību tas vēlāk dabūja pamatīgāk iepazīties. Katrreiz

pirms naudas izmaksāšanas doktoram nebija laika, tā ka nepieciešams maksa-



1036

jums bija jāatliek un jānāk otrā reizā. Dažreiz tas bija ļoti nepatīkami, dažreiz

nu gan, ja note nebija tik liela, varēja arī pagaidīt un pienākt otrā reizā un galu
galā jau arī naudu dabūja. Kādēļ tas tā, tur doktoram bija savi iemesli. Pie-

mēram, tam bija kasē jāapjautājas, vai tai nav bijuši citi, lielāki maksājumi un

vai tā var visu uz reizi izmaksāt. Kase par doktora bažām tikai pasmaidīja.
Ja tikai rēķins parakstīts, izmaksās visiem!

Tiklīdz doktors bija rēķinu parakstījis, tas bija pavisam cits cilvēks! Viņš
nelaida savu klientu vaļā un nopļāpāja ar to vai pus

dienu. Bet tāda izturēšanās

tam nenāca par labu, jo sarūgtināja tikai velti savus līdzstrādniekus. Jāmaksā
jau bija tā kā tā!

.. . Doktors nepavisam nebija naudas kārīgs, tikai pārāk
apzinīgs, laikam baidīdamies, ka nepārkāpj budžetu.

Viņš drīzi bija atpakaļ ar savu pelēki strīpaino haveloku, melno hūti un

ziloņkaula spala nūju. Viņi gāja uz Daugavas pusi, un, tā kā tiem bija jāiet

garām rātūža pagrabam, tad doktors aicināja tur ieiet iekšā.

Tur tad pie glāzes alus viņš apstāstīja visu to Brazilijas afēru, kuru Kārlis

pa daļai zināja, bet
pa daļai arī nezināja. Vainīga nekādi neesot Dr. K. Baloža

nesavtīgā rīcība, drīzāk paši izceļotāji nav zinājuši, ko tie grib. Tā tie reiz satai-

sījuši streiku pret Balodi, ka viņiem katru dienu dod «bifšteku» un neko citu.

Balodis ne uz kādu peļņu nav izgājis, tikai ideālā kārtā saviem tautiešiem gribējis

pakalpot, segdams izdevumus no savas kabatas, aizņemdamies naudu un taisīdams

parādus.

Viņam aptrūcis kapitāls, tā visa tā nelaime! Kolonizēšanas biedrības, ar

kurām bijis slēgts līgums, no valdības izsniegto pabalstu noziedzīgā kārtā kolo-

nistiem nav izmaksājušas, bet iebāzušas to pašas savā kabatā. Kad Balodis

viņām, to atgādinājis, tam piedraudēts, lai pazūd. Nelaimīgā kārtā arī pašulaik

Brazilijā notikusi valdības maiņa, jo gāzts ķeizars un viņa vietā stājusies repub-
lika. lestādēs caur to valdījis sajukums, un tās agrākos pabalstus vairs neiz-

sniegušas.

Doktors vēl pastāstīja, ka ir Brazilijā laulāts ar savu dzīves biedri, Baloža

māsu. Kārli šī ziņa pārsteidza, jo, ievērojot doktora uzskatus, viņš domāja, ka

tie dzīvo «brīvā mīlestībā». Tomēr izrādījās, ka doktors šinī punktā ļoti stingrs.

Viņus laulājis Balodis, kas pēc sava amata ir mācītājs. Acumirklī tas uzturas

Zlatoustā pie Urala kalniem, kur ir luterāņu mācītājs. Latviešu tautības mācī-

tāji še Baltijā no vāciskās konsistorijas vietas nedabon. Tiem jāklīst ārpus dzim-

tenes, kā, piemēram, Baložam Zlatoustā, kur pa Jāņiem sniegs snieg un visa

mācītāja alga ir tikai 500 rbl. gadā. Balodis tos atdod draudzes vajadzībām un

pats dzīvo no saviem literariskiem darbiem.

Doktors vēl otrreiz laulāts, atgriežoties no Brazilijas Jenā. Jo Balodis viņiem

nav varējis izdot nekādus dokumentus. Uz Braziliju tam vajadzējis ceļot, lai

iepazītos ar dienvidus dabu. Jo pie filozofiskās fakultātes Jenā vajagot ņemt

līdzi vēl vienu priekšmetu, vai nu valodniecību, vai dabas zinātnes. Viņš izrau-

dzījies pēdējās. Pēc šī eksāmena tas sarakstījis savu disertācijas darbu, «Indeter-

minismus und Determinismus», un gribēja pašlaik pāriet debatēs uz brīvo un

nebrīve gribu.

Bet nu Kārlis vairs ilgāk nebij aizturams, jo nebija vairs tālu vakars. Viņš

atvadījās un sāka iet. Doktors viņu vēl pārvadīja pāri pa Daugavas tiltu, visu

laiku stāstīdams par savu disertāciju, Brazilijas pētījumiem un studiju piedzīvo-

jumiem Jenā. Pie atvadīšanās iespaids tomēr palika tāds, ka doktors nav ne

desmito daļu izteicis no tā, kas viņam sakāms.
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Ar savu jauno pārmaiņu Kārlis jutās visai apmierināts. Viņa darbs atalgojās

tagad daudz labāki, un pie tādas cenas gandrīz var eksistēt. Doktora pretinieki

tomēr bija paguvuši izplatīt tautā diezgan ļaunas tenkas, ka doktors kopā ar

Balodi pārdevis Brazilijā latviešu kolonistu dvēseles, ka tas naudas kārīgs blēdis,

kam savi slepeni nolūki, un tādēļ latviešiem no viņa vajag uzmanīties. Ticētāju
netrūka, cits citam dziedāja pakaļ. Kārlim tādēļ bija ļoti asas debates ar Lūci,

kura arī tiecās pievienoties šādiem uzskatiem. Pie Erkulīšiem visgarām runājot,

ka, no vāciešiem nopirkts, Dr. Zālīts gribējis izkrāpt latviešus uz siltām zemēm,

lai mūsu dzimtene paliktu vāciešiem.

Kārlis, kurš par lietu bija labāk informēts, tādas tenkas sagāza viņu pamatā.
Doktors nebija ne blēdis un nodevējs, ne arī buržujs un izsūcējs. Viņš tikai ir

dievatiesīgs, patiess cilvēks, kas katram izstāsta savu nodomu, bet ir pilnīgi

sagrābts no sava aroda un lietas. Viņš lietai nes pats vislielākos upurus, strā-

dādams
par

90 rbļ. mēnesī (kas nav daudz vairāk, cik Kārlim iznāk), un nodar-

bina
par tiem pašiem vēl līdzi savu dzīves biedri, kurai nota bene zābaki daž-

reiz bija ļoti nošķiebušies. Tādi cilvēki, kuri blēdī un nodod, dzīvo pavisam uz

citādu «kāju». Tādēļ lai Lūcija nerunājot līdzi tādas muļķīgas, nepamatotas

tenkas, ko izplata atpakaļrāpuļi.
«Bet es to esmu dzirdējusi arī no «jaunstrāvniekiem», kas stāv tuvu «Dienas

Lapai».»
«Viss vienalga!» Kārlis apņēmās turēties doktora pusē un to ar visiem spēkiem

pabalstīt. Jo, kas tas galvenais, viņa ieskati konvinēja ar šo laikrakstu. Viņš

varēja te izteikt to, ko tas patiesi domāja, kas viņam nebija iespējams ne «Balsī»,

ne «Baltijas Vēstnesī». Tādēļ viņš ar divkāršu sparu steidza tālāk savu romānu,

kurš pēc toreizējās kritikas stingriem prasījumiem bija ņemts tieši iz reālās dzīves.

Arī doktoram un viņa dzīves biedrei romāns ļoti patika, un viņi sāka to jau

pasniegt «Mājas Viesī».

Bet te nu cēlās atkal jauna klizma, kuru tas bija baudījis jau arī pie «Bal-

tijas Vēstneša», lai
gan

daudz mazākā mērā. Jo dziļdomīgāki un brīvāki tas

savā darbā izteicās, jo cenzors vairāk no tā nostrīpoja, ņemdams vainīgam līdzi

arī tīri ikdienējas nevainīgas lietas. Dažreiz cenzūras loksnes izskatījās kā redeles,

ka bija šausmīgi tās uzlūkot.

Doktors no sirds nožēloja skaistās literariskās vietas, kuras barbariskā cen-

zūras roka bez žēlastības sakropļojusi. Viņa dzīves biedre tāpat, kura sacīja:
«Ir sāpīgi, kad nošņāp ko no politiska artiķeļa, bet te zaudējums vēl nav tik

liels. Zaudēta tikai atsevišķa svarīga vieta. Bet literariskam mākslas darbam ir

iekšējs, organisks sakars, un katrs elements tam nepieciešams, tāpat kā cilvēka

organismam acis, kājas un rokas! Tur tāda strīpošana atstāj tādu iespaidu kā

izdurtas acis, sakropļotas miesas daļas, nocirstas kājas un rokas!
..

.»

Visšausmīgākie un negantākie bendes ir literariskie bendes-cenzori. Jo bende

bendē vienīgi miesu, bet cenzori-bendes bendē garu. Viņu grēki tiem netaps

piedoti mūžīgi!
Doktora dzīves biedre nāca uz domām, ka tomēr vēl drusku ko varētu, glābt.

Romāns tika novilkts arī sevišķā izdevumā. Viņa ieteica, stādīt cenzoram priekšā

pilnīgu pirmatnēju tekstu, neizmetot ārā cenzūras strīpojumus. Cenzors, būdams

tanī pārliecībā, ka tas to jau reizi lasīiis, viss kaitīgais no tā izmests, neko

daudz nedomādams, parakstīja loksnes. Dažas loksnes iznāca cauri pilnīgi pir-
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matnējas. Bet tad cenzors pamanīja, ka te notiek blēdība, un sāka strīpot vēL

vairāk. Ne vien «kaitīgās jaunās idejas» (justament, kuras viņam tādas izlikās),
bet arī visu, kas varētu stiprināt latviešu tautisko apziņu vai arī vienības sajūtu
kā vienas un tās pašas tautas piederīgiem. Par Latviju nemaz nedrīkstēja runāt.

Nebija nekādas Latvijas, bija tikai «OpnčaATHHCKHH KpaS».
Ko nu darīt?! Redaktors, viņa dzīves biedre un autors noskumuši pārdomāja

stāvokli. Kārlim priekš acīm rēgojās tāds ķermenis, kuram nocirsts kakls! Visas

pūles cenzoru pārliecināt bija veltas. Gan diezgan labi varēja izrunāties ar cen-

zora kundzi, ja to gribēja darīt vācu valodā, kuru viņa ļoti mīlēja un pati tajā.
iesāka runāt. Bet ar pašu veco štātsrātu Adrianu

..
. oviču Rupertu nekāda

runāšana nebija. Viņš jau bija erīgs kā ezis jau par to vien, ka pie viņa negrie-
zās dienesta vietā Rīgas pilī, bet viņa privātdzīvoklī, garīgā skolā Suvorova

ielā. Tomēr aizliegt viņš to neaizliedza, un, kad viņa kundze, kas taču pilī neva-

rēja būt klāt, katru nācēju katrreiz smalki izprasīja, tad tas varēja vest uz kaut

kādām domām. Tad arī bija norunāts, ka štātsrāts pārnācis parunāja pirms ar

savu kundzi un tikai tad pieņēma lūdzēju, piemērodams tam pienācīgo toni.

Dažreiz retiem pēc izrunāšanās ar kundzi, — ja tie nebija aprobežojušies vienīgi

ar kailiem vārdiem, ■— arī pie cenzora bija itin labi panākumi. Viņš atlaida

visu strīpoto, tikai formas dēļ paturēja arestā dažas vietiņas. Bet, kas pie kundzes

bija domājis iztikt vienīgi ar skaistiem vārdiem, tos Ruperts asi un strupi norai-

dīja. Kas strīpots, tas strīpots, un nekas no tā vairs netiks atļauts! Kad autors

vai redaktors viņam vēl ko gribēja ieskaidrot, tas atmeta tikai ar roku: «Ar-

dievu, ardievu!
.. .» Tas nozīmēja, ka. audience no viņa puses cauri un lūdzējs

var iet.

Ka pie viņa der kukuļi, to Kārlis it labi zināja no sava drauga Krūma.

Tas katrreiz pēc jauna gada «Baltijas Vēstneša» un «Balss» vārdā taisīja cen-

zoram viziti un līdz ar laimes vēlējumiem tam nodeva divas Katrinas kā atzinības

balvu
par laikā atpakaļ atsūtītām cenzūras loksnēm. Cerams, ka uz priekšu

cenzora kungs savu laipnību parādīšot vēl jo lielākā mērā. Panākumi bija tik

lieliski,, ka vecais Ruperts pat neatļāva polemikas pretiniekiem Vēberu daudz

aizņemt. Lai gan likums aizliedza cenzoram lietā iejaukties, Ruperts it vienkārši

visu izstrīpoja, kas Vēberam varēja būt personīgi nepatīkams. Bet ar to viņam

bija maz pakalpots. Piemēram, «Dienas Lapa» tādās reizēs Vēberu vairs nesauca

īstā vārdā, bet izdomāja kādu citu raksturisku nosaukumu, ko Vēbers varēja

uz sevi attiecināt, un izkaitināja to vēl vairāk. Viņa apzīmēja to par Ķipīti un

taisīja rīmes: «Ķipīts švauks, gāžas plauks!
..

.»

Tātad, ja te mēģinātu ko ar naudu darīt, varbūt, ka tā lieta ietu. Bet kur

šo naudu ņemt? Plates firma turējās pie principa, ka viņa brīvības vairāk negrib,

cik ķeizars viņai dod. Ne velti Arnolds Plates iekšējā veikala dzīvē, kad notika

kādas zeļļa kāzas vai cits kas, iesāka runu ar vārdiem: «Mein Vater und der

Herr Kaiser!» Un atkal līdzīgi konsulam Rabemanim, ka viņš nevarētu elpot,

ja tas būtu citos uzskatos nekā augstā valdīšana. Tādēļ viņš gribēja tikai skaid-

ras, atļautas lietas un tādēļ atzina par nevajadzīgiem kādus smērus. «Mājas

Viesa» izdevējs jau savā sirdī bija konservatīvs kungs, kuram tas «progress»

un «jaunās idejas» nemaz lāgā nepatika. Bet, tā kā tās, cik varēja jau paredzēt,

bija daudz ienesīgākas nekā vecais konservativisms, tad viņš ļāva savai avīzei arī

drusku novirzīties sāņus. Sinī gadījumā tas arī bija tik kulants, ka ari no savas

puses nožēloja nostrīpoto. Bet tas arī bija. viss, ko viņš darīja.

Kārļa ienākumi arī bija tādi, kas vēl lāgā nesedza viņa izdevumus, tātad

izsviest kādas sumas priekš tādiem liekiem mērķiem tam nebija iespējams. Tad
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redaktors apņēmās ziedot no savas kabatas 10—25 rubli, bet Kārlim vajadzēja,
gadat par to, ka tie cenzoram rokā tiek. Tikai nu vēl bija jāpārliek, cik dot,
10 vai 25? Ja viņš neņem pretim, tad ar lielu sumu riskanti, ja ņem pretim,
tad vēl riskantāki. Jo tad pie šīs vienas reizes nepaliks. Tad ir jāzin, vai norma

nav par lielu un to var vēlāk nest. Jo arī Makiavelli saka: «Nepieradiniet savus

ļaudis ar lielam dzeramnaudām, jo tie vēlāk gribēs vēl
.. .» Bija arī viņiem

ziņas, ka mazākas lietas panāktas pie viņa ļoti lēti, pat ar 5 rubļi. Toreiz nu

gan naudai bija cita vērtība, kas tagad, tomēr pie vecā Ruperta labām īpašībām
piederēja ta, ka viņš bija ļoti pieticīgs.

Nu, vienlīdz daudz, nolemts bija, ka jādod, un Kārļa ziņā tika atstāts: cik?
Tas varēja atkarāties no gara stāvokļa un sevišķiem apstākļiem, un daudz tādām

blakus lietām, kuras jāizšķir uz vietas. Otrs jautājums: kur dot? Oficiālā birojā
pilī to nevar, jo tur arī citi klāt, un tas būtu

par daudz riskanti, tur ar naudu

plātīties. Citādi tas ir mājā, privātdzīvoklī, kur, ja iziet šķībi, var būt vēl arvienu

šāda vai tāda izruna.

Kāriis pirms izzināja, ka Ruperts pa vasaru semināra nedzīvoja, bet bija
izbraucis ar visu ģimeni uz jūrmalu. Bet ne jau kādā lepnā kvartalī. Toreiz

Bilderliņi bija klusa vietiņa priekš maziem ļautiņiem un tādiem, kas mīl mieru.

Viss peldu vietu smaguma centrs ar lielo publiku bija novirzījies no Dubultiem uz

Majoriem un Edinburgu. Bilderliņi pie tam bija arī vēl maz apdzīvoti un tukši.

Vecais Ruperts pie tam dzīvokli nebija īrējis pašos Bilderliņos, bet nomalē,
kādās mežsarga mājās, netāl no Lielupes tilta. No dienesta vietas tas brauca

tūdaļ ārā pie savas ģimenes.
Šīs ziņas Kārlim bija ļoti vajadzīgas pie sava plāna izvešanas. Viņš rēķināja

tā, ka būtu labi izbraukt kādu stundu vai pusstundu Rupertam pa priekšu. Jo,
kamēr viņš vēl nav ieradies, var parunāties ar tā kundzi pa vāciski. Izstāstīt,

kas par lietu, un iegrūst varbūt viņai to kukuli ar lūgumu, lai tā uzstājas viņam

pie sava vīra par aizrunātāju. Ja tas izdodas, viņa apņemas to darīt, tad lieta

tikpat kā vinnēta.

Ar tādu aprēķinu tas devās ceļā, sasniedza Bilderliņu staciju un tad pa mežu

devās atpakaļ uz mežsarga māju. Tu brīnums, kā viņam sirds pukstēja! Agrāk
tas nebija uztraucies par

daudz svarīgākām lietām. Bet vai tad svarīgāks vairs

kas varēja būt? Priekš viņa tas bija dzīvības jautājums. Ja cenzors izkrimta no

viņa darba rindas un slejas, tad viņam bija zaudējums ne tikvien par veltu

darbu — jo par
izkrimsto tas honorāru nedabūja — bet izkrimstais atņēma dar-

bam visu poēziju, patiku un kairumu. Darbs paliek bāls, un ļaudis var sacīt,

ka Kārlis Ērglis izrakstījies un nespēj vairs nekā laba! Viņš varēja zaudēt savu

rakstnieka slavu, kas ļoti bīstami, jo tas varēja atstāt iespaidu uz viņa nākošo

darbu, izdošanu, un honorāriem
..

.

Tā domādams, viņš sasniedza mazo, balto namiņu, kuram vienos sānos bija
plaša veranda, kur arī bija galvenā ieeja. Šī veranda bija pilna mazu bērnu, pa

galviņai citu par citu lielākiem. Viņš apsveicinājās ar tiem un apjautājās, vai

štātsrāts Ruperta kungs mājās?
«Nē,» kāda

maza, spilgta balstiņa atbildēja, «viņš tagad vēl Rīgā amata

darīšanās ...»

«Pie Nr. 58,» kāda otra balstiņa papildināja. «Viņš cenzē latviešu grāmatas
un laikrakstus. Viņam dažreiz ļoti daudz darba.»

«Bet pēc četriem viņš būs atkal mājās pie mums,» pirmā balstiņa paskaidroja.
«Tad mēs iesim visi uz jūru. Mazie ne, mazie paliek mājās ..

.»

«Kur tad cenzora kundze?» Kārlis iejautājās tālāk.
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«Mama ir mājās, bet viņai ir viesi,» lielākais paskaidroja. Pavēris durvis, tas

tai pa
krieviski sacīja, ka te gaida kāds svešs kungs.

Viņa piecēlās no galda, kur vēl sēdēja kādas trīs vai četras kundzes. Kā

.rādījās, tām bija ļoti interesantas sarunas, arī krievu valodā.

Ruperta kundze Kārli jau kādas reizes bija seminārā redzējusi un viņu pazina.
«Aha, jūs nākat darīšanās pie cenzora,» viņa pa vāciski to uzrunāja «Labi, labi,
viņš drīzi būs mājās. Esiet tik laipni un uzgaidiet . . . varat apsēsties tepat uz

verandas. Drīzi viņš būs klāt .
.
. Atvainojiet!

..
.»

Parādījusi tam vietu, viņa iegāja atkal atpakaļ dzīvoklī un aiztaisīja durvis.

Viņas valodas ar viešņām laikam bija tādas dabas, ka nav labi, ja kāda sveša

auss tās dzird. Cik Kārlis
pa to īsu laiciņu noprata, tad te tika kritizētas tādas

pat kundzes, kas acumirklī nebija klāt. Žēli viņš noskatījās, kā durvis aizvērās.

Ne tādēļ, ka tam būtu interesējušas viņu sarunas,
bet viņam tika nogriezta iespēja-

mība parunāties ar mājas kundzi zem četrām acīm un jegūt viņu priekš savas

lietas, kā jau iepriekš nodomāts.

Viņš gaidīja; pulkstens rādīja jau sen pāri četriem, bet Ruperts vēl neradās.

Tas viņu padarīja bezgala nervozu. Bērni turpretim savā nodabā rotaļājās un

čaloja, it kā viņa te nemaz nebūtu. Viņš tādēļ mēģināja uzsākt ar tiem kādas

sarunas.

«Vai jūs domājat, ka grospapus drīzi būs mājās?» viņš iejautājās.

«Grospapus?!» mazā, sīkā balstiņa viņu neizprazdami uzlūkoja. «Mums ir

tikai
papus, mums nav grospapus . .

.»

«Nu, es domāju cenzora kungs?» Kārlis papildināja.
«Tas ir mūsu papus,» kāds knauķis paskaidroja. «Mums nav grospapas ..

.»

Pēc tam viss koris it kā vienā balsī viņam ieskaidroja: «Mums ir tikai
papus,

mums nav grospapas ..
.»

Viņam ar to bija jāapmierinājas un jāgaida tālāk. No lepnā plāna neiznāca

nekas, jo viņš nekur nevarēja atrast pieturas punktu. Bērni dzīvoja savā nodabā,
madāmas aiz sienas jautri trieca; viņš tīri kā pasaulē aizmirsts.

Pēdīgi, — pulkstens jau varēja būt pāri pieciem, Ruperts iznāca no dzīvokļa

vaļējām krūtīm, vienos kreklos, basām kājām. Viņš, kā rādījās, bija ienācis mājā

pa mazajām durvīm, ātri izģērbies un nāca uz verandas atpūsties.

leraugot viņu tik piepeši savā priekšā, Kārlis tīri izbijās, it kā būtu ierau-

dzījis kādu spoku. Ruperts tāpat, — ka te var būt kāds svešs cilvēks, par to

viņam nebija ne mazākās jausmas!
Viņš pat nesajēdza saņemt Kārļa sveicienu un īdzīgi jautāja: «Ko jūs gribat?

Vai jums kāda darīšana?»

«Jā, es nāku kādā ļoti svarīgā darīšanā, sava romāna dēļ,» Kārlis steidzās

paskaidrot. «Redziet, tur ir noticis bēdīgs pārpratums! Es nepavisam neesmu tā

domājis, kā jūs to saprotat .. . tādēļ tur nav ko strīpot. ..»

«Ā, jūs esat no tā 6e36o>KHaH laikraksta?» Ruperts uzminēja .
.
. «Man ar

jums vien tagad darīšana
.. . šodien atkal jūsu dēļ nokavēju vilcienu. Gandrīz

katrā rindā jums slēpjas kāda kaitīga ideja. Vai zināt, ja jūs tā rakstīsiet, es

strīpošu
.. . strīpošu!»

To viņš noteica cieši un ar apņemšanos, itin kā tas vai noņems galvu.
«Jūs jau esat visu labāko nostrīpojuši,» Kārlis sūrojās. «Es tādēļ nācu lūgt,

lai jūs nostrīpoto otrreiz pārbaudītu.»
«Nē, nē, kas strīpots, tas strīpots, to es vairs neatļaušu,» Ruperts cieti noteica.

«Patiesībā jums viss būtu jānostrīpo! Likums nosaka, ka reizi nostrīpoto vairs
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nedrīkst iesniegt cenzoram caurskatīšanai. Bet ko jūs darāt?! Jūs nostrīpoto sūtāt

man otrreiz, jūs mani krāpjat
...

Es uz to skatīšos.
. .

rīkošos pēc likuma
..

.»

«Tas nav vairs priekš avīzes, tas priekš sevišķa izdevuma un arī pārstrādātā
un izlabotā veidā jums iesniegts,» Kārlis paskaidroja. «Tas jau nav nekāds poli-
tisks artiķelis, tā jau ir skaidra māksla. Rakstot jau es tā skatos no cenzora

stāvokļa, lai nekā nebūtu ko strīpot.»

«Jūs gribat mani mācīt, it kā es nezinātu, ko es daru!» Ruperts viņu pikti

pārtrauca. «Četrdesmit gadus es strādāju šo darbu, noiKaAVH, un zinu, kas

jāstrīpo, kas ne.»

«To jau es nenoliedzu,» Kārlis turpināja, «bet ziniet, ka dažreiz vienai frāzei

var būt divējādas domas. Viņu var saprast tā un tā. Bet, ja nāk domu starpības,
tai arvien tiek piemērota tā doma, kā autors to sapratis. Tādēļ arvien var atrast

kādu modus vivendi, kā vienoties ..
.»

Tas cilvēks te tik daudz runāja, ka Rupertam gribot vai negribot bija jānāk
uz kādām domām. «Vai jūs ilgi uz mani jau gaidāt?» tas piepeši iejautājās.

«Nu, vismaz kādas pusotras stundas,» Kārlis atbildēja.
Cieši uz viņu noskatīdamies un vilcinādamies, cenzors iegāja dzīvoklī un

savai kundzei ko klusu apprasījās. Varēja tik daudz saprast, ka viņa nopurināja

galvu un sacīja: «nē!»

«Nu ko tad viņš —?» cenzors tikko bargi neiesaucās. «KaKaa HarAOCTb!»

Iznācis atpakaļ, tas pieņēma atkal savu cieto vaigu. «Nē, nē, kas strīpots, tas

strīpots ..
. rakstiet citādā garā ... Ja jūs tā rakstīsiet uz priekšu, es strīpošu

atkal un ziņošu savai priekšniecībai, lai jūsu avīzi pavisam aizliedz
..

.
Nu,

ardievu, ardievu!» tas nobeidza sarunu, kad Kārlis vēl gribēja ko iebilst
.. .

Bet, tā kā Kārlim bija tie vislabākie nodomi uz izlīgšanu, tas neļāvās tik

viegli noraidīties.

«Es domāju tomēr, štātsrāta kungs,» tas uzmācās, «jūs varētu vēl reizi pār-
baudīt strīpoto. Man ir līdzi no jums nostrīpotā loksne, man ir līdz divas jaunas
loksnes ar tekstu. Ja ne visu, tad taču, es domāju, ka kādu daļu — —»

«Ko jūs gribat?!» Ruperts piepeši histēriski iesaucās. Un, atrāvis durvis,

tas, it kā palīga meklēdams, griezās pie savas laulātās draudzenes. «Nu, skaties

tu te to cilvēku!» viņš krievu mēlē tai sūrojās. «Nekur man nav no viņa miera

un patvēruma . . . Jau pilsētā man jāmokās ar viņa slejām un, tās strīpojot, jāno-
kavē vilciens

...
nu esmu mājās, bet viņš atkal klāt! Ne mazāko drusku nevaru

dabūt atpūsties, viņš man laupa katru acumirkli. Borae
moh, 6ome,» tas krus-

tojās, «o, roonoflH, cnacH aioah tboh!»

Madāma viņu lielām acīm uzlūkoja, un arī citas viešņas sodoši noskatījās

uz iebrucēju no galvas līdz kājām. Tāpat bērni it visi bija kājās un spītīgi

apskatīja Kārli, kas viņu papam darīja tādu pārestību.
Kārlis patiešām atradās tikpat kā uz adatām. Viņam nebija vairs ne ko teikt,

ne ko būt.

«Ardievu, ardievu, es teicu ardievu!» Ruperts sauca uzsaukdams, kas bija

tikpat daudz kā: «redziet, kur durvis!»

«Ardievu!» Kārlis arī beidzot no savas puses sacīja un nākošā acumirklī

bija aiz durvīm.

Tikai pa ausu galam tas vēl dzirdēja iekšā uztrauktā cenzora guģošanos

Viņam bija pavisam savādi ap dūšu! . . . Briesmīgi spurīgs radījums šis daiļa

postītājs! Ne godīgi runāt tas neprot! . . . Tagad viņš vislabāk saprata «dzejnieka

lāstu» pret dzejai naidīgo valdnieku un viņa galmu . . . Arī viņam gribējās Jadet,
tikai negadījās piemērots lāsts

.. . Bezkaunība pārāk liela, lai to varētu izteikt
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vārdos!
.. .

«Kad tu, kad tu —» viņš pie sevis meklēja, — — «kad tu par

rupuci paliktu!
...

Jā gan, par rupuci un sakalstu. Kamēr tu dzīvo un valdi, lai

neviena zaļa zālīte neaugtu, neviens stādiņš neplauktu, neviens dzīvs asniņš lai

nezeltu
.. .

Lai apkārt tev nekā dzīva un spirdzinoša .. .
tikai tu viens, garlai-

cīgais, sakaltušais rupucis — —»

Trīsdesmit ceturta nodaļa

Bija jāmācās caur puķi runāt un savas domas slepenībā tīt! Taisni ejot pie
vecā Ruperta, nekas nebija sasniedzams, bet aprobežotos apstākļos — parādās
meistars

. ..

Kārlis strādāja dedzīgi pie jauna romāna, kurš tautā atrada ne mazāku atbalsi

kā viņa agrākie darbi. Nebija tādēļ brīnums, ka «Mājas Viesim» lasītāju skaits

vairojās, lai gan Kārlis nebija tas vienīgais cēlonis. Dr. philos. P. Zālīts bija
pulcējis ap «Mājas Viesi» arī citus ievērojamākos rakstniekus, piemēram, Aspa-
ziju, Rūdolfu Blaumani, Jāni Poruku, Andreju Pumpuru, Sudraba Edžu, Plū-

doni, Līgotņu Jēkabu un tālāk kritiķi Teodoru Zeifertu, Vizuli, daudz

studētu zinātnieku, kā: Dr. P. Smitu, Dr. G. Beldavu, Dr. Alksni (Dr. K. Ba-

lodis jau skaitījās kā mājinieks) un vēl citus, ka grūti viņus visus uzskaitīt.

Visi, kam vien bija spilgtāki pazīstams vārds, bija sastopami pie «Mājas Viesa».

Pat no ievērojamiem mirušiem viņš caur to radiem centās iegūt kādus rokrakstus,
piemēram, no Ed. Veidenbauma. levērojot, ka te bija sadevušies kopā, kā var

sacīt, visi tā laika ievērojamākie latviešu rakstnieki, žurnālisti un zinātnieki un

tie cēla gaismā tik daudz jauna un ievērojama, tad tautai gribot negribot vaja-

dzēja piegriezt šādam laikrakstam vērību. īsi sakot, Dr. philos. P. Zālīts pēc
tā laika apstākļiem bija uzķēris moderno laika garu un ara savu literarisko

tīrumu ar jaunlaiku arkliem.

Tikai ar polemikām viņam neveicās. Viņš velti mēģināja savus pretiniekus

notriekt, kuri viņam arvien no jauna uzmācās ar «Braziliju» un «ārzemes dak-

teri». Lai arī cik spoži un loģiski tas pierādīja savu taisnību, tie apgalvoja, ka

viņš palicis apakšā. Sādu absurdu doktors nemaz paciest nevarēja! «Drīz es

apakšā, drīz viņš virsū,» tas ironizēja savus pretiniekus, «bet es paliku uzvarētājs!»
Bet arī ar to nekas nebija līdzēts. Lai daudzmaz atsistu uzbrukumus «Mājas

Viesim», arī Kārlim bija jāiet palīgā.
Nevar sacīt, ka polemizēšana būtu bijusi arī Vēbera stiprā puse.

Pēc Kārļa
raksta nodrukāšanas «Baltijas Vēstnesī» un «Balsī» parādījās ļoti nikni, histēriski

un rupji uzbrukuma raksti. «It kā spīlēs nabaga «Mājas Viesis» spiedz un

ļodzās, gribēdams tikt vaļā no pārmetumu nastas, ko tam kaklā kāra paša
aušība utt.» Tie bija paša Vēbera rakstīti. Cilvēki, kuri reiz bijuši slaveni, vis-

maz par
tādiem jutušies, ja kāds ar tiem ir citādās domās, zaudē arvien parasto

mērauklu, uzstājas tik bārgi un histēriski, ka neviens, arī viņu dievinātāji un cie-

nītāji, tiem nevar piekrist. Vēbers līdz tam kā žurnālists un sabiedrisks darbinieks

patiešām bija sasniedzis tādas sekmes, kas varēja lieliski stiprināt viņa paš-

apziņu. Bet līdz tam latviešu garīgā kultūras dzīvē piedalījās vienīgi studētie un

turīgie nestudētie īpašnieki, un tie bija tie viņa cienītāji. Bet tagad nāca jauns

pieplūdums no plašākiem tautas slāņiem. Līdz ar skolām radās daudz lielākā

mērā skoloti cilvēki, no studentības atdalījās jauni virzieni, un par visām lietām,

vecajam saimniekam bija skoloti dēli un meitas, kurus Vēbers nemeklēja un
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pavisam ar tiem nerēķinājās. Taisni otrādi. Viņš ne vien pats apstrādāja rupjā
piesta «jaunas idejas», bet arī atļāva toreiz pazīstamam humoristam J. Pura-

puķem sieviešu kustību galīgi izķengāt un_ izķēmot. 242 Pēc kādas emancipācijas
un brīvības latviešu jaunlaiku sieviete cīnās? Purapuķes stāsti uz to atbildēja,
ka viņas grib piekopt visas tās nelādzības, ko tagad dara vīrieši. Pīpot, piedzer-
ties, iet cauri, netikli dzīvot utt. Viņš tēloja, ka emancipētās sievietes dzer ķom-
ņiku pec ķomņika, smēķē ļuļķīšos prastu machorku un beidzot piedzērušās nokrīt

pabeņķi.

Zināms, ka reakcionāri un vecie, naivie ļautiņi par to pasmējās, bet jaunā
paaudze par to sašuta, un izglītotās jaunavas, kurām šis jautājums, varēja teikt,
bija dzīvības jautājums, ar riebumu no šāda laikraksta novērsās. Jaunā pa-

audze, — un to Vēbers nemaz nejuta, — nostājās pret viņu opozicijā un novērsa

no viņa avīzēm arī savus vecākus. Skolotiem bērniem par saviem neskolotiem

vecākiem arvien bijusi liela vara. Viena no Vēbera lielākām maldībām bija tā,
ka viņš iedomājās sevi par tik slavenu autoritāti latviešu lietās, ka pietiek sacīt

viņam tikai vienu vārdu, un lieta ar to izšķirta. Viņš tādēļ polemikās centās mazāk

strīdīgo jautājumu noskaidrot kā ar savu autoritāti pretinieku notriekt. Ar savu

sašutuma pērkona vilni tas deva tik sparīgus cirtienus, ka, neķerdams īsto mērķi,
tikai pats pakrīt. Vismaz Kārlis no Vēbera zaimiem un pulgošanas nepavisam

nejutās aizskāris; viņam bija drīzāk tā žēl.

Var sacīt, ka šāda taktika arī savukārt bija pie tam vainīga, ka Vēbers cīņu
zaudēja. Lieliski viņš ar to pakalpoja «jaunai strāvai». «Dienas Lapa» piekopa

gluži pretēju taktiku. Savos ievadrakstos un atbildēs tā centās ieturēt pieklājīgu
toni un jautājumu lietišķi noskaidrot.

Pašiedoma par savu lielo popularitāti nodzina ātri vien lejā Vēbera agrāk

ievērojamo avīzi «Balss». Neraugot uz bīstamo konkurenci, tas pietika joprojām

tāpat ar tiem 500 rubļiem gratifikācijas gadā līdzstrādniekiem. Ja aizgāja kāds

no tiem, nu lai iet .
. .

iztiks ar tiem atlikušiem. Manuskriptu jau bija tik daudz

sasūtīts, ka nezināja, kur tos likt! Iznāks no tiem piecsimti vairāk tiem, kas vēl pa-

liek. Jo pašu lielāko vērību tas piegrieza pats saviem rakstiem, būdams tai pār-

liecībā, ka tauta ar vislielāko nepacietību un interesi sagaida, ko viņš atkal teiks.

Radās konjunktūra, ka «Balsi» no pozicijām bez pretinieka opozicijas spieda

ārā tās pašas brālis «Baltijas Vēstnesis». Satiksmes līdzekļiem uzlabojoties ar jau-

nām dzelzceļu līnijām, arī laucinieki vairs negribēja apmierināties ar nedēļas laik-

rakstu, bet gribēja lasīt avīzes ik dienas. Tā kā vēl abām avīzēm bija viens un

tas pats redaktors —
Aleksandrs Vēbers

— un rakstīja vienā tikpat labi kā otrā,

tad tiem pēc «Balss» nebija nekāda sevišķa vajadzība un tie abonēja labāk «Bal-

tijas Vēstnesi».

Beidzot Vēbera domu biedri darīja viņu uzmanīgu uz briesmām, kas tam

draud no draugiem un ienaidniekiem. Viņš atkal pietika ar to, ka meta svaru

kausā vienīgi savu personu, atsvabinājās no advokatūras un visiem citiem saviem

pienākumiem, lai ziedotu visus savus spēkus «Balss» pacelšanai, kura visvairāk

apdraudēta. Kas attiecas uz «Baltijas Vēstnesi», tad tam, kā jau aizrādīts,

saimnieciskā ziņā neklājās tik slikti, tomēr Fr. Veinberģis aizrādīja akcionāriem,

ka arī šai avīzei draud briesmas, ja netiek laikā mobilizēti un pie tās saistīti spē-

jīgi spēki tāpat kā «Mājas Viesim». Tā kā viņš arī pats sevi par
tādu spējīgu

skaitīja un pēc tā laika tautiešu prasībām arī tāds bija, tad viņš labprāt uzņemas

«Baltijas Vēstneša» galvenā redaktora pienākumus, lai tā sekmīgi cīnītos pret

«Mājas Viesi», «Dienas Lapu» un jaunām idejām.
Tomēr Dr. Plates un Dr. philos. P. Zālīts par to neko neiztaisīja. Tiem bija
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priekšrocības ne vien līdzstrādnieku ziņā, bet arī tie darīja pretiniekam jūtamu

savu technisko pārsvaru. Par to pašu naudu tie izdeva «Mājas Viesi» stipri lie-

lāku
par

«Balsi» un izdeva to divreiz nedēļā. Viņi pēc iespējas sniedza visu, ko

vien uz pasaules vajag zināt un kas var noderēt, starp citu, lauksaimniecības pie-
likumu, racionālas barības pagatavošanas receptes un arī modes paraugus ar

visām «šnitēm». Tas bija doktora dzīves biedres nopelns! Un, kad iesūtīto rakstu

sakrājās atkal tik daudz, ka tos nezināja, kur likt, tad uz viņas ierosinājumu pie

«Mājas Viesa» tika nodibināts arī «Mēnešraksts». 243 Tam vajadzēja būt moder-

nam, ar ilustrācijām, ka tas neizšķirtos neko no lielo tautu žurnāliem. Bet, ja

ilustrācijas bija jāpagatavo ārzemēs, tad tas iznāca ļoti dārgi, un vienu laiku tas

izrādījās jau par to akmeni, pa
kuru viss pasākums var klupt. Gan vecais Riņķis

bija jau miris, bet arī viņa pēcnācējs izrēķināja tādu deficitu, ka vai mati cēlās

stāvus. Tad doktora dzīves biedre devās uz ārzemēm, izmācījās tur īsā laikā

izdarīt fotogrāfiskus uzņēmumus un izgatavot fotoķimigrafiskas klišejas. Ilustrā-

cijas tika pagatavotas turpat drukātavā, un atkrita milzīgie izdevumi par tām. Nu

pasākumam vairs nekas nestāvēja ceļā!
No sākuma pašas dzīves biedres pagatavotās klišejas gan, stingri ņemot, ne-

izturēja lietpratēja prasības. Nu viņas vietā jau varēja pieņemt lietpratēju, bet, ja
nebūtu bijis ierosinājums, tad diez' vai maz būtu iznācis «Mēnešraksts». Cena

tam bija nolikta 3 rubļi gadā, bet, kas abonēja to kopā ar «Mājas Viesi», tas

dabūja abus kopā par 5 rubļiem gadā. Kurš uz tik izdevīgiem nosacījumiem ne-

abonēs abus? Radās atkal jauni lasītāji, ka biezs, un visi atkal uz Itās pašas vecās,

garlaicīgās «Balss» rēķina.

Bet, kad nāca pie gada norēķina un Dr. philos. P. Zālīts gribēja zināt, cik

tad nu īsti pelnīts, veikalvedis viņam pasludināja, ka deficits ir tik un tik! Tas

sniedzās tūkstošos parasti, kā jau arvienu pie Plates firmas: lielāks apgrozījums,

lielāks deficits, mazāks apgrozījums, pietiek ar mazāku deficitu! Doktors tīri vai

izsamisa un nevarēja saprast, kur tā vaina. Labam apgrozījumam taču vajag dot

labu peļņu, jo, ja tās nav, tad taču velti visas pūles. Viņš tādēļ kļuva ļoti skep-
tisks un lūkojās tumši abu laikrakstu nākotnē. Viņš runāja pat no aiziešanas un

izteicās, ka tam būtu jāpieņem citur kāda vieta.

Beidzot tas atrada, kur vaina slēpās, un apmierinājās. Deficits patiesībā ne-

maz nebija, tikai rēķinu māksla. Plates firma ieskatīja laikrakstus
par atsevišķiem,

nošķirtiem uzņēmumiem par sevi un drukātavu atkal kā uzņēmumu par sevi. Plates

laikraksti tika drukāti Plates drukātavā par to visaugstāko cenu, kādu vien varēja

rēķināt, un, tā kā drukātavas rokās atradās viņu ienākumi, tad samaksāja arī uz

mata. Nekādi krediti te nebija jādod, nekādi zaudējumi jāstrīpo. Nu ir taču

ikvienam zināms, ka laikraksts, kuru drukā svešā drukātavā, kaut arī par vis-

mazākām konkurences cenām, ir spiests piemaksāt lielas sumas. Vismaz pie lat-

viešiem nav dzirdēts, ka tāds būtu nācis kad cauri. Bet ikviens drukātavas

īpašnieks arī sapratīs, kas tas ir, ja gadu no gada drukā divus laikrakstus par
cik vien iespējami augstām cenām un saņem pie tam pēdējo kapeiku. Tāds vei-

kals, drukātāju valodā runājot, ir «speķis». Bet, ja nu vienam un tam pašam

īpašniekam tā peļņa un zaudējumi, kādēļ tad tas tā tika rēķināts? Nu veikalvedis,

kas dabūja procentus no apgrozījuma, saņēma gan tos no drukātavas labas peļ-

ņas, bet pie laikrakstu iztrūkuma tam nekas klāt nebija jāmaksā. Te tad arī

izskaidrojās, ka Plates firma, pielikdama ik gadus pie saviem laikrakstiem tūk-

stošus un tūkstošus, nemaz nedomāja bankrotēt, bet izdeva mierīgi savus laik-

rakstus arvien joprojām. Jo deficitus viņa varēja kā ko niecīgu nostrīpot., un tad

vēl palika diezgan!
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Kārlis lasīja laikrakstos, ka viņš Rīgas Latviešu biedrības pilnā rudens sa-

pulcē ievēlēts par revidentu. Tas bija noticis aizmuguriski, jo minētā sapulcē tas

nemaz nebija klāt. Tātad viņa vecie draugi, kā reiz sarunājušies, bija izveduši

cauri viņa kandidatūru. Drīzi tas saņēma arī oficiālu paziņojumu, ka tas ievēlēts,
līdz ar uzaicinājumu ierasties tad un tad uz revizijas komisijas sapulci. «Mā-

muļā» kārtība bija šāda: pirmā ģeneralsapulcē, kas notika rudenī, tika izvēlēta

revizijas komisija, kura izvēlēja sev priekšnieku un sekretāru un tad, sadalījusi
sīkāki savā starpā biedrības resorus, stājās tūliņ darbā. Mēneša, visaugstākais
sešu nedēļu laikā tai vajadzēja tos nobeigt, jo otrai pilnai sapulcei, kura saņēma

ziņojumu, pieņēma gada pārskatu un izdarīja runas vīru vēlēšanas, pēc statūtiem

vajadzēja notikt jau pirms 19. februāra, Krievijas brīvlaišanas un biedrības gada
svētku dienas.

Lai gan tāds revidenta darbs, ja to ņēma nopietni, prasīja daudz laika un

netika arī atalgots, Kārlim ievēlēšana nebija gluži nepatīkama. Viņš sajuta gan-

darījumu, ka arī viņam biedrībā bija savs iespaids un piekritēji, neraugot uz

«letoņu» «imperiālistisko» politiku, kura gribēja pārņemt visu. Latviešu biedrībā,

it sevišķi teātra saimniecībā, negāja viss tā, kā būtu vajadzējis. To sajuta arī tie

biedri, kas viņu bija vēlējuši. Līdz šim viņš pret šīm nevēlamām parādībām neko

nevarēja darīt, ne arī tās novērst. Tagad nu viņam bija izdevība arī kādu vārdu

līdzi runāt, un to viņš gribēja darīt itin saprotamā kārtā. Starp citu, viņš domāja
izvest cauri tās teātra reformas, kuras tas savā laikā bija uzrakstījis Vēberarn

priekš «Baltijas Vēstneša», bet kuras palika zem pūra, jo neviens tās negribēja
dzirdēt. Tagad lai nu dzird visi! Teātra lieta jānostāda vairāk uz demokrātiskiem

pamatiem. Aktieru algas jāpaaugstina un tiesības jāpavairo. Kādēļ tad aktieri

paši par savām lietām nevar spriest un tās vadīt? Kādā ziņā to par viņiem izdara

labāki visādi kantoristi un koku tirgotāji?
Otrām kārtām, tas gribēja uzstāties pret rupju dūres un varas politiku bied-

rībā. «Dienas Lapa» nu gan pret biedrību un viņas teātra izrādēm nostājās asi,

un dažreiz viņas kritika bija arī netaisna, taču pēc Kārļa ieskata biedrībai bija

diezgan draudzīgu preses orgānu, kas ar to varēja cīnīties. Bet, tā kā Kārklu-

valkam un Vēzeram savās polemikās neveicās, tad «letoņu» partija biedrībā ieska-

tīja kā ērtāku līdzekli šo laikrakstu boikotēt. Viņa atņēma tai biedrības sludinā-

jumus un teātra ieejas karti, izslēdza viņu no biedrības lasāmā galda un tāpat

runas vīru sapulcē noliedza it visām biedrības nodaļām ar viņu stāties jebkādos
sakaros. Bet ne visi ļaudis biedrībā piekrita tādai spaidu politikai. levērojamu
stūri iztaisīja Derīgu Grāmatu Apgādāšanas Nodaļa, kur

ap
Dr. A. Butulu bija

pulcējušies visi Rīgas patriotiskie latviešu skolotāji. Tur pret «Dienas Lapu»
valdīja mazliet brīvāks gars. Bez tam arī pašas nodaļas interesē bija tāli un plaši

izplatīt savus sludinājumus un uzsaukumus, kurus laikraksti pie tam uzņēma par

brīvu. Nodaļa, ņemot to vērā, piesūtīja «Dienas Lapai», tāpat kā līdz šim arī

tālāk savus inseratus.

Tas sacēla vētru biedrības vadošās aprindās, kurai, lai arī to varētu apzīmēt

par «vētru ūdens glāzē», bija tomēr savas sekas. Runas vīri uzdeva «Zinību

komisijai», kuras apakšnodaļa bija «Derīgu Grāmatu Nodaļa», saukt pēdējo pie

atbildības. Notika trokšņaina zinību komisijas sapulce, kurā ar nelielu balsu vai-

rumu noliedza nodaļai rīkoties pret runas vīru lēmumiem. Nodaļai ne vien vaja-
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dzeja padoties, bet ari viņas priekšnieku Dr. A. Butuli biedrības varenie boikotēja
un ilgu laiku viņam pat roku nesniedza.

Arī par to Kārlis gribēja runāt pilnā sapulcē un nākt ar priekšlikumu, lai
pilna sapulce atceļ runas vīru lēmumu, kas attiecas uz laikrakstu izslēgšanu un

boikotu. Viņam butu bijis vel daudz kas sakāms, piemēram, viņa sirsnīgā vēlē-
šanas, lai pie biedrības tiktu pievilkti arī strādnieki un aizstāvētas viņu intereses.
Bet, ta ka tas zināja, ka pat tie ļaudis, kas viņam piekrīt, ir no sirds tam pretim,
tad atrada par veltu vēl kādu priekšlikumu sapulcei priekšā celt. Jautājums bija,
vai pat pati revizijas komisija tam piekristu. Priekšnieks Dr. Morics Lejiņš, pat-
laban ka Rīgā apmeties, likās būt ne vien spiritists, bet arī konservativs.' Tāpat
komisijas loceklis advokāta palīgs Andrejs Krastkalns bija nācis no Jaroslavas
licējas, kur bija mācījušies it visi krievu augstmaņi un birokrāti, kam pasmagas
balsis. Tāpat zobu ārsts Bobis Kaktiņš bija ļoti nenoteikts kungs, kurš neies

sanīsties ne ar vienu cilvēku, kur nu vēl ar biedrības priekšniecību. Vienīgais, uz

kura pabalstīšanu viņš būtu varējis cerēt, bija radikālais skolotājs Ed. Mednis,
ne tādēļ, ka tas principā tam piekristu, bet tas kā aizvainotās Derīgu Grāmatu

Nodaļas biedrs būtu gatavs pabalstīt biedrībā katru opoziciju. Par jauno advo-

kāta palīgu O. Zamuelu arī neko nevarēja zināt. Tā bija visa tā revizijas
komisija.

Kārlis tika ievēlēts par komisijas rakstvedi un kā speciālu uzdevumu dabūja
revidēt teātra lietas. Ja to gribēja izdarīt pamatīgi, tad tur bija jāziedo daudz

darba, tā kā Kārlis pa revizijas laiku dien no dienas nodzīvoja pa
biedrību. Kad

viņš nu sāka strādāt, tad tikai novēroja, kas tāds revidents biedrībā par lielu vīru!

It visi viņam pienesa šo vai to, kas pret priekšniecību, pat tādi ļaudis, kuri

katrreiz par priekšniecību bija gatavi iet vai ugunī! Tad tur tāda nekārtība, tur

atkal tāda! Neviens to nezin, un neviens par to nav runājis. Kādēļ nav runājis,
lai gan pats runas vīrs? Nu, negribas tā acīs līst. Kad no lieka runās un aizrādīs,
tad var nākt uz domām: jā, kas tad tev par lielu interesi? Bet revidentam tas

ir viņa tiešs pienākums — celt priekšā visu, ko tas zin, pilnai sapulcei. Tam arī

iespēja pilnās sapulcēs labāki savas domas aizstāvēt. Bet vienkāršs biedrs, ko

tas daudz var, jo Veinberģis tās sapulces vada un griež visu apkārt uz otriem

sāniem. «Vai tad mēs tai pilnā sapulcē ko nospriežam? Ko Veinberģis nospriež,
tas ir!»

Bet neviens to neteica tā, ka Veinberģis vai cits kāds no priekšniecības večiem

to dzird. Ja viņiem nāk tas dzirdams, tie viegli vien var nākt uz domām, ka tu

esi pārgājis «melnajos» (pie «Dienas Lapas»), un nākošo reizi tevi no runas

vīriem izbalso. Bet tā pačukstēt revidentam pie auss ir daudz drošāki un

noderīgāki.
Viņu apmeklēja darbā arī viņa vecais draugs fabrikants Mārcis un deva

viņam dažus slepus aizrādījumus. «Ņem tu viņus krietni sapurini!» tas sacīja.

«Mēs visi turēsim tavu kanti! Sevišķi tam Peļu Vanagam tu skaties drusciņ uz

pirkstiem! Tas sevi licies ievēlēties it visās komisijās: kārtības komisijā, teātra

komisijā, nama komisijā! Kas tie ir par remontiem, par kuriem tas iesniedz

biedrībai tik bieži rēķinus?»
«Kā?!» Kārlis neizprazdams iejautājās. «Priekšniecība taču tos kontrolē

.. .
Vismaz tas viņas pienākums ...»

«Priekšniecība?!» Mārcis iesmējās. «Nu viņš jau pats ir tā priekšniecība!
Tik jauns biedrs — pāri gadus tikai pabijis biedrībā, viņš jau tiek ievēlēts

priekšniecībā un vēl
par

biedrības glauno sekretāru . . . Tur bez savu niķu nav!

Tādēļ viņu labi vajag uzmanīt ...»
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Peļu Vanags patiešām biedrībā bija taisījis apskaužamu karjeru. Tas caur to,
ka viņš kā tirgonis ar savu prašanu un izveicību priekšniecības večiem bija ļoti
noderīgs. Piemēram, ja uz biedrības gada svētkiem vajadzēja iepirkt priekš goda
viesiem labus ārzemes cigārus un šampanieti, tad neviens to tik lēti un labi ne-

prata izdarīt kā Peļu Vanags. Viņam kā arodnieciskam tirgotājam (lai gan tas

pie Heflingera kalpoja tikai kā komijs) bija tā priekšrocība, ka viņš saprata
preci pieprasīt par atkalpārdevēju cenu. Saprotams, ka biedrībai

prece tika aprē-
ķināta par parasto publikas cenu. Starpība palika viņam, bet biedrībai caur to

nekāds zaudējums necēlās. Tikai tirgotājs saņēma par savu preci mazāk, bet ari

tas ar veikalu bija vēl arvienu apmierināts un novēlēja starpnieka procentus lab-

prāt, lai tikai nākošu reizi turētos atkal pie viņa un neietu citur. Tas jau vispār

pazīstams kapitālistiskās konkurences paņēmiens. Kas tas galvenais, biedrības

veči atrada iepirkumu par ļoti izdevīgu un pīpoja cigārus un dzēra vīnus sla-

vēdami!

Otrām kārtām, viņš bija ļoti noteikts uzskatu cilvēks. Tas ir, tos uzskatus, ko

izsacīja priekšniecības vīri, viņš aizstāvēja, ja vajadzīgs, arī uz dūrēm. Viņš zvē-

rēja uz to, ko rakstīja «Baltijas Vēstnesis», un uz «Dienas Lapu» spļāva. Tāpat

viņš bija liels spaidu līdzekļu cienītājs; pirmais pie ārā slēgšanas un ārā svie-

šanas. Ja tikai vien biedrībā bija iemaldījies kāds «dienlapists» vai cits kāds,

kam nebija tiesība «māmuļu» apmeklēt, bet Peļu Vanags zināja, ka tam ir pretēji
uzskati, kanteniski viņš to izsvieda

pa durvju durvīm! Šī viņa īpašība bija tik

raksturiska, ka tas jau bija izpelnījies nosaukumu «herausšmeiseris». It sevišķi

«seloņi», ja vien tie biedrībā bija nedomājušies taisīt kādu jandāliņu, dabūja

sajust viņa smago
roku.

Bet, kas attiecas uz biedrības priekšniecību un vadošiem runas vīriem, tad

viņiem vairs nebija otra piekļāvīgāka un padevīgāka cilvēka par Peļu Vanagu.
Kad viņi runāja, tas neuzbāzās ar savām domām, bet uzmanīgi noklausījās. Kad

kāds vecis attīstīja kādu jaunu ideju, tas bija pirmais piekritējs. «Tā tiešām ir

prātīga doma!», «nē, tas man sen bija jau prātā, bet es nenācu uz tam», «tie-

šām, tas ir tik pareizi, es to gribu atzīmēt!» Izvilcis kabatas grāmatu, tas ierak-

stīja gudro domu pie citām, kuru tur nebija mazums. Viņš nebija tāds tukšgalvis
un pārgudrnieks kā viņa biedrs, teātra komisijas loceklis P. Enberģis. Tas daž-

reiz it no sevis sāka attīstīt «gudras domas» un attīstīja diez' kādas idejas par

mākslu un teātri. Vai viņš arī pats ko saprata, par ko stāstīja, nav zināms, vis-

maz viņa draugi un biedri par to šaubījās. «Kas tad tev to atkal iestāstījis?!»
tie iejautājās. Sāds jautājums P. Enbergu galīgi izgāza no lomas. Sajucis, tas

stomījās: «Kā, kā, kā?! Tie ir mana paša uzskati...» Šoreiz pat padevīgais

Peļu Vanags smēja viņam vaigā. «Lai nu kam tie uzskati, tavi viņi nav!» tas

kategoriski noteica. «Un diezin cik gudri ari viņi nav. .
.» Viņš nesajuta ne ma-

zāko tiecību vilkt ārā savu kabatas grāmatu un pierakstīt to pie citām gudrām
domām. Tik daudz viņš zināja, kam vajag, kam ne!

Pavisam citādi tas bija priekšniecības sēdēs, kad Fr. Grosvalds runāja. Uz-

manīgi tas atkal noklausījās un viņam ne vien apliecināja savu piekrišanu, bet

lika arī priekšā, lai priekšniecības sēde Fr. Grosvaldam par to, ko tas darījis,
izsaka savu pateicību. Atzinības kārais Fr. Grosvalds tad arī uz visām pusēm
dziļi paklanījās, bet to gan nevēlējās, ka šis pateicības akts tiktu protokolēts.
Kā tāds cilvēks var tikt biedrībā uz augšu, to vecais Mārcis un viņa draugi

nesaprata, jo nezināja cēloņus. Tie bija: kas māk, tam nāk!

Cik tas nu attiecas uz Kārļa revizijas resoru, teātra saimniecību, tad tas

painteresējās arī, cik un kā Peļu Vanags tur rīkojies? Viņš atrada, ka tas patie-
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šām pircis milzīgu baķi dekorācijas audeklu un par trīsreiz lētāku cenu nekā

pārējie audeklu iepirkumi. Tad jau Peļu Vanags būtu izpelnījies atkal tikai atzi-

nību! Bet kā biedrības sulainis — melno bārzdu Kalniņš (kas bija arī teātra ka-

sieris un dekoratora Millera svainis) paskaidroja un tamlīdz arī teātra direktors

P. Ozoliņš, tad drēbe nekam nederīga, tik retu audu kā šķiets, un tā kā deko-

rāciju krāsa tai nemaz neķērās klāt, un Millers to nemaz neņem pretim. Zemē

nosviesta nauda, par
ko katrā ziņā vajag ziņot pilnai sapulcei.

Kad Ozoliņš bija aizgājis, teātra kasieris Kalniņš tā paklusu un zīmīgi
iebilda: «Tā kā nu kungi lai piegriež arī drusku vērības, kur tā pirktā drēbe pie

teātra izlietota. Pirkts ir tūkstošām un tūkstošām aršinu, bet, kas no viņas paga-

tavots, to dievs augstais zin!»

