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Oriģinalstāsti

Ansītis

Tēlojums iz tagadējās bērnu dzīves

levērojot Ansīša dzīvi, bija tiešām jādomā, ka

tikai ienaids viņu dzemdējis, un tomēr tas tā nebija.
Vienīgi caur nelietību viņš bija nācis pasaulē.

Sava mūža pirmās četras nedēļas tas bija, kā

vien spēdams un varēdams, izkliedzies un izgulējies
pie savas mātes sāniem. Šis bija priekš viņa tas lai-

mīgais bērnības laikmets, uz kuru katrs mirstīgs cil-

vēks, vecāks tapis, ar savādu žēlumu mēdz atska-

tīties. Brēkt un gulēt pie mātes sāniem: kuram cil-

vēka bērnam gan var vēl labāki klāties? Bet mātei

vajadzēja atkal vietu pieņemt, uz turieni jau Ansītis,

četru nedēlu vecais jauneklītis, nevarēja līdz iet.

Viņa nevainīgo bērnišķīgo darbību jau katrs uzska-

tītu par nedarbību, viņa nesamaitāto izturēšanos,

kura vēl nekā nezināja no jauniem ļaudīm tik ļoti

vajadzīgās kaunības, par nešķīstību, viņa valodu par

brēkšanu. Par laimi, viņš nebija savas mātes pirm-

dzimtais. Viņa priekštecis bij bijis kāds mazs zēniņš,

gluži tādu pat izskatu, kā vislielākais pasaules prāt-
nieks savā pirmajā dzīvības dienā, un savā laikā

ticis nodots Lejciema melnās Trīnes rūpīgajās rokās,

lai tā no viņa vismazākais izaudzinātu vīru, kuru

kāda ārzemes universitāte pienākošā brīdī varētu

iecelt par filosofijas dakteri m honoris causa; bet

diemžēl, tā nebija spējusi nekādas lielas lietas ar

savu audžu bērnu sasniegt, jo pēc trim nedēļām tas

jau nomira ar tādu slimību, no kuras neviens ārsts

nekā nezināja — tādēļ ka neviens nebija turējis par



4

vajadzīgu, tādu ņemt palīgā. Nu, tas Kungs ir devis,
tas Kungs ir ņēmis, un nabaga ļaudis, patiesību sakot,
tiešām īsti nezin, vai tā Kunga vārds vairāk par do-

šanu jeb par ņemšanu jāslavē.
Tā kā melnā Trīne, kā redzam, bija pilnīgi iz-

rādījusies par personu, kas uzticību pelna, tad An-

sīša māte ari nezināja iemesla, kādēļ tai nevarētu

savu — kā daudz mēdz apgalvot — dārgāko mantu

uzticēt, un aiznesa kādā jaukā rītā savu mīļo Ansīti

gluži vienkārši uz Lejciemu, to tur nodot audzinā-

šanā. Uzturas naudu priekš viena mēneša, kas iz-

taisīja ne mazāk, kā veselus četrus rubļus, viņa aiz-

maksāja iepriekš, nobučoja Ansītim pieri un nosmu-

ļāto mutīti, apsolījās ik pārsvētdienas — biežāki jau
tā nedrīkstēja iziet — to apmeklēt, noteica melnajai

Trīnei, kā mātei par to rūpēties, noraudāja pāris

asaru un varbūt vēl kādu un aizgāja, pavadīta un

apsargāta no kāda jaunpieņemta unteroficiera, atkal

atpakaļ pie saviem kungiem.
Tā mūsu draugs Ansītis bija taisījis savu pirmo

ceļojumu. „Un vīram krīt iet uz dzīvības karu," un

četras nedēļas vecs, spēcīgs puisis ir tas īstais varo-

nis priekš šādas gaitas. Prāts tādam vēl skaidrs un

no aizspriedumiem neapēnots; dūša droša un jautra,

jo_ tas vēl nepazīst briesmas1; cerības vislabākās,
kādas tikai var būt, jo nevienā tas vēl nav pievīlies
un nevienu vēlēšanos atradis par neizpildāmu.

Ansīša dzīves apstākļi bija tie labākie, kādus

vien var domāties. Glāze piena bija nospriesta priekš
viņa ikdienišķās uzturas, un tā kā melnā Trīne tai

ļoti daudz ūdeņa mēdza klāt piemaisīt, tad ar to bij
iespējams apmierināt tiklab ēstgribu kā slāpes. An-

sītis atrada šo barošanas metodi kā sevišķi derīgu

un ietaupīja caur to ļoti daudz dārga laika, ko tam

citādi ar ēšanu un dzeršanu būtu vajadzējis patērēt.
Viņa apģērbs ari bija vairāk lietderīgs, nekā pa-

tīkams, jo tas pastāvēja tikai iz krekla un liela la-

kata, kurā to no kājām līdz kaklam — kā maisā —

iebāza iekšā un tad ar auklu cieti jo cieti aptina; bet

tā kā. krekls un lakats jau bija tik netīri, ka tos no
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tāļākas samaitāšanas vairs nevajadzēja sargāt, un

turklāt vēl maiss viņu nemaz nekavēja ar savām kā-

jiņām pēc sirds patikšanas izķeparoties un izspārdī-
ties, tad viņš drīz ar šo uniformu tā bij apradis, ka

pec citas nemaz nekāroja.
Vislabāki bij ierīkota viņa guļas vieta; tā bij šū-

pulis, kam par laimi tikai viena pati kāja atradās

klāt umkura viens gals tādēļ stāvēja uz pusi tik zemu

nekā otrs. Mūsu jauno draudziņu vakaros šūpulī
likdama, melnā Trīne nevaļas dēļ nespēja pārliecinā-
ties, vai tam ari vienmēr galva atrodas uz augšu, un

tā tad atgadījās, ka Ansītis šodien gulēja ar galvu
pret kalnu un rītu atkal ar galvu uz leju, caur ko tam

naktis ļoti patīkamā vīzē pārmainījās. Visās citās

dzīves vajadzībās Ansītim bij atstāta pilnīga svaba-

dība un tas drīkstēja tās apmierināt bez kaut kādas

apgrūtinošas uzraudzības, gluži kā princis.
Bet ar ko gan Ansītis nodarbojās savos vaļas

brīžos? Tā kā visi tie darbi, ar kuriem citi puiši

viņa vecumā tika apgrūtināti, kā: mazgāšana, ēdinā-

šana un panēsāšana — viņa laiku neaizkavēja, tad

melnā Trīne darīja ļoti prātīgi, to uz būvi līdz ņem-

dama. Šī būve bija vientāžīga zemju māja, pie ku-

ras viņa piedalījās kā līdzstrādniece ar ķieģeļu un

kaļķu nešanu. Mēs ari nemaz nezinām, kādēļ Ansītis

nebūtu drīkstējis ar būves mākslas pamata likumiem

iepazīties, ja tas pilnīgi par velti un bez kaut kādām

pūlēm varēja notikt!

Kādā stalažu stūrī priekš viņa sabēra baltu smil-

šu kaudzīti, —tā bij viņa patversme. Salds knupītis

priekš zīšanas viņa mutē turklāt ari izpildīja bākšķa
vietu, kas Ansīti aizsargātu no par daudz stipras sa-

brēkšanās. Viņa uzraudzību atstāja sargeņģeļa ziņā,

kurš jau — kā visiem zināms — vienmēr pie rokas,
un it īpaši apsargā mazus bērnus un ārprātīgus.

Uz šīs smilšu kaudzes nu Ansītis nāca pie pār-

liecināšanās, ka šādā stāvoklī nebūtu prātīgi, krāt

citādas mantas, kā vienīgi tādas, pēc kurām zagļi ne-

rok un kuras rūsa nesaēd, proti, prāta un gara iz-

glītību. Viņš nojēdza gluži labi, ka pie šī milzīgā
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darba viņam jāstājas ar paša spēkiem, jo uz stipen-

diju tas nevarēja gaidīt ne no riteršaftes, ne no ap-

riņķa dziedāšanas svētku izrīkotāja, ne ari no citas

kādas puses. Vispirms viņš atsvabināja savas rokas,

jo bez ieročiem ļoti grūti kaut ko pastrādāt. Tad

viņš izvilka knupīti iz mutes, lai tā verētu tikt pie

balss, kas jau pats par sevi bija ļoti svarīgs panā-

kums, kad apdomā, ka viņš nebija nedz literāts, nedz

mājas īpašnieks un nebija pat ne imobiliju nodošanu

samaksājis. Un nu iesākās studēšana. Vispirms
viņš jo kaislīgi sāka nodarboties ar dabas zinību, kas

viņam nācās gluži viegli, jo kustoņus viņam nemaz

nevajadzēja uzmeklēt, tie nāca paši pie viņa. Kā

mušas sakrīt daudz un dažādās šķirās, par piemēru:

lopu, mēslu un istabu mušas, to jau viņš drīz vien

zināja no galvas un turklāt vēl viņš tās jau pazina
no agrākiem laikiem, jo daudzreiz viņš tās bij atradis

savā pienā, kad to bija dzēris un par savādām ogām

noturējis. Drīz vien jau mazais šķelmis bija izgudro-
jis, kā viņam būtu iespējams tās noķert. Un vien-

kāršākas metodes nemaz vairs nevar domāties: viņš
atplēta muti, cik platu vien varēja, un tiklīdz kāda

ielīda iekšā, tad tūlīņ to aizvēra ciet. Kā viņš prie-

cājās, kad uz šādu vīzi pirmo mušu bij noķēris! Nu

viņš vairs nevarēja badā nomirt. Pēc pāra dienām

ieradās ari skudras, kuras bez kaut kādas atvaino-

šanās staigāja pa viņa degunu iekšā un ārā, pilnīgi
tā, kā kad tās būtu savās mājās; tās viņam nebija
vis tik patīkamas, tādēļ ka nekad neaizlaidās pro-

jām, bet šo nelabumu tās viņam atkal
_

atlīdzināja

caur savu patīkami ieskābo garšu. Reizām viņu ari

uzmeklēja dažādi raibi kāpuri, kuri tam darīja lielu

lielos jokus, tādēļ ka tie tik viegli bija noķerami un

saspiežami; caur tiem viņš ari dabūja zināt, ka pa-

šauj atrodas vielas, ar kurām cilvēkam iespējams

nokrāsot savu vaigu. Šad un tad viņu apmeklēja
kads zirneklis, un reiz pat kāds tarakāns, jeb prūsis.
Ar to Ansītis domāja noslēgt cietāku draudzību; bet

viņa prieki bija ļoti īsi, jo drīz vien tas pārliecinājās,
ka minētais atnācējs nesaprot viņa valodas. Ansītis
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par to loti erojās, jo viņš vēl nezināja, ka šis nav vie-

nīgais prūsis, kam tāda nelaime atgadās, un kas to-

mēr var būt ļoti derīgs kustonītis. Bet drīz vien viņš

to atkal aizmirsa, jo kāda lapsene tam patlaban uz-

laidās uz deguna, bet par nelaimi negribēja un negri-

bēja līst viņa atplēstajā mutē iekšā, kaut gan viņš to

tik labprāt uz launagu būtu iebaudījis; tā aizlaidās

projām, bez kā tam būtu iedzēlusi.

Tā bija pagājušas trīs dienas un viņa, pēc zinī-

bām slāpstošam garam, smilšu kaudze jau sāka iz-

likties par šauru, viņš noķepurojās un novēlās tādēļ

no tās zemē un iesāka pirmo, uz savu roku izrīkoto,

ceļojumu, šobrīd vēl uz visiem četriem. Lēnām viņš

rāpās pa augstajām stalažām uz priekšu. Reizām
nokrita viņa tuvumā no augšas kāds smags ķieģelis,
lielu troksni saceldams un smiltis gaisā saputinā-

dams; tas viņam darīja lielus priekus, jo viņš ne do-

māt nedomāja, ka cilvēks kādu reiz varētu tikt no-

sists. Uz sava ceļa viņš atrada kādu lielu sili, pilnu
šķidriem māliem. Pie tās viņš pacēlās stāvus un at-

radās tā pirmo reizi savā mūžā pats uz savām kājām.
Šķidri māli, tas bija priekš viņa pavisam kas jauns,

tā tad viņš nevarēja nekā prātīgāka darīt, kā tanīs

iekrist iekšā, lai pārliecinātos, iz kādas vielas tie sa-

stāv un priekš kam tie īsti derīgi. Tur nu viņš bez

šaubīšanās būtu vai nu noslīcis, vai noslāpis, bet pa-

galam jau viņš laikam tā kā tā būtu bijis, ja sile caur

viņa kritienu nebūtu sašķiebušies — un beidzot ap-

vēlusies apkārt. Māli pārplūda stalažas, un Ansītis

gulēja tanīs pašā vidū apakš siles. Ari šis stāvoklis

priekš viņa bija gluži jauns, un viņš to turēja par ļoti
interesantu. Viņš ķeparojās un spārdījās apakš sa-

vas jaunmodes cepures, ko vien varēdams, jo nabaga

ļaužu bērni nav raduši redzēt, ka tiem neviena vēs-

miņa nevar tikt klāt. Kāda strādniece, kura taī brīdī

gāja garām un ieraudzīja, ka sile kustējās un lēkāja
apkārt kā traka, aizskrēja kliegdama projām, jo tā

domāja, ka velns sili apsēdis un tā dabūjusi krītamo

kaiti. Bet citi strādnieki piesteidzās klāt, uzcēla sili

un atrada apakš tās Ansīti, kuru bez kavēšanās at-
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deva melnās -Trīnes rokās. Šī pukojās un pekoja

ilgu laiku Ansītim gandrīz pa pašu muguru, tikai

drusku zemāku, kurš atkal no savas puses brēca un

pinkšķēja pēc sirds patikšanas. Tad viņa to aiznesa

atpakaļ uz smilšu kaudzi, apklāja viņu līdz pat vē-

deram smiltīm, lai cietāki stāvētu, iebāza viņam

atkal knupi mutē un aizgāja pie sava darba.

Visi strādnieki smējās par Ansīša piedzīvoju-
miem, un viens no tiem iespieda viņam, kā par at-

zīšanas zīmi, speķa gabalu saujā. Ansītis tagad drīz

vien iemiga un uzmodās tikai tad, kad tam no augšas
daudz mazu akmentiņu sāka birt virsū. Čakli viņš

izrāva knupīti iz mutes, aprija savu speķa gabalu,

kuru viņš par kāpuru turēja, izkārpījās iz smiltīm

laukā un uzsāka savu otru ceļojumu, šoreiz uz pavi-

sam citu pusi, t. i. šķērsām pāri par stalažām!

Tādēļ ari nav jābrīnās, ka viņš jau pēc desmit

minūtēm bija nonācis pie stalažu malas. Liels dzi-

ļums atradās viņa priekšā, kā šausmīgs bezdibens,
bet viņš nepazina ne dziļuma, ne bezdibeņa un rāpās

taisni uz priekšu.

Viņš krita — bet tikai kādu pēdu dziļi, jo baļķī
iesista nagla bij ieķērusies viņa lakatā un saturēja

viņu._ Tā nu Ansītis tur karājās starp debesi un zemi,

kamēr apakš viņa piecpadsmit pēdu dziļuma neat-

radās nekas cits, kā vienīgi gaiss — tas bij atkal pa-

visam jauns stāvoklis, kurš turklāt vēl nebija diezin

cik patīkams. Viņš aizmiga atkal un tā melnā Trīne

viņu atrada pēc nobeigtā darba, ņēma viņu atkal

drusku nomizot par neapdomību un gāja ar to uz

mājām.

Nākošā dienā jau atkal vajadzēja Ansīti uz būvi

līdz ņemt, tikai šoreiz viņu vairs nenesa, viņa viegl-
prātības dēļ, uz stalažām, bet atstāja turpat apakšā,
seta, kur viņam nedraudēja briesmas — pašam no-

sisties, bet kur to varēja kāds ķieģelis, vai baļķis
nosist.

Bet ta ka tas bij atkal kas jauns, tad Ansītis ap-
mierinājās un domāja pie sevis: labi, vakar es stu-
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deju stalažu konstrukciju, šodien iesim pie pamata
darbiem.

Strādnieki bija loti priecīgi, viņu atkal redzē-

dami, nosauca viņu par mazo mūrnieciņu un pacie-

nāja ar speķi un šņabi, kas viņa četri nedēļas veco

dvēselīti drīz vien iemidzināja. Uzmodies, viņš bez

kavēšanās devās pie nama pamata darbu izpētīšanas.

Viņš rāpojās apkārt pa stabiem, uz kuriem stalažas

bij uzceltas, un turklāt vēl bez lietus širmja, kaut gan

ķieģeļu gabali tam visapkārt lija zemē kā lietus. Bet

neviens no tiem viņam neuzkrita virsū; tas ari ne-

maz nebija viņa ceļojuma nolūks. Tad viņš pienāca

pie kādas lielas bedres, kura bija pilna nedzēstiem

kaļķiem. Šaurs dēlis bija pārlikts šķērsu pāri, ko

Ansītis uzskatīja par pietiekošu iemeslu, mēģināt, vai

pār bedri var pārrāpties, vai nē. Sveiks un vesels

viņš nonāca otrā pusē; skaidri redzams, ka viņam

nebija nolemts kaļķu bedrē sadegt.
Otrā dienā Ansītis ieraudzīja kādu milzīgu baļķi,

virvē iesietu, sētsvidū guļam. To ieraudzīt un tūlīņ

tam jāteniski uzkāpt virsū, nebija priekš Ansīša ne-

kāds mākslas darbs. Bet kolīdz viņš atradās tur

augšā, te baļķis iesāka kustēties un cēlās viņu līdz-

ņemdams vienmēr augstāku un augstāku. Tā kā viņš

sēdēja uz baļķa īsākā gala, tad viņš savu stāvokli

nemaz neieskatīja par nepatīkamu, pat ir tad nē, kad

baļķis jau gluži stāvu pacēlās gaisā. Pavisam otrādi,
viņš priecājās par negaidīto gaisa ceļojumu un smē-

jās tik dikti, ka strādnieki tapa uz viņu uzmanīgi.
Aiz piepešām izbailēm iekliegdamies, viņi nolaida

baļķi lēnām zemē, un nocēla mazo pārgalvi no tā, pēc
kam viņam apakš melnās Trīnes rokām par savu ne-

bēdību bija diezgan grūti jācieš.

Melnā Trīne tagad nosprieda, nedarbīgo un ne-

valdāmo rakari atstāt mājās, jau tādēļ vien, ka viņam

tad nekādas drēbes neplīsa, jo tad viņu nevajadzēja

ģērbt. No kaimiņu levas, kādas desmit gadu vecas

meitenes, viņa izdabūja apsolījumu, ka būšot palūkot,
ko puisēns dara. Un tiešām, leva jau tūlīņ no paša
rīta pēc viņa palūkoja un nolika viņu drošā vietā,



10

pašā istabas vidū uz galda, pēc kam tā ar dažiem zē-

niem izskrēja ārā, pa lauku patrakoties. Jaunais mā-

jas suns, kurš loti mīlēja paplosīties, ieskrēja vaļējā
istabā un iesāka gultā paklaidā atstātos spilvenus

pa istabu šurp un turp vazāt un izmētāt. Knapi to

padarījis, viņš atkal izlaidās pa durvīm laukā; taī

pašā acumirklī ari Ansītis vēlās no galda zemē un

būtu bez šaubīšanās nosities, ja nebūtu taisni kādam

no izkaisītiem spilveniem uzkritis virsū. Kā liekas,
tad viņa rūpīgais auklis, jau augšā minētais sarg-

eņģelis, bij viņam suni īstā brīdī piesūtījis par pa-

līgu.

Tā kā durvis bij palikušas vaļā, tad Ansītis šo

apstākli neatstāja neievērotu, bet devās ārā drusku

pa sētsvidu pastaigāties. Vispirms viņš izrāpojās pa

kādām trim, četrām peļķēm, caur ko viņa ārpuse da-

būja pavisam citu izskatu. Tad viņš iepazinās ar

kaķi, kurš tam ar saviem nagiem drusku pārbrauca

pār acīm un tā viņam deva iemeslu stipri raudat.

Skumju prātu viņš turpināja savu ceļojumu un pie-

peši ieraudzīja, ka mājas suns patlaban bija kādu

kaulu atradis un to ar gārdu muti krimta. Viņš no-

sprieda šai priekšzīmei pakaļdarīt un, neatrazdams

vairs neviena kaula, bet tā vietā kādu asu akmeni,

turklāt ari nezinādams, ka akmens nav kauls,

viņš uzsāka to dūšīgi kost, kaut gan

viņam nebija pat ne zobu. Viņa ēstgriba caur to

ne pa drusku netika apmierināta, un lai to varētu pie-

mirst, tad Ansītis jutās piespiests tik ilgi raudāt, ka-

mēr iemiga. Melnā Trīne vakarā mājās pamākdama
un Ansīša. saskrāpēto ģīmi un dubļaino ārpusi ierau-

dzīdama, turēja par vajadzīgu, viņu atkal krietni sa-

ķūlēt par viņa pavisam nedzirdēto palaidnību.
Nākošā dienā Ansītis, kamēr leva atkal bij iz-

gājusi, atrada ceļu uz sētsvidus visjaukāko vietu,
meslu čupu. Tur viņš sabija gandrīz visu dienu, un

iepazinās ar barokli vepri, kuru tas bez šaubīšanas

turēja par elefantu. Vepris tuvojās, dobji urkšķē-
dams, un iesaka viņu ar savu riebīgo snuķi apostīt,

jo tas bija nodomājis viņu uz brokasti apēst. Bet
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Ansītis smējās par jocīgo urkšķēšanu, ko tas vēl

nekad nebija dzirdējis, un sita ar savu mīksto rociņu

resnajam nezvēram pa snuķi. Vepris domāja pie
sevis: vai tu re, kas par mīkstu gaļu, un gribēja pat-
laban bērna rociņu sakampt, kad piepeši kāda liela

žurka izskrēja starp abiem cauri; vepris laidās tai

pakal un aizskrēja tik tālu, ka Ansīti gluži aizmirsa.

Nudien, nemaz nevar iedomāties, priekš kam dažu-

brīd tāda žurka derīga.
Visai izsalcis Ansītis šodien nebija, jo viņš bija

mēslos atradis ļoti daudz ābolu mizu, kuras tas ir bez

zobiem apēda ar gārdu muti. Kad melnā Trīne va-

karā pārnāca, tad viņš dabūja savu mēru piena un

drusku pēriena, tādēļ ka bija tik briesmīgi noķēzījies,

palaidnis tāds!

Nākošā dienā Ansītim nekas sevišķs neatgadījās,

kā tikai tas, ka iekrita akā, bet tā kā spainis aiz lai-

skuma bij atstāts dibenā, tad viņš iekrita taisni iekšā,

un kalpone, kura nāca ūdeni smelt, uzvilka ir viņu

augšā. Viņš bij apakšā vēsumā krietni izgulējies, jo

augšā saulgozī bija briesmīgi karsts. Vakarā viņš
atkal dabūja drusku pēriena, tādēļ ka melnā Trīne pie

viņa miesām atrada zilus plankumus, kuri pierādīja,
ka viņš jau atkal kaut ko bija padarījis. Caur sasal-

dēšanos akā viņš bija dabūjis mazu plaušu karsoni,
kuru tas slimnīcas bērnu nodaļā tik smuki pārcieta,
ka tīri bija prieks skatīties. Viņš bija sasniedzis sava

mūža sešpadsmito nedēļu, kad viņu no turienes kā

pilnīgi izveseļojušos atlaida.

Viņš uzsāka savu agrāko dzīvi atkal no jauna,

gluži kā kad nekas nebūtu noticis. Viņa māte, kā

likās, bija pazaudējusi savu atmiņu, jo tā viņu neap-

meklēja, un melnā Trīne, kura vairs uzturas naudas

nedabūja, pārdomāja vienumēr pie sevis, kas būtu

labāks, vai spēriens pa pakausi, jeb cits kas... bet

viņai bija bailes no policijas. Turpretī kaimiņu leva

tagad bija ļoti laipna pret Ansīti un paņēma viņu

pirmajā svētdienā sev līdz uz lauka, kurp tā ar sa-

vām draudzenēm izgāja rotāties. Viņa nolika An-

sīti kādā tukšā grāvī zem veca vītola, un vakarā uz
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mājam iedama, viņa to — saprotams — tur

piemirsa.
Melnā Trīne gan tūlīņ pamanīja, ka Ansīša vairs

nav, bet viņa nodomāja pie sevis ar pateicības pilnu

sirdi, ka viņš laikam kādam garāmgājējam būs pa-

ticis un tas viņu paņēmis sev līdz; ari labi. Bet tavu

postu, jau nākošā dienā kazaks viņu atnesa šurp un

atdeva atkal melnajai Trīnei; tas bija viņu vakarā

grāvī atradis un pa nakti pie sevis paturējis; šie ka-

zaki ar' ir pavisam ērmoti radījumi: katrs cilvēks pa-

gastā tiem tūlīņ jāpazīst. Ansītis atkal, saprotams,

dabūja savu pērienu, tādēļ ka pa nakti nebija mājās

bijis, kā jau daždien palaidnis.
Pāris dienu vēlāk Ansītis patlaban valstījās pa

sētsvidu apkārt, kad pa vārtiem iebrauca lieli divjūgu
rati, ar kuriem mēslus uz tīrumu veda. Kučiers lai-

kam bija drusku iedzēries, jo laida taisni nabaga tār-

piņam virsū. Šim atkal bija lielu lielie joki, rēdzot,
ka smagie riteņi viņam tā gar abām pusēm aizripoja

garām; zināma lieta, ka viņš palika gluži vesels un

neapskrambāts, ar ko jau viņš tā bij apradis, ka būtu

brīnījies, ja citādi būtu noticis.

Uz tādu vīzi Ansītim laiks ātri jo ātri aiztecēja.

Viņš pats ari pieņēmās tik ātri augumā un spēkā_, kā

jau daždien tāds, kas zin, ka viņam nav nekādas

tiesības ilgi būt mazam un nespēcīgam. It nejauši
pienāca reiza, kad viņš jau varēja iet un skriet, ar

zobiem kost, ja pat runāt, un bija palicis par it spē-

cīgu tēviņu. Zināms, gan nebija pagājusi neviena

diena, kurā viņš nebūtu vairākas reizes atradies dzī-

vības briesmās, bet pasaulē nu vienreiz tā ierīkots,

ka tas, par ko neviens cilvēks nekā neiztaisa, tikai

reti vien top nelaimīgs. Viņš gan bija darījis it visu,

ko bērni nedrīkst darīt, viņš bija rotājies ar nažiem

un uguni, ikdienas sēdējis pie akas malas, sadūries ar

zirgiem, suņiem un cūkām, no visaugstākajām vie-

tām savā apkārtnē lēcis zemē, negatavus augļus uz

mēsliem izrakņājis un apēdis, vienumēr staigājis ba-

sām kājām un pliku galvu, un tomēr palicis sveiks un

vesels. Viņš bija zināmā sargeņģeļa luteklītis, kas
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uz viņu bija pastāvīgi labu prātu turējis, viņu auklējis
un lielu audzinājis.

Kad Ansītis bija divus gadus vecs, tad melnai

Trīnei beidzās visa pacietība redzot, ka tas uz mir-

šanu ne domāt nedomāja. Kad nu ne — ne, tā viņa

domāja, bet tāds divus gadus vecs, spēcīgs tēviņš,
var gluži labi pats par sevi gādāt un tam nevajag
svešus cilvēkus izēst. Tādēļ viņa nosprieda to atzīt

par pilngadīgu, saprotams, bez kaut kādām ceremo-

nijām, un atstāt viņa paša varā, ar ko viņš turpmāk
gribētu nodarboties. Kādā jaukā dienā viņa to pa-

ņēma aiz rokas un aizgāja ar viņu projām, tāļu, tāļu,
iekšā lielajā pilsētā. Tur nonākusi, viņa nosēdināja

to uz kādu stūra akmeni, iedeva tam gabalu maizes

rokā un sacīja: „Pagaidi te, Ansīt, kamēr atnākšu, es

būšu drīz atpakaļ."
Bet viņa nenāca vis atpakaļ un Ansītis palika

viens pats lielajā pilsētā.
„Bet kur tad Ansītis?" mājnieki prasīja melnajai

Trīnei.

„Viņa māte paņēma to pie sevis."

Miesīgās mātes gribai melnā Trīne, saprotams,

nedrīkstēja pretoties.
Un Ansītis, kas ar viņu noticis? Kas to var zi-

nāt. Varbūt, ka viņš pēc< gadu četrdesmit reiz tiks

iecelts par direktoru ... jaunajā bērnu patversmē,

kura viņa jaunībā vēl nebija dibināta, un kuru varbūt

taisni tad iesvētīs.

1886. g.

Upmalā

Pasaciņa

Upmala pastāvīgi bijusi mana mīļākā uzturēša-

nās vietiņa. Upmalā es esmu dzimis, bērns būdams

rotājies un uzaudzis. Mana bērna fantāzija tad pār-

vērta nelielo upīti par plašo jūru, kuras viļņos laidu

iekšā krastmalā norautos puķu ziedus, tos uzskatī-

dams par peldošiem kuģiem un priecādamies, ka ar
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viena paša akmeņa metienu tikdaudz no tiem varēju

iznīcināt, ja tie negāja uz to pusi, kur gribēju. Pie

sevis tad biju pārliecināts, ka reiz liels izaudzis ar'

būšu vismazāk tik varens, ka varēšu tikpat daudziem

dot pavēles, un nepaklausīgos tikpat viegli nosodīt.

Tur es sapņoju no tā laika, kad būšu izaudzis liels,
cik jauki tad būs, kaut gan savā bērna prātā nespēju

iedomāties, iekš kam tad īsti šis jaukums pastāvēs.

Ai, laimīgais, cerības pilnais bērnības laiks, it ne-

manot tu esi aizgājis: tagad es esmu sasniedzis

savu bērnības karstāko vēlēšanos, esmu izaudzis

liels, un cik labprāt tomēr sauktu bērnību atpakaļ!