Tas bija ļoti svarīgs aizrādījums, lai gan arī tas bija izsaukts aiz personīgiem
motiviem. Agrākā direktora laikā visus teātra rēķinus firmām maksāja Kalniņš,

pie kam viņam, kā domājams, ienāca savas sporteles. Direktors Pēters Ozoliņš,

pēc sava agrākā aroda arī, tāpat kā Peļu Vanags, tirgotājs, atrada par

labāku rēķinus pats samaksāt. Viņš stādīja priekšā jau samaksātus, pakvitētus

rēķinus un lika tos no kases izmaksāt. Kalniņš balti vien paskatījās, bet klāt vairs

netika. Paretam vēl tikai Peļu Vanags noķēra kādu kvīti un to samaksāja, citādi

it visa preču piegādāšana bija pārgājusi kā monopols direktora P. Ozoliņa rokās.

Kārlis nāca pie atraduma, ka direktors gājis vēl soli tālāk, lielā skaitā mantas

piegādājis pats personīgi, par saņemto naudu pats kvitējis, nepieliekot klāt nekā-

das oriģinalkvītes, kur viņš preces pircis. Direktoram taču vajadzēja preces pre-

tim ņemt, viņu labumu un daudzumu kontrolēt, kā tad viņš reizē pats varēja būt

piegādātājs? Kas tad varēja par to galvot, vai cenas, mantu daudzums un pat

viss rēķins nav fiktivs? Vienīgais ceļš, kā tikt pie skaidrības, ir atkal pārlieci-

nāties, kur pirktās mantas izlietotas. Tas bija sūrs un milzīgs darbs.

Par gataviem teātra kostīmu un citiem mantu krājumiem pārzināja Kārļa

draugs Augusts Miķelis Krūms. Kārlim tas bija ļoti patīkami, jo, zinādams, cik

Krūms rūpīgi un kārtīgi ved visus sarakstus, viņš cerēja ātri vien tikt pie

skaidrības.

Bet nu izrādījās, ka, kopš direktors Ozoliņš uzņēmis amatu, saraksti vairs

nemaz netiek vesti, pagatavotie gabali netiek ne numurēti, ne reģistrēti. Aiz tau-

pības iemesliem Krūms no pārziņa amata, kas viņam ienesa kādus desmitus rubļus

gadā, pavisam atsvabināts, par
ko viņš sajuta ne mazāk rūgtumu sirdī kā Kal-

niņš. Te jau Kārlim atvērās pavisam noslēpumaini un dīvaini problemi, par ku-

riem līdz ar Mārci varēja sacīt: tur bez niķu nav! Bet par tiem bija jātiek
skaidrībā.

Nu, ■— viņš strādāja. Un, kad tas kādreiz izgāja biedrības bufetē, tas tur

sastapa atkal priekšā labus draugus un paziņas, kas zināja revidentam piedot
labu padomu. Starp citiem Fridrichu Paulu, kurš kā grāmatvedis strādāja tepat
Latviešu biedrības telpās ievietotā II Rīgas krājaizdevu biedrībā. Tas ieteica

lūkoties uz pareizu grāmatvešanu. «Pareiza grāmatvešana pēc dubultās sistēmas,

tas ir viss. Kur kas ņemts, tur vajag būt arī dotam, un, kur dots, tur atkal viņam
vajag būt kur ņemtam. . .

Nekas nekur nevar palikt, lai viņš arī kur būtu! Agrāk
te briedrībā grāmatvešana nebijusi un nekur negājis

. .
. Visi tad spēlējuši uz

naudu, uz lielām sumām. Spunde vienā vakarā pret Veinberģi pazaudējis 800 rbļ.
Bet biedrības kasē naudas ne graša! Dzen pakaļ, kur tas palicis, kur tas palicis,
bet nekā nevar sadzīt .

. .

Tad es liku priekšā pilnā sapulcē: vajag ievest dubultu grāmatvešanu, un

būs riktīgi! Vecais Dīriķis pretojās: «Kam mums grāmatvešanu? Mēs neesam
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kroņa iestāde. Esam privāta biedrība, un viss, kas te notiek, ir mūsu familijas
darīšana .

. .» Bet sapulce nospriež, ka vajag ievest dubultu grāmatvešanu. No

tās reizes lielā trumpošana beigta. Un vai biedrībā tagad nav vairāk kārtība?»

Tur bija vecais dārznieks Linde, kurš tāpat atcerējās tos laikus. Kā tad ir

gāzuši un vēlējuši no jauna visu biedrības priekšniecību un izraudzījuši arī labu

kasieri, veco Ābrandu. Bet pirms gribējuši pārliecināties, vai tas noderīgs. «Vai

tu proti labi rakstīt un rēķināt?» tie viņam noprasījuši. «Rakstīt nemaz neprotu,

rēķināt tikai no galvas
..

.» «Vai tu proti savu vārdu parakstīt?» «Vārdu pa-

rakstīt protu .
..» «Nu, tad mēs tevi celsim

par
kasieri ...» — «Vai mēs bijām

sliktu izraudzījuši?! Labs kasieris ...»

Fridricham Paulam parasti bija līdzi ļoti gārda žāvēta šķiņķa šķēle. Viņš
lūdza ekonomu, lai tas liek to vēl drusku apcept uz ogli. Kas šņabi izsauca, to

te nekad netrūka, jo katrs klients, kas bija nācis no bankas aizņemties, turēja

par godu un laimi Paulu drusku pacienāt. Protams, uz kreditu tam nebija ne-

kāds iespaids, bet padomu Pauls gan varēja kādu piedot
.. .

Tikai kases

priekšnieks, Juris Lazdiņš, bija ieņēmies tādu sliktu paradumu, sūtīt Paulam

arvien pakaļ, jo tam vajagot viņam ko jautāt. Par to Pauls nevarēja diezgan no-

sirdīties. «Katrreiz, kad es iznāku pie bufetes, viņam arvien man kas jājautā!»
tas iztraucēts no savas omulības, aizskarts sacīja. «Pagaidiet vien drusciņ, būšu

tūliņ atpakaļ
.
. .»

Un atpakaļ tas bija, kamēr Juris Lazdiņš tam atkal no jauna sūtīja pakaļ .
.
.

Blakus minot, starp Lazdiņu un Paulu bija izcēlušās nopietnas domu star-

pības kases gada bilances dēļ. Lazdiņš pastāvēja uz to, ka vēl nenotecējušos pro-

centus par
kases kapitāliem, par to laiku, kas tekošā gadā, vajag izrēķināt un

pieskaitīt pie peļņas. Tāpat vajag atrakstīt no peļņas tos procentus, kas
par aiz-

devumiem samaksāti uz nākošu gadu. Pauls «neiegāja» ne uz vienu, ne otru.

Vienkārt, tas prasīja daudz lieka darba, no kāda viņš parasti izvairījās, un, otr-

kārt, viņš mīlēja tikai skaidras lietas. «Kas vēl nav ienācis, to nevar skaitīt par

ienākumu, jo nav zināms, vai tas ienāks. Tiklīdz tas būs ienācis, mēs to pieskai-
tīsim pie nākošā gada peļņas. Tāpat, kas pareizi jau samaksāts šogad, kādēļ to

neņemt pretim par peļņu? Es tādas sarežģītas būšanas neciešu .
.
. manā buchhal-

terijā valda vislielākā vienkāršība.»

Un Kārlim viņš sūdzējās: «Kādēļ tad viņš grib, lai es jau šogad pieskaitu
nākamā gada peļņu? Lai viņam iznāktu jau šogad lielāki direktora procenti . . .»

Kad Pauls nepiekāpās, Juris Lazdiņš izsauca no diskonto bankas kādu grā-

matvedi, kas kā lietpratējs lai vispār revidētu kases grāmatvedību, vai tā ir

pareiza. Šis vācietis nepavisam negribēja saprast Paula vienkāršību un nodeva

par to iznīcinošu spriedumu. «Seine Buchhalterei ist gerade genūdend fūr einen

Krāmerladen, aber nicht fūr ein Bankgeschāft!» (Viņa grāmatvedība pietiekoša
taisni krāmu bodei, bet ne bankas veikalam.) Sekas bija tās, ka Paulam tika iz-

maksāta alga uz priekšu un tas atlaists. Tika ievēlēts studēts grāmatvedis, kas

visu Paula buchhalteriju pārstrādāja pilnīgi uz jauniem pamatiem. (
Šad un tad biedrībā ieradās arī bijušais ekonoms Grencups, kurš, kases darī-

šanās nākdams, neaizmirsa arī pret biedrības priekšniecību aģitēt. Kad tas sāka

stāstīt savas pārciestās ekonoma vainas un bēdas, tad bija jāpieņem, ka nelai-

mīgāka cilvēka uz pasaules vairs nav kā tāds biedrības ekonoms! Viņam uz kakla

ne tikvien kā viens kungs, viņam simts kakla kungu! Katrs biedrs jau var viņam

ko sacīt, kur nu vēl runas vīri un nama komitejas locekļi? Nē, nē, te dzīvot

nevar! Tā īre, 750 rbļ. gadā, jau būtu nieks, bet kur tie remonti un apkurinā-

šana?! Biedrība it labi pati to varētu izdarīt, bet nu ar līgumu tas uzvelts eko-
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nomām. Cik te nav istabu, lielu un mazu, un visas tās ziemā jātura siltas pēc
grādiem. Ar malku vien nepietiek, jākurina arī ar koksu, kā, piemēram, keģel-
bānis. Un tad vēl Peļu Vanags nāk virsū, ka nav pienācīgi grādi, lai gan krāsnis

kuras cauru dienu! Un atkal
— te atlupis kas, tur atlupis kas, taisi tik atkal

remontu. Nevis 750 rbļ. te jāmaksā, bet 10X)00 rbļ.un vairāk gadā. Kur to var

ņemt?! «Vai te nav iespējama kāda maza reforma, Ērgļa kungs?» viņš nobeidza.

Viņš ekonomiju bija atstājis pirms saviem nomas gadiem un lika Kārlim

saprast, ka, ja līgums pēc viņa aizrādījuma tiktu izlabots, tas katru stundu būtu

mierīgs nākt atpakaļ uz biedrību
par ekonomu. Kārlis nu viņam nekā nevarēja

līdzēt, jo tas nemaz nebija viņa resorā. Biedrības ekonomiju bija saņēmis zem

tādiem pašiem noteikumiem un 900 rbļ. gada nomas igaunis Grinvalds. Tas iz-

pildīja kārtīgi visus biedrības nosacījumus, bija pazemīgs un padevīgs, un, kad

Peļu Vanags pienāca pie bufetes, tas neaizmirsa arī savu kārtu konjaka. Bez

kurnēšanas tas panesa visus grūtumus, un, kā rādījās, tam negāja slikti. Vēlāk

pēc notecējušiem rentes gadiem tas sāka pat atliekt mugurkaulu un pacelt galvu.
Kad tagad kāds no biedrības vīriem gribēja uziet viņam nepareizi, tas it vien-

kārši atbildēja: «Ej tu ar savu biedrīb, man tavu biedrīb nevajag!» Izrādījās,
ka viņš biedrībā bija iedzīvojis kapitālu un vairāk mājas

. . .

Pa revizijas laiku Kārlim biedrībā nācās bieži sastapties arī ar «letoņiem».
Tie uz pilnu sapulci bija pavisam tādi nošļukuši un sabozušies. Ar lielāko neuz-

ticību tie noskatījās uz to, ka tik daudz ļaužu ap Kārli tinas. «Kā rādās, tad ap

tevi krājas liela partija,» Plutu Vilis smaidīdams pa draugam sacīja. «Kad tikai

nu neizgāž mums tos večus no biedrības?!»

«Kas to nu lai zin?!» Kārlis noraustīja kamiešus. «Par organizētu partiju

gan tos ļaudis nevar saukt, bet tik. daudz tev varu sacīt, ka tie visi ir opozi-
cionali ...»

«Tad jau izbalsos gan to Grosvaldu no runas vīriem!» Plute turpināja..

«Jā, jā, kam jau tas spēks, tam tā vara . . .»

«Grosvaldu izbalsos?» Kārlis pārsteigts iesaucās. «Tā mana pirmā dzir-

dēšana ...»

Pienāca Alberts Mikentāls, kas par to lietu zināja tuvāki. «Tā jau atkal tāl

lielākā cūcība, ko tie «seloņi» izdomājuši,» tas aizskarts iesaucās. «Tie nosprie-

duši, ka nākamā pilnā sapulcē tie m corpore atraus Grosvaldam savas balsis.

Ne vien tas, bet nolēmuši pret Grosvaldu aģitēt arī pie skolotājiem un citām

opozicionalām partijām. Nav brīnums, ka zem tādiem apstākļiem mūsu cienītais

priekšnieks vairs nedabū vajadzīgo balsu skaitu. Tāda izturēšanās jānosauc vis-

augstākā mērā par zemu. Cilvēku, kam tādi nopelni tautas druvā un kas te

biedrību tik skaisti reprezentējis, tam mēģina, tā sakot, paspert ar kāju. un izsviest

pa
durvīm —»

«Bet es nesaprotu,» Kārlis ieminējās, «kādēļ tad taisni «seloņi» būtu pret:

Grosvaldu?»

«Es arī to nesaprotu!» Alberts Mikentāls pikti attrauca. «Tādēļ ka viņa

kundze «seloņus» nav ielūgusi uz sava rauta, tie viņam par to zemi atriebjas.
Es nevienreiz neesmu ielūgts pie Grosvaldiem uz rauta, bet balsi es viņam tādēļ
neatraušu ...»

Kārlis tagad saprata diezgan «letoņu.» uztraukumu. Viņu lepnās uzvaras cerī-

bas it visur atrada pretestību. Arī Aspazija vairs nebija turama. Viņi domāja,,
ka ar «Vaideloti» radusies tautiska, romantiska dzejniece, kura viena atsver it

visus jaunstrāvniekus. Tagad šī pati dzejniece ar lugu «Zaudētās tiesības»-
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uzsāka citus ceļus un liedzās to lugu pārstrādāt pēc «letoņu» aizrādījuma. Maģ.
E. Birzmanis viņu vairs ne slavēja, nekā; taisni otrādi, tas tagad viņas spējas

niecināja. «Ir rakstnieki, kuru spējas attīstās, un ir tādi, kuri kā meteoriti piepeši

spoži uzliesmo pie debesīm un tad nozūd. Jūs, Ērgļa kungs, esat attīstības spē-

jīgi, tāpat arī Poruks un Blaumanis. Bet Aspazija nav attīstības spējīga. Viņa
savu pulveri, kas tai iekšā, ir izšāvusi un jaunu vairs nekā nevar. Viņai ir jānoiet

no skatuves.»

«Jā,» Kārlis atbildēja ar plecu paraustīšanu, «bet es nezinu, kāpēc jūs tā

spriežat?!»
Tas drīzi vien izrādījās, kad «Zaudētās tiesības» tika izrādītas uz Latviešu

biedrības skatuves. Tur nu vairs nevienam nebija ko šaubīties, ka tā ir ūdens

liešana uz «jaunstrāvnieku» un nevis uz «māmuļnieku» sudmalām. Ne par velti

atkal kāda māte lauciniece rakstīja: «Ak Talija, aizsedz savas acis, lai tev neva-

jadzētu redzēt šo kaunu!» Lugu par vari gribēja nostādīt kā ko netikumisku. Bet

Kārlis vairs nebūt neuztraucās kā viņureiz. Viņš zināja, ka tautas lielum lielais

vairums ir taisni pretējās domās šiem izsamisušiem, novecojušiem morāles klie-

dzieniem. Jaunā morāle dibinās pavisam uz citādiem pamatiem. Viņš «Mājas
Viesī» smiedamies atspēkoja šīs archaiskās, liekulīgās domas.

Kārli pārsteidza vēl kāds negaidīts «intervjū». Kad tas kādu dienu pēc sūra

revizijas darba ekonomijas zālē iekoda savu pusdienu, pie kāda cita galda zāles

dibenā bija piesēduši vesels bars «seloņu», viņa agrākie komiļtoņi. Tā kā Kārlim

ar viņiem visas saites bija pārrautas, tad viņš tos nelikās redzot, tāpat kā tie

nelikās redzot viņu. Te piepeši no viņu vidus atdalījās Pudiķis, kas pienāca un

apsēdās pie viņa galda.

«Nu, pazudušais dēls!» viņš sniedza Kārlim roku. «Ilgi neesam redzējušies.
Sveiki!»

«Sveiks, sveiks!» Kārlis atbildēja. «Jums jau nu pazudis esmu, —
bet dzīvot

dzīvoju ...»

«Jā, jā, dziržu!» Pudiķis trauca. «Tu esot nodibinājis familijas dzīvi un ar

Vēberu sarāvies dēļ honorāriem. Es arī viņam par to cenu vairs nekā nerakstu.

Ģimenes cilvēkiem arvien vairāk izdošanas, to redzu pats pie sevis! Vai zini, ka

arī es beidzot esmu pārvedis savu Hertu. Mums ir jau meitiņa, tāds eņģelīts ar

zilām actiņām . .
.»

«Zinu, zinu!» Kārlis smaidīdams attrauca. «Tava lielā izturība mīlā ir uzva-

rējusi. Novēlu tev daudz laimes! Un, ja tu gribi zināt par mani, tad man ir dēli

un meita, un ko tik tu vēlies! ...»

«Novēlu arī tev daudz laimes!» Pudiķis turpināja. «Ir taču cilvēkam citāds

pamats zem kājām, ja esi precējies! Tu tieci izsargāts no tik daudz jaunības
nerātnībām

..
. Zēl tikai, ka tev ir konflikts ar korporāciju, es ar savu sieviņu

tevi labprāt ielūgtu kā mīļu viesi ...»

«Pateicos!» Kārlis, ironiski smaidīdams, palocīja galvu. «Bet kā tad tu tagad
savu komiļtonu klātbūtnē rīkojies pret viņu lēmumiem?»

«Esmu no viņiem pie tevis deleģēts,» Pudiķis paskaidroja.

«Nu, nu!» Kārlis pārsteigts iesaucās. «Bet, ja reiz esmu zudis, tad negribu
tikt atrasts! Nevēlos pie jums vairs atpakaļ.»

«Par to jau arī varētu būt runa tikai zem zināmiem noteikumiem!» Pudiķis
pēc brīža ieminējās. «Esmu deleģēts citā lietā. Es runāju ar tevi kā ar Latviešu

biedrības revidentu
...

Tu esi ievēlēts, es zinu. Mēs, «sēļi», gan tavu kandida-

tūru neuzstādījām, bet balsis priekš tevim nodevām.»
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«Ļoti patīkami!» Kārlis palocījās. «Ko tad tu man kā revidentam gribi sacīt?»

«Es tevi gribu informēt
par mūsu nolūkiem, lai arī tu varbūt mūs netieši pa-

balstītu, vismaz lai tu mums nestātos tieši pretim,» Pudiķis paskaidroja. «Mēs

gribam stāties pret Latviešu biedrības priekšniecību opozicijā ...»

«Nu, nu!» Kārlis izlikās pārsteigts. «Vai nopietni?»
«Visai nopietni!» Pudiķis turpināja. «Tas ir, ne tik daudz pret visu priekšnie-

cību kā pret priekšnieku Grosvaldu ...»

«Un ne pret tā saucamo inkvizicijas komisiju (sūdzību komisiju)?» Kārlis

iejautājās. «Koleģis-revidents stāsta, ka pagājušā darbības gadā ienestas daudz

sūdzības par saplēšanos biedrībā starp «letoņiem» un «seloņiem». Visas tās

izšķirtas «seloņiem» par sliktu
. .

.»

«Tas viss ar to sakarā,» Pudiķis atbildēja, «bet vainīga tur ir «letoņu» rīdī-

šanas politika pret mums. Pēdējā laikā tie lielākā skaitā nometušies Rīgā uz dzīvi

un ieņēmuši biedrībā svarīgus amatus. Tā, nākuši ar večiem ciešā sakarā, tie iz-

dara uz viņiem savu iespaidu. «Letoņi» sākuši mūs pie labākām familijām dis-

kreditēt kā tādus, kas neprot uzvesties. Nav noliedzams, ka daži mūsu komiļtoņi

biedrībā ir cirtuši pār šņori, — pat mans švīgerfāters vienā šādā incidencē ne-

patīkamā kārtā ierauts! Bet nav taču iespējams paturēt aukstas asinis, kad tu

dzirdi, ka «letoņi» par mums izteikušies: «Seloņi ir tādi, un seloņi ir atkal tadi!»

Saka to tev vēl tieši acīs. Un biedrības veči tiem pilnā mērā piebalso. Es saku,»

tas beidzot nobeidza ar uzsvaru, «tas nemitēsies un nebūs citādi, kamēr tiem

būsim likuši sajust savu varu
. .

.»

Kārlis it kā neizprazdams paraustīja kamiešus.

«Bet pats jaunākais ir vis tas trakākais!» Pudiķis turpināja. «Pie Grosval-

diem tiek sarīkots liels rauts. Tur ielūgti visādi ļaudis, pa lielai daļai arī cittau-

tībnieki, vācieši. Arī «seloņi» ir proponēti uz listes. Bet kungs un kundze pēdējā
brīdī apdomājas, nostrīpo pašrocīgi no listes visus «seloņus» un tikai vienu

«letoni», kuru kundze personīgi nevar ciest. Tas ir izaicinājums, kuru nevar atstāt

bez atbildes.»

«Kāda tā atbilde būs?» Kārlis iejautājās.

«Mēs nākamā pilnā sapulcē Grosvaldu izbalsosim no runas vīriem,» Pudiķis
cieti noteica. «Tā kā korporeļi visi ir biedri, tad mums ir prāvs balsu skaits.

Mūsu filistriem arī jātura līdzi. Bez tam mēs vēl esam noslēguši karteli ar skolo-

tājiem, kas te darbojas Derīgu Grāmatu Nodaļā. Bet mums ar viņiem ļoti jāuz-

manās, jo tie varbūt grib iet daudz tālāk un novest mūs tur, kur mēs negribam.
Mēs ar tiem noslēdzām karteli tikai uz šo vienu reizi . . .»

Se jāpiemin, ka šie «radikālie» skolotāji, kas toreizējos apstākļos arī ar

priekšniecību bija nemierā, bija Indriķis Cīrulis, viņa brālis Pēters ar rakstnieka

vārdu Zundu Pēters, 244 J. Kriškāns, Ed. Mednis, Rode, Mežvēvers, Breikšs un

citi. Tie, tobrīd apvienodami bezmaz visus biedrus-skolotājus, bija biedrībā ievē-

rojams spēks, kurš bija izaudzis, tā sakot, večiem nezinot, un ar kuru nācās

rēķināt. Viņu vadons tika skaitīts Derīgu Grāmatu Nodaļas priekšnieks Dr. A. Bu-

tuls, bet viņu īstais spiritus rector aiz kulisēm bija toreizējais tautskolu inspektors
Fr. Brīvzemnieks. 245 Tas, lai gan bija labs latviešu patriots, ar Latviešu biedrības

večiem īsti labi nevarēja sadziedāt, un tādēļ pie skolotājiem mazliet opozicionelais

gars.
Brīvzemnieka nopelns bija ari tas, ka visi šie skolotāji Rīgā bija dabūjuši

vietas, jo līdz tam te latviešu tautības skolotājus nemaz nevarēja sadzīt. Vēlāk

šie paši skolotāji savā starpā saplēsās, saskaldījās un zaudēja pirmo nozīmi . .
.

«Visiem citiem mēs savas balsis dosim, bet Grosvaldam mēs nedosim!»
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Pudiķis turpināja. «Viņam vajag izkrist cauri! Un, ja tas nebūs vairs ievēlēts

runas vīros, par priekšnieku tas arī vairs nevar tikt. Patiešām, smags sitiens! Tas

ir bārgs eksempels, bet mums tas ir jālieto par biedināšanu citiem. Jo citādi kor-

porācija galu galā var zaudēt katru prestižu
. . .»

Viņš beidzot apklusa un gaidīja, ko Kārlis uz tam teiks. «Tas jau viss jauki,
— rīkojieties,» tas beidzot vilcinādamies iebilda. «Bet kāda tad man tur varētu

būt daļa?»
«Mēs esam domājuši arī par kompensācijām tev,» Pudiķis trauca tālāk. «Tas

ir, tajā gadījumā, ja tu mūsu nolūkus pabalsti un nestājies mums pretim. Vis-

pirms mēs gribam tevi uzstādīt par kandidātu uz runas vīriem, nodot priekš tevis

savas balsis un arī priekš tevis aģitēt — —»

«Lai paliek!» Kārlis, ar roku vairīdamies, viņu pārtrauca. «Man nav ne

patikas, ne laika būt Latviešu biedrībā par runas vīru . . .»

«Tas pēc tavas vēlēšanās!» Pudiķis trauca tālāk. «Var jau būt, ka ir izde-

vīgāki, ja tu paliec svabads un vari tikt ievēlēts atkal nākošu gadu par revidentu.

Bet daudz svarīgāka ir otra kompensācija, un es domāju, no tās tu nekad neat-

teiksies. Vai tu vari iedomāties, par ko es še runāju?»

«Nu?!» Kārlis gaidoši viņu uzlūkoja.
«Tu vari tikt rehabilitēts, uzņemts atpakaļ korporācijā!» Pudiķis ar uzsvaru,

gandrīz patētiski iesaucās. «Tā kā tu ar savu izredzēto esi sagājis kopā un nodi-

binājis kārtīgu ģimenes dzīvi, tev vēl atliek tikai ar viņu likumīgi salaulāties, un

līdz ar to atkrīt pēdējais piedauzības akmens! Tā kā viņa no sava vīra pie kon-

sistorijas likumīgi atšķirta, tad jūsu laulāšanai nestāv vairs ceļā nekādi šķēršļi.
Korporācijas prasības līdz ar to pilnīgi apmierinātas, jo mūsu principi jau taisni

pabalsta kārtīgu ģimenes dzīvi. Tā kā iemesli, kādēļ tu tiki izslēgts, vairs nepa-

stāv, tad tava atpakaļuzņemšana korporācijā ir ļoti populāra. Ar mazu izņēmumu

citādi domājošu, konvents no visas sirds vēlētos tavu atgriešanos .. . Nu, ko tu

uz tam saki? ...»

Cieti un noliedzoši Kārlis nopurināja galvu. «Nekad tas nevar notikt!»

It kā negribēdams savām ausīm ticēt, Pudiķis viņu brīdi neizprazdams uzlū-

koja. «Tad tu vēl arvien jūties aizvainots?! Nu labi, mēs jau pirms varam tev

piesūtīt no korporācijas izskaidrošanās un samierināšanās rakstu. Mēs varam

izteikt par savu soli nožēlošanu
.
. .»

Kārlis vēl cietāki nopurināja galvu. «Arī tas neko nelīdz . ..»

Nu Pudiķis vairs nevarēja saprast. Ne katram mirstīgam tas nāk priekšā, bet

viņš to atraida. Beidzot viņš it kā apķērās. «A, zinu!
..

:
Tu esi vienojies ar

«letoņiem» un pieslienies tiem. Izskaidrojas, ka tevi pēdējā laika tik bieži redz

kopā' ar Birzmani, Kārkluvalku un Pluti
.. .

Ļoti žēl! Man nevajadzēja tev

atstāstīt visus sīkumus par mūsu kara plānu! . . .»

«Nebaidies!» Kārlis viņu apmierināja. ««Letoņi» jums, «seloņiem», stāv daudz

tuvāk nekā man. Nekāda piesliešanās man pie viņiem nevar būt. Ja es ar viņiem

varētu saprasties, kādēļ tad ne ar jums?!»

«Nu, es jau arī to nesaprotu!» Pudiķis atvieglots iesaucās. «Varu tev sacīt,

ka gandrīz it visi komiļtoņi tevi ar ilgošanos sagaida atpakaļ. Un tie niecīgie

šķēršļi taču tik viegli novēršami!»

«Jūs redzat tikai ārējos iemeslus,» Kārlis pēc brīža domīgs iebilda. «Tie jau

nu gan ir niecīgi. Ar savu Lūci tā kā laulāšos un bērnus arī kristīšu, lai gan līdz

šim vēl līdz tam neesmu ticis! Bet mūsu nesaskaņai ir daudz dziļāki, iekšēji

cēloņi, un tos jūs neredzat. Mīļais draugs, vai tad es par nieku un smieklu no
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«Selonijas» šķīros?! .. .
Arī ja jūs mani nebūtu izslēguši, es nebūtu spējis vairs

nevienas dienas ilgāki kopā ar jums dzīvot! Jo jau no paša sākta gala nekad

savu iekšējo «es» neesmu varējis ar jums saskaņot. Mēs esam sveši elementi, tas

ir viss! Jūs man līdzi nenāksiet, un es jums līdzi nevaru iet. Jūsu vidū es būtu

tikai svešs un nesaprasts putns. Ne jums tur būtu kāda labuma, ne man. Pateicos

bijušiem komiļtoniem par uzmanību un pateicos arī korporācijai par audzināšanu,

jo vienu otru derīgu lietu tomēr esmu iznesis no tās līdzi, bet citādi -—• paliksim

jau labāk katrs pie sevis!»

lestājās brīdi klusums. «Es redzu, ka tevi nepārliecināšu,» Pudiķis beidzot

ieminējās. «Žēl, ka šis priekšlikums, ar kuru mēs tev gribējām dot gandarījumu,
ir velts!

. . . Attiecoties uz savu misiju, es tomēr vēlētos zināt, kā tu izturēsies

pret mūsu demonstrāciju?»

«Rīkojieties vien!» Kārlis atbildēja. «Katram tiesība nodot savu balsi pēc
savas labākās sirdsapziņas, un neviens to viņam nevar liegt. Tas jau taisni demo-

krātiskais princips. Un, ja spēku samērs pēc nodotām balsīm ir tāds, ka viņam

jākrīt, nu, lai viņš krīt! Patiesībā es caur to nekādu pārmaiņu nesagaidu. Mai-

nīsies biedrības priekšgalā vīri, bet ne gars. Ja kādreiz progresīvās idejas iekaros

Latviju, «māmuļa» būs pati pēdējā, kur tās iespīdēs ...»

«Tātad tu mums neesi pretim?» Pudiķis jautāja.
«Šinī jautājumā nē,» Kārlis atbildēja. «Revizijai tur nav ko iejaukties, bet

viņa jums nevar arī nekā līdzēt
.. .

Varētu jau iztirzāt sūdzības protokolus un

iepazīstināt ar šo materiālu pilnu sapulci. Bet kāds labums jums tur atlēktu, ja
tiktu izdaudzināts tautā, ka esat ar «letoņiem» plēsušies?

. .
.»

«Tev taisnība,» Pudiķis viņam piekrita, «par to ir labāki klusēt. Mēs tātad

nu viens otru saprotam. Galvenais, ka tu nu esi informēts par to, kas notiek. Kā

tev jārīkojas, to jau tu' pats zināsi ...»

«Pateicos tev!» Kārlis atbildēja. «Galu galā tā lieta ļoti interesanta un visos

sīkumos man nebija pazīstama. Bet nu atvaino mani, ka stājos atkal pie saviem

pienākumiem ...»

Atvadījies no Pudiķa, tas devās uz priekšniecības istabu, lai skatītu cauri

biedrības protokolus, kvītes un dokumentus.

Pienāca gaidītā Latviešu biedrības pilnā sapulce. Tai bija jāpieņem gada

pārskats par pagājušo gadu, budžets nākamam gadam un jāizdara 7,3 runas vīru

pārvēlēšanas.
Interese pret sapulci bija ārkārtēja, un biedri uz to pulcējās lielā skaitā. Ru-

nāja, ka tādi revidenti kā šogad sen neesot bijuši biedrībā un ka sapulcei tikšot

celtas priekšā lietas, kas dažam labam lauzīšot kaklu. Priekšnieks jau nu tikšot

gāzts, un varbūt vēl dažam labam būšot jāaiziet. Letoņi bija manāmi nervozi,

tāpat arī daži vecāki runas vīri, kuri nepārredzēja apstākļus. «Ja jau pašu

priekšnieku gāž,» tie bažījās, «sak', kas tad ar mums notiks?»

Lielākā daļa tomēr lietu ņēma mazāk nopietni. «Pilnās sapulces vadonis taču

ir Fr. Veinberģis,» tie sevi mierināja. «Ko revidenti tur daudz var,
— kā viņš

to sapulci novadīs, tā būs!»

«Māmuļas» aprindās bija nodibinājušies uzskati: pasaule nevar iztikt bez

dieva, Krievija bez cara un Rīgas Latviešu biedrība bez Veinberģa. Neviens cits

viņas pilnās sapulces neprot vadīt. Cits arī pie vadīšanas netika, ja tikai vien
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■viņš ieradās uz sapulci, un viņš ieradās katrreiz. Varēja stādīt viņam pretim, kādu

pretkandidatu vien grib, visi bez žēlastības izkrita cauri. Jo par Fr. Veinberģi bal-

soja visi. Plēsdamies ar Bisnieku, Pūcīti un «melnajiem» bankas sapulcēs, tas bija
ieguvis plašu popularitāti, tā kā pat tie, kas viņam visās lietās nepiekrita, pieņēma
faktu, ka Fr. Veinbergs vada vienīgais pilnās sapulces, kā likteņa lēmumu.

Daži pat it labi noprata, ka tie savās biedru tiesībās tiek izvaroti. «Vai nu

mēs uz to sapulci nākam vai ne,» tie sūrojās, «jo, ko viņi grib, tas notiek. Viņš
mūs noved tur, kur viņš grib . . . viņš mūs visus apved ap stūri

. . .»

Patiesībā arī Fr. Veinberģis šinī amatā bija ieguvis nedzirdētu veiklību. Vis-

pirmā kārtā, tas ļoti prata rēķināt ar sapulces gara stāvokli, kad var ko izvest

cauri un kā to izdarīt. Kad sapulcē pacēlās opozicionals gars un tā negribēja
kādu priekšlikumu pieņemt, tas arī daudz nestīvējās. Atri tas priekšlikumu modi-

ficēja citā redakcijā, tā ka no ārienes tas tīri likās sakrītam ar sapulces gribu,
bet teikumos slēpās kādi apslēpti āķi, ka tai nav nekāda teikšana. Biedri dūšīgi
cēla rokas tai pārliecībā, ka notiek tas, ko viņi grib, un tiem piekrīt uzvara, bet,

kad labi atjēdzās, tad noprata atkal, ka apvesti ap stūri . .
.

Kārlim šie Fr. Veinberģa paņēmieni it labi bija zināmi, bet viņš par tiem

neko neiztaisīja. Jo viņš tiem stādīja pretim faktus un skaidru lietu, pret ko neko

nevar izdarīt ar formeliem niķiem. Gan grūti tam bija nācies izdabūt pārskatu

lādu, kā tam vajadzīgs būt, pašā revizijas komisijā. Konservativie komisijas

locekļi par vari centās atņemt tam radikālu garu. Galu galā viņam tos izdevās

pārliecināt, ka fakti paliek fakti, un, ja tie ir apvainojoši, tad taču revizijas ko-

misija nav vainīga, ja viņai par tiem jāziņo. Tad arī bija jāizšķir jautājums, kas

revizijas komisijas pārskatu cels priekšā pilnai sapulcei, priekšnieks vai sekretārs,

kas viņu sastādījis. Parasti jau mēdza priekšnieki ar to uzstāties, bet Dr. Morics

Lejiņš bija ļoti garlaicīgs runātājs un katrā vārdā stomījās. Tas varēja uz visu

pārskatu atstāt sliktu iespaidu. To saprata arī letoņi un ļoti interesējās par to,

kas lasīs pārskatu. Viņiem atbildēja, ka lieta vēl nav izšķirta. Beidzot, kad Plute

dabūja zināt, ka komisija to uzdevusi Kārlim, io doktoram nāktos grūti svešu

rokrakstu salasīt, tas tikai iesaucās: «Ā! Tad tā lieta dabū citādu nozīmi.»

Kad nu Veinberģis bija atklājis sapulci un Fr. Grosvalds nolasījis drukāto

gada pārskatu, Kārlis stājās priekšā ar revizijas komisiju. Izrādījās, ka visi to

ar vislielāko interesi sagaidīja, jo zālē valdīja svētsvinīgs klusums. Vislielāko

vērību piegrieza teātra jautājumam un taustāmi apgaismoja nedabīgo teātra vadī-

tas organizāciju un algošanas jautājumu. Ar skaitļiem, kuri no grāmatām iz-

vilkti, tas aptēloja direktora procentu ienākumus, pateica, cik liela suma no tiem

iznāk par gadu un sezonu, un salīdzināja šo sumu ar pārējo skatuves mākslinieku

algām. Patiesībā jau nu arī direktoram samērā ar citu tautu teātru direktoriem

tie ienākumi tik visai lieli nesanāca, ar visu cieto algu kopā nebija 4000 rbļ.

gadā. Bet tā bija nesamērīgi augsta pret aktieru algām, kuras nebija nekādā

samērā arī ar cittautu aktieru algām. Jo pirmajiem spēkiem maksāja tikai 35 rbļ.

mēnesī, Duburam kā izņēmumam 40 rbļ., bet tas konsekventi pastāvēja uz 50 rbļ.,

un, kad tos nedeva, tad streikoja. Bet arī 50 rbļ. priekš pirmās šķiras aktiera

vēl nav nekāds atalgojums. Ja jau no latviešu aktieriem lietas labā
prasa

tik lielus

upurus, tad jau arī no direktora mazus upurus var prasīt. Lai arī ņemtu kā

ņemdami, direktoram iznāk s—lo reiz lielāks atalgojums kā aktieriem, un pusi
droši vien tas var ziedot pēdējiem.

Agrāk, Alunāna un Ebelinga laikā, varēja sacīt: «Jā, bet direktors arī

desmitreiz vairāk prot un spēj nekā mūsu aktieri!» Tagad to sacīt nevar. Pēters

Ozoliņš cēlies no tās pašas aktieru saimes un nav ne tas apdāvinātākais, ne spē-
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jīgākais no viņiem. Ka tas bijis ārzemēs un tur drusku mācījies, tas, protams, ne-

nāk viņam par sliktu, bet arī tie citi, kas tik ilgi pie teātra strādājuši, saprot

savu lietu, un pie tam vēl daža tēlotāja spējas ir daudz lielākas. Asi tas aizņēma
reiz notikušo partejisko, nelietderīgo direktora pieņemšanas faktu un pārgāja uz

teātra vadības nedabisko organizāciju. Kā ļoti netaisnu un nelietderīgu parādību
Kārlis ieskatīja to, ka tikai vienīgi direktors ir vienīgais teātra režisors un arī

vienīgais noteicējs par lomām un repertuāru. Jo viņš vienīgais izrauga lugas un

ceļ tās priekšā teātra komisijai, kuras locekļi tās pa kārtai izlasa un tad tās pie-

ņem vai atraida. Daļa no teātra komisijas locekļiem gan
kā izglītoti cilvēki drusku

ko saprot no literatūras, bet ir arī tādi, kas nekā nezin. Vispār ņemot, komisijas
locekļi ar aktieriem teātra mākslā sacensties nevar. Bet nu notiek tas, ka aktieri,
kas ko saprot un varētu ko lietā darīt, nemaz pie vārda netiek, bet viņu vietā

runā un lietu vada nearodnieki, kas teātri pazīst tikai no ārienes.

To ņemot vērā, Kārlis atzina par nepieciešamu, ka aktieriem, tāpat kā katrai

citai profesijai, vajag pašiem savu lietu vadīt. Pratēju nedrīkst nodot nepratēju
aizgādībā. Komisijā vajag ieiet ne tikvien kā direktoram, bet arī aktieru delegā-
tiem. Tāpat direktoram blakus no spējīgāko aktieru vidus jāieceļ vairāki citi

režisori, lai teātra attīstība neaprobežotos vienīgi uz direktora režijas spējām.
Cits aktiers to varbūt izdarītu labāki, bet viņam uz to nav izdevība, tādēļ ka

netiek pie darba pielaists. Kārlis te prasīja plašu demokratizāciju, kas nāktu

latviešu teātra mākslas attīstībai
par labu.

Vēl viņš aizrādīja, ka tādu vienaldzību
par

mākslu nekad nevar pielaist pie

tagadējās direktoru procentu sistēmas. Jo procenti viņam tiek aprēķināti nevis no

bruto ieņēmuma, bet atskaitot no pēdējiem dienas izdevumus, kuros ietilpst arī

dažādi rekviziti, kostimi un dekorācijas, kas 'specieli priekš jauniestudējamās
lugas vajadzīgi. Jaunām lugām, kā zināms, daudz izdevumu, tā kā nav nekāds

liels pārpalikums, no kura direktors ņem savus procentus. Turpretim lugām, kas

atkārtojas, dienas izdevumi mazi, pārpalikums liels un tamlīdz direktora procenti.

Viņa interesē tādēļ izrādīt vecas lugas, kurām maz izdevumu, kādēļ tik bieži pa-
rādās uz skatuves nodrāztie «Staburaga meitiņa» un «Turaidas Roze». Turpretim
teātra attīstība prasa novitātes. Pie mūsu nelielās teātra publikas pat nav ietei-

cams lugas bieži atkārtot. Tātad direktora un teātra intereses pie šādas algošanas
sistēmas ir pretējas un nevar taču būt šaubu, ka direktors aizstāvēs vairāk savas

intereses.

Beidzot tas vēl aptēloja nekārtības teātra saimniecībā pie drēbju un citu mate-

riālu iegādāšanas. Arī
par Peļu Vanaga šķidro audekli bija runa. Vēl vairāk par

nepielaižamo parādību, ka direktors, kuram vajag iepirktos materiālus saņemt un

kontrolēt, uzstājas pats par šo mantu piegādātāju. Tā viņš vēl daudz ko cēla

gaismā, ko biedri noklausījās kā kādu brīnumu.

Viņš visu to tik spilgti un lietišķi nostādīja sapulces priekšā, ka uz biedru

vaigiem bija lasāma apņemšanās: te vajag ko darīt! Un, kad viņš nobeidza

savu ziņojumu, tad it kā pēc publiska priekšlasījuma nodimdēja skaļi aplausi.
Biedrības veči bija it kā apjukuši un sagaidīja ko katastrofisku.

Revizijas komisija nāca ar veselu rindu motivētu priekšlikumu teātra lietā,

lai sapulce lietu uz vietu izšķirtu un nebūšanām uz visām reizēm darītu galu.
Pie vārda pieteicās Grosvalds un iebilda, ka tik svarīgus jautājumus nedrīk-

stot izšķirt pārsteidzīgi un vienpusīgi. Pirms vajadzētu pieprasīt teātra komisijas
atsauksmi un tad lietu izšķirt nākamā sapulcē. Uz to viņam atskanēja no sapul-

ces enerģiski protesti: «Nē, nē, mēs negribam atlikt! Lieta pietiekoši noskaid-

rota
. . . balsot

par priekšlikumiem!»
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Peļu Vanags, sevi aizstāvēdams, sacīja: «Ērgļa kungs apgalvo, ka tas audek-

lis slikts, bet es apgalvoju, ka tas ir labs. Bet Ērgļa kungs nav skroderis un nevar

par to spriest.» (Balsis iz sapulces: «Un jūs esat skroderis, kā jūs tik sliktu

audekli pirkāt?!»)
Brīdi pastāvēja it kā apjukums un nenoteikts stāvoklis. Tad vārdu ņēma sa-

pulces vadons Fr. Veinbergs. «Mēs nedrīkstam uzstāties pret pilnas sapulces

gribu, kura ir izšķirošā it visās lietās,» viņš sacīja. «Pilna sapulce var spriest

par visu. Bet es domāju, ka pilnas sapulces griba nevar būt, ka tā mazinātu pati

savu cieņu un autoritāti un pieņemtu lietas, kuras nav likusi pirms izmeklēt savām

apakšinstancēm. Pilna sapulce stāv pārāk augstu, lai katrs to varētu nelikumīgā
kārtā apgrūtināt. Likumiski ņemot, pilnas sapulces apakšinstance ir runas vīru

sapulce. Tikai tad, kad tā lietu noskaidrojusi, pilna sapulce saka savu gala vārdu.

Tas viens. Otrām kārtām, pilna sapulce nevar pieļaut apspiest savu gribu, ko tai

uzspiestu revizijas komisijas motivi pie priekšlikumiem. Biedrim katram var būt

savi motivi, kādēļ tas balso par priekšlikumu, un tie var būt pavisam citādi. Es

tādēļ no savas puses lieku priekšā nošķirt motivus no priekšlikumiem un balsot

vienīgi par pēdējiem, un, otrkārt, nodot revizijas komisijas priekšlikumus runas

vīru ievērībai.»

Protams, ka tā bija finte, lai aizkavētu sapulci izšķirt jautājumu radikālā

garā. No revizijas komisijas Kārlis paskaidroja, ka statūtos par to nekas nav

atzīmēts, ka lietas izšķiramas vienīgi instanču ceļā. Neviens nevar aizliegt pilnai

sapulcei izšķirt jautājumus neatkarīgi no savām apakšinstancēm un uzdot pēdē-
jām tikai savu lēmumu izpildīšanu. Tāpat sapulce var balsot ar motiviem un bez

motiviem. īsi sakot, tā var rīkoties tā un var rīkoties tā, jo — kā, to jau izšķirs
nobalsošana.

«Nu, tad labi,» Veinberģis sacīja, «es likšu balsot, kas ir pret motiviem. Kas

tiem pretim, lai paliek sēžot!»

Pieceļas tikai reti, bet sadugst atkal. Viss lielais vairums paliek sēžot kā pie-

naglots. Kā nu grābsi viņam acīs un celsies, kad citi visi sēž?! Pāris oponentu

gan ieminas, ka vajag balsot otrādi un, kas tam pretim, piecelties. Labi, Vein-

berģis liek balsot tā. Iznākums tas pats, jo visi atkal pieceļas. Paliksi sēžot, to

var ievērot, un tu biedrības večiem draugs vairs nebūsi. Cik Kārlis novēroja, tad

visi tie, kas Veinberģim aiz muguras izdevās tie lielākie pretinieki, viņam priekš
acīm bija tie karstākie piekritēji. Večiem un letoņiem vaigi manāmi atplauka, jo
redzams jau bija, ka revizija viņiem ne nieka nepadarīs.

Patiešām, visi revidentu priekšlikumi, kurus Fr. Veinberģis lika priekšā,
«nodot runas vīru ievērībai» un «kas tam piekrīt, lai paliek sēžot», izgāja tik ātri

cauri, ka nedabūja ne labi apskatīties. Sāds iznākums Kārlim nāca patiešām ne-

gaidīts! Tikai «runas vīru ievērībai», pat ne izšķiršanai?! Nu, — tad jau gan par

kādām reformām teātra lietā vairs nebija ko domāt. Jo runas vīriem jau bija

atstāta tiesība arī «neievērot»!

Turpretim viņa pretiniekos dzīva sakustēšanās un atplaukums. Nu tikai jāredz,
kas ar tām vēlēšanām, un var būt, ka iziet pavisam labi! Tavu trakumu no tiem

seloņiem! Nu, vēl nav teikts! . ..

Pārējie dienas kārtības punkti drīz vien bija izsmelti, un kā pēdējais nāca

vēlēšanas. Kamēr biedri rakstīja savus kandidātus, notika, kā var sacīt, mazs

sapulces izirums. Tie, kas bija jau uzrakstījuši, gāja lejā iemest pa
šņabim. Tur

oie bufetes varēja sarunāties drusku drošāki un izteikt savas domas gaišāki. Par

Kārļa referātu resp. revizijas komisiias ziņojumu biia sajūsminājušies it visi un

piekrita, ka viņam pilnīgi taisnība. Bet ko tas viss līdz, kad tas Fr. Veinberģis



1058

tāds slīpēts maita un bāž viņu tomēr maisā! . . . «Mēs sajūtam it labi, kā tas ir,

bet ko tu darīsi? Ko tu darīsi, kad viņam tā galva!» Tātad viņi it labi apzinājās,

kas notiek, bet ļāva tam notikt, tādēļ ka Fr. Veinberģis to dara.

Nonāca vēl viens otrs no augšas un pastāstīja, kā iet ar balsu skaitīšanu.

Grosvaldam krītot pavisam retas, par
ko tie, kas

par
lietu nekā nezināja, ļoti

brīnījās. Citi to nemaz negribēja ticēt, kamēr paši nav ar savām acīm pārliecinā-

jušies, un tādēļ devās augšā.
«Nezin, nezin, kā ar Grosvaldu būs?!» Krauklīts, pretim nākdams, sacīja.

«Viņam uz pusi mazāk balsu kā visiem citiem. Ja arī tas neizkrīt pavisam cauri,

tad tomēr paliek viens no pašiem beidzamiem. Redz tik, ko tie studenti izdara!»

Ap garo galdu, kur notika balsu skaitīšana, bija sastājuši ļaudis kā biezs!

Ari Grosvalds atradās viņu vidū un ar lielāko interesi noskatījās uz balsu kopo-
šanu. Tik daudzas listes tiek saskaitītas, bet viņa vārda tur nav. Tikai reta kāda

krīt, un tad viņa vaigs atkal atdzeras. Otrpus galda stāv seloņu uzticības vīri, starp

tiem arī Pudiķis, kuri tāpat vērīgi seko balsu skaitīšanai un skrullē ūsas. Viņi

tikpat neapmierināti kā Grosvalds. Viens neapmierināts, ka balsis krīt tik maz,

otri — ka krīt vēl arvienu par daudz!

Cieta apņemšanās priekšnieka sejā liecināja, ka te kas jādara, lai tas vairs

neatkārtotos. Pienāca Peļu Vanags un līdzcietīgi spieda viņam roku. «Gros-

valda kungs, jūs nebīstieties!» viņš sacīja. «Ja jums nesanāktu vajadzīgais balsu

skaits, es esmu pirmais, kas izstājos no runas vīru skaita, lai jūs kā pirmais
kandidāts tiekat iekšā. Un, ja ar mani vienu nepietiek, būs vēl citi vīri, kas to

darīs. Bet savu galvu mēs neupurēsim, nē un neparko!»
Atbildēja viņam priekšnieks ar pateicīgu rokas spiedienu. Viņa acis kā pie-

kaltas, kur balsis krājas. Uzreiz viņš uzelpo, — uz beigām balsis pilnā skaitā

sāk nākt arī viņam. Cik varēja jau pārredzēt balsu skaitīšanas iznākumu, tad

nebūs vajadzīgi nekādi upuri no Peļu Vanaga un citiem uzticamiem. Viņš laimīgi
tiek cauri, bet nākamībā tāda bīstama parādība jānovērš. Un vēlreiz viņš pie
sevis cieti apņemas: no savas puses viņš darīs visu, lai «seloņiem» nebūtu ne

mazākā iemesla pret viņu uzstāties. Un viņa kundze darīs to pašu.
Tāpat «seloņu» vaigos bija lasāms, ka viņi ne labprāt to darījuši un ka tiem

vēl arvien patīkamāki, ja Grosvalds tiek ievēlēts, nekā kad tiek izbalsots. Ja viņš
daudzmaz

ņem vērā šo mājienu, — un sods priekš viņa diezgan liels, kur tas tiek

ievēlēts tikai kā pēdējais, kur tam vajadzēja būt pirmajam, —
tad tas vairs nekad

neatkārtosies! Ir bailīgs eksperiments ielaisties koalicijā ar tādu radikālu elementu

kā skolotāji, kuri var novest korporāciju diezin kur! Viņi taču stāv daudz tuvāk

Grosvaldam nekā šiem skolotājiem. Bet remedura ir vajadzīga un notikušais ir

vietā, iekāms Grosvalds savu izturēšanos pret viņiem negroza.

Ja abi pretinieki tā domā, tad jau nenākas grūti vienoties. Vēl šinī pašā
vakarā Grosvalds griezās pie «seloņiem» ar dažiem samierinošiem vārdiem un

saņēma atbildi tādā pat garā. Tālākās sarunas panāca to, ka viss, kas viņu

starpā bijis, tika aprakts. Viņu attiecības turpmāk bija. tās visgaišākās. Nekad

vairs «seloņiem» nebija vajadzība atraut Grosvaldam savas balsis, un Grosval-

dam atkal vairs nebija nekādas patikas nostāties pret viņiem kādā nelabvēlīgā

pozicijā. Atgriezās vecais draudzības gars. Cilvēki var arī sadzīvot, ja tie grib!
Tātad arī ar vēlēšanu iznākumu visi bija ļoti apmierināti. levēlēti visi tie paši

vecie, izņemot dažus jaunus mirušo un izstājušo vietā. Ari Kārlis būtu ievēlēts

par runas vīru, bet viņš enerģiski pastāvēja uz to, lai viņa kandidatūru noņem.

Visi citi: Mārcis, Kreilis un vecais Mikentāls, cauri atkal! Nobijušies gan bija,
lai

gan jokoja: skat, priekšnieku viņi jau sviež nost, ko nu ar mums darīs?! Bet,
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paldies dievam, viss izgājis pa godam! Paliek ir priekšnieks, paliek i viņiem tas

runas vīru gods uz priekšu.
Nonāca no augšas arī Fr. Veinberģis, jo sapulce bija galīgi slēgta. Viņam

apkārt laimīgie ievēlētie un izrādīja tam savu atzīšanu. «Jūs nu gan, Veinberg

kungs, to var sacīt, protat tās sapulces vadīt! Ne divas stundas, un mēs esam

jau cauri, un viss noritējis tik labi, tik gludi. Ko mēs gan iesāktu, ja mums

nebūtu tāds sapulces vadonis?!»

To sacīja vecais Mikentāls, un Veinbergs arī jutās par to glaimots. «Kā jau
teicu,.» viņš atbildēja, «sapulci novadīt savā ziņā ir māksla. Vajag ļoti ievērot

sapulces psicholoģiju. Sapulce negrib to, ka viņu aprobežo. Nedrīkst tā ar visu

krūti pret to uzstāties: nē, to nevar! Vajag tai palaist drusku svabadības, tad

viņa pati nāk uz pareizo un sapulces darbība norit gludi un jauki!»
«Nu jā, studierēts cilvēks,» vecais Kreilis iebilda. «Viņam iekš visām lietām

citāda apķeršana!»
Bet arī ne mazāk Kārlis bija dienas varonis un bija it visu mutē. Tik «forši»

revidenti biedrībā nebija ilgi redzēti! Viņš tev ņem it visu līdz «gruntei» un

aprāda, tas ir tā un tā! Visi, kur vien viņš tik pagriezās, tam spieda roku -un

pateicās. «Nākošu gadu jūs atkal
par

revidentu celsim, katrā ziņā! Ka tā revidē,

tad ir ko vērts!» vecais Mikentāls sacīja.

«Ja, šogad jau bija gan ko paklausīties,» vecais Kreilis piebilda. «Citiem

gadiem maz ko! . .
.»

Pienāca arī Mārcis un spieda savam draugam roku. «Šoreiz nu tu gan biji

«ziķeris»,» tas sacīja. «Katrs vārds, ko viņš saka, tas ikurāt kā naglai uz gal-
vas!

. . .
Bet to es nepavisam nevaru saprast, kādēļ tu tik sparīgi pretojies savai

kandidatūrai uz runas vīru?! Mēs savas balsis būtu devuši, citi arī, un ievēlēts tu

būtu! Are, kā tad citus no revidentiem ievēlēja? Bet pats viņš ar kājām un rokām

pretim, kā tad tu viņu ievēlēsi?!
. . .»

«Lai, lai!» Kārlis atbildēja. «Bus jau «māmuļa» runas vīru bez manis

diezgan!»
«Nu, ja tu domā atkal par revidentu, — tad tas ir citādi!» Mārcis apmieri-

nājās. «Bet ko tad iedzersim? Kādu šņapstu, vīnu vai alu?»

Kārlis atlūdzās, jo viņa gara stāvoklis nepavisam nenesās uz žūpošanu. Gan

jau kādreiz savu glāzīti sadzeršot kopā, bet šoreiz ne!

«Nu, ka
ne,

ne!» Mārcis apmierinājās. «Ar
varu jau piespiest negribu. Tikai

neaizmirsti atnākt uz runas vīru boli, kad izdalīsim amatus. Tad iedzersim atkal

tāpat kā pērn! .
. .»

Kārlis apsolīja, pec kam Mārcis pievienojas saviem citiem draugiem, atstā-

dams jauno revidentu tikpat kā Hamletu prātojam par
dzīves problemiem.

Kas tas bija? Viņš ar šiem cilvēkiem vairs nevienā lietā nevarēja sa-

prasties
.. .

Pēc notikušās vai, labāki sakot, pārdzīvotās sapulces viņš to vis-

skaidrāk sajuta. Neraugot uz visu spožo debiju, un ārējo piekrišanu, viņš bija tik

nelaimīgs un neapmierināts par sapulces iznākumu! Viņa. krūtis bija tik pilnas,
ka draudēja vai pušu sprāgt. Vai šis lielais vairums bija mazi bērni vai arī

pārgudri izlikās un viņu jokoja? Viņi teica, ka tam piekrītot, un darbos rādīja

pavisam ko citu! Vai arī tiem visa tā lieta ir tikai «farss», laika kavēklis, pār-

maiņa pēc darba un labām pusdienām. Viņi piekrīt tam tādēļ, ka tas mazliet ra-

dījis sensāciju, jo, ja tie pieķristu viņam lietas kodolā, tad taču nebija domājams,
ka tiem nebūtu tik daudz morāliskā spēka pretoties, kad vadoņi tos ved ap stūri.

Par tādiem friģiešiem viņš tos tomēr neturēja .. .
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Kā teātris pavisam citādi attīstītos un uzplauktu, ja ņemtu vērā teātra intere-

ses un tās būtu vienīgi tās noteicošās?! Bet te, runājis, nerunājis, viņi saka: jā,

jā, bet dara savu. Tiktāl viņam lieta skaidra, ka ar šo tautu nekas nav izdarāms.

Ja viņš gribēja ko panākt, tad viņam bija jāgriežas pie citiem tautas slāņiem,
daudz dziļāk uz leju, kur snauž tautas pārsvars. Viņam tie jāmodina, jāaudzē,

jākrāj, līdz tie apzinoši parādās savā visvarenā vienībā! Tas bija viņa vienīgais

apmierinājums. Kad latviešu sabiedrībā un vispārējās lietās atskanēs strādnieku

šķiras balss, tā skanēs citādi! . ..

Te kāds nejauši no muguras puses aizskāra viņa kamiesi. «Nu, Ērgļu Kārli,

šoreiz atkal nekā?!»

Kārlis ātri atskatījās atpakaļ. «A, Cipa, tu?!» tas pārsteigts iesaucās. «Vai

tad tu arī Latviešu biedrībā? ...»

«Jā, esmu biedrs,» Cipa paskaidroja. «Toreiz arī biju, kad tu goda mielastā

mums, strādniekiem, uzsauci augstas laimes. Neviens neatsaucās
.. .

Nav mūsu

biedrība!»

«Par to tagad esmu galīgi pārliecināts,» Kārlis attrauca. «Strādniekiem Lat-

vijā nav savas biedrības! ...»