Upīte bijusi vienīgā, kura redzējusi visas manas

cerības vienu pēc otras zūdam, tāpat kā savus vil-

nīšus krasta smiltiņās. Kaut es jau toreiz sapratis

valodu, ko upīte runā, kura taču tikdaudz redzējusi

un piedzīvojusi, tad es ari būtu zinājis, ka pasaulē re-

tam kādam citādi nolemts, un vilšanās nekad nebūtu

spējusi mani tik dziļi nospiest.
Tā ar laiku tā palikusi par manu mīļāko drau-

dzeni, pie kuras es tagad jo bieži savus brīžus pa-

vadu. Viņa man stāsta no cilvēku mīlestības un vil-

tības, no viņu priekiem un bēdām, un es saprotu vi-

ņas valodu un klausos noslēpumainajās teikās, kuras
atskan viņas viļņu čurkstēšanā.

Un nav ari vairs domājama mīļāka vietiņa priekš

sapņošanas, nekā zaļais, puķēm rotātais krasts zem

vecā, vējā šalcošā vītola. Augšpusē ūdens griežas

atvarā mutuļu mutuļos un vervējot verveļo; nekad

tas netop līdzens un gluds, gluži itkā piere, kura, pa-

stāvīgi atminēdamās kādu ļaunumu, sagrumbota. Bet

drusku tāļāk uz leju tas piepeši stāv tik rāms un mie-

rīgs, kā vaigs, no kura mīļa roka noglaudījusi visas

rūpes un sirdsēstus; vecais vītols to apklāj dzestru

ēnu, un viņa zari liekdamies liecas tumšajos plūdos,
no kuriem paceļoties tiem nobirst smagas lāses, it

ka_ asaras, raudātas par kaut ko sāpīgu, ko tur re-

dzējuši; brīžiem ari saules stari izlaužas caur bie-

zajiem zariem un, pakrēslību aizdzīdami, krāšņi zelto

ūdens spoguli, kurš tad uz acumirkli spīguļo un lai-
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stās taisni, kā kad nogrimusi glāžu pils tur patlaban

paceltos no dziļumiem. Knišļi līgo neskaitāmos baros

virs ūdens; bezdelīgas čakli skraida šurp un turp;
raibi spāriņi šaudās apkārt, joņiem ilgi uz vienas vie-

tas palikdami, it kā kad tur atrastos neredzētas lie-

tas, kuras nevar beigt apbrīnot.
Bet vienmēr diktāka un diktāka top vēja šalk-

šana ņiedru un meldru baros, čaklāki vītola zari lie-

cas viļņos, pilieni biežāki krīt kā sudrabs skanēdami

lejup, vilnīši vienumēr skaļāki čalodami jaucas at-

vara vienmuļīgajā burbuļošanā, un viss tas, kopā sa-

vienodamies, skan kā žēluma pilna daiņa par kādu

sen nogrimušu laimi, un valdzina manas domas ne-

raisāmās burvības saitēs ...

Jo, klau, upe man stāsta atkal kadu no savam

bēdīgajām skumju pilnajām teikām ...
„Bija laiks, kad atvars vēl neplosījās manī un

kad ari toreiz vēl jaunais, zaļokšņais vītols tik

skumji neraudzījās uz manu tumšāko vietu. Daiļa

meitenīte tadnāca rotāties pa manu krastu, košs bēr-

niņš, gaišām matu cirtām ap pleciem un tumšām

sapņotājām actiņām mīlīgajā sejā. Stundām viņa
mēdza nosēdēt uz zara vītolā, kurš tad priecādamies
to šūpoja tik rūpīgi, kā tēvs savu bērnu, kamēr es

skūpstīju un vēsināju viņas noautās kājiņas; reizām

pat noplūcu un pienesu viņai savas visskaistākās

ūdens puķes, pēc kurām tad viņa sniedzās gavilē-
dama, lai varētu ar tām izrotāt divus zelta matiņus.
Vītols tādos brīžos sāka drūmāki šalkt un it kā aiz

greizsirdības dusmīgi kratīt savu galvu. Bet citādi

mēs bijām labi draugi, un kopojāmies, savam mīlu-

lītim uzturēšanos mūsu tuvumā darīt tik patīkamu,
cik vien iespējams. To ari viņa pateicīgi atzina, mūs

gandrīz katru dienu apmeklēdama.
Ta pagāja gadi un maza meitiņa izauga par staltu

jaunavu.

Ļoti reti viņa tagad gan šūpojās vītola zaros, bet

man bija to tiesu patīkamāki, jo bieži viņa nokāpa

mazgāties manā ūdenī. Neizsakāmā laimībā tad cieti

pieglaudos pie viņas un nēsāju viņu uz savām rokām.
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Ak, kā mani tad vilināt viļināja, vilkt šo skaisto tēlu

vienmēr dziļāk un dziļāk, lai to noguldītu uz mūžī-

giem laikiem pie savas krūts. Bet atkal vītols mani

kavēja. Tas, laikam noprazdams manu nolūku,
stiepa tai savus zarus katru reiz tik tuvu, ka viņa

pie tiem varēja pieturēties un mans nodoms neiz-

devās.

Bet drīz mēs piedzīvojām kaut ko sāpīgu, ne-

gaidītu. Kādu dienu jaunavai līdzās zem vītola stā-

vēja ziedošs jauneklis, apkampa to un vilka sev klāt.

Un mums par jo lielu brīnumu viņa tam nemaz ne-

pretojās.
Gan vītols lielās dusmās kratīja savus zarus, gan

es sacēlu savus viļņus pret krastu, kur abi stāvēja,
bet mēs bijām piesieti katrs savā vietā un tādēļ ne-

spēcīgi. Mierīgi mums bij jānoskatās, ka kāds sveš-

nieks mums atņēma mūsu mīlulīti. Mūsu mēģinājumi,
viņu brīdināt no nelaimes, kuru paredzējām, palika
bez sekmes, jo tā vairs neklausījās uz mūsu valodu,
bet vienīgi uz Viņa karstajiem mīlestības vārdiem,
tai nebija vairs acu priekš saviem vecajiem drau-

giem, bet tikai priekš viņa lepnās vīrišķīgās sejas.

No šā laika mums sākās bēdu dienas. Bieži jo
bieži tagad jauneklis atradās pie meitenes uz mana

krasta; skūpstīja un apkampa to tik karsti, ka vai

izgaist gribēju aiz greizsirdības. Tad viņš stāstīja,

ka būšot to aizvest tāļu, tāļu projām savā mājā, kur

tā dzīvošot vienīgi priekš viņa. Un mūsu sāpes par

to tikai vēl pavairoja apziņa, ka neiespējam nei vi-

ņam nolūku izjaukt, nei viņai par to atriebties.

Te nejauši pienāca izdevīgs gadījums priekš
tam. Kādu dienu jauneklis iecēla meiteni pie krasta

atrodošā laiviņā, gribēdams to pa mani pavizināt.
Es nogaidīju acumirkli, kur viņš meiteni noskūpstī-

dams sašķieba laiviņu uz vienu pusi, un spēcīgi sa-

slējusies pret otru pusi, apgāzu laivu apkārt, tā ka abi

iekrita udem. Viņš gan bija veikls peldētājs un rau-

dzīja glābties, bet es apķēru cieti viņa kājas, ka tas

vairs nevarēja ne kustēt, un rāvu viņu dziļumā.
Bet meitene, to redzēdama, pieķērās jo cietāki
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viņam klāt un solījās drebošu balsi līdz ar viņu mirt.

Viņus izšķirt nebij iespējams. Abi apkampās, gribē-
dami kopīgi iet nāvē. Beidzot šis skats mani tik

ļoti aizgrāba, un ari vītols skatījās uz mani, it kā lūg-
damies, ka žēlums mani sāka pārņemt. Es pienesu
laivu viņiem klāt, pie kuras malas pieķērušies tad abi

izglābās.
Ak, kā vēlāk nožēloju, ka toreiz ļāvos atmīksti-

nāties, jo tā es taču mīlulīti būtu izsargājusi no tik

rūgtām sāpēm!

Pēdīgi pienāca brīdis, kad jauneklis sacīja meite-

nei, ka tagad viņam no tās jāšķiroties. Asarotām

acīm viņa no tā atvadījās, tas iekāpa laiviņā, aiz-

brauca uz otru krastu un devās projām. Un katru

dienu nu meitene sēdēja uz krasta un asaru pilnām
acīm lūkojās tālumā. Gan es viņu aicināt aicināju,
nākt pie manas krūts, kur tā aizmirstu visas skumjas,

bet viņa nepaklausīja.

Reiz viņa atkal it priecīga, vēstuli rokā turē-

dama, attecēja šurp; bet to izlasījusi, iekliedzās skaļi
un pakrita zaļajā mauriņā. Ilgi tur viņa gulēja, ka-

mēr ļaudis nāca un aiznesa viņu projām.

Tā pagāja nedēļas, kur nekā nedabūjām zināt,

kas ar viņu noticis. Kad tā pēdīgi atkal parādījās,
tad viņu gandrīz vairs nepazinām. Ai, kā viņa bij
pārvērtusies! Skaistie mati bija nogriezti, senāk tik

spodrās-actiņas tagad bija dziļi iekritušas un raudzī-

jās bez dzīvības, un viņas apaļie, sārtie vaidziņi bija

tā noliesējuši un tik bāli, ka mūs dziļš, neizsakāms

žēlums pārņēma.

Viņa nometās zemē un, vaļējās rociņas žņaudzī-

dama, klusi nopūtās:

„Ak, mīļākais, kādēļ tu mani tik briesmīgi pie-
vīli!"

Un leni, leni es viņai atkal saku stāstīt no miera,
kas manī slēpjas, no aizmirstības, kuru tā še var sa-

sniegt.

Ilgi viņa raudzījās manī bez samaņas.

Bet tad es redzu, ka tā saprata mani. Viņa uz-
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šāvās stāvus, raidīja vēl vienu skatu tāļumā un metās

tad pie manas krūts ...
Vītols, to redzēdams, viscaur nodrebēja

...

Un es spiedu savu līgaviņu tik ilgi pie sevis,
skūpstīju tik ilgi viņas bālās lūpiņas, kamēr viss

rūgtums no tām nozuda, kamēr viņas sirsniņa beidza

pukstēt un mūžīgs miers tanī iestājās.
Tad es uzbūvēju savā dziļākā vietā no meldriem

un kalvju saknēm greznu, plašu pili, simtiem logiem
un izejām, kurā guldīju skaisto dusētāju uz vienmēr

šūpojošas lēpju gultas uz mūžīgu dusu. Es paturēju

viņu pie sevis, lai negantie zemes radījumi, priekš
kuriem tā bija par daudz laba, un kuri šo eņģeli tik

nežēlīgi varēja mocīt, nekad vairs to nedabūtu re-

dzēt.

Tādēļ ari mani viļņi šaī vietā tek tik mierīgi un

tikai reizām lēni iečurkstas, lai netraucētu dusētājas
svēto mieru.

Tikai vītols vienumēr noliecas, raudzīdamies

manos dziļumos, un redzējis bālo, izdzisušo sejiņu,

tas atkal paceļas, birdinādams žēlas asaras par sava

mīlulīša gaužo likteni..."
Tāds bija upītes stāsts.

Bet kuš, viņa nav to vēl pabeigusi, viņa stāsta

tāļāk.

„Pec diviem gadiem kads zvejnieks atraisīja

laivu no krasta, lai varētu pa mani zvejot.,
No krasta bāla sieva nolūkojās uz viņa darbu,

mazu bērniņu rokās turēdama.

Un zvejnieks nebija nekas cits, kā jauneklis, kurš
toreiz meiteni, mūsu biedreni, pievīla.

To redzot mani pārņēma atriebšanās jūtas ar

nepārspējamu varu.

Es sāku ūdeni griezt riņķī un norāvu laivu līdz

ar zvejnieku dibenā. Skaļš kliedziens atskanēja no

krasta, kad ūdens mutuļu mutuļos pār to sasitās

kopā.

_Bet es viņu nepaturēju dibenā. Izspiedusi tam

pēdējo dzīvības dzirkstelīti, es izsviedu viņu uz kra-

stu līdzās bālajai sievai, kura tur gulēja paģībusi.
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Vējš plivināja viņas atrisušos matus, kamēr bēr-

niņš bija norāpojies lejā un, skaļi smiedamies, maza-

jām plaukstiņām sita ūdeni...

No tā laika nu ūdens šai vietā vervējot verveļo
un negrib apmierināties par skatu, kuru tur reiz re-

dzējis."

1887. g.

Uz jūras

Novelete

Tur guļ plašā nepārredzamā jūra! Tālumā bal-

tām burām piekārti kuģi itkā stalti gulbji šūpojas pu-

tojošos viļņos un mazās zvejnieku laiviņas, irkļiem

spēcīgi dzītas, dodas uz attālajām zvejošanas vietām.

No gandrīz pilnīgi skaidrās debess saules liesmo-

jošie stari jau degtin deg uz nerimstošo ūdens kla-

jumu, kura virsus kā ar sudrabu pārlaistīts mirdz un

žib, tā ka acis asaro un sāk sāpēt, ja ilgāki tanī no-

raugās ...

Krasta smiltīs uzvilktajām laivām, pie kurām
viļņi atsizdamies pikti šļācas uz augšu un sniegbaltas

putas iztašķīja visapkārt, tuvojās pulciņš vīriešu un

sieviešu, visi vēl svētdienas drēbēs ģērbušies. Tie

bija turīgāko zvejnieku dēli un meitas no kāda tu-

vienas ciema, kuri pēc kāda kaimiņu zvejnieka kā-

zās jautri pavadītas nakts patlaban devās uz mājām.

Pie jūras nonākuši, daži no vīriešiem bez kavēšanās

iesāka savas laivas nostumt seklajā ūdenī, kamēr

citi turpretī, kuri gribēja smalkāki izlikties, to pa-

priekšu darīja ar meitiešu laivām. Pie tam divi no

tiem, viens slaiks, zaļoksnis vīrs, kura vaigs izrādīja
vīrišķīgu dedzību un dūšu, otrs, mazāks no auguma,

pabālu smuku vaigu, bet nesmukām acīm, abi gan-

drīz reizā tuvojās skaistās Martas, ciema bagātākā

zvejnieka meitas, laivai. Abi jau ilgāku laiku bija

līdzcensoņi, abi pūlējās iegūt Martas mīlestību. Bet

skaistā meiča, ar pabrūnu seju un tumšiem matiem,

izturējās vienādi laipni un mīlīgi pret abiem; tikai
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reizām izlikās, itkā tā Rūdolfu — tā slaikāko sauca—

vairāk ievērotu, un tas bija sacēlis jau dažu ķildu
naidīgo puišu starpā.

Šoreiz Ansis, tā bija mazākā vārds, žiglāk bija

piesteidzies pie laivas un, savu pretinieku neievēro-

dams, stūma to lejā. Bet nākošā brīdī jau tik spē-

cīgs grūdiens trāpīja viņa krūtis, ka tas aizstreipuļoja
tālu projām un pakrita rupjās jūras smiltīs. Rūdolfs

stāvēja izstieptu roku pie laivas un dusmīgā balsī

draudēja:

„Zēn, es tev dodu padomu, man turpmāk vairs

nestāties ceļā! Jau visu izgājušo nakti tu man uz-

bāzies ar savām pārdrošībām. Negribēdams omu-

lību traucēt, es tās mierīgi pacietu. Bet tagad to

vairs nedarīšu. Tādēļ tev saku, savu izturēšanos

grozīt, citādi savu pārdrošību vēl grūti nožēlosi!"

Ansis uzcēlās no zemes; viņa ģīmis bija palicis
vēl bālāks, acis zaļgani spulgoja negantās dusmās un

krūtis smagi elsa. Ne vārda nesacīdams, viņš tai-

sījās brukt savam pretiniekam virsū. Kaušanās li-

kās nenovēršama. Sievietes kliedza un gribēja jauk-
ties starpā, bet vīrieši, kuriem tāds joks bij īsti pa

prātam, viņas no tam atturēja.

Tomēr pēdīgā brīdī Marta, visus spēcīgi pie

malas atstūmusi, iestājās vidū starp abiem pretinie-
kiem. Viņas acis žibēja kā dzīva uguns, kad tā tiem

uzsauca:

„Nostājat! Vai tas pieklājas, šeit plēsties? Jeb

vai caur to domājat iegūt manu labpatikšanu? Jau

ilgi redzu jūsu naidu, es saku, ka tas man nemaz ne-

patīk. Bet nu gribu tam īsi un ātri darīt galu. Abi

jūs mani esat uzrunājuši, bet abi jau mani nevarat

dabūt, to paši sapratīsat. Tādēļ jums tagad jādara
tas, ko tūlīņ sacīšu: Es paņemšu savu laivu un iz-

braukšu kādu gabalu uz jūru, jūs paņemat atkal katrs

savu un, tiklīdz vēdinu ar lakatiņu, dodaties man pa-

kaļ. Kurš pirmais mani panāksat, par tā sievu es

palikšu, un otram jādodas mierā. Tas ir mans gala

spriedums!"
Pie šiem vārdiem Ansis it bailīgi bija pašķielējis
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uz spēcīgo Rūdolfu, kurš visā apkārtnē bij izslavēts

kā labākais airētājs. Nebija ko šaubīties, kurš tādā

cīņā paliks par uzvarētāju. Bet piepeši ļauns smaids

pārlaidās pār viņa vaigu; tomēr tas drīz vien atkal

nozuda.

„Es esmu ar mieru," viņš sacīja.

„Nē," Rūdolfs teica, sagrumbotu pieri, „kad tu

ari esi tik vieglprātīga, ar savu dzīves laimi jokoties
un to darīt atkarīgu no varbūt gluži niecīga atgadī-

juma, tad tomēr mani neviens nepiespiedīs, tev pie

tam palīdzēt."

„Bet es to tā gribu, un tam tā jāpaliek," Marta

iesaucās, ar kāju uz smiltīm sperdama. „Tad tā

tava lielā mīlestība, ka manis dēļ negribi ne pāri

reizes irkļus pavilkt!"
„Nu, kad viņam bailes —" Ansis zobodamies

piezīmēja.

„Bailes?" Rūdolfs sasliedamies iesaucās — „vai

no tevis, tu —" Bet viņš ātri apdomājās un it mie-

rīgi sacīja: „Labi, es esmu ar mieru, jo negribu, ka

šis zēns tā no manis vēl reiz varētu sacīt. Bet pie-

lūko, ka par šo neapdomību reiz neraudi rūgtas asa-

ras."

Visi bija ziņkārīgi, ka šis savādais joks beigsies.
Daži gan sprieda šā un tā, tomēr taīs domās bija
visi, ka Rūdolfs uzvarēs.

Marta iesēdās laivā un savām smalkajām, bet

spēcīgajām rokām ātri aizīrās kādu gabalu viļņo-
jošā jūrā. Viņa pavēdināja ar lakatiņu un šaī brīdī

abi līdzcensoņi gandrīz reizā iesāka irties.

Gan Ansis darīja, ko vien spēja, tomēr drīz vien

jau Rūdolfs, kurš itkā jokodamies cilāja irkļus, viņam

par veselu laivas garumu bija aizsteidzies priekšā.
To redzēdams, Ansis saņēma savus pēdējos spēkus
un laida taisni uz sava pretinieka laivas malu. Šis

skatījās patlaban pa laivas galu, vai mērķis vēl tāļu
un tādēļ neredzēja, ko Ansis darīja. , Bet piepeši viņš

juta, ka kautkas grib irkli no viņa rokas izspiest;
tas brikšķēja un pārlūza vidū pušu. Ansis bij ar

nolūku tam uzbraucis virsū un to pārlauzis.
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Nekrietnais darbs Rūdolfu tik dziļi aizkustināja,
ka tas droši ar otru irkli būtu pārlauzis uz sava

pretinieka viltīgās galvas; bet tas pa tam bija ticis

labu gabalu priekšā un ļauni smiedamies devās uz

savu netāļo mērķi.
Uz krasta palikušie, kuri nezināja, kas patiesībā

noticis, to redzēdami, svieda cepures gaisā, kliedza

un gavilēja.
Rūdolfs bij uzšāvies stāvus un palika nekustē-

damies savā laivā, irkli rokā.

Marta, kura ari nekā nebija manījusi, uzskatīja
to par zīmi, ka tiek apsmādēta, tādēļ apstājās un sa-

gaidīja braucēju.
Rūdolfs redzēja, ka abas laivas savienojās, ka

tās kopā virzās projām, ka abi iekšā sēdētāji liecas

viens pret otru un
...

Viņš aiztaisīja acis, saspieda atlikušo irkli tik

cieti, ka dzīslas palika gluži resnas kā virves. Nekā

vairs nejaudādams, viņš ļāva, lai viļņi, kuri jautri
plunkšķinājās ap laivas malu, to nes, kurp grib ...

Pēc kādām nedēļām puķu vaiņagiem izgreznotas

laivas, jautrai mūzikai skanot, pabrauca vientulīgam
matrožu drēbēs ģērbtam laiveniekam garām.

Matrozim irkļi izslīdēja no rokām, spoža asara

it nevilšus noritēja viņa tumšajā bārdā un aptumšo-

tām acīm viņš noraudzījās, kur ūdens aiznesa viņa

cerību, viņa laimi...

„Kāds ass vējš!" viņš pēdīgi irkļus paķerdams
pats apakš sevis nosacīja; „pat acis asaro."

Čakli viņš tagad aizīrās uz savu netāļo kuģi,
kurš tur viļņos šūpojās.

Projām, projām plašajā pasaulē, lai nekas tam

vairs neatgādinātu viņa zaudējumu! ...

Daži gadi bija pagājuši. Atkal milzīgais ūdens

klajums spīguļo un laistās vasaras saules zelta sta-

ros. Divas laivas atrodas tāļu jūrā un zvejnieki

naigi nodarbojas ar tīklu vilkšanu.

„Nu Marta," kāds vīrs pabālu vaigu un nemie-

rīgi spulgošām acīm, patlaban šņabja buteli pie mu-

tes likdams, saka uz sievu, kura laivas galā zem lie-
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tus sarga zīdāmu bērniņu tura pie krūts, kamēr jau
labi paaugusies meitiņa pieglaužas pie viņas sāniem,

„kas ir? vai tad reiz nebūsi gatava un nenāksi mums

palīgā? Man te jānopūlas, kamēr tu sēdi pilnīgi
dīkā. Vai tad tu gluži par velti gribi savu maizi ēst?"

Sieva klusu ciezdama panes šos pārmetumus.
Viņas vēja norautajā, kaut gan vēl gluži skaistajā
sejā lasāms, ka tā radusi pat nepelnītus pārmetumus

panest mierīgu prātu.
Šaī brīdī stalts kuģis aizpeld garām, pie kura

stūres stāv plecīgs stūrmanis tumšu, vietām jau pa-

sirmu bārdu, un vienaldzīgi noskatās uz zvejnieka
laivu.

Vai viņa to pazīst? vai viņas sirdi gan sāpīgi

aizķer staltā stūrmaņa uzskats, ka tā tik piepeši sa-

raujas ?

Viņa nevar ne acu nogriezt no aizpeldošā kuģa,
itkā kad viņas dvēsele gribētu steigties tam līdz

...

Pēdīgi smaga asaru lāse norit pār viņas vaigu un

iepil mazajam bērniņam ģīmī. Tas itkā brīnodamies

paceļ actiņas uz augšu, ierauga māti raudam, sa-

viebj pamazām savas lūpiņas un sāk skaļi raudāt.

„Kas tad nu atkal?" vīrs rūc. ~.la, to jau domāju,

skatās atkal kuģim pakaļ un nevīžo ne bērnu uzrau-

dzīt! Tu laikam vēl vienmēr nevari aizmirst stalto

kundziņu, kurš aiz žēlabām palika par matrozi? Ticu

gan, ka viņš tev labāki patika, nekā es, un būtu viņu

ari dabūjusi, ja es nebūtu pratis viņam izdevīgā
brīdī pārlauzt irkli. Hahaha!"

Bet viņa piespiež bērniņu cieši pie sevis un klusu

ciezdama noraugās tālumā, kur sudrabots vilnis pat-

laban sašķeļas pie aizpeldošā kuģa sāniem ...

Zudis, zudis uz visu mūžu!
...

1887.

Balle Peļķupes pilsētiņā

Sarunas pastmeistera kundzes viesības bija ļoti
jautras un gudras. Tur dabūju zināt, ka pastmei-

stera kundze esot dzimusi Kalniete un tai septiņas
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māsas, kas visas ļoti laimīgi apprecējušās, ka poli-
cijas rātskunga kundzei septiņi vēdekli; ka Esen-

berģu Jānis taisot labākas dzejas, nekā Vensku

Edvards un ka mūsu dienestnieki nederot ne velnam.

Dabūju ari zināt, kas vislabāk prot ietaisīt gurķus
un kurai jaunkundzei visā Pelķupē tas smukākais

apģērbs un tā lielākā turnira; tagad es zināju, cik

ilgi pastāv sīvais ienaids starp dakteri un aptieķ-
nieku; ka aktieris Krauklītis, kas nesen turienes lab-

darīšanas biedrībā viesojies, ļoti jauki dziedājis, tā-

dēļ ka tam esot brīnum laba balss. Par teātri un

dziedāšanu runājot, valodas pārgāja uz balli, kuru
drīzumā taisījās izrīkot un uz ko visi peļķupieši jau

septiņas nedēļas un trīs dienas gaidīt gaidīja. Kā

vispār runāja, tad šī balle būšot tā spožākā un

krāšņākā, kurā peļķupieši jebkad savas kājas cilā-

juši, un kur skaistuļu acis jaunekļu sirdis ievainoju-

šas, ka tās mīlestības sērās novīta kā zāle, ko_ iz-

kapts nocērt. Visi apkārtnes gruntnieki un turīgākie
rentnieki jau bij apsolījušies balli apmeklēt un lab-

prātīgo ugunsdzēsēju biedrības viceprezidents Lo-

dinš jau bija dabūjis atļauju no birģermeistera kun-

dzes, kura no visām pilsētiņas kundzēm vislabāk

zināja, kas smalkais „tonis", uz balli atnākt melnos

svārkos un nevis frakā, kuras tam, taisnību sakot,
nekad nebija. Lodiņa kungs bija turīgs, pat bagāts

virs, tomēr vēl nebija precējies, lai gan birģermei-
stera kundzei bija trīs Jaunas meitas", kā viņapati

tās sauca, kad ari jaunākā no viņām, Matilda vārdā,

kuru ļaunprātīgi cilvēki slepeni saukāja par „asaku",

jau sasniegusi tos gadus, no kuriem mēdzam teikt;
„tie mums nepatīk" un kur aiz viegli uzminamiem

iemesliem priekšzobiem jāgādā derīgi vietnieki. Kad

nu iesāka runāt par galvas pilsētas ballēm, tad ari es

savu svecīti neliku vis apakš pūra, bet uz lukturi;

un to es ar labāko sirdsapziņu varēju darīt, jo biju Pē-

terburga apmeklējis dažādus tējas vakarus un soare-

jas, goda maltītes un balles, biju dancojis ar statsrata

meitām un tikai nesen ieradies klusajā Peļķupē pec

savu studiju nobeigšanas ar tieslietu kandidāta grādu.
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Uz maniem ziņojumiem lika lielu svaru un klau-

sījās uzmanīgi uz maniem vārdiem. Pilsētiņas lopu
aizstāvēšanas biedrības priekšnieka sieva man pat

spieda roku, kad viņai apgalvoju, ka viņa bez šaubī-

šanās varētu galvas pilsētas zalonos spēlēt svarīgu
lomu un viņas meita Antonija caur savu smalko iz-

turēšanos iegūtu vispārīgu ievērošanu. Pusjokodams
teicu, ka galvas* pilsētā ieskata par smalkas uzveša-

nās zīmi, ja izrīkojumos ierodas vēlu, un ka katrs

vispirms rauga uz to, ka ballēs vai viesībās neiera-

stos pirmais. Šo lietu tad pārrunāja no visām pusēm,

un kad beidzot atvadījos, es ne domāt nedomāju, cik

briesmīgu sēklu biju izkaisījis peļķupiešu sirdīs.

Sen gaidītā diena tuvojās. Visa Peļķupe sacē-

lās kājās kā skudru pūlis, kurā palaidņa puika ar

roku rakņājas. Visi, liels vai mazs, jauns vai vecs,

rīkot rīkojās uz balli; maģistrāts nenoturēja cauru

nedēlu nevienas sēdes, pilsētiņas muzikanti mācījās
dien un nakti; visas šuvējas, modnieces, vešerienes,

frizieri, liel- un sīktirgotāji, skroderi, cepurnieki un

cimdu taisītāji, kurpnieki un komiji skraidīja elzdami

un pūzdami cits caur citu, kundzes un jaunkundzes
apskatīja viena otrai aubes, puķes, kroņus, kleitas,

turniras un mutes lakatiņus, šuva, adīja, mazgāja un

pletēja, strīdējās un pļāpāja, pārsālītas zupas, sa- un

apdeguši cepeši un cieti kartupeļi draudēja satricināt

dažu familiju mieru. Vienīgās mierīgās dvēseles ne-

mierīgajā pilsētiņā bija sekretārs Smiltnieks un es,

jo abi bijām, kā jau galvas pilsētas bērni, pret tādām
lietām vienaldzīgi, kuras peļķupiešu prātus aizgrāba,
saistīja un valdzināja.

Balles diena beidzot bija pienākusi. Maz bija

to familiju, kas šodien tā paēda pusdienu, kā senāk.

Cinīšu Trīnīte, pilsētiņas ādmiņa meita, no paša rīta

līdz pusdienai stāvēja spieģeļa priekšā un domāja

acis pārgriezdama, kā gan būtu jāskatās un jāizturas,

lai labāki izskatītos. Pulksten vienā pēc pusdienas
viņa grūti nopūzdamās apsēdās pie klavierēm un ne-

saprastās sirdsskumjās spēlēja un dziedāja: „Es

sapņoju par tevi". Tad noritēja divas dārgas asaras
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pār viņas vaigiem un uzkrita taisni uz mūzikas ga-
bala bass atslēgu, pirmajā lapas pusē, tā ka viņas

vientiesīgais tēvs sacīja, ka asaras sabojājot mīksto

nošu papīru. Ak! viņš jau nebūt nezināja, cik neiz-,

sakāmi nemierīga viņas septiņpadsmit gadu vecā

sirsniņa! Vai viņa gan varēja būt mierīga pēc tam,
kad izgājušo svētdien bija redzējusi, ka maģistrāta

reģistratora palīgs un pilsētiņas slimnicas grāmatu

vedējs, Putniņu Kārlis, labdarīšanas biedrības sāņ-
istabā Puķītes Karlinu bučoja!

Bet laika spārni neliekas saistīties. Jau metās

krēsla un ballei bij jāsākas ap pulksten septiņiem.
Man pretīm, otrpus ielas, brūža īpašnieka kundze

jau stāvēja pie loga lielajā toaletē un ap viņu, kā

zvaigznes ap mēnesi, viņas abi dēli un viņas piecas

meitas. Ari es apvilku fraku, nosukāju gardibeni un

nopūzdamies atvēlēju savu svabado sirdi likteņa
sargāšanai. Te kāds klauvēja. — „lekšā!" es saucu.

— „Policijas rātskunga kundze liek kandidāta kungu
sveicināt un lūdz, lai esot tik laipns nosacīt, kurš no

šiem septiņiem līdzatnestiem vēdekļiem pēc viņa do-

mām esot pēc jaunākās modes un ar kuru varētot

pat galvas pilsētas ballēs rādīties."

Man nāca smiekli, bet es sakodu lūpas un ap-

skatīju vēdekļus uzmanīgi. Sev pašam par kaunu

jāatzīstas, ka pārgalvības velns mani sāka kārdināt

un es kalponei apzīmēju to vēdekli par visderīgāko,
kurš man izlikās tas visērmotākais. Kalpone pateik-
damās atvadījās, un es devos balles apģērbā uz

Baltauniņa viesnicu, kur balli izrīkoja. Uz turieni

man bij jāiet pa Peļķupes lielāko ielu, vispirms gar

aptieķnieka māju. Pie mājas stūra stāvēja kāds

tumšs tēls un raudzījās apkārt; tā bija pastmeistera

ķekša.

„Labvakar, kandidāta kungs," viņa, mani pa-

zīdama, iztrūkusies čukstēja.
Sveicinājumu saņēmis, es viņai jautāju, kāpēc

gan viņa še tik asā vējā tā šurp un turp skraida.

„Ak," viņa atbildēja, „pastmeistera kundze ne-

grib būt pirmā ballē, ua tā tad mani lika še gaidīt.
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kamēr aptieķnieka lielkungs ar savu lielmāti būs

aizgājuši, lai varu viņai to tad paziņot."
Nekā ļauna nedomādams gāju tālāk.
Otras šķērsieliņas stūrī dzīvoja ādminis Cinītis.

Tā vārtos stāvēja brūža īpašnieka sētas puisis un

pīpēja makorku iz maza ķuļķīša.
„Tiešām nejauks laiks, vai ne tā, kandidāta

kungs! Un man vecam cilvēkam še jāstāv uz vakts

un jāsalst kā suņam. Lai Dievs nedod!"

„Bet ko tad jūs te tā vaktējat?" es jautāju.

„Isti ņemot, man nu gan nav brīv to sacīt, bet

jūs jau to neizpaudīsat. Man jāgaida, kamēr Cinīši

aiziet uz balli un tad tas jāpaziņo saviem kungiem,
lai viņi tur nonāktu vēlāk un nebūtu pirmie."

Kādus trīsdesmit soļu stāļāk es satiku Cinīšu

Trīnītes brāli balles apģērbā un uzaicināju viņu man

nākt līdz.

„Atvainojat, bet nebūt nevaru," viņš atbildēja,

„man te (viņš skatījās brūža īpašnieka logos) jāgai-

da, jo —"

Es viņam taļak neuzspiedos, jo nopratu, ka viņa
zilās acis raudzījās uz kādu no brūža īpašnieka skai-

stajām meitenēm, kuru varbūt gribēja pavadīt uz

balli.

Baltauniņa viesnica tagad nebija vairs tāļu. Es

atrados mācītāja mājas priekšā.
Ne tāļu no Baltauniņa viesnicas dzīvoja kāds no

maniem draugiem, kuru gribēju priekš balles uz mazu

brītiņu apmeklēt.
Mēs iesākām pļāpāt, laiks pagāja, torņa pulk-

stens pasludināja cetorksni pēc astoņiem. Balle

droši vien jau bija sākusies, un es biju uzaicināts uz

polonēzi.
Es paņēmu gardibeni un steidzos brizdu brazdu

pa šaurajām trepēm zemē, pāri par tirgus placi, uz

Baltauniņa viesnicu.

Baznīcas klusums valdīja visā mājā.
Tā tad es tiešām biju nonācis par vēlu!

Es iesteidzos istabā, caur kuru varēja ietikt zale.

Pirmais, ko še satiku, bija policijas rātskungs. „Vai
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tad jūs vēl neesat zālē?" es saucu viņam pretīm, lai

varētu ko neko sacīt, jo mana sirds trīcēja, kad iedo-

mājos, ar kādiem draudošiem skatiem mani nākošajā
acumirklī uzlūkos zālē.

„Gaidu savu sievu," viņš atbildēja.
„Vai tad viņas vēl nav te?"

„Viņa nāks vēlāk; viņai priekš tam ir iemesli,

loti svarīgi iemesli!"

Drīz pēc tam iznāca ari birģermeisters no zāles

un piestājās pie mums.

„Dievs to zjn, kāpēc mana sieva arvien vēl ne-

nāk!" viņš saīdzis sacīja.
Ari dakters pienāca mums klāt. Viņa sieva,

kas viņu citkārt nekad nelaida vienu pašu uz viesī-

bām, vēl nebij atnākusi. Es pēc tās apvaicājos.

„Nu, mana sieva ari negrib vis būt tā pirmā, kas

še atnāk."

„To jau mana Trīnīte ari sacīja," Cinītis pienāk-
dams piebilda. „Skāde tikai, ka caur to laiks paiet

par velti. Pulkstens jau pusdeviņi."
Mēs iegājām balles zālē. Brīnums, ko mēs re-

dzējām! Tur stāvēja gandrīz visi Peļķupes patricieši
balles apģērbos, kā vesels bataljons izsaukšanas

zīmju! Nemiers, dusmas un īgnums bija lasāmas

dažu ģīmjos, kuri savu sievu, māsu, māsīcu un līga-
vaiņu izpalikšanu tagad panesa tikai ar lielāko ne-

pacietību.

„A, kandidāta kungs," sekretārs Smiltnieks ie-

saucas, caur pūli uz mani spiezdamies, „vai tu var-

būt nezini, ko viss tas nozīmē?"

„Nebūt nē!" es brīnīdamies iesaucos.

Nu, lieta bija tā, ka no dāmām neviena negribēja
būt pirmā, lai nedotu iemeslu priekš izzobošanas.

Gandrīz visas bij atsūtījušas šurp savus vīrus vai

brāļus, paraudzīt, vai zālē jau kādas dāmas ieradu-

šas, un gaidīja tagad mājā uz paziņojumu, lai varētu

tad ari bez kavēšanās ierasties ballē.

Briesmīgas domas man iešāvās prātā. Es at-

minējos viesības pie pastmeistera kundzes. Es esmu

šā negaisa sacēlējs, es, nelaimes putns, esmu šās
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omulības traucētājs un sabojātājs, šīs nesaticības

sēklas sējēs!
„Es tikai gribētu zināt, kas tas tāds lops bijis,

kas sievietēm šādas muļķības ieteicis un prātus tā

sagrozījis!" Cinīts sacīja. „Mana sieva un mana

Trīnīte citkārt arvien bija visur tās pirmās, un tagad
es še stāvu jau veselas pusotras stundas kā bībis un

no sieviešiem arvien vēl nav ne vēsts!"

Cien. lasītājas sajutīs līdz ar mani, ka man šis

„lops" ķērās pie sirds; bet es cietu klusu, biju mie-

rīgs, pacietīgs — jo — ak!

„Nebiju jau vairs tas vīrs,
Kas no visiem grēkiem tīrs."

Es biju vainīgs pie visa, kad ari pret manu

gribu.

Ari muzikantiem pa tām starpām uznāca garš
laiks: tie sāka spēlēt, atskanēja jautras skaņas; bet

viss par velti. Vīri nezināja ko iesākt; viņiem bija
stingri piesacīts, savējos tikai tad vest šurp, kad jau

kādas dāmas atnākušas. Tie stāvēja pulciņos, taisīja

spriedumus un tad atkal atmeta.

No ēdamās zāles ienāca kāds ķelneris un zibeņa
ātrumā man iešāvās domas prātā, ka kaut kas jā-

dara, lai varētu vismazāk nabaga kungu stāvokli

darīt patīkamāku. Es ievēlēju iet ēdamā zālē un pie

glāzes alus vai vīna apspriest, kas tālāk darāms.

Tas notika. Mēs iztukšojām vienu glāzīti pēc otras,

ķelneri veikli skraidīja šurp un turp, vārdu sakot,

pēc maz minūtēm mēs bijām dāmas, kas mājās ne-

pacietīgi gaidīja, drīz vien pavisam aizmirsuši, un

dusmas un mīlestība, īgnums un ilgošanās tika no-

slīcinātas zelta dzirkstelēm mirdzošā vīnā.

Kāda stunda varbūt bija pagājusi. Muziķa at-

skanēja balles zalē arvien jautrāki, kurpretim pie

mūsu galda jau nodziedāja dažu labu plītēšanas

dziesmu. Jautrības un prieka saucieni zālē palika
arvien stiprāki, zīme, ka dancošana jo dzīva.

Bet kas tad te īsti bija noticis? Vai gan dāmas

tomēr beidzot bij atnākušas? Vai tās, dusmīgas par
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neievērošanu no vīriešu puses, nebija pašas balli at-

klājušas? Vai tie nebija tikai tādi prieka saucieni,

ar kuriem tās apreibina savu nemieru? Man pār-

skrēja drebuļi par kauliem: es metos zālē kā izsa-

misis.

Bet ko redzēju?!
Tur bija tiklab dancotāji, kā dancotājas! Bet

tās nebija vis mūsu dāmas, tās, ko bijām gaidījuši.
Te nebija redzami ne vēdekļi, ne kroņi, ne puķes, ne

cimdi; te nesvaidījās vis melno fraku stērbeles, te

neatspīdēja vis sniegbaltas vestes un lakādas zābaki,
— nē, sētas puiši, sulaiņi, ķēkšas un istabmeitas

grieza jautri pa zāli, nebēdādamine par noskumuša-

jām kundzēm, ne ari par vīriem, kas savus pienāku-
mus aizmirsuši.

Lieta drīz izskaidrojās. Dāmas bija mājās ilgi
uz izsūtītiem vīriešiem veltīgi gaidījušas un beidzot

zaudējušas visu pacietību. Viņas, viena pēc otras,

bij atsūtījušas savus gājējus uz Baltauniņa zāli lūkot,
ko dara vīrieši un kā stāv ar balli. No jautras mūzi-

kas kaitināti un neviena no saviem kungiem plašajās
telpās neredzēdami, ļautiņi bij atgadījumu izlietojuši

un iesākuši dancot. Pārsteigti un brīnīdamies mēs

skatījāmies, kas še notika.

Ko gan tagad varēja darīt? Domas bija dažā-

das, galviņas pa daļai siltas. Daži, dusmu pilni, tai-

sījās dancotājiem brukt virsū un tos aiztriekt pro-

jām; citi atkal negribēja pārsteigties, bet vispirms

apspriest, kas darāms; jaunie ļaudis turpretīm bija
gatavi pie dancošanas piedalīties. Beidzot labprātīgo

ugunsdzēsēju biedrības viceprezidenta priekšlikumu
pieņēma ar balsu vairākumu. Viņš teica, ka vislabāk

būšot tas, ja dancotājiem atļaušot pilnīgu vāju, tad

lieta vismazāk tikšot izpausta, un pa tām starpām
varēšot iztukšot atkorķētās pudeles.

Neievērojot dažu pretošanos, drīz vien visi at-

kal sēdēja pie galda un vitoja tālāk.

„Bet ar liktens varu velti,
Lūkos sabiedrību celti,
Nelaime jo drīzāk nāk!"
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Piepeši zālē apklusa muziķa un troksnis. lestā-

jās klusums, ka nedzirdēja ne čakstam, ne grabam.
Te kāds iesāka ēdamās zāles durvis stipri raustīt:

mēs iztrūkušies uzlēcām no krēsliem — dancotāju
pūlis bij izšķīdis kā pelus: brūža īpašnieka, aptieķ-
nieka, pastmeistera un birģermeistera kundzes pa-

rādījās mūsu priekšā, aiz viņām vēl kāds ducis damu,
laulātu draudzeņu, māšu, māsu un māsicu, gan norau-

dātām acīm, gan sarkaniem vaigiem, gan dusmīgiem
skatiem. Viņas bija atnākušas, lai varētu pašas dzir-

dēt, pašas redzēt.

Cik pārmetumu neatskanēja, cik asaru straumu

še nelija, cik roku netika izsamisēšanā lauzītas!

Sacēlās tāds troksnis, kā kad vanags vistām sētā uz-

klūp. Tīšu prātu mēs bijām šo nemieru sacēluši, tīšu

prātu viņas aizkāruši un apvainojuši! Ko palīdzēja
visa pretošanās no mūsu puses? Ļaunums palika
tikai ļaunāks. Atvainošanās, lūgšanās, apmierinā-

šanas, izskaidrošanas — viss par velti! Pat Demo-

stens un visi septiņi grieķu gudrie nebūtunenieka ie-

spējuši un būtu palikuši par muļķiem. Skats bija
bēdīgs un jocīgs, \m valodu jaukšana tāda, kā sen-

laikos pie Bābeles torņa. Es vēlējos, ka zeme at-

darītu savu muti un mani aprītu, bet tā par mani ne-

apžēlojās. Te vai pats velns muzikantus dīdīja: tie

iesāka spēlēt galopu, ātri, ātrāki, arvien ātrāki, par

spēlēšanu to vairs nevarēja saukt, jo tie rīkojās ar

saviem instrumentiem kā apduluši un no takts ievē-

rošanas nebija vairs ne jausmas. Mūzikai pa starpām

atskanēja brēkšana, raudāšana, šņukstēšana — izsa-

misuši vīri aizbēga no savām dusmīgajām sievām,

apvainotās sievas vienaldzīgi grieza saviem vīriem

muguru, sarežģētā sabiedrība sāka atritināties —

vārdu sakot, bija tracis, ar kādu reti kāda balle būs

beigusies.

„Bet kas tad jums nelika nākt pirmām uz balli?"

brūža īpašnieks uzbrēca savai sievai un savām pie-
cām meitām. „Caur to jau vien visas tās nepatikša-
nas ir cēlušās!"

Te nu lopu aizstāvēšanas biedrības priekšnieka
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kundze, rokas spiedienu pavisam aizmirzdama, iz-

sacīja šos briesmu pilnos vārdus:

„Tas jau bija viņš, viņš, kandidāta kungs. Viņš
jau sacīja, ka galvas pilsētā tā —"

Ko nu lai vēl vairāk stāstu! Zibeņa novedējs
priekš negaisa bija atrasts, auksti un karsti spērieni
— saprotams, tikai līdzībā runājot — gāzās man

virsū. Labu mācību: „mīlē savu tuvāko kā sevi pa-

šu", visi likās būt aizmirsuši. Es tas vainīgais, kas

visu peļķupiešu tautas omulību un saticību bij izjau-

cis! Es jutos kā seskis lamatās un stāvēju kā grē-
cinieks, apdulis, nokaunējies, pīšļos sadragāts, kā

adata bez acs, ne no neviena vairs neievērots. Zobus

atņirguši, viņi mani atstāja visi, visi — tikai sekre-

tāra Smiltnieka sirds iežēlojās par mani nabagu ze-

mes tārpu, tas paķēra mani pie rokas un vilka pro-

jām.

lenaids un nemiers valdīja no ši brīža Peļķupes
mūros. Familiju saites bija sarautas, vecu vecās

draudzības izputēja kā salna rīta vējā, mātes atrāva

saviem dēliem mantojuma daļu, sievas likās šķirties,
vīri atstāja dzimteni, brūtes savus brūtgānus un Ci-

nīšu Trīnīte dziedāja pie klavierēm astoņas dienas no

vietas:

„Ak sirds, ar mieru dodies,
Kad iet, kā nevēlies;
Neviens vēl nava dzimis,
Kam nebij nopūsties."

(Dzejnieku Labdienas.)

Dienu vēlāk es nokratīju Peļķupes pīšļus no sa-

vām kājām un sēdos vecos dzeltenos pasta ratos.

Divi noliesuši zirgi mani stiepa atspērušies uz guber-

ņas pilsētu. Peļķupē vairs nevarēju rādīties.

1887.

Zaļumos

Novelete

Jautras, kaut gan ne visai jaukas dejas mūzikas

skaņas atskanēja iz kāda liela dārza.
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Bet dārzā atrodošie ari nemaz nebija te ieradu-

šies ar nolūku, dzirdēt kaut kādus muzikaliskus brī-

numus, tie bij atnākuši vienīgi tādēļ, lai dabūtu

krietni izpriecāties. Un tā kā nekur nav redzami

tik garlaicīgi ģīmji, kā koncertos pie labas mūzikas,

un turpretī atkal ne kur tik priecīgi, kā ļaužu svētkos

pie sliktas, tad nebūt nav jābrīnās, ka jautrība un

omulība še bija sasniegušas visaugstāko pakāpienu.
Zināms, mēs nemaz negribam apgalvot, ka slikta mu-

ziķa jau pati par sevi vien tas burvja līdzeklis, kas

spēj ielīgsmot cilvēka prātu. Pie tam pa lielākai da-

ļai jau iepriekšu mēdz strādāt dažādas no pasaules
labdariem izgudrotas vielas, paceldamas cilvēku taī

stāvoklī, kurā tam kājas tikai cilājas pēc lielo bungu
dimdieniem, galva vienīgi pēc taktēs sāk griezties

riņķī un ausīs aizsitušās tauru skaņas izklausās

daudz jaukākas, nekā to eņģelīšu balsis, kurus zinā-

mos gadījumos debesīs dzird dziedam.

Un ka še tādas vielas netika taupītas, to varēja
redzēt uz pirmā acu uzmetiena.

Visapkārt koku pavēnī mīkstajā zālē gulēja pul-
ciņi ap tumšām pudelēm un gaišām putojošām glā-
zēm. Te bij nometies tuklais, godīgais amatnieks

ar savu familiju, no līdzās sēdošās ne daudz tievākās

stingrās pavēlnieces laikam izdabūjis atļauju, šaī ār-

kārtīgajā gadījumā ari ārkārtīgi krietni piedzerties,
jo tas bez bailēm meta vienu glāzīti pēc otras, kaut

gan vairs neatradās tālu no tās stadijas, kurā cilvēks

dara ļoti prātīgi, ja uzmeklē kādu klusu vientulīgu

kaktiņu. Tikai tādos ārkārtīgos apstākļos tad ari

var palikt nepamanīts, ka viņa māceklis aiz paceltās
glāzes saķēris viņa jaunākās meitas roku un nemaz

neievēro, ka sen atvadējušais alus līst tās mazāka-

jam brālēnam kurpītēs, kura pārdrošība un neuzma-

nība citādi vismazāk pie cienīgās mammas būtu sa-

cēlusi stipru pērkoņa negaisu.

Tur atkal kāds smalks jaunskungs ar vairāk

jaunkundzēm sašķindina patlaban no jauna piepildī-
tās vīna glāzes. Palūk tik, cik smalka viņa izturēša-

nās, cik patīkama viņa palocīšanās un cik veikla viņa
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tērzēšana! Viņa muti droši var uzskatīt par tik

ilgi velti meklēto „perpetuum mobile". Daži pro-

zaiski cilvēki gan saka, kas grabot, kā tukšs pūslis.
Bet ko tādi zin! Ka viņam patiesi jābūt patīkamam
laika pakavētājam, to pierāda apstāklis, ka visas

jaunkundzes to uzskata par savu mīlulīti un, brīdi

viņa tuvumā pavadījušas, sakās debešķīgi izpriecā-

jušās. Un ir viņš ari īsts kavaliers no spīdošā lak-

ādas kurpju purna līdz tāpat spīdošajam pakausim
ar taisni šķirto matu celiņu. Kas viņu nepazīst, tam

jādomā, ka tas vismazāk kāds jauns muižnieks, kas

teitan no tēva mantotos tūkstošus nodzer šampaurī.

Bet kas viņu pazīst, tas zin, ka viņa poētiskā veikala

svarīgākais uzdevums, aiz bods galda kundēm ie-

skaitīt siļķes un nosvērt zaļās ziepes, un ka tas tagad
vienā pašā dienā notērē visu savu mēneša algu. Ta-

gad tomēr no viņa darbošanās pie tā vairs ne zīmes

nav manāmas. Sāļumā norautās, sarkanās rokas

tērpjas gaišos glazē cimdos, viņa diezgan staltais au-

gums iesprausts šaurā, pēc jaunākās modes šūtā va-

saras uzvalkā un uz deguna tam balansē zeltīts pen-

snejs. Pēdīgais gan viņam dod drusku muļķīgu iz-

skatu, bet dara viņu ari to tiesu smukāku. Visas

jaunkundzes to zin... un viņš ? — viņš to zin vēl

labāki! Tādēļ ar' pensnejs pastāvīgi noturās tik

cieti uz strupā deguna, kā senāk Sorokina kungs
Činizela cirkā uz sava nesedlotā zirga.

Starp jautrajiem pulciņiem čakli kā bitītes lido

šurp un turp frakoti un nefrakoti sulaiņi, nevis kā

šīs saldo medutiņu iesūkdami, bet turpretī to izda-

līdami. Viņu nosvīdušie vaigi liecina, ka tie dara,
kas vien iespējams, lai apmierinātu visu vēlēšanos,

bet ka „mūsu spēciņš loti vājš", to viņi jo gaiši šā-

dās, reizās piedzīvo. Tādēļ ari dažas izslāpušas dvē-

seles, nevarēdamas sagaidīt, kamēr atspirdzinošais
dzēriens nomēro garo ceļu līdz viņām, aplenkušas

par „bufeti" nosaukto galdu, lai dabūtu savu malku

iz pirmās rokas. Tur nu gan atgadās, ka nepietie-

košo telpu dēļ dažs, gribēdams ar savu kaimiņu sa-

šķindināt glāzes, trāpa kādam trešajam pa degunu;
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atgadās pat, ka cits, ņemdams stāvētājam zeideli pāri

pār galvu, aizlej alu tam aiz apkakles, nevis iekš-,
bet ārpusē; tomēr tādi notikumi netiek ne ko daudz

ievēroti un bieži vien nobeigti ar izsaucienu: Kad

tevi piķis!
Bet par to nav daudz jābrīnās, jo tādas bufetes

garnitūras pa lielākai daļai sastāv iz vecākiem, prā-

tīgiem vīriem, kuri par niekiem nemēdz iekarsties.

Jaunie ļaudis, kuri, kā zināms, dzīvo no karstas mī-

lestības un tīra gaisa, tad savu laiku visvairāk pa-

vada ar dancošanu, un tikai atpūšanās brīžos iestip-

rinājās ar kādu lāsīti.

Un sevišķi šoreiz patīkama koku ēna jauniešus

aicina, izmēģināt, cik daudz stopu sviedru var iz-

svīst pavēnī. Bez dancošanas tiem izliekas visi

prieki tikpat nepilnīgi, kā kroga brālīšiem bez pie-
dzeršanās. Ja tie kaut kur gājuši ar nolūku, dancot,
tad to ari izdara, un vai nu pusdienas saule spīd uz

galvas vai lietus līst virsū, dancot tomēr jādanco.
Tā tad, saprotams, tik izdevīgu bridi nevarēja atstāt

neizlietotu.

Iz visa redzams, ka še svin kādus ievērojamus

svētkus.

Un tā ari ir.
Pilsētas lielā biedrība izrīko atkal kādu no sa-

viem retajiem izbraukumiem zaļumos, kuri vienu-

mēr atrod lielisku piekrišanu.

Ari šoreiz gandrīz visādas šķiras piedalījušās.
Tur redzami pazīstami tirgotāji, tautas vīri, aviž-

nieki, rakstnieki un aktieri.

Pulciņos, kuriem daži no pēdējiem gara varo-

ņiem piebiedrojušies, parādās visjautrākā dzīve un

joku dzirksteles kā spīdoši zibeņi šaudās šurp un

turp.

Sevišķi tas sakāms no kādas sabiedrības, kurā
atrodas vairāk aktieri, kāds slavens atjautīgs rakst-

nieks un kāds jauns, tikai drusku pazīstams dzej-

nieks. Pirmējo turēja par atjautīgu tādēļ, ka tas par

visu ko zobojās, kaut gan viņa joki dažreiz nebija

ne smalki, ne atjautīgi. Vai pēdējais ari atjautīgs, to
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neviens nezināja, jo neviens vēl nebij uzņēmies šķil-
tavas pienākumus, lai varētu no šī cietkrama izsist

dievišķo dzirksteli. Viņu mēdza uzskatīt par sapņo-

tāju, kas vairāk dzīvo savā iedomātā ideālu valstī,
nekā zemes virsū, un tādēļ to ari laida mierā. Šo-
reiz turpretī visi it kā norunājuši sāka viņu izlietot

par savu joku mērķi, uz kam tos laikam visvairāk

pamudināja tas, ka minētais atjautīgais rakstnieks

pirmais par viņu bij zobojies. Un ja mednieks reiz

sācis dzenāt savu laupījumu, tad ir kvekšķi nekavē-

jas tam ar lielāko troksni gāzties virsū. Tā patlaban
kāds no tiem griezās pret dzejnieku, kurš ilgu laiku

nopietni bij aplūkojis savu zābaku.

„Bet sakāt jel, mīļo Valden, ko tad pie sava zā-

baka esat atraduši tik interesantu, ka uz tā lūkoja-
ties ilgāki, nekā mūsu dailaviņu spodrajās actiņās?

Jūs jau darāt visai mūsu sabiedrībai kaunu. Katrs

garāmgājējs jūs drīzās uzskatīs par nieku, kas ap-

brīno savu darbu, nekā par mūsu laiku lielāko dzej-
nieku."

„Ak, vai tad neredzat!" kāds cits iesaucās;

„viņš ir iemīlējies — un turklāt vēl nelaimīgi. Tādi

arvienu mēdz lūkoties uz zemi, ko tie uzskata par jo
drīzu atpestītāju no viņu mokām."

„A, tādēļ viņš ari grib izpētīt, ar kuru kāju jau

atrodās kapā."
„Bet kad jau nepavisam nevarat iztikt bez mir-

šanas, tad lūdzami nedarāt to tūlīt uz vietas, jo tagad
mums visiem tik jautri ap dūšu, ka pat pie labākās

gribas nespētum savam ģīmim dot skumju pilno iz-

skatu, kurš priekš tik bēdīga gadījuma vajadzīgs."

„Netraucējat jel viņu, mani kungi," rakstnieks

pēdīgi ļaucās starpā, „netraucējat, jo viņš patlaban
taisa kadu dzeju. Jūs redzēsat, ka drīzumā viņš

mūs_ pārsteigs ar sirdi aizgrābjošu poēmu par nabagu

puķīti pļavā, kura ziedējusi priekš kādas sārtvaidzi-

tes, un kuru pēdīgi kāda kāja neievērotu saminusi.

Jums jāzin, ka mūsu jaunais draugs iespēj pat no

prozaiskākās lietas iztaisīt ļoti poētisku līdzību, ta

ka vienalga, vai ņem rokā viņa dzejoli vai sīpolu —
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asaras tomēr birst pār vaigiem. Bet par to var

daudz ko brīnīties, jo priekš īsti varenajiem gariem

nav neviens priekšmets ne par augstu, ne par zemu."
Valdens nosarka kā meitene, ko noķer pie pir-

mās bučiņas. Citādi gan viņš neko daudz neiztaisīja

par viņu plānajiem jokiem, tikai tas viņam nepatika,
ka cilvēki sāk zoboties par viņa mīļo dzeju, kuri no

tas nekā neprot. Tādēļ viņš, pieri saraucis, drusku
skarbi atbildēja:

„Jūs maldāties, kungi, es netaisu dzejoļus, pa-

visam otrādi, es apbrīnoju savu zābaku, ka tāda ni-

cināta lieta tomēr tik varens ierocis, ar ko spētu no-

mīt ikkatrai čūskai mēli,' ja tā gribētu man iedurt

papēdī."
īsu brīdi viss palika klusu. Tādu valodu viņi no

sapņotāja Valdena nekad nebija dzirdējuši un uzska-

tīja to tādēļ platām acīm.

Bet rakstnieks bij jau apķēries Valdenam ap

kaklu un bučoja to, teikdams, ka tas esot viņa pirm-
dzimtais joks, ko vajagot saņemt ar sevišķu godu,

tāpat kā Ābrahama namā valdījuši lieli prieki par

ilgi gaidītā pirmdzimtā ierašanos.

„Bet, mani kungj," viņš sacīja uz citiem, Jums

es dodu to padomu, turpmāk mūsu jauno draugu
laist mierā, jo citādi, kā paši dzirdējāt, viņa zābaks...

bet, pardon!
... Sašķindināsim labāk glāzes uz šo

tik brīnišķīgo joku, taī cietā cerībā, ka tas nepaliks
vienīgais, jo citādi tam aiz gara laika būtu jānobei-
dzas... Sveiki!"

Glāzes skanēdamas sasitās kopā. Senākā jautrī-
ba atkal bij atgriezusies šaī pulciņā.

Drusku savrup no tā stāvēja divas jaunavas, ku-

ras vērību augstā mērā grieza uz sevi.