«Tur es tev piekrītu!» Cipa turpināja. «Esmu izmeklējies un izmēģinājies

visur. lestājos «Auseklī», 246 teic, tā esot strādnieku dibināta. Bet no tā gan tur

neko nemana. Biedrība ir pret dzeršanu, bet rīkojumos biedri tomēr slepeni pie-
dzeras. levēlējām par priekšnieku Pūcīšu Ģedertu, bet ar to arī nekas nav gro-

zījies. Vienīgais tas Rebanne, tas notura kanti. Par to «Sauli» tur runā, ka tie

esot pavisam švindleri
.. .

Nu, tais «daugaviešos», tur tā pa pusei bija, — tādēļ
ka visi bijām mazi ļautiņi. Bet tos aizliedza, tādēļ ka neesot apstiprināti, bet, kad

gribējām, lai apstiprina, tad neapstiprināja ...»

«Jā, par tām biedrībām, Cipa, tur mums kādreiz pamatīgi jāizrunājas,» Kār-

lis turpināja. «Bet mēs jau tik ilgi neesam satikušies
...

Es domāju, tas bija
toreiz, kad jūs ceļojāt uz Braziliju. Nu, kā tad jūs izceļojāt toreiz silto zemi?»

«Par to labāk nemaz nerunāsim!» Cipa atmeta ar roku. «Nevar jau visam tam

ticēt, ko tie kungi raksta grāmatās. Nācu arī pie pārliecības, — un to vislabāk

var novērot Brazilijas mūža mežos, ka nevis zeme pati ir vērtība, bet mūsu ielik-

tais darbs ir tas, kas to vērtību dod. Bet tas arī tur Brazilijā nav nodrošināts,
tāpat kā visur citur pasaulē. Vai mēs to dabūjam, Kārli, ko mēs ar savu darbu

esam ielikuši? Mēs strādājam, bet citi paņem to labumu. Vai tas, ko es fabrikā

pagatavoju, ir tik vien vērts kā tā alga, ko man izmaksā? To ziedu es dabūju —

knapi kā to pliku dzīvību uzturēt. Tu jau, protams, esi no saimnieku zortes un

to nesaproti! Bet kalpiņš, tas par šādu pārestību un netaisnību jūt citādi . .
.»

«Ko tu, Cipa, runā, kas es vairs par
saimnieku zorti!» Kārlis, dziļi līdz dvē-

selei ievainots, sāpīgi iesaucās. «Tu ļoti maldies, ja tu tā domā! Jā, reiz es gan

biju bet tagad esmu tāds pats kā tu . .
.

vēl vairāk nekā tu . . .
mans posts

vēl lielāks. Tavs darbs tev ienes vismazākā to pliku dzīvību uzturēt, lai tev cik

maz, tas tomēr tev ienāk un tu ar to vari rēķināt. Bet man no visa tā nav nekā,

es dzīvoju neziņā .
.

. vai tici vai ne, man dažreiz trūkst mēteļa, ko iziet uz ielas.

Ja tu mani vēl skaiti par kādu «saimnieka zorti», tu mani ar to izsmej un dziļi
ievaino ...»

Cipa ieskatījās dziļāk viņam vaigā. Tas nebija vairs ziedošais, bezbēdīgais

jauneklis, bet rūpju sagrauzts vīrs, kas izmisis cīnās par savu un savējo eksis-

tenci. «Es jau nezinu,» viņš beidzot it kā atvainojās, «es spriežu pēc tā veca . . .»

«Agrāk varbūt gan,» Kārlis domīgi sacīja, «agrāk varbūt starp mums bija
kāda siena. Bet tagad tādas vairs nav

.. .
Mums visiem vienāds liktenis, mums
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visiem kopa jāturas . . .
Un tadeļ, luk, es ar tevi gribēju runāt, ka mums vaja-

dzīgs pašiem savas biedrības
. .

.»

«Vai, tas būtu ļoti labi!» Cipus iesaucās. «Esmu par to runājis ar savu brāli

Jurku un arī ar Līci, āre, atminies, kas Plaušos toreiz vadīja dampi. Kungiem ir

visādas biedrības, bet strādniekiem nav nekādas! Mēs visi esam muļķi, nemācīti

cilvēki, mēs nezinām, kā to iesākt. Bet, ja tu piebiedrojies mums, tad tai lietai

vajag iet! Tas ir labi, Kārli, ka tu turies ar mums, nabaga kalpiņiem .. . Mēs

darīsim visu, ko' tu liksi
.
.

.

mēs tevi uz rokām nesīsim! ...»

Pēdējos vārdus viņš izgrūda ar tādu sajūsmu, ka apkārtējie jau sāka uz

viņiem skatīties. «Mēs par to te nevaram tik pilnā balsī runāt,» Kārlis viņu klusu

pamācīja. «Vispār te, «māmuļā», par to runāt ir ļoti riskanti . . . mums vajadzētu
izraudzīties kādu citu vietu

.
.

.
Bet kur? .

. .»

Izrādījās, ka Cipa dzīvoja turpat Pārdaugavā, netālu no Kārļa. *Tur viņiem

bija maza materialpreču pārdotava, kur viņa sieva Lavīze «andelēja», kamēr viņš
pats strādāja Roberta Lodera fabrikā pie rāmjiem. Vecākā meitene Grieta strā-

dāja kādā drukātavā kā pielicēja, jaunākā, Līze, strādā Stāra un Ko cigoriņu
fabrikā. Vecākais dēlēns Jurcis mācās Veisa naglu fabrikā

par
drāšu vilcēju, un

jaunākais, Kristaps, iet strādāt ķimiskā krāsu fabrikā. «Tā
par visiem tad nu arī

iznāk, ka varam paēst, neraugot uz tām bada algām, un kāds kapeiks paliek arī

pāri, ko ieguldām pārdotavā,» Cipus beidzot paskaidroja.
Tā kā viņiem uz mājām bija viens ceļš, tad jau iedami viņi par visu varēja

izrunāties. Paņēmuši no garderobes savas virsdrēbes, viņi tādēļ devās ceļā.

Bija patīkama, klusa, zvaigžņota nakts. Tā kā abiem krūtis bija pilnas, tie

lielu gabalu gāja klusēdami. Pie tam vēl Cipa aiz godbijības un cienības gaidīja,
ko Kārlis teiks.

«Nav arī nekāda nolūka strādniekiem iestāties Latviešu biedrībā,» tas beidzot

iesāka. «Jo lielais biedru vairums te ir buržuji, kuru. intereses pa
lielākai daļai

pretējas ar strādnieku šķiru. Kā tad mēs varam prasīt, lai viņi savas intereses aiz-

liedz un strādnieku aizstāv? Mēs, strādnieki, savās biedrībās arī neaizstāvēsim

buržuju intereses, bet tikai savas. «Māmuļā» tādēļ strādnieku balss nekad nebūs

dzirdama . . .»

«Bet ja mes, strādnieki, iestājamies biedrība tada skaita, ka mes viņus pārbal-

sojam?» Cipa ieminējās.

«Jā,» Kārlis piekrita, «ievērojot, ka tautas lielas masas ir strādnieki, tad jau

pie labas organizācijas pārsvaru varētu iegūt. Zināms, tikai ar noteikumu, ka

«māmuļas» veči jau katru uzņem par biedru, kas pieteicas. Bet, arī ja to panāktu,
tad strādnieki tomēr nedrīkstētu tur izteikt savus centienus un mērķus. Pirmajā

nedēļā biedrība tad tiktu slēgta! Kā tu vari domāt to, ka mūsu patvaldīgais
režims, kurš kā zvērināts aizstāv kapitālistu intereses un kura nolūks turēt strād-

niekus mūžam tumsā, lai varētu labāk tos izsūkt, pieļaus to, ka šie strādnieki

mostas no miega un organizējas? Tādēļ tad «daugaviešus» neapstiprināja? .. .
Nē, nē, atklātas, strādnieku biedrības šimbrīžam nav iespējamas. Mūsu patvaldība,
kungi, mācītāji, viņi visi ir par kapitālismu un pret mums . . . Kur mēs visi pa-

liktu, ja mēs dibinātu atklātu strādnieku biedrību ar tādu mērķi?! Mitros

cietumu pagrabos un Sibirijas tundrās varētu meklēt mūsu pēdas . . .»

«Bet ko tad?!» Cipa nelaimīgs ieminējās. «Kā tad lai mēs, strādnieki, tiekam

pie savas biedrības? ...»

«Mēs viņiem neprasīsim!» Kārlis spulgojošām acīm gandrīz čukstoši iesaucās.

«Mēs biedrosimies slepeni! Ne viņi zinās mūsu mitekli, ne kas mūsu priekšnieks,
ne kas mūsu biedri

.. .
Nekas viņiem nav jāzina! Mēs viņus redzēsim, bet viņi
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mūs neredzēs un mūsu darbam nevarēs likt nekādus šķēršļus. Vieni zem mums

mēs tad attīstīsim pilnīgi savu programu,
nebūsim spiesti runāt bailīgi pusbalsī,

bet saprotami, nesaudzīgi, gaiši un skaidri atsegsim netaisnos apstākļus līdz viņu
kailumam! Mēs savus mērķus droši sasniegsim, bet mums vajag būt darbīgiem un

uz ārieni uzmanīgiem un viltīgiem. Mēs varam uzturēt ciešas saites tikai mazos

pulciņos, no cilvēku desmit. Tās atkal meklē sakarus ar citiem pulciņiem un ap-

vienojas ar tiem lielākā apvienībā. Tas atkarājas no tam, cik mums ir apzinīgu

biedru. Mūsu tuvākais uzdevums pievilkt viņus saviem slepenajiem pulciņiem un

modināt viņu šķiru apziņu. Tad apzinīgo pulks arvien vairāk pieaugs un beidzot

tie būs ļoti daudzi. Tad mēs arī kā apzinošs un organizēts spēks beidzot uzstāsi-

mies atklāti ...»

«Tagad es saprotu!» Cipa, drusku padomājis, piebilda. «Mes būsim tadi

mazi poļu buntavnieki ...»

«Taisni tādi!» Kārlis atbildēja. «Bet tādēļ mums vajag būt konspiratīviem,,
klusiem un noslēgtiem. Mēs nedrīkstam izkliegt pasaulē: «Mēs esam tie un tie!»

Nevienam tas nav jāzina. Mēs nedrīkstam griezties arī pie katra, pirms to labi

nepazīstam ...»

«Zinu, saprotu!» Cipa piebilda. «Man jāzina, ar ko es runāju . . .Pat sievai

nevar visu katrā reizē teikt
. .

.»

«Redzu, ka tu lietu esi aptvēris,» Kārlis apmierināts sacīja. «Vajag darboties,
bet būt arī gudram, ka neiekrīt. Nedomā, ka mums kādi prieki gaidāmi, tikai

grūts darbs un ciešanas. Mēs no tām vēl nekādu labumu neredzēsim, varbūt, ka

nākošās paaudzes to redzēs . . .
Bet mūsu pienākums ir stāvēt savā vietā, un katrs

lai ar pilnu apziņu zina, ko tas uzņemas . .
.»

«Es to zinu un pilnīgi apzinos!» Cipa sajūsmināts saķēra viņa roku. «Ved

mūs, kur gribi, mēs būsim tavi mācekļi! . . .»

«Nu tad labi!» Kārlis pieņēma viņa rokas spiedienu. «Tavs pirmais uzdevums

ir sastādīt un nodibināt pirmo pulciņu. Kad tas būs iepazīstināts ar mūsu pamata

mācībām, tā sakot, apmācīts, tad mēs varēsim ņemt no tā šūniņas un dibināt tālā-

kus pulciņus. Vai tu to varēsi?
. .

.»

«Es domāju, ka varēšu,» Cipa, drusku padomājis, sacīja
.. . «Nav jau

daudz, desmit cilvēku. Uz brāli Jurku varu rēķināt, ar Līci ari. Viņu līgavas,
cik nomanāms, arī tiecas uz to pusi. Cik tad tur vēl trūkst! Par savu sievu Lavīzi

es neko nesaku, bet maniem bērniem ir galvas, un tie visu vēro, kas pasaulē.

Pārējos ari sadabūsim. Bet, kad nu mēs būsim pilnā skaitā, vai tad tu nāksi un

mācīsi mūs?!»

«Uz pirmo saucienu es būšu starp jums!» Kārlis sajūsmināts attrauca. «Tikaf

jums es piederu, un tikai pie jums es varu būt
. .

.»

Cipa atbildēja uz to ar pateicīgu, siltu rokas spiedienu. «Mēs pieredzēsim

jaunu» laikus . . . Bet nu man jāšķiras. Paliec vesels, Kārli
...

uz redzēšanos!»

«Uz redzēšanos!» Kārlis atteica. «Bet viena lieta man tomēr.vēl dara rūpes,

Cipa. Ja nu tev tā pulciņa lieta tikpat ātri apniktu kā tā Brazilijā? . . . Redzi, tur

vajag izturības līdz galam!»
Ja nebūtu bijis tumšs, viņš būtu redzējis, ka Čipa vaigs no šī pārmetuma

piesārtis tikpat kā uguns. «Par to šoreiz nebēdā, Kārli!» tas attrauca. «Varbūt,

ka Brazilijā man arī nebūtu bijusi tik grūta, ja es nebūtu maldināts ar tiem zelta

kalna solījumiem. Bet tagad esmu pavisam cits. Es nesagaidu nekādu paradizi,
es zinu, ka dodos briesmās un ciešanās. Un, pa to pasauli svaidīdamies, esmu arī

ko mācījies. Esmu novērojis, ka daudzās pasaules malās un daudzās valstīs ir
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tik daudz kas dažāds. Viena lieta tomēr visur vienāda. Strādniekam pasaulē nekur

nav labi. Tikai uz kungiem cerēt viss ir velti, viņam pašam sev jāpalīdzas .
.

.»

«Tad labi,» Kārlis vēlreiz spieda viņa roku. «Atvaino, ka es šaubījos .. .

Paliec vesels! ...»

«Sveiks, Kārli, sveiks
...

esi sveiks!
. . .»

247

Trīsdesmit piektā nodaļa

Kristapa un Ņinas kopdzīve nevarēja palikt bez seku. Viņa tapa grūta.
Bet kā skolotāja viņa līdz ar to nokļuva ļoti neveiklā un neapskaužamā stā-

voklī. Toreizējā režimā ne vien nebija paredzētas par skolotājām grūtas jauna-

vas,
bet tādas kā skolotājas nepavisam netika ciestas. Viņai atlika tikai viens no

diviem: vai nu savu skolotājas vietu atstāt, vai arī precēties «gruntīgi», t. i.,

laulāties.

Bet mēs zinām viņas uzskatus par laulību, tā ka tā nāca pati ar sevi pretrunā.
Grūti tai nācās izšķirties. Tomēr eksistences jautājums paturēja virsroku. Ņinai

netika atstāt vietu, lai saimnieciski nenonāktu gluži vīra atkarībā vai atkal lai

krimstu bada garozu. Viņa trūkumu bija cietusi un zināja, kā tas smeķ! Tā-

dēļ — viņa pārvarēja sevi, saņēma dūšu un pat Kārlim klaji pasacīja acīs, ka,

neraugoties uz saviem ieskatiem par laulību, kuri paliek spēkā pilnos apmēros, tā

tomēr liksies ar Kristapu salaulāties, ar ko viņai tiek novērsts tik daudz šķēršļu
un nepatikšanu!

Kārlis jau ari nepretojas, viņš sacīja: «Prātīgi darīts, mana meita! Zinu tīri

labi, ka jūsu kopdzīve dibinās uz ko dziļāku nekā uz mācītāja svētību.»

«Zināms,» viņa lepni atbildēja. «Ja te būtu «štandesamts» kā civilizētās kul-

tūras zemēs, es to melno kraukli nemaz nemeklētu. Bet mūsu apstākļos es to daru

spiesta.»
Arī Kristaps, var sacīt, ar mīļu prātu un labpatiku bija mierīgs doties iekšā

šinī jaunā jūgā. Viņš tikai vēl gribēja par to runāt ar savu lielmāti un nokārtot

savas dienesta lietas ..
.

Barons fon cur Bimmelšteins un baronese Izolde vēl arvien atradās ārzemju
ceļojumā. Baronese Ortrude viena valdīja par visu namu. Viss ritēja parasto

gaitu, un Kristaps dzīvoja savā vietā, kā dzīvojis. Tikai baroneses puķu dārzs

viņam vairs nebija jākopj, jo baronesei, kā rādījās, vajadzēja pārmaiņas. Jo vien-

muļību tā necienīja un arī ne garlaicību, kad cilvēkam nav labpatikas un dedzī-

bas! Un Kristapam, kopš tas ar Ņinu sagājās, tādas pret baronesi nebija
nepavisam

.
. .

Kādā jaukā dienā pienesa baronesei atkal vēstuli kāds milzis latgalietis. Viņa

to tūdaļ pieņēma par namiķi ar to norunu, ka viņam jāpalīdz Kristapam stallL

To viņš it labi prata, jo bija jau agrāk biiis par kučieri. Par Kvederu viņu

sauca, un baronese Ortrude atrada pie viņa labpatikšanu un vairāk reižu dienā

aicināja viņu pie sevis. Un, kad viņa izbrauca, tad uz bukas pavēlēja sēdēt Kve-

deram. Kristaps it labi noprata, ka viņa dienests še iet uz beigām, bet viņš to

nenožēloja.
Tātad Kristaps devās pie savas lielmātes, pabučoja tai roku un cēla priekšā

savu lietu. Viņš esot nodomājis apsievoties, un, tā kā Kveders it labi viņa vietu

varot izpildīt, tad viņš lielmāti lūdzot, lai tā viņu galīgi no savas vietas atsva-

bina.



Baronesi Ortrudi šāda ziņa mazliet pārsteidza un padarīja bezgala ziņkārīgu.

«Ko, mīlīt, tu esi nodomājis precēties?!» viņa gandrīz neticīgi iesaucās. «Bet ar

ko tad, mans mīlīt? Kas tad viņa ir, tā tava izredzētā?!»

«Nu, sieviete ir!» Kristaps, acis nodūris, paskaidroja. «Stipri pieaugusi
..

.
uzskatos nobriedusi

. . .»

«Slaida vai vidēja auguma?!» baronese ziņkārīgi trauca tālāk. «Tumšmate vai

gaišmate? Katrā ziņā miesās branga . . . ķēkša? Teic, mīlīt, teic, pastāsti man,

kāda viņa ir ...»

«Drīzāk vidēja auguma nekā slaida,» Kristaps paskaidroja. «Gaišmate
..

.

miesās ne tik visai branga. Bet ķēkša gan nav . . . pēc amata skolotāja
. . .»

«Vaī, mīlīt, kāpēc tu neatvedi viņu man parādīt?» baronese it kā sajūsmi-

nāta iesaucās. «Pēc amata skolotāja? Tad jau labi audzināta. Novēlu tev, mīlīt,

daudz laimes! Jo patiesībā — — lielskungs arī drīz atgriežas no ārzemēm
.. .

mūsu meita Izolde. Tā kā tu lielkungam reiz stallī esi iekritis krūtīs, tad viņam
būtu ļoti neveikli, ja viņš tevi vēl sastaptu .. .

Bet es tevi, mīlīt, tādēļ projām

nedzenu, ja gribi, dzīvo vēl tālāk ...»

«Tā būtu tāda saraustīta dzīve!» Kristaps iebilda. «Sieva tur, dienests te . . .»

«Nu jā, jā, es jau tevi arī neturu,» viņa pēc brīža klusuma atbildēja. «Bet to

tak man gan vajag zināt, no kā tu, mīlīt, uz priekšu dzīvosi? Tu taču neliksies

no sievas uzturēties?» >

«Kāpēc no sievas?!» Kristaps atcirta. «Es taču pats varu strādāt!»

«Jā, jā, bet ko?» baronese turpināja. «Pie prasta darba tu vairs atgriezties
nevari. Nu kā tas izskatīsies: sieva skolotāja, vīrs vienkāršs batraks?! Tev vajag

kādu patstāvīgu veikalu vai vietu. Vai zini ko, mīlīt? Atnāciet abi ar savu izre-

dzēto pie manis. Tad pārrunāsim visi kopīgi par jūsu nākamo dzīvi. Gribu jums
cik varēdama palīdzēt ...

Tu taču man esi tik uzticīgi kalpojis .. .
man gan

patiesībā būs zināt, kur tu turpmāk paliec. Parunāsim arī par kāzām
..

.»

Kristaps gan vēl mēģināja izvairīties, ka viņa varbūt kaunēsies un negribēs
nākt. Vienkārša sieviete vien jau ir .

.
. nav nemaz tik interesanta, kā lielmāte to

Varbūt iedomājusies.

«Nē, nē, nē,» viņa neatlaidās, «es viņu gribu redzēt. Tu, mīlīt, būsi tik laipns
un atvedīsi viņu pie manis . .

.»

Kristapam cits nekas neatlika kā padoties un atvadīties.

Kad viņš nu griezās pie savas Ņinas ar paziņojumu, ka baroniete Ortrude

vēlas viņu redzēt un tādēļ lūdz, lai tie viņu apmeklējot, tad Ņinas straujais

temperaments uzliesmoja un sāka kūsāt. «Ko viņa iedomājas, šī buržuju bāba?!

Es viņai drīzāk acīs iespļautu. Ne es iešu, ne būšu
.. .

man nekā nav kopēja
ar buržujiem!»

Bet Kristaps nu ņēma to lietu tuvāk aptēlot, ka tā nav tik ļauni domāta.

Baroniete grib viņiem materiāli palīdzēt, ■— un kādēļ buržujus neizmantot, ja tie

paši pretim nāk. Var jau uz to sagatavoties un zināt, ko runā un ar ko runā.

Bet atsacīties no apciemojuma būtu tas pats kā atsacīties no saimnieciska pabalsta;
tas nebūtu gudri. Vai tad buržujs vien var izmantot proletāriešus, vai tad

proletārietis reiz nevar izmantot buržuju?

Viņa arī to pārlika un atrada, ka Kristapam taisnība. «Es zinu, ko tā

mātīte grib,» tā ar zināmu rūgtumu sacīja. «Viņa grib ieskatīties vai pat iezagties
manā sirdī. Bet pie tā nu viņa netiks! Ja es arī iešu, tas es izspēlēšu viņai priekšā
tādu teātri, ka tu pats pabrīnīsies! Es protu arī izlikties

..
.»

«Nu, protams,» Kristaps viņai piebalsoja. «Ar vāciešiem mēs taču nevaram

tik vaļsirdīgi kā ar saviem cilvēkiem.»

73064
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Tātad palika, ka viņi ies. Ņina sameklēja vajadzīgo apģērbu, cik iespējams,
vienkāršu un vecmodīgu, sataisīja savu frizūru cik vien varēdama naivu un

bezgaršīgu, pieņēma labi audzinātas, nevainīgas pansijas audzēknes vaibstus un

pacēla acis uz debesīm kā kristīgi audzināta meita. Bez kādām rotas lietām, bez

cepures ar kuplu spalvu pušķi, vienkāršā lakatiņā tītu galvu, tā viņa ar Kristapu
ieradās pie baronetes Ortrudes, kura, ne mazāk pārsteigta kā viņu reizi, iesaucās:

«Jūs tā esat, mana mīļā?!»
Ņina maigi un rātni kniksēja, vairāk reižu no vietas, saķēra un pazemīgi

skūpstīja baronietei roku. Tā kautrīgi to mēģināja atraut: «Nē, nē, mana mīļā,
pēc jūsu stāvokļa jums tas nav vajadzīgs! Tas piekrīt vienīgi vienkāršiem apkal-
potājiem un dienestniekiem!. . .»

Ņina uz tam svaidītā balsī atbildēja: «O baronietes kundze, esmu kristīgā
garā audzināta meita, un mana sirds sajūt vajadzību zemoties pret muižnieku

kārtu, ko pats dievs iestādījis. So bausli ievērot es mācu. man uzticētiem skolē-

niem, pie šā principa arī pati turos. Neuzskatiet tādēļ šo manu dziļo, principiālo

pārliecību par kādu seklu pieglaimošanos ...»

Baroniete viņu uzlūkoja no galvas līdz kājām, it kā negribēdama savām ausīm

ticēt. «Patiešām veselīgi principi, kādus tik reti sastop mūsu laikos,» viņa sacīja.

«Laimīgi tie bērni, kuriem tāda audzinātāja. Muižniecības nopelni kultūrā un

civilizācijā tik lieli, ka tiem vis tik viegli nevarētu paiet garām, kā tas mūsu

dienās tiek darīts ...»

«Kad visa tauta bus kristīga, dievbijīga gara audzināta,» Ņina svaidīta balsi

sacīja, «tad viņa to sapratīs, ko tagad nesaprot ...»

«Priecājos no sirds, ka Kristaps izraudzījies līgavu ar tādiem uzskatiem,»
baroniete piebilda, ar labpatiku uz Ņinu noraudzīdamās. «Nu jā, arī šinī mājā,

mana mīļā, valda īsts kristīgs, tikumisks gars, un šinī sfērā viņš nodzīvojis gadus.
Tāds tādu prasās, un tādēļ varu saprast, ka viņa izvēle ir kritusi uz jums . ..
Bet nu, mīļie bērni, parunāsim par jūsu nākotni. Man ļoti rūp, ka Kristaps
varētu, dzīvot un iztikt arī uz priekšu.»

Viņa pazvanīja, uz ko parādījās Jete. «Atnesiet mums vīnu un kūkas!»

baroniete pavēlēja.
«Vai gaišo vai sarkano?» Jete jautajā, lai varētu mirkli ilgāki uzkavēties

un izokstīt, kas te ir.

«Sarkano, burgundieti,» baroniete pavēlēja, kad viņa vel kavējas. «Bet

nu ejiet!»
«Jā, jā,» Jete paklausīja un aizgāja svampodama. Bet tā lieta viņai izlikās

pārāk, aizdomīga, un tādēļ nenocietās, ķēkšai nesacījusi: «Tur nu notiek atkal kas!

Jā, jā, mūsu lielmāte ...»

Kad viņi bija iebaudījuši no priekšā celtā vīna un kūkām, baronese Ortrude

sacīja: «Tātad, mīļie bērni, kā jūs domājat?! Es Kristapu par viņa uzticamo

dienestu gribu pabalstīt ar zināmu naudas sumu. Tā viņam var noderēt kā. rīcības

kapitāls. Tā kā Kristapam līdz šim ar zirgiem bijusi darīšana, tad es domāju,
ka pareizais būtu, ja viņš iegādātos zirgus un raspuskas un uzsāktu ekspeditora
šefti. Kā tu domā, mīlīt?»

Kristaps noraustīja tikai kamiešus, jo viņš jau zināja, ko Ņina teiks. Pēdējā

pie sevis nodomāja: «Aha! Kristaps lai top par buržuju un izsūc savus strādnie-

kus!
..

.» Bet pret baronieti viņa pataisīja smuku kniksi, satvēra pateicīgi viņas

roku un noskūpstīja. «Ļoti pateicos jums, augstā kundze, ka jūs tik ļoti rūpē-

jaties par mūsu likteni
..

. Bet no tās ekspeditora būšanas gan
nekas nevar

iznākt! ...»
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«Kādēļ tad ne, mana mīļā?» baroniete ieminējās.

«Redziet, esmu kristīgā garā audzināta,» Ņina turpināja, «un es nevarētu to

paciest, ka mana vīra vadībā lopiņi tā tiek mocīti. Jūs zināt, smaga vezuma zirgu

liktenis nav karietes zirgu liktenis. Jūs zināt, kādi rupji un cietsirdīgi cilvēki ir

Jkučieri. Uzkrauj lielus vezumus un, kad lopiņi tos nespēj vilkt, tad apstrādā tos

ar pātagu! Esmu diezgan redzējusi šādus brutālus skatus! Dažreiz lopiņiem krūtis

paberztas cauras, viņi nekalti klūp
...

ak dievs, ak dievs, nē, es nevēlos vis! . ..»

Baroniete par viņas ierunu smaidīja. «Man liekas, mans bērns, ka jūs savās

tikumiskās jūtās esat pārāk vārīga. Zirgiem savā reizē vajag auzas, savā reizē tam

noder pātaga. Tas jau atkarājas no saimnieka, ka lai tam nebūtu krūtis cauras

un tas būtu labi apkalts . . . Bet es jau jums neuzspiežu. Ja nav luste, var jau
citu ko!

.. .
Var, piemēram, pieņemt kādu kolonialbodi un palikt par tirgotāju.

Es jūs gribu pabalstīt katrā virzienā ...»

«Paldies par jūsu lielo laipnību, augstā kundze,» Ņina pazemīgi «kniksēja»,
«bet ari tam ir savas ēnas puses. Mēs tādu pārdotavu varētu dabūt tikai pilsētas
nomalēs, kur visapkārt dzīvo nabaga ļautiņi. Mums tiem būtu jādod preces daudz

uz parāda, jo kā tu aizliegsi izsalkušiem?! Bet pie parāda piedzīšanas būtu

jālieto bārgi līdzekļi, tādēļ ka viņi nespēj maksāt. Tāda tirgotāja būšana ar svaru

un mēru, ak dievs, ak dievs! Lai tu cik taisni domātu, bet cik viegli tev var

pielipt netaisna kapeika! Esmu kristīgā garā audzināta un nevarētu to par savu

sirdi nest!
. . . Tāds tirgotājs, un lai viņš būtu tikai sīktirgotājs, ir tomēr» —

— — «tikai buržujs un izsūcējs,» viņa pie sevis nodomāja.

«Redzu, ka jūsu tikumiskās jūtas pārāk smalkas, mans bērns,» baroniete

smaidīdama sacīja, «vairāk, nekā tas priekš praktiskās dzīves noderīgs. Jums
būs ļoti grūti: dzīvei piemērojoties, jums būs daudz kas jāpārvar. Teorētiskā

tikumība un praktiskā dzīve ir katrs kaut kas par sevi. Teorētiskā tikumība ir

augsta un cēla, bet kas būs tāds vientiesītis, ka gribēs to visos sīkumos savā

praktiskā dzīvē piemērot?! Ikviens
ņem no dzīves, ko viņš var... Jā, tad es

nemaz nezinu, ko jūsu labā lai daru? ...»

Kamēr viņa par to brīdi padomāja, iestājās klusums. Ņina ar Kristapu
zīmīgi saskatījās un pakārstīja mēli.

«Man tomēr ir kaut kas padomā,» baroniete beidzot iesaucās, «un es ceru,

ka te jums nekas nebūs pretim! Kādā vietējā vācu biedrības namā ir svabada

kastelana jeb mājas pārvaldītāja vieta. Alga diezgan palaba, pie tam brīvs

dzīvoklis, apgaismošana, apkurināšana. Un citādi kungs par visu māju . . .
Nu,

ko jūs uz to sakāt?!
. .

.»

Ņina atkal rātni pakniksēja. «No sirds jums, augstā kundze, pateicamies par

jūsu lielo gādību. Te, kur ar augstiem kungiem un īstiem vāciešiem vien darīšana,

tā lieta ir citāda. Mēs pieņemam to vietu un jums ļoti pateicamies. . .»

«Priecājos ļoti, ka varu jums tomēr ar ko pakalpot!» baroniete apmierināta

sacīja. «Tikai nu jāzin, vai tā vieta vēl dabonama, un tādēļ lai Kristaps tūliņ
dodas ceļā. Došu viņam līdzi kādas ieteikšanas rindiņas, ar kurām pietiks. Jūs,
mana mīļā, pa tam pakavēsieties pie manis, kamēr viņš atnāk ar atbildi. Jo gribu
zināt, kā tad rīkoties gadījumā, ja vieta būtu izdota jau citam .. . Jūs pa tam

paskatīsieties manā garderobē, vai nav jums kāda piemērota šika cepure un kāds

kostims ...»

«Bet, augstā kundze,» Ņina kautrējās, «esmu audzināta kristīgi pazemīgā

garā — —»

«Nekas, nekas!» baroniete viņu pārtrauca. «Labs kostims un laba
cepure

sedz

arī labi kristīgu daiļumu. Tādēļ nepretojieties un nāciet . .
.»
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Viņa to vilkšus aizvilka uz savu garderobi, kamēr Kristaps devās ceļā. Tā

bija tāda vieta, kur mēdza pieņemt tikai īstu, pārliecinātu vācieti, un zem citiem

apstākļiem gan Kristaps ir ne sapņos nebūtu varējis uz to cerēt. Bet baroneses

fon cur Bimmelštein ieteikšana vilka tik smagi svara kausā, ka neviens neprasīja,
vai viņš latvietis vai krievs. Protams, vāciski jau arī viņš it labi runāja, un kas

tad arī varēja to sacīt, ka viņš nav «ein deutscher Mann»? Bet smagā kontrole,
kāda parasti tika lietota, šoreiz netika pielikta. Biedrības priekšnieks, kāds pazīs-

tams Rīgas patricietis un «eltesteris», viņam pasludināja, ka uz baroneses pro-

tekciju viņš vietā tiek pieņemts. Tāpat viņš atrakstīja atpakaļ baronietei dažas

rindiņas, kurās tai paziņoja par iznākumu un viņai ļoti pateicās par tās

pakalpojumu.
Kad Kristaps atgriezās atpakaļ, tas atrada Ņinu gandrīz priekā mirdzošām

acīm par divām greznām cepurēm un dažām robēm. Arī baroniete par labvēlīgo
atbildi bija visai iepriecināta. «Nu, bērni,» viņa sacīja, «tagad nu mēs būtum

kārtībā. Bet vienu lietu ziniet; jūsu kāzu sarīkošana ir mana darīšana
..

.»

Neraugot uz Ņinas pretošanos un kristīgi pieticīgo garu,
baronese Ortrude

nolēma, ka laulības notiks viņas namā, uz kurieni tiks ataicināts mācītājs. Pēc tam

tiks sarīkots kāzu mielasts, uz kura tā var ieaicināt visus savus radus un draugus.
Tikai viņai laikā vajag zināt, priekš cik personām klāt. Kristapam un Ņinai

cits neatlika kā to pieņemt, lai gan tie vēl nevarēja paredzēt, vai maz kādu

aicinās.

Tad baronese Ortrude viņus atlaida, Ņinu pie atvadīšanās nobučodama

apkārt un apkārt. Arī Kristapam viņa paplūkāja drusku pie auss un paplikšķināja

viņa vaigus.
Bagātīgi ar mantām apkrauti, tie ceļā uz mājām bija spiesti pieņemt fūrmani.

«Nu redzi,» Kristaps beidzot ieminējās, «tu negribēji nākt, —
bet vai nebija

labi? Kungi nemaz tik slikti nav, ar viņiem tikai vajag mācēt. ..»

«Nē, ka tā buržuju madāma tik liela zose būtu, to gan nebūtu domājusi!»
Ņina ironiski iesaucās. «Tagad es zinu, ko tādai zosei vajaga. Vajag tikai

glaimot, tad no viņas var visu .
.

.»

Lieta ņēma jau iepriekš stingri nospraustu gaitu. Kristapa un Ņinas laulāšana

notika baroneses fon cur Bimmelštein dzīvoklī, kur ieradās garīdznieks. Tikai nu

cēlās jautājums, kādā valodā viņam ceremoniju izdarīt? Ņina atbildēja, ka viņiem

vienalga, jo viņi saprot abas valodas un reliģijas lietās, ir neitrāli. Garīdznieks tad

izvēlējās vācu valodu, kas tad lietai deva ļoti jauku nokrāsu, jo klātesošie vācieši

noturēja jauno pāri par īstiem vācu «kleinermaņiem», pret kuriem viņu augstākiem

tautas brāļiem pienākas būt labvēlīgiem. No latviešiem jau arī nekādi nebija

lūgti, tikai Kārlis un Lūce. Pēdējā nu pēc ilgiem laikiem savam bijušam vīram

sniedza atkal roku un ar viņu izlīga. Viņi tagad ieskatīja viens otru par
brāli

un māsu.

Kā trešo viesi Kārlis un Lūce bija paņēmuši līdzi Lāčplēsi, kurš necik sen

bija dabūjis jaunu, melnu uzvaīciņu ar platu, baltu krāgu. Izskatījās tīri kā

muižnieku bērns. Vecā konsula kundze un arī mamzele Faustine Svīchelbein tīri

lekš viņa iemīlējās un nevarēja beigt apbrīnot skaisto bērnu. Bet dabūt viņu uz

klēpja,' glāstīt un skūpstīt bija veltas pūles! Tādam nodomam viņš ar

kājām un rokām, un pat ar dūrēm. . . Viņš palika savā spītīga, atturīga novēro-

tāja pozicijā pret visu šo sabiedrību un sfēru. Viņš sajuta, ka ta ir viņam

sveša, pretēja pasaule, kurā tas nevar justies kā mājās.
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No uzņēmīga izmeklētāja, kāds tas bija mājās, tas bija pārvērties par klusu,

atturīgu novērotāju. Te tik daudz gar sienām skaistu bilžu un pie griestiem karā-

jas glāžu vizuļojoši kroņa lukturi. Mājās tas būtu tūdaļ kāpis uz galdiem un

krēsliem un šīs jaukās lietas ar rokām apraudzījis. Jo šīs uzņēmības dēļ jau viņš
vien te atradās kāzās, lai

gan ne «sevišķi bija lūgts», ne arī pats tā gribēja.
Tikai Ērkulīša māte neuzņēmās atbildību par visu to, ko tas var nodarīt, kamēr

tēvs un māte nav mājās. Bet mātei par labu apmierināšanu viņš te nekāpa ne uz

galdiem, ne krēsliem, tikai lepni un vērīgi visu to no tālienes aplūkoja. Vācu

vecenes nodeva par viņu kritiku, ka tas ļoti «artīgs» bērns, izņemot to, ka neļauj
sevi glāstīt un skūpstīt.

Tātad kāzas nebija lielas, bet ļoti intimas. Ņina tika pielaulāta Kristapam

pēc visiem likumiem, pie kam mācītājs cieti noteica, «ka tam vīram būs būt tai

sievas galvai» . . . Tad nāca kāzu mielasts, pie kura baronese Ortrude, kad tai

bija jāpabaro savi domestiķi, pati apkalpoja. Bet mielasts tādēļ nebija sliktāks.

Mūsu latviešu viesi ilgi un diezin vai kad bija tā ko iebaudījuši. Tā viņiem, tie

varēja sacīt, bija īsta svētku diena!
..

.

Beidzot atnāca atvadīšanās stunda, daudz skūpstu un glāstu, gan īstu, gan

imitētu asaru
..

. tad katrs devās uz savu malu
.. .

Tā nu jaunā skolotāja bija glābta. Tagad viņa nu mierīgi varēja sagaidīt
savas dzimstības, nebīstoties ne no kādiem spaidiem un šikaniem un nezaudējot
neko no savas «morāliskās vērtības». Bērns viņai vairs nebija kauns, bet dieva

dāvana.

Ilgi jau nebija jāgaida
..

. viņai atskrēja brašs puika! Tas tamlīdz bija pret-

runa viņas uzskatiem, pēc kuriem, kā zināms, bērni nekas vairāk nebija kā sivēni.

Tagad viņa visu ko būtu uz miera atzīt, tikai ne to, ka viņas puika būtu pie-
līdzināms sivēnam. Ne vien tas, viņai tās puika likās būt daudz vairāk nekā citi

bērni. Jo vairāk tas apvēlās, jo interesantāks tas bija! . . . Tagad pacēlās kristību

jautājums. Tai nenāca ne prātā skriet tūdaļ pie «melnsvārča» un likt tam savu

bērnu kristīt! . . . Vajadzēja vēl padomāt, kā viņu saukt, un tādēļ kristību cere-

moniju pēc iespējas pagarināt. Bet pati viņa tam vārdu bija jau izraudzījusi:

«Varabalss». Jo balss viņam, ja tas laida vaļā visus reģistrus, patiešām bija
liela apmēra.

Priecīgais gadījums bija izpaudies arī uz fon cur Bimmelšteinu namu, un

tiklab vecā konsula kundze, kā arī baronese sirsnīgi ilgojās šo* jauno pilsoni
redzēt. Ņina tādēļ viņu nofotografēja. Pirms no priekšfrontes, un viņš tai likās

ļoti interesants. Tad viņa to nofotografēja sānis profilā — — arī tā viņš bija

ļoti interesants. Viņa gribēja to redzēt arī no pakaļfrontes un tādēļ nofotografēja
Varabalsi arī tā. Katrā virzienā viņš bija ļoti interesants!

Viņa nonesa ģīmetnes baronesei, kura pēc tām varēja it visos sīkumos

iepazīties ar viņas dēlu. Baronese bija ļoti iepriecēta, bet vēl jo vairāk vecā

konsula kundze. «Ak tu mīļš radījumiņš!» tā nevarēja beigt priecāties. «Kādas

gudras acis, kāda apaļa mutīte?! Bet kājiņa, lūk, še, gluži kaila . . . tā, nabadzīte,
salst

..
.» viņa noskūpstīja kailo kājiņu uz ģīmetnes. «Nekas, es tūdaļ adīšu

priekš viņa pāri siltas zeķes no kamieļu vilnas, un arī jaku un mici es viņam

noadīšu ...»

Se jāpiemin, ka vecā kundze no adīšanas vien dzīvoja un apdāvināja ar siltām

zeķēm un tamlīdz it visus savus pazīstamos.
Bet Ņina ar to vien neapmierinājās, lepna savā mātes priekā, viņa apdāvināja
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ar sava bērna fotogrāfijām arī citus radus, lai arī tie papriecājas. Šie citi radi

bija Kārlis un Lūce.

Nu, nekas, —
tie atrada viņas puiku par ļoti brašu un patīkamu.

Pārradās no ārzemēm barons fon cur Bimmelšteins, un pārradās arī baronese

Izolde no sava studiju ceļojuma.

Pēdējā savā dabā bija pavisam pārvērtusies. No agrākās draiskules un sporta

cienītājas vairs ne vēsts! Zirgiem tā vairs ne virsū neskatījās, tāpat arī kučierim.

Tai vietā tā ārzemēs bija mācījusies cienīt «garīgo sportu», būt reliģiozākai, nekā

vienkāršam kristīgam cilvēkam pienākas, slepenus rakstus tulkot, nākotnes valsti

un pastara dienu gaidīt, noklīdušas dvēseles atgriezt pie ticības uz dievu un

vispār dievbijību un tikumisku dzīvi veicināt. Viņa pieķērās ļoti okultismam, misti-

cismam un spiritismam un apmeklēja čakli seanses, kurās notika garu izsauk-

šana. Viss tas viņu pacēla pār materiālo ikdienu un īstenību. Viss tas tikai

stiprina cilvēkam ticību. Arī savā ārējā dzīvē tā mācījās būt nopietna, dievbijīga
labdarības dāma, tērpās kā žēlsirdīgā māsa vai atkal gāja, melni aizplīvurojusies,
prata svinīgi acis pagriezt uz debesīm un runāt svaidītu balsi. Viņa mācījās
tikuši apmeklēt nabadziņus un tos bagātīgi apdāvināt, nekautrējās arī no grēcinie-

kiem, kurus papūlējās dabūt uz īstā ceļa. Viņa prata noturēt arī dievvārdus, ko

pārbraukusi tūliņ izmēģināja pie baronu saimes, un visi atrada, ka tas ļoti
interesanti.

Ar vārdu sakot, baroni fon cur Bimmelštein no šī bērna piedzīvoja daudz

prieka. Jo Izolde visu to, ko bija redzējusi un mācījusies, gribēja tagad dzimtenē

izvest praktiskā dzīvē. Starp citu. un vispirms tā nodomāja sarīkot cirķeļus uz

stingri reliģioza pamata, kas lai apvienotu visus «kristīgos». Uzticīga Bimmel-

šteinu principiem vai, labāki sakot, no sava papa iedvesmota, tā ar šo ideālo

pasākumu lūkoja savienot kādu praktisku, politisku mērķi. Šiem cirķeļiem bija
noderēt par dažādo tautību apvienotājiem, it sevišķi par plaismas izlīdzinātājiem

starp vācu un latviešu labākām aprindām, jo, lai gan lielākā daļa «baltu» vēl

gulēja, tā sakot, dziļā vēsturiskā miegā, sapņoja tikai
par to, «kas bijis», un

lūkoja atgriezt atpakaļ laika ratu, tad tomēr saprātīgākie no viņiem, kā,_ piemē-

ram, fon Bimmelšteins, nojauta jau gaisā jaunas «sociālas pūsmas». Ārzemju

ceļojums pierādīja viņa nojautu par īstenību. Viņš bija aculiecinieks lieliem

sociālistu ielas gājieniem un ausuliecinieks viņu mītiņos, kā tie runā pret valdību,

zaimo pastāvošo kārtību un sēj naidu pret turīgām aprindām. «Ja viņu varā tas

stāvētu,» vācu muižnieki sacīja, «mēs visi karātos pie ielas stabiem!» «Ak dievs,
kā te tādas lietas iespējamas?!» viņš nodomāja un savā sirdī priecājās, ka viņa
dzimtenē tas tā nav. Vienkārt, krievu valdība ar stipru roku tādas lietas apspiestu,

un, otrkārt, tauta vēl nav tik samaitāta.

Bet
nu, pārbraucis mājās, tas atrada visu labāko sabiedrību uztrauktu, jo arī

te tauta bija galīgi saģiftēta! Vācu galvenā un vadošā avīzē «Dūna Zeitung»
vairāk ievadrakstos bija spilgti un plaši aptēlots, kāds gars tagad valda latviešu

sabiedrībā un presē. Vācieši jau gan arī līdz šim daudzināja latviešus par «sociā-

listiem» un nihilistiem, bet tā bija kaujas viltība, kas tika lietota aiz politikas.
Šoreiz atzīšanās bija nākusi no pašiem latviešiem, — raksta autors bija latvie-

tis, — un tādēļ nebija ko šaubīties, ka lieta patiešām tāda. Tur bija aptēlots,
•cik bīstamas ir «jaunās idejas» un kas viss aiz tām slēpjas. «Jaunā strāva» prot
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sociālismu sludināt «caur puķi». Cik viltīgi ar savu radikālismu tautai tuvojās.
«Dienas Lapa» un, kas tas raksturīgākais un bīstamākais, arī «Mājas Viesis»,
sirmais, dievbijīgais «Mājas Viesis», ar trumpetu skaņām un plīvojošiem karogiem
pārgājis «jaunās strāvas» pusē un palīdz «Dienas Lapai» tautu ģiftēt ar «jaunām
idejām» un Heines bezdievībām. Sī vēsts vāciešus uztrauca visvairāk, un tie

nolēma prasīt no Dr. phil. Arnolda Plates paskaidrojumu.
Tātad sociālisma vēji zem «jaunās strāvas» segas pūš latviešu sabiedrībā.

Tā ir sašķēlusies «labi domājošos konservatīvos» un «radikālos jaunstrāvniekos».
Ja tas tā, fon Bimmelšteins kalkulēja, tad vācu sabiedrībai nav nekāda iemesla

nīsties tālāk ar šiem «labi domājošiem», bet ar tiem jāizlīgst un jāvienojas pret

kopējo jauno ienaidnieku «sociālismu». leroči pret to ir vecu vecie, izmēģinātie:

kristīgs gars, tikumība, labdarība utt. Te nu Izoldes «cirķeļi» varēja būt īsti

vietā. «Kristīgie» jau pēc Kristus mācībām nešķēlās pēc tautībām; tur nebija

jūds, ne grieķeris, bet visi bija «dieva bērni» resp. tādas aprindas, kuras sa-

biedriskās dzīves priekšgalā un kurām visām vienādas saimnieciskās intereses.

Ļoti daudz tādu bija vācu sabiedrībā, bet arī latviešiem netrūka savu.

Bimmelšteins izlietoja visus savus agrākos sakarus un pazīšanās ar latviešu

aprindām. Tad vēl kā vienotājs loti noderēja reliģiozās tieksmes, kuras tāpat

piemitā latviešu labākām aprindām. Izolde apciemoja savu skolas draudzeni

Starpinu Hertu, kas tagad bija Pudiķa kundze. Viņa to, protams, ielūdza ar

visu vīru un tāpat vecos Starpiņus, kuri katrā ziņā apsolījās būt. Caur Hertas

vidutājību tā iepazinās ar «šiko» Mikentāla kundzi, kuras reliģiozās un miste-

riozās tieksmes bija tāli un plaši pazīstamas. Arī ar Krauklīša kundzi un viņas

Magoni tai izdevās nodibināt sakarus, jo nejauši ar tām bija bijusi kopā un

iepazinusies kādā spiritiskā seansē. Arī tās apsolījās piedalīties pie viņas cirķe-

ļiem. Krauklīša kundze, blakus minot, ar to domāja pakalpot arī sava vīra vei-

kala interesēm . . .
Tad vēl viņas piedabūja veco Mikentāl ķundzi un veco Kreiļa

kundzi, gleznotāja Kreiļa māti. Abas pavisam sirmas vecītes, kas ar lielāko

baudu bija izlasījušas Buša nākotnes valsts literatūru un ne bez svētām bailēm

gaidīja pastara dienu. Kreilene arī apliecināja, ka bez tam svētos rakstos stāvot,

ka tanī laikā, kad visas ežas būšot izartas un braukšot ar ugunsratiem, tad pas-

tara diena vairs nebūšot tālu. Tas viss jau sen bija noticis, un tādēļ pastara

dienai arī vajadzēja nākt!

No latviešiem tā vēl ielūdza kādu ļoti interesantu un apdāvinātu baptistu

runātāju Zilbermani, ar kuru bija iepazinusies kādā reliģiozā sapulcē. Neraugot

uz saviem jauniem gadiem, tas bija jau praktizējis kā pagānu misionārs Āfrikā.

Viņam tātad bija bagātīgi piedzīvojumi, ar ko ilustrēt savas runas reāliem pie-

mēriem. Pie tam viņa vaigs bija nopietns un žēlīgs, ar nelielu bārzdu kā pestītā-

jam, kura vaibstus tas pēc iespējas centās attēlot.

Saprotams, ka nedrīkstēja trūkt baronesei tik tuva un intima persona
kā Ņina.

Kristīgā garā audzināta, padevīgiem un pazemīgiem uzskatiem, tā varēja lietai

būt pat ļoti noderīga. Baronese Ortrude jau aizkustināja jautājumu, vai Izolde

nevar pieņemt Ņinu algā kā propagandisti savām idejām.
Vēl Izolde ieaicināja dažus luterāņu mācītājus, dažus dievbijīgus baronus,

pastara dienas sludinātāju fon Bemningenu un vēl tādas vācu personas,
kās bija

trinušās ap Bimmelšteinu namu, piemēram, mamzeli Svīchelbein v. c. Pašas

pirmās spices vācu sabiedrībā, lai gan šādu kustību labprāt redzēja un pabalstīja,

tomēr pašas aktīvi pie tās nepiedalījās.
Tātad tika sarīkots pirmais intimais, reliģiozais vakars Izoldes pārnākšanai.

lepriecinoša zīme, ka visi, kas bija aicināti, bija arī ieradušies līdz pēdējai
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personai. Bija ņēmuši vēl citus līdzi, kas visi tika sagaidīti kā mīļi viesi. Lielajā
zālē, kur vajadzēja notikt sapulcei, bija jau saliktas krēslu rindas, bet līdz sapul-
ces sākumam viesi tika lūgti ieņemt vietas blakus telpās. Mazajā zālē bija sarī-

kota bagātīga bufete, kur varēja dabūt tēju, uzkožamos un visu citu, protams,
bez naudas. Frakoti sulaiņi arī pienesa vajadzīgo klāt un izpildīja katra viesa
mazāko vēlēšanos. Pirms vajadzēja spirdzināt miesu, lai vēlāk jo sekmīgāk- varētu

spirdzināt garu.

Apmeklētāji, sastājuši pulciņos, dzēra tēju vai citu ko un savā starpā saru-

nājās. Vienā pulciņā bija sastājuši: vecais konsuls Rabemanis, viņa znots barons

fon cur Bimmelšteins, tirgotājs Starpiņš un viņa znots Pudiķis. Viņi pārrunāja
jaunāko laiku parādību «sociālismu», kurš bīstamā mērā sāk izplatīties.

«Man šķiet,» konsuls sacīja, «ka jauni laiki nāks arvien ar jaunām prasībām,
ar neizšķirtiem, sarežģītiem, mīklainiem jautājumiem, kuriem mums jāatrod atslēga.
Man šķiet, ka valdība darītu labi, ja tā visas šīs strādnieku prasības ņemtu vērā

un, ja maz vien iespējams, tās izpildītu. Ar to sociālismam būtu izrakts no kājām
pamats un tas pats no sevis sakristu.»

Starpiņš nezināja, ko uz tam sacīt, bet Pudiķis noliedzoši nogrozīja galvu.
«Atļaujiet man būt citādos uzskatos, konsula kungs,» viņš sacīja. «Valdība ar

šo dumpīgo kustību nedrīkst pieņemt ne mazāko kompromisu, jo — padod velnam

vienu pirkstu, viņš paņems visu roku! Izpildīsiet jūs sociālistu tagadējās prasības,
tie stādīs jums jaunas, vēl lielākas ...»

«Apetite nāk līdz ar ēšanu! . . .» barons iemeta.

«Kādu pamatu tad jūs viņiem gribat paņemt?» Pudiķis turpināja. «Es nezinu,

kā tas citās zemēs, bet mūsu dzimtenē tiem cita pamata nav kā vien nekaunīga

aģitācija! To sekmīgi apkarot vienīgi ar bārgiem sodiem un represijām. Ja visi

balamutes barveži būs aiz restēm, tad tautā būs miers!
. .

.»

Starpiņam trakoti patika viņa znota izskaidrojums, bet konsuls domīgi pie-
bilda: «Var jau būt, ka jums taisnība! Es tikai gribēju aizrādīt, ka mums ir

tiesība pieņemt, ka strādnieku šķirai, kura līdz šim vienmēr bijusi krietna, ir arī

vesels cilvēka prāts ieskatīt, ko var un ko nevar! Ka tai savas dibinātas prasības
un dzīves intereses, tas taču arī nav noliedzams.»

«Protams, ka tādas ir, bet tās jau arī tiek ievērotas un izpildītas,» barons

iemeta. «Te jau ir tikai runa par pārspīlēto un neiespējamo. Man tādēļ jāpiekrīt

Pudiķa kungam, ka sociālisms nav nekas cits kā ļaunprātīga aģitācija ar mērķi
gāzt valdību un pastāvošo kārtību. Ja tas nāktu pie varas, kur mēs visi paliktu?
Tā ir tā visbīstamākā no visām jaunlaiku parādībām. Mūsu baltiešu vācu

sabiedrībā sociālisms, protams, ir izslēgts, bet starp latviešiem tas, diemžēl,

izplatīts.»
«Man šķiet, ka tas ir importēts no Vācijas!» Pudiķis kairināts iesaucās.

«Ka jūsu sabiedrībā sociālisma nav, tam par iemeslu, ka aiz jums nestāv tauta,

kamēr aiz latviešu labākām aprindām stāv viss vairums latviešu tautas. Tikai,

diemžēl, ronas arī vācieši, kas palīdz propagandēt šo sociālismu starp latviešiem.

Vai tas ir smuki, kā Dr. Arnolds Plates ar saviem laikrakstiem rīkojas? Jūsu

pašu vācu prese to vairs nevar noklusēt ...»

«Dr. phil. Arnolds Plates ir devis savu paskaidrojumu, pēc kura tā lieta dabon

pavisam citādu nokrāsu,» barons paskaidroja. «Latvietis, kas minētos artiķeļus

ievietojis «Dūna Zeitung'ā», ir pats gribējis tikt pie Plates par redaktoru, bet

ticis atraidīts. Raksts tādēļ jāieskata kā atriebības akts; konstatēti rupji faktu

sagrozījumi un blakus lietas paceltas par to galveno. Tā ir bijusi vienīgi nezinā-

šana un pārskatīšanās no «Dūna Zeitung» redakcijas puses, ka tā šo melu
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rakstu pavisam uzņēmusi. Kā tad jūs varat iedomāties, ka Dr. phil. A. Plates

kā patriciets būtu pieietams šādiem zemiem ieskatiem?»

«Jā, bet «Dūna Zeitung'ā» tas stāv melns uz balta,» Pudiķis pastāvēja.

«Un Plates paskaidrojums ari bija tāds, kas uz pašu lietu nemaz neiegāja.»
«Dr. phil. Plates mums devis savu goda vārdu, ka tas tā nav, un mēs viņam

pilnīgi ticam,» barons paskaidroja. «Lietā tuvāk ieejot, tam būtu jānododas ar

«netīras veļas» mazgāšanu, kas nav džentelmeņa cienīgi. īr konstatēts, ka iesūtītā

raksta autors ir cilvēks ar ļoti demagoģiskiem uzskatiem un tiek turēts pat aiz-

domās kā sociālists. Lūdzu tādēļ latviešu sabiedrību viņa smēram nepiegriezt
nekādu vērību . . . Ka sociālisms sastopams ne pie mums, bet starp latviešiem, to

es arī neieskatu kā apvainojumu visiem latviešiem. Ne ari tādēļ sociālisms mums

mazāk bīstams. Sociālisms ir internacionāls un nerēķinās ar tautībām. Sacelšanās

gadījumā tas griezīsies vispirms pret mums, vāciešiem — —»

«Tas būs tikpat kā «āmen» baznīcā!» Starpiņš iemeta.

«Tādēļ mums jāiet visiem kopā pret kopējo ienaidnieku,» barons turpināja.
«Valdības iestādēm, vācu un latviešu labākai sabiedrībai. Tā kā starp mums,

vāciešiem, sociālistu
nav, mēs varam mazāk darīt kā latvieši. Mums viņu vadoņi

nezināmi, mēs tikai meklējam, kas viņu vadoņi, un nezinām, no kurienes vējš pūš.
Latviešiem turpretim šiem vadoņiem vajag būt diezgan tuvu pazīstamiem, tādēļ
ka tie starp viņiem dzīvo. Es domāju, ka latvieši te lietai var ļoti pakalpot . ..»

«Un kādā ziņā, ja es drīkstu lūgt?!» Pudiķis ievaicājās.
«Es necik sen runāju ar ģenerāli Andrejanofu,» barons turpināja, «jūs zināt,

viņš ir žandarmērijas priekšnieks. Es viņam jautāju, vai viņam nav nekas zināms

par vietējo sociālisma kustību un kādēļ valdība tik maz dara? Kādēļ tie vadoņi
un spicfīreri netiek apcietināti? Viņš man atbildēja: viņam it labi zināms, ka te

pastāv sociālisma kustība un diezgan plašos apmēros. Apcietināt vadoņus būtu

nieks, tikai pirms jāzin, kas viņi un kur viņi. Žandarmērijai līdz šim tas nav

izdevies izzināt. Te nu latvieši valdības iestādēm varētu lieliski pakalpot un pie-

nest par katru šaubīgu un aizdomīgu cilvēku ziņas ...»

«Vo, vo, vo, tā ari Veinberģis raksta!» Starpiņš sajūsmināts iesaucās. «Visus

tos Pūcīšus un «Dienas Lapas» melnos nodot augstai valdīšanai. Mēs viņus
taupām, viņi mūs netaupīs — —»

Pudiķis viņam piemina ar kāju, piegrūda ar roku sānos un piespieda apklust.
«Ja es barona kungu pareizi saprotu,» tas pietvīcis attrauca, «tad viņš vēlētos,
lai latvieši uzņemtos uzdevumu, ko parasti izpilda algoti profesionāļi un netiek

diezin kā cienīti. Lai nu visu ko, bet to nu gan no latviešiem prasīt nevar! Tāda

rīcība nebūtu džentelmeņa cienīga. Protams, ka latvieši neatteiksies darīt visu,

lai bīstamo kustību apkarotu, bet šāda prasība mums nu gan kategoriski jāat-
raida ...»