Lielākā no abām bija ļoti daiļa, piemīlīgu augu-

mu, melniem matiem, tumšām, gariem plakstiņiem
apēnotām acīm, smalku, paslaiku deguntiņu un mazu

sārtu, drusku nicīgi sakniebtu mutīti. Kādā viesīgā
vakarā mūsu dzejnieks bij salīdzinājis viņas acis ar

tumšām niedrām apēnotiem neizdibinājamiem eze-

riem, un viņas mutīti ar patlaban uzplaukstošu rožu
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pumpuru. Mēdz gan teikt, ka dzejnieki vienmēr me-

lojot; bet šoreiz tam itkā par brīnumu bij pilnīga
taisnība. Tomēr viņas īstais daiļums neatradās vis

tanīs, bet viņas apbrīnojamā vaigu krāsā, kas pilnīgi
līdzinājās sniegam, kurā izkaisītas rozes, jo koši sār-

tais sarkanums nekad no viņas ģīmja neizzuda. No

tā gan visi rakstnieki mēdz pļāpāt, bet sadzīvē tas

atrodams ļoti reti. Smaidot starp viņas lūpām parā-

dījās divas rindas pērļu baltu zobu.

Otra bij drusku mazāka, ari slaiku augumu, brū-

nām, drusku dziļāk gulošām platām acīm un bālu se-

jiņu, pār kuru tikai retumis pārlaidās viegls sār-

tums; skaista viņa nebij, ja, to nevarētu pat nosaukt

par smuku, kad viņas dzīvajos vaibstos neatrastos

kas sevišķs, kas to ar savādu burvīgu košumu tā

daiļot daiļoja. It neviļus apskatītājam uznāca domas,

ka tā viņas šķīstā dvēsele, kas viņas ārieni tik skai-

sti garīgi izrotāja, it tāpat, kā gaisma ari ir tā, kas

puķēm dod īsto košumu.

Abas bija draudzenes jau no bērnu dienām.

Anna — tā skaistāko sauca — bij bagātu vecāku

bērns, jau no pašas bērnības paradusi dzīvot pilnībā
un darīt, kā pašai patīk; Klāra turpretī bij dzimusi

nabaga istabiņā, jau no mazām dienām iepazinusies

ar ciešanām un grūtībām, un tikai pēc ilgas cīņas ar

sadzīves rūpēm un raizēm iespējusi nolikt skolotājas

eksāmenu, lai varētu godam pelnīt savu ikdienišķo

maizi. Klāras tēvs gan bij bijis tikai Annas tēva

dvorņiks, un tomēr pēdējā ne tik vien sagājās ar

viņu, kā ar savu mīļāko draudzeni, bet veda to ari,

ja tik viņa bij ar mieru, sev līdz visās smalkajās sa-

biedrībās, kurās pati gāja. Tas parādīja visgaišāki,
ka Annas sirds laba, kaut gan viņa izturēšanā un do-

mās caur greizo audzināšanu bij palikusi xtāda, ka pat

viņas labākie draugi to nosauca par ērmotu.

Tagad viņas, atraidījušas visus dancotājus, kuri

iepriekš mūzikas sākšanai nāca tās uzaicināt, bija ie-

sākušas it dzīvu sarunu.

Par ko viņas runāja? Mans Dievs! par ko tad
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citu jaunas meitas medz runāt sava starpa, ka par

jauniem vīriešiem.

„Man nudien žēl nabaga Valdena," mazākā sa-

cīja. „Skaties jel, Anna, kā viņi to atkal zobo. Es

nesaprotu, kas viņiem par patikšanu aiztikt cilvēku,

kurš tiem nedara nekā ļauna."

„Vai tad tu neredzi, mana dūšīgā nelaimīgo aiz-

stāve," Anna atteica, „ka viņš pats caur savu izturē-

šanos tos uz tam kā kārdināt kārdina? levēro tikai,
kā viņš tur sēž — kā dzīvs krusts uz aizliegtiem
ceļiem, ar virsrakstu: Te nedrīkst smieties!"

~Bet viņš mācītajā amata kandidāts, un tadeļ es

neturu par vajadzīgu, ka viņš izturās tikpat pārgal-
vīgi -"

„Ak tu svētā vientiesība!" Anna skaļi smieda-

mās pārtrauca. „No pārgalvības jau te vēl nemaz

nav runa
... to ar' neviens no viņa neprasa ...

Bet

lai viņš ari neaizliedzas visai jautrībai, kas jaunam
cilvēkam nemaz nepieklājas ...

lai nesēž dažreiz pat

jautrākajā pulciņā kā līķa runas turētājs kapsētā.
Priekš tam viņam diezgan laika, kad būs iecelts par

mācītāju. Es nevaru ieredzēt tādu par daudz svētu-

līgu, nevainīgu izlikšanos. Paskaties tikai, kā viņš
atkal tur sēž, kā kad patlaban gribētu izgudrot tais-

nāko ceļu, pa kuru visīsākā laikā ietikt debesu val-

stībā!"

„Tu zini, cik man nepatīkami, kad zobojas par

tādām lietām. Aiztiec visu, bet liec vismazāk mierā

lietas, kuras citiem dārgas un svētas."

«Atjauj, mīļā Klāra, bet tu neizšķir lietu no

personas. Tu taču man nekādi nevari pārmest, ka

esmu gribējusi likt novārtā lietas, kuras tu sauc par

dārgām un svētām; es tev nebūt neesmu devusi ie-

meslu, mani uzskatīt par frivolu; es tikai gribēju iz-

teikt savu īgnumu par personām, kuras zem šādas

izturēšanās lūko apslēpt savu tukšgalvību un kuras

man taisni tādēļ izliekas nicinājamas."
. „Ja, tev!"

„Man? Vai tas apvainojums?"
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_„Nē, Anna — piedod! Bet tu esi pavisam tāda

savada, tada —"

„Un es esmu lepna uz šo savādību. Pasaulē jau

tā par daudz cilvēku, kuri dien' par dienu vairāk

neko nezin, kā no rīta izcelties, visu dienu citiem pa

prātam runāt, izlikties par tik labiem kā eņģeļiem
un vakaros atkal līdz ar gaiļiem iet gulēt, tā ka

diezgan patīkami, ja atgadās kādi izņēmumi no vis-

pārīgas kārtības, kas šai vientulīgajai dzīvei dod

drusku pārmaiņas. Tādēļ es ari smejos, kur citi

raud, un kur citi raud, tur es atkal smejos; tā tad iz-

nāk, ka vienmēr jautri izeju caur pasauli. Es pār-
vēršu dienu par nakti un nakti par dienu, apmeklēju
teātrus, koncertus un balles, satiekos ar atjautīgiem
cilvēkiem un priecīgi izdzīvojos, kamēr citi guļ, kā

kad tiem pēc nāves nebūtu diezgan vaļas to darīt.

Tu laikam turēsi mani par lielu bezdievi, kad apgal-
voju, ka nebūt nav aplami, ja cilvēks ievēro, ka tas

tikai vienreiz dzīvo pasaulē."
„Bet tu samaitā caur tam savu veselību."

«Uzskati papriekš mani, un tad runā tādus nie-

kus," Anna lepni sacīja.

„Ja, tev taisnība," Klāra_ nopūtās, „tavs ziedo-

šais izskats liecina, ka miesīgi neko caur tam ne-

zaudē —"

„Bet garīgi," otra pārtrauca, „tu gribi teikt, tur

tu brauc samaitāšanā iekšā ar četriem zirgiem. Ak,

atstāj labāk savus atgriešanas mēģinājumus, mani tu

tikpat nepataisīsi labāku, nekā es esmu. Apmierinā-

jies ar to, ka pati piederēsi pie izredzētajiem."

„Ak, tu zobojies tāpat par visu, kā Krastiņa

kungs."

„Un tas man pie viņa it īpaši patīk, ka viņš kaut

kuru muļķību, ko kāds izrunājis vai padarījis, tūliņ
neatzīst par labu. Šodien viņš izlieto savas zobgaļa
dāvānas, lai varētu Valdenu, kurš nezin kādēļ turas

par lielu dzejnieku, drusku izdziedināt no viņa iedo-

mības."

„Un vai tas ir pareizi? Daba_ apdāvina cilvēkus

ar šo diezgan aso prātu tikai tādēļ, lai ar to grozītu
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ļaunumu, netaisnību un dūšību, bet nevis uzbruktu tā-

diem, kuri paši par saviem ceļiem mēģina tikt pie

gaismas —"

„Kurā kontraktā tad tas ir norakstīts?"

„Zobojies vien! Bet kad tu Valdenu izzobo kā

dzejnieku, tad tas izskaidrojams tikai caur tam, ka

neesi neko no viņa rakstiem lasījusi, ja tu pati būtu

pārliecinājusies un neklausītos uz tādiem, kuriem pa-

tīk vienīgi pašu gudrība, tad tu spriestu pavisam ci-

tādi."

„Ak, tu topi garlaicīga, kad par daudz gudri

gribi runāt. Atstāsim labāk to. Mēs jau tikpat ne-

vienosimies. Saki man labāk, kā tev Krastiņa kungs
citādi patīk?"

„Es nesaprotu —"

„Nu, tad — vai tu viņu ņemtu par vīru?"

„Nē'"
L'Kādēl?"
„Tadej ka viņu nemīlēju."
„Es jau teicu — tu esi par daudz vientiesīga.

Tu runā no mīlestības tāpat kā sešpadsmit gadu vecs

skuķītis. No mīlestības vien nevar dzīvot. Tavas

romantiskās idejas labāki derētu kādā romānā, nekā

dzīvē. Bet apmierinājies, tevi viņš ari nemaz ne-

precēs."

„Tad viņš dara ļoti prātīgi, jo citādi viņš tiktu

atraidīts."

„Viņš pieņemts par N. avizes redaktoru... un

viņam ar savām gara dāvānām bez šaubīšanās

priekšā liela nākamība, tā kā pat ievērojamākās
meitenes mūsu pilsētā justos pagodinātas, ja viņš

kādu no tām bildinātu. Ja nu nemaldos, tad varētu

tev kā pirmajai pateikt, ka viņš nodomājis saderi-

nāties^"
„A! viņš saderināsies?"

„Ja, un vēl šodien."

„Tu mani pārsteidz!"
„Tu brīnīsies vēl vairāk, dzirdēdama, ka es bušu

šī apskaužamā —"

„Un kā tu nāci uz tādām domām?"
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„Vakar man nejauši izspruka jautājums, kādēļ
viņš neprecas. „Rītā, jaunkundze," viņš gluži no-

pietni atteica, „rītā es saderināšos, un jūs būsat

pirmā, tas dzirdēs manas brūtes vārdu.""

„Un vairāk neko?"

„Vairāk nevajag."
„Man izliekas, ka tu esi lētticīga."

„Saproti: jūs būsat pirmā, kas dzirdēs manas

brūtes vārdu. Kā nu gan tas varētu notikt, ja es

pati tā nebūtu?"

„Es tomēr šaubos."

„Tas pierāda, ka tu nezini, cik lieli draugi mēs

abi esam. Tā kā mēs viens ar otru stāvam, tad varu

to uzskatīt par pilnīgu mīlestības izsacīšanu."

„Tiesa gan, jūs jau abus kopā vien redz. Bet

es domāju, ka tu Valdenu —"

„Kā tu uz tam nāc?"

„Tu jau viņu nekad neatraidīji —"

„Vai tādēļ, ka vienmēr pacietīgi esmu uzklausīju-
sies viņa ūdeņainos komplimentus, kurus tas laikam

izlasījis iz kādiem romāniem, jau pēc tavām domām

esmu viņam devusi kādas tiesības uz sevi? Vai tad

viņš vienīgais, kas ap mani lakstojas? Vai visi vīri

neguļ man pie kājām? Aizliegt es viņiem to taču

nevaru, un tādēļ man to mīlestības parādījumi mie-

rīgi jāpanes. Turpretī pilnīgi manā varā stāv, kādu

no viņiem izvēlēties par dzīves biedri, — tā tad ar'

izvēlos to, pie kura man cerama vislabākā nākamība.

Saki pati, ko tad lai ar Valdenu īsti-iesāku? Ar cil-

vēku, kam nav ne vietas, ne činas? Un turklāt vēl

klajš noslēpums, ka viņš nav nekāds liels gudri-

nieks. Daži gan saka, ka ar muļķa vīru esot ļoti
mierīga laulības dzīves

...
bet es par to pateicos

...

brr!"

„Jau trešo reiz tu šodien Valdena kungam aiz

muguras no viņa tik nicinoši runā," Klāra sirdīgi ie-

saka, vienmēr vairāk iekarzdama. „Tas _ir_ ļoti
smuki, nopēli cilvēku, kas pats nevar aizstāvēties!

Bet jūs visi tikai tādēļ tā no viņa runājat, ka jūsu

prozaiskā daba nemaz neiespēj viņu saprast, ka ne-
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esat lasījuši viņa dzejas, kurās izteiktas tik jaukas
un dziļas domas. Zināms, kad uz reizi tās nevarat

saprast, tad jums visvieglāk, tās nosaukt par muļķī-
gām. Jūs tikai esot tie gudrie — Krastiņa kungs,
kas vietā un nevietā par visu zobojas, un tu, kas ar

visiem vīriešiem koķetē —"

„Ko tu sauc par koķetēšanu, tas nav vairāk ne-

kas, kā kādas no dabas dotas īpašības izlietošana,

lai savu skaistumu citiem Dieva radījumiem par pa-

tikšanu pavairotu. Pret šādu izskaidrojumu, man

šķiet, ir tev nekas nebūs pretī."

„Ai, izskaidro tu man, kā gribi! Bet nepareizi
tas tomēr ir, ka tu Valdenam papriekšu dodi cerību,

esi pret viņu tik laipna, un tiklīdz gadījies kāds, kas

pēc tavām domām labāks, tad tu tūlīņ to nozaimo!

Zināms, tā dara gudrie ļaudis!"
Klāra to visu izteica vienā noņēmienā. Viņa

bij stipri iekaisusi un tagad izskatījās patiesi skaista.

„Re, re!" Anna brīnīdamās iesaucās, ~cik de-

dzīgi tu šo Valdenu aizstāvi! Tas modina manī pa-

visam ērmotas domas!"

„Tā es aizstāvu katru, kam aiz muguras dara ne-

taisnību. Un par ko brīnīties tikai tev vien iespē-

jams!"

„Nu, nu!" Anna sacīja, viņai aiz smakra ķerdama
un tās vispāri nosarkuš osejiņu uz augšu paceldama.

„Skaties man acīs un saki taisnību! — Tu esi iemī-

lējusies šai dziļajā, nesaprastajā dzejniekā? Vai ne?

Ne, ne — nemēģini vis izrauties, es tevi tik viegli
nelaidīšu vaļā. Vai ne, tu viņu tā īsti, patiesi un

karsti, no visas sirds un dvēseles mīli?"

„Kā tu nu tā no manis vari domāt —" Klāra sto-

stījās un būtu vēl vairāk nosarkusi, ja to būtu ie-

spējusi.

„Ai, tu romantiskā galviņa!" Anna šķelmīgi sa-

cīja, viņas matus glaudīdama. ~Tad tu mīli šo dzīvo,

svēto, gudro priecas mācītāju?"
„Bet kad es tev saku —"

„Redzi, tu nevari man acīs skatīties — tu ne-

runā taisnību! ... Nu, nebaidies neko, tavu mīļāko
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es tev nenokoķetēšu, cik ļauna ari citādi neesmu.

Tiklīdz to satikšu, tūlīņ tam pateikšu, kur atrodas

kāda maza meitenīte, kura viņu tik sirsnīgi aiz-

stāv —"

„Bet no Dieva puses, Anna! kad es tevi lūdzu —

vai tu gribi darīt mani nelaimīgu?" Klāra iesaucās un

palika piepeši bāla.

„Nu, nu, nebaidies, jel tik briesmīgi! Es teikšu

viņam, ka tu viņu nepavisam nevari ieredzēt, ka tu

viņu aprunā — visu ko tik tu gribi Bet kas

tas ? A'!"

Skaļš taures zignals patlaban atskanēja, vēstī-

dams, ka jauna deja iesākas.

Kungi steidzās šurp un turp, kundzes uzlūgdami
uz deju.

Pats Krastiņš bij atšķīries no saviem biedriem

un tuvojās abām runātājām.

Piepeši pēc kāda brīža ir Valdens, laikam pamo-

dies no saviem sapņiem un noskārtis, kas notiek, uz-

šāvās stāvus un devās šurp.

Pie Valdena patīkamajām īpašībām piederēja ari

tā, vienmēr un visur nākt par vēlu. Tā ari šoreiz

viņš palocījās priekš skaistās Annas taī pašā acu-

mirklī, kad tā jau ņēma Krastiņa roku un griezās
aiziet uz dejas vietu.

„Vai drīkstu lūgt, cienījamā jaunkundze?"

„Qauži nožēloju, mīļo Valden," Anna smējās,

„bet kā redzat, tad jau esmu uzaicināta. Jums ari

vienumēr tā nelaime, ka nākat par vēlu. Man šķiet,
ka reiz aizmirsīsiet pat nomirt un tad staigāsiet pa-

saulē apkārt, kā mūžīgais Žīds. — Bet tur ir mana

draudzene — jūs jau viņu pazīstat — uzaicinājāt

viņu, tomēr pasteidzaties, ka atkal nenākat par

veļu... Un tagad atvainojat."
Viņa aizgāja ar Krastiņu.
Valdens paskatījās tiem brīdi pakaļ, pieri grum-

bās sarāvis, — tad viņš piepeši apgriezās uz to pusi,
kur Klāru bij redzējis?

Bet ir tā jau bij pazudusi; jaunais kungs ar zel-
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tīto pensneju bij viņu īsi pēc Annas aiziešanas uz-

aicinājis un aizvedis projām.

„Kad ne — ne!" Valdens murmināja; „jo labāki,
tad nedejošu nemaz."

Tomēr pēdīgi ir viņš lēniem soliem aizgāja uz to

pusi, no kurienes muziķa atskanēja.
Tur nonācis viņš redzēja, ka Krastiņš ar Annu,

apdejojis vienreiz apkārt pa mauriņu, atkal atstāja

dejotāju rindas un rokās saķērušies nāca tam pretī.

„Jūs esat ļoti viegls dejotājs," Annakoķetēdama
sacīja.

„To, jaunkundze, nebūt nevaru uzskatīt par

komplimentu," Krastiņš pavīpsnodams atteica,

„viegls dancotājs tikai var būt vienīgi viegls cil-

vēks."

„Vārdu cīņā jau ar jums nevaru ielaisties, jo
tad vienmēr tikšu pārspēta, to zinu — bet no tam

gribu pārliecināties, vai tad tiešām esat tik viegls,
kā jums glaimoju, — pamēģināt tādēļ, vai varat mani

noķert —"

To sacījusi, viņa ātri izrāvās no tā rokas _un
viegli kā putniņš aizskrēja projām pa zaļo krūmu

starpu.
Krastiņš smiedamies devās viņai pakaļ, mēģinā-

dams to sagūstīt; bet tā prata ik reiz tik veikli iz-

locīties, ka tas viņam neizdevās.

Te notika kaut kas, kas Valdenam visas asinis

sadzina pret sirdi, tā ka tas palika gluži bāls kā pa-

pīrs, kuru tik bieži aprakstīja ar saviem dzejoļiem.

Viņa tuvumā Annai piepeši, kaut gan tur bij gluži
līdzena vieta, sametās kāja; tā kā likās, vairs ne-

varēja saturēties un paslīdēja gar zemi. Un tas na-

baga zēnu līdz nāvei sabaidīja.

Krastiņš turpretī nemaz nesatrūkās, pavisam

otrādi, ja, viņš pat nesteidzās tai palīgā, lai varētu

to atkal uzcelt, bet palika gluži mierīgi stāvot, skali
smiedamies.

„Tas bij ļoti brangi izdarīts, jaunkundze!" viņš

iesaucās. „Gaužam brangi! Laikam jau to vairāk

reiz bijāt izmēģinājuši — citādi tas taču tik labi ne-
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būtu izdevies. Nemaz nebūtu ticējis, ka apgāšanas
ari varētu izskatīties tik jauki! fiahaha!"

Un tā ka ir Valdens, kas no tā brīža bij gluži
kā apstulbis, nejaudāja doties tai palīgā, tad Annai

galu galā cits nekas neatlika, kā pašai atkal uzcel-

ties.

Tikai tagad Valdens cik necik nāca pie sama-

ņas, piesteidzās tai klāt un prasīja drebošu balsi, vai

viņa neesot sasitušies.

Annas acis zvēroja un lūpas raustījās no aiztu-

rētām dusmām.

„Neprasat jel tik muļķīgi!" viņa atteica. „Būtu
labāki bijis, kad būtu man palīdzējuši, bet jūs stāvē-

jāt tur kā — Dodat man labāk roku un pavadāt
mani!"

Viņa saķēra tā roku un rāva viņu sev līdz. Val-

dens atļāva ar sevi darīt, kas tai vien patiktu.

Kādu gabaliņu pagājis viņš pamanīja, ka Anna

pagrieza galvu atpakaļ; ir viņš paskatījās. Kra-

stiņš vairs nebij redzams.

Anna atkal sarāva pieri. Bet drīz viņa, kā li-

kās, apdomājās citādi, jo viņai ģīmis piepeši pār-
vērtās un kļuva atkal it jautrs un laipns.

„Kādēļ tad palikāt tik klusi?" viņa prasīja.

„Esmu vēl loti sabijies par nelaimi, kura jums
atgadījās."

„Patiesi? Jūs laikam ari jokojaties," viņa sacīja,

to no sāniem uzskatīdama.

„Ticat man, jaunkundze — tagad vēl visa sirds

trīc."

„Patiesi?"

„Es biju pirmak tak laimīgs —"

„Par_ko?"
„Tadel ka redzēju zvaigzni gaiša dienas laika—"

„Jūs laikam atkal sapņojat," viņa teica to pla-
tām acīm uzskatīdama.

„Nē, jaunkundze, jūs esat mana zvaigzne, kas

ar savu spožumu apgaismo manu dzīves ceļu. Do-

mājaties nu, cik nelaimīgs uz reiz kļuvu, redzēdams,
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ka šī zvaigzne piepeši taisās mani atstāt pilnīgā
tumsā un noiet —"

„Jūs laikam gribējāt teikt: nokrist. Es jau sa-

cīju, ka zobojaties par manu kritienu."

„To es nemūžam nedarīšu, jaunkundze. Es tikai

gribēju zīmēties uz to, ka parādāt Krastiņam tik lielu

laipnību, izturaties pret viņu tik draudzīgi, tik —"

Vira apstājās uz vietas.

„Un kādēļ lai to nedarītu?"

„Tādēl nē, dārgā Anna," viņš sacīja, saķerdams
tās roku, „ka jūs mīlu, ka esmu jūs mīlējis no tā

brīža, kad jūs ieraudzīju. Tikai jūsu daiļais tēls ir

stāvējis man priekšā, tikai uz jums esmu domājis

dienā un naktī; tikai uz jums domādams esmu atra-

dis savas jaukākās idejas, tikai no jūsu acīm esmu

smēlies dūšu un spēku, panest visas grūtības un cie-

šanas. Un tomēr es neuzdrošinātos jūs lūgt, lai topat

par manu mīļotu sievu, ja būtu bez cerības tāpat kā

senāk, un kaut ari desmit reiz redzētu, ka citi mē-

ģina man nolaupīt jūsu daiļo sirdi. Nē, Anna, laimes

māte man pēdīgi tomēr uzsmaidījusi, izrāvusi mani

no bēdu un rūpju nagiem — kāds no mana nelaiķa
tēva draugiem, — lielas dzimtmuižas īpašnieks, ku-

ram ari patronāta tiesības, ir gādājis, ka mani iecel
viņa draudzē par mācītāju, viņš solījās, drīzumā pats

te ierasties, un man ziņot manu galīgu apstiprināšanu.

Tādēļ,,Anna, topat par manu sievu! Es mīlēšu jūs

arvienu kā līdz šim. Ak, Anna, kad jūs zinātu, kā

jūs esmu mīlējis! Tā neviena sieva vēl visā pasaulē

nav mīlēta. Bagātību un greznu dzīvi nevaru jums

sniegt, bet patīkamu un cienītu stāvokli, kā ari sirdi,

kura ar prieku ļautos priekš jums pāršķelties. Esmu

kluss, lēns, jūtīgs cilvēks, un šis apstāklis jums dod

drošību, ka ari jūsu vēlākā dzīve pie maniem sā-

niem būs laimīga. Neļaujaties pievilties no Krastiņa

spožās ārpuses, viņš tomēr ar jums jokojas, viņš jūs
nemīlē. Tādēļ apdomājat, jo dzīve še pasaulē nav

vis tāda, ka varētu bez briesmām atstumt krietnu

patiesu draugu. Ak, Anna, sakāt tikai vienīgo vār-

diņu, ka mani mīlat... nedarāt mani nelaimīgu ...
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nākat man līdz uz vientulīgo mācītajā muižiņu tur

savas dienas klusā laimībā nodzīvot!"

Ne vaibstu nesavilkdama Anna bij klausījusi uz

viņa runu; viņas mierīgā vaigā ne manīt nemanīja,

kādu iespaidu šie vārdi uz viņu darīja. Pēdīgi vi-

ņas lūpas atvērās un viņa sacīja tik dzestri, tik rāmi,
kā kad nekas nebūtu noticis:

„Jūs esat ners, kandidāta kungs!"

Ar šiem vārdiem viņa atgrieza tam muguru un

aizgāja lepni projām.

Valdens stāvēja kādu brīdi itkā savām ausīm

neticēdams — saļima tad kā salauzta niedre aiz kāda

krūma, kuri izbraukuma vietu no visām pusēm ie-

žogoja, apklāja seju ar abām rokām un lielas asaru

lāses spiedās caur viņa pirkstiem.

Klāras dejotājs pavadīja viņu atpakaļ uz savu

agrāko vietu, pie kam tiem bija jāiet garām gar va-

ļējiem dārza vārtiem, pa kuriem patlaban divas dā-

mas, viena jauna, otra veca un kāds vecs stalts

kungs ienāca iekšā. No piespraustajām zīmēm va-

rēja redzēt, ka tie ari zaļumu viesi. Jaunais švīts ar

pensneju, savai dāmai nopietni izskaidrodams, kāda

krāsa pie viņas ģīmja labāki stāv, nebija diezgan uz-

manīgs un sadūrās ar ienācēju, pie kam pēdējais tam

stipri nomina kāju.

Runas pavediens pārtrūka, pensnejs nokrita no

deguna un viņš sarāva kāju uz augšu, caur ko tas

izskatījās pēc stārķa, kurš savā ligzdā patlaban
taisās uz dusu.

„Mans kungs, jūs nomināt man kāju," viņš aiz-

kaitināts pakšķināja.

„Lūdzu atvainojat, bet jūs paši bijāt neuzma-

nīgi — šī jaunkundze — bet Alida, vai tad tu vairs

nepazīsti savu draudzeni; savu skolotāju un audzi-

nātāju? — Tā jau tava Klāra!"

Jaunā dama apgriezās.
,

~Ak, Klāra, mana Klāra!" viņa iesaucās. „Kads
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priecīgs pārsteigums!" Un abas draudzenes metās

viena otrai pie krūts.

Mūsu švīts bij pa to starpu savu nomīto zābaku

rūpīgi noslaucījis ar ķešas lakatiņu, pensneju atkal

uzcēlis sava augstajā stāvoklī, ūsiņas, kuras bija gan-
drīz tikpat lielas kā viņa uzacis, sabraucījis uz augšu,
kādu brīdi noskatījies uz grupu savā priekšā un pēdīgi
aizgājis, pie sevis cieti pārliecināts, ka atstājis loti

varenu iespaidu.

„Bet caur ko tad man tas prieks, jūs te pilsētā
atkal redzēt?" Klāra jautāja pēc vispārīgas apsvei-
cināšanās.

_

„Tēvs gribēja uzmeklēt mūsu jaunievēlēto mā-

cītāju Valdenu un mēs atkal braucām līdz, lai dabū-

tum kādu dienu jautrāki padzīvoties. Tu jau zini,
ka uz laukiem dzīvojam kā pilnīgas vientules, jo ap-

kārtējās muižnieku familijas neatzīst mūs par diez-

gan cienīgiem, uzņemt savās aprindās. Laikrakstos

mēs nu lasījām, ka šodien lielā biedrība izbrauc za-

ļumos, tādēļ, pilsētā ieradušies, tūlīņ devāmies te

šurp, jo cerējām Valdenu un tevi še atrast. Un redzi,

ka vismazāk puse no šās cerības ir piepildījusies.
Bez tam, mīļā Klāriņ," Alide iečukstēja tai ausī,

„mums vēl kāds svarīgs nolūks, ko tev kā pašai

pirmajai pateikšu — redzi, es šodien saderināšos."

„Ā, vēlu no visas sirds laimes!"

„Bet diezin vai Valdens maz te atronas?" Alides

tēvs prasīja.

„Valdens? Vai viņš dzejnieks?" Klāra jautāja.

„Ja, diemžēl; tik labam cilvēkam gan tādu ne-

laimi nebūtu vēlējusi," Alide atbildēja. „Vai tu viņu

pazīsti?"

„Ja — tas ir —" Klāra stostījās. „Viņš ir tei-

tan."
_

„A, tas ir labi, tad jau mes viņu satiksim."

„Bet diezin vai viņš neaiziet projām, jo kā liekas,
viņam te tā kā nepatīk. Ja jūs vēlaties, es apskatī-
šos, vai nesatikšu kādu pazīstamu, kas viņu lai at-

ved šurp."
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„Labi, mans bērns. Mēs paliksim tikmēr tepat

un apskatīsimies, kā dejo."
Klāra drīz pazuda aiz krūmiem.

Valdenu atstājusi, Anna atgriezās atpakaļ pie
dejotājiem. Viņai neienāca ne prātā, cik nelaimīgu

tā kādu cilvēku darījusi caur savu skarbo atraidī-

jumu. Bildinājumu iedomādamās viņa tikai nicīgi

pavīpsnāja. Viņa lai ietu garlaikoties vientulīgajā
mācītāja muižiņā, un turklāt vēl ar tādu vīru, no kura
neturēja nekādas lielas lietas. Nē, ne mūžam! Priekš

tam viņa nebij dzimusi. Bet pirmējais notikums ar

Krastiņu ari tai darīja rūpes. Tā tas nekad pret

viņu nebij izturējies. Vienumēr tas bij viņu vairāk

ievērojis, nekā citas meitenes, vienumēr pret viņu

izturējies sevišķi laipni un visur uzmeklējis viņas tu-

vumu, tā ka ar laiku abu starpā bija nodibinājusies
it cieta draudzība, kuru citi un pēdīgi ari viņa pati
sāka uzskatīt par mīlestību, jo pasaulē vēl pat eman-

cipētos ļaudīs uzglabājies aizspriedums, ka draudzība

starp vīrieti un sievieti nemaz nav domājama. Un

tagad? Bet Anna mēģināja no sevis nokratīt visas

nepatīkamās domas. Tas jau nemaz nevarēja būt!

Vai tad viņš varēja visā pilsētā atrast vēl kādu jau-

trāku, skaistāku un apdāvinātāku meiču par viņu?

Viņu jau vajadzēja mīlēt, vai gribēja vai ne. Un vai

visi vīrieši to ari nedarīja? Viņai vajadzēja tiem

tikai drusku uzsmaidīt, un tie visi gulēja pie viņas

kājām. Bet pārliecināties viņa tomēr gribēja, viņa

gribēja aplinkus to izjautāt, kādēļ netur sava solī-

juma, ka šodien pateiks tai savas brūtes vārdu. Kur

viņš tagad gan atradās? — A, tur jau viņš stāvēja!

Anna neizlikās nemaz, kā kad viņu bet sle-

peni tomēr šķielēja uz to pusi, vai viņš nenāks šurp.
Un patiesi! Tiklīdz Krastiņš to bij pamanījis,

viņš tūlīņ tai tuvojās.

„Kur tad jūs nabaga Valdenu likāt, jaunkundze?"

viņš prasīja jautri kā arvienu.

Anna neatbildēja nekā.

„Vai jūs vēl uz manis dusmīgi?"
„Man priekš tam nebūt nav iemesla."
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„Vai jums priekš tam iemesls vai ne, to negribu
izpētīt, bet ka jūs patiesi dusmīgi, to gan redzu.

Jaunkundz, jūs zināt, un to ari paši neesat lieguši, ka

esam draugi. Un draugi savā starpā jau nekad ne-

mēdz būt par daudz galanti. Šo pakalpojumu es gri-

bēju atļaut Valdenam, kurš mūs visu laiku bij uz-

lūkojis ar tik greizsirdīgām acīm, kā kad gribētu
mani izaicināt uz divkauju, un kurš bez tam vēl stā-

vēja jums daudz tuvāk. īekam es būtu spējis jums

tuvoties, jūs jau paši būtu izcēlušies. Vai tad es nu

varēju zināt, ka Valdens būs tik neveikls, un ne-

steigsies jums palīgā."
„Jūsu atvainojums pavisam vājš un klibo uz

abām pusēm; laikam nebijāt to vēl izmēģinājuši, tā-

dēļ tas jums tik labi neizdevās!"

„Ai, jaunkundze, kā jūs protat zoboties! Bet es

labprāt paciešu jūsu zobošanos, ja tikai man pie-
dodat."

~Es jums piedodu, ja man tūliņ apsolāt nākošo

damu deju."
„Jūs esat par daudz laipni, mani soda vietā vēl

aplaimodami."
„Ai, nedomājat, ka tik veikli tiksat vaļā — es jūs

tikmēr dancināšu, kamēr ceļos mezdamies mani lūg-
saties," Anna smējās.

„To jūs nekad nepanāksat."
„Kāpēc?"

„Tapec, ka paši mani aizraidisat projām."
„To es nekad nedarīšu."

„Nu, to mēs redzēsim."

Un iekams viņa spēja apdomāties, Krastiņš jau

viņu bij nobučojis uz vaiga.

„Jūs esat nepārlabojams, Krastiņa kungs," Anna

iesaucās, tam viegli iesizdama pa vaigu. „Tikko
jums piedots, te jau atkal grēkojat no jauna."

„Jūs jau nemaz nezināt, cik patīkami, kad no

tik skaistām lūpiņām dabon piedošanu — tas mani

vienumēr kā vilināt vilina ar grēkošanu."
„Ai, jūs šķelmis!" Anna smējās.

Tagad, tagad viņam vajadzēja nākt laukā.
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Bet Krastiņam, kā likās, nebij ne jausmas, ko no

viņa sagaidīja. Viņš pagriež galvu un klausās.

„Kā man liekas, tad šī ir damu deja," viņš teica.

„Laikam," viņa erīgi atbildēja.

„Tad lūgtuP'
_

Abi aizlidinajas projām.

Garām dejodams Krastiņš pamanīja pirmītējos

ienācējus, kuri vēl atradās taī pašā vietā. Viņš prie-

cīgi sarāvās un iesaucās:

„Ak, viņi jau ir iebraukuši!"

„Kas tad?" Anna prasīja.

„Nākat, jaunkundze, es jūs tūlīņ iepazīstināšu."

„Liekas būt jums ļoti patīkami pazīstami, ka

esat tik priecīgi."

„Tā ari ir, jaunkundze. Jūs atminēsaties, ka

vakar jums apsolīju, ka būsat pirmā, kas dabūs dzir-

dēt manas brūtes vārdu. Tagad ir pienācis bridis,
kur varu izpildīt savu solījumu — es iepazīstināšu
jūs ar savu brūti."

„Ar jūsu brūti?" Anna prasīja, piepeši tapdama
tik bāla, kā batista ķešas lakatiņš viņas rokā.

„Ja, tur stāv mana brūte, kāda tuvienes dzimt-

muižas īpašnieka meita. Mans mīlestības romāns ir

loti vienkāršs. Kā jūs zināt, mēs abi ar Valdenu

esam no vienas puses. Mans tēvs bij muižkungs pie

Alidas tēva — tā manu brūti sauc — un Valdena

tēvs bij mācītājs viņa draudzē. Es esmu bērns bū-

dams ar Alidu rotājies. Vēlāk izauguši mēs, kā jau
tas ne reti notiek, samīlējāmies un slepeni saderinā-

jāmies. Tagad, kur esmu dabūjis vietu, caur kuru
mana nākotne pilnīgi apdrošināta, gribu savu saderi-

nāšanos darīt atklāti zināmu. Bet lūk, viņi jau mūs

pamanījuši — tādēļ iesim, jaunkundze. Bet kas jums

kaiš? — jūs tik bāli! Vai esat neveseli?"

„Nē — man — nekas nekaiš —
bet atvainojat,

ka nevaru paklausīt jūsu uzaicinājumu. Gluži pie-

mirsu, ka esmu norunājusi ar kādu satikties, taisni

ap šo laiku — tādēļ ļoti' nožēloju — atvainojat!"
„Bet jaunkundze —"

Tomēr Anna nemaz vairs uz tā neklausījās, bet
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ar roku atmezdama steidzās projām, itka no ļauniem

gariem dzīta.

Krastiņš palika brīnīdamies stāvot par tādu ēr-

motu izturēšanos.

Vilšanās savās visjaukākajās cerībās bij Annas

sirdi pārņēmusi ar neaprakstāmām dusmām, visvai-

rāk jau tādēļ, ka viss bij nācis tik piepeši un negai-
dīti. Viņas baltie zobi sakodīja lūpas asiņainas,
sārtie asie nadziņi iekniebās dziļi baltajās plaukstās,
acis bija pusaizmiegtas un raudzījās, kā ar tumšu

miglu apklātas un viņas krūtis viļņoja. Viņai, viņai
tas varēja atgadīties! Visus viņa būtu varējusi sa-

plosīt aiz dusmām: šo viltīgo Krastiņu, kurš viņu tik

ilgi vazājis aiz deguna, viņa nepazīstamo brūti, kura
izjaukusi viņas cerības, un pēdīgi ari sevi pašu, ka to

dzirdēdama nespējusi savaldīties. Ko gan Krastiņš

varēja domāt no viņas savādās, neizprotamās iztu-

rēšanās un liegšanās, iepazīties ar viņa brūti? Vai

viņš no tam nevarēja uzminēt visu patiesību? Bez

šaubīšanās. To iedomādamās viņa ar kāju spēra uz

zemi. Bez tam jau viņa vēl bij Klārai visu izstāstī-

jusi. Ak, par to viņa maz ko iztaisīja. Klāra jau

nebija pļāpa, tā cietīs klusu. Viss būtu labi, ja tik

pirmīt būtu palikusi mierīga. To vismazāk vajadzēja

atkal izlabot. Bet kā?- Te viņai Valdens iešāvās

prātā. Tas nu gan viņai nemaz nepatika. Tomēr

cits nekas neatlikās. Ja viņa to tūlīņ stādīja priekšā

par savu saderināto brūtgānu, tad neviens nevarēja

iedomāties, ka viņa reiz cerējusi uz Krastiņu. Viņa

gribēja parādīt šim Krastiņam, ka par to neko neiz-

taisīja. Te viņa ari gan iedomājās, ka Valdenu pir-

māk tik skarbi un nicīgi atraidījusi. Bet to viņa ce-

rēja izlabot caur apgalvojumu, ka tikai jokojusi un

gribējusi to pārbaudīt. Ka Valdens tai tūlīņ ticēs,

par to viņa nešaubījās. Bet kur viņš tagad bija?
Kā viņa to pazina, tad tas laikam vēl atradās turpat,
kur to bij atstājusi. Viņa apņēmās tādēļ uz pēdām
to uzmeklēt.
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Pa tam Klāra bij ilgi veltīgi izmeklējusies, vie-

nam un otram izprasījusies, bet Valdenu tomēr ne-

atradusi.

Nekā nepanākusi tā beidzot griezās atpakaļ uz

savu agrāko vietu. Viņai bij jāiet caur bieziem krū-

miem. Piepeši tā apstājās. Viņai taisni tā izlikās,
kā kad būtu dzirdējusi lēnu šņukstēšanu.

Bet laikam gan viņa bij alojusies, jo cik nopietni

tā ari neklausījās, tad tomēr nekā nevarēja sadzir-

dēt. Jau viņa gribēja iet projām, te atkal atskanēja

skaņa, kura līdzinājās šņukstēšanai. Šoreiz viņa ne-

vīlās. Atri tā palieca zarus un skatījās cauri.

Otrā pusē tā ieraudzīja Valdenu, kurš bij at-

laidies dziļajā zālē un, galvu uz roku atspiedis, sēri

lūkojās pret debesīm, kamēr pār viņa lūpām brī-

žam skanēja it kā klusa, apslāpēta šņukstēšana.

Lielākās sāpes gan jau bija rimušas, tomēr skar-

bais, apkaunojošais atraidījums tam arvien vēl stipri

grauza sirdi. Viņš svēti nodievojās, nevienai sie-

vietei vairs nerunāt no mīlestības. Visas, visas viras

jau nebij labākas!

Klāras sirds sāka ātrāki pukstēt un rokas ma-

nāmi trīcēja.

Viņš cieta, viņš varbūt mocījās gaužās sāpēs un

viņa nedrīkstēja tās atvieglināt. Tā viņa tur stā-

vēja, krūmā ieliekusies, nezinādama, ko darīt.

Piepeši Valdens neviļus pagrieza acis un ierau-

dzīja bailīgos skatienus, kuri tik līdzcietīgi, tik mīļi

viņā lūkojās. No iesākuma viņš nesajēdza, vai tas

tiešām dzīvs radījums, jeb vai viņš tikai sapņo.

Klāra atskārta, ka viņa pamanīta. Slēpšanās vai

bēgšana tagad būtu izlikusies ērmota. Viņa atstāja

tādēļ krūmu un nedrošiem soļiem tuvojās Valdenam.

„Atvainojat — mans kungs —" viņa stostījās,

„ka jūs tā — tik piepeši iztraucēju — varbūt jums

nepatīk —"

„Pavisam otrādi, jaunkundze," Valdens bēdīgi,

bet laipni atbildēja, „noskumušajam arvienu patīk, ja

kaut kas to iztraucē no viņa sērajām domām, tā ka
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tās uz acumirkli spēj aizmirst. Daži gan to liedz,

bet es esmu piedzīvojis, ka patiesi tā ir."

..Ari jums ir skumjas?" Klāra pati tik skumji

vaicāja, ka Valdens pārsteigts to uzlūkoja.

„Ja, Valdena kungs," viņa sirsnīgi turpināja, ne-

tālu no viņa zālē apsēzdamās, „es neprasu vis aiz

prastas ziņkārības. Kad Dievs radīja sievieti, tad

Viņš to darīja tādēļ, lai vīrietim nebūtu vienam caur

dzīvi jāiet, tas ir, lai tam nebūtu savas dzīves die-

nas jāpalaiž skumjās un mokās, bez kā pie viņa sā-

niem atrastos radījums, kas spētu tās remdināt. Tā

tad sievas uzdevums, ir priecināt noskumušo, dzie-

dināt vātis, kuras sadzīves aukas un cīņas vīram si-

tušas, un saviem smaidiem aizdzīt visas viņa rūpes

un raizes, neievērojot to, vai tas pats viņai stāv tuvu

vai tāļu, vai tas svešs vai pazīstams. Tā es vis-

mazāk domāju. Un tagad," viņa smaidīja, „gribu iz-

pildīt šo svēto uzdevumu pie kāda nelaimīgā, kuru
nejauši uz sava ceļa esmu atradusi, vienalga, vai tas

pats par to ļaunojas, vai ne."

„Ļaunoties? Tikpat labi jau ari varētu ļauno-
ties par saules staru, kas arvienu vēl iespīd nelai-

mīgo būdiņās, kad citi iepriecinātāji un cits_ spo-

žums ir tam sen zuduši. Tomēr vienā ziņā, jūs, cie-

nītā jaunkundze, alojaties. Nevis tas, ko nupat iz-

teicāt, ir sievu uzdevums — tas būtu viņu uzdevums.

Bet kā viņas šo uzdevumu izpilda? Tagad sieva

vairs nav noskumušā iepriecinātāja, bet viņa skumju

cēlonis, nav vairs vāšu dziedinātāja, bet to ievaino-

tāja, nav tā, kas vīru glābj, bet kas viņu dzert postā

un izmišanā. Tiešām, pasaulē būtu daudz laimīgāka
dzīve, ja sieviešu tanī nebūtu!"

„Apdomājiet vispirms, Valdena kungs, iekam tik

bargi spriežat. Vai tādēļ, ka varbūt esat sastapušies

ar pāris sievietēm, kuras savam vārdam un dzimu-

mam dara kaunu, jau varat nosodīt visas. Ko jus

par piemēru sacītu no dārznieka, kas, atradis ābele

divi vai trīs no tārpiem iegrauztus augļus, tūlīt visu

ābeji nocērt. Jūs viņu droši nosauktu par pār-

steidzīgu."
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„
Varbūt jums taisnība, ka esmu pārsteidzīgs. Bet

pārliecināt mani tomēr nepārliecināsiet, jo mani pie-

dzīvojumi runā tam pretī — es neesmu pasaulē sa-

stapis vēl ne vienu pašu sievieti, kura cik necik lī-

dzinātos jūsu ideālam. Vienīgi sievietes pašas vai-

nīgas, ka manī par tām cēlušās šādas domas."

„Un kur tad mani pieskaitāt?" Klāra smaidī-
dama prasīja: „mani, kas esmu nākusi jūs ieprieci-

nāt un izklīdināt jūsu sēras?"

„Jūs, jaunkundze? Jūs manas domas nekā ne-

grozāt, jo jūs neesat sieviete — jūs esat eņģelis."

„Redzat, vai nebij labi, ka jūs uzgāju? Jūsu

skumjas caur tam zudušas — jo nu atkal varat jo-
kot."

„Es nebūt nejokoju," Valdens bēdīgi sacīja, „es

runāju gluži nopietni. Manas skumjas ir jūs nevarat

izklaidēt, man neviens nevar līdzēt."

Klāra uzskatīja viņu pārmetoši.
„Es nemaz nesaprotu, kā cilvēks tā var runāt."

viņa tad sacīja, „es pat nesaprotu, kā tad, kad vis-

apkārt atskan jautrība un prieki, var nosēsties kaktā

un nokārt galvu. Sakāt, kāds iemeslis viņam priekš
tam var būt šādā dienā?"

„Kad cilvēkam sirds sāp, tad viņam diezgan ie-

mesla ..."

„Un par ko tad viņam bieži sirds sāp," Klāra

drusku iekarsusi runāja, „vai tas dažubrīd nenotiek

gluži nieka dēl? Vai tāds cilvēks daudzreiz vienīgi

tādēļ nenoskumst, ka nav kaut ko atradis tur, kur

tas nekad nava atrodams? Pļavā staigādams tāds

piepeši iedomājas, tur uzmeklēt rozes. Un kad nu

šāds aplams iedoms tam neizdodas, kad tas rožu

vietā atrod tikai vienkāršās neaizmirstehtes, tad

viņš, kaut gan viss ap to laistās košumā unsaules

staros, nosēžas grāvmalā, negrib no visa nekā vairs

zināt un nopūšas: Ak, man niviens vairs nevar lī-

dzēt!"

Valdens kratīja galvu.
„Bet kad tādam nelaimīgam saule nodzisusi

tumšos mākoņos," viņš sacīja, „kad dziļa tumsība
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tam neko neļauj saredzēt no apkārtējā košuma, ko

tad tas viss viņam vairs palīdz?"

„Tad es papriekšu viņam dotu to padomu, pār-
liecināties, vai šī tumsība patiesi ap viņu valda, vai

tā neceļas viņa paša iedomās caur to, ka tas, acis

aizmiedzis ciet, nevīžo tās vairs atvērt. Ja viņš ne-

būtu par daudz laisks to darīt, tad tas pārliecinātos,
ka saule spīd tāpat kā senāk."

Valdens acumirkli uzskatīja Klāru pētījoši.

„Ja, jums tasnība," viņš tad lēnām teica, „nereti

cilvēka nelaime atrodas vienīgi viņa iedomās. Es

pateicos jums, jaunkundze, par jūsu laipnību. Un

priekš tam man tiešām iemesls, jo caur šo sarunu es

jūtos stipri atvieglināts. Vai nu to darījuši jūsu vārdi,

vai tas apstāklis, ka manas domas novērstas no se-

nākā bēdīgā priekšmeta, to negribu izpētīt. Jūs esat

pret mani izturējušies kā īstena draudzene, un par to

jums pateicos —"

„Valdena kungs," Klāra priecīgi nosarkusi sa-

cīja, Jūs patlaban man devāt vārdu, pēc kura sen

esmu dzinusies. Lasot jūsu rakstus, jūsu dzejas, kur

izteikti vārdi, it kā kad tie būtu man no sirds nā-

kuši, arvienu esmu vēlējusies, tuvāk ar jums iepa-

zīties. Ja neapsmādējat vienkāršas meitenes drau-

dzību, tad —"

„Pavisam otrādi, jaunkundze," Valdens pār-

trauca, viņas roku saķerdams un to noskūpstīdams,

„es esmu ļoti priecīgs, ka ieguvis tādu draudzeni, kā

jūs.'t

„Un tagad," Klāra tam atkal uzsmaidīja, „kur
esam noslēguši draudzību, jums jāsaka jūsu cēlonis,
lai draudzība var izlabot —"

„Ko mīlestība noziegusies."

.Mīlestība?"
„Ne," viņš rūgti turpināja, „es alojos, mīlestība

man nekā nav darījusi, nevarēja man nekā darīt, jo

tās nemaz nav pasaulē. Tur vainīga tikai mana

paša muļķība. Nekad nav tikdaudz runāts no mīle-

stības, kā tagad, un tomēr tikai reti kāds to pazīst.

No mīlestības runā visi mūsu dzejnieki savos dzejo-
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ļos, un tomēr ar niknāko naidu uzbrūk saviem darba

biedriem; no mīlestības runā visi latvieši, un tomēr

viens otru nežēlīgi ievaino kur vien spēdami, — un

pēdīgi no mīlestības runā visi sievieši, bet ja šo mī-

lestību tuvāk aplūkojam, tad izrādās,, ka tā nav vai-

rāk nekas, kā — patmīlība. Viņas liekuļo tikai tur,

kur smaida cerība uz omulīgu greznu dzīvi, uz labu

ēšanu un ģērbšanos. īsti sakot: sieviešu mīlestība

nav nekas cits, kā izveicīgs manevris, tikt pie krietna

maizes devēja. Un vai gan jūtas, kurām tik prasts

cēlonis, var saukt par mīlestību? Nē, tad labāk do-

māju, ka viņas nemaz nav pasaulē!"
„Kā nu varat tā nozaimot to, kas pasauli nereti

dara tik jauku. Vai tad nekad neesat redzējuši īstu

patiesu mīlestību? vai neesat piedzīvojuši, ka meite-

nes mīlestības dēļ pat nonāvējas?"

„Man šķiet, ka tur vairāk vainīga stūrgalvība
pret vecāku pavēlēm, nekā mīlestība, pēcāk viņas

turpretī gluiž laimīgas, ka nav panākušas savu gribu.

Ka tas nav nekāds no gaisa grābts apgalvojums, to

piedzīvojam tiklabi pie tām, kuras dabon, kā ari pie

tām, kuras nedabon savus izredzētos. Ja vecāki stā-

jas pretī viņu mīlestībai, tad tās sāk drusku raudāt,
drusku novārgt, drusku runāt no nāves un, ja tūlīņ
nenonāvējas — ko, taisnību sakot, no simtstūkstošām

tikai viena padara — tad pēc gadiem tās sastopam kā

tuklas, veselīgas sievas, kuras apprecējušās ar ci-

tiem vīriem un uz savu pirmo mīlestību vairs ne

domāt nedomā. Bet ja tām turpretī izdodas uz mūžu

savienoties ar savu mīļāko, tad jau otrā laulības gadā
tie dzīvo kā suns ar kaķi un nereti tās mēdz saviem

vīriem izskrāpēt tās pašas acis, kuru dēļ senāk gri-

bējušas nonāvēties. Kas tā nu par mīlestību, kas tik

ātri un šādi nobeidzas!?"

„Sakat, vai jūs tagad no tiesas runājat?" viņa

prasīja tam acīs skatīdamās. „Vai tās patiesi jūsu
domas par mīlestību?"

„Ja, tās ir manas domas par mīlestību. Viņa ne-

pelna, ka par to vēl kādu vārdu runā!"

~To es neticu," viņa sirdīgi iesāka, „citādi jau
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jūs būtu nožēlojamākais cilvēks visā pasaulē! Tas

viss, ko līdz šim rakstījuši, būtu tīrie meli! Nē, nē,
tik lielas sāpes jūs man nedarīsiet, ka piespiedīsiet
mani, lai tā no jums domāju. Man patiesi paliek žēl,
kad dzirdu tādus vārdus no vīra, kas it kā radīts

mīlēt un mīlestību iegūt; ka dredzu, ka tas ļaujas

pārņemties no acumirklīga īgnuma un nozaimo tās

jūtas, kuras prāts nevar saprast, ne mēle izstāstīt,

bet kuras tomēr ir vienīgās, kas mūsu dzīvi saldina.

Lai liek visu dzīves gudrību, visus priekus, visu lai-

mību — kas tie tomēr ir bez mīlestības! Kad jūs

šaubāties par mīlestību, tad jūs šaubāties ari par

Dievu, jo Dievs ir mīlestība un mīlestība ir Dievs!

Sakāt, kas jūsu sirdī iedēstījis tādas domas, kuras

tikpat nejaukas, kā nepareizas? Kas ir vainīgs, ka

tā noziedzaties pret pasauli, sevi, ja pret pašu Die-

vu? Es esmu radusi jūs uzskatīt par gluži citu cil-

vēku, es zinu, ka tā nemaz nedomājat. Es esmu ra-

dusi jūs cienīt un mīlēt —"

Viņa apklusa, pati satrūkdamās par vārdu, kurš
tai tik nejauši bij pārgājis pār lūpām.

Pārsteigts Valdens skatījās uz meiteni. Viņa iz-

skatījās tagad tik skaista, kā reti kādu citu bij redzē-

jis. lesarkušie vaigi, platās mīlīgās acis, kurās at-

spīdēja burvīgs daiļums un sirsnība, kas visu viņas

augumu darīja tik cēlu, tik staltu, atstāja viņa sirdī

dziļu iespaidu.

Un tad viņas valoda. Viņa nepārliecināja vis

caur vārdiem, bet caur skaņu, kura plūda pār viņas

lūpām tik sirsnīgi, tik pārliecinoši.
Viņš nevarēja saprast, kur tam senāk bijušas

acis, ka šo meiteni līdz šim nemaz nebij ievērojis.

Neskaitāmas reizes viņš to bij redzējis viesībās, un

vienumēr tai ar dzestru sveicinājumu pagājis garām.
Visu viņa prātu tad valdzināja skaistā Anna, kura,

kā nupat tik sāpīgi bij pārliecinājies, tādu šķīstu,
karstu mīlestību nebūt nepelnīja.

It nejauši viņš pats sevi jautāja, vai Klāra ari

tā atbildētu, ja viņai prasītu to pašu, ko Annai pra-

sījis, un nevarēja atrast nekādu atbildi.
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Viņš nevarēja beigt skatīties šaī mīlīgajā ģīmītī,
kas no kāda laba gara sūtīts bij izgaisinājis viņa

skumjas, tā kā no tām tikai vēl retas pēdas atlikās

viņa dvēselē. Un kad viņš novērsa acis, tad šis

ģīmītis tomēr pastāvīgi lidinājās viņa priekšā.
„Jūs neatbildat nekā," Klāra pēc kāda brīža

čukstēja savās sakniebtajās rociņās lūkodamās, „vai

mani vārdi jūs varbūt ievainojuši?"

„Nē," Valdens laipni atbildēja, „es atzīstu, ka

jums pilnīga taisnība, man turpretī netaisnība. Ta-

gad es redzu, ka tās tomēr nav manas domas nar

mīlestību. Tas nebija vairāk nekas, kā acumirklīgs
īgnums, caur kura izplūšanu ari mana sirds jūtas at-

vieglināta. Un tomēr, kaut gan to visu atzīstu, man

pēc tik rūgta piedzīvojuma neatliek nekas cits —"

„Nekas cits —?"

„Ka šaubīties par mīlestību."

„Vēl šaubīties?"

„Ja. To es darīšu tikmēr, kamēr man nepie-

rādīs, ka mīlestība patiesi ir."

„Vai jūs ticat mūsu draudzībai?"

„Ja."

„Un tomēr jus šaubāties par mīlestību?"

„Mīlestība nav tas pats, kas draudzība."

„Bet kas vienai tic, tam jātic ari otrai. Mīlestība

un draudzība ir tik nešķiramas, ka, kur viena ņē-

musi vietu, tur ari otra drīz ieronas."

„Vai jūs patiesi tā domājat?" Valdens prasīja,

pētoši viņā lūkodamies.

Viņa nosarka vispāri un sāka trīcēt.

„Tas ir —" viņa stostījās, „es —tā domāju —"

„Redzat, cik jūsu pierādījumi vāji — jus paši

tiem neticat."

„Nē, nē!" viņa ātri iesaucās: „nedomājat tā —

es — pavisam otrādi —"

Klāra sajuka vienmēr vairāk. Viņa skatījās vis-

apkārt un nezināja, ko iesākt. Ta atradās gluži
viena pati ar vīrieti, kas tai taču nekas nebija. Pat

viņas iepriecinātājas loma tai neizlikās nekāda pie-

tiekoša aizbildināšanās. Ko gan viņas draudzenes,-
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ko gan citi sacītu, kad vinu te redzētu? Klāra bij

gluži tāda pat meitene, kā visas citas, un tā tad nav

jābrīnās, ka viņai uznāca tādas pat domas, kā visām

citām tādos gadījumos. Ka viņa tikai tagad to at-

minējās, tas pierāda, ka tā patiesi bij iemīlējusies —

jo vispirms .viņa bij domājusi uz Valdenu un tad tik

uz sevi.

Te viņa atgādājās, kādēļ Valdenu īsti meklējusi
un pateica to viņam.

To izdzirdis Valdens strauji saķēra viņas roku.

Priekš viņa gara acīm parādījās neliela mācītāja

muižiņa, pa kuras logu lūkojas ārā tas pats sejiņš,

ko tagad redzēja savā priekšā; tas pats sejiņš šķel-
mīgi parādījās durvīs, kad viņš sēdēja pie rakstāmā

galda; tas pats atradās viņam līdzās, kad tas atpūtās

no saviem dienas darbiem.

Vai viņš to nenožēlotu visu mūžu, ka palaidis

garām šo laimi, pēc kuras vajadzēja tikai roku iz-

stiept?

«Jaunkundze," viņš runāja kustinātā balsī, „vai
lai es jums saku —"

Klāra pacēla savas acis uz viņu.

Bet šis skats, kam vajadzēja viņu iedrošināt,

darīja uz viņu pavisam citu iespaidu. Viņš šķita šinīs

acīs atkal redzēt to pašu mierīgo dzestrumu, ko pir-
mīt Annas acīs, uz šīm lūpām lasīt tos pašus vārdus:

„Jūs esat ners, kandidāta kungs!"

„Kad tu atkal alotos!" viņš iesaucās, „kā tik

drīz šo kaunu varēju piemirst. Dzīvojat veseli,

jaunkundze!"
Ar šiem vārdiem viņš gribēja doties projām.
Bet meitenes vaigs, kurš piepeši nobālēja, viņas

acis, kuras tik satrūkušās lūkojās, to atkal atturēja.

„Nē, tā es nevaru aiziet!"

Viņš nometās Klāras priekšā ceļos un saspieda
cieti viņas roku, kuru tā neatrāva atpakaļ.

„Uzklausat mani!" viņš runāja drebošu balsi.

„Dievs mans liecinieks, ka nevaru, nedrīkstu jums

to. teikt, ko labprāt gribētu. Es biju pārdrošs, to jau

darīt, un cietu par to bargu, apkaunojošu sodu. Es
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esmu svēti apņēmies, ka nevienai sievietei mani

vairs tā nebūs pazemot. Ja man tas vēl reiz atba-

dītos, tad aiz kauna nomirtu. Man tagad jācieš, kā

jau daudz esmu pacietis. Dzīvojat veseli! Lai Dievs

jūs dara tik laimīgu, kā to esat pelnījuši!"

Viņš spieda viņas roku pret savu karsto pieri

un gribēja doties projām.
Bet Klāra piepeši kā bulta uzšāvās stāvus.