«Es jūs pilnīgi saprotu un jums piekritu,» sirmais konsuls mirdzošām acīm

uz Pudiķi nolūkojās. «Tādus cilvēkus gan izlieto, bet viņus necienī...»

lestājās brīdi neomulīgs klusums. «Es nezinu!» barons skrullēja savas sirmās

ūsas. «Man šķiet, ka cilvēks, kas gādā par
valsts un līdzpilsoņu drošību, ir tāpat

cienījams goda vīrs ...»

Turpat. blakus šis sociālisma jautājums bija sacēlis asas debates starp sievie-

tēm. Mamzele Svīchelbein domāja, ka visa ļaunuma cēlonis esot tas, ka latvieši

vairs nepaliekot pie tēvu tēvu arkla, bet nākot uz pilsētām, gribot piesavināties

kādas gudrības un iestājoties pat universitātēs. «Aile Letten studieren, aile dumme

Jungen's studieren!» tā guģojās, tā ka sarunas notika vācu valodā.
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Par to latvietes jutās loti aizskartas un apvainotas. Neraugot savu vājo valo-

das prašanu, Kreiļa kundze stājās viņai pretim. «Vie, vie mein' Sie?! Deutschen

allein Bildung notig, Letten nicht notig?! Aha, Mamzel, das ist nicht sol. ..»

Un Magone skaidrā, korektā vācu valodā sacīja: «Tad jau iznāk, ka vācie-

šiem tikai vieniem tiesība uz augstskolas izglītību, bet latviešiem tā būtu pilnīgi

jānoliedz... Na, es pateicos!»
Krūtis viņai aiz sašutuma viļņojās, tāpat arī Hertai.

«Nedzirdēta insinuācija!» pēdējā iesaucās. «Tad jau iznāk, ka studētie lat-

vieši ir tikai sociālisti un gāzēji. Vai tiešām tādi var būt vietējās vācu sabiedrības

uzskati ?»

«Nekādā ziņā ne!» junkurs Kuniberts pasteidzās viņu apmierināt. «Mamzele

savos uzskatos novecojusi un nevar sekot laika garam. Albernes Zeug! Latviešu

studētie ir taisni tie, ar kuriem mēs gribam un varam saprasties. Tie taisni var

būt mūsu biedri cīņā pret sociālismu ...»

No visām pusēm sarātā mamzele zem savas raga brilles taisīja tādu vaibstu,

it kā būtu degunu nolauzusi. Bet Herta nevarēja vēl viņai piedot. Tā piebilda
vēl, ko no sava vīra bija tik bieži dzirdējusi: «Tie, kas pārmet latviešiem sociā-

lismu, lai neaizmirst, ka «sociālisms» ir vācu izgudrojums un ievests pie mums

pār robežu ...»

Zilbermanis ar dažiem citiem baptistiem turējās sānis un nekādā politikā
neielaidās. Bet arī viņam netrūka piekritēju un apbrīnotāju. Abas vecītes, Krei-

lene un vecā Mikentāliete, viņam ziņkārīgi tuvojās un gribēja ar viņu tuvāk

iepazīties.
«Ak tu žē, ak tu žē!» Kreilene viņu apbrīnoja. «Jauns cilvēks, kā tu tik agri

jau tam kungam esi piegriezies?! Citi ir jau taisni tanīs trakuma gados...»
«Mans Jēzus mani aicina, mana māsa!» Zilbermanis svētsvinīgi atbildēja.

«Ne es uz tevi šodien runāšu, tas kungs runās iekš manis!»

«Jā, jā,» Mikentāliete nopūtās, «viņš staigā sava pestītāja pēdās. Un tas dod

viņam spēku.»

«Jā, mās,» kāds no baptistu brāļiem steidzās paskaidrot, «tas kungs iekš

mums visiem dara brīnumus! To es piedzīvoju pie sava jaunākā bērna, 11 gadus
vecās meitiņas. Mūsu draudze bija sarīkojusi vispārēju vakaru, pie kura varēja

piedalīties arī visi, kas nebija mūsu draudzes locekļi. Tur bija izskaidrošana par

dieva būtību un spēku un tika nodrukātas lapiņas ar uzsaukumu: «nāciet visi un

dzirdiet!» Tās lapiņas mums bija jāizplata, un katram brālim un māsai tika

nodota sava tiesa. Tā kā man dienu jāstrādā fabrikā, tad savas lapiņas varēju
cerēt izplatīt tikai pēc darba laiķa, pa vakariem. Bet mans mazais meiteniņš, —•
neviens to viņai nebija teicis, ne vēlējis, ■— paņēmis lapiņas un iznēsājis tās pa

apkārtējām nomaļu mājām, nebīdamies ne no nikniem suņiem, ne no ļauniem
cilvēkiem! Izdalījis visas un vēl mutes vārdiem piekodinājis: «Nāciet visi un

dzirdiet!»

Tad nu es viņai jautāju: «Kā tad tu, bērns, nāci uz tam? Tev taču neviens

nekā nebija teicis?» «Kāda balss man iekšā sacīja: dari tā, un es tai paklausīju,»

viņa atbild. Tad es tūdaļ nopratu, ka tie ir dieva darbi, kritu ceļos un pateicos

tam kungam, ka viņš tik lielu žēlastību parādījis pie mana bērna, dodams viņam
tādu prātu. Jo tā sēkla, ko mans bērns bija kaisījis, nebija kritusi uz visai

neauglīgu zemi...»

Patlaban atskanēja zvans, kas aicināja uz lielo sapulces zāli, un visi devās

turp. Vecais konsuls un tā kundze tika. sēdināti pušķotās goda vietās; viņiem
blakus ieņēma vietas barons fon cur Bimmelšteins un baronese Ortrude. Citi
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ieņēma sēdekļus, kā nu kurais pietika, un visai nelielā zāle mazpamazām pildījās.

Jo pienāca vēl arvienu jauni viesi, starp tiem arī paklīdušais baronelis Egons
fon Bimmelšteins

.
.

.

Baronese Izolde vēl pārlaida skatienu pār sapulci. Viņa šoreiz bija tērpusies
vecvācu nacionālā uzvalkā, augstu krāgu, slēgtu kaklu, augsti pufētām krūtīm,

platām gūžām, ar obligāto atslēgu, bunti un tašu pie sāniem. Arī galvas segs bija
stilam piemērots, tā ka redzama bija tikai puspieres, apaļais vaigs un sārtās

lūpas. Ar vārdu sakot, glīta, kairinoša parādība, uz kuru sapulcējušies nolūkojās
ar labpatiku, bet vecāki, vectētiņš un vecmāmiņa — ar lepnumu.

Kad visi bija vietas ieņēmuši un zālē iestājās klusums, tā kāpa katedrī un

atklāja sapulci. Viņa paskaidroja, ka še sapulcējušās vairāk tautības. Daži te

vāciski neprotot vai vāji protot. Bet priekš dieva visi esot vienādi. «Tur nav ne

jūds, ne grieķeris, nav ne vācietis, ne latvietis. Kā vāciete es, protams, jūtu kā

vāciete un runāju, vāciski. Bet, ja rastos kāds, kas savas domas gribētu izteikt

latviešu valodā, tad lūdzam viņu to darīt.» Zilbermaņa kungs pat latviešu valodā

noturēšot savu priekšlasījumu. Viņa pieņemot, ka pat tie vācieši, kuri tekoši

latviski nerunā, šo valodu tomēr tik daudz pārvaldot, ka varēšot sekot runas

saturam. Tāpat arī latvieši sapratīšot tai pašā mērā pa vāciski.

Daudzas vācu madāmas gan īgni nošķobīja lūpas. «Was sind das fūr

Konzessionen?»

«Tā ir gan patiešām liela pretimnākšana latviešiem no mūsu puses,» Izolde

turpināja. «Bet, kā jau sacīju, dieva priekšā mēs neesam vācieši un latvieši, mēs

visi esam viņa bērni. Protams, ka tādēļ mums vēl nav jāatmet savas īpatnības un

tautība; būdama vāciete, es kā vāciete domāju un jūtu. Tomēr mēs visi esam

kristīgie, —- es te domāju patiesi kristīgos, — un kristīgiem ir tikai viens mērķis:
viens kungs, viena ticība, viena kristība! Tiem pienākas arī šo ticību un kristību

izplatīt. Vācu kristīgie arī nesa latviešiem šo ticību un kristību, un tādēļ latviešu

kristīgiem to būs atzīt. Tādēļ mēs griežamies pie it visiem kristīgiem, neskatoties

uz tautību un stāvokli: nāciet visi, mēs esam brāļi un māsas iekš tā kunga! Mums

nebūs vienam otru nīst, bet saprasties un vienam otru mīlēt. Mīlestība ir stiprāka

par katru kūdīšanu un naidu. Lai mēs meklējam viens otru. un atrodam! Lai tiek

izlīdzinātas visas vecās plaismas un aizspriedumi. Jo kā patiesiem kristīgiem
mums visiem sagatavotas vienas debesis.»

Oho!» atkal dažas vācu sejas skeptiski nosmīnēja. Nav nekāda prieka dzīvot

ar bauriem vienās un tais pašās debesīs .
.
.

«Tādēļ pacietīsim viens otru, mīlēsim viens otru,» Izolde nobeidza. «Tas

kungs lai mums palīdz it visiem!»

Aplausi bija skaļi un vispārīgi, tomēr līdz ar to pie dažiem vēl arvien bija

manāms skeptisks smīns.

Izolde vēl tālāk paskaidroja, ka šais vakaros nebūs paredzēta vienīgi dieva

lūgšana, bet jo vairāk reliģiski un arī pasaulīgi priekšlasījumi par spiedošiem
dienas jautājumiem un arī deklamācijas un priekšnesumi. Pēc dienas kārtības nāk

kā pirmais viņas vājās deklamācijas.
Vai viņa var uzdrošināties tās priekšā celt?

«Lūdzam, lūdzam!» auditorija it kā vienā balsī atbildēja..

Tzolde, nostājusies pozā, iesāka:

«Von allen Mādchen m der Welt

Das deutsche mir am besten gefāllt,
Ist gar ein herzig Veilchen;
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Es duftet, was das Haus bedarf,

Ist nicht wie Rose dornenscharf,

Und blūht ein artig Weilchen.

Von allen Frauen m der Welt

Die deutsche mir am besten gefāllt,
Von innen und von außen;

Sie schafft zu Hause, was sie soli,
Die Schūssel und die Wiege voll,

Und sucht das Glūck nicht draußen.»

(No visām meitām pasaulē vācu man patīk vislabāk, ir ļoti sirsnīga vijolīte;
tā smaržo to, kas mājai vajadzīgs, nav tā kā roze asiem ērkšķiem un zied labu

laiciņu. —

No visām sievām pasaulē vācu man patīk vislabāk, pēc iekšienes un ārienes;

viņa gādā mājās, kas tai vajadzīgs, pilnas bļodas un pilnus šūpuļus, un nemeklē

laimi uz ārieni.)

Skaļi aplausi. Garais junkurs Kuniberts Rabemanis cik varēdams ar savu

savītušo roku sita plaukstas un sajūsmināts sauca: «Bravo, bravo!» Latvietes gan

nebija tā sajūsminātas, tomēr Krauklīša kundze piebilda: «Itin pareizi, bet to

tikpat labi var sacīt arī par latviešu jaunavām un sievām. ..»

«Aber, ja doch!» blakus sēdošais vācu barons tai paskaidroja. «To latvieš

tok. ir to paš vāc kultur ...»

Vecā konsula kundze, līdz asarām aizkustināta, mirdzošām acīm nolūkojās uz

deklamētāju. «Ach dv niedliches, liebes Ding!» (Ak tu daiļā, mīļā būtne.)
Kad auditorija bija nomierinājusies, Izolde ņēma atkal pozu.

«Die Emanzipierte.» (Emancipētā.)

«Was hab ich nun? Beweinenswerter Tausch!

Ervvacht aus diesem Wonnenrausch,
Was ist von diesem Engel mir geblieben?
Ein starker Geist m einem schvvachen Leib,
Ein Zvvitter zvvischen Mann und Weib,

Gleich ungeschickt zum Herrschen und zum Lieben,

Ein Kind mit eines Riesen Waffen,
Ein Mittelding vom Weisen und vom Affen!

Um kūmmerlich dem stārkeren nachzukriechen,

Dem schoneren Geschlecht entflohn,

Herabgestūrtzt von einem Tron,
Des Reizes heil'gen Mvsterien entwichen,

Aus Cvthereas gold'nem Buch gastrichen,
Fūr — einer Zeitung Gnadenlohn.»

(Kas man nu ir? Apraudama maiņa! Pamodies no šī laimes skurbuma, kas

man no šī eņģeļa palicies? Stiprs gars vājā miesā, trešais dzimums starp vīrieti

un sievieti, tikpat neveikls valdīt, kā mīlēt. Bērns ar milžu ieročiem, vidus pakāpe

starp gudro un pērtiķi! Lai bēdīgi rāptos pakaļ stiprākam, izbēdzis no skaistā

dzimuma, nogāzts no troņa, atrauts no kairuma svētām mistērijām, no Cvthereas

zelta grāmatas strīpots, par — kādas avīzes nabaga algu.)
«Das hat Friedrich von Schiller geschrieben!» Izolde savas deklamācijas

beigās paskaidroja.
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Aplausi vēl jo skaļāki un pilnīgi vienbalsīgi. Sieviešu emancipācijas jautā-

jumā te tiklab vācu, kā latviešu aprindām bija runāts taisni iz sirds. Arī Krauk-

līša kundzei te nebija neko piezīmēt, te tikai varēja piekrist.
«Mana mīļā meitiņa!» konsuls Rabemanis piecēlies Izoldi sirsnīgi uzrunāja.

«Pārliecinājušies, ka tavi sabiedriskie mērķi un principi katrā virzienā ir veselīgi
un veicināmi, es un vecmāmiņa turam par savu pienākumu pabalstīt tavu darbību

mazliet ar materiāliem līdzekļiem. Se būs, mana mīļā Izolde
— —»

Izvilcis no savas krūšu kabatas bankas čeku grāmatiņu, tas kādā lapā ko

ierakstīja, to izplēsa un pasniedza Izoldei. Tā bija smaga suma!

Aizkustinātā Izolde nokrita priekš vecmāmuļas uz ceļiem, skūpstīja viņas

rokas, kamēr atkal tā glaudīja viņas matus. lestājās tīri aizkustinošs brīdis.
«Tavs

papa un mama arī tev nepaliks parādā,» barons no savas puses piebilda.
«Redzu, ka tu pie lietas esi ķērusies ar dziļu pārliecību, veiklību un saprātu ..

.
Bet nu esi tik laipna un turpini sapulci! ..

.»

Tagad bija vārds kādam ārzemes misionāram, dedzīgam runātājam, kupliem,

plīvojošiem matiem un aizraujošu temperamentu. Vācu valodā viņš cēla priekšā
savu tematu «par laika zīmēm» un nopietnībām un norādīja, ka dievs drīzi vien

turēs bārgu norēķinu ar grēcīgo Eiropu. Vēl lēnais miers izplata savu scepteri

pār zemi, vēl mēs baudām kultūras labumus, un optimisti vēl arvien cerē uz cil-

vēces attīstību. Tomēr tumšā zemes dunoņa liecina
par varenu spēku darbību.

Gluži kā pirms zemes trīces sastrēgumi sāk trīcināt Eiropu. Biežie kari, kuri

notiek drīz te, drīz tur, gan uz acumirkļa atvieglo sastrēgumus, bet ilgam viņi
neder. Kur gan ceļas šis sastrēgums? Tautas mierīgi sacenšas, dzelzceļa tīkli

izvadā ražas, izlīdzina pārpilnības un trūkumus. Visi runā par tautu nākotni; tām

vairāk dzīves prieka nekā agrāk. Izglītība ir augsta, un zinības norāvušas pēdējo
aizkaru dabas noslēpumiem.

Un tomēr mūsu kultūras miers ir tikai no redzes tāds. Pasaules tirdzniecībai

kremt saknes rūgtais sacensības naids. Tautas vairs nenovīd viena otrai dienišķo

maizi, nenovīd viena otrai gaisu, kuru tās elpo. Valsts vīru optimisms vairs nespēj
tautai aizsegt tuvā pasaules kara briesmas. Nevajaga būt pareģim, lai nojaustu,

ka Eiropai tuvojas negaiss. Baudu līdzekļi tiek izvesti ar ārkārtēju smalkumu,

lai varētu cik necik pakutināt uzdzīvotāju nervus. Skolu prasības tik augstu

saskrūvētas, ka tās kliedz pēc reformām. Baznīcas dzīve sapinusies estētikā, un

neticība arvien vairāk izplatās. Vīri, kuri norāvuši pestītājam no pleciem dievišķā
cilvēka purpuru, Kristus noliedzēji un bībeles nīdēji ir dienas varoņi un tiek

slavēti kā zinātnes spīdekļi.

Kā tāļš pērkons dūc sociālistu grāvieni. Miljoniem strādnieku saceļas ar

īgnumu pret īpašniekiem, un viņu lozungs ir: pasaules revolūcija! Viņu vadoņi
skaidri un nepārprotami izteikušies, ka nevēlas reformas, bet tagadējās sadzīves

kārtības gāšanu. Miljoni viņiem skaļi piekrituši un lauzuši jau zizli par krustu

un viņa mācībām. Tā sauktie zinātņu vīri jau apstrādājuši nākamo pasaules

revolūciju. Vai mēs lai savai slimai kultūrai pareģotu cerību? Tad mēs būtum

nelgas.

Mostieties, guļošie sargi! Brīdiniet tautu, pārbaudiet laiku! Eiropas tautu

grēkiem sekos drīzi dieva aprēķināšanās ar mums. Mēs apzinīgi grēkojam pret

reformācijas gaismu, pret bībeles gaismu, pret misiones gaismu, pret svētdienas

sprediķu gaismu, pret apziņas un dziļākas izglītības gaismu. Reformācija zūd un

tiek ziedota moderniem dienas elkiem. Viņai var uzsaukt: «Kā tu esi no debesim

nokritusi, tu skaistā rīta zvaigzne?» (Ez. 14., 12.) Tu tauta, kas stāvēja par
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Eiropu kā spožā, apsolītā rīta zvaigzne, kad Roma aptumšoja tautas melnā ēnā.

(Te domāta vācu tauta.)
Bībelei par spīti tūkstoši lauž laulību un apdullināti guļ pasaules prieka

čūskas apkampienos. Tie iedegas bardzībā, kad tiem atgādina kādu dieva bausli.

Viņi pareģo galu ienīstai krusta reliģijai un lād viņas mācītājus. Tagadnes apgrē-
cība nav mazāka kā vidus un pat pagānu laikos. Jaunavu un bērnu pārdošanās,
vīriešu negods, elku un velna kalpība, burvība, maucība un citi netikumi ir pilnā
gaitā. Jā, viņi pat droši un nekaunīgi spītē valdībai un uzstājas kā cilvēces brī-

vestības tiesības. Brīvā mīla ir socialrevolucionaru pirmais ticības loceklis, un

laulības svētums top apsmiets. Sievietes, kurām no kauna vairs nav ne ēnas, iedro-

šinās ar dubļiem apmētāt šo svētumu.

Bet dieva roka stāv aiz ritošā laika rata un loka tautu likteni. Viņš sāks aprē-
ķināties. Kur viņš iesāks? Dieva tiesai jāiesākas pie dieva nama. Dieva mīļākiem
bērniem vispirms jātiek padotiem viņa kritikai un tiesai. «Jūs nevarat dievam

kalpot un mantai.» (Mat. 6., 24.) Patiesība ir, ka daži kristīgie locījušies priekš
zelta teļa. Atkal citi mīlinājušies ar kapitālismu, šo moderno nezvēru, slēguši pat

naudas precības un šādai savienībai izlūgušies dieva svētību. Neesiet naudas kalpi!
Atsvabinieties no nīcīgā zelta ar dāvanām, bagātīgi pabalstīdami dieva valstību.

Citādi nākošā vētra jūs visus noslaucīs! Labāk atteikties no cilvēku mākslas, cik

skaistas tās arī nebūtu, nekā atteikties no dieva žēlastības. Dievs vairāk jāmīlē
nekā viņa nams.

«Pat jūsu baznīctorņa baļķiem
Vēl priekšā dusmu diena stāv!»

Paldies dievam, ka mums vēl vesela rinda krietnu teologu, kuri ar visu sirdi

nododas tautas pareizai vadībai. Tomēr liela daļa no garīgiem vadoņiem tapuši

par pavedējiem. Dažas augstskolas tapušas par liberālās neticības pilīm. Tur top

bībele graizīta un ar bēdīgu drošību apstrādāta. Tur top krietnākās grāmatas
izskaidrotas par neīstām. Kristum tiek novilkta dievišķā kundzība un uzvilkts

cilvēka lupatains purpurs. Dievs nav tēvs! Kristus nav pestītājs! Bībele nav die-

višķa grāmata! Grēki ir iedomas! Liberālā teoloģija satriec morāli un apdullina
apziņu.

.
. Bet gan jau dievs aprēķināsies ar teoloģiskiem demagogiem. Kad

atriebšanās diena nāks, tad maldu mākslas sakaltušie lauri sabirs putekļos! Jau-
nas «attīstības» domas izrādīsies par muļķu valodu, jo pret bargo patiesības klinti

sašķīdīs drupās šīs papīra mācību būdiņas. «Vai tiem, kuri labu sauc sliktu, kuri

iztaisa no gaismas tumsu un no tumsas gaismu. ..» (Ez. 5., 29.)
Tālāk dievs turēs norēķinu ar kapitālismu, runātājs turpina, auditorijai vis-

pārīgi un dziļi sakustoties. Kapitālisms, viņš sacīja, līdzinās jūras nezvēram, kas

ar saviem neskaitāmiem taustekļiem pievelk sev visu klāt, kas tikai nāk viņa tu-

vumā. Nekad šis briesmonis nav bijis tik stiprs un rijīgs kā tagad. Nekad vēl

starpība starp milzīgo bagātību un kliedzošo nabadzību nav bijusi tik asa. Kur

miljonāru meitas staigā, spicēs un dārgakmeņos tērpušās, tur simtiem zīdaiņu mirst

badā, tādēļ ka izsalkušo māšu krūtis izžuvušas. Kur «kristīgais» anglis par vienu

buldogu samaksā 20.000 rbļ., tur nabaga sērkociņu pārdevēji nosalst uz baznīcas

trepēm. Pārgalvīgā ātrumā skrien bagātnieku automobiļi, sabrauc nabadziņus un

aizdrāžas tālāk. Tā ir modernā kapitālisma aina. Sociālais jautājums nav vis

cēlies no tukša trakuma. — (Atkal dziļa sakustēšanās un redzams nemiers audi-

torijā.) — Ir
par daudz liela starpība starp bagāto un nabago. Vīrs, kas stundā

nopelna tūkstošus, roku nepakustinādams, nesaprot bālo fabrikas strādnieku. Mil-

jonārs, kas savas vasarnīcas ierīkojis pasakainā greznumā, negrib zināt par tum-
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šajiem, mitrajiem pagraba dzīvokļiem, kuros perinās diloņa un citu nabago sērgu

baciļi. Māju spekulants, biržas mākleris, lielrūpnieks un preču noliktavu īpašnieks
nejautā pēc tam, kā nabaga zemnieks vai rokpelnis velk savu dzīvību. Tāda ir

šolaiku zelta vara. Kas dejā ap
zelta teļu netiek vairs līdzi, tiek samīts dubļos.

Bagātnieks, kurš lād sociālismu un nicina strādnieku, negrib tomēr atzīt, ka viņa
milzu bagātība ir tā, kas saceļ šķiru un naida garu. (Atkal nemiers auditorijā.)

Bet dievs ir taisns, kad bagātības grēka mērs ir pilns, tad nāk norēķins.

Mūžīgais nav piekukuļojams. Viņš nepazīst personību. Savā vārdā viņš jau
ielicis paragrāfus pret bezdievīgo, cietsirdīgo kapitālismu. «Vai tiem, kas rauj

namu pie nama, krāj tīrumu pie tīruma, kamēr vietas vairs neatliek un ka jūs
paliekat vienīgie iedzīvotāji zemē. Tas kungs Cebaots saka manās ausīs: tiešām

daudz namu būs postā, lieli un skaisti, bez iedzīvotājiem.» (Ez. 5., 8., 9.)
Lēnām, bet droši padebeši ir savilkušies, kuri izgāzīs savus grēku plūdus pār
moderno naudas karaļu galvām. Jo naudas varas Bābeles tornis nespītē tikvien

kā līdzcilvēcei, tas arī ieskatāms kā augstprātības apliecinājums pret dzīvo dievu!

Viņš mēģina nodibināt pasaules trestu, lai visu pārvaldītu ar savu dzelzs likumu.

Bet jūs, lepnie zelta karaļi, tas, kurš sēd debesīs, smejas par jūsu varu! Viņš
liks laupītājiem atkal nolaupīt laupījumu un gāzīs lepno naudas torni. Jūs ne-

dzīvojat no naudas, bet no maizes, ko tas kungs liek uzaugt. Lielā pasaules
Bābeles krišana nāks ar garīgās Bābeles krišanu, un burvju vārds «nauda» būs

noskanējis. Spožo veikalu laiks ilgi vairs nevilksies. Tad dievs sakopos savus

skaitļus un izteiks savu spriedumu. Tad piepildīsies vārdi: «un tirgotāji raudās

un žēlosies, jo neviens vairs nepirks viņu preci, dārgakmeņus un pērles, un dār-

gus audumus, un purpuru, un zīdu, un sarkanumu, un visādus smaržīgus kokus,

un visādus traukus no ziloņkaula, un visādus traukus no dārga koka un vara, un

dzelzs, un marmora.» (Jāņa par. 18., 11., 12.) Tuvie pasaules kari un revo-

lūcijas trāpīs kapitālismam pa galvu, un tad bagātnieki kauks. Tad dievs aprē-

ķināsies ar viņu grēkiem.
Tālāk dievs turēs taisnu tiesu ar sociālismu. (Auditorija uzreiz kā atvieglota

uzelpoja.) Sociālā kustība ir dieva mājiens bagātniekiem. Tā daža netaisnība

ir sarūgtinājusi strādniekus; «marseļjezei» daža laba skaņa dota no augšienes.
Kliedzieni pēc brīvības un taisnības, un biezāka maizes rieciena bieži vien bi-

juši patiesi kliedzieni. Tomēr līdzās visām taisnīgām prasībām sociālistu lēģerī

ir rūgts naids pret citādi domājošiem. Sociālās kustības galvenie dzenuļi arvien

vairāk sanāk naidā pret kristīgo reliģiju un pilsonisko kārtību. Atklāti un klaji
sociālistu partijas vadoņi atzinuši bezdievību, un «tautas prieks tās runas dēļ

bija liels». Aizraujošiem vārdiem viņi uzgriezuši kristīgumam vainu par ne-

taisnībām. Un dimdoša piekrišana bija viņu alga. Tagad nu no dieva atvilktās

masas sacēlušās niknās dusmās pret baznīcu un reliģiju. Briesmīgām bangām

līdzīgi trako partiju naids. Tēvijā ir miljoni, kas negrib atzīt tēviju un miera

laikā sludina karu pret pastāvošo kārtību un kultūru. lenaids vienmēr ir kas

velnišķīgs.
Var jau būt, ka sociāldemokrātija uz kādu īsu laiku iegūst valdību. Dievs

viņus var izlietot par savas tiesas ieročiem. Bet caur to neatkrīt viņu atbildība.

Kad naida mērs būs pilns, tad grozīsies sociālistu karte. Dieva dusmas viņus

piepeši padarīs par
vēl lielākiem vergiem, nekā tie bija agrāk. Nākošais Anti-

kristus gāzīs sociālās masas un pārmācīs tās nevis ar pātagām, bet skarpijam.

īstais dzelžu valdnieks tikai vēl nāk. Militārismam virs zemes nebūs gala, iekams

Kristus uzcels savu miera valsti. Bet tautas vadoņiem būs divkārt smags sods.

Visam pārmērīgam godam, ko tie saņēmuši kā partiju vadoņi, caur to jātiek
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izlīdzinātam. Negods būs viņu daļa. Viņu nopaļāto lāsti tos ķers. Un vēsture

spriedīs par viņiem savu tiesu. Nabagus viņi padarījuši vēl nabagākus. Viņi ir

gānījuši bagātos laupītājus, bet paši tautai nolaupījuši lielāko dārgumu — ticību.

Tādēļ tas kungs celsies un pār viņiem uzpūtīs negaisu, un iznīcinās viņu pie-

miņu. (Ilga sakustēšanās auditorijā liecināja, ka šādas domas ir ļoti patīkamas.)
Dievs aprēķināsies arī ar moderno baudu kāri. Kailais, rupjais egoisms

prasa šo milzu ziedu. Tagadnes turīgo šķiru parole tā: «Lai ēdam un dzeram,

jo rīt būsim miruši.» Šīs izpriecas trakums nav pārņēmis atsevišķas sabiedrības

aprindas vien, tas valda no augšas līdz apakšai. Teātri vairs nevar diezgan
pikanti spēlēt. Kinematogrāfi nevar būt diezgan interesanti. Varietē teātri nevar

būt diezgan netīri. Jo divdomīgāk, jo labāk. Zemu kaislības iestāžu nevar būt

diezgan daudz. Sporta trakulības uzaudzina savus biedrus tikpat labi miesas

spēkos, kā arī iemāca tos lādēt un dzert. Bezprātīgās, rupjās karnevāla biedrī-

bas un masku balles nevar diezgan ātri sākt. Un tā gāžas plata, netīra, trok-

šņaina strāva ik svētdienas pār visu zemi. Viņas bangas arvien kārāk aprij

pēdējās miera saliņas. Un modes pārspīlējumi rāda uz drīziem, grūtiem piemek-

lējumiem. Bet tad dieva žēlastība, kura tik ilgi ļaudīm dāvājusi zemes labumu

un treknumu, grozīsies un liks viņiem izbaudīt dažu rūktu trūkumu. Mūsu

saimniecības politiķi gan pavīpsnā par Eiropas bada iedomām. Viņi pārliecināti,
ka dzelzceļu tīkls, kurš aptver visu zemes virsu, badu padara gluži neiespējamu.
Mums ir ļaudis, kuriem nekādi smalkumi nav diezgan labi. Bet, kad visvarenais

iznīcinās mūsu labi ierīkoto saimniecības politiku, kad viņš Eiropu pārmācīs un

lielie kari pārgrozīs pasaules tirgus nozīmi, kā tad vienkāršā maizīte būs cenā!

Katrs grēks top izlabots ar savu pretpusi. Mūsu paēdušam, pārpilnīgam, nepa-

teicīgam saimniecības laikmetam sekos tāds, kurš atnesīs trūkumu un badu. Arī

postošās sērgas spītēs mūsu veselības apsardzībai, kad visvarenais viņas sūtīs.

Un jautrajās ballēs un teātros, kur tik joki un vieglas lietas, nāve ienāks ar savu

izkapti un pļaus savu cirtienu. «Ai zeme, zeme, klausi tā kunga vārdu!»

(Jer. 22., 29.)
Kad tas notiks? To pareizi tikai dievs var zināt, jo viņam vienam ir pa-

gātnes, tagadnes un nākotnes skaitļi. Mēs, cilvēki, palaikam pārrēķināmies, ja

gribam dievam ko priekšā rakstīt. Mums labāk lasīt vairāk dieva vārdus nekā rēķināt
ar pasaulīgiem skaitļiem. Varbūt, ka tiesas diena jau aiz durvīm, bet var tikt

atlikta caur dieva bērnu ticīgu uzstāšanos. Atkarāsies no tam, vai būs diezgan

priesteru, kuri nenogurs pēc žēlastības lūgties par nabaga pasauli. Jēzus lūgums

pie krusta: «Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara», izgādāja vēl jūdiem
40 gadus ilgu žēlastības laiku. Sodam beidzot tomēr vajadzēja nākt. Bez šī

lūguma zeme būtu atvērusies un Jēzus slepkavas dzīvus aprijusi. Tā arī aizlū-

gumi par Eiropu nevarēs atcelt pasaules negaisu. Tam jānāk, — priekšspēle jau

šur tur sākusies un liecina, ka. tas vairs nav tālu. To nosakot, nevajaga sevišķas
rēķinu mākslas. Pat drošākie optimisti un miera draugi vairs nevar iedomāties

nākamos gadus kā mierīgus attīstības gadus. «Tautas nobriest, un pļaujas laiks

tuvoias. Labi tam, kas pieder debesu šķūņiem.» (Mat. 13., 30.)
Aizrādīdams, ka Jēzus atnākšana notiks tad, kad Jeruzaleme būs atkal

vēstures vidus punkts un Palestina būs atdota jūdiem, un no Jeruzalemes izies

otrs mesijas brīnums, jo Izraēla tauta būs atgriezta un tapusi par tā kunga mi-

sijas tautu, — runātājs nobeidza. Bet viņš neguva
nekādu piekrišanu, un cerētie

aplausi gluži izpalika. Pa daļai tāpēc, ka. latviešu vecenītes, kurām tas visvai-

rāk būtu pie sirds gājis, neprata vāciski. Pa daļai arī tāpēc, ka vācu aprindas

nebija ar runātāju īsti vienis prātis, it sevišķi attiecoties uz kapitālismu. Lai gan
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priekšlasījums bija reakcionārs, viņi tomēr izjuta tā dumpīgo garu. Nav labi tik

daudz velnu «mālēt» pie sienas. Viņi to varēja vēl noklausīties, bet tautai tas

varēja būt taisni kaitīgs.

Tagad nāca Zilbermaņa rinda. Uzkāpis katedrī, tas sirsnīgi atbraucīja savus

garos matus un noglaudīja savu Jēzus bārzdu. Viņa vaibsti bija mīlīgi un lēni,

tīkami un nopietni. «Tīri kā pestītājs!» vecītes čukstēja.
«Viens kungs, viena ticība, viena kristība!» tas iesāka. «Mēs staigājam zem

krusta zīmes, un šī patiesība man jau no pašas agrās jaunības iespīdējusi sirdī.

Mēs lai būtum vāci, lai latvieši, esam tomēr visi kristīgi un kalpojam vienam

kungam. Bet siltās zemēs, tālā Āfrikā, ir vēl daudz tādas tautas, kurām nav

paspīdējusi Kristus gaisma, kuras neko nezin no dzīvā, patiesā dieva un kuru

dvēseles tādēļ iet bojā! Kad es par to dzirdēju un lasīju, tad mana dvēsele iede-

dzās un es vēlējos šīs nabaga dvēseles atgriezt pie Kristus.

Es griezos pie kādas misiones biedrības, un tā mani labprāt pieņēma un

izmācīja par misionāru. Tad mani sūtīja uz Āfriku tiem pagāniem to gaismu nest.

Tam kungam šis solis patika ļoti, un viņš deva mums labu ceļa vēju. Bez kādām

klizmām mēs izkāpām Liberijas ostā un devāmies tālāk zemes iekšienē. Ar prieku
mēs nomanījām, ka gar krastmalu jau daudzi pagāni pazina Kristus vārdu, jo- te

jau bija strādājusi organizēta misione. Bet, jo dziļāk gājām zemē iekšā, jo tum-

sība lielāka. Tad mēs tiem ļaudīm stāstījām par Kristu, viņa ciešanu un miršanu,

lai glābtu cilvēku dvēseles no pazušanas — arī viņu, to pagānu, dvēseles, ja tie

Jēzu Kristu atzīst. Viņi to negribēja lāgā atzīt, jo nevarēja to labi saprast. To-

mēr par labu vārdu un mazām dāvanām tie likās kristīties un atveda pie mums

arī savas sievas un bērnus.

Bet, jo iekšāk mēs nācām iekš to zemi, jo tie pagāni bija cietsirdīgāki un

niknāki. Tad mēs nonācām tai zemē, kurā valdīja tas pirmai zemei naidīgais

ķēniņš Toto Vabuto. Kas tas tai pagānu valodā ir, to es nezinu, bet laikam
gan

«Toto Vabuto» ir tik daudz:
gan es tev galvu noņemšu!

...
Jo Toto Vabuto

bija daudziem misionāriem, kas viņiem bija gājuši Kristu sludināt, nocirtis galvas
un uzspraudis tās uz savas galvas pilsētas sētas mietiem citiem par biedināšanu.»

«Ak tu kungs, ak tu kungs!» vecītes, līdz asarām aizkustinātas, iekungstējās.
«Un tie kristīgie mori un nēģeri mūs lūdze, ja mums mūsu dzīvība mīļe, lai

mēs griežamies atpakaļ un neejem iekš to slepkavu zemi. Bet mēs viņiem atbil-

dējem: Ja mēs dzīvo jem, mēs dzīvojem tam kungem, un, ja mēs nomirstem, mēs

nomirstem tam kungem. Tādēļ, vai dzīvojem vai mirstem, mēs piederem tam

kungem. Mēs pavēlēm sevi viņa rokās, un lai viņš dara ar mums,
kā tam patīk!

Un tā mēs iegājem iekš to niknu pagānu zemi Zabunda randos.

Dievs pašķīra mūsu ceļus un svētīja mūsu darbus! Pašā robežu sādžē mēs

sākem sludināt tā kunga vārdu, un ar labu vārdu un mazām dāvanām piegriezēm

pie Jēzus Kristus dažas sievas un kristījām viņu bērnus. Un tiem nāce pakaļ vēl

daudzi citi.

Kad nu tas niknais ķēniņš Toto Vabuto dzirdēja, ka sveši misionāri ienākuši

iekš viņa zemes, māce necienīt viņa elka dievus un piegriež viņa ļaudis pie kāda

sveša franku dieva, tas kļuva ārkārtīgi nikns un dusmīgs, like sedlot 20 antilopus
un žirafes un, pavadīts no saviem labākiem un nežēlīgākiem miesas sargiem, jāje
mums pretim, lai mūs nokautu. Jo viņš savam elka dievam Kreči-Pungo bije zvē-

rējis, ka
noņems galvu katram franku misionāram, kas ieradīsies ar svešām mā-

cībām viņa zemē.

Kad nu tie ļaudis redzēja to briesmīgo ienaidnieku nākam, tie mums sacīje:
«Bēdziet, slēpieties tanīs kalnu aizās, ja jūs gribat vēl dzīvot!» Un tad mēs
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pavēlējām sevi tam kungam un skrējām uz tiem kalniem, bet ļaunais ienaidnieks

steidzēs aiz mums, un acis viņam asinskārībā bolījās, ļaunprātīgi viņš grieza
zobus un savu dūci vicināje, kuram bije urbties iekš mūsu sirdīm un izpūst mūsu

dzīvības sveci! (Histēriska sakustēšanās auditorijā, pie kam latviešu vecītes atkal

dievbijīgi iekunkstējās.) Un, kad viņam asinskārā priekā tie zobi klabēja un tas

domāje mūsu asinis dzert, tad izbailes pārņēme mūsu sirdis un, beidzamos spēkus

saņēmuši, mēs bēdzām uz tām kalnu aizām, lai no tā ļaunā nezvēra varētu ap-

slēpties. Bet viņš bija mums uz pēdām.
Un tas ienaidnieks mūs dzine un triece iekš tām kalnu aizām, un, kad es labi

apskatījos, es bije viens, ielenkts no viņiem, un no visām pusēm ļaunais ienaidnieks

man mācēs virsū
..

. Kad nu tas ļaunais Toto Vabuto, zobus griezdams un ar

saviem ilkņiem putas kuldams, kāroja manu dzīvību, tad es sauce un brēce uz to

kungu: «Pestī mani! Tu Izraēla dievs, tu stiprais dievs, tu Dāvida dievs, neliec

tavam vārdam palikt kaunā!»

Tad man bije tā, it kā kāda balss atskanētu no debesīm un ieskanētu manā

sirdī: Zilberman kungs! Pacieties, es tevi izglābs
...

— — —

Un viņš mani izglābe . . . Savās lielās bailēs es biju aizmirsis, ka man ir klāt

viens uguns ierocis, revolvera pistole, sešreiz izšaujama. Tad es to izvilku un tā

kunga vārdā vienreiz izšāvu gaisā.
g

Tie niknie pagāni, kas līdz tam vēl nekad flintes sprādzienu nebija dzirdē-

juši, briesmīgi izbijēs un neganti brēce. Tad es tā kunga vārdā izšāvu vēl reizi

viņiem pāri galvām. Tad niknais Toto Vabuto krite manā priekšā uz ceļiem un

lūdze, lai taupa viņa dzīvību! Viņš bije ar mieru atdot man visu savu valsti un

mantu, lai es viņa vietā topu par ķēniņu un valdu, tikai lai taupu viņa dzīvību!

«Oho, mans Toto Vabuto!» es viņam sacīje. «Vai tu nu atzīsti dieva vis-

spēcību?! Es varētu gan ņemt tavu dzīvību, bet man tās ne ir vajaga! Un man

ne ir vajag tavas valsts. Tikai atzīsti, ka ir viens kungs pār visiem kungiem un

ķēniņš pār visiem ķēniņiem, priekš kura tev būs locīt savus ceļus un tam kalpot.
Es dāvāšu tev dzīvību, bet tad tev vajag kristīties ar visiem ministriem un pa-

valstniekiem. Tev būs tapt par dieva bērnu un skaitīties pie viņa citiem bērniem.

Apsoli man to, un es tev dāvāšu tavu dzīvību.»

Un raudādams un lūgdamies Toto Vabuto to ar prieku apsolīja. «Nāc manā

valstī un kristī!» tas sacīja. «Esmu tavs padevīgs vergs un paklausu visiem taviem

rīkojumiem.»
«Tamlīdz tev būs iznīcināt savu riebīgo dievekli Kreči-Pungo un padzīt viņa

priesterus,» es viņam sacīju. «Jo tā saka tas kungs: tev nebūs citus dievus turēt

ārpus manis!»

«Es darīšu visu, kungs, ko tu man liksi!» viņš atbildēja.
Tā niknais, asinskārīgais Toto Vabuto tape lēns un pazemīgs un padevās

tā kunga prātam. Mēs sludinājām dieva vārdu
pa visu viņa valsti un aicinājām

visus tos ļaudis pie Kristus. Un mūsu darbam bije sekmes, vēl jo vairāk, ka tie

ļaudis zināja, ka to gribēje tas ķēniņš, kurš saņēme no manas rokas to svēto

kristību. Bez tam mēs vēl nokristījēm 12 ministrus un valsts augstmaņus, 18

āverstes un kara lielkungus, 112 karavīrus un astoņtūkstots septiņi simti un trīs-

desmit Toto Vabuto pavalstniekus. Visi tie atstāje savu agrāko elku dievību un

kalpoja tam kungam, un, kas to negribēja, tika sodīts ar piecdesmit bambus nied-

ras cirtieniem. Tas Kreči-Pungo templis tika nodedzināts un viņa priesteri aiz-

dzīti tuksnesī. Tad mēs iecēlām priesterus un biskapus no pašu zemes iemītnieku

vidus
un, bagātīgi apkrauti ar visādām dāvanām, atgriezāmies atpakaļ uz jūr-
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malas krastu, dievu teikdami un slavēdami, ka viņš iekš mums tādus slavenus

darbus pastrādājis.»
Vecās sieviņas, kas ar interesi bija sekojušas visām tām šausmīgām vietām

un nospiestas stenējušas, tagad vieglāki uzelpoja. Citas slaucīja asaras un no-

pūtās: «Ak tu kungs, ak tu kungs!» Bet lielākā un izglītotā daļa saņēma šo

stāstu ar skeptisku smīnu, kas liecināja, ka viņi tam netic ne vārda. Zilbermanis

to nekad nevarēja būt patiesi piedzīvojis. Viņš tikai to labi izdomājis un labi

savā lomā iedziļinājies. Bet uz tautu šādi priekšlasījumi atstāj iespaidu un ir

vēlami, un tas ir galvenais un nevis, vai tas patiesi tā noticis vai ne. Tādēļ ne-

viens pret šo priekšlasījumu nekādas ierunas necēla, lai gan te daudz kas būtu

bijis ko piezīmēt.
Tikai Ņina uz sapulces vadītājas uzaicinājumu, vai kāds grib ko jautāt vai

piezīmēt, ieminējās: «Es gribētu lektoram jautāt, vai visas tās valstis un punkti,
ko tas minēja savā priekšlasījumā, ir arī atzīmēti ģeogrāfijas grāmatās?»

Zilbermani šāds jautājums nelabi pārsteidza. Protams, ka nebija atzīmētas,

bet viņš taču to nevarēja atzīties. Viņš pavisam nesamanīja, ko atbildēt. «Mīļā
māsa iekš tā kunga!» tas it kā aizskarts iesaucās. «Es meklēju patiesību bībelē

un dieva vārdos, es nemeklēju to- pasaulīgās gudrībās
.
. .»

«Tātad nav atzīmēta?» Ņina gavilējoši iesaucās, sajuzdama gandarījumu, ka

Zilbermanim par viņa aferismu sagādājusi "mazu blamāžu.

Bet sapulces vadītāja baronese Izolde viņu izglāba. «Protams, ka nevar būt

atzīmēts,» tā piebilda, «jo Āfrikas iekšiene taču vēl nemaz nav izpētīta
..

. Vaī

vēl kāds vēlas ko jautāt vai piezīmēt? . . .»

«Es vēlos!» barons Egons fon cur Bimmelšteins piecēlās. «Es grib magister

Zilberman jautāt, vai lēl ir to starpīb starp vēn pagān cilvēk, cum Beišpīl, tād

Toto Vabuto, un vēn eiropāer? Oder vai tur ir arī kād radniecīb?»

«Starpībe tur ļoti liele,» Zilbermanis, drusku padomājis, atbildēja. «Tāds

muļķa pagāns ir līdzīgs zvēram un nezin neko
par

etikēm. Bet, tiklīdz tam iespīd
dieva gaisma, tad gaiši ir saredzama arī mūsu radniecība ar to, jo izrādās, ka

viņam tāpat ir dzīva, neiznīcīga dvēsele ...»

«Also gut!» barons turpināja. «Bet kāda starpība ir starp vēn pagān cilvēk

un starp vēn gorila vai šimpanze?»
«Kamēr viņam nav paspīdējusi dieva gaisma, tur nav nekādas starpības,»

Zilbermanis paskaidroja. «Taisni otrādi, starp viņiem abiem liela radniecība . ..»

«Also, tatād pastāv radniecība starp pērtiķiem un mežoņiem,» Egons fonBim-

melšteins turpināja, «un pastāv arī radniecība starp mežon un vēn eiropāer, kā

jūs teic, — tad tok pēc Darvin teorī ir richtig, ka cilvēk ir cēlušies no pēr-

tiķiem ...»

Zilbermanis noprata, ka viņam atkal izliktas lamatas; barona perfidais smīns

par to neatļāva šaubīties. «Vai tā ir jūsu nopietnība, barona kungs?» tas aiz-

skarts pārmetoši jautāja.

«Nun, selbstverstāndlich!» Egons fon Bimmelšteins attrauca. «Bet es gribētu
dzirdēt arī jūsu Meinung!»

«Jūs to dzirdēsiet!» Zilbermanis svinīgi sacīja. «Es jums došu atbildi, kurai

nav ne raga, ne naga, bet kura ir tā tīrā patiesība . . . Var jau ļoti būt, ka barons

Egons fon Bimmelšteins ar savu līku, sakupušu stāvu, ar savu kantainu galvu,
savu īso, plecos ieaugušo kaklu, šķībām acīm, retiem zobiem un uz āru izspie-
dušamies žokļiem ir arī cēlies no pērtiķiem

..
. Mēs visi citi esam Ādama.

bērni! ...»



1083

Auditorija it kā elektrizēta aplaudēja un sauca «bravo», kamēr Egons
fon Bimmelšteins sēdēja tikpat kā nopliķēts. Ņina viņam juta līdzi, bet nevarēja
nekā izdarīt, jo dāmas vēl ilgi sajūsminātas sita plaukstas un sauca: bravo, bravo,
Zilberman! Un vecītes lielām acīm uzlūkoja baronu, kurš cēlies no pērtiķiem ...
Abi disputanti bija kļuvuši par dienas varoņiem. . .

Zāle mazpamazām nomierinājās, un Izolde parādījās atkal katedrī. «Pēc,

diemžēl, šī mazā incidenta, kurš, cerēsim, nebija domāts uz ļaunu,» tā smaidī-

dama sacīja, «varam pāriet atkal uz tālāko dienas kārtību. Priekšlasījumi vairs

nav paredzēti, bet es lieku priekšā iesniegt un pārrunāt dažus citus jautājumus.»
Pieteicās pie vārda kāds no luterāņu mācītājiem. «Rīgā tagad notiek lielā

skaitā jautājumu vakari,» tas aizrādīja. «Daļa no tiem atronas mācītāju vadībā,

un tie nes ļaudīm gara gaismu un veicina tikumību. Bet otra un lielākā daļa šo

vakaru atronas dažādo latviešu biedrību vadībā, kuru vadoņi neinteliģenti, un

tādēļ šiem vakariem trūkst noderīgu spēku. Te nu iespraužas par izskaidrotājiem
šādas tādas pusizglītotas personas un sēj ļaužu sirdīs savu ļauno sēklu, ateismu

un sociālismu. Ko mēs te šovakar dzirdējām pa jokam, proti, ka cilvēki cēlušies

no pērtiķiem, tas tur tiek sludināts visā nopietnībā. Ja tas viss paliek bez iebil-

duma un pretizskaidrojuma, tad no tam var celties lielas briesmas. Mums tādēļ

jābūt nomodā un pret to kas jādara ...»

«Pilnīgi manas domas!» barons Oto fon cur Bimmelšteins piebalsoja. «Mums,

turīgiem, vāciešiem vai latviešiem, ir vienas un tās pašas intereses. Ja mēs jau-

nām, kaitīgām idejām ļausim iet viņu ceļu, tad pienāks diena, kur mēs visi karā-

simies pie ielu lukturu stabiem. Mums tādēļ vajag organizēt darbiniekus, kas lai

būtu klāt katrā tādā vakarā un atspēkotu kaitīgās maldu mācības. Es lieku priekša

šim nolūkam ievēlēt sevišķu komisiju un kā ļoti noderīgu locekli varu minēt

Pudich kungu.»

Pudiķis par viņam dāvāto uzmanību dziļi krēslā palocījās.

«Jā, nu, kamdēļ komisiju?!» kāds barons ar daudziem gredzeniem un dārg-

akmeņiem uz pirkstiem iesaucās. «Ja tādi vakari ir kaitīgi, tad jau mes varam

griezties pie augstās valdīšanas, lai viņa tos pilnīgi noliedz ...»

«Tas nebūtu ieteicami, jo tad mēs līdz ar «bādi izgāztu no vannas arī pašu

bērnu»,» mācītājs paskaidroja. «Jautājumu vakaru aizliegšana gan
kavētu sēt vi-

ņiem to ļaunu sēklu, bet kavētu arī mums sēt to labu un dievbijīgu sēklu. Viņi
atradīs arī citu, ilegalu ceļu, kā savas idejas izplatīt, lai ar slepenām sapulcēm,
lai ar proklamācijām. Mēs kā uzticami un lojāli pavalstnieki neko nedarīsim, ke

mums mūsu augstā valdīšana neatļauj, un tādēļ būsim spiesti noskatīties, kā tie

tautu saģiftē. Piebiedrojos tādēļ barona kunga priekšlikumam
.. .

komisija ir

vajadzīga ...»

Pēc dažām pārrunām tādās domās bija arī sapulces vairākums. Komisiju

sastādīja no Pudiķa, klātesošiem luterāņu mācītājiem un vēl dažiem kungiem, kuri

saprata pa latviski. Bez tam vēl tika uzlikts par pienākumu katram vienam ārpus

komisijas pēc iespējas ierasties tādos vakaros un apkarot kaitīgās idejas.
Ar to bija dienas kārtība izsmelta. Izolde vakaru slēdza, piebilzdama: «Viņa

cerot, ka vakars izpildījis savu mērķi, tuvinot latviešus un vāciešus uz kristīgas

dievbijības pamatiem. Nākošā sapulce tikšot atkal izziņota.»
Sapulces dalībnieki atvadījās no mājas kundzes un kunga un ātri vien izklīda.

Bija jau diezgan ilgi runāts un būts, un vakars bija diezgan vēls.

Arī Ņina bija jau apģērbusi savas virsdrēbes, gatava uz iešanu, bet vēl it kā

ko gaidīja. Viņai vēl arvienu grauza sirdī Zilbermaņa ākstīgais priekšlasījums,
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un tā sajuta vajadzību teikt autoram dažus ne visai glaimojošus vārdus. Āre, te

jau viņš patlaban nāca sava baptista brāļa pavadībā, gatavs uz iešanu. Viņa gri-
bēja jau spert vaļā, —•— nē, nē, ne te iekšā, bet labāk ārā uz ielas! Atvadī-

jusies ātri no savas patroneses baroneses Ortrudes un mantojusi vēl viņas gādīgo
skūpstu, tā izsteidzās ātri Zilbermanim pakaļ . .

.

«Jūs afērists un švindleris!» viņa pārsteidza uz ceļa lielo runātāju. «Kas tas

ir par «bleķi», ko jūs šodien sarunājāt? Vai jums kauna nebija melot. Ejiet
labāk malku zāģēt vai sniegu rakt, ja nemākat citādi sev pārtiku nopelnīt. Tas

būs daudz godīgāki nekā ļaudis mānīt ...»

Zilbermanis nolūkojās uz viņu ar žēlīgu cietēja seju, kura izteica tik daudz:

«Ja tev kāds cērt pliķi pa vienu ausi, tad sniedz viņam otru ausi .. .» «Ko jūs
gribat, māsa!» tas atbildēja. «Es sludinu tā kunga vārdu it visiem kristīgiem .. .»

«Kristīgiem, hahaha!» Ņina spilgti iesmējās. «Jums kapitālisti un strādnieku

izsūcēji «kristīgie». Jūs gribat apvest ap stūri darba ļaudis, lai tie arī būtu

kristīgi un viņus labāki varētu izsūkt. Bet es jums saku, tiem nevar būt nekā

kopēja ar jums, izsūcējiem, ne uz kristīga pamata, ne citādi!»

«O, o,
Beliala meita!» Zilbermanis vairīdamies izstiepa roku.

«Un tev, darba cilvēciņ,» viņa pagriezās pret baptistu brāli, kuru tā vērtēja

par
darba strādnieku, «tev nevajag nekāda kristīguma! Šķiras apziņas tev va-

jag
.
.

.

Tas dievs, par kuru tev sludina, ir buržuju dievs. Strādniekiem arī nenāks

nekāds pestītājs, tiem pašiem sevi jāatpestī ar saviem spēkiem. Fui, kā man riebj

šis buržuju dieva vārds
..

.»

«Tev, māsa, tas dieva vārds riebj,» baptists attrauca, «bet man viņš smeķ

pārlieku! Man viņš tikpat gards kā sviests uz maizes . . .»

«Nožēlojamais!» Ņina iesaucās. «Tu tāpat kā daudzie tūkstoši tavu brāļu

atronies tumsības un aizspriedumu valgos
. .

.»

Bet, ieskatoties viņa ņirgā jošā sejā, tai uzreiz bija skaidrs, ka tai nav ne ma-

zākās piekrišanas pie viņa . . .

Viņa nospļāvās un devās projām . . . Necik tālu atradās gorodovojs uz posta.

Varēja notikt, ka tie piesauc šo kārtības sargu un nodod to policijai. Tadeļ

drošs paliek drošs
..

.

Trīsdesmit sestā nodaļa

«Jaunstrāvnieki» gan zobojās par «māmuļas centru», bet paši sāpīgi sajuta

centra trūkumu.

Viņu rīcībā bija Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrība, kas vienīgā
bija stingri nošķīrusies no «māmuļas» un ieņēma no viņas neatkarīgu stāvokli. 248

Vairāk reizes šī biedrība savās pilnās sapulcēs nosprieda celt namu ar plašu zāli

un skatuvi, tāpat kā Latviešu biedrība. Bet katrreiz šis nodoms izjuka, tādēļ ka

nedabūja valdības apstiprinājumu. Veinberģis Argusa acīm uzmanīja, ka tikai

jaunstrāvnieki netiktu pie sava centra, katrreiz sakūdīja kādus biedrus, lai tie par

pilnas sapulces lēmumu iesniedz valdībai sūdzību (kuru tas par
brīvu pagata-

voja), un ikreiz šādai sūdzībai bija panākumi. Sinī punktā F. Veinberģis savā

politikā izrādījās ļoti tālredzīgs. Jo izrādījās, ka pēc gadiem, kad Rīgas Latviešu

amatnieku palīdzības biedrībai izdevās uzcelt savu namu Romanova ielā 25 un

Fr. Veinbergam to neizdevās vairs aizkavēt, šis centrs tad apstākļus drīzi vien

pārgrozīja un Latviešu biedrība mazpamazām zaudēja savu agrāko nozīmi.
249
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Bet tobrīd lieta bija bez izredzes. Pēc tam kad «baltajiem» bija izdevies iz-

sviest dienlapistus no Cerības biedrības, tai līdzi arī gandrīz visas citas latviešu
biedrības nostājās «māmuļas» pusē. R. L. A.

p. biedrība palika viena gandrīz
izolētā stāvoklī. Pēc Jansona uzstāšanās un citu studentu uzstāšanās atklātībā, kad
strādnieki palīdzības biedrībās sāka organizēties pēc uzskatiem, stāvoklis mazliet

grozījās. Pirmā, kas grieza fronti pret Rīgas Latviešu biedrību, bija Jonatāna
biedrība. Tur par biedriem un pat padomes locekļiem bija Faktiķeris un Kar-

tupelis, kuri prata jau rosīgi aģitēt, un arī Sulcs, telegrāfists no Zasulauka dzelz-

ceļa stacijas. Tie izdabūja cauri, ka tiek noturēti jautājumu vakari, un tad uzai-

cināja par izskaidrotājiem Jansonu, Kovaļevsku, Roziņu, M. Valteru un citus

sarkanos studentus.250 Tie tad nu, cik labi varēdami, sāka attīstīt savas idejas un

tamlīdz aģitēja pret Latviešu biedrību. Tā kā apmeklētāju vairums sastāvēja pa

lielākai daļai no apkārtējo fabriku strādniekiem un mazturīgiem ļautiņiem, tad viņu
sēkla atrada auglīgu zemi. Lielais biedru vairums sāka

par «māmuļu» runāt pavi-

sam citā balsī.

Pats priekšnieks Zēvalds un līdz ar viņu stiprā partija no mazliet turīgākiem
turējās vēl arvienu Latviešu biedrības un «Baltijas Vēstneša» pusē un izturējās

pret «dienlapistiem» cik vien iespējams noraidoši. Te vēl arvien bija manāms

«māmuļas» aģitatoru Hofmaņa un Kalniņa iespaids. Lai partiju stiprinātu, tie

gādāja arī, ka «māmuļas veči» lai uzturētu ar «Jonatānu» sakarus un ievērotu

viņu gada svētkus vai citas jubilejas ar saviem delegātiem. Tie tad arī nekad

neiztrūka un runāja uz «Jonatāna» tautu patriotiskus un draudzīgus vārdus.