«Paliekat,-mans kungs! Kad sieva jūs pazemo-

jusi, tad ir gluži pareizi, ka sieva atkal priekš jums

pazemojas," viņa sacīja, mitrām acīm, bet cietu dro-

šu balsi. „Ja, tagad jūs varēsat darīt ar mani to

pašu, ko viņa ar jums darījusi; jums nebūs vairs jā-

dzird apkaunojoši vārdi, bet varēdams apkaunot
kādu sievieti."

„Ko tas lai nozīmē?" Valdens prasīja elpu aiz-

turēdams.

„Tas nozīmē, ka jūs mīlēju — neizsakāmi mīlēju!
Un tagad smejat, zobojat mani, tāpat kā viņa — ak,
es jau zinu, kura! — ar jums darījusi, un jūs — tomēr

mīlēšu —"

Viņa nogriezās sānis un noskatījās tālumā, ka-

mēr spožas asaras ritēja pa viņas vaigu.

Valdens aplika roku lēni ap viņas vidu, skūp-
stīja šīs mirdzošās lāsītes un klusu sacīja:

„Un kas tad tev, aušīgais skuķīti, saka, ka_es
tevi smiešu un zobošu? Nē, es nēsāšu tevi uz rokām,
godāšu un mīlēšu tevi, kā savu dārgāko mantiņu

Viņu mirkļi sastapās, pa kuriem dvēsele rādījās
pārejot dvēselē

...

„Vai tagad tu tici mīlestībai?" viņa prasīja caur

asarām smaidīdama.

„Ja, es ticu un ticēšu, kamēr vien dzīvošu. Tas

bij tas labākais pierādījums, ko man varēji dot."

„Un vai man nebij pilnīgi taisnība," viņa šķel-

mīgi turpināja, „kad apgalvoju, ka kur draudzība no-

metusies, tur ir mīlestība drīz ieronas?"

Valdens nesacīja vairs ne vārda, bet spieda vi-

ņas roku pie savas sirds.

Vai viņi ir tad būtu bijuši tik laimīgi, kad butu
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pamanījuši skaudīgo, dusmās saviebto vaigu, kurš
caur krūmiem uz viņiem nolūkojās? kas to zin! Tā

viņi nekā no tā nezinādami roku rokā aizgāja uz to

pusi, kur viņu labvēli tos gaidīja.
Turpat, kur Klāra pirmāk bij stāvējusi, tagad

stāvēja Anna, elsojošām krūtīm un sakniebtām dū-

rēm. Valdenu meklējot viņa bij še atnākusi un tā

noskatījusies priekšējā skata beigas.
Šoreiz viņa bij nākusi par vēlu.

1887. g.

Džons Neilands Pinkuļos

Iz kada zufliera uzzīmējumiem

Pēc viesošanās dažās mazākās pilsētās un mie-

stos, mēs kādā ziemas naktī nonācām ari miestiņā

Pinkuļos, kur jau iepriekšu uz otru dienu bij izslu-
dināta teātra izrāde. Jebšu gan Pinkuli atradās

tikai 8 vai 9 verstes atstatu no tuvākās dzelzsceļa
stacijas, tomēr, ir šo īso ceļa gabaliņu nomērojuši,
jutāmies stipri sakratīti un nosaluši, jo mums tas bij

jānobrauc vaļējos zemnieku ratos. Tādēļ nav ne-

kāds brīnums, ka it priecīgu prātu apsveicinājām

ne visai patīkamo māju, kura kādā miestiņa stūrī

mums rēgojās pretī: tanī mēs taču cerējām atrast

ja ne vairāk, mīkstu gultu un glāzīti silta dzēriena,

ar ko savus nogurušos dzīvības spēkus atkal at-

spirdzināt.
Šī māja bij Piņkuļu pirmā un vienīgā viesnica

un viņas priekšā mūs sagaidīja vecīgs vīrs lielā pra-

stā aitādu kažokā un milzīgos ūdens zābakos; vēj-
lukturi viņš turēja rokā. Kučiers pamāja ar pātagu

un sacīja, ka „kungs" jau gaidot. Cik ātri vien va-

rēdami, mēs nu izlecām no ratiem un gaidījām, ka

~kungs" mūs vedīs siltā istabā, pēc kuras tik ļoti
ilgojāmies. Bet šis uz tam vēl ne domāt nedomāja;
viņš pacēla tikai savu vējlukturi un turēja to ik-

katram no mums zem deguna, it kā kad meklētu pēc

sevišķām zīmēm, vai mūsu starpā varbūt neatrodas
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kāds izbēdzis ļaundaris. Tomēr mūsu direktors, kurs
nebija visai pacietīgs no dabas, neļāva viņam pabeigt
šo rūpīgo pārbaudīšanu, un it strupi uzprasīja, vai

viņš nebūšot tik laipns mūs ievest iekšā.

„īlm," vējluktura un viesnicas īpašnieks noņur-

dēja, apgriezās lēnām apkārt un ne vārda nesacī-

dams gāja namā iekšā.

Vai. tas nu bij uzaicinājums iet pakaļ, vai cits

kas, to nekādi nevarējām izprast. Pēdīgi no sal-

tuma dzīti mēs tomēr atmetām visu šaubīšanos un

devāmies tam pakaļ. Izgājuši caur tumšu priekš-

namu, ienācām nelielā bufetes istabā un kur mūsu

vadons, nolicis vējlukturi uz bufetes, tikpat klusi kā

ienācis, pa kādām dibens durvīm mūsu acīm pazuda.

Pinkuliešiem, kā likās, vajadzēja būt ļoti bagātiem
jau no tā zelta vien, ko tie iekrājās caur savu klusu

ciešanu.

Mēs noģērbām virsdrēbes, pūtām savus nosa-

lušos pirkstus, skraidījām šurp un turp ap vējlukturi,
kā odi ap degošu sveci, un gaidījām uz tām lietām,

kurām nu vajadzēja nākt. Bet nenāca it nekas. Pa-

gāja viena pusstunda pēc otras, bez kā kāds mums

būtu pasniedzis kādu atspirdzinājumu, vai ierādījis

istabas, kur doties pie miera. Es pavēru tādēļ di-

bensdurvis un saucu tumsā iekšā. Mazs brīdis pa-

gāja, kamēr mūsu saimnieks parādījās uz sliegšņa —

no cepures un ūdens zābakiem tas pat istabā nebij

šķīries — un stāvēja tagad durvīs kā dzīva prasīša-

nas zīme.

„Vai mēs nevaram dabūt kaut ko uzkost, kadu

pudeli konjaka un karstu tēju?" es jautāju.

„Hm," bij atbilde, kura pie viņa, kā likās, no-

zīmēja to pašu, ko pie citiem teikums: jusu velēša-

nās tiks uz mata izpildītas.
Vecīga sieviņa noņēma vējlukturi no bufetes, no-

lika tā vietā degošu galda lampu un tai līdzās dažus

šķīvjus ar ievārītu cūkas gaļu, bet tikai mazu gaba-

liņu maizes, no kura nepietika pat ne vienam no

mums_ko paēst.

„A," es sacīju, redzēdams, ka vairāk nekas ne-
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nāk, „kā liekas, tad pinkulieši nedzīvo no maizes

vien."

„Kā tā, mīļais draugs?" vecīte prasīja.
„Nu, no tik maza maizes gabaliņa mēs vismazā-

kais nevaram paēst."

„Ak ja," viņa atteica, „§oreiz jau jums būs jā-
iztiek tāpat. Visu maizi šodien apēda, un tikai rītu

cepsim jaunu."
„Vai tad citi pinkulieši maizi neēd?" es smie-

damies prasīju. „Aizņematies no kaimiņiem."
„Kā nu neēdīs maizi, mīļais kungs. Bet aizgā-

juši jau visi gulēt. Izklauvējos gluži veltīgi pie vie-

niem kaimiņiem, un tālāku iet bailes — ielas tumšas.

Jānis gan dabūtu — bet palaidnis guļ kā nosists un

neceļas augšā."

Tā tad neatlika nekas cits, kā padoties likteņa
nolēmumam un — ēst gaļu bez maizes. Mēs sadalī-

jām maizes gabaliņu tik daudz gabaliņos, cik per-

sonu bijām, tā kā uz katra iznāca pa labam kumo-

sam; tikai mūsu varoņu tenors, Lapiņš,'izgāja tukšā,
jo pirmā mīlētāja, aiz pārskatīšanās, bija apēdusi ari

tā maizi, par ko tas ļoti dusmojās un ilgi jo ilgi ne-

gribēja apmierināties.
Ja es būtu veikls rakstnieks, tad bez šaubīšanās

būtu pratis lasītāju jau pašā sākumā iepazīstināt ar

sava stāstiņa personām; bet tā kā tas neesmu, tad

iespēju to izdarīt tikai šaī brīdī, kad visi, apstājušies

ap bufeti, mierīgi ēd un nekas jauns nenotiek.

Mēs bijām pavisam vienpadsmit personas, kas

ceļojām apkārt, lai iepazīstinātu ari lauku publiku ar

augstākiem teātra baudījumiem, kā to katrs uz mūsu

programām varēja lasīt. Jaunkundžu mums nebija
daudz: tikai trīs. Jau pieminētā mīlētāja, Puķīt
jaunkundze, kura nospēlēja visas jaunās lomas: tik-

lab zubretes, naivas jaunekles, kā varones, no pro-

gramas tikpat vienaldzīgi, kā zināmais anglis noēda

visus ēdienus no ēdienu kārts. Bet totiesu dedzīgāka

mīlētāja viņa bija aiz kulisēm, kur tā koķetēja drīz ar

vienu, drīz ar otru. Caur tam viņa gan sacēla dažas

ķildas un berzēšanās kungu starpā, kuri bija viens
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uz otru greizsirdīgi; tomēr Puķīt jaunkundzi tas ne-

spēja atbaidīt no reiz uzsāktā amata — viņas sirds

bij tik liela un pēc mīlestības izsalkusi, ka tai ar vie-

nu mīlētāju nekad nepietika, un kas ar to nebija
mierā, tam viņa it īsi izdeva atstauku. — Tad nāca

tuklā Kārkliņ jaunkundze, no izskatās diezgan stalts,
bet nemācīts sievietis, kura izrādīja jaunas atraitnes

un zalondamas; bet tā kā viņa zalondamu sadzīvi

nekad nebij redzējusi, tad tā šādā lomā ikreiz izska-

tījās tikpat neveikla, kā elefants, kas danco uz vir-

ves. Un pēdīgi leviņ jaunkundze, kura spēlēja ve-

cenes un dažas sīkākas lomas.

Kungu bija pavisam astoņi; bet trīs no tiem pie-

derēja pie mūzikas un teķniskā personāla: tā sauk-

tais kapelmeisters, kas diriģēja vecas klavieres,
teātra sulainis un es, kam reizā bij jāizpilda zufliera

un inspicienta pienākumi. Kā to izdarīju, tas lai šim-

brīžam vēl paliek mana paša noslēpums. Tā tad ak-

tieri palika tikai pieci. No tiem jau pieminēju direk-

toru un varoņu tenoru. Atlikušie trīs bija: Laipgals,
intrigants, kuram bij ērmotais ieradums, pēc' kāda

joka vai nedarba pastrādāšanas valkāt zilas brilles;

Upīte, pirmais mīlētājs, mazs cilvēciņš, kas pastāvīgi

valkāja zābakus ar trīs colli augstiem papēžiem, un

pēdīgi Zariņš, veču izrādītājs, kas labrpāt mīlēja tu-

rēt runas un pa starpām iemest. Te man vēl īsumā

jāpiemin, ka visi šie aktieri spēlēja vienīgi pirmās

lomas — sānu lomas pie mums bez žēlastības no-

strīķēja.
Pa tam bij groks sagatavots un to dzerdami aiz-

mirsām visu cūkas gaļu bez maizes un palikām gluži

jautri, izņemot tikai Laipgalu, kas vienmēr pār savu

glāzi šķielēja uz Puķīt jaunkundzi, kura patlaban_uz-
smaidīja Upītim tik saldi kā muša, kas ieraudzījusi

sīrupu. Laipgals bij dabūjis atstauku un nu aiz

dusmām būtu abus vai ar acīm apēdis.

Bet pamazām ir citu jautrība sāka zust. No-

gurusē miesa ilgojās pēc atdusas, un tādēļ teicām ve-

cītei, kura mūs apkalpoja, lai ierāda mums gultas
kur gulēt.
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„Ja, gulēt," ta atteica, aiz auss kasīdamas, „tur

tā būšana ari lūk, tāda —"

„Ko, vai tad mēs gulēt ar' nedabūsim?" direk-

tors pikts prasīja.

~Lieta, lūk, tāda," vecīte turpināja, „jūs bijāt pa

to telegrāpu rakstījuši, ka' vajagot vienpadsmit gul-
tas. Bet mums pašiem tik daudz gultu nav. Kungs

gan izmeklējās pa visu miestu, tomēr nekā nedabūja.

Kas nu gultu dos! Katrs guļ pats savā gultā. Mums

pašiem bija trīs gultas, tās jau atdevām; bet ar tām

pietiktu tikai jaunkundzītēm —"

„Nu, tas taču par traku!" direktors iesaucās.

„Bet sakāt, kur tad lai guļam?"

„Ja, to es nezinu. Es pasaukšu kungu, izrunā-

jaties ar viņu."

„Bet jūs jau it ne par ko neesat gādājuši, kaut

gan jums laikā telegrafēju," direktors sadusmots uz-

sauca ienākušajam saimniekam. „Tā mēs nevaram

būt nekādi draugi!" —

„Atļaujat man darīt," es metos starpā, jo man

nepatika, ka tūlīņ pašā sākumā sanākam naidā ar

cilvēku, pie kura mums gribot negribot ilgāki nekā

dienu jāuzturās. „Še jau, kā redzat, jārunā savā-

dāki, nekā ar citiem cilvēkiem."

„Nu, tad darāt — bet tā kā drīz tiekam pie
miera."

„Vai jums ir siens?" es īsi prasīju saimniekam,

kurš it vienaldzīgi bij noklausījies mūsu sarunā.

Vesa jau tā ne visai gudrais sejs pieņēma vēl

muļķīgāku izskatu. Viņš izmeta jautājošu skatu uz

bufeti,
s

kur stāvēja mūsu vakariņu atliekas: cūkas

gaļa bez maizes, un uzskatīja tad ir mūs tāpat jautā-

joši. Tas izskatījās tik jocīgi, tā kā gribot negribot

it skaļi iesmējāmies.

„Nē," viņš atteica, acīm redzot neizprazdams,

par ko mēs smejamies.

„Bet salmi jums taču būs?" es turpināju.

„Ja."
„Nu tad liekat tos ienest iekša un no tiem uztai-
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sit mums guļas vietu, kur pa nakti varam pārgulēt,
jo par gultām jau jūs neesat gādājuši."

„fim," viņš atkal noņurdēja un pazuda tumšajās
dibens durvīs, iz kurām tad sadzirdam saucienu

„Jāni!" un pāri nesaprotamus vārdus.

Pagāja gandrīz stundas laiks, kamēr vecīte ie-

nāca un paziņoja, ka nu varam iet gulēt.

Atvadījāmies no jaunkundzēm un sekojām viņai

pa trepēm augšā kādā nelielā nemīlīgā istabā. Sie-

nas bija slapjas un piepēm apaugušas. Istabas lietu

tanī nekādu neredzēja. Mūsu guļas vieta stiepās no

vienas sienas līdz otrai un bija laikam salmu trūku-

ma dēļ tik šaura, ka tikko pietika kur galvu un pusi

no muguras uzlikt, kamēr otra puse un kājas atradās

uz aukstās grīdas; apklāta tā bij ar palagu, kas lai-

kam reiz bij bijis balts; bez tam vēl salmi bija mitri

un auksti, kā nupat no āra ienesti.

Mūsu direktors, kurš bieži mocījās ar reima-

tismu, apgalvoja, ka viņš labāk nakti pārguļot uz

sētas mieta, nekā tādā gultā un nemaz nebūšot iet

gulēt.

„Bet jums jau ir liels mīksts kažoks," es pie-

zīmēju; «paklājat to apakšā un jūs gulēsat kā spil-
venā."

Mans padoms patika un par pateicību direktors

uzaicināja ir mani gulēt uz viņa kažoka, kurš bij tik

liels, ka ar to pilnīgi pietika priekš diviem. Tā tad

abi bez kavēšanās likāmies uz auss un atļāvām ci-

tiem izmeklēties «mīkstāko dēli", kur noguldīt savas

atlikušās miesas daļas.

Pamazām ari citi pukodamies un rādamies likās

gulēt. Tikai Zariņš, kā rādījās, nevarēja apradinā-
ties ar tādu nepieklājīgu apiešanos. Dziļā negližejā

viņš sēdēja uz grīdas, pīpoja papirosu, un turēja runu

par šādu būšanu, kas, kā sacīt jāsaka, esot skaidra

nebūšana. Lāgu lāgiem viņš pacēlās un raudzīja

savas dusmas noslīcināt pusiztukšotajā konjaka pu-

delē, ko no apakšas slepus bij paņēmis līdz, pie kam

tas ikreiz mums atgrieza savas cienīgās personas
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otru pusi, uz kuras netīrā grīda bij atstājusi savu

fotogrāfiju.

„Turiet taču reļz muti!" direktors beidzot sāka
rāties. „Ko te pļāpājat savas muļķības! Ejat labāk

gulēt."

„Kur tad lai guļ? Te jau, ka sacīt jāsaka, jābūt
virves dancotājam, lai uz tādas desas var nogulēt.
Un tad atstājuši man vietu pie pašas sienas — es jau

tur,; kā sacīt jāsaka, varu sēnes lasīt —"

Mēs aizbāzām ausis, lai neko vairs nedzirdētu,
un mēģinājām aizmigt.

Pēdīgi Zariņš, konjaka pudeli iztukšojis, iestrei-

puļoja salmos. Aizmigdams vēl dzirdēju, kā salmi

nočabēja un viņš iesaucās:

„E — laižat mani mierā! Kas tie par jokiem!
Kad tevi piķis —tā jau žurka! Te jau, kā sacīt jā-

saka, cilvēkam ēst nedod, bet izaudzina kustoņus,
kas tevi pašu dzīvu var apēst..."

Otrā rītā mūs pamodināja smagi cirvja un āmura

sitieni, kuri atskanēja no kādas sānu istabas. Vecīte

ienesa ūdeni priekš mazgāšanās un pastāstīja, ka

tur patlaban taisot to „tejateri".
Mēs bijām Pinkuļos piedzīvojuši jau tik daudz

jauku lietu, ka bijām ļoti kārīgi iepazīties ari ar še-

jienes teātri, jo nebūt nešaubījāmies, ka tur dabū-

sim atkal kaut ko jaunu redzēt. Tādēļ žigli apģēr-

bušies devāmies sāņu telpās, kurās troksnis bij
dzirdams.

Un bij ar varens šis Pinkuļu teātris! Tā sauktā

„zāle" bij kāda neliela istaba, kurā ja daudz tad va-

rēja saiet 80 līdz 90 cilvēku. Tās vienā galā stiepās

no vienas sienas līdz otrai no dēļiem taisīts varbūt

divas pēdas augsts un četras pēdas plats paaugsti-

nājums. Tā bij skatuve, uz kuras mums vajadzēja
izrādīt „Džonu Neilandu". Dekorāciju nebija nekādu,
ja par tādu varbūt neuzskatīja vienā pusē nolikto

gultas širmi, aiz kura pāris cilvēku varēja paslēpties.

Bez tam vēl šai skatuvei bij tas labums, ka uz tās

varēja uziet tikai no vienas puses: taisni pa mūsu
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guļamās istabas durvīm, un ka zufliera kaste netrau-

cēja skatītāju ilūzijas.
Pinkuļu skatuves- inženiers patlaban zāles vidū

klīsterēja kopā papīra tapetes un viņa palīgs piesita

kārti, pie kuras piestiprināt priekškaru.
„Ja, kungi," viņš sauca mums pretī, «tūlīņ viss

būs gatavs. Patlaban es taisu priekškaru."
„Kur tad?"

„Are šeitan."

Papīra priekškaru! Tas taču vismazākais bij
kaut kas jauns.

„Bet kur tad zufliera kaste?" kāds no mums

vaicāja. „Bez tās mēs nekādi nevaram iztikt."

„Nu ja, es jau tūlīņ domāju, ka bez tās nevarēsat

iztikt. Bet nezinu, kā lai viņu ietaisu."

Pēc ilgas šurp un turp skriešanas direktors pē-

dīgi uzdeva man, kā lietas pratējam, gādāt, ka šis

trūkums tiktu novērsts.

Es liku tūlīņ skatuves grīdā izzāģēt caurumu, to

pārsitot ar stīpām un apklīsterēt ar tapetēm. Tā

zufliera kaste īsā laikā bija gatava un izskatījās diez-

gan glīta, bet tikai vajadzēja sargāties to aizskāri —

Izrādes vakars bij pienācis. Zāle, priekš kuras

bija pārdotas vienīgi rubļa biļetes, bija kā bāstin pie-

bāsta; lētākās vietas atradās priekšnamā, no kura

pa atvērtajām durvīm varēja skatuvi redzēt; bet ir

tās jau bija gluži pilnas.
Tā tad ilgāki nedrīkstējām kavēties, un izrāde

sākās. Daži aktieri bija lugā „Džons Neilands" jau

vairāk reiz līdzspēlējuši un tādēļ ari pirmais cēliens

no iesākuma gāja it veikli. Izrādītājus tikai kavēja

par daudz šaurā skatuve, uz kuras bez tam, kā jau

pieminēju, varēja uziet tikai no vienas puses, tā kā

aktieram, kas nāca uz skatuvi, vajadzēja otru, kas

uz tās atradās, pastumt pie malas, lai varētu paiet

tam garām.
Bet pavisam nesaprotama mums palika publikas

izturēšanās. Jau tūliņ pēc priekškara pacelšanas
tanī bij izplatījusies vispārīga čukstēšana un ņirgā-

šanās, kura nenorima pat vietās, kur smieklus nekas
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nemodināja. Aktieri uz skatuves jau palika nemie-

rīgi. Viens domāja, ka laikam degunu nosmērējis

melnu, otrs, ka tam varbūt pie drēbēm kaut kas ne-

kārtībā, tomēr neviens nevarēja izdabūt smiešanās

iemeslu, kamēr pēc otrā cēliena „kapelmeisters" ie-

nāca no zāles un mums atdarīja acis.

Uz skatuves, taisni pretī zufliera kastei, pie di-

bens sienas atradās liels spogulis, kuru mēs, neko

ļauna nedomādami, bijām turpat atstājuši, lai tas ska-

tuvei dotu cik necik glītāku izskatu.

Ļoti zemu sēdēdams, es pats sevi tanī nemanīju,
bet turpretī' skatītāji, kuri atradās tālāk no spoguļa

un kuru sēdekļi ari bija daudz augstāki, varēja re-

dzēt katru manu vaibstu un kustēšanos, kamēr es ak-

tieriem vajadzīgos teikumus, kā pie teātra mēdz

teikt, bāzu mutē iekšā. Tas nu publikai bij izlicies

tik jocīgi, ka tā skatījās vairāk spogulī, nekā uz ska-

tuvi, un nevarēja beigt smieties par ērmoto paslēpto
vīru kastē. Saprotams, ka šos priekus tai bez ka-

vēšanās izjaucām, spoguli apklādami ar audekla ga-

balu; bet pa to starpu bija atgdījušās citas lietas,

kas tai no jauna deva iemeslu priekš smiešanās.

Pirmais cēliens jau tuvojās beigām un patlaban

bij pienākusi tā vieta, kur Reinhards parādās aiz gu-

lošās Leontines un apkaisa to puķēm. Puķīt jaun-

kundze, kura spēlēja Leontinu, jau atgulās vecajā
lēnkrēslā pie gultas širmja, aiz kura Reinhards —

Upīte — visu cēlienu paslēpies bij gaidījis, ari vaja-

dzīgās puķes, kuras bijām noplēsuši no vecām damu

cepurēm, jau agrāki tur bija noliktas, un tā tad it

mierīgu prātu gaidījām cēliena beigas.

Reinhards iznāk ārā, nostājas aiz krēsla, paceļ
rokas un, lēnai mūzikai skanot, puķes sāk bērt lejup...
Bet kas tad tas? Puķes ir palikušas gluži melnas un

kur vien tās nokrīt: uz Leontines vaigiem, matiem

un drēbēm, tur paliek melni plankumi un paceļas
tumši putekļi. Ari Reinharda rokas jau gluži melnas;

vioš grib noslaucīt sviedrus un pārvelk melnu strīpu

pār pieri un degunu. Tomēr abi no visa tā nekā

nemana.
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Tiklīdz kā biju pamanījis, ka nu vairs labi nav,

es tūlīņ devu zīmi, lai priekškars krīt. Bet tas par

nelaimi nokrita līdz pusei, sametās un negāja tālāk.
Publika sāka smieties un sist rokām un kājām, kā

kad vai visu zāli gribētu apgāzt. Tagad ari Rein-
hards un Leontine, pamanījuši, kāds nedarbs pie
abiem pastrādāts, par kaklu par galvu aizskrēja
projām no skatuves, par ko troksnis publikā palika
vēl stiprāks, kamēr pēdīgi mūsu skatuves inženiers

iznāca ārā un stūrgalvīgo priekškaru tāpat rokām

novilka zemē.

Garderobē iegājis, atradu Upīti no rokām un

ģīmja noslaukām sodrēju plankumus, jo ar tiem pu-

ķes slepeni no kāda nedarbnieka bij apkaisītas.
Viņš spļāva baltu vien un nodievojās, ka, ja noķeršot

nedarbi, tad apgriezīšot tam kaklu riņķī. Bet ne

viņš, ne cits kāds to jebkad varēja izdabūt. Tikai

man, kā lasītājs vēlāk redzēs, par to uznāca savādas

domas — bet es tās nevienam neteicu.

Puķīt jaunkundze atkal raudāja un liedzās, pēc
tādas apkaunošanas rādīties uz skatuves, un ilgs
laiks pagāja, kamēr to pierunājām, lai spēlētu tāļāk.

Pa to starpu daži skatītāji, aiz gara laika, bija

priekškarā pirkstiem izdūruši caurumus un skatījās

iekšā, ko mēs darām, tā kā Pinkuļu teātris laikam

bij pirmais un vienīgais visā pasaulē, kur nevis ak-

tieri caur priekškaru skatās uz publiku, bet publika
uz aktieriem.

Pēdīgi atkal viss bij kārtībā un Griborskis ar

Jekabsonu iesāka otro cēlienu. Pirmo izrādīja leviņ

jaunkundze, par studentu pārģērbusies, un otro

Kārkliņ jaunkundze — sieviešu drēbēs. Bet diezin

kas leviņ jaunkundzei bij noticies kas ne, tā neievē-

roja šo apstākli nemaz un sāka savu pretinieku uz-

runāt „mans kungs", par ko publikā atkal saceļas

lielu lielie smiekli, kuri kļuva vēl stiprāki, kad ta,

pabeigusi Griborska lomu, tikai citu cepuri galva

uzlikusi, atnāca atpakaļ, lai izrādītu „ieziepoto kvar-

teti" un viena pati norunāja visas četras muzikantu

lomas.
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Šās lugas trešajā cēlienā, kā dažs lasītājs to var-

būt jau pats zinās, vajadzīga upe, kurā Džons Nei-
lands zvejo. Ja tās nav, tad trešo cēlienu nemaz ne-

var spēlēt, un tāpēc biju ļoti ziņkārīgs, kā to gan ie-

rīkos uz šās skatuves, kur dekorācijas bija tikpat
svešas, kā kaferiem grāmatas par smalku uzvešanos.

Bet mūsu režisoram šī lieta darīja maz galvas grozī-
šanas. Viņš lika it vienkārši no skatuves noņemt

gultas širmi, aiz kura atradās ventilācijas dēļ atvērts

zāles logs, un pa to nu Neilands svieda savu

makšķeri ārā, pie tam publikai pasacīdams, ka upe

tekot ārpusē gar logu. Saprotams, kad upe tecēja

ārpusē, tad iekšpusē to neviens nevarēja redzēt.

Daži gan pie šiem vārdiem izlaidušies no zāles laukā,
bet vai tie no upes kaut ko manījuši, to nemāku teikt.

Šo pastāstu tikai tādēļ, lai ari citi varētu apbrīnot
mūsu režisora izmanību, kas šo citādi pavisam neiz-

rādāmo skatu bij pratis tik vienkārši aranžēt.

Tā ar laiku bijām nokūlušies ceturtajā cēlienā,

kas aiz personāla trūkuma tā bij sastrīķēts, ka lai-

kam pats lugas sarakstītājs, ja tas būtu tur klāt bijis,
vairs savu darbu nebūtu pazinis. No pirmā skata,

kur Jurģis sarunājas ar Neilandu, gāja strīpa pāri
līdz tai vietai, kur Klumpačs pasniedz Neilandam

vaiņagu un tūlīņ pēc tam ierodas policists, kas to ved

uz cietumu.

Policista lomā pirmo reizi debitēja mūsu teātra

sulainis, jo aktieriem visiem bija darīšanas, tā kā ne-

viens to nevarēja uzņemties un nostrīķēt ari to ne-

drīkstēja. Lomiņa bij īsa un uz repeticiju bij gājis

it brangi. Tā tad nedomājām neko ļaunu.
Patlaban jau biju izzuflējis teikumu, pēc kura po-

licistam jānāk iekšā, un gaidīju, acis uz grāmatu no-

laidis, uz tā ienākšanu. Bet uz skatuves viss palika
klusu. Brīnodamies es pacēlu acis uz augšu un ie-

raudzīju mūsu debitantu, iespraustu šaurā zaldāta

mundierā, durvīs stāvam, kā kad būtu uz vietas_ pie-

naglots. Piedurknēs iespīlētās rokas karājās ka pa-

gales uz zemi un trīcēja, kā kad tiktu kratītas. Ne-
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bija vairs ko šaubīties, ka nabadziņam uzgājis brie-

smīgais lampu drudzis.

Šaī acumirklī ari Jurģim jānāk iekšā. Šis, ie-

raudzījis, kas te īsti par nelaimi, saķēra tam it vien-

kārši aiz apkakles un uzgrūda to uz skatuves.- Caur

stipro grūdienu debitants, kā likās, bij nācis drusku

pie samaņas un atminējās, kas tam jārunā. Viņa
pirmais teikums skan: „Jurģa kunga sūdzības lietā

contra jums jūs neesiet nevienu termiņu ievērojuši

v. t. t.", ko tas trīcošā balsī līdz pusei norunāja. Bet

svešvārds contra bij draudošā klints, pa kuru tas

veltīgi mēģināja pārkuģot pāri. Pie tā nokļuvis, tas

palika drīz bāls, drīz sarkans, paplātīja pāri reiz

muti un — iesāka savu teikumu atkal no gala. Es

kliedzu, ka vai visā zālē varēja dzirdēt „contra!
contra!", bet nabadziņam ausis tik stipri žvingstēja,
ka tas vairs nekā nedzirdēja. Jau vai trīsreiz viņš

bij nopenterējis savu „Jurģa kunga sūdzības lietā—",
kad Jurģis, kuru spēlēja pats direktors, piepeši pie-
liecās tam pie auss un sapiktots čukstēja: „Runājat
taču, pie joda: Jurģa kunga sūdzības lietā contra

jums —"

Tas kā likās palīdzēja. Mūsu debitants saņēma
dūšu, piegāja it tuvu pie Neilanda, sāka labo roku

griezt riņķī, kā kad gribētu ar akmeni mest tam pa

pieri un kliedza pilnā kaklā:

„Jurģa kunga sūdzības lietā jūs esiet kontrak-

tēti!" Tad tas apgriezās uz papēža apkārt un ar

pāri lēcieniem pazuda no skatuves. Publika bij līdz

šim mierīgi gaidījusi, kas tur īsti iznāks. Bet tagad
kāds piepeši dikti iesaucās: „Ujā! ta tad tas spēle
ka spēlē!" Vispārīga smiešanās sekoja šim saucie-

nam. Ari mēs vairs nespējām noturēties. Jurģis

gan vēl gribēja izrunāt policista atlikušos vārdus,

bet aiz smiekliem nevarēja — un es devu zīmi, lai

priekškars krīt — kurš šoreiz ari laimīgi novēlās._
Beidzot visām klizmām par spīti nonācām līdz

sestajam cēlienam, un tā tad domājām, ka drīz lai-

mīgi būsim pie beigām. Bet liktens, kurš jau no paša

sākuma šai izrādei nebij rādījis visai laipnu vaigu,
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bij gluži citādi nolēmis. Jurģis jau bij izstāstījis, ka

visa viņa nauda nozagta, un vaimanādams devās

projām no skatuves. Piepeši tam, pa durvīm ārā

skrejot, kaut kas tik stipri atdūrās pret kāju, ka tas

gandrīz paklupa. Acis uz zemi pagriezis, viņš ie-

raudzīja Neilanda makšķeri, kuru bij aizmirsuši no-

likt pie malas. Sapiktots viņš paķēra to un ierāva

sev līdz garderobē, nemaz nejaudādams, ka/iv postu

caur tam bij padarījis uz skatuves. Makšķeres āķis
bij ieķēries priekš vecā Aukspēka uz skatuves no-

liktā lēnkrēsla drēbē, kurš tagad burkšķēdams de-

vās uz durvju pusi, kā kad piepeši būtu palicis dzīvs.

Tā, zināms, vēl nebūtu bijusi nekāda nelaime, ja Auk-

spēka tēvs šaī brīdī nebūtu gribējis apsēsties. Bet

neatrazdams aiz sevis vairs nekā kur apsēsties, viņš

izslīdēja un sparīgi pakrita uz grīdas, pie kam tas ar

kājām tik stipri trāpīja man pa krūtīm, ka vairs ne-

spēju noturēties, metos atpakaļ un izbraucu ar gal-

vu caur zufliera kasti, taisni kā Zalamonska cirku

miss Ella caur savu papīra balonu. Tomēr ar to

vēl nebūt nepietika. Aiz manis atrodošā dēju sie-

niņa, kura tikai ar pāri naglām bij piesista pie ska-

tuves, nejaudāja tādu svaru noturēt; tā šķīrās no

skatuves bez atvadīšanās benefices un gāzās līdz ar

mani un zufliera kasti pirmā skatītāju rindā iekšā.

Skats, kas nu sekoja, neļaujas aprakstīties. Vieni

kliedza, otri lamājās un citi smējās, kamēr aktieri

viens pēc otra pazuda no skatuves, uz izrādes pa-

beigšanu vairs ne domāt nedomādami.

Pēdīgi ari es, pacēlis savus sadauzītos locekļus

un izkaisītos manuskriptus, ceļoju pāri pār izpostīto

skatuvi uz garderobi, pavadīts no publikas smiekliem

un roku plaukšķināšanas.
Tā beidzās mūsu teātra izrāde Pinkuļos, kuru

atminēšos, kamēr vien dzīvošu.

Otrā rītā mēs ceļojām projām no Pinkuļiem. Pa

trepēm zemē ejot es sastapos ar Laipgalu, kurš bij
uzlicis man jau labi pazīstamās zilās brilles. To re-

dzot man piepeši iešāvās prātā ar sodrējiem apbērtās

puķes un Laipgala aizvakarējie naidīgie acu skatieni.
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Apsmādētais mīlētājs bij atriebies.

Pinkuliem cauri izbraucot, mūsu direktors ie-

rāva galvu dziļi sava kažoka apkaklē. Vai nu tas

notika aiz saltuma, kurš taī rītā bij ļoti stiprs, vai

aiz kāda cita iemesla, to nemāku teikt. Bet teātri

no tās reizes nekad vairs Pinkuļos neesam izrīko-

juši.

1887. g.

Mīlestības kantorī

Humoreska iz teātra dzīves

Šādu virsrakstu lasot, dažam lasītājam bez šau-

bīšanās celsies visai ērmotas domas, un tas varbūt

sagaidīs aprakstu par kādu savādu, līdz šim nepa-

zīstamu iestādi, kur mīlestību var iepirkties en gros

en detail, tāpat kā pie Volfšmidta var dabūt šņabjus
un liķierus. Zināms, es jau nebūt neesmu piespiests

tagad tūlīņ pasacīt, ko īsti ar šo nosaukumu gribu ap-

zīmēt un varētu lasītājam atļaut domāt, kas pašam
patīk. Bet tā kā nemaz nav mans nodoms, pieskai-
tīties pie tiem rakstniekiem, kuri savus lasītājus ilgi
atstāj neskaidrībā un pa trīs līdz četri lapu pusēm
mēdz runāt no piebāzta mērkaķa, kamēr lasītāji

domā, ka tie runā no sava tēva fotogrāfijas, tad bez

kavēšanās gribu izskaidrot, ka tā lieta šoreiz gluži
vienkārša un nevainīga. Mūsu „mīlestības kantoris"

nav vairāk nekas, kā lieli no visām pusēm aiztaisāmi

rati, jeb diližona, kuru uz kāda garāka mākslas ceļo-
juma sliktā laika dēļ bijām noīrējuši, lai mūsu aktri-

sēm būtu droša patversme, kur lietus tās nevarētu

samērcēt. Bet tā kā viņas vien nevarēja aizņemt

visus ratus un tām vienām pašām ari būtu bijis garš
laiks, tad mēs trīs šās aktieru sabiedrības jaunie vī-

rieši, kā: pirmais mīlētājs Bērziņš, kapelmeistars
Lauks un es, apžēlojāmies tiklab par viņām,_kā par

sevi un iesēdāmies tukšajās vietās. Caur šādu pa-

stāvīgu kopā būšanu mēs it īsā laikā bijām katrs savā

kaimiņienē „līdz ausīm" iemīlējušies. Liels brīnums
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tas nu zināms nav, jo visu to laiku nenācām nekādā

satiksmē ar citiem sieviešiem, mūsu biedrenes nebija
nebūt nesmukas un paši turklāt atradāmies tanī ve-

cumā, kurā uz vientulīgas salas būtum iemīlējušies
pat „Sulu-kafierienēs".

Bet drīz vien citi aktieri,redzēdami-mūs tik omu-

līgā stāvoklī, kamēr pašiem bij jābrauc puskarītēs,
kur vējš sniegu un lietu dzina tiem acīs, sāka izmē-

ģināt visādus līdzekļus, lai izdabūtu mūs laukā. To-

mēr viss nekā nelīdzēja, — vinu nodoms bij skaidri

ar rokām taustāms, un tā tad neļāvāmies piemānī-
ties. Pēdīgi tie ķērās pie zobošanās. Tā kādu dienu

no ratiem izkāpdami, pie tiem ieraudzījām piesistu
lielu plakātu, uz kura milzīgiem burtiem stāvēja uz-

rakstīts: «Mīlestības kantoris". Saprotams, ka nu

sacēlās vispārīga smiešanās un mīlestības kantoris

atradās katram mutē. Bet ir tas nepanāca sava no-

lūka. Ja kāds smējās par «mīlestības kantori", tad

mēs bijām tik prātīgi, smieties tam līdz, un tālāk

braucot atkal gluži mierīgi sēdāmies savā kantori

iekšā. No tā laika tad ari mūsu rati paturēja šo no-

saukumu, kamēr nobeidzām ceļojumu, un pēcāk pat
kučieri mēdza prasīt, vai «kantori" ar vajagot aiz-

jūgt?

Tads, luk, bij musu «mīlestības kantoris" un ta

cēlās vina nosaukums.

Bet iesim tālāk.
Savas teātra izrādes Virpuļos bijām pabeiguši

ar lieliskiem panākumiem — saprotams, naudas

ziņā — un patlaban atvadījāmies no laipnā viesnīc-

nieka, pie kura bijām uzturējušies un kurš tagad vi-

siem spēkiem pūlējās atvieglināt mūsu šķiršanos un

mūsu makus. Groks plūda straumēm, kā silts, maigs
7

pavasara lietutiņš, un tiklīdz kāds ierunājās no pro-

jām braukšanas, tad manīgais saimnieks ikreiz atkal

prata tukšās glāzes it nemanot piepildīt, kuras vien-

mēr no jauna vajadzēja iztukšot uz tā saucamo «ceļa

kāju", tā kā bijām jau iesmērējuši vai divdesmit

kāju un vajadzības brīdī ar tām vien būtu varējuši
noiet desmit jūdzes. Šaī acumirklī mūs it pareizi



78

varēja salīdzināt ar tiem vītoliem, kas tukšu vidu no

viena gala līdz otram — jo citādi nekā nevarēja iz-

skaidrot, kā gan tikdaudz slapjuma iespējam sevī

iekšā liet. Pat mūsu aktrises bija kautrēšanos at-

metušas pie malas un tik ilgi «smēķējušas", kamēr

iesmēķējušās krietnā skurbulītī.

Pasta zirgi jau sen stāvēja pie durvīm, bet

stunda pēc stundas pagāja, bez kā būtum aizceļo-
juši. Beidzot kučieri palika nepacietīgi un draudēja
bez mums braukt projām, tā kā nekas cits neatlikās,

kā iztukšot pēdīgo glāzīti.
Šo brīdi mūsu intrigants Laipgals bij izredzējies

priekš kāda maza jociņa pastrādāšanas.

Katrā sabiedrībā, lai tā būtu diezin cik maza,

atradīsies viens, kas citiem der priekš nerrošanas

un kuru tie pēc patikšanas var izzobot un apsmiet.
Pie mums šo vietu izpildīja mūsu komiķis, Val-

dziņš, it kā kad liktens būtu tam nolēmis, pajautrināt
citus ne tik vien uz skatuves, bet ari sadzīvē. Viņš

bij drusku sajucis, kluss kas tūlīņ visu ti-

cēja, ko tam stāstīja. Šo vājību nu citi izlietoja

priekš tam, lai iestāstītu viņam visneticamākās lie-

tas. Tā reiz kāds no aktieriem tam it nopietni iz-

skaidroja, ka, tādēļ ka ziemā dzelzs pēc dabas liku-

miem saraujoties, dzelzsceļu sliedes visā Baltijā pa-

liekot par septiņām verstēm īsākas.

„Ja, ja," Valdziņš domīgi galvu kratīdams attei-

ca, „skolā jau ari skolotājs mācīja, ka aukstumā

dzelzs saraujoties. Bet kā tad braucieni pieiet pie

stacijām? Tad jau sliedes vairs līdz tām nesnie-

dzas?"

~Nu, tur atkal sliedes piestiķē."
~Hm, tā jau laikam būs."

Šādi katrs nesodīts ar viņu pajokojās. Bet vis-

vairāk tam šaī ziņā bij jācieš no Laipgala, kas to ja-

delēja it kā lietuvēns, un ne viena diena nepagāja,

kad šis nebūtu izgudrojis kādu jaunu, daudzreiz ne

visai smalku joku.
Patlaban viņš bij Valdziņam iestāstījis, ka tam

nezin kādēļ jāsadzer brālības ar visiem, kas sēž ap
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galdu, un tā to pilnīgi piedzirdījis, kā Dāvida cūku.

Tagad viņš atkal raudzīja to pierunāt, lai tura at-

vadīšanās runu un pateicas vārpuliešiem par laipno
uzņemšanu.

„Bet kāpēc tad taisni man tas jādara?" Valdziņš
pretodamies jautāja.

~Nu, vai tad tu neredzi, ka visi citi pilnīgi pie-
dzērušies, tā ka nevar vairs ne mēli pakustināt?"

„Ja — tev — taisnība," Valdziņš ar gluži stīvu

mēli atteica. „Bet — ko tad lai es — runāju — es —

jau — nekā nezinu —"

„Es tev zuflēšu."

„Labi — he — tad es ar šaušu vaļā," Valdziņš

sacīja, pieķerdamies pie tukšas alus pudeles, kura at-

radās uz galda un kuru tas laikam uzskatīja par

mietu, lai varētu pacelties kājās, bet atkrita ar visu

pudeli atpakaļ.

„He — kas tad tas?" viņš pārsteigts prasīja.

„Mierā, mani kungi," Laipgals sauca, «Valdziņš
turēs runu."

„A, runu!" visi smējās un smīnēdami uzskatīja

Valdziņu, kurš pa tam ar Laipgala piepalīdzību bij
uzcēlies stāvus un abām rokām atstutējies uz galda.

„Mani kungi!" viņš iesāka, „mēs atbraucām —

še — Vārpulos — un
—"

Bet Laipgals, šķelmis, to tik tālu izdabūjis, uz

zuflēšanu vairs ne domāt nedomāja.

„Ma—ni — kun—gi —," Valdziņš rīstīdamies

atkārtoja, „mēs atbraucām — še Vārpulos un — ne-

kur neesam tik krietni — un nekur neesam tik

krietni —p —p—p—"
«Piedzērušies," kāds no klātesošiem papildināja.

„Nē — padzīvojušies," Valdziņš nobeidza savu

vareno runu un, kamēr visi smējās, atsēdās atkal pie

galda un skatījās stīvi savā glāzē.

„Kāpēc tad tu nerunā tālāk?" Laipgals prasīja.

„Man — mēle stīva."

Tagad man likās būt īstais brīdis, aiziet, jo kad

maniem iesilušajiem biedriem iekrita prātā, pirma-

jiem iesēsties mūsu „kantorī", tad ne pats jods vairs
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nebūtu iespējis tos izsviest laukā. Es pacēlos tādēļ
no galda un devos uz ratiem; ari Bērziņš, Lauks un

visas trīs aktrises, kuras lasītājs jau pazīst iz humo-

reskas „Džons Neilands Pinkuļos", darīja pēc manas

priekšzīmes.
Arā lietus gāza kā spaiņiem un bija dubļaino ceļu

tādā mērā izmērcējis, ka vajadzēja gandrīz peldēt, ja

gribēja pieiet pie ratiem. Cik tālu vien acis sniedzās,
viss ceļš bij ietīts kā biezā pelēkā miglā; mūsu zir-

dziņi stāvēja sarāvušies un galvas nolaiduši, kā sali-

jušas vistas, un kučieri, kuri ar pātagas kātiem rokās

sēdēja uz bukas, no tālienes izskatījās kā melni no-

kvēpuši skursteņi ar zibeņa novilcēju galā.

īsi sakot, bij bēdīgs, nejauks skats.

Sacēlušies un satinušies mēs laidām uz saviem

ratiem, kurus sasnieguši jutāmies neizsakāmi lai-

mīgi, ka šādā negaisā esam atraduši tik drošu, omu-

līgu kaktiņu, kamēr citi mūsu biedri savās puskarītēs
no nemitējošā lietus atrada tikpat daudz patvēruma,
kā zaķi aiz smilgas.

Tā tad bez bēdām ierīkojāmies savā «mīlestības

kantorī", kurš šoreiz savu vārdu ar pilnu tiesību no-

pelnīja. Lauks bij nosēdies taisni pretī Ķārkliņ jaun-
kundzei un palīdzēja tai-ietīties kādā lielā lakatā, pa

kuru tie tik ilgi pinās un tinās, kamēr pēdīgi ari pil-

nīgi tanī ietinās un abi mūsu acīm pazuda; Bērziņš
atradās līdzās īeviņ jaunkundzei un šķobīja ūsas, kā

iemīlējies runcis marta mēnesī, un es atkal, tas lie-

lākais grēku prauls no visiem, zvērēju vienā pusē

Puķīt jaunkundzei mūžīgu mīlestību un uzticību un

bučoju — leviņu otrā pusē, neko daudz neiztaisīdams

par Bērziņu, kas ikreiz pārgrieza acis, kā zivs aiz

sausuma.

Šis Bērziņš bija pavisam ērmots cilvēks. Viņš

bij greizsirdīgs kā turks, kam divpadsmit sievas, bez

kā pats būtu zinājis, ar kādu nolūku. Viņš sargāja

un glabāja savu leviņu tik rūpīgi, ka cits nedrīkstēja
to pat ne uzskatīt. Bet kad reiz tam devām padomu,

lai precās, jo sievu jau neviens vairs nemēģināšot

tam atņemt, tad viņš atbildēja, ka uz tam šis ne do-
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māt nedomājot — viņi esot tikai labi draugi un vai-

rāk nekas. Šaī ziņā tas bij pilnīgi it kā suns uz

salmu kaudzes, ko pats nevar ēst un citiem ar nedod.

Visnesmukākā viņa izturēšanās bij tādēļ, ka tas caur

to bij piemānījis leviņu, atsacīt savam brūtgānam, jo
viņa bij Bērziņā patiesi iemīlējusies un domāja, ka šis

nu viņu precēs. Tādēļ man ari pastāvīgi bij liels

prieks, viņu visādi kaitināt. Šoreiz turklāt vēl biju

pārliecināts, ka lieta tā pilnīgi kārtībā. Ja lasītājs
varbūt domā, ka leviņa par manu pārdrošību būtu

dusmojusies, tad tas ļoti alojas; es esmu atradis, ka

sievieši par bučiņu tik tad ļaunojas, kad bučotājs tām

nepatīk.

Tagad iznāca ari citi, ar groka glāzēm abās ro-

kās. Saimnieks bij uzspiedis tiem vēl pa š v pē-
dīgo glāzi un piepildījis ari mūsējās. Visai patī-
kama gan mums tāda traucēšana nebija, bet ko lai

dara? Ja negribējām saiet ar visiem naidā, tad va-

jadzēja tik laipni iznesto dzērienu pieņemt. Pa tam

ir Lauks bij iztinies no lakata apakšas un prasīja

Bērziņam, kas, paņēmis divas glāzes, stāvēja pie

loga nezinādams, ko ar tām iesākt.

„Kas tev tur ir?"

„Qroks."
„Dod man ar."

Bērziņš paliecās tālu uz priekšu, lai varētu pra-

sīto dzērienu pasniegt, te rati piepeši tik ātri paku-
stējās, ka tas vairs nejaudāja noturēties un, negribē-
dams krist atpakaļ un iegāzties logā, brauca labāk

uz priekšu, Laukam taisni virsū, pie kam tas groka
glāzes, saprotams, nepiemirsa paņemt līdz. Viss

karstais dzēriens aiztecēja Laukam aiz apkakles, kurš
sprausloja un abām rokām mēģināja no Bērziņa at-

svabināties.

„Kas tad tā par būšanu!" viņš pukojās.

„Nu, tu jau prasīji groku, un dabūji ar," es at-

teicu.

„Ja," Lauks sacīja, „es dabūju vēl vairāk, nekā

gribēju, jo abas glāzes es netiku prasījis."
Pa to starpu Bērziņš, kurš krizdams cieti bij
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ieķīlējies starp mūsu kājām, visādi izpūlējās, lai va-

rētu atkal piecelties. Tikai pēc kāda brīža tas vi-

ņam izdevās.

„Tagad tu viens pats izdzēri visu groku," es

smiedamies teicu.

„Lai jods parauj visu groku un_—" viņš lādējās,
acis izslaucīdams un sava vietā apsēzdamies.

Tā visa mūsu omulība tūlīņ pašā pirmā acu-

mirklī tika iztraucēta. Bet drīz mēs sākām sajust
kaut ko, kas draudēja to pilnīgi samaitāt. Caur pil-
sētiņu braucot, mēs tik stipri tikām kratīti, ka gan-

drīz nemaz vairs nezinājām, kur dēties. No iesā-

kuma apmierinājāmies, domādami, ka pie tam vai-

nīgs Vārpuļu nelīdzenais bruģis; bet kad uzbraucām

uz lielceļa, tad lieta palika vēl trakāka. Kad jau pil-
sētiņā kļuvām kratīti, tad tagad uz grubuļainā
un caurumainā ceļa kļuvām tā sakot dauzīti.

Smago ratu riteņi lēca no dziļas bedres uz augstu ak-

meni un krita no tā atkal vēl dziļākā bedrē iekšā, tā

ka katru acumirkli domājām, ka mūsu kauli izšķīdīs
tāpat kā riekstu čaumalas, kurām ar āmuru uzcērt

virsū. Mēs lēkājām pa saviem sēdekļiem, kā kafijas

pupas, kad tās dedzina, mēdz lēkāt pa skārda trauku.

Pie katra grūdiena Kārkliņ jaunkundze, kura sēdēja

man līdzās un kura nebūt nebija tik viegla kā spal-
viņa, palēcās gaisā un, atpakaļ krizdama, uzkrita man

virsū; tā tad es tiku malts, kā pipars pa miezeri, un

biju pārliecināts, ka dzīvs no šā moku beņķa ne-

tikšu vaļā.
Lai lasītājs nedomā, ka es varbūt pārspīlēju, —

pavisam otrādi: man nebūt nav iespējams aprakstīt
visas mūsu toreizējās ciešanas. Kas netic, tas ļoti
viegli pats par to var pārliecināties. Viņam jāielien
tikai mucā un jālaižas zemē no Bastejkalniņa, tad

tas bez šaubīšanās jutīsies tādā pat stāvoklī, kādā

mēs toreiz atradāmies.

Mēs nevarējām pat ne ar visiem pieciem prātiem
izprast, kas mūsu «mīlestības kantorim" īsti noti-

cis. Tik tāļu jau bijām nobraukuši, bez kā būtum

sajutuši kaut kādas grūtības, un nu uz reizi tāda pār-



83

vēršanās! Ratu sēdekļi gan bij bez atsperēm un tur-

klāt vēl diezgan cieti, bet taī vietā atkal ratiem pa-

šiem atsperu netrūka. Ja senāk nebūtum no pēdējā
apstākļa ar pašu acīm pārliecinājušies, tad tagad par

to tiešām būtum varējuši šaubīties.

Piepeši Bērziņš ieteicās, ka atsperes varbūt bi-

jušas izņemamas un kučieri slikta ceļa dēļ tās ari

izņēmuši. Kaut gan biju pārliecināts, ka tas nemaz

nav iespējams, tad tomēr liku aiz kaut kāda iemesla

pieturēt un izkāpu apskatīties; bet atsperes atradās

zem ratiem tāpat kā senāk.

Kad apstājāmies pie nākošā kroga un iegājām

iekšā drusku atspirdzināties, tad mūsu citi biedri ļoti

laipni apvaicājās, kāda mums braukšana, pie kam tie

tā ērmoti samirkšķinājās acīm.

„Ļoti branga," es atteicu, zobus sakodis; jo man

uznāca domas, ka mums par patīkamo braukšanu lai-

kam jāpateicas viņiem.

lekam atstājām krogu, Valdziņš deva jaunu ie-

meslu priekš zobošanās. lesilušā prātā viņš mēdza

iedomāties, ka esot ļoti slavens vīrs un labprāt gri-

bēja, lai viņa vārdu skaļi izrunā. Redzēdams, ka

Laipgals ar krodzenieku pazīstams, viņš piegrūda
pirmajam pie sāniem un iečukstēja ausī: „Stādi mani

priekšā," lai ari krodzenieks dabūtu zināt, ka slave-

nais Valdziņš atronas viņa namā. Laipgalam tas

bij īsti pa zobam. Viņš stādīja to vispirms priekšā
krodzeniekam, tad visiem citiem, kas vien kroga
istabā uzturējās, un vilka pēdīgi pat stedelē iekšā.

No iesākuma Valdziņš bij it priecīgs, bet redzēdams,
ka Laipgals tuvojas kādam zēnam, kurš stedeles

kaktā ar mēslu dakšām mēza mēslus, viņš savieba

ģīmi.

„Ka tevi sauc?" Laipgals prasīja zēnam.

„Jāni," šis atbildēja.

„Šeitan Jāņa kungs — šeitan slavenais Valdziņa

kungs," Laipgals stādīja priekšā.
Zēns palika muti ieplētis stāvot.

„Kas tie par muļķīgiem jokiem! Tu caur tiem
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neizblamē vis mani, bet visu personālu," Valdziņš jau
drusku sašutis sacīja, un laidās projām.

Tālāk braucot, Laipgals stādīja to priekšā visiem

kučieriem un beidzot pat zirgiem. Viņš nelaida tam

miera nevienu acumirkli; katrā krogā, pie kura pie-

turējām, viņš jau pirmais ieskrēja iekšā, sarīkoja ste-

delē no kučieriem, sievām, bērniem un mēslu vedē-

jiem „deputacijas" un stādīja tām slaveno Valdziņu

priekšā. Valdziņš citādi gan reti ko ņēma par ļaunu,
bet šoreiz tas jutās savā godā aizskārts un palika

tādēļ vienmēr piktāks.
Pa tam ir mēs cietām savas mokas, stenēdami

un vaidēdami. Saka gan, ka cilvēks ar laiku ar visu

apronot, tas apronot pat, ja viņu cepinot uz karstām

plātīm kā nēģi; bet mums gāja pavisam otrādi: jo

ilgāk tikām,kratīti, jo nepanesamāka kratīšana mums

izlikās. Tagad labprāt būtum braukuši pirmāk tā

apsmādētās puskarietēs.

Pēdīgi tuvojāmies kādai upei ar augstiem, stā-

viem krastiem. Kučieri darīja mūs uz tam uzma-

nīgus un lūdza, lai izkāpjam laukā, jo citādi lejā brau-

cot varot notikt kāda nelaime. Tā ka ir mums bija

ļoti pa prātam, uz acumirkli atstāt ratus, un kaut

to darot ari būtu jābrien pa dziļākiem dubļiem, tad

labprāt paklausījām.
Arā valdīja dziļa tumsība un lietus bij pārvērties

sniegā, kuru stiprais ziemeļa vējš dzina mums acīs,
kad viens pakaļ otram pa sausāko ceļa malu devā-

mies uz priekšu, kā zosis, kuras iet uz dīķi peldēties.
Mēs bijām domājuši, ka nebūs visai tāļu jāiet, bēt

ceļš locījās arvienu uz priekšu gar kāda stāva kalna

malu, tā kā dabūjām noiet vairāk nekā versti, līdz

tikām pie upes. Var domāties, kādiem mums pēc
šāda gājiena pa tumsu un dubļiem vajadzēja izskatī-

ties. Viens aktieris bij pazaudējis galošas, otrs ie-

kritis grāvī, un aktrises dabūjušas iesnas.

Pie upes mūs atkal sagaidīja lieliskas izbailes.

Uz kāda kalniņa ceļa malā piepeši ieraudzījām mil-

zīga vīra tēlu, kurš bija ietinies lielā melnā šūbā un

spēji atšķīrās no balti apsnigušiem krastiem. Pēdējā
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krogā bijām dzirdējuši, ka šis apgabals esot loti ne-

drošs, un tādēļ tad ari stipri satrūkāmies, tik piepeši
savā priekšā ieraudzīdami tādu briesmīgu, nepazī-
stamu tēviņu.

■Visvairāk no mums visiem sabijies bij mūsu di-

rektors. Viņš bij ļoti bailīgs cilvēks, kas tuirisā ne-

uzdrošinājās viens pats ne soli izspert laukā. Tagad
viņš apgalvoja trīcošā balsī, ka tie laikam esot laupī-
tāji, un drošināja mūs, lai nebīstamies, pie kam pa-

šam zobi klabēja kā veca vabu seta.

Beidzot Bērziņš, kuram revolvers bij klāt uņ lai-

kam tādēļ ari vairāk dūšas, izrāva šaujamo rīku no

kabatas un tuvojās svešajam vīram. Šaī brīdī mēs

uz mata līdzinājāmies pazīstamajiem septiņiem malē-

niešiem, kuri izgājuši nonāvēt lielo pūķi. Viens ma-

lēnietis gāja pa priekšu, ar pīķi rokā — es gribēju
teikt: ar revolveri — un mēs citi malēnieši devāmies

tam pakal ar vajadzīgo trīcēšanu un zobu klabē-

šanu.

„Kas tur?" Bērziņš prasīja, gatavs, katru acu-

mirkli šaut vaļā.

„Nu, kas tad būs?" pazīstama balss skanēja
mums pretī.

Tas bija Valdziņš!

Gribēdams izsargāties, ka Laipgals to atkal ne-

stādītu kādam priekšā, viņš bij aizgājis mums pa-

priekšu un, ietinies savā lielajā kažokā, mūs uz

krasta sagaidījis.

Laimīgi, ka mūsu bailes bijušas veltīgas, mēs,
viens par otru zobodamies, pārcēlāmies pār upi un

braucām tālāk.