Protams, ka neiztrūka «dienlapisti» un «jaunstrāvnieki» un mēģināja ievilkt

debatēs «māmuļniekus», kuri no tam rūpīgi izvairījās. It sevišķi vārīgs bija dele-

gācijas priekšnieks Fr. Grosvalds, kurš, kā tik kāds daudzmaz izsacījās asāki

par Latviešu biedrības mērķiem un centieniem, uzreiz kā svece kājās: «Kā šīs

biedrības biedrs es no šādiem vārdiem jūtos apvainots,» un draudēja ar aiziešanu.

Jonatāna priekšniekam tad bija lielais posts, kā viņu apmierināt un sagādāt tam

gandarījumu, lai tas paliktu. Jo «māmuļnieki» nekad nenāca ar tukšām rokām,

bet atnesa arvien līdzi kādu košu balvu dienai par piemiņu. Jaunstrāvniekiem

turpretim bija tikai tās skaistās runas!

Tā atkal kādā jubilejas gadījumā Latviešu biedrības delegācija ar Fr. Gros-

valdu priekšgalā bija ieradusies līdz ar košu balvu, sudraba zeltītu dzeramu

kausu skaistā futrālī ar sarkanu atlasa oderi. «Dienlapniekiem» gan arī šoreiz

balva bija līdzi, bet daudz mazvērtīgāka, tikai misiņa apkalts tintes trauks līdz ar

citām rakstāmām lietām. Bet mutes pie runāšanas viņiem bija pirmiem! Bruka

tūdaļ «māmuļai» virsū. Grosvalds, lai gan vairāk reizes jutās apvainots, tika

tomēr no priekšnieka apmierināts un tīri pret savu gribu ierauts debatēs. «Jaun-
strāvnieki» viņam uzbruka diezgan smagi, bet biedri un viesi zināja, kādu košu

balvu tas «Jonatānam» dāvājis, savā vairumā sajuta pret viņu simpātiju, un uz-

brukums neatrada nekādu atbalsi. Fr. Grosvalds, to redzēdams, ka te notiek divu

partiju izrunāšanās neitrālas auditorijas priekšā, sāka arī no savas puses
uzbrukt

«dienlapistiem» par latviešu vienprātības skaldīšanu, politiku un tamlīdz. Priekšnie-

cības partija pat viņam aplaudēja. Stāvoklis bija ļoti nenoteikts, un debates

vilkās garumā.
Tad viens no valdes locekļiem, Ģedus Pētermanis, sarkans, plecīgs puisis ar

melnām ūsām, griezās pie priekšnieka, ka viņš grib runāt par tām balvām, jo tad

lieta izskaidrosies pati no sevis. Priekšnieks sajūsmināts viņam piekrita, jo tas

varēja nākt par labu tikai viņa draugam. Jo «māmuļas» un «dienlapistu» balvas

jau nekādi nevarēja salīdzināt.
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Ģedus, paņēmis abas balvas, kāpa katedrī. «Biedri,» tas iesāka skaļā, neval-

dāmā balsī, «es jums gribu rādīt, ko mūsu goda viesi un apsveicēji ir mums līdzi

atnesuši!» (Pašapziņa Latviešu biedrības delegātu vaigos, ka tie ar savu balvu

var pastāvēt katru salīdzinājumu.) «Are, ko te mums atnesuši no «Dienas

Lapas». Tinte, spalvas, rakstāmas lietas. Ko viņi ar to mums, strādniekiem, no-

vēl? Viņi novēl mums izglītību, lai mēs mācāmies, tiekam pie gaismas un patie-
sības! Lai mēs tiem par to pateicamies, jo tie mums novēl to labu kā labi

draugi — —»

Skaļi aplausi pārtrauca viņa vārdus, un šoreiz pašapziņa un gandarījums bija
lasāms «dienlapistu» vaigos. «Māmuļnieki» likās tā kā pārsteigti . . .

«Bet ko mums dāvā tā saucamā māmuļa?» Ģedus turpināja, tiklīdz publika

bija nomierinājusies. Viņš pacēla dzeramo kausu ar visu skaisto futrāli. «Tā ir

dārga balva, to var atļauties tikai bagātnieki, kam pulka naudas! Bet ko ar to

mums, strādnieku ļaudīm, novēl? Lai mēs esam žūpas, grib mūs iemidzināt tum-

sības miegā, lai mūs atrautu no izglītības mērķiem, lai buržuji mūs, strādniekus,

labāki varētu izsūkt. Bet šie vīri ir pārskatījušies, mēs viņiem neticam, mēs zinām,

ka tie nākuši kā vilki avju drēbēs — — — —»

Viņa vārdus pārtrauca tik lieli aplausi, ka vai griesti gāzās iekšā. Bija re-

dzams, ka sapulce šādos uzskatos ir pilnīgi vienis prātis. Latviešu biedrības vīri,

kuri visu laiku bija sēdējuši kā uz ugunīm, tagad uzlēca kājās. «Kā Latviešu

biedrības priekšnieks es jūtos par to apvainots un enerģiski protestēju ...»

Viņš raudzījās uz «Jonatāna» priekšnieku pēc gandarījuma. Bet tas pats kā

apjucis nolūkojās aplausu vētrā un tikai paraustīja plecus. «Nost ar šādu iemi-

dzināšanas balvu!» Ģedus dārdēja tikpat kā pērkons no katedra. «Nost ar «mā-

muļas» miega zālēm, mēs viņas negribam — —» Un aplausi vēl lielāki
.. .

Kad tie bija daudzmaz apmierinājušies, Fr. Grosvalds Latviešu biedrības

delegācijas vārdā paskaidroja: «Pēc šāda nedzirdēta apvainojuma mēs ilgāki jūsu

«viesmīlību» nevaram izlietot un tādēļ aizejam ...»

Redzēdami, ka lieta zaudēta un ne priekšnieks, ne kas tiem vairs nevarēja

līdzēt, tie ņēma kājas pār pleciem. Sapulci šāda nejauša demonstrācija gan maz-

liet atvēsināja, tomēr dažas balsis tiem vēl nosauca pakaļ: «Laimīgu ceļu!»
Latviešu biedrības vīri aizgāja uz nekad neatgriešanos! Bet tam bija lielas

sekas pašā «Jonatānā». Tūlīt pēc tam sekojošā pilnā sapulcē «māmuļai» drau-

dzīgā priekšniecība un padomes daļa tika gāzta un pie malas nobīdīta. Biedrība

pārgāja pilnīgi «Dienas Lapas» hegemonijā un strādāja «jaunās strāvas» garā.

Sarkanie studenti noteica jautājumu vakaru virzienu un strādāja kā savās mājās.

(«Melns», kas līdz tam apzīmēja bīstamu revolucionāru virzienu, mazpamazām

pārgāja uz «sarkanu».) Un pirmā laikā tiem izdevās griezt uz sevi apkārtnes
tautas vērību, un viņu priekšlasījumi tika kupli apmeklēti. «Jonatānā» tie atrada

zem kājām drošāku pamatu nekā pašā R. L. A. palīdz, biedrībā.

Bet tas viņiem vēl arvienu bija par maz, un tādēļ tie vērsa acis uz Cerības

biedrību, kur patlaban kā bija nodibinājusies Pārdaugavas latviešu sadraudzīgā
biedrība, kurai daudz plašāki statūti nekā palīdzības biedrībām. Jāievēro, ka

toreizējais režims nevienai biedrībai neko neatvēlēja, kas tai nebija atzīmēts sta-

tūtos. Minēta sadraudzīgā biedrība nu gan netika tiem mērķiem dibināta, kādiem
ta sekoja. Ta bija drīzāk domāta kā līdzeklis, lai pavairotu Cerības biedrības

ekonomijas ienākumus. Bez tam muziķis A. Brige bija nodibinājis dziedātāju
kori, kuram nebija kur palikt. Jo neapstiprināti kori un pulciņi netika pieļauti.
Vajadzēja iesniegt kādus statūtus ar lūģumu tos apstiprināt. Lietas interesenti
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parūpējās par plašākiem statūtiem, kuri atļauj ne tikvien kā dziedāšanu, bet ari

citādus kultūras mērķus, kā teātra izrādes, literariskus vakarus utt. Stādīja priekšā
plašus saviesīgu biedrību normalstatutus. Tā kā bija patlaban pārgrozīta admi-

nistrācijas kārtība, ka nevajadzēja vairs griezties pie iekšlietu ministrijas, bet

biedrības, izņemot akciju un kredītbiedrības, varēja apstiprināt un slēgt vietējais
gubernators, tad uz apstiprināšanu nebija ilgi jāgaida, un jaunā Pārd. latv. savie-

sīgā biedrība sāka rīkoties. 251

Izrādījās, ka pēc tās liela vajadzība, jo pārdaugaviešiem-latviešiem neviena

tāda cita kultūras centra nebija. Atri vien te apkārtējo fabriku strādnieki un

sīkpilsoņi, kuri sajuta kādas gara vajadzības, iestājās par biedriem, kuru skaits

drīzi vien pieauga uz vairāk simtiem un pastāvīgi vairojās. lestājās lielā skaitā

arī «dienlapisti» un «jaunstrāvnieki», gan arī pretējās puses ļaudis, iestājās arī

Kārlis ar lielāko daļu no sava pulciņa. Lai
gan

biedrībā valdīja noteikts demo-

krātisks raksturs, tā tomēr no sākuma centās izvairīties no abu strāvu speciālām
resp. personīgām cīņām un paturēt neitrālu vispārības stāvokli. Biedrībā taču

bija dažādu uzskatu cilvēki, un visiem tiem taču bija tiesība justies kā savās

mājās.
Kārlis bija ievēlēts valdē-padomē un no tās tālāk izbīdīts teātra un literarisko

vakaru komitejā ar Alksni-Zunduli un skolotāju J. Cīruli. Teātra izrādes uz

mazās, neapgādātās skatuves un ar diletantiskiem spēkiem gan nevarēja diezin

kādas sarīkot, ■— par Latviešu biedrības teātra pārspēšanu jau nevarēja būt ir

runa! Turpretim ar literariskiem vakariem jau varēja sacensties.

Caur Ņinas un Ernesta vidutājību viņam pieteicās par lektoriem un izskaidro-

tājiem kreisie jeb tā sauktie sarkanie studenti: Jansons, Fr. Roziņš, M. Valters,
Rolovs, brāļi Kovaļevski, Ķirpens, Hertels un citi. Pat Pēters Stučka, kurš tagad
atkal J. Pliekšāna vietā bija «Dienas Lapas» redaktors un sarkano studentu

galva, «pagodināja» ar savu apciemojumu Pārdaugavas sadraudzīgās biedrības

literariskus vakarus. 252 Protams, ka tiem nu vajadzēja atļaut izsacīties pēc «savas

garšas», cik apstākļi un bargais režims to* atļāva. Viņi to jau arī it labi zināja

un tādēļ pusvārdiem vien runāja, kaut arī viena otra pārmērība bija neizbēgama.
Bet tas nenoslēdzās arī pret otru pusi, Latviešu biedrības un «Baltijas Vēstneša»

aprindām. Viņš taisni tos lūdza un uzaicināja uzstāties, lai lietas tiktu apgaismo-

tas arī no cita viedokļa un tauta ar pārrunājamiem jautājumiem iepazītos vispu-

sīgi. Viņi paklausīja, un noturēja priekšlasījumus Plutu Vilis, Dr. M. Lejiņš,
maģ. Ernsts Birzmanis, Fr. Kārkluvalks un citi. No vidus līnijas piedalījās:

Maldonis, Pētersons-Linksmiņš, advokāts K. Valters un par visām lietām

Dr. philos. P. Zālīts, kurš ar savām filozofiskām idejām ņēma tik dziļi un no-

pietni, ka vienkāršā, neskolotā publika tam nemaz nevarēja sekot. Ar viņu vēl

varēja iztikt, bet daudz grūtāki jau gāja ar Dr. M. Lejiņu, kurš bija mistiķis un

spiritists, bet tamlīdz ļoti slikts runātājs. Katrā vārda galā tas stostījās un pār-
domāja, ko atkal tālāk teikt, caur ko klausītāji ātri zaudēja pavedienu un priekš-
lasījums stiepās nejēdzīgi garumā. Bez 2—3 stundām tas nekad nevarēja galā
tikt. Tādēļ būs viegli saprotams, ka publika tā kustējās un dīžļājās, it kā to kāds

ar adatām badītu.

Reiz Dr. M. Lejiņš bija pieteicis atkal priekšlasījumu par «Kanta kategorisko
imperativu». Bet, vakarā ieradies, tas negribēja ātrāk ar to uzstāties, kamēr tam

tiek dota garantija, ka publika izturēsies rāmi un uzmanīgi klausīsies. «Tādu

garantiju dot gan būs grūti iespējams,» Kārlis atbildēja, «bet pirms priekš-
lasījuma es varu no katedra uz to aizrādīt ...»
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Vakaru atklājis, Kārlis uz publiku sacīja: «Aizrādu, ka šīvakara priekš-
lasījums no Dr. M. Lejiņa ir tik dziļš un koncentrēts un pie tam savā visumā

ļoti kodolīgs. Viņš sniedz mums vienā priekšlasījumā, par ko rakstītas biezas

grāmatas. Tādēļ pašas publikas interesē ir, ka tā uzmanīgi klausītos, jo viens

teikums un vārds, kas tiem paiet garām, var būt viņiem milzīgs, neatsverams

zaudējums. Es tādēļ lūdzu tādu mieru, ka zālē varētu dzirdēt katrā laikā adatu

zemē nokrītam... Es lūdzu, daktera kungs!»
Dr. M. Lejiņš iesāka, pie kam pārpildītā zālē būtu dzirdama pat pelīte

skrienām. Bet, jo tālāk tas nāca savos «izvedumos», jo vairāk tas sāka stostī-

ties. Pēc stundas tas jau bija kļuvis tik nervozs, ka ļoti mocījās, lai izteiktu

daudzmaz saprotami savas domas. Bet publika vēl arvienu svēti un nopietni

klausījās kā jau ko dziļu un lielu. Pēc divām stundām jau daži vaigi sāka ner-

vozi raustīties un viens otrs jau sāka krēslā kustēties. Bet Kārļa stingrais ska-

tiens, ko tas pārlaida pār sapulci, atjaunoja atkal agrāko mierību. Smagus
sviedrus plūzdams, lektors stostījās un mocījās uz priekšu, kamēr tuvu pie trim

stundām tika galā. Tas ir, viņam gan
būtu bijis vēl kas ko sacīt, bet tas beidza,

redzot, ka laiks iet pāri.
Publika palika sēžot kā pie krēsliem piekalta, it kā neticēdama, ka tas

varējis arī beigties. Viņa aizmirsa pavisam lektoram aplaudēt. Kārlis kāpa

katedrī, uzaicināja, vai kādam būtu varbūt kas ko jautāt vai piezīmēt? — Ne-

vienam nebija — un arī, ja būtu bijis, šī vēlēšanās bija jau sen pārgājusi. Tad

viņš pateicās lektoram
par dziļo priekšlasījumu un slēdza sapulci. Tikai reti

aplausi atskanēja, un publika it kā atsvabināta piecēlās un izklīda pa zāli un

blakus telpām. Viņa laikam bija nemierā no šī dziļā priekšlasījuma. Jo arī Kārlim,

ja tas gribēja būt patiess, bija jāatzīst, ka tam bija palicis dziļā noslēpumā, ko

lektors īsti gribējis sacīt.

Lai
gan publika lektoram neizrādīja nekādu sevišķu piekrišanu, Dr. M. Le-

jiņa vaigs tomēr mirdzēja. «Tas iespējams tikai pie tādas uzmanīgas klausī-

šanās,» viņš spieda sirsnīgi Kārlim roku. «Pateicos jums ļoti! Tagad vairs ne-

šaubos par to, kas man stāstīts
— — jūs esat Pārdaugavas gubernators . .

.»

Tā «Pārdaugavas latviešu saviesīgās biedrības» literariskos vakaros bija liela

dažādība, un tie notika gandrīz arvien pie pārpildītām zālēm. Tomēr, ievērojot
zemās ieejas maksas, 5 kap. no personas, pie kam biedriem ieeja vēl bija par

brīvu, tad ienākumi bija visai niecīgi un lektoriem nekāda atlīdzība arī netika

maksāta. Bet neviens jau arī honorāra dēļ neuzstājās, katram no svara bija

izplatīt savas idejas. Fūrmaņu naudu gan biedrība sedza, t. i., lektori to pie-
ņēma. Tāpat tika atļauts neliels kredits lektoru uzņemšanai un pacienāšanai ar

tēju, kas parasti notika pēc oficiālā literariskā vakara. Māmuļnieki gan reti šo

viesmīlību izlietoja, gan laikam bīdamies no personīgām debatēm. Bet «dienla-

pisti» un «jaunstrāvnieki» palika uz glāzi tējas labprāt.

Nākošais vakars Altonavā bija nolikts laikus dienā, tūliņ pēc pusdienas.
Neraugot uz agro laiku, ļaudis plūda šurp kā ūdens un zāle pildījās. Kārlis

šoreiz ieradās ar sievu un dēlu. Mazais Lāčplēsis bija jau brangi paaudzies un

saka jau vērot, kas pasaulē notiek. Brūniem, kupliem matiem, sarkanu šlipsi un

melniem samta kamzoļiem, tas iznesās tik impozanti, ka grieza uz sevi publikas



vērību. Bet ari no savas puses viņš ar savām lielām acīm un pētnieka nopietnību
nolūkojās sabiedrībā, vai tīri instinktīvi izjuzdams, kurš viņa draugs, kurš

ienaidnieks.

No Latviešu biedrības bija ieradies mag. E. Birzmans ar dažiem letoņiem.
Gluži sveši un pirmo reizi redzēti viesi bija pāris mācītāju civildrēbēs; tie bija tie

paši, kas baroneses Izoldes saiešanas vakaros bija ievēlēti par latviešu jautājumu
vakaru kontrolieriem. Apzinīgi savu pienākumu izpildīdams, arī Pudiķis bija iera-

dies, bet bez Hertas, savas sievas mātes un «švīgerfātera» pavadībā. Pats
par

sevi saprotams, ka precizi noliktā laikā ieradās arī Stučkas kompānija, Brauns,,

Diplomāts (Miķelis Valters), Roziņš, Vesmanis un citi, tāpat Ņina, šoreiz kopā
ar Kristapu, un Ernests Sutums. Visi tie izlikās viens pret otru tik sveši, arī pret

Kārli, it kā tie savā mūžā nekad viens ar otru nebūtu redzējušies. Turpretim
mācītāji tādu taktiku nepazina, apsveicinājās pamatīgi ar Pudiķi un Starpiņiem
un iesāka ar viņiem draudzīgas sarunas, kas grieza uz sevi vispārēju vērību.

leradās arī biedrības priekšnieks un vakara vadītājs Šiliņš un apzinīgu

vaigu aplūkoja sapulci. Reti pārpildīta! Nu jā, kad viņš to vada?! Viņš vispār

bija ļoti pašapzinīgs kungs, jo bija galda priekšnieks Vidzemes guberņas valdī-

šanā ar 50 rubļiem mēneša algas un kolēģiju reģistratora činu. Citādi tas bija ļoti

nesaticīgs pēc savas dabas, it sevišķi pret saviem kolēģiem. Viņam šķita, ka tie

pietiekoši neprot respektēt viņa stāvokli, un lika tiem tādēļ to just. Ari biedrībā

tas gribēja darīt saprotamu, kas tas ir činovņiks ar 50 rubļiem algas, un kā

priekšnieks bieži vien izrādīja diktatoriskas tieksmes, bija pret katru ass un skarbs

kā īsts «načaļņiks». Pie biedriem un valdes locekļiem tas tādēļ nebaudīja nekādu

piekrišanu un tikai tā turējās . . .

Likās, ka «dienlapisti», uz viņu cerēdami, bija pamatīgi maldījušies. Kad

viņš toreiz kases sapulcē turēja viņu kanti, tad darīja to nevis aiz simpātijas pret

viņiem, bet tādēļ, ka sajuta vajadzību plēsties ar savu līdzrevidentu. Tādēļ viņš
arī tagad ar viņiem nekādās valodās neielaidās un uz Stučkas draudzīgu svei-

cienu atbildēja tikai ar lēnu galvas palocīšanu. Nosēdies pie galdiņa blakus kated-

rim, tas skatīja cauri ienākušos jautājumus.

«Jaunā strāva» jau nu gan bija gādājusi, ka jautājumi visi ir tādi, ka viņu

pārrunāšana vien jau ir ūdens uz sociālisma sudmalām. Tā, piemēram, bija

iesniegti tādi jautājumi: «Kas ir sociālisms?» «Vai strādniekiem vajag šķiras

apziņu?» «Kādas pretešķības ir starp strādnieku šķiru un buržuāziju?» Un tādī

vien! Velti Šiliņš meklēja pēc neitrālākiem un nevainīgākiem, —
neatlika nekas

cits kā tos pašus priekšā celt.

Ātri apņēmies, tas ar kādu jautājuma zīmīti rokā kāpa katedrī un atklāja sa-

pulci. «Kas ir sociālisms?» viņš nolasīja jautājumu. Vispārēja sakustēšanās, un

«dienlapisti» jau gaidīja uzaicinājumu: «Kas vēlas to izskaidrot?» Bet viņu vaigi
palika gari, kad priekšnieks tai vietā sacīja: «To es jums varu izskaidrot.»

Nu visi ziņkārīgi gaida. «Kas ir sociālisms?» Šiliņš vēlreiz atkārtoja jautā-

jumu. «Redziet, sociālisti, tie ir tādi cilvēki, kas neatzīst privātu īpašumu, bet

grib izdalīt visu mantu uz vienlīdzīgām daļām. Es esmu strādājis, man ir vairāk,

otrs ir slinkojis, un tam nav nekā. Bet viņš nāk pie manis un paģēr, lai es savu

mantu dalu ar viņu uz pusēm. Man tātad jāstrādā priekš tā, kas nekā nedara,
bet slinko ...»

It kā dusmu vilnis pārskrēja pa visu sapulci. Pacēlās dažas jaunas balsis un

protestēja: «Bleķis!» Bet no otras puses mācītāji sauca: «Pareizi, pareizi .. . nav

nekāds bleķis.» Un viņi kopā ar Pudiķi un Starpiņiem dedzīgi aplaudēja.

ĪOS^
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Viņiem piebiedrojas «mamuļnieki» un citi labas puses ļaudis, ta ka dusmu vilnim

un švīkoņai it negribot vajadzēja apklust.
Priekšnieka vaigs gandarījumā staroja. «Tas nu nebūtu vēl nekas,» tas turpi-

nāja. «Es ar savu daļu strādāju, un man pēc gadiem ir atkal. Bet viņš savu izdzī-

vojis cauri. Man jādalās atkal ar viņu uz pusēm. Tā tas, kas strādā, nevar nekur

tikt, jo tam ar saviem sviedriem jāuztura visi sliņķi un dienas zagļi. Tāpēc tas

sociālisms ir viena kaitīga būšana, un mūsu augstā valdīšana, kur tā tādu zelli

sociālistu satrāpa, grābj cieti un bāž aiz restēm. Sociālismu pabalsta tikai nepie-

dzīvojuši zeņķi un nogājušies studentes — ■—»

It kā uz kādu elektrisku spiedienu sapulcē uzreiz sacēlās ellišķs troksnis, kāju
dauzīšana un svilpšana, kamēr nedaudzie Šiliņa piekritēji atkal dedzīgi aplau-

dēja. «Nost, nost!» jaunie puiši sauca. «Bleķis! . . . Atpakaļrāpulis! . . .»

Šiliņš uz katedra apstājās un,
ironiski smaidīdams, viņus uzlūkoja. «Vai tad

jūs domājat patiesību ar kāju dauzīšanu apslāpēt?!» tas jautāja. «Kāpēc es

nekliedzu un netrokšņoju, kad jūs runājat?»
Tie aprāvās, jo visi bija mācīti tā, ka domu brīvību nevar apspiest ar varas

līdzekļiem.
«Es jums vēl varu teikt, kādēļ mums, latviešiem, jāatturas no sociālisma,»

Šiliņš turpināja. «Lielās Krievijas cara varenība tik liela, ka viņa spēkā tas stāv
—

saspiest mūs, latviešus, tikpat kā mušiņas. Tikai ar labu un lūgšanu mēs varam

no viņa žēlastības ko panākt. Visas jaunās strāvas un idejas, viss sociālisms ir

neprāts, kas var tikai sadusmot cara prātu pret latviešiem. Latviešu pienākums

turpretim ir uzturēt caru pie laba prāta — —»

«Lūdzu vārdu!» Ņina viņu pārtrauca. Viņa bija tā pārskaitusies, ka aiz dus-

mām drebēja.

«Lūdzu, jums vārds!» Šiliņš atstāja viņai savu vietu.

«Biedri un biedrenes!» Ņina, tikusi uz katedra, iesāka. «Jūs te nule pat dzir-

dējāt tos visnegodīgākos melus, kādi jebkad dzirdēti! Vai šis cilvēks ir idiots,
vai viņŠ ar apziņu meloja »

«O, ne tik personlich, mēs protestē!» mācītāji iesaucās.

«Es lūdzu turēties pie lietas!» priekšnieks Ņinu pārtrauca. «Te neviens nav

idiots
— — —»

«Idiots vai ne,
bet briesmīgs melis — —»

«Lūdzu, te neviens nav melojis!» Šiliņš viņu atkal pārtrauca. «Ņemiet atpa-
kaļ savus vārdus, jeb vai es ņemšu vārdu! . . .»

«Nekā es neņemu atpakaļ, es jums to pierādīšu!» Ņina pastāvēja. «Ja jūs
gribat aprobežot manu runas brīvību, tad man jāgriežas pie sapulces: vai man

ir atļauts runāt un aizstāvēt savu taisnību?»

«Runāt, runāti» sapulce gandrīz vienbalsīgi iesaucās. Bet sapulces vadonim

tas maz ko imponēja. «Sapulci vadu es!» tas bargi iesaucās. «Lūdzu atstāt

katedri! ...»

Bet Ņina nelikās viņu ne dzirdam, ne redzam, it kā viņa te nemaz nebūtu.

«Tie ir nekaunīgi meli,» viņa turpināja, «it kā sociālisti prasītu tikai to, lai

mantu izdala uz vienlīdzīgām daļām, un citu vairāk neko! To neviens neprasa.
Sociālisms gan prasa tādu sadzīves kārtību, ka manta nemaz nav jādala, bet tā

sadalās pati godīgi un taisnīgi starp tiem, kas strādā, — nevis, kā mans priekš-
runātājs meloja, starp sliņķiem un dienaszagļiem. Sociālisms jo cieti uzstājas par

principu: kas nestrādā, tam arī nebūs ēst! Sliņķiem un izsūcējiem, kas grib dzī-
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vot no savu līdzcilvēku sviedriem, viņa valstībā nebūs vietas. To noprot it labi

kapitālisti un citi izsūcēji un paraziti, kas dzīvo no strādnieku sviedriem un

asinīm. Tādēļ tie uzbrūk tiem ideāliem cilvēkiem, kas stājušies taisnās idejas kal-

pībā, un notaisa tos par dienaszagļiem un blēžiem. Jo zaglis arī, saukdams:

«ķeriet zagli!» cer novērst no sevis uzmanību. To strādnieku ļaudīm vajag

apzināties ...»

Dimdoši aplausi viņas runu pārtrauca. Priekšnieks ar saldenu smīnu bija
spiests to visu noklausīties. Viņš pameta kādam valdes loceklim ar roku, lai

pasauc policiju.
«Tā jau ir Plaušu meita!» Starpeniete, it kā piepeši atcerēdamās, iesaucās.

«Nu jā, Plaušu Ņina
..

. viņa apprecējusies ar barona Bimmelšteina glauno
kučieri

..
. Viņa jau no laika gala bija traka! . . .»

Kāds jauns cilvēks gaišām ūsām un ķīļa bārzdiņu, kas tiem priekšā sēdēja,
pagriezies atpakaļ, jautāja: «Vai jūs to personu

tuvāk pazīstat?»

«Kā ne!» Starpiņš attrauca. «Tēvs jau viņai bija labs kanditers — —»

Viņš būtu vēl ko izteicis, bet Pudiķis piegrūda tam pie sāniem, ko tas arī

saprata.

«O, tad jau ļoti teicami,» jaunais cilvēks izvilka savu kabatas grāmatiņu.

«Tad jau jūs arī varēsiet sniegt man par viņu tuvākas ziņas.»

Dabūjis no znota mājienu, Starpiņš likās, ka viņš to nemaz nebūtu dzirdējis.

Viņa vietā atbildēja Pudiķis: «Tas ir pārpratums! Tā
persona nav tā, kuru viņi

domā...»

«Nav tā?!» jaunais cilvēks, kā redzams, žandarmērijas spiegs, tincināja.

«Bet kas tad viņa?»

«Mēs nezinām un nevaram jums nekādas ziņas sniegt,» Pudiķis kategoriski

paskaidroja. «Mēs arī neesam spiesti to darīt, un tādēļ lūdzu mūs mierā

laist! ...»

«Ak tā, es saprotu!» spiegs ļauni iesmējās. «Jūs negribat —■ — nu, gan jau
bez jums izzināšu ...»

Patlaban ienāca gorodovojs un, nostājies pret priekšnieku uz frontes, salutēja:
«Ko pavēlat, jūsu augstdzimtība?» Ņinai, kurai vispār bija bail no policijas,
sirds gan nelabi pukstēja, bet viņa izturēja uz katedra. Publikā, izņemot labos,

valdīja dziļš notriekums. . .

«Te šo personu,» Šiliņš norādīja uz Ņinu, «novediet to uz «učastoku» un

sastādiet protokolu!»

«Klausos, jūsu labdzimtība,» gorodovojs salutēja, «bet uz kādu «pričinu» ...»

«Viņa sarunā visādas pretlikumiskas aplamības un neklausa manu uzaicinā-

jumu atstāt katedri ...»

«Klausos!» gorodovojs atbildēja. «Bet nav mums «rasporažeņijas» par to

apcietināt. Mums cieši aizliegts iejaukties sapulces iekšējos strīdos. Ko katrs runā,

lai viņš pats atbild; tikai, kad notiek «šuma» vai kaušanās, vai apdraudēta
atklāta drošība, mēs varam apcietināt ...»

«Es, šīs biedrības priekšnieks un guberņas valdes galda priekšnieks, jums to

pavēlu!» Šiliņš sita sev pie krūtīm. «Es pazīstu likumus un par to atbildēšu...»

«Klausos, jūsu augstdzimtība!» gorodovojs salutēja. «Bet mans «načaļņiks» ir

pristavs Richters, un man jāklausa viņa pavēlēm. Jā, kad tā persona trokšņotu vai

kautos, viņa mierīgi runā. Bet, ja jūs gribat, es aiziešu uz «učastoku» un izsaukšu

«okolodočņiku» . . . Runājiet tad ar viņu.»
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Kad gorodovojs minēja Richteru, Šiliņš gan nelabi saviebās, jo tas bija viņa
pretinieks. Jau no agrām dienām, kad Šiliņš bija «častā» skrīveris un Richters

«okolodočņiks», tie jau nīdās. Protams, ka gorodovojs jau to nezināja.
«Nu, tad ejiet, varbūt ka tas būs prātīgāks!» Šiliņš viņu atlaida.

«Klausos!» gorodovojs salutēja un gāja ārā no zāles, pavadīts no publikas

aplausiem.
Ņina, kurai sirds visu laiku sita piecpadsmit, manāmi atplauka. «Redziet,

kādas lietas te notiek,» viņa turpināja, «bet ar varmācību mums muti neaizbāzīs.

Visi tie kapitālisti un bagātnieki, kas guļ mīkstos spilvenos, staigā dārgā zīdā un

paēd kā ķēniņi, paši neko nestrādā, bet dzīvo slinkumā un bezdarbā. Priekš

viņiem strādnieku rokas čakli kust, nomokās par bada algu, tādēļ ka viņiem pašiem

nepieder tie darba rīki, ar kuriem tie strādā, bet mašinas un fabrikas pieder

bagātniekiem. Strādnieks spiests pārdot viņiem savu darba spēku par
bada algu,

ir spiests to darīt, tādēļ ka vietas fabrikā ir maz un darba gribētāju daudz. Bet

nāk jaunizgudrota mašina, kura pietiek ar pusi mazāk apkalpotāju, un visi tie

strādnieki, kas paliek lieki, tiek atkal izsviesti uz ielas. Ja ražošanas līdzeklis, pār-
labota mašina, piederētu sabiedrībai, tad pārlabojumi nāktu visiem par labu,

samazinātu tikai strādnieku pūles un dotu labāku iznākumu. Bet tagad darba

rīki pieder kapitālistam, viņš vienīgais bauda tos labumus, viņam vienalga, ka

veselas strādnieku armijas paliek bez maizes un tiek iegrūstas galējā postā. Viņš
iebāž peļņu viens savā kabatā un nesajūt ne mazāko pienākumu pret aplaupītiem

strādniekiem, kuru stāvokli techniskam progresam patiesībā vajadzētu uzlabot.

Tādēļ sociālisms ir cēla un dižena kustība, tas grib panākt tādus apstākļus, ka

ražošanas līdzekļi lai pārietu visas sabiedrības rokās ■— —»

«Ā —» liela daļa no sapulces, kas nebija taisni nozvērināti buržuji, bet citādi

maz par sociālismu ko zināja, dzīvi sakustējās. Tad jau sociālisms nemaz tik

slikts nebija, kā par viņu stāstīja. Pie tam vēl Ņina runāja ar tādu dedzību un

iekšēju pārliecību . . .

«Atvainojiet!» Pudiķis iebilda. «Ja sociālisms tik labs, kādēļ tad mūsu augstā

valdīšana pret to uzstājas? Pēc jūsu raksturojuma viņai nekāda interese nebūtu

to darīt?!»

Un mācītāji apstiprināja: «Pareizi, pareizi!»
«Valdīšana?!» Ņina sparīgi brīnījās, jo tas bija ūdens uz viņas dzirnavām.

«Izliekas, ka par mums valda Romanovs, bet patiesībā valda Rotšilds. Valdība

ir tikai kapitālistu izpildu orgāns.
Likumus dod bagātnieki un tikai tādus, kas

ievēro viņu intereses; vienalga, parlamenti vai patvaldnieki, tie visi kalpo kapitā-

lismam, lai pēdējais labāki varētu proletariātu izsūkt. Nabaga ļaudīm tikai likumi

jāizpilda. Bads un tumsība pār likumu nomodā. Visu likumību un tikumību var

saņemt kopā šinīs vārdos: «Klausi kungu un gaspažu, lai tev labi klātos virs

zemes un tu mantotu to debesu dzīvošanu — —»»

Viņa spēji pārtrauca un, no skaļiem aplausiem pavadīta, atstāja katedri.

Patlaban ieradās atpakaļ gorodovojs ar okolodočņiku, un otrreiz Ņina negribēja
riskēt. Jo no policijas tai katrreiz tapa nelabi ap dūšu, jo viņa to ieskatīja par

savu dabisko ienaidnieku un tai neuzticējās.

Izrādījās, ka viņa bija bijusies velti, jo arī okolodočņiks pateica, ka nosacī-

jumi nu vienreiz ir tādi un tur neko nevar grozīt. Policijai stingri uzdots atturē-

ties no iejaukšanās sapulču iekšējās darīšanās. Tikai, kad tiek pārkāpta ārējā
kārtība, policija var iejaukties. «Kad kāda

persona ne trokšņo, ne kaujas, bet

tikai runā, tad mēs to nekādi nedrīkstam aiztikt,» policists paskaidroja. «lekšējā
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kārtība jau atronas jūsu pašu rokās. Kā sapulces vadonis jūs jau varat sapulci
slēgt, ja kāds runā to, par ko jūs nevarat atbildēt.»

«Tas jau nozīmētu izliet līdz ar bādi pašu bērnu,» viens no mācītājiem, kas

bija pie viņiem pienācis, iejaucās valodā. «Nevis slēgt vakaru, bet ar policijas
palīdzību ievirzīt to vēlamā virziemā . .

.»

«Sapulci slēgt nozīmē to pašu, kā nolikt priekš viņiem ieročus,» Šiliņš pa-

skaidroja. «Atļaujā taču taisni rakstīts, ka klāt vajag būt pristavam vai pristava

palīgam.»
«Vajadzētu jau nu gan,» arī policists piekrita, «bet pristavs Richters patlaban

Torņkalnā pavelk uz dūzi, un tad jau viņu nemaisiet! Un pristava palīgs Zalc-

manis ieritinājies tikpat kā ezis savā dzīvoklī, to jūs arī laukā nedabūsiet. Jā,

dariet? ko jūs par labāku atzīstat, es jums tur nekā nevaru līdzēt
...

Ja gribat,

varu sastādīt protokolu, ka jūs mani izsaukuši un griezušies pie manis ar tādu

prasījumu, un par to ziņot tad pristavam . . .»

«Lūdzu, dariet tā,» Šiliņš rezignēti sacīja, redzēdams, ka Vidzemes guberņas
valdes priekšnieks nevar vis visiem pavēlēt vien, bet tam arī jālūdz.

«Skatieties tikai uz to, ka nenotiek troksnis vai kaušanās!» nodaļas uzraugs

aiziedams vēl gorodovojam piekodināja. «Tad man tūdaļ pa
telefonu ziņojiet.

Bet citādi jūs viņu darīšanās neiemaisieties ...»

«Klausos, jūsu labdzimtība!» gorodovojs salutēja.

«Dienlapisti», redzēdami, ka nekādas briesmas nedraud, dabūja atkal atpakaļ

veco sparu.
Pieteicās tūdaļ pie vārda Jansons un Roziņš.

«Biedri un biedrenes!» Jansons iesāka. «No laba prāta buržuji strādniekiem

neko nedos. Proletāriešiem jāapvienojas un jāņem viss ar varu. Tādēļ tiem jānāk
pie šķiru apziņas, jāorganizējas. Latviešu strādniekiem jāmeklē sakari ar krievu,
vācu un citu tautību strādniekiem. Strādniekus nešķir tautību sienas. Tās ir izgud-
rojuši buržuji, lai skaldītu strādnieku spēkus. Tādēļ nost ar «ozoldēliem» un

«liepu meitām», ar tautiskiem brunčiem un kankariem. «Visu zemju proletārieši,
savienojieties!» Buržuji, izsūcēji nospiež darba algas arvien vairāk uz leju.
Strādnieks mirst postā un badā, bet kapitāls saplūst arvien mazāka un mazāka

pulciņa rokās. Un tad pienāks brīdis, kad pasaules bagātības atradīsies tikai ne-

daudzu rokās, bet visiem citiem nebūs nekā . . . Tad mēs ņemsim ar varu, kas

mums pienākas. Asinis plūdīs — — nāks atmaksas un tautas dusmības diena.

Tad mēs izlīdzināsim pasaules netaisnību un nodosim ražošanas līdzekļus visas

sabiedrības rokās. Tad sāksies jauni laiki, jo proletārieši būs tie noteicēji un ne-

būs šķiru vairs, jo izvirtušie pilsoņi būs nogājuši no skatuves . .
.

To arī mūsu «tautas pīlāri» mana, tie saprot mūsu valodu un dzird tos āmura

klaudzienus, ar ko tiek dzīta nagla viņu zārkā. Tādēļ viņi mums uzbrūk, mūs

apmelo un denuncē.
. .

Bet lai
.. .

daudzi kritīs un samaksās savus ideālus ar

savu dzīvību un brīvību, bet cīņu mēs nebeigsim, kamēr būs panākta uzvara. Viņa
ir grūta, šī cīņa, tas jāatzīstas, rokas asiņo, šīs nederīgās nezāles un dzeloņus ra-

vējot, un šaujas arvien jaunas, sulīgas atvases klāt (viņš zīmīgi nolūkojās uz

Kārļa, kurš lēni pavīpsnāja), bet arī ar tām mēs tiksim galā. Mēs esam jauni,

ticam un ceram,» tas nobeidza, «mūsu rokās atronas tautas nākotnes atslēgas!»

Vētraini aplausi sekoja viņa runai, un viņa vietā uz katedra tagad stājās

Roziņš.

«Sociālisma jautājuma izšķiršanu,» tas iesāka, «kavē kāda sevišķa ļaužu

grupa,
kas saucas par sīkpilsoņiem un sastāv no bodnieķeļiem, amatnieķeļiem un

citiem šādiem tādiem! Tikpat kā pinekļi tie pinoties saimnieciskai attīstībai
pa



1094

kājām! Tā ir šķira bez nākotnes, ļaudis, kuri ziedoti iznīcībai. Lielais kapitāls
tos konkurē laukā un ārda viņu eksistenci, bet tie tomēr turas cieši pie privāt-

īpašuma un pie vecās kārtības, cerēdami reiz tomēr iedzīvoties. Tie skrien, uz

deguna klupdami un krizdami, izsūc savus gājējus, bet viss velti! Bodnieķeļi un

amatnieķeļi pieder pie tās šķiras, kurai jānoiet no skatuves . . . Uz vecām drupām
celsies jauna dzīvība

...
uz šiem sīkpilsoņu un buržuju kauliem proletariāts cels

savu nākotnes ēku! Tādēļ mūsu pienākums ir ārdīt
veco, satrunējušo buržuļu

ēku, ārdīt viņas tikumus un likumus, ārdīt viņas kārtību un sadzīves
normas,

lai

jo drīzāk rastos jauna nākotnes valsts, kur nebūs ne šķiru, ne bagātu un nabagu,

ne kungu, ne kalpu, ne cietumu, ne noziedznieku, ne izsūcēju, ne izsūkto! Visi

tad sēdēs pie viena galda kā līdzīgs ar līdzīgu, valdīs labklājība un laime, jo

katrs, kas būs savu laiku strādājis, būs ari nodrošināts no valsts līdzekļiem. Tā-

dēļ nost ar veco kārtību; nost ar kapitālismu un carismu —■ brīva tauta lai pati
nosaka savu likteni . . .»

Uz biedru doto zīmi tas savu runu aprāva nelaikā. Draudēja briesmas. Žan-

darmērijas spiegs jau sen bija nozudis un neatradās vairs te. Bet Cipa zēni, lūk,

ko bija noklausījušies, kad kāds valdes loceklis saņēma ziņu pa
telefonu. No

«ochrankas». Mazliet lai tikai vēl paciešoties, žandarmērija ar «troiku» esot

jau ceļā.
Galvenie vadoņi it klusu viens ar otru sazinājās un it neuzkrītoši viens pēc

otra atstāja zāli. Stučka ar visiem studentiem, Ņina, Ernests. Turpretim citi

biedri, kuri nebija uzstājušies, tāpat ari Kārlis, palika atpakaļ.
Pa tam runāja mag. Birzmanis no Latviešu biedrības. Tas lūkoja sarkano

studentu domas atspēkot ar to, ka sociālisms var būt
gan vietā Rietumeiropas

lielajās rūpniecības valstīs, bet pie mums, Latvijā, par viņu runāt ir vēl par

agru.
Latviešiem vispirms vajag modināt un nostiprināt tautisku apziņu: to, ka

esam visi latvieši.

Publika tomēr izturējās vienaldzīgi pret viņa paskaidrojumu, un it kā par

brīnumu neviens neizrādīja tieksmi viņam oponēt.

Te pašulaik pieaulekšoja pie biedrības gluži putās sabraukts trijjūgs, un no tā

izkāpa žandarmērijas oficieris baltām sudraba epoletēm, spiegs un vairāki žan-

darmi. Tika nostādīti sargi pie durvīm, un oficiers ar pārējiem ienāca sapulcē.

«Kur ir tie revolucionāri?» tas griezās pie priekšnieka pēc paskaidrojuma ...
Šiliņš skatīja un skatīja pēc tiem, bet nekur saskatīt. «Rādās, ka viņi te vairs

nemaz nav!» tas notriekts sacīja.

«Tie ir visi projām,» kāds no publikas paskaidroja, uz ko žandarmu oficiers

piebilda: «Tad viņi darīti uz to uzmanīgi, uz mūsu ierašanos?!» Viņš uzmeta

priekšniekam ļaunu skatienu, jo pieņēma, ka tas noticis ar viņa ziņu .. .
«Es patiešām pavisam nemanīju, ka viņi aizgājuši projām!» Šiliņš it kā at-

vainojās.

«Esmu spiests par to sastādīt protokolu,» žandarms atbildēja. «Lūdzu man

uzdot šo valsts noziedznieku vārdus un adreses!»

«Es nezinu,» Šiliņš noraustīja kamiešus. «Nav parasts no runātājiem prasīt
adreses ...»

«Tā! Un kā jūs kā sapulces vadonis varat atbildēt
par to, ko viņi runā?»

žandarmu oficiers noprasīja.
«Es arī par viņiem neatbildu!» priekšnieks attrauca. «Es griezos pie policijas,

lai tā noved viņus uz učastoku, bet policija liedzās lietā iejaukties . . .»
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«Izrunas!» žandarmērijas oficiers bargi iesaucas. «Jus varējāt sapulci slēgt. .
.

Kādēļ jūs to nedarījāt? ...»

Sis aizrādījums Šiliņu pārsteidza, un acumirklī tas nezināja, ko atbildēt. Bet

drīzi tas atjēdzās un iebilda: «Nu, to taču tie revolucionāri gribēja panākt! Viņi
savu izteikuši, lai sapulci slēdz un otra puse netiek nemaz pie vārda. Ar to jau
mēs tieši būtu pabalstījuši viņu mērķus

.
. .»

«Itin pareizi, priekšnieka kungs!» viens no mācītājiem, pienācis klāt, piebal-
soja. «Es arī vēl gribu runāt par tām ļaužu kārtām

.
. .»

«Lūdzu, jums vārds!» Šiliņš atbildēja. «Tas ir, ja rotmistra kungs mums

atļauj dienas kārtību izsmelt ...»

«Lūdzu, lūdzu,» tas atmeta ar roku. «Gribu še piesēst un drusku noklausīties,
kā jūs strādājat ..

.» Viņš apsēdās turpat pie galdiņa, kamēr mācītājs kāpa
katedrī. Redzēdama šādu gluži svešu vaigu, publika iesaucās: «Ā ...»

«Vai tās ļaužu šķiras kā tagad pastāv jau no pasaules radīšanas?» mācītājs
nolasīja jautājumu un sāka skaidrot:

«Cilvēces vanckari sapņo no miera dabas un vispārējas brālības. Tie saka,

visi cilvēki esot vienādi, tikai manta darot starpību; tādēļ to vajagot izdalīt vienā-

dās daļās. Bet, kad visi būtu kalpi, kas tad valdītu? Šāds vienprātības dullums jau
vairāk malās manīts. Pie kāda mana amata brāļa uz laukiem griezās kāds kalējs
ar sekošu jautājumu: «Kur tad bija muižnieki, kad Ādams auda un leva vērpa?»
Mācītājs šo vīriņu pazina un zināja, kas tam aiz pakauša, sacīja: «Labi, es jums

to izstāstīšu!»

Kad Ādams auda un leva vērpa, tad levai piedzima daudz bērnu. Dievam

patika levu apmeklēt . . . Bet leva, redzēdama dievu nākam, dažus no saviem bēr-

niņiem paslēpa. Citus salmos, citus sienā, citus aizkrāsnē, citus speltē — •—»

Publika, kas te it labi bija ievadīta tautsaimnieciskos jautājumos un visu laiku

par šo ērmoto izskaidrojumu rādīja pretim ņirgājošās sejas, tagad sabruka skaļos
smieklos un frenetiskos aplausos. Tie bija aplausi pēdiņās, bet mācītāji tos ņēma

par pilnu.

— «un tikai tos smukākos tā stādīja dievam priekšā,» lektors turpināja. «Un

dievs sacīja: «Tev būs būt ķēniņam, — tev — firstam, tev — grafam, tev ■—

muižniekam, tev — pilsētas galvai, tev — pagasta vecākam, tev — skolmeista-

ram!» Bet leva sacīja: «Kungs, man vēl vairāk bērnu, arī tos aplaimo.» Bet, kad

tie priekš dieva vaiga nāca, tie bija nepucēti, nemazgāti, mati pinkaini ar salmiem

un sienu. Dievs, viņus apskatījis, uz tiem sacīja: «Jums būs būt zemniekiem,

arājiem, govganiem, cūkganiem ..
.» Un tādēļ tās kārtas būs godā turēt, kā ir

lasāms tai grāmatā tiem Riemeriem, 13. nodaļā, 7. pantā ..
.»

Atkal skaļi smiekli un aplausi, ka vai griesti lūst! Arī žandarmu oficiers

smējās līdzi. Pat mācītājiem par tādu piekrišanu bija grūti palikt nopietniem, un

lūpas vēlās uz smiekliem.

Tad vēl otrs mācītājs izskaidroja jautājumu: «Vai likums pavēl, ka jaun-
salaulātiem baznīcā jābučojas?» Atbildēja, ka tāda likuma nav. «Ko vislabāk

saviem kalpotājiem uz Ziemas svētkiem dāvināt?» Ļaudis jāradina pie taupības.
Daži uz savu gājēju vārda noguldījuši špārkasē kādu mazumiņu un dāvājuši

viņiem krājgrāmatiņas. Bet labāka par tām vēl ir bībele . . .

Žandarmu oficiers pieceļas jau it noskaidrotu vaigu un atvadīdamies spieda
Šiliņam sirsnīgi roku. «Ar to, ko noklausījos, esmu pilnīgi apmierināts. Strādājiet
tikai tādā garā tālāk!

.
. .»
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Viņš pamāja saviem pavadoņiem ar galvu, un tie tad kopā ar viņu atstāja

zāli._ lesēdušies savā trijjūgā, tie laida, ka vai dzirksteles met, atpakaļ uz Rīgu.
Šiliņš cēla priekšā dažus banālus jautājumus, piemēram: «Kādēļ sieviešiem

gari mati, bet īss padoms?» «Kādēļ vecmeitas mīl sunīšus un kaķīšus?» «Kādēļ
sievietēm neaug ūsas un bārzda?» Izskaidroja viņš pats pārmaiņus ar abiem

mācītājiem, un pat Pudiķis piedalījās. Publika aplaudēja un smējās, vēderus

saņēmusi. Pat, kad Šiliņš pasludināja, ka dienas kārtība izsmelta un vakars

slēgts, ļaudis vēl nebūt nedomāja izklīst. Kā mūris tie sastājuši uzlūkoja šos

brīnumu vīrus.

Lektori par tādu atzīšanu un piekrišanu peldēja tīri vai laimē . . . «Es esmu ar

šo vakaru ļoti apmierināts!» Pudiķis sacīja.

«Jā, jūs redzat, kā publikas gara
stāvoklis var apsviesties!» viens no mācītā-

jiem piebilda. «Kāds tas bija sapulces sākumā un ķāds tagad? Es saku, mums

tikai vajag kopā turēties, vāciešiem un latviešiem, kuriem kas ir. Un uzstāties

droši un ar «šneidu». Mēs sekmīgi atsitīsim sociālistu mācības.»

«Ak
nu,» viņa amata brālis mazcienīgi atmeta ar roku. «Tā lieta jau nav

nemaz tik traka, kā tā tiek izkliegta. Vai tikai tas nenozīmē šaut uz zvirbuļiem
ar lielgabalu? Jo, kā redzu, tad paldies dievam, to revolucionāru nav nemaz tik

daudz ...»

«Tomēr arvien vēl pietiekošā skaitā, lai saģiftētu tautu,» pirmais mācītājs at-

bildēja. «Mums ir ļoti jāuzmanās un jābūt nomodā, jo citādi mūsu dzimtenei

stāv priekšā drūmi laiki
. .

.»

Zāle mazpamazām tukšojās. Šiliņš, viņiem vēl roku spiezdams, pateicās par

enerģisko pabalstu. Tanī savā apziņā, ka pastrādājuši ievērojamu darbu, tie

izšķīrās.
Pēc kādām dienām žandarmērijas trijjūgs pieturēja pie barona fon cur

Bimmelšteina villas Strēlnieku dārza apgabalā. Bija ieradies pats žandarmērijas
priekšnieks ģenerālis fon Andrejanofs. Tā kā paša barona nebija mājās, tad viņu

pieņēma baronese Ortrude.

«Ļoti nožēloju, ka jūs traucēju, augstā kundze,» ģenerālis sacīja, «bet esmu

spiests no jūsu laipnības izlūgties ziņas par kādu jums pazīstamu personu.»

«Un tā būtu?!» baroniete ziņkārīgi jautāja.
«Kāda «Nana» vai «Ņina»,» ģenerālis atbildēja, «nav konstatēts, vai īstais

vārds vai pieņemts ...
Tā stāvot jūsu namam diezgan tuvu un esot apprecējusies

ar jūsu bijušo kučieri?»

«Itin pareizi, jā,» baronese Ortrude attrauca, «bet kas ir ar šo personu?»

«Viņa atklātā jautājumu vakarā turējusi uzmusinājošu runu pret pastāvošo

kārtību,» ģenerālis paskaidroja. «Neievērojot, ka likums to stingri noliedz, tā kū-

dījusi strādniekus pret muižniecību un labākām aprindām, kas esot darba ļaužu

izsūcēji. Daži no publikas runātāju uzzīmējuši par jūsu Ņinu; daži atkal konsta-

tējuši, ka tas ir pārpratums un ka runātāja ir pavisam cita persona . .

.»

«Ņina nu. tā nekad nevarēja būt, ģenerāļa kungs,» baronese atraidoši nogrozīja

galvu. «Ja Ņina būtu turējusi runu, tā būtu runājusi gluži pretējā virzienā. Tā

ir audzināta kristīgā garā, dievbijīga un pazemīga un ar saviem uzskatiem pie-

slejas cieši pastāvošai kārtībai. Pēc rakstura īsta pērle, kāda tagad pie zemākās

kārtas ļautiņiem grūti atrodama.»

«Vai jūs viņu tik pamatīgi pazīstat, augsti cienītā baroneses kundze?» ģene-
rālis jautāja. «Vai jūs varbūt nemaldāties? ...»

«Esmu ieskatījusies viņas sirdī un dvēselē un varu to tādēļ sacīt ar visdziļāko
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pārliecību
..

.» Viņa atstāstīja ģenerālim savu sarunu ar Ņinu. «Ja jūs viņu tagad
tirdītu un pratinātu, nabaga dvēsele justos ļoti apbēdināta un skumdināta

.. .»

«Hmh,» ģenerālis norūca. «Pēc tā, ko jūs man par viņu izsakāt, mums nav

ne mazākā iemesla viņai sekot. Bet, piedodiet, mistifikācijas nāk bieži priekšā un

vēl jo vairāk mūsu arodā. Bez jūsu liecības mēs nekad tik viegli nebūtu varējuši
izšķirties ...»

«Es galvoju par viņu un esmu gatava ielikt
par viņu katru drošības sumu,

ģenerāļa kungs!» baronese Ortrude iesaucās.

«Nav vajadzīgs, augsti cienītā kundze,» ģenerālis atbildēja. «Ja mēs jums
neticēsim, kam tad lai ticam? Esmu jums ļoti pateicīgs par jūsu ziņām, kas mūs

tagad attura no nepareizām pēdām, tā ka jo drīzāk nāksim uz īstajām. Vainīgais
jādabū rokā, jo tas nedrīkst iziet bez soda . .

.

Vēlreiz jums ļoti pateicos, augstā
kundze, un tagad au revoir!»

Galanti viņš noskūpstīja baronesei roku, atvadījās un aizbrauca
. . . Ņina ne

sapnī nevarēja iedomāties, kādas briesmas no viņas galvas tika novērstas
..

.

Tai pašā vakarā Pārdaugavas sadraudzīgās biedrības priekšnieks Šiliņš nodeva

valdes un padomes sapulcē ziņojumu par
svētdienas jautājumu vakaru. Bet

viņam negāja vis tik gludi, jo viņa rīcība bija izsaukusi veselu opozicijas vētru.

Padomes loceklis Melnais Krūmiņš nāca ar priekšlikumu Šiliņu atcelt no

priekšnieka amata. Jo valde-padome viņu par tādu iecēlusi, viņš pret šo valdi-

padomi atbildīgs, un tā viņu katrā laikā var atkal atcelt. Šiliņš gan skaidroja,
ka tas ir pretlikumīgi, ka pēc likuma un statūtiem tie viņu nevar atcelt, bet

sapulcē viņam nebija gandrīz vairs neviena piekritēja. Tikai vienīgi valdes

loceklis Rūrs izsacījās viņam par labu, arī ne tādēļ, ka būtu principā Šiliņa
rīcību atzinis. Viņš tikai arvien bija skaitījies par Šiliņa piekritēju un piederēja

pie tiem cilvēkiem, kas labprāt nemīl savus ieskatus grozīt. Turpretim sirmais

Kauliņu Jānis, kurš arvien stāvēja tai pusē, kur priekšnieks, tagad bija tā sašutis,

ka saukdams sauca: «Nost ar Šiliņu .. .»

Viņu nosvieda kā nieku un pagaidām par priekšnieku ievēlēja «Dienas

Lapas» metieri, sauktu Kazaku Dalbu. Bija vēl tikai dažas nedēļas līdz kārtējai

gada sapulcei, un tādēļ Šiliņš nekā neteica, jo cerēja pie pārvēlēšanām atkal

vinnēt. Viņš pats gan maz būtu ko izdarījis, jo bija diezgan populārs, bet par

viņu iestājās ar dedzīgu aģitāciju «Cerības biedrības» ekonoms, kurš līdz ar

Šiliņu jutās savās interesēs apdraudēts. Viņš bīstījās, ka jaunā priekšniecība neiz-

ceļ Sadraudzīgo biedrību ārā no Altonavas un neaizceļ uz Arkādiju, kas varbūt

būtu arī noticis. Lai tas nenotiktu, tad vajadzēja ar visiem spēkiem strādāt uz

to, lai Šiliņš nāk atpakaļ pie stūres un valdē, lai viņam būtu paklausīgāki biedri.

Abas partijas dedzīgi aģitēja, uzņēma jaunus biedrus un sanāca uz pilnu

sapulci ar lieliem spēkiem. lepriekš nekā nevarēja nozināt, kurš uzvarēs. Vēlēša-

nas tika izdarītas ar bumbiņām, bet gala rezultāts tomēr bija neskaidrs, tādēļ ka

abas partijas savstarpēji apvainojās, ka viena un otra piegrūdusi klāt liekas bum-

biņas. «Dienlapisti» apgalvoja, ķa viņi uzvarējuši ar divu balsu vairākumu, tur-

pretim Šiliņa piekritēji pastāvēja, ka tie ar 3 balsīm pārsvarā. Šiliņš taisījās jau
saņemt savās rokās biedrības vadību un vēl tanī pašā dienā noturēt valdes sēdi.

Bet Kazaks Dalbs paņēma biedrības grāmatas un zīmogus pie sevis un nemaz,

nedomāja pielaist jauno valdi_ pie darbības.

Par šādu varmācību nu Šiliņš iesniedza Vidzemes gubernatoram sūdzību.

Tagad nu gan situācija bija tāda, ka viņš savus pretiniekus būtu varējis novietot,



kur vien grib, vai ietupināt tos cietumā, vai izsūtīt uz Sibirijas taigām vai zie-

meļu guberņām. Bet viņus glāba Šiliņa lielā arogance vai arī, kā viņa paša biedri

izteicās, Šiliņa muļķīgā ietiepība. Gubernators strīdīgo lietu bija nodevis izmeklēt

jaunajam tipogrāfiju un biedrību inspektoram fon Plato. Tas nu griezās pie
Šiliņa kā pie kolēģa un lūdza, lai viņš to ar sarežģīto lietu iepazīstina tuvāku.

Tādā laimīgā stāvoklī Šiliņš būtu varējis izmeklēšanu panākt pilnīgi savā garā.
Bet dievs bija apstulbojis viņa prātu. Viņš augstprātīgi fon Plato atbildēja, ka

viņam tam nav nekādas ziņas jādod, viņš to nemaz nepazīst un ka vienīgi

gubernatoram atbildēs, ja tas viņam ko jautās. Nebūs lieki jāaizrāda, ka tāda

izturēšanās fon Plato, kas gribēja būt viņam draudzīgs, padarīja vairāk kā

neitrālu, padarīja viņu par Šiliņa pretinieku. Visa lietas izmeklēšana notika tagad
vienīgi uz policijas izziņas pamata, un,

kas tas ļaunākais, Šiliņa ienaidnieks

Richters varēja piedot lietai savu tendenci. Tas arī nemaz nekautrējās un strādāja

viņam pilnīgi uz «ancuka». Cēla gaismā veco jautājumu vakara lietu, nostādīja
visu to biedrību par tādu kaitīgu parādību un konstatēja, ka Šiliņš pilnīgi līdz-

vainīgs, jo dumpīgie vakari notikuši taisni zem viņa vadības. Viņš pat tos nav

slēdzis, kad policists viņam to aizrādījis
. .

. Un tā tālāk, un tā tālāk, pie kam

starp rindām varēja izlasīt, it kā Šiliņš būtu tas vislielākais vaininieks.

Fon Plato to visu saņēma tagad kā gārdu kumosu un no savas puses
vēl

pieveda kādu likumu paragrāfu, kurš valsts ierēdņiem stingri aizliedz piedalīties

politiskās biedrībās. Viņš lika priekšā gubernatora apstiprināšanai rezolūciju —

Pārdaugavas sadraudzības biedrību dēļ viņas valstij kaitīgā virziena slēgt un

Šiliņu kā politiski neuzticamu personu atlaist no valsts dienesta. Gubernators, kā

tas jau parasti mēdz būt, papīrus nemaz cauri neskatīdams, tos parakstīja.
Šiliņš nedabūja ne labi apskatīties, kad jau bija pataisīts auksts un nekaitīgs.

Kad tam pasludināja rezolūciju, tad pirmās trīs dienas pēc tam tas drīzāk

līdzinājās cilvēka ēnai nekā cilvēkam. Par savu uzticamo dienestu dievam, valstij
un ķeizaram tādu atalgojumu!

Vēlāk, kad viņa domas daudzmaz noskaidrojās, tas sāka gudrot, kā iztikt

no sava bezizejas stāvokļa. Viņam vajadzēja sevi nostādīt
par politisku mocekli,

kas cieš no pārkrievošanās režima, un meklēt savā nelaimē palīgu pie vietējiem

vācu patriciešiem. Viņa vāciski skanošais uzvārds priekš tam bija ļoti izdevīgs.

Viņš tādēļ sataisīja vācu valodā
garu lūgumrakstu, kurā iztēloja savu traģisko

likteni, un nonesa to personīgi un iesniedza vispār par goda vīru atzītam konsu-

lam Georgam Rabemanim.

Sirmais kungs pieņēma viņu diezgan labvēlīgi un skatīja viņa lietu tūdaļ cauri.

Vairāk reizes viņa baltā galva ietrīcējās, un tas norūca: «Ai laiki, ai laiki! Jūsu
vieta gan laikam bija. vajadzīga kādam pareizticīgam?» tas jautāja, kad bija
rakstu izlasījis.

«Tā jau, laikam, gan būs,» Šiliņš nesamanīja, ko citu sacīt . . .

Vecais kungs ātri uzrakstīja kādu papīri un pasniedza to Šiliņam. «Te none-

siet to pilsētas špārkasē un pasniedziet to darbvedim-direktoram,» viņš sacīja.

«Jūs tur paliksat tūdaļ darbā . ..»
Šiliņam tas atkal bija tik liels pārsteigums, ka tas neprata ne lāgā pateikties.

Izsteidzies ārā uz ielas, tas pārliecinājās, ka viņš iecelts
par sevišķu uzdevumu

ierēdni pilsētas krājkasē ar vairāk nekā 100 rbļ. mēneša algas .. .

(Ar trīsdesmit sesto nodaļu beidzas A. Deglava izstrādātais rokraksts. Pēdējās
2 nodaļas, apm. 20 lpp., satur neizstrādātu un aprautu chronikalu materiālu.)
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KOMENTARI

PATRIOTI

PIRMĀ DAĻA

Pirmā nodaļa

Rīgas — Daugavpils (toreizējais vācu apzīmējums Rīga — Dinaburga) dzelzceļš.
Tā bija pirmā dzelzceļa līnija Latvijas teritorijā, atklāta 1861. g. 12. septembrī;

līnijas garums —
218 km; to būvēja privāta Rīgas — Dinaburgas dzelzceļu s-ba,

kas sastāvēja no vietējiem vācu tautības financistiem
—

muižu īpašniekiem un

tirgotājiem.

«Izpirkties no krieviem» —■nozīmēja ar zināmu naudas sumu atpirkties no pienā-
kuma iet karadienestā. Šī iespēja pastāvēja līdz vispārējā karaklausības likuma

ievešanai Baltijā 1874. g.

Māju pielaišana pie muižas jeb zemnieku māju «spridzināšana». Pēc dzimtbūšanas

atcelšanas (1817. g. un 1819. g.) Kurzemē un Vidzemē visa zemnieku lietošanā

esošā zeme piederēja muižu īpašniekiem. Muižnieki šo zemi izdeva zemniekiem

klaušu vai arī vēlāk naudas nomā. Kaut gan 1849.—1860. g. likumi ierobežoja
muižnieku brīvo rīcību ar šo zemi, nosakot, ka viņi to var izlietot tikai divējādā
veidā —■ vai nu iznomājot, vai pārdodot pagasta locekļiem, taču muižnieki ar

dažādu kombināciju palīdzību pievienoja zemnieku zemi muižai un padzina
zemniekus no viņu zemes. īpaši masveidīgi zemnieku zemes pievienošana mui-

žām notika pag. gs. otrajāun trešajā ceturksnī, kapitālistiskai ražošanai attīstoties.

«Kungs, kas tās zemes Krievu zemē skapējot.. .» te domāts Krišjānis Valdemārs

(1825.—1891.) —
viens no redzamākajiem jaunlatviešu kustības vadošajiem dar-

biniekiem, kas piedalās daudzos literāros, kultūras un saimnieciskos pasākumos,

arī rakstnieks un publicists. Pēc Liepājas ģimnāzijas beigšanas studē Tērbatā

(1854.—1858.) tautsaimniecību (politisko ekonomiju), vēlāk darbojas Pēterburgā

un Maskavā, kur dibina latviešu pulciņus un cenšas modināt nacionālo paš-

apziņu. Viņš popularizē izglītības nepieciešamību, rūpējas par topošās latviešu

buržuāzijas mantiskā stāvokļa nostiprināšanu, rada pirmo latviešu presi, izdod

tulkotu anekdotu un sīku literāru darbiņu krājumu ar nosaukumu «300 stāsti»

(1853.), Pēterburgā dibina «Pēterburgas Avīzes» (sk. tālāk).

Tā kā gadsimta vidū vācu baroni vēl kavē latviešus iepirkt mājas, tad Val-

demāram rodas ideja veicināt latviešu lauku buržuāzijas mantisko stabilitāti ar

kolonizācijas palīdzību. 60. gadu sākumā viņš Novgorodas guberņā nopērk lielāku

zemes īpašumu, ar nodomu to sadalīt gabalos un pārdot turīgākiem latviešiem.

1864. g. viņš «Pēterburgas Avīzēs» ievieto ziņojumu un izlaiž vēl kā pielikumu

īpašu uzsaukumu ar virsrakstu: «Zemes pārdošana», kuros viņš paziņo, ka Nov-

gorodas guberņā ir pārdodamas 500 des. labas zemes, un uzaicina šo zemi no viņa

pirkt, piezīmējot, ka izceļotājam, kas grib pirkt lielāku zemes gabalu (100 pūrv),

vajadzīgs naudas apm. 1500 rbļ., bet, kas grib pirkt dārzu zemi, tas var iztikt

ar mazākiem līdzekļiem. Viņš vēl norāda, ka ceļa izdevumiem esot vajadzīgi

apm. 25 rubļi. Ziņojuma beigās viņš uzdod savu adresi Pēterburgā. Smagie

apstākļi, kuros dzīvo latviešu zemnieku lielākā daļa un īpaši bezzemnieki, ir
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bagātīga augsne katrai izceļošanas domai, jo sola cilvēciskāku dzīvi. Sākas vesela

izceļošanas kustība, tiek izplatītas visfantastiskākās ziņas par izredzēm Nov-

gorodas guberņā. Bezzemnieki un sīkie zemes lietotāji izceļo bariem, bez jeb-

kādas sazināšanās ar Valdemāru un arī bez jebkādiem līdzekļiem. Tas rada

veselu katastrofu, daudzas ģimenes pazaudē visu savu pēdējo nabadzību ceļa

izdevumos un grūtībās, veselas ģimenes aiziet pilnīgi bojā. Muižnieki un mācītāji

grib izmantot šo gadījumu, lai atriebtos «jaunlatvietim musinātājam», un uzsāk

pret Valdemāru plašu akciju, iesaistot šajā cīņā baznīcas kanceles un savu

laikrakstu «Latviešu Avīzes» (sk. tālāk). Taču Valdemāram ar lielām grūtībām

izdodas izglābties no kriminālatbildības.

5 «Kroņinieki» — zemnieki, kuri dzīvoja mājās, kas piederēja valstij. Šo zemnieku

stāvoklis nesalīdzināmi labāks nekā baronu zemniekiem, jo viņu klaušas un

nomas bija nesalīdzināmi mazākas, tā kā tās regulēja īpaši noteikumi.

6 «Latviešu Ceitungas» — domātas «Latviešu Avīzes», pirmais laikraksts latviešu

valodā. To izdeva mācītāji (pirmais redaktors K. F. Vatsons, dz. 1777. g., miris

1826. g.). Avīzes uzdevums bija aizstāvēt vācu baronu intereses un turēt latviešu

zemniekus pazemībā un paklausībā. Laikraksts pastāv no 1822. līdz 1915. g.

Pēdējos gados tas bija mācītāju orgāns, kas cīnījās pret katru progresīvu domu

latviešu sabiedrībā. Laikraksts iznāca Jelgavā, un tā pirmais izdevējs bija vācu

firma «Jānis Fridriks Stefenhagens un dēls».

7 «Pēterburgas Avīzes» — galvenais jaunlatviešu izdevums, iznāca no 1862. g. līdz

1865. g. Laikrakstu izdeva Pēterburgā. Izdevējs un cenzors skaitījās Kr. Valdemārs,

pirmais redaktors bija Juris Alunāns (sk. tālāk). Laikrakstam bija satīrisks pie-

likums, ko sākumā dēvēja par «Dzirksteli», vēlāk par «Zobu galu». Avīzes

līdzstrādnieki bija visi redzamākie jaunlatviešu darbinieki. Laikraksts cīnījās

par nacionālās pašapziņas modināšanu, par latviešu kultūras un literatūras tap-

šanu, popularizēja zinātni, uzbruka vācu baroniem un mācītājiem. Sevišķi nozī-

mīgs bija satiriskais pielikums, kas veiksmīgi lietoja satiru kā cīņas līdzekli.

Reakcionāriem avīze deva apzīmējumu «bizmanis». Dienas notikumus iztirzāja

asprātīgos Brenča un Žvinguļa dialogos. Vācu baronu un mācītāju sakūdīts, Bal-

tijas ģenerālgubernatorsLīvens iesniedza sūdzību iekšlietu ministram Valujevam,

pieprasot laikraksta slēgšanu vai vismaz cenzūras nodošanu Baltijas ģenerāl-

gubernatoram Rīgā, apgalvojot, ka avīze esot par cēloni zemnieku nemieriem,

Sūdzības rezultātā avīzes cenzūru pārcēla uz Rīgu un avīze sāka nīkuļot, ja

cenzūras spaidi bija ārkārtīgi smagi. 1863. g. avīze neiznāca 5 mēnešus nemaz,

un, nespēdama cīnīties pret cenzūras žņaugiem, tā 1865. g. pavisam apstājās.

«Pēterburgas Avīzēm» bija progresivs raksturs, taču tās negāja tālāk par jaun-

latviešu reformatoriskām prasībām.
8 Šeit Deglavs norāda uz īpatnējo zemes apstrādāšanas kārtību, kāda pastāvēja

Krievijā un arī Latgalē, kur zemi sadalīja divos veidos — daļa zemes skaitījās

atsevišķai zemnieka sētai, bet daļa zemes ciema kopienai. Kopzemi sadalīja pēc
vīriešu vai arklu skaita. Šo kopzemi jeb obščinu laiku pa laikam pārdalīja, jo

mainījās arklu skaits. Kaut arī obščina neizslēdza zemnieku diferenciāciju—pau-

perizaciju un kulaku veidošanos, taču romānā Deglavs to uzskata par taisnīgāku
kārtību nekā viensētu sistēmu, pēc kuras Vidzemē un Kurzemē zemi atdeva ne-

daudzu iedzīvotāju rīcībā, bet pārējās iedzīvotāju masas bija bezzemnieki, kas

spiesti pārdot savu darba spēku, lai kaut kā vilktu savu eksistenci. Šņoru zemes

radās sadalījuma rezultātā. Katra zemes lietotāja rīcībā atradās vairākas šņor-

veidīgās zemes strēmeles.

8 Izmantojot sarunu par zemnieku stāvokli, Deglavs pieskaras vēsturē pazīstama-

jam «Bebru dumpim», kaut arī tas jau noticis pirms apm. divdesmit gadiem.

T. s. «Bebru kartupeļu dumpis» ir viens no raksturīgākajiem epizodiem pag. gs.

40. gadu nemieros. Vidzemē šie nemieri izvērtās par atklātu sacelšanos pret
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muižu, policiju un karaspēku. Lai apspiestu sacelšanos, darbojās vairākas soda

ekspedīcijas. Viena no tām devās no Rīgas uz Jaunbebriem sagūstīt Apškalnu

māju saimnieku Viļumu Preisi, ko apsūdzēja par latviešu zemnieku pierunāšanu

pāriet pareizticībā un izceļot uz Krieviju. Zemnieki pārtrauca darbus muižas

kartupeļu tīrumos (no kā arī cēlies nosaukums «kartupeļu dumpis») un, primitivi

apbruņoti, sagaidīja karaspēku ar pretestību. Soda ekspedicija cieta neveiksmi,
bet pēc tam tā, vairākkārt pastiprināta, pat līdz 5 rotu lielam sastāvam, nemierus

apspieda. Vairāk nekā 100 cilvēku tika pakļauti nežēlīgai eksekūcijai.
10 Rīgas robežas raksturīgākās vietas bija šādas: «Krasnaja Gorka», tā bija tā vieta,

kur tagad atrodas Latgalestirgus, un «Lielais pumpis», kas atradās tag. Ļeņina un

Tallinas ielas krustojumā. Laukumā,kur tagadir Jaunā Ģertrūdes baznīca, bija
iekārtots kontroles punkts iebraucējiem un pumpis zirgu dzirdīšanai. 1876. g. tur

ierīkoja arī tirgu, ko 1897. g. pārvietoja uz tag. Vidzemes tirgu. «Šāļu vārti» radu-

šies drīz pēc Rīgas dibināšanas. Svērtuves ielas rajonā atradies Šāļu tornis ar

vārtiem.

Otrā nodaļa

11 Lielais Kristaps —
tā sauktā svētā Kristapa (Kristofora) tēls. Par šo «svēto»

stāsta vairākas leģendas. Rīgā uzceltais Kristapa tēls saistās ar 12. gs. Vācijā

radušos leģendu par Kristapu, kas nesis ceļotājus pāri bīstamai upei. Plostinieki,

kuģu krāvēji un kuģinieki Kristapu izvēlējās par savu patronu. Rīgas krāvēju un

nesēju brālība 1459. g. lika attēlot Kristapu savā altārī Pētera baznīcā. Kristapa
altāris atradies arī Doma baznīcā. Beidzot tika pagatavots liels koka tēls — vīrs

ar bērnu uz rokas, ko novietoja Kārļa vārtu ravelinā (Maskavas ielas sākumā),
bet vēlāk nelielā būdiņā tajā pašā rajonā. Pēc pirmā pasaules kara tēlu pār-

vietoja Doma muzejā.
12 «Mājas Viesis» — laikraksts, kas pastāv no 1856. līdz 1908. g. Tas ir pirmais

izdevums, kurā darbojas latviešu literāti, kaut arī avīzi organizē un izdod

vācieši. Pirmais redaktors ir latvietis Ansis Leitāns. Viņš cenšas vadīt laik-

rakstu valdošās vācu sabiedrības interesēs, taču līdzstrādnieki, kas nāk no

pirmās latviešu inteliģences aprindām (studenti Kr. Valdemārs, Juris Alu-

nāns v. c), ieplūdina «Mājas Viesī» pirmās jaunlatviešu idejas. Pret to uzstājas

vācu aprindas un Leitānu pat izslēdz no vāciešu organizētās Latviešu draugu

biedrības (sk. tālāk). Mācītājiem un valdošām vācu aprindām padevīgais un

pakalpīgais Leitāns nobīstas un maina avīzes kursu. Visi jaunlatvieši no «Mājas
Viesa» aiziet un nodibina «Pēterburgas Avīzes». 1874. g., pēc Leitāna nāves,

«Mājas Viesi» vada pārlatvisko] ies vācietis Laubes Indriķis (1841.—1889.).

Rakstnieka Fr. Brīvzemnieka mēģinājumi samierināt jaunlatviešus ar «Mājas
Viesi» beidzas nesekmīgi. Ilgus gadus «Mājas Viesis» nīkuļo. Tas kļūst atkal

populārāks deviņdesmitajos gados, kad tā vadību uzņemas P. Zālītis, kas, ejot

pa sīkburžuaziski svārstīgu ceļu, lieto dažādus popularizēšanas paņēmienus un

nodibina arī ilustrētu žurnālu ar nosaukumu «Mājas Viesa Mēnešraksts», kas

pastāv no 1895. līdz 1905. g. Savā romānā Deglavs pret «Mājas Viesi» izturas ar

nepamatotām simpātijām, kas izskaidrojams ar to, ka viņš pats daudzus gadus

ir bijis «Mājas Viesa» līdzstrādnieks.

13 Ansis Leitāns (1815.—1874.) — rakstnieks, žurnālists, redaktors, dzimis kalpu

ģimenē. Skolu nav apmeklējis, lasīšanu iemācījies no kāda apkārtceļojoša pulk-

steņmeistara. levingrinājies arī rakstīšanā, top par rēķinvedi muižā un vēlāk par

pagasta rakstvedi. Sāk interesēties par literatūru, raksta sentimentālus dzejolīšus,

ko iesūta vācu tautības literātam H. Treijam —
«Latviešu Ļaužu Drauga» redak-

toram. Tas vācu literātu aprindas pamudina viņu pieņemt par «Mājas Viesa»

redaktoru (sk. 12. kom.). Paralēli «Mājas Viesim» viņš vada arī vācu izdevniecī-
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bas izdoto kalendāru
— «Vidzemes vecā un jaunā laika grāmata» (1860.—1874.).

Oriģināldarbu viņam maz, un tie paši pa lielākai daļai reliģiska rakstura. Leitāns

tulkojis sentimentālus, banālus, salkanus vācu rakstnieku stāstus, visvairāk Kris-

tapa Šmita darbus. Šo stāstu sēriju viņš uzsāk ar Šmita stāsta tulkojumu «Grāfa

lielmāte Genoveva» (1845.). Dēkaino notikumu dēļ stāsts kļūst ļoti populārs.

«Ģenovevai» seko vesela virkne citu līdzīgu lokalizējumu un tulkojumu, skaitā

ap 20. Šie izdevumi iznāk īpašā grāmatu sērijā savdabīgā noformējumā, ar krā-

sainiem, banāliem vāku zīmējumiem. Materiālo panākumu dēļ Leitānam rodas

daudzi sekotāji, tā ka dažu desmitu gadu laikā latviešu grāmattirgus tiek pār-

plūdināts ar šo sēnalliteraturu.

14 Še Deglavs uzskaita daļu no Leitāna banālajiem ražojumiem: «Šveidleru Marija»

(1849.), «Priežukalna Roze» (1847.), «Kara lielskungs Eistaķius» (1846.), «Puķu kur-

vītis» (1851.). Deglava pieminētās rīmes ir garāki sižetiski dzejojumi ar līdzīgu
saturu kā minētajiem Leitāna sacerējumiem. Šie dzejojumi bija uzrakstīti tā, lai

tos varētu dziedāt pēc dažām populārām meldijām. Rīmes pa lielākai daļai tika

publicētas vai nu brošūrās, vai uz atsevišķām lapām.
15 Te domāti Krišjānis Valdemārs un Kaspars Biezbārdis. Abi aktivi jaunlatviešu

darbinieki.

Trešā nodaļa

16 Domas gaņģis —apakšzemes eja, kas izbūvēta 13. gs. reizē ar Rīgas veco Doma

baznīcu kā baznīcas un klostera krusta eja.
17 Te Deglavs dod Rīgas raksturojumu, sākot ar tag. Ļeņina ielas sākumu, t. i., par

to pilsētas daļu, kas izbūvēta pēc Rīgas vaļņa nojaukšanas (1857.). Valnis atradies

apm. kanāla rajonā.
18 Lielā iela — tag. Ļeņina iela. Tas bija lielais ceļš uz Ziemeļvidzemi, Pleskavu,

Pēterburgu, Igauniju. Ņevas iela — tag. Blaumaņa iela.

Ceturtā nodaļa

19 Savā romānā Deglavs vairākkārt piemin Rīgas ģildes. Ģildes nosaukums cēlies

Vācijā no lejasvācu vārda «Ģilde», un to lietoja dažādu viduslaiku organizāciju

apzīmējumiem. No sākuma šīm organizācijām bija reliģisks raksturs, vēlāk tā

nosauca dažāda rakstura saimnieciskas organizācijas. Vēstures materiāli liecina,

ka savā laikā Rīgā bijušas ļoti daudzas un dažādas ģildes, gandrīz katrai pro-

fesijai sava ģilde. Vēlāk ģilžu skaits, tām apvienojoties, samazinājās. 19. gs. vidū

Rīgā bija vairs tikai 2 ģildes — lielā un mazā. Lielā ģilde, saukta arī svētās Mari-

jas ģilde, apvienoja vācu tirgotājus. Tā dibināta 1252. g. Lielajai ģildei bija ļoti
liela loma Rīgas pārvaldes orgānā — rātē, un tai piederēja lieli īpašumi. Lielā

ģilde regulēja arī tirdzniecību un izdeva tirdzniecības noteikumus par labu liel-

tirgotājiem. Mazā ģilde, saukta arī svētā Jāņa ģilde, dibināta 13. gs., apvienoja

Rīgas amatniekus. Lai apkarotu konkurenci, izveidoja amatu «cunftes». Ar attie-

cīgu amatu drīkstēja atklāti nodarboties tikai ģildes locekļi, bet par locekļiem

uzņēma tikai pēc noteiktu pārbaudījumu izturēšanas un pie tam tikai vēlamas

personas. Vācu amatnieki ilgi nepieļāva latviešu tautības iedzīvotājiem patstāvīgi
strādāt amatu un atvērt darbnīcas. Bijušajā Lielās ģildes namā tagad atrodas

Filharmonijas zāle, bet Mazās ģildes namā —
Arodbiedrību Centrālās Padomes

kultūras nams.

20 Richards Tomsons (1834.—1893.) — rakstnieks un sabiedrisks darbinieks. Rich.

Tomsons iegūst labu izglītību, kādu laiku studē Vācijā lauksaimniecību. Tad

strādā Rīgā par fabrikas grāmatvedi. Beidzot nolemj pats atvērt mākslīgo mēslu

fabriku, bet neiztur vācu uzņēmēju organizēto boikotu un bankrotē. Viņa saim-
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nieciskajā darbībā vērojamas spekulanta un avantūrista tieksmes. Pēc saimnie-

ciskām neveiksmēm viņš dodas uz Krieviju. Dzīvojot Latvijā, Tomsons ņem aktivu

līdzdalību jaunlatviešu kustībā un vēlāk ir viens no redzamākajiem latviešu bur-

žuāziskiem darbiniekiem, kas vairākkārt nesekmīgi cenšas vienoties ar vāciešiem

par saimniecisku sadarbību un sapņo par latviešu aristokrātijas izveidošanos.

Tomsons aktivi darbojas Rīgas Latviešu biedrībā no pat dibināšanas dienas.

Viņš vairākkārt ir tās priekšnieka vietnieks un īsāku laiku (biedrības pastāvē-

šanas trešajā gadā) arī priekšnieks. 1878. g. Tomsons saraksta brošūru «Rīgas

Latviešu biedrības pirmais gadu desmits». Noorganizē pirmo latviešu zemkopju
sanāksmi Rīgā 1872. g. Pēc viņa iniciativas pie Rīgas Latviešu biedrības 1868. g.

1. dcc. nodibinās teātra komisija, kas rūpējas par teātra izrādēm.

Pirms Ādolfa Alunāna piesaistīšanas par režisoru Tomsons darbojas arī kā

režisors un aktieris. Repertuāra trūkuma dēļ viņš lokalizē vācu rakstnieka Hol-

teja ludziņas «Mika» un «Vecais Jurka», arī pats saraksta ludziņu «Mika nāk

mājā». Tomsons darbojies arī kā žurnālists, būdams «Baltijas Vēstneša» ilg-

gadējs līdzstrādnieks. Bez tam pats izdevis zemkopības avīzi «Darbs» (1875.—

1876.) un almanachu «Vārpa» (1874.), taču arī šie viņa saimnieciskie pasākumi

sabrūk.

21 Bernhards Dīriķis (1831.—1892.) — žurnālists un sabiedrisks darbinieks, beidzis

Pēterburgas skolotāju institūtu, strādā par skolotāju Arensburgā (Sāmsalā), tad

1858. g. pārnāk uz Rīgu un strādā par grāmatvedi Vidzemes kamerpalatā. Viņš

iepazīstas ar pirmajiem latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem,ņem dalību «Pēter-

burgas Avīžu» dibināšanā. 1863. g. pārceļas uz Pleskavu un strādā tur par grā-

matvedi akcizes valdē. 1866. g. atgriežas atkal Rīgā iepriekšējā darba vietā, iegūst
nosaukumu «hofrāts» un nostrādā Vidzemes kamerpalatā līdz 1877. g. Aktivi

piedalās Rīgas Latviešu biedrības dibināšanā 1868. g. un ir tās priekšsēdētājs

līdz 1870. g. 1. dcc. Tajā pašā gadā Dīriķis noorganizēnedēļas laikraksta «Baltijas

Vēstnesis» izdošanu un ir tā redaktors līdz pat nāvei. 1877. g. viņš nodibina arī

pirmo latviešu dienas avīzi «Rīgas Lapu». 1880. g. «Baltijas Vēstnesis» top par

dienas avīzi, un «Rīgas Lapu» likvidē. Gandrīz visas tā laika latviešu buržuāzijas

akcijas notiek Bernharda Dīriķa vadībā vai viņam aktivi līdzi darbojoties, Pie-

sardzība un bailes no katra radikālāka soļa ir tās galvenās īpašības, kas viņu

notur latviešu buržuāzijas vadoņa postenī, jo nekādu īpašu spēju vai talantu

tas nekur neuzrāda.

Piektā nodaļa

22 Aleksandrs Suvorovs, slavenā krievu karavadoņa Aleksandra Suvorova dēladēls,

augstāks cariskās Krievijas ierēdnis. No 1848. līdz 1861. g. Baltijas ģenerālguber-

nators. Viņš prot diplomātiski samierināt Baltijas valdošo vācu aprindu separā-

tās intereses ar carisko galmu un tā prasībām, lielā mera par labu vie-

tējām vācu interesēm. Daudz veicis Rīgas izbūves ziņā. Viņa laika 1857. g. no-

jaukti Rīgas vaļņi un paplašināta Rīgas izbūve, padziļināta un izbūvēta Rīgas

osta, atklāts Rīgas — Daugavpils dzelzceļš, atklāta pirmā telegrāfa līnija utt.

Kādu laiku senākā Pirts iela, tagadējā Krišjāņa Barona iela, saucas viņa vārda.

23 Barons Līvens — vietējais Baltijas barons cariskās Krievijas dienesta, Aleksandra

Suvorova pēctecis Baltijas ģenerālgubernatora amatā, krass vietējo vācu interešu

aizstāvis, atbalsta vācu baronu cīņu pret jaunlatviešu kustību.

24 Dinaminde (Dūnamūnde) — vācisks apzīmējums Daugavgrīvai.^
25 Cunftu ierobežojumus, kas neļāva nodarboties katram, kas to vēlējas, ar attiecīgu

amatu, bet tikai mazās ģildes biedriem, pa daļai Latvijā atceļa 1866. g., kad

Baltijā ieveda Krievijas tirdzniecības un amatniecības nodokļu reglamentu. Kaut

gan tad vēl formāli neatcēla amatu satversmi, taču jau atļāva nodarboties ar
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amatu katram, kas izpirka patentu, t. i., amata zīmi. Neskatoties uz to, ģilde

visu tālāko pastāvēšanas laiku, ieskaitot buržuāziskās Latvijas laiku, arvien centās

atrast aplinku līdzekļus, lai neļautu strādāt amatu pēc viņas ieskata nevēlamiem

cilvēkiem.

26 «Tas Latviešu Ļaužu Draugs» — vācu mācītāju organizēts nedēļas izdevums

Rīgā, iznāk no 1832. līdz 1846. g. Pēc sava rakstura tas līdzīgs «Latviešu Avīzēm»,
kas iznāca Jelgavā. Izdevums aizstāv vācu baronu intereses un aģitē pret
zemnieku un bezzemnieku došanos uz Rīgu, kurp tie devās, meklējot cilvēciskākus

dzīves apstākļus. Izdevumu vada mācītājs Hermanis Treijs. Viņam izdodas pie-
saistīt pie sava izdevuma arī dažus rakstītājus latviešus — A. Leitānu, A. Līven-

tālu, J. Ruģēnu v. c. Izdevumu slēdz administratīvā kārtā. Tam par iemeslu ir

avīzē ievietotais raksts «Tas vecs uzticams mācītājs Leišu zemē un viņa audzēk-

nis Jānis», kurā bija izsmieta latviešu pāriešana pareizticībā. Latvieši masveidīgi

pārgāja pareizticībā pag. gs. 40. gados, kad izplatījās baumas, ka pāriešana

pareizticībā paverot iespēju Krievijā dabūt zemi, ka cars pareizticīgos vairāk

aizstāvēšot pret vācu baroniem utt. Kaut arī pierādījās, ka pareizticība nebūt

necenšas aizstāvēt tautas intereses, taču daži fakti liecina, ka pareizticīgā baznīca

tomēr neklanījās vācu baronu priekšā, ja viņas intereses nesakrita ar vācu

baronu interesēm.

27 Jaunlatvieši, jaunlatviešu kustība — buržuāziski nacionāla kustība pag. gs. vidū

Latvijā tiek vēsturē dēvēta par jaunlatviešu kustību (jēdziens plašāk noskaidrots

romāna ievadā)). Kustības darbiniekus sauc par jaunlatviešiem.
Ar Pēterburgā iznākošām «Latviešu Avīzēm» domātas «Pēterburgas Avīzes»

(sk. 7. kom.).

28 Lapiņa ar zīmējumu, kur suns plosa kāda vīra bizi
— ar to domāts zīmējums

«Pēterburgas Avīžu» satiriskajā pielikumā. Zīmējumā izsmieti baroni, mācītāji

un citi reakcionāri. Bize bija reakcijas simbols, jo viduslaiku atribūts bija parūka
ar bizi; reakcionārus tāpēc sauca par bizmaņiem.

29 Kaspars Biezbārdis (1806.—1886.) (dažkārt parakstījies arī kā Bezbārdis) —

zinātnieks, rakstnieks, publicists, dedzīgs jaunlatviešu kustības darbinieks. Bei-

dzis Rīgas pils. ģimnāziju, studē Tērbatas universitātē teoloģiju, tad matemātiku

un filoloģiju. Kaut arī ar trūkumiem un kļūdām, tomēr dažos Biezbārža rakstos

atrodam materiālistiska uzskata iezīmes. Ilgāku laiku Biezbārdis strādā par sko-

lotāju. Izkalpojis pensiju, viņš pārnāk uz Rīgu. 1863. g. Biezbārdi apcietina un

izsūta uz Kalugas guberņu. Apcietināšana minēta arī romānā. Apcietināšanas
iemesli šādi: 1863. g. 17. aprilī Baltijas muižnieku uzdevumā Baltijas ģenerāl-

gubernators pasniedz caram muižnieku sastādītu adresi. Adrese sastādīta sakarā

ar nemieriem Polijā, jo Baltijas muižnieki baidās, ka cars arī tos neuzskata par

dumpiniekiem. Šajā laikā jau sākusies jaunlatviešu kustības cīņa pret vācu

muižniekiem. Jaunlatvieši arī no savas puses grib izmantot gadījumu un meklēt

pie Krievijas cara zināmu atbalstu, pasniedzot viņam arī savu adresi. Adresi

saraksta Biezbārdis, bet krieviski to pārtulko Rīgas garīgā semināra latviešu va-

lodas lektors J. P. Krauklis. Adresē starp citu teikts: «...Mūsu nomales muižnie-

cība, izteikdama Tavā priekšā savas jūtas un padevību, pieminēja Tavu Baltijas

provinču valodu un iestāžu dažādības un caur to varbūt radīja kādā domas, it kā

starp mums un valsti nav un nevarētu būt ciešas saites.

Bet mūsu bezpatvēruma un bezzemes stāvoklis, mūsu, var sacīt, vergu darbs,

mūsu daudzkārtējie mēģinājumi izceļojot atsvabināties no tā, mūsu cenšanās pēc

savas tautas garīgās attīstības literatūrā — dod iemeslu aizdomām, it kā mēs

tīkotu pēc patvaļības un nebūtu karsti piekritēji un uzticīgi pavalstnieki...»
Tālāk adrese noliedz tādu domu un turpina: «...Savā valodā mēs atrodam rad-

niecību ar Tavas slavu tautas valodu, bet mūsu apgabala iestāžu dažādība

atdala mūs no Taviem īstajiem pavalstniekiem un liek mums to sāpīgi sajust...»
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Kā redzams, adreses sastādītājs Biezbārdis ļoti veikli iepin adreses tekstā sūdzību

par latviešu beztiesisko stāvokli un protestu pret to separāto stāvokli, kādu Bal-

tijā sev bija spējuši paturēt vācu muižnieki. Tālāk adresē rakstītāji lūdz novērst

visus šķēršļus un ļaut «... savienoties ar lielo krievu tautu vienā saimē».

Sastādīto adresi 1863. g. augustā Krauklis nodod Vidzemes žandarmērijas

priekšniekam Andrejevam iesniegšanai caram. Vācu muižnieki par adresi bija
vislielākā sašutumā, jo pareizi izprata adresi kā sūdzību par viņiem. Meklēja

galvenos sastādītājus un atrada, ka galvenie vainīgie ir Biezbārdis un Krauklis.

Taču bija grūti viņus kaut kā inkriminēt, jo adresi bija pasniedzis tālāk pats

žandarmērijas priekšnieks, kurš to bija uzņēmies tāpēc, ka Biezbārdis bija viņa

kādreizējais skolotājs (Vilandē). Taču drīz vien radās kāds cits apstāklis, kas deva

muižniekiem iespēju atriebties Biezbārdim. Izrādījās, ka Biezbārdis un Krauklis

tajā pašā laikā bija piedalījušies vēl kāda caram adresēta lūguma sastādīšanā.

Tajā pašā gadā, jūlija mēnesī, Rīgā ieradās no Kurzemes Mežmuižas zemnieku

delegāts Zidermanis un lūdza Biezbārdim, lai viņš pārrakstot un pārtulkojot
zemnieku lūgumu caram. Biezbārdis pārrakstīja un Krauklis pārtulkoja šāda

satura lūgumu, kas ļoti labi raksturo tā laika zemnieku stāvokli Latvijā:

«...Mēs, Mežmuižas zemnieki, ticam, ka iz tiem vienpadsmit lūgumrakstiem,

ko mēs no 10. decembra dienas 1861. g. līdz 25. jūnija dienai tekošā 1863. g. esam

iesnieguši Valdībai, Jūsu Ķeizariskai Majestātei ir zināms sabiedriskais interešu

stāvoklis kņaza Līvena Mežmuižā Kurzemes guberņā...»

«... 13. jūnijā šinī gadā minētā Mežmuižā ieradās komisija, sastāvoša iz trim

locekļiem: barona Sakena, asesoriem Medema un Bacha; muižnieki sasauca visus

pagasta ļaudis, kurus
— vispirms 30 cilvēkus pa vienam, tad pa 10 un pēdīgi pa

20 kopā — komisija izprašināja: vai mēs rakstījuši lūgumrakstus? Mēs atbildē-

jām, ka esam rakstījuši. Pēc tam: ko mēs viņos lūguši? Saimnieki un kalpi,
kuriem bez iemesla atņemta viņiem piederīga zeme un manta, atbildēja, ka

lūguši, lai atdod viņiem atņemto; bet visi vispār atbildējuši, ka lūguši atsūtīt iz

Pēterburgas komisiju, kura lai apzinīgi izmeklētu lietu par to, ka muižas valde

izlaupījusi vesela pagasta kopējo īpašumu, kas ilgos gados iemantots asiņainiem
sviedriem pagastam par labu, un proti: labības magazinu, rekrūšu, bāriņu krāj-

kasi; bez tam vēl lūguši, lai par pagasta ierēdņiem apstiprina tādus, kādus mēs

paši kopēji izvēlējuši iz zemnieku vidus, bet ne no muižniekiem ieceltus, pieme-

tinādami, ka, ja šos mūsu lūgumus ievēros, tad mēs būsim pavisam apmierināti.»
Uz šiem norādījumiem komisija paskaidro, ka no Pēterburgas neviens šeit

nenākšot spriest tiesu, «... jo tā ir mūsu šejienes tiesu iestāžu lieta, un, ko mēs

nospriedīsim, ar to ir beigas; tālab mēs pasludinām: kam atņemta zeme un īpa-

šums, tam tos neatdos atpakaļ; izlaupītā pagasta manta nav atdabonama, tādēļ
ka pagasta skrīveris nonāvējies (lai gan kņazs Līvens, daudziem lieciniekiem

klāt esot, galvoja par skrīvera
— pašslepkavas labu sirdsapziņu un par iztērētās

mantas atpakaļ atdošanu)... Tā kā arī 15. jūlijā visi mūsu pagasta ļaudis bija

sapulcēti muižā un komisijas locekļi, pēc tam kad krietni noturējuši brokasti pie

kņaza Līvena, atkārtoja agrāko izpratināšanu. Pēc pagasta priekšnieka Jāņa

Veilanda noklaušināšanas ierēdņi pavēlēja muižas pārvaldniekam atnest ķēdes,

un asesors Medems ņēmās pats savām rokām viņās ieslēgt Veilandu bez kādas

vainas, bez mazākā pierādījuma. Uz ieslēgtā palīgā saucieniem pienāca viņa brā-

lis Zamuels nodomā atsvabināt netaisni saslēgto. To redzēdami, divi pārējie ko-

misijas locekļi atstāja savu paaugstināto goda krēslu un metās pāri treliņiem, lai

izrautu Veilandu no Zamueļa rokām; bet, tā kā tie paguva pazust pūlī, tad

komisija uzbruka katram, kas pagadījās ceļā. Redzēdami tādu savu tiesnešu sa-

vādu izturēšanos un nevarēdami sagaidīt no viņiem jebkādu juridisku nodarboša-

nos, mēs bijām spiesti atstāt komisijas locekļus un iet uz mājām.»

«16. jūnijā mūs pārsteidza šausmas: mūs visus salasīja muižā, un, gluži ne-
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gaidot, mūs, mierīgus lauciniekus, aplenca vesela rota Jelgavas garnizona zaldātu.,

un žandarmērijas palkavnieks Kocebū iesāka eksekūciju: septiņas personas so-

dīja ar simts žagaru cirtieniem uz kailas miesas. Pēc tam viens komisijas loceklis

sacīja, ka nu esot izpildīta Kunga un Ķeizara un ministra pavēle un, ja jūs tagad,

neliksieties mierā, tad septiņu vietā, kā tagad, septiņdesmit personas dabūs div-

kārtēju sodu.» Tālāk seko lūgums lietu izmeklēt un sniegt palīdzību.

Lūgums tika nosūtīts, bet jau 6. augustā arestēja delegātu Zidermani. No šīs.

dienas tas pazudis bez vēsts.

Augusta beigās vai septembra sākumā apcietina arī Biezbārdi un 12. sep-

tembrī to nosūta uz Kalugu, kur viņu nometina Borovskas pilsētiņā. Kraukli

nebija iespējams apcietināt bez pareizticīgo baznīcas vadības atļaujas. Sākās ģe-

nerālgubernatora barona Līvena un archibiskapa Platona sarakstīšanās. Pareiz-

ticīgo baznīcas vadība tomēr neizdeva Kraukli vācu tiesas iestādēm, bet deva tam.

norādījumus neiejaukties zemnieku lietās.

Ar krievu preses palīdzību panāk, ka Biezbārdi pārvieto uz Kļinu un beidzot

1866. g. to pavisam atbrīvo no trimdas izsūtījuma. Biezbārdis publicējis vairākus

rakstus, kuros pierāda slavu un latviešu tautu radniecību. Romānā pieminētais

jautājums par Herodota skitiem visplašāk apgaismots 1883. g. iznākušajā bro-

šūrā «Heroda skiti un mūsu vectēvu cilts stāsti». Biezbārdis publicējis vairākus

darbus latviešu ortogrāfijas jautājumā. Viņa projektētā rakstība tuva tagadlieto-

jamai ortogrāfijai.
30 Juris Alunāns (1832.—1864.) — jaunlatviešu kustības darbinieks un dzejnieks,

studējis Tērbatas universitātē senās valodas un vēlāk tautsaimniecību, 1861. g~

pabeidz studijas un iestājas kā valsts stipendiāts Pēterburgas Mežu akadēmijā-

Jau ģimnāzijas gados viņš publicē klasiķu dzejoļu tulkojumus ar nosaukumu

«Dziesmiņas» (1856. g.). Viņš darbojas līdzi «Mājas Viesī», bet, kad avīze parāda

savu piekāpību pret vācu muižniekiem, Alunāns noorganizē 1859. g. rakstu krā-

jumu «Sēta, Daba, Pasaule» (iznāk 3 burtnīcas). Pēterburgā viņš kļūst par «Pēter-

burgas Avīžu» redaktoru. Alunāns pievērsis īpašu uzmanību dzejas technikai un

valodai, tāpēc viņu dēvē par latviešu dzejas nodibinātāju.

31 Latviešu draugu biedrība — 1824. g. vācu mācītāju dibināta biedrība. Biedrība*

uzdevums pētīt latviešu valodu, etnogrāfiju, folkloru, sacerēt latviešiem derīgus

rakstus. Ilgus gadus izdeva īpašu rakstu krājumu «Magazinās». Biedrība drīz

vien kļuva par īstu reakcijas perēkli, kas cīnījās pret katru progresivu domu.

Sākot ar astoņdesmitajiem gadiem, tā sadarbojās ar latviešu buržuāzijas meln-

simtniekiem un citiem galēji reakcionāriem nogrupējumiem. Biedrība pastāvēja
vēl visu buržuāziskās Latvijas laiku.

32 Merķeļa «Latvieši». Vācu tautības rakstnieks Garlibs Merķelis (1769.-—1850.) dar-

bojies Latvijā kā mājskolotājs un rakstnieks, ir pirmais apgaismotājs, kas patiesi

cīnījās par dzimtbūšanas atcelšanu Latvijā. Sarakstījis vairākus darbus, kuros

idealizē latviešu un igauņu vēsturi pirms vācu iebrukuma Baltijā 13. gs., kā

«Vanems Imanta», «Brīvie latvieši un igauņi», «Vidzemes senatne» v. c. Pats

ievērojamākais Garliba Merķeļa darbs ir 1796. g. Leipcigā publicētais sacerējums
«Latvieši». Šajā darbā, pierādot ar daudziem faktiem, atsegtas vācu baronu zvērī-

bas. Merķelis droši un bezbailīgi apgalvo, ka vāciešu iekarotāji ir iedzinuši ver-

dzībā latviešu tautu un izmanto tos līdzīgi lopiem. Merķelis prasa dzimtbūšanas

atcelšanu un cilvēcisku dzīves apstākļu radīšanu. Šo darbu ietekmējis arī krievu

rakstnieks Radiščevs. Merķeļa darbiem bija milzīga nozīme jaunlatviešu kustībā.

33 Rutenbergs, Johans, Jozefs, Gothards Oto (1802.—1864.) — vācu vēsturnieks un.

dramaturgs (dzimis Bauskā), dzīvojis Latvijā un vēlāk Vācijā. Sarakstījis vairā-

kus vēsturiskus darbus par Igauniju un Latviju. Viņa nostāja daudzos jautājumos

liberāla, un viņš samērā asi kritizē Baltijas vācu baronus, tāpat arī visu Baltijas

iekarošanas gaitu. Darbs, kuru piemin Deglavs, ir viņa vēsture «Geschichte der
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Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Kurland von der āltesten Zeit bis zum Unter-

gange ihrer Selbstāndigkeit» — 2 sējumos (1859./1860.). Darbā attēlots, kā vā-

cieši iekaro Baltijas apgabalus, un tajā vērojamas autora simpātijas pret apspies-

tajām tautām. Latviski viena daļa no šīs vēstures parādās pirmoreiz Pūriņu
Klāva tulkojumā 1901. g.

Sestānodaļa

34 «Meistarstiķis» — amata mācekļa pārbaudes darbs.

35 Rūdolfa Šulca «Tēvzemes stāsti»
— domāta «Latviešu Avīžu» ilggadējā redak-

tora, vācu mācītāja Rūdolfa Šulca diletantiski kroplā grāmata «Pasaules stāstu

grāmata» (1860.).
36 Attiecībā uz B. Dīriķa pārcelšanos uz Pleskavu Deglavs nav visai precizs. Dīriķis

aizbrauca uz Pleskavu 1863. g., bet biedrības statūti pirmo reizi jau bija iesniegti

1860. g. ar Biezbārža, Dīriķa, Kraukļa v. c. parakstiem un atstāti bez ievērības,

tāpēc Dīriķim pēc trim gadiem nebija nekādas vajadzības bēguļot. Domājams, ka

pārcelšanās iemesls bija kampaņa, kas vērsās pret «Pēterburgas Avīzēm».

Septītā nodaļa

37 Ģenerālgubernators Filips Pauluči (1779.—1849.) — itāliešu marķizs, kas kādu

laiku atradās Krievijas dienestā. No 1812. g. līdz 1829. g. viņš bija ģenerālguber-

nators Baltijā, pēc tam Krieviju atstāj un atgriežas Itālijā. Viņa laikā atceļ
dzimtbūšanu Kurzemē (1817.) un Vidzemē (1819.). Kā absolūtisma piekritējs viņš

uzstājas pret Baltijas muižnieku separātisma tieksmēm, taču. gūtie rezultāti ir

niecīgi.
* 8 Hermanis Buterveks (dz. 1816. g.) — vācu baletdejotājs, aktieris, režisors. Ilgāku

laiku darbojies Rīgas vācu teātrī un bijis ļoti populārs kā komiķis, raksturlomu

tēlotājs un kupleju dziedātājs.
39 Skolotājs Caunītis — domāts Juris Caunītis (1826.—1861.), skolotājs un jaunlatviešu

kustības darbinieks; visvairāk darbojies skolotāju aprindās, strādājis «Mājas

Viesī», sakārtojis dziesmu krājumu «Dziesmu kronis»; tulkojis dažus stāstus un

dzejoļus. Romānā minētajā laikā darbojies Rīgā, pirms tam Inčukalnā v. c.

40 Dzejoļa «Kad atnāks latviešiemtie laiki» sarakstītājs ir Jānis Ruģēns (1817.—1876.).

Viņš beidzis Cimzes skolotāju semināru, strādā par skolotāju un tiesas tulku. Mūža

beigās kļūst savādnieks un, kā pēc dažām ziņām var spriest, uzrādījis pat nenor-

malības pazīmes. Viņa literārā darbība pretrunu pilna. Dzejoļa īstais apzīmējums

«Latviešu Draugu dziesma»; kā protesta izteikums varēja noderēt tikai tā pir-
mais pants, jo tālāk autors pasaka, ka tie laiki, «ko citas tautas tagad redz», jau

atnākuši, tos atnesuši Luters un cars.

Astotā nodaļa

41 Deglavs te piemin 1848. g. revolūciju Vācijā. Saksijas pilsēta Drezdene bija
viens no centriem, kur revolucionārie nemieri turpinājās visilgāk. Deglavs ir

izvēlējies nepārliecinošu tipu šo notikumu atzīmēšanai, jo Gerle ir deklasēts

elements.

Desmitā Hodaļa

42 Jaunlatvieši savā cīņā pret vācu valdošām aprindām Latvijā meklēja atbalstu

krievu sabiedrībā un pat galma aprindās. Krievu sabiedrība, bez kuras jaun-
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latviešu cīņa pret ekonomiski un politiski stiprajiem vāciešiem Baltijā nemaz

nebūtu domājama, daudzkārt atbalstīja latviešu centienus. Šajā krievu sabiedrī-

bas un jaunlatviešu sadarbībā atzīmējama parādība ir jaunlatviešu darbinieku

saistīšanās ar slavofiliem, sevišķi ar slavofilu vadoņiem Ivanu Aksakovu (1823.—

1886.) un Michailu Katkovu (1818.—1887.). Tāpēc arī šie vārdi bieži figurē jaun-

latviešu literatūrā.

Andrejs Spāģis (1820.—1871.) — jaunlatviešu kustības darbinieks, strādājis

par skolotāju, muižas pārvaldnieku, dzīvojis Latvijā, Krievijā un Vācijā, publicē-

jis virkni rakstu vācu valodā, kuros apgaismoja latviešu zemnieku stāvokli.

Spāģis diskutējis vācu presē ar Baltijas muižniekiem.

«Moskovskije Vedomosti» bija laikraksts slavofilu ietekmē. Tajā par jaun-

latviešu kustību daudz rakstu, kuru autori ir gan paši jaunlatviešu kustības dar-

binieki, gan krievu žurnālisti Aksakovs, Katkovs v. c.

43 Rīgas Latviešu biedrība, dib. 1868. g. — pirmais latviešu buržuāzijas kultūras un

sabiedriskās dzīves centrs. Deģlava romāna centrālo daļu aizņem Rīgas Latviešu

b-bas vēsturiskās attīstības notēlojums. Deglava romāna galvenais nopelns ir tas,

ka viņš, attēlojot šīs biedrības dzīvi, ir pratis parādīt visu latviešu buržuāzijas

tipisko seju. No paša sākuma pie biedrības pastāv vesela virkne komisiju dažādās

kultūras dzīves nozarēs, kā «priekšlasījumu komisija», «teātra komisija», «dzie-

dāšanas komisija», «skolas komisija», «būvkomisija», «zinātnības komisija», «kār-

tības uzraudzīšanas komisija», «palīdzības kase» utt. Kā buržuāziskās reakcijas

perēklis šī biedrība, kurai tikai īsu laiku, pašos tās sākumos, ir progresivā no-

zīme, pastāv līdz pat latviešu buržuāzijas sakāvei 1940. g.

44 «Baltijas Vēstnesis» ir Rīgas Latviešu biedrības aprindu centrālais preses orgāns,

ko dibina Bernhards Dīriķis 1868. g. un kas pastāv līdz 1906. g., kā arī laikā

no 1916. g. līdz 1920. g. Pēdējā laika posmā tā ir nīkuļojoša avantūristu lapa.

Sākot ar 80. gadiem, «Baltijas Vēstnesis» ir viens no reakcionārākajiem

preses izdevumiem Latvijā. Opozicijā pret viņu 1886. g. nodibinās «Dienas Lapa».

Savā romānā Deglavs spilgti un samērā pareizi raksturo «Baltijas Vēstnesi» kā

sava laika latviešu buržuāzijas galveno preses orgānu.

45 Rīgas politechnikums, technisko zinātņu augstskola ar vairākām fakultātēm, dibi-

nāta Rīgā 1861. g. pēc Ciriches politechnikuma parauga. Rīgas politechnikumā

bija tirdzniecības, ķimijas, mechanikas, architekturas, būvinženieru, lauksaimnie-

cības un mērniecības fakultāte. 1896. g. Rīgas politechnikumu pārdēvēja par poli-
technisko institūtu. 1919. g. to pārveido par universitāti un palielina fakultāšu

skaitu.

Vienpadsmitā nodaļa

45 Deglavs te attēlo sēdi, kurā tika likti pamati pirmajai latviešu biedrībai. levadot

epizodu ar dēkaini Kleinu, viņš notikumus sižetiski saskalda. Vēsturiskā norise

ir šāda: 1867. g. Igaunijā bija neraža un bads. Rēvelē nodibinājās komiteja, kas

sāka vākt plašus līdzekļus bada cietējiem, cenšoties iesaistīt palīdzības darbā

visus Baltijas iedzīvotājus. Tā kā Rīgā jau daudz naudīgu latviešu, tad rodas

doma arī no viņiem izvilkt zināmu sumu. Latvieši savukārt cenšas šo situāciju

izmantot senkārotās organizācijas radīšanai, kur latvieši sapulcētos un pārrunātu

savas lietas. Labs starpnieks šeit ir Baltijas regulēšanas komisijas sekretārs Ivans

Hīmillers, kas visādi atbalsta latviešu centienus. Organizēšanas pavedienus savās

rokās saņem enkurnieku vecākais Johans Roze. 1868. g. 19. februārī pīkst 6 va-

karā Klenerta restorānā Roze sasauc pirmo sanāksmi, kurā piedalās: enkurnieku

aldermanis J.Roze, «fūrmaņuvecākais» P. Krastings, enkurnieku uzņēmēji J. Pļav-
nieks un A. Štrauchs, meseru amata grāmatvedis P. Tīdemanis, meseru amata

locekļi: M. Pumpīts, J. Zilberfeils, J. Birģelis, J. Vende, liģeri Oh. Lēvende, A. Vī-
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gands, J. Reklins, «Mājas Viesa» redaktors Ansis Leitāns un pats Ivans Hīmil-

lers, kas izpilda sanāksmes sekretāra pienākumus. Plašāka sapulce notiek jau otrā

dienā, ko Deglavs tālāk labi apraksta. Te ievēlē par jaundibinātās biedrības

priekšnieku enkurnieku vecāko Johanu Rozi un par sekretāru Ivanu Hīmilleru.

Vēlāk sekretāra posteni sadala, par rakstu vadītāju ievēlējot Hīmilleru, par

protokolistu Ansi Leitānu.

22. februārī sasauktā sapulcē Hīmillers jau var ziņot, ka palīdzības biedrībai

jau ir valdības atļauja. Biedrība oficiāli saucās «Latviska palīdzības biedrība

priekš trūkumu ciezdamiem igauņiem». 20. febr. sanāksmē nolemj piesaistīt arī

sievietes un dibināt «sievu komiteju».
Latviešu Draugu b-ba Jelgavā ir vācu mācītāju dibinātās Latviešu Draugu

b-bas Kurzemes nodaļa. Biedrības priekšgalā prezidents un divi .direktori, viens

Vidzemes sektoram, otrs — Kurzemes. Kurzemes sektora domicils bija Jelgava,
Vidzemes

— Rīga.

Deglavs liek Režem (mazāk pazīstams jaunlatviešu kustības darbinieks) pazi-

ņot, ka viņiem, t. i., dažiem jaunlatviešiem, ieteikts iestāties Latviešu draugu
b-bas Jelgavas nodaļā. Taču ir daži vēsturiski materiāli, kas liecina, ka Biez-

bārdis, Krauklis, Reže un Dīriķis nav uzņemti šajā b-bā un ka viņi tāpēc 1860. g.

pirmoreiz iesnieguši latviešu biedrības statūtus apstiprināšanai, bet tie noraidīti.

Divpadsmitā nodaļa

•iS Ivans Hīmillers bija Baltijas regulēšanas komisijas sekretārs Vidzemes guberņas

kancelejā, «titulherrāts», enerģisks cilvēks, domājams, ka viņš bija pārkrievojies

vācietis. Hīmillers daudz palīdzēja latviešu biedrību dibināšanas lietās.

49 Architekts Jānis Baumanis (1834.—1891.) — Zaķusalas enkurnieka dēls. Architekta

zināšanas ieguvis Vācijā un Krievijā (Pēterburgā). Rosīgs un apdāvināts archi-

tekts Rīgas izbūves gaitā pag. gs. Pēc viņa projekta celtas ap 70 lielas celtnes

tag. Kirova ielas rajonā v. c. Arī tag. LPSR Augstākās Padomes nams celts pēc

Baumaņa projekta (1863./1867.), jo viņa projekts uzvarēja iesniegto projektu
sacensībā.

50 Ansis Leitāns nebija «Mājas Viesa» izdevējs, bet tikai redaktors.

51 Ernests Plates — vācu firma, kurai Rīgā piederēja spiestuve un izdevniecība, kas

spekulācijas nolūkos izdeva pirmos latviešu izdevumus, «Mājas Viesi», kalen-

dārus v. c, pastāvēja līdz pat 1940. g.

52 Palīdzības b-ba priekš trūkumu ciezdamiem igauņiem (sk. 46. kom.). Pēc biedrī-

bas dibināšanas tā, sākot ar 1868. g. martu, attīsta rosīgu darbību, sarīko veselu

priekšlasījumu virkni par dabu un zinātni, par mēnesi, par veselības kopšanu,

par jūru un tās iedzīvotājiem, par bērnu audzināšanu v. c, sarīko vairākus koncer-

tus un 2. jūnijā pirmo latviešu teātra izrādi ar «lustes spēli» «Žūpu Bērtulis».

Ar saviem sarīkojumiem biedrība līdz 14. aprilim ieņem skaidru atlikumu

1300 rubļu, ko nodod gubernatoram. Kā vēsturisks kuriozs atzīmējams apstāklis,

ka pa šo laiku bads Igaunijā jau mitējies un no 1868. g. 14. apriļa tiek mainīts

arī b-bas nosaukums, — nosaucot to par «Latvisku palīdzības b-bu priekš trū-

kumu ciezdamiem».

Pirmā sabiedriskās dzīves pieredze pamudināja latviešus enerģiskāk ķerties

pie biedrību jautājuma. Palīdzības darbs arī bija radījis zināmu uzticību valdības

aprindās, jo palīdzības b-ba nepalaida garām nevienu izdevību, neapliecinot savu

padevību «augstai valdīšanai». Tāpēc uz šīs palīdzības b-bas pamatiem 1868. g.

decembrī radās divas b-bas — «Rīgas Latviešu b-ba» un «Rīgas latviešu lab-

darīšanas b-ba»; pēdējā izauga galvenokārt no palīdzības b-bas dāmu komitejās.

53 Rīgas latviešu labdarības b-ba — «Latviskā palīdzības b-ba priekš trūkumu

ciezdamiem» likvidējās 1868. g. 15. dcc. Likvidēšanu un jaundibināmās biedrības



1110

lietas pārrunā R. Tomsona dzīvoklī Torņkalnā. Tur arī no «dāmu komitejas»

izveidojas «Rīgas latviešu labdarības b-ba», kas iesniedz apstiprināšanai statūtus,

ko iekšlietu ministrs apstiprina 1869. g. 16. febr. Dāmu komitejas priekšniece bija

Anša Leitāna sieva Katarina Leitāne, bet jaundibināmās biedrības pirmā priekš-

niece Anna Ozoliņa. Biedrībai filantropisks raksturs un tā pastāv līdz pat 1940. g.

54 Dombrovski — pazīstamas personas pirmo latviešu rūpnieku aprindās, cen-

tušies nodarboties arī ar filantropiju kultūras dzīves laukā.

55 Jaunā Stendera luga «Žūpu Bērtulis» ir pirmā latviešu valodā iespiestā luga

(1790.). Sižets ņemts no dāņu rakstnieka Holberga lugas. Tajā izsmiets latviešu

zemnieks un dota pamācība klausīt kungam un mācītājam.

56 Emilija Laka
— savā ziņā kurioza persona; pretēji uzskatam, ka pieklājīga sie-

viete nevar spēlēt teātri, Laka ir pirmā sieviete, kas uzņemas latviešu aktrises

pienākumus «Žūpu Bērtuļa» izrādē un citos uzvedumos. Par to biedrība viņai
1869. g. uzdāvina zelta aproci ar uzrakstu «Emilie Lack — pirmai Latv. teātra

līdzspēlētājai par piemiņu no Rīgas Latv. biedrības Anno 1868. 22. mai».

57 «Rigasche Zeitung» — reakcionāra vācu periodisks izdevums, kas aktivi cīnās pret

«Pēterburgas Avīzēm», Kr. Valdemāru un vispār jaunlatviešiem un viņu nodo-

miem. Pozitivas atsauksmes šai laikrakstā par pirmajiem latviešu pasākumiem

liecina, ka tie ir padevībaspilni pret valdošāmvācu aprindām, kā arī par vāciešu

pārliecību, ka no šāda veida latviešu pasākumiem viņiem nekādu briesmu

nedraud.

OTRĀ DAĻA

Trīspadsmitā nodaļa

58 Indignats — no vārda indigen (lat. iedzimtais). Romānā lietotā nozīme — piede-
rība aristokrātijai.

59 «Baltijas Vēstneša» paraugnumurs iznāk 1868. g. 25. oktobrī ar apzīmējumu Nr. 0,

un to bez maksas izdalīja plašos apmēros. Paraugnumurs ir 8 lpp. biezs un satur

ziņas no iekšzemes un ārzemēm, R. Tomsona rakstu «Zemnieks» un sīkākus

rakstus. lekšzemes ziņās pateikts par Rīgas Latv. b-bas dibināšanu, Ainažu jūr-
skolu v. c.

60 Latviska jūrskola — šo pirmo latviešu jūrskolu uz Kr. Valdemāra ierosinājumu

dibina 1864. g. Ainažos no privāti saziedota kapitāla. Pirmie šīs jūrskolas audzēkņi
ir latviešu un igauņu zvejnieki. Ainažu jūrskola savu darbību izbeidza pirmā

pasaules kara laikā.

61 Kr. Valdemārs — ievērojams speciālists jūras lietās, daudz rūpējies par jūrniecības
attīstību Latvijā. Tieši jūrniecības jautājumos viņš nāk sakaros ar cariskā galma

aprindām un izmanto šos sakarus jaunlatviešu pasākumu veicināšanai. Tikai šo

sakaru dēļ arī viņam izdodas panākt «Pēterburgas Avīžu» izdošanu bez Baltijas

vāciešu cenzūras, taču tikai uz īsu laiku.
62 Grūti noskaidrojams fakts, vai Rīgas Latv. b-bas vīri par biedrības gadasvētkiem

izvēlējās dienu, kad pirmo reizi sanāca sēde pārrunāt palīdzības biedrības dibi-

nāšanu, t. i., 19. febr., un tā laimīgā kārtā sakrīt ar dzimtbūšanas atcelšanas

dienu Krievijā, vai arī otrādi. Katrā ziņā Deglava notēlotais konflikts starp lat-

viešu darbiniekiem un vāciešiem ir zīmīgs epizods, kas rāda, ka Rīgas Latv. b-bas

darbinieki nav palaiduši nevienu izdevību garām, lai cariskajai valdībai pasvīt-

rotu savu padevību.
63 Kārlis Stālberģis (1873.—1895.) — burtlicis Jelgavā, vēlāk spiestuves un apgāda

uzņēmējs Rīgā, arī publicists un tulkotājs. Idejas pārņemts, ka latvieši jāapgādā

ar pasaules klasiķu tulkojumiem, viņš pārtulko Bairona «Manfrēdu» (1871.),

OTRA DAĻA
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«Tūkstots un vienas nakts pasakas» v. c. Tomēr izrādās, ka jaunā latviešu

buržuāzija interesējas vairāk par saviem veikaliem un pasaules klasiķi viņai ir

pilnīgi nevajadzīga lieta. Stālberģis drīz izputēja, to neglāba vairs arī dažādi

avanturistiski pasākumi un piekāpšanās sēnalliteraturas priekšā.
164 Raksturīgi, ka šajā sarunā netiek pieminēti neviens no labākajiem jaunlatviešu

dzejniekiem. Tas pierāda, ka Rīgas Latv. b-bas dižvīriem jau no paša sākuma ir

sveši radikālākie latviešu kultūras izpaudumi. Ernests Dīnsberģis (1816.—1902.) —

pašmācības ceļā iegūst skolotāja tiesības, ir skolotājs Dundagā, par līdzdalību

«Pēterburgas Avīzēs» (pēc citas versijas arī par saistību ar Dundagas nemieriem)

izsūtīts uz Augškurzemi. Vēlāk darbojas par skolotāju Rīgā. Sarakstījis ap 100

dažādu grāmatu, lokalizējumu, tulkojumu, mācības grāmatu v. c. Literārā darbā

piesardzīgs, muižniekiem un cariskajai patvaldībai padevīgs, bez jebkādas māk-

slinieciskas gaumes un literāras izpratnes. Frīdrichs Mālberģis (1824.—1907.) ■—

skolotājs un dzejnieks. Dzeja pilna sentimentālisma un pliekanības. Ernests Sēn-

bergs (1825.—1894.) — skolotājs un literāts. Viņa dzeju labi raksturo dzejoļu

grāmatas nosaukums «Kabatas grāmatiņa ar daudz lustīgām ziņģēm».

65 Rīgas Latviešu b-bas pirmās telpas bija Pēterburgas priekšpilsētā, Kaļķu ielā 9

(tag. Tērbatas iela). Drīz tomēr biedrība iegūst gruntsgabalu tag. Merķeļa ielā

pie tag. Kirova parka. Otrajos biedrības gadasvētkos jau pusgatavo namu atklāj

un biedrība pārceļas uz turieni. Vēlāk nams vairākkārt pārbūvēts. Pēdējā vis-

lielākā pārbūve notikusi jau buržuāziskās Latvijas laikā; tagad tas ir Baltijas
kara apgabala virsnieku nams.

m Pirmajos gados repertuāra trūkuma dēļ teātra komisijas priekšsēdētājs R. Tom-

sons (sk. 20. kom.) lokalizējis vācu dramaturga K. Holteja lugu (1789.—1878.) ar

nosaukumu «Mika», ko viņš 1868. g. dāvina Latv. b-bai ar novēlējumu, lai tādas

lugas kā «Žūpu Bērtulis» vairs netiktu uzvestas. Lugas varonis ir pašaizliedzīgs

kalpa puisis, kas brīvprātīgi aiziet karadienestā, lai nodrošinātu divu mīlētāju
laimi. «Mikas» pirmizrāde notika 1869. g. 19. janvārī, un luga noturējās repertuārā
līdz 1877. g. Vienā dienā ar «Mikas» pirmizrādi notiek arī Tomsona otras loka-

lizētās lugas «Vecais Jurka» pirmizrāde. ledrošināts no panākumiem, R. Tomsons

pats saraksta lokalizētās lugas «Mika» turpinājumu «Mika nāk mājās», kur Mika

pēc 30 gadiem atgriežas mājās kā augstāks Krievijas armijas virsnieks un nopērk

mājas, kurās kādreiz bijis par kalpu. Sīs lugas pirmizrāde bija 1870. g. 15. martā.

Mākslinieciskas vērtības Tomsona ludziņām nav, bet tās pamudina latviešus cīnī-

ties par savu stāvokli un mantu, kas arī bija jaunās latviešu buržuāzijas galvenie

mērķi. Tomsons savā oriģinallugā pielieto arī teatrālus etnogrāfiskus efektus —

darbība noris skalu gaismā tautas dziesmu pavadījumā.

67 Jānis Sproģis (1833.—1918.) — izglītojies Kokneses pareizticīgo baznīcas skolā un

seminārā Rīgā, dodas kā stipendiāts uz Pēterburgas garīgo akadēmiju, no kurie-

nes viņu izslēdz par piedalīšanos kādā demonstrācijā. Viņš darbojas Pēterburgā

par bibliotekāru, pēc tam pārceļas uz Viļņu, kur ir skolotājs. No 1866. g. viņš
strādā par archivara palīgu Viļņas centrālajā archivā, bet 1897. g. viņš kļūst par

archiva direktoru. J. Sproģis pieslienas galējiem slavofiliem un kļūst par pār-

krievošanas popularizētāju un kaislīgu unuzticamu carisma kalpu. Mūža pirmajā

pusē viņš bija aizrāvies ar folkloru un piedalījies latviešu tautas dziesmu vāk-

šanā. 1868. g. viņš izdod Viļņā latviešu tautas dziesmu krājumu ar krievu burtiem.

Krājumā ievietotas 1857 tautas dziesmas, dažādas mīklas un sakāmvārdi. Paralēli

latviešu tekstam iespiesti neveikli tautas dziesmu tulkojumi krievu valodā. Spro-

ģis savā mūžā sarakstījis arī vairākas citas grāmatas un publicējis Viļņā un citur

rakstus periodikā, kuros izpaužas viņa krasi izteiktās reakcionārās tendences.

68 Kronvaldu Atis (1837.—1875.) — pēc izglītības skolotājs, jaunlatviešu kustības

darbinieks, veikls publicists un labs valodnieks. Viņš savos centienos dažkārt
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nedaudz demokrātiskāks par daudziem «mērenajiem» jaunlatviešu kustības dar-

biniekiem, īpaši par Rīgas latviešu b-bas dižvīriem. B. Dīriķis viņa darbus «Bal-

tijas Vēstnesī» iespiež ar lieliem svītrojumiem un labojumiem, jo baidās no

represijām. Kronvalda galvenie nopelni ir valodniecības laukā un skolu attīstībā.

69 Aleksandrs Vēbers (arī Vēberu Zanderis un Varaidošu Zanderis, 1848.—1910.) —

pēc tautības vācietis, studē Tērbatā filoloģiju, pēc tam Pēterburgā 1876. g. nobei-

dzis tieslietu fakultāti. Jau studenta gados pieslienas mērenākiem jaunlatviešu
darbiniekiem un, pārnākot Rīgā, aktivi darbojas Rīgas Latviešu b-bā un latviešu

presē. Ilgus gadus Vēbers ir Latv. b-bas zinību komisijas priekšsēdētājs, no 1878.

līdz 1903. g. vada konservatīvo nedēļas lapu «Balss» (kas pastāv no 1878. līdz

3907. g.), darbojas arī līdzi «Baltijas Vēstneša» redakcijā un pēc B. Dīriķa nāves

kādu laiku tur ir noteicoša persona. Ar 80. gadiem sākot uzstājas kā konsekvents

reakcionārs cīņā pret visu progresivo, ko saskata sabiedrībā, balstoties no sākuma

uz aktiva cara kalpa pozīcijām, vēlāk kļūstot par vācu šovinistu. 1905. g. revolū-

cijas laikā viņš ir aktivs melnsimtnieks. Baidoties no tautas dusmām, viņš bēg

uz Vāciju.
70 Jau 1869. g. Rīgas Latv. b-ba nodibina «Zinātnības komisiju», ko 1877. g. pēc

Vēbera priekšlikuma pārdēvē par «zinību komisiju». Komisijas priekšsēdētāji ir

B. Dīriķis, Fr. Veinbergs, Vēbers v. c. Komisijas funkcijas ir šādas: «lasīšanas

galds, lasīšanas bibliotēka, dziedāšana, teātris, svētdienas skola, jautājumu iz-

skaidrošanas vakari, muzeji un b-bas albums» v. c. Komisija sarīko arī lugu

konkursus, vēlāk arī t. s. «vasaras sapulces», vāc folkloru un pabalsta studentus

ar naudas līdzekļiem. 1876. g. «Zinātnības komisija» nodibina «jaunu ortogrāfiju,

kas latviešiem būtu par normalortografiju, lai reiz izbeigtos tās dažādās jukas,
kas līdz šim valda rakstībā». Ortogrāfijas pamatā Vēbera projekts. Tiek paturēti

gotu burti pretēji Biezbārža projektētajiem latiņu burtiem, paskaidrota dažu

vārdu rakstība utt. Tomēr nekā jauna un nekādu skaidrību šī ortogrāfija
neienesa.

71 Fr. Veinbergs (1844.—1924.) — veikls jurists un demagogs. Pēc studijām Pēter-

burgā un Maskavā ieguvis advokāta tiesības un kopš 1869. g. dzīvo Rīgā un dar-

bojas tieslietu nozarē, žurnālistikā un sabiedriskajā dzīvē. Darbojoties kā jurists,

viņš nozog uzticēto bāriņu naudu un vairākus gadus ir spiests dzīvot mājas arestā,

simulējot arī slimību. Viņš visos jautājumos atbalsta reakcionāro spārnu un ar

laiku kļūst par visu reakcionāro spēku barvedi latviešu sabiedriskajā dzīvē, šajā

ziņā sacenzdamies ar rakstnieku un mācītāju Andrievu Niedru. Veinbergs ir

zvērisks revolucionārās kustības apkarotājs un, sākot ar 1905. g. revolūcijas laiku,

provokators un slepkava. Mūža pēdējā posmā viņš daudz cīnījies par Latvijas

pievienošanu Vācijai. Kā žurnālists Veinbergs darbojies «Baltijas Vēstnesī»,

1877. g. nodibina pirmo latviešu dienas laikrakstu «Rīgas Lapa» un vada to līdz

tā likvidācijai 1880. g.; vēlāk viņš ir daudzās melnsimtnieciskās lapās redaktors,

redakcijas loceklis, līdzstrādnieks. Deglavam labi izdodas raksturot Veinberga

viltību un veiklību, bet viņš ne tuvu nav atmaskojis šī reakcionārā bandita pa-

tieso seju.

Četrpadsmitā nodaļa

72 Johans Herders (1744.—1803.) — vācu rakstnieks humānists, dzīvo Rīgā un strādā

par pedagogu no 1764. līdz 1770. g. Viņš ir viens no pirmajiem cittautiešiem, kas

nopietni interesējies par latviešu folkloru. Herders ir Gētes personīgs draugs, un,

pateicoties
*

Gētes atbalstam, viņš tiek kādu laiku par ģeneralsuperintendantu

Veimarā.

73 Viens no vācu ideālistiskā filozofa Imanuela Kanta (1724.—1804.) pamatdarbiem
«Tīrā prāta kritika», pirmiespiedums iznāk Rīgā 1781. g.
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74 Konrāds Kreicers (1780.—1849.) — populārs vācu komponists, miris Rīgā, viesojo-

ties pie savas meitas, kas dziedāja Rīgas vācu operā. Turpat arī no 1837. līdz

1839. g. darbojās vācu komponists Rich. Vāgners.

Piecpadsmitā nodaļa

75 Augusts Bīlenšteins (1826—1907.) — vācu mācītājs Latvijā ar diezgan labu iz-

glītību. Viņš ilgus gadus vadījis Latviešu draugu b-bu un uzmeties par lielu

speciālistu latviešu etnogrāfijas un valodas jautājumos, publicējot šajās nozarēs

vairākus plašākus darbus un daudz sīku rakstu. Bīlenšteins ir konsekvents vācu

baronu un feodālo atlieku aizstāvis; 1905. g. revolūcijas laikā ņem aktivu da-

lību soda ekspedicijās.
76 Lapas Mārtiņš (1846.—1909.) — rakstnieks un žurnālists; jaunībā laukstrādnieks

un mūrnieks, kādu laiku apmeklē Valmieras apriņķa skolu un pēc tam darbojas

par skolotāju. 1871. g. Lapa pārnāk uz Rīgu un strādā «Baltijas Vēstneša» redak-

cijā. Šeit viņš attīsta plašu, bet seklu literāru darbību. Viņa spalvai pieder ap

100 dažāda satura grāmatu, gan oriģināli, gan tulkojumi un lokalizējumi. Sevišķi

populāra bija viņa banālā dzeju grāmata «Mīlestība un mīlestības gaudu dzies-

mas» (1868.). Viņam pieder arī lokalizētā ziņģe «Cel māņipār' par Daugavu». Lapas

tulkojumus raksturo tādi darbi kā «Kapsētas Urzula», «Belgrades roze» v. c.

Laika biedri liecina, ka Lapas Mārtiņš sacerējis arī dažas satiras par mācītājiem.
77 Deglavam ir labi izdevies parādīt Rīgas Latv. b-bas valdošo aprindu un līdz

ar to visas latviešu buržuāzijas divkosīgo lomu attiecībā pret valdošajām vācu

aprindām. Cīņa pret vāciešiem tām vajadzīga līdz savu poziciju iekarošanai

saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē. Līdzko tās šim mērķim tuvojas, tūliņ sākas

izlīgšanas politika. Biezbārža atraušanās izskaidrojama pa daļai ar principiāla

rakstura domstarpībām, pa daļai ar personiskiem motiviem, jo viņu maz izvirzīja.

78 Rīgas Latviešu Amatnieku Palīdzības biedrība dib. 1878. g. ar nolūku materiāli

pabalstīt biedrus slimības un darba nespējas gadījumā, kā arī lai veicinātu biedru

technisko izglītību. Biedrība uzcēla savu namu tag. Lāčplēša ielā 25 (tagad Dailes

teātra nams). Ap gadsimta beigām ap biedrību grupējās sabiedrības demokrātiskie

slāņi; līdz ar nama uzcelšanu radās jauns kultūras centrs, kas bija neatkarīgs

no Rīgas Latv. b-bas. 1905. g. revolūcijas laikā tas kļūst par revolucionārās dar-

bības un mākslas centru. 1902. g. te sāk savu darbību Rīgas Jaunais teātris.

79 Kaudzītes Matīss (1848.—1926.) — skolotājs un rakstnieks. Pirmā latviešu nozī-

mīgā reālistiskā romāna «Mērnieku laiki» (1879.) līdzautors, daudzu maznozīmī-

gāku literāru darbu sacerētājs. Attiecībā pret Rīgas Latv. b-bu un latviešu

buržuāzijas valdošām aprindām Kaudzītes Matīsa personiskā nostāja un rīcība

ir naiva, kā to arī labi raksturojis Deglavs savā romānā. 1870. g. 19. febr. biedrī-

bas gadasvētkos tiek nolasīts Kaudzītes Matīsa lētas sajūsmas pilns dzejojums,

kurā b-ba sarunājas ar tautu. Vēl naivāks ir Dīnsberģu Ernesta apsveikuma

dzejolis, kas beidzas ar šādām rindām:

Daudz vairāk laimes novēlu

Jums uz goda vakaru,

Nekā šīs pēršos izteikts ir.

Lai dievs par labu visu šķir.

80 1870. g. 19. februārī Latv. b-bas gadasvētkos izrāda F. Veinberga ludziņu «Lakstī-

gala un brāļameita» un Zēga — «Jēcis Midzenis». Abas lugas ir lokalizējumi.
81 Atbilstoši jaunlatviešu traktējumiem mitoloģiskajos jautājumos Pēteris jauc leišu

un latviešu mitoloģiskos jēdzienus, tāpat arī senprūšu. Daļu kļūdu mitoloģisko

jēdzienu skaidrošanā jaunlatvieši pārņem no Garliba Merķeļa.
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Septiņpadsmitā nodaļa

82 Kronvaldu Atis veiksmīgi darinājis veselu virkni jaunvārdu, no kuriem daudzi

iegājuši tautā, kā, piemēram, aizbildnis, apstāklis, apvārsnis, balva, burtnīca,

būte, būtība, cēlonis, cietoksnis, dzeja, dzejolis, dzenulis, gleznot, jutekļi, jaun-

kundze, kundze, līdzeklis, nākotne, pagātne, pilsonis, priekšmets, pilnvara, rak-

sturs, satversme, slimnīca, stāvoklis, teikums, turpināt, vēstule, vēsture, viesnīca,

ziedonis, zinātne v. c.

83 Domāts Ādolfs Alunāns, pirmais profesionālais latviešu aktieris un dramaturgs

(sk. tālāk).

84 Anekdots, kas labi raksturo tā laika cilvēku naivo ticību, ka visa vaina par

dzīves netaisnību nāk no zemākiem kungiem, bet ka ķeizars vēl tautai labu.

Šim tematam Deglavs savā romānā pieskaras bieži.

85 Landtāgi — Baltijas muižnieku augstākais satversmes orgāns. Landtāga reformas

bija bieži cilāts jautājums tajos gadījumos, kad ar šo reformu palīdzību mēģināja

sargāt muižnieku intereses. Cīnoties pret katru radikālāku pārmaiņu Baltijā,

muižnieki nereti bija ar mieru landtāgos pielaist arī latviešus, bet tikai bagātāko

slāņu pārstāvjus. Latviešu buržuāzijas reakcionārais spārns, kas sapņoja par

latviešu muižniecību, labprāt uzķērās uz šīs makšķeres. Tomēr tāda veida land-

tāga reforma tika izdarīta tikai 1918. g., kad landtāgā pielaida dažus zemniecības

pārstāvjus — pērminderus un pagastvecākos, ar nolūku simulēt Versaļas miera

komisijas priekšā, ka landtāgs ir visu vietējo iedzīvotāju parlaments.

Rīgas vācu laikraksts «Zeitung fūr Stadt und Land» ir vairākkārt mainījis
savu politisko seju. Pag. gadsimta beigās tas ir laikraksts ar liberālu tendenci,

romānā pieminētajā laikā — spilgti izteikta reakcionāra lapa.

86 Pag. gs. 40. gados izplatījās baumas, ka pāriešana pareizticībā dodot iespēj-u iz-

ceļot uz Krieviju, kur dabūšot zemi. Tas stipri saviļņoja zemnieku masas un

daudzkārt noveda pie nemieriem, tā ka tika publicēts speciāls norādījums, ka

latviešu zemniekiem Krievijā zemi nedos.

87 1864. g. Krievijā notika plašas tiesu reformas. 1864. g. Krievijas likumu 111 daļa
noteica jaunas tiesu organizācijas, sadalot tās divās grupās: I grupa —

mierties-

nesis — miertiesnešu sapulce — senāts, II grupa — apgabaltiesa —
tiesu pa-

lāta — senāts, pie kam tika atdalīta iepriekšējā izmeklēšana, tiesas process un

sprieduma izpildīšana. Baltijas muižnieki sīvi pretojās tiesu reformai Baltijā, jo
saprata, ka ar to tā zaudēs daudz no savas varas. 1899. g. tomēr Latvijā ieveda

1864. g. tiesu reformu, kas stiprā mērā samazināja vietējo muižnieku varu, jo
līdz tam Latvijas tiesās valdīja vācu baronu pilnīgi neierobežota patvaļa. Vēl

buržuāziskā Latvija pieturējās pie 1864. g. Krievijas tiesas iekārtas.

88 par Tomsona ludziņu «Mika nāk mājās» sk. 66. kom.

89 Deglavs ne visai pareizi citē pamfletiskos dzejoļus. Juris Alunāns uzrakstījis
1860. g. par reakcionāro «Mājas Viesi» šādu satiru:

Čuči, M ... V ..., čuči

Sūru, grūtu mūžiņu,

Uzgūlušies lieli kluči

Spiež tev ārā dzīvību,

kas ievietota arī viņa 1868. g. «Dziesmiņu» izdevumā. Sešus gadus pēc Jura

Alunāna nāves «Mājas Viesis» 1870. g. 42. nr. ievieto «atriebības dzejoli»:

Čuči, J ... A..
~ jel čuči,

Beidzis sūru mūžiņu!
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Uzgūlās tev smagi kluči, '

Spieda ārā dzīvību,

Un šie kluči, ko tu vēlē

Nevainīgam M . .. V ...,

Tie, tie tavu sveci dzēlē,

Uzkrituši pakausim.

Caur to vien, ka nenotika,

Mēdīdams ko vēlēji,

Dūša švaka tev palika,

Aizdziedāj' tev' circeņi.

90 «Baltijas Vēstnesis», kurš arvien krasāk pauda savas buržuāziskās reakcionārās

tendences, tika apzīmēts dažādiem nosaukumiem: «Baltijas vērsis», visvairāk

«Baltais vērsis», arī «vērsis». Rainis savās «Apdziedāšanās dziesmās . ..» (1888.)

arī lieto šo apzīmējumu.

91 Laubes Indriķis (1841.—1889.) — pārlatviskojies vācietis, dzimis Durbē, galdnieka

ģimenē, strādājis kā galdnieks, skolotājs, žurnālists. Latviešu avīžniecībā darbo-

jas no 1870. g. Pēc Anša Leitāna nāves 1874. g. galvenais noteicējs «Mājas Viesī»,
cenšas ieturēt Leitāna piesardzīgo laipošanas politiku, tomēr ir daudz spējīgāks

publicists un redaktors par pēdējo, viņa raksti arī iespiesti citos izdevumos,

īpaši literārajos žurnālos. Laube ir pirmais, kas publicē par latviešu rakstniekiem

plašākas monogrāfijas (par Kr. Baronu, Fr. Brīvzemnieku v. c.).Viņš ir arī diez-

gan veikls satiriķis-feļetonists.

92 Brīvzemnieks, īstajā vārdā Fricis Treilands (1846.—1907.) — rakstnieks, folklo-

rists, skolotājs, kopš 1887. g. tautskolu inspektors. Jaunības dzejoļus raksta Ņe-
krasova ietekmē. Rūpīgi cenšoties izpildīt augstāka cara ierēdņa pienākumus, viņš

pieslienas pārkrievošanas kustībai, sabiedriskajā dzīvē kļūst arvien reakcionārāks,

un mūža beigu posmā pauž krasi melnsimtnieciskas idejas.

93 Šeit, tāpat kā vairākās citās vietās, izpaužas nepareizais Deglava viedoklis, ka

Rīgas Latv. b-bas 'saimnieciskie darbinieki (saimniecības vīri) reakcionārāki par

literātiem (žurnālistiem, juristiem). Tiesa, «saimniecības vīru» izlīgšanas tendences

ar valdošajiem vāciešiem parādījās biežāk, jo tās diktēja vēlēšanās sastrādāt ar

pēdējiem un tikt pie tiem gaļas podiem, ko pārvaldīja vācieši. Taču arī «literāti»

tāpat katrā izdevīgā gadījumā parāda izlīdzēja tieksmes, lai dalītu sabiedrisko

varu. Abas grupas ved vienādu buržuāzisku politiku, tikai taktikas jautājumos
dažkārt ir atšķirība.

94 «Valmieras braukšanas sekas...»
— domāta sanāksme 1869. g. 13. martā Val-

mieras mācītājmuižā un tāda pati apspriede 29. jun. turpat, kur latvieši «sakāva»

vācu priekšlikumu svinēt kā «brīvlaišanas svētkus» 26. martu. Pēc tam vācieši

sāka denuncēt Rīgas Latv. b-bu, ka tā pretēji statūtiem nodarbojoties ar politiku.

Astoņpadsmitā nodaļa

95 Ādolfs Alunāns (1848.—1912.) — pirmais latvietis ar labu skatuvisku izglītību,

apdāvināts aktieris, komiķis un raksturlomu tēlotājs, latviešu teātra izveidotājs,

pirmais režisors Rīgas Latv. b-bas teātrī. Viņam ir savs vārds kā rakstniekam

un dramaturgam,viņš rakstījis stāstus un feļetonus ar pseidonirniem «Dobelnieks»

un «Smaidulis». Viņa galvenā deva literatūrā ir lugas, kuru skaits sniedzas pāri

20, no kurām lielākā daļa lokalizējumi; vairāk nekā 10 gadus izdod populāro

«Ādolfa Alunāna Zobgaļa kalendāru». Alunāns ir daudzu kupleju autors, kuras

pats skatuviski izpildījis. Sabiedriskajās cīņās Alunāns spēj dažkārt nostāties

skaidri izteiktā progresivā pozicijā, taču ir svārstīgs un nenoteikts.
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96 «Kurlais Krišus»
—

viena no daudzajām publicista Pāvula Pļavnieka lokalizēta-

jām lugām, kurā Ādolfs Alunāns tēloja galveno lomu.

97 un 98 Bertramu Kārlis (1851.—1903.) — publicists, rakstījis virkni maznozīmīgu

rakstu par dažādiem jautājumiem. Viņš ir pirmais, kurš publicējis datus par

lugām, kas izrādītas uz latviešu skatuvēm («Liepājas Pastniekā»). Savu senkāroto

izdevumu «Latviešu Tautas Biedrs» tam izdodas noorganizēt tikai 1877. g. Tas

drīz izvēršas par mācītāju lapu, līdzīgu «Latviešu Avīzēm». Bertrams tomēr par

redaktoru nekad netiek; no sākuma izdevumu vada mācītājs Valters, pēc tam —

Spalviņš. Avīze pastāv līdz 1881. g., un to apkaroja un izsmēja gandrīz visi citi

preses izdevumi.

99 Lapas Mārtiņš nav «dzimis igaunis» — viņa tēvs bija latvietis Marts Lapa, bet

māte, tēva trešā sieva Ķerta, bija igauniete. Igauniski Lapas Mārtiņš iemācījās

no mātes un arī no apkārtnes iedzīvotājiem, jo dzimtajā apvidū Valkas apriņķī

dzīvoja daudz igauņu. It kā atdarinādams «igaunisku manieri», Lapas Mārtiņš

savu uzvārdu raksta «Lappa».
100 Rich. Tomsonu par b-bas priekšnieku ievēlē 1869. g. 6. augustā.

Deviņpadsmitā nodaļa

501 Latvijas muižnieku privilēģijas ■—■ medību tiesības, zvejas tiesības, noteicošais

vārds mācītāju iecelšanā, t. s. patronāta tiesības, brūžu tiesības utt. kā raksturī-

gas feodālisma atliekas bija nepārtraukts ilggadējs zemnieku un latviešu lauku

buržuāzijas strīda iemesls ar muižu. Tikai 1917. g. februāra revolūcija likvidēja

Latvijas muižnieku privilēģijas.
102 Ar 1866. g. pagasta pašvaldību reformām pagasts juridiski vairs nepakļāvās

muižai. Pagastu pārvaldīja vēlēta pagasta valde un tās priekšsēdētājs, saukts

pagasta vai «valsts» vecākais. No juridiskā viedokļa pagasta valde bija tikai

«vietnieku pulka» izpildes orgāns, taču faktiski pagasta varu pilnīgi savās rokās

sagrāba pag. valde un nereti pat viena persona — pagasta vecākais, kas vienmēr

bija kāds no pagasta kulakiem. Pagasta vecākā vēlēšanas bija viena no vis-

plašāk izplatītām lauku buržuāzijas korupcijām, kas daudzkārt atspoguļojas
latviešu literatūrā.

l°3 Valmieras «Dziesmu rota» un Valmieras Latviešu b-ba
— 1872. g. 26. martā

Valmierā nodibinās patstāvīgs koris «Dziesmu rota». Dibinātāju starpā arī

romānā pieminētais Kārlis Vītols
— Pēterburgas delegācijas vadītājs.

1882. g. iekšlietu ministrs apstiprina «Valmieras biedrības» statūtus. Vārds

«latviešu» b-bas nosaukumā tiek svītrots. Kā kuriozu šeit var atzīmēt to, ka sta-

tūtos deviņi panti runā par kāršu spēli. 1885. g. b-ba ceļ sev namu. B-bai tāds

pats tipiski buržuāzisks raksturs kā Rīgas Latv. b-bai.

104 Kauguru nemieri notika 1802. g., kad Vidzemē ieveda likumu par galvas naudām.

Aplikums ar galvas naudām radīja zemniekos ieskatu, ka tie ir neatkarīgi no

muižas, un viņi atteicās iet klaušās, saceļoties pret muižniekiem. Šos nemierus

cara karaspēks nežēlīgi apspieda.
105 Einberģis Jānis (1843.—1931.) — jaunlatviešu kustības dalībnieks, bez sevišķas

aktivitātes, kas, sākot ar 80. gadiem, ir spilgti izteikts reakcionārs.

106 (Sk. 85. kom.)
107 Valmieras delegātu brauciens uz Pēterburgu ir vēsturisks fakts, tikai Deglavs

to pārāk izceļ un tā varoņus, kā, piem., Vītolu, romantizē. Taču ieskatu par to,

ar kādām grūtībām bija saistīta peticijas iesniegšana caram, minētais epizods

dod, kaut arī Deglavs atstāj neievērotus daudz raksturīgākus tā laika faktus

zemnieku dzīvē, kas tieši saistīti ar zemnieku nemieriem.

Vītols vēl pieminēts arī Kr. Valdemāra grāmatā «Vaterlāndisches und Ge-

meinnūtziges».
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Divdesmita nodaļa

108 Jānis Kļaviņš (1843.—1902.) — advokāts un žurnālists. Viņa raksti publicēti arī

ar pseidonimu «Ģedauts» un «Stodegs». No 1884. g. līdz 1888. g. izdod literāru

žurnālu «Rota», kas pēc satura sekls mietpilsoņu izdevums. Galvenais redaktors

«Rotā»
— Lautenbachs-Jūsmiņš (sk. tālāk).

109 Valdemārs aiziet no Tērbatas uz Pēterburgu 1885. g.

,lū Par AI. Vēberu sk. 69. kom.

ni Fridrichs Grosvalds (1850.—1924.) — pēc Pēterburgas universitātes beigšanas
advokāts Rīgā. Nedaudz darbojies arī presē ar pseidonimu «Līgo», ir vairāk nekā

30 gadu Rīgas Latv. b-bas priekšnieks (no 1885. g. līdz 1919.), vadījis galvenās

izlīguma akcijas ar vāciešiem, tipisks latviešu buržuāzijas galējā reakcionārā

spārna pārstāvis, buržuāziskās Latvijas laikā darbojies kā diplomāts Skandinā-

vijas valstīs.

Divdesmit pirmā nodaļa

112 Ķeizariskās kancelejas 111 nodaļa —
cariskās Krievijas policijas augstākā pār-

valde, ko 1880. g. nomaina Valsts policijas departaments.

Divdesmit otrā nodaļa

113 Fr. Veinbergu par Rīgas Latv. b-bas priekšnieku ievēlē 1871. g. 1. dcc. 1869. g.

21. dcc. pilna sapulce nolemj, ka katra gada 1. dcc. ir b-bas gada iesākšanas da-

tums, kad arī notiek visas vēlēšanas.

114 1817. g. 4. jūnijā Vidzemes guberņas pārvalde noliedz Rīgas Latv. b-bai sarīkot

teātra izrādes, jo tāds pasākums neesot paredzēts b-bas statūtos. Teātra izrāžu

turpināšanu uzņemas Rīgas Latv. labdarības b-ba (sk. 52. kom.), un Rīgas Latv.

b-ba sāk rūpēties par savu statūtu papildināšanu ar attiecīgu paragrāfu. 1872. g.

9. aprilī jau tā laika biedrības priekšnieks arch. Baumanis ziņo, ka biedrībai

turpmāk ir tiesības rīkot teātra izrādes. Par vadītāju paliek jau 1870. g. 6. sept.

pieņemtais Ādolfs Alunāns.

Divdes m i t trešā nodaļa

115 «Paradizes dārziņš priekš Garlība Merķeļa» — Baltijas vāciešu ķengājošu paro-

diju krājums par Garlību Merķeli, ironizējot arī par 1806. g. Ķelnē iznākušo

grāmatu «Paradiesgārtlein fūr Garlieb Merkel».

Divdesmit piektā nodaļa

116 Architektu J. Baumani ievēlē par priekšnieku 1871. g. 1. dcc.

117 «Baltische Zeitung» — avīzi vācu valodā Fr. Veinbergs izdod no 1873. līdz 1875. g.

Avīzes uzdevums ir ne tikai iepazīstināt vāciešus ar latviešu pasākumiem un

idejām, bet arī koordinēt izlīgšanas piedāvājumus un mēģinājumus starp lat-

viešu buržuāziju un valdošiem vāciešiem.

118 Georg Mather
—

domāts Māteru Juris (1845.—1885.) — Jelgavas guberņas tipo-

grāfijas inspektors un tulks, rakstnieks un publicists. Sarakstījis pirmo latviešu

romānu «Sadzīves viļņi» (1879.) v. c. Viņa literārie darbi vācu seklās sentimentā-

lās literatūras ietekmē, tomēr tie ar savu saistošo sižetu ir atstājuši iespaidu uz

latviešu literatūras attīstību, vairāk gan negativu. Viņš ir veikls publicists, kopš

1875. g. izdod nedēļas avīzi «Baltijas Zemkopis» ar literāru pielikumu, naudas

trūkuma dēļ 1880. g. ir spiests avīzes koncesiju pārdot. (Laikraksts vispār pastāv
līdz 1885. g.) 1880. g. dibina tieslietu izdevumu «Tiesu Vēstnesis». Viņš 1010

sapni — izveidot latviešu muižniecību. Māteru Juris atrodas nepārtrauktos kon-
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fliktos un strīdos ar Rīgas Latv. b-bas vīriem, galvenokārt personisku iemeslu

dēļ, kādēļ arī daži literatūras vēsturnieki viņu nepareizi vērtē par progresivāku

nekā Latv. b-bas dižvīrus. Kaut arī Māteru Juris pirmais ierosina Deglavu no-

doties literāram darbam, taču Deglavs kā reālists to labi atmasko romāna II daļā.

119 Kronvaldu Ata sadursme ar Bīlenšteinu izcēlās 1873. g., pirmo dziesmusvētku

goda mielastā, kur Bīlenšteins galda runā nosauc latviešu tautas dziesmas par

bērnu dziesmām. Tam strauji uzbrūk Kronvalds, raksturojot latviešu tautas

dziesmu vērtību. Tālāk darbība pāriet uz «Baltijas Vēstneša» slejām, kur Kron-

valds cenšas aizstāvēt latviešu nacionālās kultūras patstāvības tiesības.

!20 Krišjānis Kalniņš (1847.—1885.) — jurists un sabiedrisks darbinieks, kas kopš

1875. g. līdz mūža beigām ir Rīgas Latv. b-bas priekšnieks un nedaudz darbojies

arī žurnālistikā.

Divdesmit sestā nodaļa

121 Pirmie latviešu vispārējie dziesmu svētki notika 1873. g. no 26. līdz 29. jūnijam,

tajos piedalījās 1003 dziedātāji no Vidzemes un Kurzemes koriem. Pirmajiem

dziesmusvētkiem liela progresivā nozīme, jo tie veica tautā kultūras organizēša-

nas darbu.

122 Vīgneru Ernests (1850.—1933.) — ievērojams latviešu komponists, diriģents un

mūzikas teorētiķis. Jaunībā dažus darbus publicējis ar pseidonimu «Līgošu
Ernests».

123 R. Tomsons (sk. 20. kom.) savu avīzi izdeva ar nosaukumu «Darbs», kaut gan

bija iecerējis to nosaukt par «Vārpu». «Vārpa» iznāca vēlāk kā almanaohs 2 sē-

jumos (1874. g.), arī tai bija galvenokārt zemkopības izdevuma raksturs.

Heinrichs Alunāns (1835.—1904.) — žurnālists, sabiedrisks darbinieks un

grāmatu izdevējs Jelgavā.
124 Kaspars Biezbārdis savu ilustrēto nedēļas avīzi «Pasaule un Daba» izdeva no

1875. līdz 1876. g. Tās darbība apstājās abonentu trūkuma dēļ.

Divdesmit septītā nodaļa

125 Pēc atgriešanās no Kļinas trimdas 1866. g. Biezbārdis kļūst mērenāks un nereti

izturas pilnīgi reakcionāri, galvenokārt personisku nesaskaņu dēļ ar Rīgas Latv.

b-bu, jo meklē atbalstu brīžiem vācu pusē, brīžiem starp krievu monarchistiem,

kas izpaužas arī viņa avīzē «Pasaule un Daba».

126 Pūcīšu Ģederts, īstā vārdā Ģederts Eulenbergs (1847.—1919.) — pēc profesijas

ārsts, bet nodarbojas kā grāmatu izdevējs un grāmatu tirgotājs. Nedaudz veicis

publicistikā. Pēc tam kad Māteru Juris nobankrotē, Pūcīšu Ģederts pārņem
1880. g. «Baltijas Zemkopi». Viņš ir darbojiesvairākās saimnieciskās organizācijās.

Astoņdesmito gadu vidū viņš ir amatnieku, sīko uzņēmēju v. c. mantiski vidējo

šķiru interešu aizstāvis saimnieciskās organizācijās, tāpēc piedalās Rīgas Latv.

b-bas opozicijā un «Dienas Lapas» (sk. tālāk) dibināšanā. Taču drīz vien viņš

pāriet lielburžuazijas interešu aizstāvju pusē.

LABĀKĀS FAMILIJAS

Pirmānodaļa

127 Ērgļu Kārlis — romāna otrās daļas galvenais varonis, kura tēlam izmantots

daudz autobiogrāfiska materiāla, viņš bieži kļūst par paša Deglava uzskatu pau-

dēju. Tas dažkārt samazina romāna patiesīgumu, jo traucē autoru sniegt faktus
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vēsturiskā īstenībā, bet reizē ar to arī dod iespēju atmaskot Rīgas Latviešu b-bas

aprindas, t. i., vadošos buržuāzijas slāņus. Tāpēc romānā atsevišķās vietās ir

epizodi, kur samērā labi atsegta latviešu buržuāzija, bet līdz ar to arī pats at-

maskotājs Ērgļu Kārlis parāda savu utopista un pat oportunista seju. Padomju

lasītājs bez grūtībām to saskatīs, un tas viņu netraucēs romānā saredzēt to dzīves

īstenības daļu, kas tur atrodama.

128 Pilskungs Štempels — barons, pie kura Deglava tēvs savā laikā kalpojis kā

sulainis, noderējis par prototipu plašākam Deglava stāstam «Vecais pilskungs».

Stāsts tika publicēts periodikā 1890. g. ar pseidonimu «Saimniekdēls», un ar to

Deglavs ieguva popularitāti.

129 Jurjānu Andrejs (1856.—1922.) — latviešu komponists, mežraga un ērģeļu virtuozs,

mācījies Pēterburgas konservatorijā pie Rimska-Korsakova; viņa kompoziciju
skaits ir ievērojams, un tām ir liela nozīme latviešu mūzikas attīstībā.

130 J. Sablovskis — sēnalliteraturas izdevējs Jelgavā. Par H. Alunānu sk. 123. kom.

131 «Mērnieku laiki» — brāļu Kaudzīšu romāns, pirmais nopietnais reālistiskais

darbs latviešu literatūrā; «Sadzīves viļņi» — Māteru Jura romāns, kas sarakstīts

vācu sentimentālās mietpilsoņu literatūras gaumē. Šie abi pirmie latviešu ro-

māni iznāca vienā gadā — 1879. g. Par tā laika latviešu literatūras kritikas stā-

vokli liecina tas, ka romāns «Sadzīves viļņi», kas iznāca nedaudz agrāk, tika

novērtēts augstāk nekā «Mērnieku laiki». Pēdējie tikai pamazām izkaroja sev

vietu latviešu literatūrā.

132 Māteru Juris (sk. 118. kom.) «Vidzemes un Kurzemes Privāttiesību Likumu.Grā-

matu» pārtulko 1885. g. Tulkojot viņam nākas radīt veselu rindu tiesību terminu

latviešu valodā, daļa no tiem ieviešas dzīvē.

133 Lai raksturotu laikmeta raksturīgās pārmaiņas, Deglavs apvieno te dažādu no-

tikumu norises: spriežot pēc vispārējā sižeta risinājuma, romāns sākas 80. gadu

sākumā. Rīgas rāti likvidēja 1877. g. uz likuma pamata, kas visās Baltijas pilsētās

ieveda Krievijas 1870. g. likumu (rātes vietā pilsētas dome), bet tiesu reformu

ieveda 1889. g., līdz tam laikam rātei vēl palika dažas tiesu funkcijas; pēdējā

rātes sēde notika 1889. g. 27. septembrī. Sīkāka rakstura tiesu iekārtas pārgro-

zījumi gan bija notikuši jau pāris gadu agrāk.

134 Jelgavas latv. b-ba uzsāk savu darbību 1880. g., pie b-bas pastāv arī teātra trupa,

kas sākumā komplektējas tikai no amatieriem, taču ar laiku izveidojoties par

saliedētu aktieru grupu, kam jau sava noteikta vieta latviešu teātra attīstībā.

Pēc rakstura b-ba līdzīga Rīgas Latv. b-bai v. c. tml. buržuāziskām b-bām.

135 «Baltijas Zemkopis» —
Māteru Jura dibināta lauksaimniecības avīze (sk. 118.

kom.), pastāv no 1875. līdz 1885. g., atrodas nepārtrauktās diskusijās ar Rīgas Latv.

b-bas aprindām un «Baltijas Vēstnesi», ievietojot samērā asas korespondences,
kuras vēršas pret visu, kas aizskar lauku buržuāzijas intereses un attīstību.

Otrā nodaļa

136 «Selonija» —
viena no latviešu studentu organizācijām — korporācijām. Lai

ķēmotos pakaļ vācu studentiem dzeršanā un dažādās viduslaiku ākstībās, 1870. g.

Tērbatas studenti latvieši, bagātākās buržuāzijas «atvases», nodibina pirmo

korporāciju «Letonija». Kā atšķirības zīmi no pārējiem studentiem viņi nēsā

cepures ar krāsainas lentes apmalēmuntās pašas krāsas lenti pār krūtīm. 1880. g.

arī pie Rīgas politechnikuma nodibinās korporācija «Selonija». Deglavam labi

ir izdevies parādīt korporeļu ākstīšanos, žūpošanu, bagātu līgavu ķeršanu utt.,

taču Deglavs nav spējis visā pilnībā atmaskot korporāciju reakcionāro lomu sa-
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biedriskajā dzīvē. Buržuāziskās Latvijas laikā korporācijas bija spilgti izteiktas

fašistiskas organizācijas.

137 Pāvuls Pļavnieks (1850.—1888.) — žurnālists, lugu tulkotājs un lokalizētājs. Gan-

drīz visi viņa darbi uzrakstīti seklā mietpilsoniskā garā, bez literāras un skatu-

viskas vērtības.

138 Manaseina revizija notika Kurzemē un Vidzemē 1882. un 1883. g., tā dziļi saviļ-

ņoja latviešu sabiedrību, bet palika bez nopietnākiem rezultātiem. Senatora Mana-

seina (1835.—1895.) revizijas pamati meklējami Krievijas iekšpolitikā. Šķiru cīņas

paasināšanās un revolucionāra noskaņojuma rezultātā 70. gadu beigās un 80. gadu

sākumā cara valdības politika ir svārstīga. 1880. g. nodibinās «Augstākā rīcības

komisija valsts iekārtas un sabiedriskā miera saglabāšanai», kas attīsta nežēlīgu

teroru pret revolucionāriem, tajā pašā laikā izrādot piekāpību pret liberāļiem.
Lai ietekmētu sabiedrību un radītu «prātu noskaņojuma pārmaiņu», valdība orga-

nizē senatoru revizijas. Tāda revizija ir arī senatora Manaseina revizija Baltijā.

Manaseins veic lielu un plašu darbu, noskaidrojot stāvokli Baltijā, pieaicinot šajā

darbā arī rindu latviešu darbinieku, jo vietējie valdošie vācieši visādi cenšas

reviziju kavēt. Revizijas rezultātā Manaseins sastāda plašu ziņojumu, bet tas

paliek bez rezultātiem un ziņojuma oriģinālu pat nozog. Praktiskais revizijas re-

zultātā ir tikai tas, ka daļa no latviešu buržuāziskās inteliģences tuvinās cariska-

jai birokrātijai (par Manaseina reviziju sk. «Manaseina revizija», LVI 1940.).,

Deglavs samērā plaši pieskaras šai revizijai, taču nespēj saskatīt šīs revizijas

jēgu un raksturu, jo uzskata to par nopietnu cariskās birokrātijas cīņu pret val-

došo vācu varu Baltijā.

Trešā nodaļa

139 (Sk. 69. kom.)
mo Millers

— Zariņu Kārlis (1844.—1911.), skolotājs un žurnālists, darbojies arī Tēr-

batas studentu sabiedrībā, «Baltijas Vēstnesī» un «Baltijas Zemkopī» rakstījis par

valodas, vēstures un mitoloģijas jautājumiem. Viņa darbi atstāj vairāk komisku

nekā nopietnu iespaidu.
141 Th. Rolands — viens no Māteru Jura pseidonīmiem, ar tādu parakstu ir galvenie

strīda raksti pret Rīgas Latv. b-bas aprindām.
142 Strīds latviešu buržuāzijas aprindās par to, vai latviešu buržuāzijai ir izdevīgāk

piedalīties vācu muižnieku landtāgos (sk. 85. kom.) vai pieprasīt pašvaldības

formu zemstes kā Krievijā, ilgi nenogāja no dienas kārtības, jo pati latviešu

buržuāzija nespēja vienoties par to, kur viņa spēs iegūt sev vislielāku labumu.

143 «Rīgas Lapa» — pirmā latviešu dienas avīze (1877.—1880.). Tā ne ar ko neat-

šķiras no «Baltijas Vēstneša», vēlāk ar to apvienojas. Vada B. Diriķis un

Fr. Veinbergs.
144 Savstarpējā ķengāšanās personīgu iemeslu dēļ tā laika latviešu presē ir ikdie-

nišķa parādība, īpaši kaislīgi savus personīgos rēķinus presē kārtoja Māteru

Juris un Ādolfs Alunāns, pirmais «Baltijas Zemkopī» un «Tiesu Vēstīs», pēdējais
savā «Zobgaļa kalendārā» v. c.

145 Zīmīgs personīgas izrēķināšanās paraugs literatūrā ir Māteru Jura pliekanais
romāns «Patriotisms un mīlestība», kas savā centrālajā idejā aģitē par latviešu

muižniecību. Romānā darbojas īpašas personas, kuru uzdevums ir kariķēt B. Dī-

riķi un R. Tomsonu— Māteru Jura personiskos ienaidniekus. Romānā noķengāti
arī citi Rīgas Latv. b-bas vīri.

146 Zanders — domāts teoloģijas students, vēlāk mācītājs Jānis Sanders (dz. 1858.).

Viņš aprakstījis daudz papīra ar dažādiem dīvainiem, pilnīgi bezvērtīgiem dar-

biem vēstures un daiļliteratūras nozarē.
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147 «Tiesu Vēstnesis» — izdevums, ko Māteru Juris izdod, kad viņš parādu dēļ bija

spiests no «Baltijas Zemkopja» atsacīties. «Tiesu Vēstnesis» ir domāts kā tiesību

jautājumu izdevums, taču saturs izdevumam dažāds. «Tiesu Vēstneša» literārajā

pielikumā Māteru Juris 1880.—1881. g. iespiež savu romānu' «Patriotisms un

mīlestība». Arī šis izdevums Māteru Juri noved parādu cietumā, kur viņš nosēž

no 1882. līdz 1883. g.

Ceturtā nodaļa

148 Hervāgena «Skolas maize» — pag. gs. otrajā pusē skolās plaši lietota latviešu

lasāmā grāmata, ko sastādījis vācu tautības mācītājs Leonhards Hervāgens

(1817.—1899.). Grāmatā plaša daiļliteratūras, vēstures, ģeogrāfijas un dabas

zinātņu viela. Materials pasniegts koncentrēti un tādā stāstījuma veidā, kas

spēj ieinteresēt lasītāju, taču idejiskais saturs izvēlēts tāds, kas aģitē par labu

vācu baroniem un mācītājiem, pie kam šī aģitācija samērā veikli maskēta.

Grāmata piedzīvoja pāri par desmit izdevumus.

Piektā nodaļa

149 Kādu laiku Rīgas latv. teātrī programas iespieda ar Biezbārža projektēto

rakstību: tagadējo «ie» rakstīja «ia» utt. Vēlāk tomēr latv. teātris no šīs

rakstības atteicās un pārgāja atkal uz «cc» v. c.

Sestā nodaļa

150 Pļavnieks un Skujenieks — red. locekļi «Baltijas Vēstnesī»; par Skujenieku

sk. 177. kom. — Vensku Eduards.

151 Stērstu Andrejs (1853.—1921.) — jurists un publicists, rakstījis «Balsī», «Bal-

tijas Vēstnesī» v. c, pie kam visvairāk par juridiskiem un agrāriem jautāju-

miem. Savā laikā piedalījies arī Manaseina revizijā.
!52 Mārtiņš Remiķis (1845.—1921.) —

beidzis Pēterburgas universitātes vēstures

un filoloģijas fakultāti, darbojies kā skolotājs un 47 gadus bijis latviešu laik-

rakstu un grāmatu cenzors. Jaunībā ņēmis dalību jaunlatviešu kustībā. Strādā-

dams par cenzoru, atbalstījis reakcionārās latviešu buržuāziskās preses un lite-

ratūras pasākumus, apkarojis progresivos literatūras centienus.

153 par bāriņu naudas piesavināšanos un nospēlēšanu uz kārtīm Fr. Veinbergam uz

kādu laiku bija atņemtas advokāta tiesības. Tomēr viņu vēlāk amnestēja.

154 Deglavs savā romānā diezganplaši pieskaras Krievijas cariskās armijas virsnieku

Aizupa un Krātiņa prāvai, taču, apzinīgi vai neapzinīgi, neatklāj šīs prāvas īsto

saturu. Aizupa un Krātiņa prāva bija viena no nedaudzajām narodņiku prāvām

Latvijā. Vēsturiskie materiāli apliecina, ka Aizups bija narodņiku organizācijas

vadītājs Latvijā. Prāvas norise šāda: 1881. g. beigās Rīgas žandarmērijas provo-

kators Kārlis Porietis ziņo par sazvērnieku organizāciju Rīgā dzīvojošo virsnieku

aprindās. 15. dcc. izdara kratīšanu Kārļa Aizupa, dzejnieka Andreja Pumpura,

Jura Tīdeņa, M. Trules un praporščika Krātiņa dzīvokļos. Pēc nopratināšanas

Tīdeni un Pumpuru atbrīvo, bet pārējos patur apcietinājumā. Pie Aizupa atrod

rokrakstu ar virsrakstu «Lapsas saruna ar filozofu». Tas satur vēstījumu par

zemnieku grūto stāvokli un zemes iegūšanas iespēju. Bez tam atrod kādu ieroča

zīmējumu un Ad. Alunāna vizītkarti ar uzrakstu: «Dzīvo laimīgs, mans dēls, un

sasniedz pēc nākošiem 26 gadiem ģenerāļa činu. Ja arī tad tu vēl pēc tam domā

iznīcināt visus tos, kas apspieda mūsu senčus un veicināja gara tumsību, tad

ņem arī mani par zaldātu savā pulkā, kaut arī mati būtu sirmi.» Pie Krātiņa
atrod lielākā daudzumā nelegālu literatūru, visvairāk Fr. Lasala rakstus. Andre-

jam Pumpuram konfiscē «Lāčplēša» rokrakstu un dažus Kr. Valdemāra darbus.
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Nopratināšanā Ad. Alunāns atzīstas, ka Aizups viņam teicis, ka Latvijā nodibi-

nāta nelegāla organizācija, kuras mērķis atbrīvot zemniekus no muižnieku jūga,

un piedāvājis viņam arī nelegālu literatūru krievu valodā, ko viņš — Ad. Alu-

nāns — atraidījis. Neskatoties uz izmeklētāju pūlēm un plašām nopratināšanām,

Aizupam un pārējiem nekā konkrēta pierādīt nevarēja. Lietu nodod Viļņas kara

apgabala tiesai un tās prāvas iztiesāšanu noliek uz 1882. g. 14. aprili Rīgā. Apsū-

dzētos aizstāv kāds labprātīgi pieteicies Viļņas advokāts Evērts un Andrejs

Stērste. Visus apsūdzētos pierādījumu trūkuma dēļ attaisno, bet Krātiņu sauc pie
atbildības par nelegālas literatūras glabāšanu. Attaisnošana pa daļai izskaidro-

jama ar armijas aprindu naidīgo nostāju pret vietējiem valdošajiem vāciešiem.

Pēc minētās prāvas provokatoru Porieti paaugstina par Rīgas policijas iecirkņa

priekšnieka palīgu. Viņš drīz pēc tam saslimst, un viņu ievieto ārprātīgo mājā.

Septītā nodaļa

155 «Birkenruhe» — vācu meiteņu skola pie Cēsīm. To apmeklēja vietējās vācu atva-

ses, un tur izaudzināja no viņām tipiskas mietpilsoņu madāmiņas. Arī latviešu

buržuāzija centās tur ievietot savas meitas. Tagad šais telpās ir Cēsu skolotāju

institūts.

Devītā nodaļa

356 «Hochkolonijā» atradusies tag. Komunālā bulvāra rajonā.

557 Indriķa chronika
—

chronika par vāciešu iebrukumiem Baltijā, Baltijas iekaro-

šanu un vietējo cilšu apspiešanu, kura sarakstīta apm. 1180.—1227. g. un kurai kā

autors parakstījies kāds vācu garīdznieku dienestā esošs latvietis «Henrikus dc

Lattis». Šo chroniku pirmo reizi latviešu valodā 1883. g. pārtulko etnogrāfs un

tautisku dziesmiņu sacerētājs Matīss Šiliņš. Tulkojumā daudz kļūdu un nepil-

nību, un pats tulkojums izdarīts pēc eksemplāra, kurā daudz viltojumu.
358 pūcīšu Ģederts — sk. 126. kom.

159 Jēkabs Lautenbachs, arī Lautenbachs-Jūsmiņš, citur tikai Jūsmiņš (1847.—1928.) —

bēdīgi slavens rakstnieks, dzejnieks un pseidozinātnieks. Viņš kādu laiku bija

latviešu valodas lektors Tērbatas universitātē un buržuāziskās Latvijas laikā

iedzīvojies pat profesora godā. Vairākus gadu desmitus vadījis latviešu litera-

tūrā tautiskā romantisma epigoņus un dažādus reakcionārus novirzienus, sacerējis

ļoti daudz dažādu sacerējumu, kam tikai makulatūras nozīme, taču latviešu bur-

žuāziskajā literatūrā viņam bija redzama loma un viņš noderējis par feļetonu

objektu daudziem rakstniekiem. Lielu troksni savā laikā sacēla Jūsmiņa divi

«epi» — «Zalkša līgava» un «Niedrīšu Vidvuds».

Skruzīšu Mikus (1861.—1905.) — publicists un etnogrāfs, sacerējis vairākus

pseidozinātniskus darbus par latviešu vēstures un etnogrāfijas jautājumiem.
160 Ziemciešu Marija — Mārtiņa Zīraka (1852.—1915.) pseidonims. Ar šo pieņemto

vārdu Zīraks uzstājās kā aktieris un publicists, rakstot teātra recenzijas un

un tulkojot dažāda satura darbus.

161 Krišjānis Kalniņš nomira 1885. g.

Desmitā nodaļa

162 Rīgas Latv. b-bas teātra kolektivs, tai skaitā arī Ādolfs Alunāns, atradās nepār-

trauktos konfliktos ar teātra vadību un vispār ar «runas vīriem», jo tie ne tik-

vien kā paši nekā nesaprata no teātra,bet teātris tiem bija pat sava veida veikals.

Aktieru stāvoklis bija nožēlojams, un to pietiekami labi apgaismo Deglavs savā
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romānā, jo, darbodamies teātrī par statistu, viņš šos apstākļus labi pazina.

Deglavs pats savā laikā ir vairākkārt uzstājies par šī teātra reformām un aktieru

stāvokļa uzlabošanu, bet ar tādu pašu naivitati un tādiem pašiem nesekmīgiem
rezultātiem kā viņa varonis Ērgļu Kārlis.

- Kazimirs Jānis (1855.—1926.) —
latv. aktieris, komiķis un raksturlomu tēlo-

tājs, kas, sākot ar 1886. g., bija kādu laiku par direktora palīgu. Blakus aktiera

darbam viņš darbojies grāmattirdzniecībā, atverot savu veikalu v. c.

Bodnieks-Jaunzems R. (?—1910.) —
aktieris un literāts, tulkojis un lokali-

zējis lugas.

Jēkabs Rozentāls-Krūmiņš (1855.—1918.) — aktieris un dramaturgs, starp

viņa populārākajām oriģinallugām atzīmējama luga no klaušu laikiem «Sarkanais

kungs».

Vienpadsmitā nodaļa

163 Kuģniecības s-ba «Austra»
— pirmais tāda veida latviešu komerciāls uzņēmums,

dibināta 1882. g. ar Kr. Valdemāra iniciativu. Sabiedrību dibināja uz pajām ar

vairāk nekā 1000 dalībniekiem, taču tā vadītāju korupciju dēļ cieš materiālu

neveiksmi. «Austra» ar laiku pārvēršas par lielkapitālistu uzņēmumu.

164 Rakstnieks Kaudzītes Matīss vairākos savos darbos lieto pseidonimu J. Kal-

ninieks. Ar šo pseidonimu viņš arī parakstās 1880.—1881. g. plašākā diskusijā ar

Lautenbachu-Jūsmiņu (kas slēpās aiz toreiz pazīstamā mācītāja Pārstrautu Jāņa

personas un vārda) par latviešu dzeju; Kaudzītes Matīss aizstāv reālistiskas

dzejas nozīmi.

165 Studenti korporeļi centās savās ākstībās iesaistīt arī Kr. Valdemāru, bet tas aiz-

sūtīja atpakaļ viņam piesūtīto krāsaino cepuri ar paskaidrojumu, ka viņš tādās

viduslaiku un vācu ērmībās nepiedalīšoties.

166 Patiess anekdots, kas raksturo mācītāju orgāna «Latviešu Avīzes» zemo kultūras

līmeni.

167 Vietalvas Kalniņš —
Juris Kalniņš (1847.—1919.) — skolotājs un sabiedrisks dar-

binieks, strādājis arī kā publicists, kopš 1893. g. ir «Baltijas Vēstneša» v. c.

buržuāzisko preses izdevumu redakcijas loceklis. Kā Vietalvas skolotājs viņš gūst

ievērību ar savu sabiedrisko darbību un cīņu ar vietējo mācītāju. Kalniņš lieto

pseidonimu «Prātkopis».

Zanders — sk. 146. kom.

168 Stepermaņu Krustiņš (dz. 1860.) — dramaturgs un dzejnieks, sarakstījis daudz

lugu, kā, piem., «Zemgalieši», «Mācītāja meita» v. c, un arī pāris dzejoļu grā-

matu. Neviena no viņa lugām nav uzvesta, un arī pārējiem darbiem nav nekādas

literāras vērtības. Paralēli literārajam darbam viņš tirgojies Saldū un Bauskā ar

grāmatām.

169 Divus gadus pirms savas nāves (1873.—1875.) Kronvaldu Atis strādā par skolotāju

Vecpiebalgā. Šajā laikā Vecpiebalga top par zināmu kultūras centru latviešu

sabiedriskajā dzīvē, kādu laiku tur darbojas arī Andrejs Pumpurs mērniecības

darbos. Pastāv versija, ka tieši šajā laikā brāļi Kaudzītes guvuši ierosmi savam

romānam «Mērnieku laiki» un ka zināmi nopelni šajā ziņā ir Kronvaldu Atim.

170 «Rižskij Vestņik» iznāk jau drusku agrāk, nekā to aizrāda Deglavs. Pirmais šī

Rīgas krievu laikraksta numurs iznāk 1869. g. 1. janvārī, un ar nelielu pārtrau-
kumu tas pastāv līdz 1917. g. Redaktori bija pazīstamie krievu publicisti
J. V. Čečichins v. c. Čečichina ārējais apraksts Deglava romānā «Rīga» nepareizs.
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Divpadsmitā nodaļa

171 Deglava pieminētie tautsaimnieki ir pazīstamie buržuāziskie zinātnieki politiskās

ekonomijas nozarē, kas izvirzījuši daudzas dažādas teorijas politiskās ekonomijas

jautājumu noskaidrošanā, taču neviens no viņiem nebija spējīgs dot pareizas

atbildes, un viņi arī neprata pareizi uzstādīt pamatproblēmas. Vienīgi Kārlis

Markss ar Fridrichu Engelsu zinātniski pareizi atrisināja politiskās ekonomijas

jautājumus. Zinātniski risināt politiskās ekonomijas jautājumus Deglava varonis

nespēj, to nespēja arī Deglavs pats.

172 Rīgas Latv. b-bas pirmajam režisoram Ādolfam Alunānam bieži bija nesaskaņas

ar b-bas «runas vīriem», kas mākslas jautājumos bija pilnīgi profani. Nereti viņš

tos izsmēja savās kuplejās. Konflikts beidzot nobrieda tik tālu, ka Alunānam

1885. g. nācās no teātra aiziet. Turpmāk viņš rīkoja ceļojošas izrādes visā Latvijā

un izrādes ar pastāvīgāku raksturu Jelgavā, kur arī dzīvoja, paralēli strādājot

presē.

173 Deglavs te cenšas notēlot jaunā opozicijas laikraksta «Dienas Lapa» tapšanu.

«Dienas Lapas» notēlojums Deglava romānā ir viena no visvājākām un vēsturiski

nepareizākām vietām. Deglavs nespēj būt objektivs pret «Dienas Lapu», kaut

arī daži viņa darbi iespiesti «Dienas Lapā». Bez tam Deglavs «Dienas Lapu»

spēj attēlot (kaut arī kļūdaini) tikai tādu, kāda tā bija 80. gados. 90. gadu «Die-

nas Lapu», kad tā nostājās uz marksistiskiem pamatiem (Raiņa un Stučkas otr-

reizējā laikā), Deglavs vispār neizprot vai negrib izprast. «Dienas Lapa» sāka

iznākt 1886. g., to organizēja ļaudis, kas grupējās ap Rīgas 1. krājaizdevu s-bu,

un tās materiālo pamatu sastādīja pajas ar nelielu vērtību, tā ka pasākumā

varēja piedalīties plašākas masas. Sabiedriski jaunā avīze balstījās uz mantiski

vidējiem slāņiem, galvenokārt amatniekiem, bet tā centās piesaistīt arī strādnie-

cību, popularizējot tredjunistisku ideoloģiju. Avīze kā pirmo redaktoru piesais-

tīja juristu Frici Bergmani (1860.—1898.), kurš savus uzskatus jau bija paudis

presē vairākos savos rakstos un īpašā, 1884. g. ar Fr. Kalninieka pseidonimu
iznākušā brošūrā «Fabrikas strādnieks 19. gs.». «Dienas Lapa» ar pašām pirma-

jām iznākšanas dienām uzsāka opoziciju pret Rīgas Latv. b-bas aprindām kā

pret mantiski nodrošinātu latviešu buržuāzijas centru. Opozicionārā nostāja

skāra dažādas dzīves nozares, un nereti notika asas domu izmaiņas starp «Dienas

Lapu» un Rīgas Latv. b-bas aprindu presi ar «Baltijas Vēstnesi» priekšgalā. Kaut

arī 80. gadu «Dienas Lapai» ir buržuāziska nostāja, taču tās opozicionārā pozicija
sāka pievilkt progresivo inteliģenci. Kad 1888. g. par «Dienas Lapas» redaktoru

nāk tikko Pēterburgas universitātes juridisko fakultāti beigušais Pēteris Stučka,

opozicionārā avīze sāk pamazām pāraugt tos mērķus, kādi tai ir sākumā, un top

par «jaunās strāvas» centru. «Jaunā strāva» veidojas pamazām, un reizē attīstās

arī «Dienas Lapa». 1891. g. beigās par «Dienas Lapas» redaktoru nāk Rainis, kas

sāk konsekventi avīzi virzīt uz marksistiskiem pamatiem. Viss šis «jaunās strā-

vas» attīstības process un «Dienas Lapas» pārveidošanās paiet Deglavam garām

nepamanīti un romānā neatspoguļojas. «Dienas Lapas» radītājos viņš redz avan-

tūristus un aferistiski noskaņotus buržuāziskus un sīkburžuaziskus darbiniekus,
sākot ar avīzes oficiālo izdevēju P. Bisenieku v. c, neuztverot un nespējot ap-

gaismot lielas sabiedriskas parādības veidošanās un tapšanas procesa būtību un

raksturīgākās īpašības. Tas izskaidrojams ar to, ka Deglavam arī nav izprotama
strādnieku kustības attīstība. Tālāk par sīkburžuazisku opoziciju pret valdoša-

jiem latviešu buržuāzijas slāņiem Deglavs nespēj pacelties.
174 Deglava lietotais apzīmējums «melns», runājot par revolucionāriem vai tiem,

kurus turēja aizdomās par revolucionarismu vai kuriem vienkārši piedēvēja revo-

lucionarismu, radās no studentu formas, jo studenti parasti zem savas formas
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žaketes valkāja melnus kreklus. Tādus kreklus viņi bieži valkāja arī bez formas

žaketes. Deglavs šo terminu lietošanu pārspīlē, jo paralēli tam jau astoņdesmi-

tajos gados tiek lietots vārds «sarkanie», pie kam šis vārds arvien vairāk

nostiprinās.

Četrpadsmitā nodaļa

175 80. gados Baltijas ģenerālgubernatora Zinovjeva laikā sākās ļoti aktiva pārkrie-
vošanas kustība. Jau 1870. g. Krievijas tautas apgaismības ministrija pieņēma

lēmumu, ka Krievijā dzīvojošu citu tautu izglītības mērķim jābūt pārkrievošanai.

1885. g. visas Baltijas tautskolas tika pakļautas Izglītības min. virsuzraudzībai,

t. i., Tērbatas mācības apgabala kuratoram; sakarā ar skolu pārkrievošanu šīs

tendences pārsviedās uz visām dzīves nozarēm. Pārkrievošanas kustība bija viena

no ilustrācijām Ļeņina tēzei, ka cariskā Krievija ir tautu cietums.

176 Šķiet, ka Deglavs še domā divas pirmās krājaizdevu iestādes Rīgā, kurās lielais

biedru vairākums bija latvieši. Tās ir: 1882. g. dibinātā «Rīgas krāšanas un aiz-

došanas b-ba», ko dibināja baptistu sektes locekļi un kurai bija ļoti niecīga no-

zīme, un otrā krājaizdevu kase, ko 1883. g. dibināja Rīgas latv. amatnieku palī-

dzības b-ba, t. i., kase, kuru mēdz dēvēt arī par Pirmo Rīgas krājaizdevu sab-bu

un kurai bija liela nozīme latviešu kapitālistiskās dzīves attīstībā. Deglavs savā

romānā arī plaši runā par šo naudas iestādi.

Rīgas Latv. b-bas aprindas 1891. g. dibina «Otro Rīgas krājaizdevu s-bu», jo

pirmo sagrābj opozicijā.

Piecpadsmitā nodaļa

177 Vensku Eduards, īstā vārdā Eduards Skujenieks (1856.—1897.) — sentimentālu

dzejoļu rakstītājs, vācu un latviešu avīžu redaktors, apriņķa policijas priekšnieks,

iepīts revolucionāru denunciācijās, izdara pašnāvību.
178 Vecais Stučka — domāts jaunstrāvnieka Pētera Stučkas tēvs.

179 Augusts Krūms (dz. 1859. g.) —■ komiska, bet diezgan populāra persona toreizējās
avīžnieku aprindās; pēc profesijas skolotājs, bet nekad šajā arodā nav darbojies,
tai vietā strādājis par rakstvedi dažādās iestādēs, bijis korektors, Rīgas Latv.

b-bas bibliotekārs, šīs b-bas inventāra pārzinis, teātra inspicients v. c. A. Krūms

tulkojis un lokalizējis arī vairākus zemas kvalitātes prozas darbus, galvenokārt

laikr. «Balss» feļetoniem.
180 Miķelis Klusiņš (1847.—1907.) — publicists, rakstījis par dažādiem jautājumiem,

arī par rakstniecību, vairākos tā laika izdevumos. Kā feļetonists parakstījies ar

pseidonimu «Aluskausu Jēkabs».

Miķelis Skruzītis
— sk. 159. kom.

181 Fricis Kārkluvalks (1867.—1903.) — jurists un publicists, rakstījis visvairāk par

juridiskiem jautājumiem dažādos izdevumos, vadījis arī «Baltijas tiesu kalen-

dāru».

182 Deglavs te domā spekulācijas nolūkos celto ēku, kas arī patiesībā tika uzcelta.

Tā aizņēma veselu pilsētas kvartālu un bija pazīstama ar apzīmējumu «Berga

bazārs». Celtne atrodas tagadējā Dzirnavu, Suvorovu, un Pērses ielu kvadrātā.

183 «Tautas biedrs», pareizāk «Latviešu tautas biedrs» — avanturistiskā Bertramu

Kārļa organizēta lapa, pastāv ļoti īsu laiku, no 1877. līdz 1881. g.

Sešpadsmitā nodaļa

184 Arturs Baumanis (1866.—1904.) — nozīmīgs latviešu gleznotājs.
185 Jūlijs Ekards (1836.—1908.) — Baltijas vācu rakstnieks un publicists, vācu presē

skaitījās par liberālu, bet bieži uzstājies ar galēji šovinistiskiem izlēcieniem.



1126

Krievijas sūtnis Vācijā par viņa literāro darbību Hamburgā iesniedza protestu.,

un 1882. g. tam nācās Hamburgu atstāt. Viņš sarakstījis arī veselu virkni darbu

par Latvijas un Krievijas vēsturi, kuri ir vācu šovinisma pārsātināti.

186 Konstantīns Pobedonoscevs (1827.-—1907.) —
viens no tipiskākajiem un briesmī-

gākajiem cara reakcionāriem, ilgus gadus bija virsprokurors. Viņš uzskatīja Bal-

tiju par durvīm, pa kurām draud ienākt carisma briesmas — Rietumeiropas

racionālisms, un tāpēc bija Baltijas pārkrievošanas piekritējs. 80. gadu Baltijas

pārkrievošanas kustība notiek viņa tiešā vadībā.

187 Domāts Kārlis Fridrichs Šulcs (1720.—1782.) — Aizkraukles muižas barons, kas

kādu laiku atradies krievu armijā, aktivi darbojies Baltijas baronu pārvaldes

organizācijās, vairākkārt Krievijas galmā aizstāvējis Baltijas baronu intereses.

Uzzinājis, ka Katrina II it kā gatavojot likumus, kas atvieglinazemnieku stāvokli,

Šulcs, vēlēdamies būt veikls diplomāts un aizsteigties notikumiem priekšā, izdod

«Aizkraukles zemnieku tiesības», ar kurām viņš savā muižā normē zemnieku

stāvokli. Šis apstāklis daudzkārt ir bijis par iemeslu kļūdaini un pārspīlēti

uzskatīt Šulcu par zemnieku aizstāvi un pat par apgaismotāju.
188 Raksts «Baltijas Vēstnesī». Apgaismojot vietējos apstākļus, rakstā izlietots tajā

laikā populārais Īrijas jautājums.

Septiņpadsmitā nodaļa

189 Kā jau aizrādīts, Deglavs nepareizi traktē «Dienas Lapas» raksturu arī 80. gados.

«Dienas Lapa» šajā laikā nepretendē uz «tautiskumu» tādā nozīmē,kā to saprata

Rīgas latv. b-bas aprindas. «Dienas Lapa» gan runāja «visas tautas» vārdā un

centās rūpēties par «visu tautu», jo latviešu buržuāzija no laika gala ir centusies

sevi identificēt ar tautu. «Dienas Lapa» 80. gados iet šo pašu ceļu, un tikai

90. gados tai attīstās šķiriska pieeja.
190 Hermanis Rode-Ebelings (1846.—1906.) — vācu aktieris un režisors, darbojoties

Rīgas vācu teātrī, tiek diskvalificēts par noziegumu pret aktieru organizācijas

noteikumiem, tādēļ ka viņš ir uzrakstījis nosodošu recenziju par kāda cita ska-

tuves mākslinieka darbu. Tā kā šai laikā konflikta dēļ Ādolfs Alunāns no lat-

viešu teātra aiziet, Rodi-Ebelmgu pieņem par latviešu teātra režisoru, kaut arī

tas neprot ne vārda latviski. Latviešu teātri Rode-Ebelings vada no 1885. līdz

1893. g. un producē uz skatuves galvenokārt banālas vācu «Alpu drāmas» ar

bengaliskiem apgaismojumiem v. c. lētiem trikiem, uzvedis arī pats savu lugu

«Jaungada nakts».

191 «Derīgu grāmatu nodaļa» — pie Rīgas Latv. b-bas pastāvoša izdevniecība, kas

dibināta 1886. g. kā Zinību komisijas apakšnodaļa. 1887. g. iznāk pirmā grāmata

««Pēterburgas Avīžu» piemiņai» («Pēterburgas Avīzēs» ievietotu rakstu izlase).
Izdevniecība nepārtraukti nīkuļo un visā savā pastāvēšanas laikā līdz pat

1940. g. nav izdevusi pat 200 grāmatu (neieskaitot Konversācijas vārdnīcu un

1912. g. izdoto mēnešrakstu «Druva»).
192 Pēteris Bisenieks (1853.—1911.)— viens no pirmajiem banku darbiniekiem, dibina

un ilgus gadus vada Rīgas latv. amatnieku palīdzības b-bas kasi, skaitās arī par

«Dienas Lapas» pirmo izdevēju, kaut gan tā iznāk uz paju kapitāla pamata..

Redaktoru maiņas laikos ir arī īsākus periodus «Dienas Lapas» atbildīgais redak-

tors. Pirmajos gados ap «Dienas Lapu» grupējās vairāki Rīgas Latv. b-bas biedri,

kas tādu vai citādu iemeslu dēļ skaitījās opozicijā ar «runas vīriem». Bisenieks

noderējis par prototipu pseidoprogresivai personai vairāku rakstnieku darbos

(piem., Jukuma Paļeviča «Spīgaņos»).
193 Pēteris Bērziņš, arī Rudzīšu Pēteris (1848.—1926.) — skolotājs, grāmatu tirgotājs,,

jaunībā rakstījis dzejoļus («Neaizmirstulītes», 1888.) un 1881. g. sastādījis skolās

lietojamo «Lasīšanas grāmatu», darbojies arī kā žurnālists.
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194 Jēkabs Draviņš, arī Draviņš-Dravnieks (1858.—1927.) — rakstnieks, žurnālists",

valodnieks, grāmatu izdevējs; līdz 90. gadiem viņa literārajā darbā vērojams pro-

gresīvs virziens, vēlāk viņš ir konservatīvs buržuāzisks literāts, kas spēj literāra

darbu savienot ar komerciju, piedaloties daudzos pasākumos: 1891. g. sāk izdot

konversācijas vārdnīcu, «Zemkopi» v. c, sastādījis vairākas vārdnīcas (arī

krievu-latviešu — 1913.).

195 Adrians Ruperts (1837.—1907.) — skolotājs un ilgus gadus latviešu izdevumu cen-

zors, aprobežots reakcionārs, izpelnījies Raiņa apzīmējumu «Rupucis».

Astoņpadsmitā nodaļa

; 96 1888. g. Rīgā sāk iznākt krievu šovinistu organizētā vācu avīze «Dūna Zei-

tung», ko vada Gustavs Pipirss un J. Korfs; pretvācu politiku ietur līdz 1891. g.,

kad koncesiju un vadību iegūst vāciskas orientācijas dānis Knuts Hornemanis;.

avīzi pilnīgi slēdz 1909. g. Pipirsam tuvākais domu biedrs ir pārkrievošanas

aģitators Vitvickis.

Deviņpadsmitā nodaļa

1 97 Pēteris Stučka studēja Pēterburgā tieslietas no 1884. līdz 1888. g. Šajā laikā

Pēterburgas universitātē studēja arī Rainis, kas ar Stučku bija pazīstams jau

no Rīgas ģimnāzijas laika. Pēterburgā viņu draudzība vēl vairāk nostiprinās, un.

1888. g. viņi abi kopā izdod satirisku krājumu «Mazie Dunduri».

Pēteris Stučka (1865.—1932.) pēc studiju beigšanas sāka strādāt Rīgā par

advokāta palīgu, bet drīz (1888. g. oktobrī) top par «Dienas Lapas» redaktoru.

Kaut arī 1891. g. beigās «Dienas Lapas» vadību uzņemas Rainis, Stučka turpina
darboties laikrakstā un ņem aktīvu dalību 90. gadu demokrātiskās inteliģences

kustībā, «jaunās strāvas» darbībā, kļūstot līdz ar Raini, Roziņu, Paulu Daugi v. c.

par «jaunās strāvas» kreisā novirziena vadošo figūru. 1896. g. janvārī Stučka

atkal nomaina Raini un top par «Dienas Lapas» atbildīgo redaktoru. 1897. g.

«jauno strāvu» un «Dienas Lapu» sagrauj cariskā patvaldība, Stučku kopā ar

daudziem citiem jaunstrāvniekiem izsūta trimdā. Vjatkas guberņā Stučka atroda?

līdz 1903. g. Jau «jaunās strāvas» laikā Stučka sadarbojas ar pirmajiem nelegā-

lajiem revolucionārajiem strādnieku pulciņiem. Atgriezies no trimdas, ņem

aktivu dalību Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas darbā un top par vienu

no vadošām personām, ieņemot daudzus gadus atbildīgus amatus partijas darbā.

Pēc 1919. g. dzīvo Maskavā, kur arī nomirst. Deglavam nav ne vismazākā mērā

izdevies parādīt Pēteri Stučku kā māksliniecisku tēlu, nedz arī kaut cik raksturot

viņa darbību. Pētera Stučkas tēvs bija turīgs saimnieks, kas ņēma nelielu dalību

jaunlatviešu kustībā.

Divdesmit pirmā nodaļa

198 (Sk. 182. kom.)

Divdesmit otrā nodaļa

199 111 vispārējie dziesmusvētki notika 1888. g. no 6. līdz 21. jūnijam. I un II dziesmu-

svētki ir īsti tautas svētki, kam liela nozīme kultūras attīstībā, bet 111 dziesmu-

svētkiem jau piemīt buržuāziskās kliķes raksturs. Rīgas Latv. b-ba cenšas iz-

mantot korus savas šaurās buržuāziskās kliķes nolūkos. Ironizējot par šiem svēt-

kiem, Rainis 1888. g. publicē satirisku dzejoļu krājumu «Apdziedāšanās dziesmas

111 vispārējiem dziesmusvētkiem».

200 Jāzeps Vītols (dz. 1863.) — latviešu komponists.
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201 Baumaņu Kārlis (1835.—1905.) — komponists un rakstnieks, jaunlatviešu kustības

darbinieks. Viņš kādu laiku uzturas Pēterburgā un 70. gados piedalās ar saviem

satīriskajiem darbiem almanachā «Dunduri» (kopā ar Ausekli v. c.). Šajā laikā

sarakstīta arī viņa luga «Caur tumsu un dūmiem pie gaismas» (rokrakstā), kurā

viņš popularizē nepieciešamību mācīties krievu valodu. Komponējis vairākas

dziesmas pēc Ausekļa v. c. autoru tekstiem," kompozīcijās daudz sentimenta, kas

nāk no vācu ietekmes. K. Baumanis uz I dziesmusvētkiem saraksta un komponē
banālu un sentimentālu dziesmiņu «Dievs, svētī Baltiju», ko reizē ar Pumpura
«Stāsti manim, Daugaviņa» mēdza dziedāt zaļumu svētkos. Vēlāk «Baltiju» atvieto

ar «Latviju». Nodibinoties buržuāziskai Latvijai, latviešu buržuāzija, nespēdama
neko citu sadomāt, padara šo ziņģi par savu himnu, tādējādi apgānot Baumaņu

Kārļa vārdu, kuram tomēr ir nopelni jaunlatviešu kustībā, kaut arī nelieli. Mūža

pēdējā posmā Baumaņu Kārlis kā chronisks alkoholiķis kļūst darba nespējīgs.

Divdesmit trešā nodaļa

202 Pagājušā gs. beigās cara valdība bija spiesta veicināt kapitālisma attīstību. Lie-

las reformas šajā ziņā veic 1892. g. ieceltais finanču ministrs S. J. Vite; 1897. g.

Vite izdarīja naudas apgrozības reformu — noteica zelta rubļa kursu, kredīt-

biļetes nodrošināja ar zelta segumu; Vite ieveda arī degvīna monopolu; augsti

aizsargmuitu tarifi bija ievesti jau 1891. g.

Divdesmit ceturtā nodaļa

•;03 Kārlis Balodis (1864.—1931.) — mācītājs, ģeogrāfs, tautsaimnieks, publicists.

1887. g. pabeidz Tērbatā studēt teoloģiju. No 1889. līdz 1891. g. viņš ir misionārs

Brazilijā. Viņš ir pirmais, kas uzsāk aģitāciju par latviešu izceļošanu uz

Braziliju un tādā kārtā iegrūž koloniālā jūgā vairākus simtus latviešu bez-

zemnieku. No 1891. līdz 1892. g. viņš studē Vācijā ģeogrāfiju. Pēc tam darbojas
kādu laiku par mācītāju Ufas latviešu kolonijā. Te nodarbojas arī ar sta-

tistiku un par kādu no saviem statistikas darbiem 1898. g. saņem Krievijas

Zinātņu akadēmijas Tolstoja prēmiju. Vēlāk Balodis pasludina sevi par neticīgu

un dodas uz Vāciju studēt tautsaimniecību un statistiku, pēc universitātes beig-

šanas kļūst par profesoru Berlines universitātē, piedalās Vācijas finanču mi-

nistrijas darbā, pirmā pasaules kara laikā tiek piekomandēts Vācijas kara minis-

trijai par referentu un ir viens no pārtikas kartīšu sistēmas galvenajiem izstrā-

dātājiem. Buržuāziskās Latvijas laikā atgriežas Latvijā. Viņu ieceļ par profesoru

universitātē, bet drīz atkal viņa iecelšanu anulē, jo viņš aģitē par ienesīgāko

kapitālistisko uzņēmumu pārņemšanu valsts rokās. Tomēr vēlāk iepriekšējā anu-

lēšana tiek atkal anulēta. Viņš blakus savai tiešajai darbībai visu laiku raksta

paralēli arī latviešu presē, visvairāk gan par tautsaimniecības jautājumiem. 90. ga-

dos viņš saistās ar «Mājas Viesi». Viņš uzstājas bieži kopā ar sievas brāli P. Zā-

līti it kā par «jaunās strāvas» turpinātājiem, taču šai muļķošanai ir niecīgi rezul-

tāti, un nereti viņus literatūrā sauc par viltus jaunstrāvniekiem (sk. 205. kom.).

204 Lietuvju literatūra vēl vairāk nekā latviešu literatūra izjuta «tautu cietuma» — ca-

risma žņaugus. Pēc nemieriem Polijā jau 1863. g. tika noliegtajebkurarakstība lie-

tuvju valodā, un šis noliegums pastāv līdz pat 1907. g. Pa šo laiku lietuvju literatūra

attīstās nelegāli. Deglava pieminētais aizliegums stāv sakarā ar vispārējo carisma

pārkrievošanas politiku Baltijā, kas sākās ar 80. gadiem. Šai laikā Lietuvā iestā-

des sevišķi asi seko tam, lai neparādītos neviens izdevums lietuvju rakstībā. Bez

carisma lietuvju literatūru žņaudza vēl katoļu baznīca un Lietuvas buržuāzijas

valdošā kliķe. Lietuvju literatūra, tāpat kā latviešu un daudzas citas literatūras,

brīvi un spēcīgi attīstās tikai padomju laikā.
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205 Pēteris Zālīte (1864.—1939.) —
redaktors un publicists; beidzis studēt Vācijā ideā-

listisko filozofiju (1893. g.) un tāpēc dēvējas par Dr. philos.; Zālīte pārnāk uz

Rīgu un saistās ar E. Plates vācu izdevniecības firmu. Šīs firmas izdotais «Mājas

Viesis» nīkuļo, un Zālīte tiek uzaicināts izdevumu reformēt. 1893. g. 20. nov.

iznāk «Mājas Viesa» jaunais paraugnumurs ar plašu pārorganizēšanas programu

un lozungu «Gaisma un patiesība!», Zālīte sola iet visprogresīvākos ceļus un pie-
saistīt visus redzamākos latviešu rakstniekus. Ar šādiem solījumiem jaunais

«Mājas Viesis» sāk savu darbību un pa visu laiku, kamēr Zālīte vada avīzi (līdz

1905. g., no 1906. līdz 1908. g. to vada A. Benjamiņš un tas ir nemaskots reakcio-

nārs izdevums; no 1909. līdz 1910. g. tas ir ilustrēts žurnāls, atkal Zālītes vadībā;

bez tam vēlreiz «Mājas Viesa» vārdu cenšas izmantot avanturiskais Jēkabsonu

Kārlis 1926. g., bet bez jebkādām sekmēm, jo pēc mēneša jau žurnāla iznākšana

apstājas un tad arī uz visiem laikiem), tam ir raksturīga visneiedomājamākā
svārstība un nekonsekvence,pie kam tas vienmēr patur skaļo reklāmu par pro-

gresīvu nostāju, kaut gan nereti ieslīgst visgalējākā reakcijas purvā. Šī izdevuma

jebkuru principu trūkums ir bijis par iemeslu daudzu pazīstamu rakstnieku aiz-

iešanai no «Mājas Viesa» (Blaumanis, Zeiferts v. c). 1901. g. T. Zeiferts pat

izdod brošūru «Dr. philos. P. Zālīts mūsu avīžniecībā», kurā atklāj skan-

dalozākās Zālītes nekonsekvences, kaut arī pats T. Zeiferts šajā ziņā ir līdzīgs

P. Zālītēm kā viens ūdens piliens otram. 1895. g. Zālīte dibina pie «Mājas Viesa»

ilustrētu mēnešrakstu «Mājas Viesa Mēnešraksts» (1895.—1905.). Arī šeit izpaužas

tā pati Zālītes politika, taču šim žurnālam ir arī zināma pozitiva nozīme latviešu

periodikas vēsturē, jo Zālītēm tomēr izdodas pie šī žurnāla piesaistīt samērā pla-
šus rakstnieku kadrus un tur blakus visādām drazām ir iespiesti darbi, kas kā

pozitivas vērtības ieiet mūsu kultūras mantojumā, starp citu, tur iespiesti diez-

gan daudz Raiņa darbu. Pēc «Dienas Lapas» sagrāves 1897. g. Plates firma no-

pirka arī «Dienas Lapas» koncesiju, un 1898. g. arī šis laikraksts sāk iznākt

Zālītes vadībā, tāpēc rakstniecības vēsture nereti runā par «Zālītes preses kon-

cernu». Tā kā pēc jaunstrāvnieciskās «Dienas Lapas» sagrāves legālu progresīvu

izdevumu nav, tad Zālītēm izdodas savus izdevumus samērā labi nostādīt ma-

teriāli. Tikai 1905. g. priekšvakarā tie jau sāk nīkuļot.

Deglava pieminētā Zālītes brošūra ir «Brazilijā, sevišķi Dienvidus-Brazilija»

(1890.). P. Zālīte arī pats ir daudz rakstījis par literatūras jautājumiem, taču tie

vairāk atgādina nesakarīgus savārstījumus, nevis nopietnus spriedumus un

vērtējumus.

Divdesmit sestā nodaļa

206 Kad ap «Dienas Lapu» sāka grupēties progresivā inteliģence, tā plašos apmēros

centās izmantot jau pastāvošās latviešu b-bas, lai tur veicinātu opozicijas pret

latviešu buržuāzijas valdošo kliķi, organizējot galvenokārt «jautājumu vakarus».

Šajos vakaros katrs, kas to vēlējās, varēja iesviest jautājumu urnā zīmīti ar jau-

tājumu un arī katrs no dalībniekiem varēja pieteikties atbildēt uz jautājumu.

Tādējādi jautājumu vakarus varēja jo viegli pārvērst par disputiem, kuros iztir-

zāja dažādas sabiedriska rakstura problēmas. Sākot ar deviņdesmitajiem gadiem,

«jaunstrāvnieki» jautājumu vakarus legālās organizācijās izmantoja marksisma

propagandai.

Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas b-ba dibināta 1883. g. 2. dcc. B-bas telpas

atradās tai laikā ļoti populārajā Karlevica zālē Dzirnavu ielā 109 (tag. Suvorova

ielas stūrī), kur ilgus gadus atradās kāda spekulanta Karlevica lokāls ar resto-

rānu, zāli utt. īpašnieks izīrēja telpas katram, kas vien bija spējīgs samaksāt

īres maksu. Tā kā opozicijai nebija cerību dabūt atļauju dibināt īpašu biedrību,
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tad tā centās sagrābt savās rokās jau pastāvošās b-bas, ko izdarīja tādā veidā,

ka masveidīgi iestājās attiecīgajā b-bā. Pētera' Stučkas ievēlēšana par b-bas

priekšnieku liecina, ka līdzīga akcija notikusi arī Pēterburgas Ārrīgas dziedāša-

nas b-bā. (Pēterburgas Ārrīga — rajons no kanāla uz austrumiem.)

Fūrmaņupalīdzības b-ba
— važoņu brīvprātīga arodorganizācija, dib. 1882. g.

18. jun.,lai izsniegtu pabalstu biedriem un viņu ģimenēm nāves, slimību un «trū-

cības gadījumā». Kā visas tā laika palīdzības b-bas tā ņem aktivu dalību arī

sabiedriskajā dzīvē. Telpas atradās tai pašā Karlevica zālē.

Divdesmit astotā nodaļa

207 1908. g. nodega Rīgas Latviešu b-bas nams. To no jauna paplašinātā veidā uzcēla

tikai 1910. g.

208 Duburs, īstā vārdā Jēkabs Āriņš (1866.—1916.) — pēc Ādolfa Alunāna viens no

pirmajiem izcilākajiem latviešu skatuves māksliniekiem, darbojies kā aktieris,

režisors un skatuves pedagogs, audzinot jaunus skatuves māksliniekus. 1903. g.

top par Rīgas latv. teātra direktoru, bet 1908. g. par Jaunā Rīgas latv. teātra

direktoru. 1909. g. kopā ar Zeltmati dibina pirmos latviešu dramatiskos kursus,

kas top par īpašu sistemātisku mācības iestādi. Duburs darbojas arī literatūrā,

sarakstot oriģinallugu «Ērglis un Šperbers», kā arī lokalizējot un tulkojot

vairākas lugas.
209 (Sk. 162. kom.)
210 Zeltmatis, īstā vārdā Ernests Kārkliņš (dz. 1868. g.) — skolotājs, rakstnieks,

vēlāk arī skatuves darbinieks un skatuves pedagogs, iegūst popularitāti ar

1894. g. «Mājas Viesī» iespiestu naturalistisko stāstiņu «Vijolītes», kas balstās uz

sieviešu emancipācijas jautājumu. Viņa literārā darbība plaša, bet neveiksmīga,

jo reti spēj pacelties pāri diletantu līmenim. Kā skatuves pedagogs viņš guvis

popularitāti ar «dramatiskajiem kursiem», kurus viņš pēc Dubura nāves vada

patstāvīgi un kuros ieguvuši pirmo skatuves izglītību daudzi latviešu aktieri;

sastādījis arī vairākas skatuves mācības grāmatas.
■211 Teodors Lejas-Krūmiņš (dz. 1871.—1947.) — aktieris, lauku un nomaļu teātru

režisors un vadītājs, darbojies arī literatūrā, galvenokārt kā tulkotājs.
2,2 Kaut arī, Kārli Ērgli attēlojot, Deglavs jau plaši izlieto savus autobiogrāfiskos

materiālus, taču viņš atrod vēl par iespējamu arī šajā «saimniekdēlā» vēlreiz

pārstāstīt savu biogrāfiju. Deglava pirmie darbi iespiesti ar pseidonimu

«Saimniekdēls».

213 Jānis Brigaders (1856.—1936.) —rakstnieces Annas Brigaderes brālis, sīktirgotājs,
tad aktieris, vēlāk liela vēriena spekulants.

214 Anna Veinbergs, skatuves vārds Anna Maija, kādu laiku uzstājusies arī kā Maija

Brigadere — latviešu teātra sākumos pazīstama aktrise, vēlāk galvenokārt operas

soliste.

Dace Akmentiņa (1858.—1936.) —
viena no ievērojamākām latviešu aktrisēm,

sāka uzstāties 1886. g.

215 Roberts Jansons (1864.—1899.) — ievērojams latviešu aktieris, tulkojis arī dažas

lugas un sastādījis grāmatu «Pamācība smiņķēšanās mākslā, mimikā un žestos»

(1897.).
216 Šķiet, te domāts skolotājs un literāts Pēteris Bērziņš, ko tai laikā pazina ar

pseidonimu Rudzīšu Pēteris (sk. 193. kom.).
Eižens Kociņš (1860.—1896.) — aktieris un literāts, tulkojis un lokalizējis

dažas lugas un rakstījis arī recenzijas par teātra izrādēm.

217 Pudiķis kā «Baltijas Vēstneša» recenzents — pēc vairākām romānā sastopamām

pazīmēm Pudiķī Deglavs notēlojis žurnālistu Ludvigu Grienu (1868.—1930.), kas

209 (Sk. 162. kom.)



1131

kādu laiku studē Rīgas politechnikumā un recenzē teātra izrādes «Baltijas Vēst-

nesī». Griens buržuāziskās Latvijas laikā nodibina Jelgavā reakcionāru lapu

«Zemgales balss».

218 Augusts Vārna-Vārtiņš (1865.—1908.) ■— aktieris, lokalizējis un tulkojis vairākas

lugas.

Divdesmit devītā nodaļa

219 Jānis Rozentāls (1866.—1916.) — ievērojams latviešu gleznotājs.

220 Domāta vācu rakstnieku L. Ganghofera un H. Neierta luga «Svētbilžu griezējs»,

kas pieder pie t. s. «kalniešu lugām» jeb «Alpu lugām», kuras Rode-Ebelings bija

ļoti iecienījis seklā satura un bengalisku efektu dēļ. Lugas pirmizrāde notika

1887. g.

221 «Grafs Horns» — vācu rakstnieka Jozefa Veilena (1828.—1889.) luga, ko tulkojis

Duburs. Izrāde nenotika.

222 Jānis Esenberģis (1862.—1890.) — dzejnieks, rakstnieks, tulkotājs un teātra dar-

binieks, kas savos labākajos dzejoļos paceļas pāri tā laika tautiskā romantisma

epigoniem, tulkojis un lokalizējis pāri par 20 lugu, starp tām arī dažas Šekspira

lugas. Viņš sarakstījis vairākus stāstus, bet tiem niecīga literāra vērtība.

Trīsdesmitā nodaļa

223 Telegrāfists Š. domāts K. Šulcs, pagrīdes vārds Statists (dz. 1877. g. — ?) — pie-

dalās «jaunās strāvas» darbā un ir viens nopirmajiem Rīgas nelegālo strādnieku

pulciņu organizatoriem. 1897. g. viņu apcietina, līdz 1902. g. viņš atrodas trimdā.

Atgriezies no jauna ieslēdzas strādnieku kustībā.

224 Pirmajai īslaicīgajai Dubura aiziešanai no Rīgas latv. teātra ir tikai personiskas

dabas iemesls. Duburs tai laikā nebūt nav progresivāks par t. s. «māmuļniekiem»,
t. i., Rīgas Latv. b-bas aprindām, par ko liecina kaut vai šāds fakts: 90. gadu

sākumā, kad Duburs rīko separātas teātra izrādes, viņš kopā ar romāna «Rīga»

autoru Deglavu uzraksta joku lugu «Precībās», kuras pirmizrādi 1894. g. Liepājā

izsvilpa, jo skatītāji, īpaši jaunatne, te saskatīja jaunstrāvnieku izsmiešanu.

Dubura rīkotajām separātajām teātra izrādēm nav nekādas nozīmes latviešu

teātra attīstībā. Duburs kā mākslinieks sevi spilgti parāda, tikai sākot ar gad-

simtu maiņu. Romānā pieminētā separātā izrāde liecina par nelielu mēģinājumu
izmantot «Dienas Lapas» aprindas savā labā, balstoties uz opozicionāro noska-

ņojumu pret «māmuļniekiem».

225 Vilis Plute, pseidonims Olavs (1867.—1917.) — mācītājs un pedagogs, daudz dar-

bojies publicistikā un buržuāziskajā sabiedriskajā dzīvē, svārstās starp liberālo

buržuāziju un galēji reakcionārām kliķēm. 1901. g. skolotājam O. Rāviņam izdo-

das dabūt koncesiju Pēterburgā izdodamam laikrakstam «Pēterburgas Avīzes»

(pastāv no 1901. līdz 1905. g., tās mēdz dēvēt par «Jaunajām Pēterburgas Avī-

zēm» atšķirībā no jaunlatviešu izdevuma). Šis izdevums grib pretendēt uz pro-

gresivā laikraksta reputāciju, bet uzsāk vissarežģītāko laipošanas politiku, par

ko jau liecina kaut vai tas vien, ka Olavs vada šīs avīzes politisko daļu (bet

tūliņ pēc tam Olavs izdod savus bībelstāstus), mācītājs Andrievs Niedra vada

literāro, bet Rūdolfs Blaumanis satirisko daļu. Pēc 1905. g. revolūcijas Olavs

parāda sevi kā tipisku melnsimtnieku.

226 Ernests Birzmanis (1860.—1900.) — farmaceits, liela vēriena tirgotājs un speku-

lants, kas paralēli darbojas Rīgas Latv. b-bā un kādu laiku ir teātra komisijas

priekšsēdētājs. Tajā laikā viņš iesaista teātra komisijas techniskā darbā Aspaziju

un rūpējas par Aspazijas lugas «Vaidelote» uzvešanu.
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?27 Aspazija, īstā vārdā Elza Rozenberga-Pliekšāne (1868.—1943.), sāk savu literāro

darbību 90. gadu sākumā, iegūst popularitāti ar lugu «Vaidelote» Rīgas Latv.

b-bas teātrī, pēc tam pāriet jaunstrāvnieku pozicijās un saistās ar «Dienas Lapu».

Vistipiskākās jaunstrāvnieciskās dzejas sastopamas dzejoļu krājumā «Sarkanās

puķes» (1897.). Viņa prot individuālam subjektivam romantismam piešķirt sociāla

protesta raksturu. Tā pati īpašība sastopama viņas lugās «Zaudētās tiesības»

(1894.), «Neaizsniegts mērķis» (1895.), «Sidraba šķidrauts» (1904.) v. c. Dažās no

tām ir arī daži reālisma elementi. Jau tūliņ pēc «jaunās strāvas» sagrāves

1897. g. viņas darbos arvien vairāk sāk dominēt tīri individuāla rakstura pār-

dzīvojumi; pēc 1905. g. revolūcijas sagrāves viņa arvien vairāk ieslīgst reakcijas

nometnē, līdz beidzot top par fašisma slavinātāju.

-28 Pēteris Ozoliņš (1864.—1938.)— aktieris un režisors. No 1893. g. līdz 1903. g. viņš
ir Rīgas latv. teātra direktors, tai pašā postenī atkal no 1905. līdz 1913. g. No

1903. līdz 1905. g. viņš darbojas kā Veinberga melnsimtnieciskās lapas «Rīgas Avīze»

teātra kritiķis, lokalizējis un tulkojis arī dažas lugas. Buržuāziskās Latvijas laikā

viņš ir rūpnieks, tirgotājs un spekulants.

229 90. gadu sākumā Duburs skatuves mākslā papildinās pie Rīgas vācu teātra

aktiera K. Ekelmaņa, dziedāšanā — pie Fosarda.

230 Fridols — šeit domāts pirmais A. Deglava darbu izdevējs F. Ģēliņš, kas izdevis

1891. g. «Veco pilskungu» un «Starp divām ugunīm»; romānā minēts pēdējais,
kuru Deglavs iespieda «Baltijas Vēstnesī» tai pašā gadā, ar virsrakstu «Pagasta

vecākais». Pēc cenzūras aizlieguma virsrakstu šim darbam mainīja.

Trīsdesmit otrā nodaļa

231 Jānis Jansons, pseidonims Brauns, arī Jansons-Brauns (1872.—1917.) — kritiķis,

publicists, politisks darbinieks, viņš kļūst populārs ar referātu «Domas par jaun-
laiku literatūru» (Deglavs nepareizi min referāta nosaukumu un vispār izturas

pret šo referātu ar zināmu nicināšanu, kam par iemeslu, droši vien, ir tas, ka

Jansons tajā pārmeta pliekanību pašam Deglavam viņa stāstā «Sirdspuķīte»), ko

Jansons-Brauns nolasīja Jelgavā 1893. g. 30. augustā. Referāts deva smagu trie-

cienu pliekanajam tautiskā romantisma epigonismam un diletantismam, kā arī

stiprināja reālisma attīstību. Bez šī referāta Jansons-Brauns sarakstījis daudz

nozīmīgu kritisku rakstu un recenziju. Jansons-Brauns darbojies aktivi «jaunajā

strāvā», pirmajos nelegālajos strādnieku pulciņos. «Jaunās strāvas» sagrāves laikā

viņu apcietina un izsūta trimdā. Pēc atgriešanās no trimdas viņš ir aktivs Sociāl-

demokrātiskās strādnieku partijas darbinieks. Jānis Jansons-Brauns iet bojā

kuģa katastrofā, pārbraucot no Anglijas uz Krieviju.

232 1889. g. žurnālā «Austrums» notika plašāka diskusija starp Teodoru Zeifertu

(1865.—1929.) un Lautenbachu-Jūsmiņu. Tai laikā Teodors Zeiferts tikko sāka

savas literatūrkritika un literaturvēsturnieka gaitas, parakstot savus darbus ar

pseidonimu «Teodors». Zeiferts nokritizēja Lautenbacha savārstījumu «Zalkša

līgava». Lautenbachs savukārt atbildēja uz to ar rakstu, stādot asi jautājumu par

problēmu — vai dzejniekam jāraksta «mūžībai» vai savam laikam. Zeiferts sa-

grāva Lautenbacha «mūžības teoriju» un izvirzīja reālisma prasības. Zeiferts gan

ilgi nenoturas reālisma pozicijās un pēc ilgāka svārstību un pretrunu pilna pe-

rioda iebrauc nacionalistiskā šovinisma purvā. Zeiferta nozīme literatūrā ir tā,

ka viņš pirmais devis rūpīgu faktu materiālu par latviešu rakstniekiem.

Pēteris Šmits-Smilteris (1869.—1938.) — filologs un folklorists, kas visā savā

darbībā spilgti izteikts buržuāzisks nacionālists.
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«Dienas Lapa» principā nenostājās pret folkloru. 4 gadus, sākot ar 1891. g.,

pie «Dienas Lapas» pastāv pat etnogrāfiskais pielikums «Etnogrāfiskas ziņas par

latviešiem», ko vadīja Āronu Matīss (buržuāzisks publicists, 1858.—1939.), bet kur

dzīvu dalību ņēma arī Rainis. «Dienas Lapa» gan apkaroja buržuāzijas spekulā-

ciju ar latviešu folkloru un etnogrāfiju, ko tā piekopa savu kliķu interesēs.

233 «Baltijas Vēstneša» 25 gadu jubilejas izdevums iznāk 1893. g. To sastāda viens

no «Baltijas Vēstneša» redakcijas locekļiem ■—■ Pūriņu Klāvs. Izdevums sastāv

no īsākām un garākām ziņām par galveno līdzstrādnieku dzīvi un darbiem, kas

pārmērīgi slavināti. Ļoti niecīgi tur reprezentēti rakstnieki. Tā par Rud. Blau-

mani un arī Deglavu tur tikai īsas ziņas, kas ņemtas no pirmās latviešu konver-

sācijas vārdnīcas.

234 Aspazijas lugas «Vaidelote» pirmizrāde notika 1894. g. janvārī; lai nodrošinātu

izrādei pietiekami krāšņu inscenējumu, Birzmanim nācās iemaksāt Rīgas Latv.

b-bai lielu drošības naudu. Izrāde tomēr atmaksājās un sacēla sabiedrībā lielu

troksni, nodrošinot Aspazijai izcilu popularitāti. Reakcionārās aprindas lugu sla-

vēja, jo tajā saskatīja tautiskā romantisma atdzimšanu, «Dienas Lapas» aprindas

izteicās atzinīgi par lugu, jo cauri subjektīvi romantiskajam patosam bija noma-

nāms protests pret buržuāziskās sadzīves konvencijām, kaut arī, kā autore

paskaidroja, luga cenzūras un teātra prasību dēļ pārstrādāta. «Dienas Lapas»

nostājai bija izšķīrēja nozīme Aspazijas pāriešanai «Dienas Lapas» pusē.

235 Pūriņu Klāvs
— Nikolajs Pūriņš (1858.—1935.) — žurnālists, redaktors un arī

rakstnieks, starp citu sarakstījis arī vairākas pseidopsicholoģiskas lugas («Liel-

kungu pusdienas» — 1889.; «Zviedris»
— 1890; «Nauda»

— 1893.), kas vairākkārt

izrādītas un daudz reklamētas, bet kurām nav nekādas mākslinieciskas vērtības.

Viņš ir ilgāku laiku «Baltijas Vēstneša» red. loc.

Trīsdesmit trešā nodaļa

236 «Pīpkolonija» — neoficiāls nosaukums 1888. g. Tērbatā dibinātai studentu zināt-

niski literārai biedrībai (studenti bieži sapulcējās stud. Pīpkalēja dzīvoklī), kurā

drīz guva pārsvaru progresīvie, jaunstrāvnieciski noskaņotiestudenti, starpkuriem

viens no vadošajiem ir dzejnieks Ed. Veidenbaums (1867.—1892.). Šie studenti

izdeva almanachu «Pūrs» (trīs sējumi — 1891., 1892., 1894.). Studenti Kārlis Kas-

parsons un Aleksandrs Dauge «Pūra» II un 111 sējumā ievietoja rakstus, kas bija

sacerēti, izlietojot marksisma klasiķus, bet viņi abi kropļoja marksismu, izmetot

no tā pašu galveno — proletariāta diktatūru un kapitālisma pilnīgu sagrāvi

revolūcijas ceļā. «Jaunās strāvas» laikā viņi abi atklāti aiziet galējā reakcijas

nometnē.

237 90. gados Jelgavas sieviešu ģimnāzijā aktivi darbojās latviešu ģimnāzistu pul-

ciņš «Austra», bez tam Jelgavā darbojās vēl tādi paši pulciņi vīriešu ģimnāzijā,

reālskolā un pilsētas Aleksandra skolā. Pulciņi savā starpā uzturēja sakarus, ko-

ordinējot darbību. 1893. g. beigās šie nacionālie pulciņi pārvērtās politiskos.
238 «Jonatāna b-ba» — pilnā nosaukumā «Savstarpīga palīdzības b-ba «Jonatāns»»,

dib. 1870. g. 30. jun. B-bas telpas atradās Slokas ielā 17, pašas namā. Galvenais

biedru sastāvs amatnieki un strādnieki. Biedrība izmaksāja pabalstus slimību un

nāves gadījumā, uzturēja arī skolu, kurā mācījās strādnieku bērni. Biedrība

ilgu laiku bija viens no revolucionāriem centriem. 90. gados to plaši izmanto

jaunstrāvnieki jautājumu vakariem un cita veida sarīkojumiem, kuros propa-

gandēja marksismu.

239 Hermanis Zudermanis (1857.) — vācu rakstnieks, 1889. g. saraksta lugu «Gods»,

kurā parādīts konflikts starp bagātajiem un trūcīgiem, bet darbam ir noteikta

izlīdzēja tendence, tāpēc tā pēc sava satura reakcionāra. 1894. g. 13. febr. šo lugu
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iestudē latviešu teātris, un ta pilsoņu aprindas saceļ veselu vētru. Ap lugu izceļas

diskusijas presē, kurās ņem dalību arī Deglavs.

240 Aspazijas luga «Zaudētās tiesības» pēc satura un centrālā konflikta ļoti līdzīga

Zudermaņa «Godam», taču autore daudzkārt ir apgalvojusi, ka tā uzrakstījusi

lugu, vēl nepazīdama Zudermaņa darbu (par ko tomēr jāšaubās, jo Aspazija labi

pazina vācu literatūru un Zudermaņa «Gods» bija populārs Vācijā, pirms tas

nonāca Latvijā). Aspazijas lugas pirmizrāde notika 1894. g. 3. aprilī, un ar to

turpinās jau pasāktā diskusija par «Godu». Pēc Aspazijas paskaidrojumiem luga

uzrakstīta 1893. g. sākumā vai 1892. g. beigās ar virsrakstu «Antonija», bet luga

cenzūras dēļ vēlāk pārstrādāta un teātrim iesniegta jau pirms «Vaidelotes».

241 Jānis Poruks (1871.—1911.) — rakstnieks un dzejnieks. Lielākā daļa Poruka darbu

rakstīti subjektivā romantisma garā, kas balstās uz ničeanismu un tolstojismu,
taču Porukam ir arī vesela rinda reālistisku stāstu, kas labi atmasko buržuāziju

un tās sadzīvi. Deglavs atstāsta anekdotu par Poruku, kas, kaut pārspīlēti, tomēr

raksturo Poruka paviršo darba metodi un bohēmisko dzīves veidu.

Trīsdesmit ceturtā nodaļa

242 Jānis Purapuķe (1864.—1902.) — skolotājs un rakstnieks, kā reakcionārs plaši at-

maskots Andreja Upīša darbos. Bez stāstiem Purapuķe rakstījis arī humoreskas

un darbus ar satirisku tendenci, taču tie satur tukšas jēlības un ākstīšanos.

Tāda paša veida ir arī Purapuķes darbi, kas vērsti pret «jauno strāvu» un sie-

viešu emancipāciju.

243 (Sk. 205. kom.)

244 Pēteris Cīrulis ■—
Zundu Pēteris (1863.—1935.) — skolotājs, darbojies arī litera-

tūrā, publicējot populārus rakstus par dabas zinātnēm un ģeogrāfiju («Sarunas

par dabu», «Kustoņu valsts» v. c).

24 5 (Sk. 92. kom.)

246 «Auseklis»
—

biedrība dibināta 1891. g. 17. maijā pretalkohola kustības veicinā-

šanai. Daudzus gadus b-ba nīkuļo un tās darbība aprobežojas ar to, ka rīko iz-

braukumus un zaļumballes. B-bas desmitgadu jubilejas gadījumā par privāti

saziedotiem līdzekļiem izsludina lugu konkursu (ar godalgu 250 rubļu apmērā),
taču tai nav nekādas nozīmes latv. dramaturģijas veicināšanai. Raiņa iesūtīto

komēdiju «Pusidealists» negodalgo. Ap 1905. g. revolūciju b-bai ir noteikta sa-

biedriska nozīme, jo to daļēji izmanto revolucionāri.

247 Savā romānā Deglavs pieskaras arī nelegālo strādnieku pulciņu dibināšanai, bet,
tā kā Deglavam nav ne vismazākā priekšstata par šiem pulciņiem, tad viņš dod

tikai sakropļotu ainu.

Trīsdesmit sestā nodaļa

248 Rīgas latv. amatnieku palīdzības b-ba — sk. 78. kom.

219 (Sk. 78. kom.)

250 «Sarkanie studenti» — studenti, kas aktivi darbojās «jaunajā strāvā», bet ne jau

visi tie bija marksisti. Jansons — domāts Jansons-Brauns (sk. 231. kom.), Fricis

Roziņš-Āzis (1870.—1919.) — viens no radikālākajiem jaunstrāvniekiem, vēlāk

kvēls, pašaizliedzīgs boļševiks cīnītājs, daudz darbojies publicistikā; Miķelis

Valters sākumā pieslienas jaunstrāvniekiem, bet pāriet melnsimtnieku nometnē

un ir viens no tipiskākajiem reakcionāriem, kas apkaro jebkuru progresivo pa-

rādību latviešu sabiedrībā; J. Kovaļevskis sākumā ir tikai līdzgājējs, bet vēlāk

aktivs kontrrevolucionars un provokators.



251 «Cerības b-ba» — dibināta kā palīdzības b-ba un «bēru kase» 1867. g., atradās.

Pārdaugavā Altonovas ielā 15. īpaša Pārdaugavas latv. sadraudzīgā b-ba nepa-

stāvēja. Deglavs te acīm redzot domā par paplašinātu «Cerības» b-bas darbību.

Alksnis-Zundulis (1862.—1912.) —
rakstnieks diletants, publicējis dzejoļu krā-

jumu «Sīkas nātres» (1900.).

252 p_ Stučka par «Dienas Lapas» redaktoru otrreiz kļuva 1896. g. janvārī, tātad Deg-

lavs romāna beigās ātri pārslīd 90. gadu notikumiem, kuri ir sevišķi svarīgi lat-

viešu tautas dzīvē, jo šajā laikā progresivā inteliģence iepazīstas ar marksismu

un strādniecība apgūst marksismu, kas izraisa veselu notikumu bagātību, bet

Deglavs šo laikmetu vairs nav spējīgs notēlot.

No šeit pieminētajām personām literatūrā vēl darbojies Linksmiņš, īstā vārdā.

Augusts Pētersons (1875.—1925.), kas žurnālā «Austrums» iespiedis savus salkanos,

dzejoļus.
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