Gaiss bij noskaidrojies, mēness spīdēja pie de-

bess un tikai asais ziemelis vēl pūta, kad tuvojāmies

Klunčiem, kur bijām nodomājuši turpināt savas

teātra izrādes. Miegs un gurdenums bij mūs tik

stipri pārņēmis, ka, ne ko vairs neiztaisīdamies par

neganto kratīšanu, pārlikāmies viens pār otru un sā-

kām snaust. Te piepeši pašā saldākā miegā mani

iztraucēja skaļš kliedziens. Es uzšāvos stāvus un
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sadūros kopā ar kādu galvu, kura, kā likās, nebij

pildīta salmiem, jo bij loti cieta.

„Kas tev ir?" es prasīju, savu pieri turēdams.

„Rati gāžas apkārt," Kārkliņ jaunkundzes balss

atbildēja.
Un tiešām, tagad ir es sajutu, ka rati stipri sa-

šķiebušies uz vienu pusi. Es pieliecos pie loga, bet

tas bij attaisāms tikai no ārpuses, un tā tad nekā ne-

varēju izdarīt; saredzēt ari neko nespēju. Nu mēs

sākām saukt kučieru, lai pietur; bet tas tīri par brī-

numu nemaz neklausījās un brauca arvienu uz priek-

šu, kamēr rati sašķiebās vienmēr vairāk un vairāk.

To redzēdamas, mūsu biedrenes sāka darīt to, ko

visi sievieši tādos gadījumos dara, proti, tās sāka

pilnā kaklā kliegt, kā kad būtu uzdurtas uz iesma.

Gan mēs mierinājām, ka nekāda nelaime nevar no-

tikt, bet viss nekā nelīdzēja. Var iedomāties, kāds

troksnis tur sacēlās, kur tik šaurās telpās trīs sie-

vieši savās izbailēs kliedz un trīs, vīrieši rauga tās

apmierināt.
Tā tas gāja labu laiciņu. Galu galā troksnis

vairs nebij paciešams; es uzsaucu vēl reiz kučieram,
lai nokāpj un attaisa durvis un, kad tas nepaklausīja,

ar dūri iespēru loga rūtīs, pie kam stipri sagraizījos
roku. Šaī brīdī ari rati — apgāzās pavisam apkārt...
mēs sabirām viens otram virsū... vēl skaļš klie-

dziens
...

tad viss palika klusu. Tomēr tikdaudz

varēja noprast, ka nelaime nekāda nav notikusi, jo

rati bij gāzušies ļoti gausi.

Kučiers parādījās pie sadauzītā loga un atvēra

to, vairāk žēlodamies par savu rūti, nekā par mums.

Pirmā acumirklī man bij prāts, izraut_ tam pātagu no

rokām un sadot pa muguru; bet drīz es atminējos

savus ciešanas biedrus un devos tiem palīgā, aprēķi-
nāšanos atstādams uz vēlāku laiku. Bērziņš bij pa

tam pats izrāpies laukā, un ar tā palīdzību man iz-

devās izvilkt ari divas jaunkundzes, gan drusku sa-

burzītas, bet citādi gluži veselas._ Tikai Karkliņ

jaunkundze darīja drusku vairāk pulēs; mums vaja-

dzēja diezgan spēcīgi vilkt, kamēr izdabujām to lau-



87

kā pa šaurajām durvīm, kurās tā pa mazu lietu būtu

iespiedusies. Aiz viņas parādījās Lauks ar viņas

cepuru paudeli (kuram tā bij uzkritusi virsū) — abi

saspiesti plakani kā plāksteri. Pēdējo ieraudzījusi,

tā krita tam virsū, kā ērgļu māte mēdz krist uz sa-

viem nolaupītiem bērniem.

Kamēr Lauks saņēma tā savu algu, Bērziņš ie-

sāka izrāt kučieri par neuzmanīgo braukšanu, pie
kam citi mūsu biedri tam pa iespējai palīdzēja.

Bet kučiers acīmredzot par to loti maz ko iz-

taisīja, viņš smējās un pēdīgi atbildēja:

„Kas tā nu par lielu nelaimi, kad jauni cilvēki

drusku apgāžas."
Šāda atbilde Bērziņam izlikās drusku par stipru;

viņš izrāva kučieram pātagu no rokām un vilka tam

ar kātu reiz pa muguru. Ka bezkaunīgais kučiers

tūlīņ palēcās sānis, par to laikam neviens nebrīnē-

sies, bet ka nelaimīgais pātagas kāts ar visu sparu

trāpīja Valdziņam pa muguru, to laikam visi negribēs
ticēt. Tomēr tas tā notika. Pikts kā velns, Val-

dziņš apgriezās apkārt, ieraudzīja Bērziņu, kurš bij
tikpat liels un tāpat ģērbies kā Laipgals, noturēja to

tumsā par Laipgalu, kas laikam atkal uz tam izgājis,

viņu iznerrot, un sagrāba tam aiz apkakles.

Pārsteigts par savu klizmu un piepešo uzbru-

kumu, Bērziņš nezināja neko citu darīt, kā ari Val-

dziņam ķert aiz apkakles. Tā abi grūstījās pa grāv-

mali tikmēr, kamēr Bērziņš izslīdēja. Negribēdams
iegāzties grāvī, kurš bija pilns ar ūdeni, viņš pie-

ķērās vēl cietāki pie Valdziņa. Bet grūdiens bij tik

spēcīgs, ka ir šis vairs nejaudāja noturēties, un tā tad

abi ievēlās grāvī, ka noplunkšķēja vien.

Caur kritienu Bērziņš bij palicis apakšā, bet pēc

brītiņa tas sprauslodams pacēlās uz augšu, iesaucās:

„Še tev!" un pagrūda Valdziņu zem ūdeņa. Tomēr

ne ilgi, te atkal Valdziņš iemērcēja Bērziņu dubļaina-
jos plūdos, pie kam tas tāpat iesaucās: „še tev ar!"

Un ta gāja „še tev" un ~še tev ar", kamēr mes

uz grāvmalas stāvēdami gribējām vai plīst aiz
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smiekliem par abām jūras cūciņām, kas tur tik no-

pietni viens otru mērcēja ūdenī.

Mūsu kopīgām pūlēm galu galā izdevās tos iz-

šķirt un izvilkt laukā no grāvja, gluži slapjus un vis-

pāri dubļiem apklātus.
„Bet kungi, kāpēc tad jūs izrīkojat tādus jokus?"

direktors prasīja.
„Ja, kāpēc tad viņš man sita?" Valdziņš ie-

saucas.

„Vai tad es tev situ — es jau situ kučieram. Bet

kāpēc tad tu mani grūdi grāvī?"

„Vai es tevi grūdu? Es jau domāju, ka tu esi

Laipgals."

.Pateicos," Laipgals sacīja.
Še tūlīņ gribu pieminēt, ka mazgāšanās ceļa

grāvī abu draudzībai neko nekaitēja; vēlāk tie iz-

skaidroja viens otram, kā viss noticis, saderēja atkal

mieru un sasniedzās rokas.

Par laimi turpat tuvumā atradās krogs, kur abi

varēja pārģērbties, tā ka ir visa cita nelaime tika

novērsta.

Tikai Klunčos es dabūju zināt, ka mums tiklab

par kratīšanu, kā par apgāšanos jāpateicas mūsu

biedriem. Viņi bij pierunājuši kučieru, iebāzt mūsu

ratu atsperēs dzelzs ķīļus, lai tās vairs nelocītos.

Tā ka šāds padoms it labi saskanēja ar nosacīju-

miem, kurus kučiers bij dabūjis no ratu īpašnieka,
kas baidījās, ka atsperes uz nelīdzenā ceļa nesalūzt,
tad tas tūlīņ to bij paklausījis. Vēlāki, pārliecināju-

šies, ka par atsperu aizbāšanu mēs neko neiztaisām,

viņi norunājuši mūs apgāzt, jo mēs jau tā kā tā no-

braucot visu ceļu kā kungi, kamēr viņiem jāpanesot
viss negaiss. Kādā šķībā vietā tie līdz ar visiem

kučieriem bija apstājušies ap mūsu ratiem un sākuši

gāzt. Bet tas nebijis vis tik viegli izdarāms, jo va-

jadzējis būt ļoti uzmanīgiem, ka smgaie rati ar sparu

gāzdamies nesadrūp. Tikai pēc ilgāka laika, kad

jau patlaban gribējuši atsacīties no sava nodoma,
tiem izdevies uzbraukt uz kādas smilšu kaudzēs un

tā.ratus apgāzt.
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Saprotams, ka viņiem pienācīgi pateicāmies par

lielajām pūlēm, kuras tiem bijušas, lai varētu mums

tik patīkami pakavēt garo laiku.

Ar to beidzās mani piedzīvojumi «mīlestības

kantorī", jo no Klunčiem braucām tāļāk pa dzelzs-

ceļu.

1887. g.

Mīlestība pārspēj visu

Ziemas svētku stāstiņš

Kluss, svētsvinīgs ziemas svētku vakars ir no-

laidies balti apsnigušajās druvās un pļavās. Pie

skaidrās debess spulgo neskaitāmas zvaigznes, it

kā kad daba pati šim vakaram par godu būtu iede-

dzinājusi miljoniem mirdzošu svecīšu. Tālumā at-

skan baznīcu zvanu dobjās skanas un viļņo pa vien-

tulīgo klajumu kā klusa mīlīga eņģeļu dziedāšana,

kura katru sirdi aicināt aicina skaļi uzgavilēt:

Ak neizteicama,
Ak nenobeidzamā

Ziemas svētku Jīgsmība!

Bet it nekas no šās līgsmības nav atmaldījies

šurp uz lielo zemnieku ciemātu ceļmalā. Tur neat-

skan ne pieaugušo dziesmas Dievam par godu, nedz

bērnu priecīgās gaviles, viss tanī ir kluss, tumšs un

vientulīgs.
Pa plašo, neapgaismoto istabu saimnieks staigā

smagiem nemierīgiem soļiem šurp un turp. Viņš ne-

mīlē nekādu troksni un jautrību, un taisni šaī vakarā,
kas reiz izgaisinājis visu viņa dzīves laimi, tā vi-

ņam būtu divkārt nepatīkama. Tādēļ ari viņa sai-

me jau it agri devusies pie miera. Viņš negrib, ka

citu līgsmība tam atgādinātu, kāda viņa paša dzīve

reiz bijusi un kāda tā vēl varētu būt, ja viņš nebūtu

tik neģēlīgi pievilts.
Bet laikam taisni šī dzīšanās dara, ka atmiņas

arvienu no jauna pamostas viņa krūtīs un viņa sirds

sāk ātrāki pukstēt.
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Viņš piespiež trīcošās rokas cieti pie krūtīm un

vēlētos saspiest savu nepaklausīgo sirdi. Visas viņa
pulēs ir gluži veltīgas, vienmēr no jauna viņa domas

griežas atpakaļ uz to laiku, kad tam bij sieva, kuru

mīlēja vairāk nekā savu dzīvību.

Bet tā jau sen mirusi — nevis priekš pasaules —

ne, tikai vienīgi priekš viņa.

Viņš pats to ir atstūmis no sevis, negantās du-
smās padzinis no sava sliegšņa. No tā laika gan jau

pagājuši divi gadi, bet to iedomādamies vien, viņš

ikreiz sakož zobus kopā un vēlētos būt tik stiprs, kā

Simsons, lai varētu sagāzt savu māju un zem tās dru-

pām aprakt sevi un savu kaunu.

Tomēr pamazām viņa dusmas atkal norimst.

Gluži nepazīstamas žēlas jūtas pārņem viņa sirdi ar

nepārspējamu varu. Viņš nedomā vairs uz ļaunu-
mu, ko viņa tam padarījusi, viņš domā tikai vēl uz

to, cik laimīgs caur viņu kļuvis ...
No bargā tēva piespiests, viņš bij pavadījis visu

savu jaunību vienos darbos un pūlēs un nepazinis
nekādu citu dzīšanos, kā tikai iegūt naudu un mantu.

Tādēļ ari jaunā bālā meitene, kura reiz netālajā
pilsētiņā uz tirgus bij pienākusi pie viņa ratiem kaut-

ko nopirkt, tam izlikās it kā kāda būte iz teiku un

pasaku valsts. Viņš nevarēja beigt skatīties šaīs

tumšajās acīs, kuras raudzījās tik žēli, tik skumji, tā

kā pavisam aizmirsa pateikt cenu par saviem lauku

ražojumiem. Un kad viņa pēcāk lūkojās apkārt pēc

kāda vilcēja, kas tās iepirkumu pārvestu mājās, tad

viņš it ātri piedāvāja tai savus tagad tukšos ratus,

kurus tā ari pateicīgi pieņēma.

Klusu ciezdams, tikai lāgu lāgiem savu biedreni

uzskatīdams, viņš pavadīja to līdz viņas dzīvoklim,

kur tas, no viņas uzaicināts, vēl īsu brīdi uzkavējās.
Cik istabiņa vienkārša un nabadzīga, to viņš nemaz

nebija ievērojis, viņš atminējās tikai, ka viņam tur it

labi paticis.

Visur, kur vien viņš gāja, jaunā meitene viņam

pastāvīgi lidinājās priekš acīm. Veltīgi viņš izmēģi-

nāja caur čaklu strādāšanu no tās atsvabināties un
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brīnījās pats par sevi, pamanīdams, ka pat pie stei-

dzošākā darba varēja nostāvēt ilgu laiku rokas no-

laidis un dziļās domās iegrimis.
Tā pagāja vairāk nekā mēnesis.

Viņš atradās atkal pilsētiņā. Visu pārdevis, viņš
atstāja ratus citu apsardzībā un gāja apmeklēt savu

toreizējo pircēju, kā kad tas pats no sevis būtu sa-

protams. Ari viņa nemaz par to nebrīnījās, bet tikai

vispāri nosarka un viņu laipni uzaicināja piesēsties.
Tad viņi runāja par daudz un dažādām lietām, kuras
tikai priekš viņiem bij interesantas. Viņš apprasījās

tai par viņas dzīvi še pilsētā; viņa atbildēja, ka esot

šuvēja un pārtiekot no savu roku darba. Reizām tie

ari palika gluži klusi. Viņa šuva un viņš sapnīgi no-

skatījās, cik veikli viņas mazā kājiņa mina šujamās

mašinas paminu. Tomēr laiks abiem it ātri aiztecēja.
Un kad viņa atvadoties tam sniedza roku un viņš

noskārta, ka tā lēni viņa plaukstā drebēja, tad kar-

stas nepazīstamas jūtas pirmo reizi pamodās cietā

vīra krūtīs. Ilgi viņš uzskatīja nosarkušo meiteni,

kura veltīgi mēģināja atsvabināties, un prasīja bei-

dzot lēnā nedrošā balsī, vai tā gribot būt viņa sieva.

Tad viņa bij iekliegušies it kā nāvīgās izbailēs

un asaru pilnām acīm lūgusi, lai atstājas no viņas,

jo viņa ne mūžam nevarot tam piederēt.

„Un kāpēc ne?" viņš skumji prasīja. „Vai tad tu

mani nemaz nevarētu mīlēt?"

Viņa neatbildēja ne vārda, bet uzskatīja to tikai

tik mīli un sirsnīgi, ka asinis jo karstāki sāka plūst
caur viņa dzīslām. Klusu ciezdams viņš gribēja mei-

teni vilkt pie sevis.

«Apžēlojaties jel —" vira vēl pretojās.

„Vai tu mani mīli? Saki jel! neliedzies!"

„Ak Dievs — es jau nevaru citādi!"

It kā mazu bērnu viņš paņēma to savās rokās un

aiznesa uz vienkāršo divanu.

„Tu mīli mani! Tu mīli mani!" viņš gavilēja un

skūpstīja viņas lūpas, acis un smaržojošos matus
...

Neilgi pēc tam viņi bija jau vīrs un sieva.

Kaut gan viņš nevarēja šaubīties, ka viņa jaunā
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sieviņa to mīlē, tad tomēr viņš bieži nemaz nespēja

izprast tās' izturēšanos. Vienu acumirkli viņa bij tik

jautra un priecīga kā putniņš pavasarī; viņas bēr-
nišķīgā smiešanās piepildīja tā māju un viņas mīle-
stība atvēra tam jaunu, gluži nepazīstamu pasauli;
bet drīz tā atkal staigāja apkārt noskumusi un rau-

dāja, kad Viņš gribēja to apkampt.
No iesākuma viņš noskatījās uz šādu izturēšanos

gluži mierīgu prātu. Bet pēdīgi, kad tas jo biežāki

sāka atkārtoties, viņš apņēmās izdibināt tādas iztu-

rēšanās iemeslu.

„Saki man jel, mīļais bērns," viņš reiz tai prasīja,

„kas tev īsti kaiš? Vai tu raudi varbūt tādēļ, ka esi

mani precējusi?"

_„Kā tu nu tā vari domāt!" viņa pārmetoši at-

bildēja.
„Bet kas tad tev kaiš? Vai tev varbūt kaut kas

uz sirds, kas tevi nospiež un ko tu gribi man slēpt?"
Acumirkli izlikās, kā kad viņa gribētu kaut ko

sacīt.

„Nē, nē!" viņa ātri iesaucās. „Man nav nekas!

patiesi nekas!"

„Man tomēr tā izliekas. Saki tikai droši. Vai

tu nezini, kā tevi mīlēju? Un mīlestība jau pārspēj
visu."

Viņa pieglaudās kaislīgi pie viņa krūts, uzskatīja
tāpat, kā toreiz, kad tas bij lūdzis, lai top par viņa
sievu un prasīja:

„Vai tava mīlestība tiešām tik visspēcīga? Vai

tu mani mīlētu, lai notiek kas notikdams?"

„Redzi, tu negribi sacīt taisnību. Ka es tevi mī-

lēju, to tu jau pati gluži labi zini. Tāds jautājums

mani tikai vēl jo vairāk sabaida un dara nemierīgu."

„Esi mierīgs," viņa saņēmusies sacīja, „es nebūšu

vairs tāda. Es jau pati noprotu, kādēļ tā izturos.

Brīžiem es iedomājos, ka reiz varbūt zaudēšu tavu

mīlestību un tādēļ raudāju. Piedod man, es biju bēr-

nišķīga. Bet nebaidies, es nedarīšu tev vairs ne-

kādas raizes..."

Un patiesi, no šā brīža viņa tapa atkal jautra un



93

priecīga. Uzmanīgs aplūkotājs gan būtu lāgiem no-

skārtis, ka šis jautrums nav dabīgs, bet viņas vīrs

neievēroja to tik smalki, viņam pietika, ka tā atkal

izskatījās priecīga un laimīga. —

Bija ziemas svētku vakars, tāpat kā tagad.

Saimnieks bija patlaban pārbraucis no pilsētas
un steidzās tagad iekšā savu sieviņu iepriecināt ar

ziemas svētku dāvānām, kuras priekš tās bija pār-
vedis. Bet istabā iegājis, viņš brīnodamies aptsājās

pie durvīm.

Viņa sieva stāvēja istabas vidū bāla kā līķis un

nepacēla ne acis pret viņu. Sveša, varbūt trīs gadi

veca meitenīte atradās viņai līdzās.

Viņu ieraudzījusi, mazā tuvojās tam it bailīgi un

šņukstēdama nometās viņa priekšā ceļos.

„01ga, ko tas nozīmē?", viņš pārsteigts prasīja.

„Redzi, tas ir mans noslēpums," viņa sacīja tādā

balsī, kas nemaz vairs nelikās būt viņas balss, „tas

ir, kādēļ es raudāju un biju noskumusi. Es neiespēju
vairs ilgāk melot un tevi vēl vairāk pievilt. Reiz

tev tas tomēr jādabon zināt."

Baigas jaudas pārņēma viņa sirdi.,
„Šis bērns — Olga!" viņš prasīja, „kam šis

bērns?"

„Tas ir mans bērns," viņa atbildēja klusi, ta ka

tikko varēja sadzirdēt.

„Tavs bērns! — Tavs bērns!" viņš atkārtoja
gluži samulsis.

„Ja, es runāju tasnību," viņa sacīja. „Tu do-

māji apprecēt nevainīgu meiteni, — es esmu tevi

pievīlusi. — Es biju tikai sešpadsmit gadu veca, un

nezināju neko daudz no pasaules un viņas viltības.

Mani vecāki bija nomiruši un atstājuši mani vienu

pašu šaī ļaunajā pasaulē. Vakaros no šūšanas mā-

jās iedama es bieži satiku kādu jaunu, smalku kungu.

Reiz viņš sveicināja mani, un tā kā viņš man labi

patika, tad to ari atsveicināju. Tagad virš jaura-
lika drošāks, uzrunāja mani, pavadīja mani mājās,

sacīja man, cik es smuka un ka viņš mani mīlē, un

es muļķīte viņam to ticēju. Bet ko lai tevi tik daudz
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mocu. Bija pagājis tikai gads, kad jau atrados viena

ar savu kaunu, atstāta un aizmirsta. Tagad atšķi-
ros no visas pasaules, nodevu savu bērnu audzināt

un strādāju dienām un naktīm, lai viņam nekā ne-

trūktu. Tad es iepazinos ar tevi, un nu tikai sajutu,
kas ir īsta mīlestība. Kad tu man prasīji, vai gribu
būt tava sieva, tad satrūkos un gribēju tev visu iz-

stāstīt — bet man nebija tikdaudz spēka. Es atzīstu,
ka esmu grūti noziegusies. Neuzdrošinos ari nemaz

lūgties, lai man piedodi. Dari ar mani, ko gribi, sodi

mani — es esmu tevi neģēlīgi pievīlusi —"

Brītiņu viņš nevarēja izdabūt ne vārdu pār lū-

pām. Viņam izlikās, kā kad viņa sirds būtu satriekta

gabalu gabalos.
Bet tad nesavaldāmas dusmas pārņēma viņu.

„Ja, tev taisnība," viņš drebēdams izgrūda starp
cieti sakostajiem zobiem, „tu esi mani neģēlīgi pie-
vīlusi. Bet es negribu tevi par to sodīt, kaut gan to

esi pelnījusi... Ej nost no manām acīm! Tu vairs

neesi mana sieva! Ved šo bērnu projām! projām!
es tev saku, citādi es jūs abus nogalināšu! Arā iz

manas mājas, tu palaidniece!"
Lūgdamies māte un bērns apkampa viņa kājas.
Bet viņš atgrūda abus no sevis un apkrāva tos

visnejaukākiem vārdiem.

Viņa gods bij aizskārts, un to viņa mīlestība ne-

varēja pārspēt.

„Šis bērns mūs šķir uz mūžīgiem laikiem!"

viņš izsaucās pēdīgiem spēkiem un saļima uz grīdas.
Kad viņš pamodās, tad viņam vairs nebija sie-

vas.

„Tas ir labi, ka viņa projām," viņš sacīja, «ci-

tādi es būtu padarījis kādu noziegumu!"
To visu viņš iedomājās ir tagad, lai savas du-

smas no jauna pret viņu pamodinātu, bet šoreiz bez

kaut kāda panākuma.

Viņš sajūt, ka mīle to vēl arvienu — ka mīlē vi-

ņas tumšās acis un sārtās lūpas tikpat karsti kā

senāk.

Neizsakāma ilgošanās ir pārņēmusi viņu ... viņš
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jūtas tik vientulis še pasaulē... viņa dzīve tagad tik

tukša un bez kaut kāda prieka.
Šaī acumirklī viņam gluži tā ap sirdi, kā kad tam

vajadzētu steigties projām pie viņas, tai piedot visu

un vilkt viņu atkal pie savas krūts.

Vai to gan dara klusais ziemas svētku vakars

ar savu atgādinājumu: Miers lai ir virs zemes un

cilvēkiem labs prāts? ...

Viņš atspiež karsto pieri pret apsarmojušām

loga jūtīm, skatās mitrām acīm tālumā uz to pusi,

kur pilsētiņa atrodas un grūta nopūta izlaužas no

viņa krūts
...

Arā ir stiprs sals. Pat istabā var dzirdēt, ka

cieti sasalušais sniegs čirkst zem kāda nācēja kā-

jām.
Pa ceļu no pilsētiņas puses nak kads liela la-

katā ietinies bērns un nedrošiem soliem paiet garām

vientulīgajam ciemātam.

Pirmajā acumirklī viņam izliekas ērmoti, ka

mazs bērns tādā salā un tumšā naktī viens pats

staigā pa lauku. Bet tiklab lielā laimē, kā ari lielā

nelaimē cilvēks mazāk nodarbojas gar savu tuvāku

likteni, nekā tas citādi to darītu. Tādēļ viņš ari

bērnu drīz vien atkal aizmirst.

Soļi apstājas.

Visapkārt atkal valda dzīļš klusums.

Tā paiet kāda ceturtdaļa stundas.

Piepeši pie durvīm atskan lēna klauvēšana.

Viņš to nedzird.

Klauvēšana atkārtojas stiprāki un sievieša balss

sauc:

.Saimniek! saimniek!"

„Kas tur ir?" viņš_uzrāvies_ prasa.

~Atdariet žigli! mes atradām bērnu nosalušu>'

Viņš atrauj durvis un ierauga divas kalpones,

kurām vienai rokā vējlukturis, otrai lielā lakatā ie-

tīts bērns.

„Mēs gājām Uz kūti, anraudzīt lopus," pirmā

kalpone steigšus stāsta, „un ieraudzījām, ka uz mazā

tiltiņa gul kaut kas melns. Domājām, ka kāds garām-
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braucējs bus to pazaudējis, ejam klāt, apraugam, un

— tu mīļais Dievs! — tas ir bērns, gluži svešs bērns.

Diezin kur nabadziņš svētvakarā maldījies un tā ceļ-
malā pakritis un nosalis."

Tagad viņam atkal iekrīt prātā bērns, kuru
priekš kāda brīža redzējis savai mājai garām paejot.
Tam vajaga būt tam pašam. Bet tik īsā laikā tas

jau nevar būt nosalis.

Viņš paņem bērnu uz rokām un aptausta tā lo-

cekļus. Tie ir silti un lokani.

«Paldies Dievam," viņš saka, „vēl nav notikusi

nekāda nelaime. Bērns laikam aiz noguršanas pa-

kritis un iemidzis. Liekat viņu žigli manā gultā,
sasedzat labi un apliekat siltām krūkām, tad viss

atkal būs labi. Es tikmēr pats aiziešu uz kūti —"

Kad viņš pēc kāda laiciņa atgriezās atpakaļ, tad

bērns jau dus rūpīgi sasegts viņa gultā, mierīgu
smaidu uz nosarkušā vaidziņa.

„Kas par daiļu meitenīti," pļāpīgā kalpone saka.

„Būtu tīri skāde, ja tāds smuks bērniņš būtu nosalis

ceļmalā, kā mazs krauklītis, kas izsviests no

ligzdas —"

„Klusu," viņš atbild, «neuzmodināt viņu. Ejat,
ejat, es pats tagad palikšu pie bērna."

Viņš pārliecas pār gultu un skatās brīnīdamies

uz mazo radījumu savā priekšā. Šī sejiņa izliekas

viņam tik pazīstama, modina viņā tik jaukas un tik

sāpīgas atmiņas, ka viņa sirds it žēli saraujas. Bērna

dvaša plūst viņam silti pretī, viņš sajūt to uz sava

vaiga un nevar saprast, kas ar viņu notiek. Viņš gri-

bētu labprāt atkal atrauties atpakaļ, bet neiespēj; ma-

zais vaidziņš pievelk viņa lūpas it kā ar burvju varu.

Viņš liecas tuvāk un tuvāk un uzspiež karstu bučiņu
uz bērna pieres.

No asās bārzdas sadurstīta, meitenīte uzmostas

un uzskata svešo vīru satrūkusies platām acīm.

Šis skats aizkustina viņu it kā elektriska dzirk-

stele. Tagad viņš saprot visu. Tās jau ir tās pašas
acis, kuras tik ļoti mīlējis, pēc kurām tik sāpīgi il-

gojies.
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„01ga!" viņš iesaucas un skūpsta bērnu no

jauna. „01ga, mana mīļā Olga!"
Tas meitenīti atkal ved pie pilnas samaņas. Bai-

līgi viņa paskatās uz svešo vīru, sārtās lūpiņas sāk

raustīties un beidzot lielas asaru lāses norit pa apa-

ļajiem vaidziņiem.

«Neraudi, mans bērns," viņš mierina, «apmieri-

nies, es tev nekā nedarīšu."

„Ja," mazā šņukstēdama atbild, „vai tad tu ne-

esi tas ļaunais vīrs, kas grib nogalināt manu māti

un mani?"

„Nē, jau nē! Uzskati jel mani. Vai tad es izska-

tos tik briesmīgs?"
Meitene uzskata viņu pētījoši.

„Ja," viņa tad drusku mierīgāka saka, „tu iz-

skaties tik labs un runā tik mīļi'un laipni ar mani, pa-

visam citādāki, nekā šis ļaunais vīrs —"

~Esi mierīga," viņš runā apspiestā balsī, „ari

viņš tev nekā nedarīs."

„Ak, tu nezini, cik viņš bargs. Es lūdzos viņu
tik sirsnīgi un māmiņa ar lūdzās

...
bet viņš atstūma

mūs ar kāju no sevis... hu! man tik bail no viņa...
Vai viņš patiesi nenāks?"

„Saki, mans bērns," viņš prasa, pie mazās no-

liekdamies, „vai tu no manis ar vēl baidies?"

„Nē, no tevis nē, tu esi tik labs!"

„Nu, tad esi gluži mierīga, es palikšu pie tevis

un pasargāšu tevi no šā ļaunā cilvēka."

„Vai tu māmiņu ar sargāsi?"

„Ja, ja, māmiņu ar!"
'

„Ak, tas ir jauki! Cik labs tu esi!"

„Bet teic man, kāpēc tad tu tadā saltumā viena

pati nāci uz šejieni?"
„Tāpēc, ka māmiņa vienmēr raudāja."

„Un kāpēc tad viņa raudāja?"

„No tā laika, kad ļaunais vīrs mūs atgrūda no

sevis, māmiņa nekad nenostāja raudāt. O, būtu tu

redzējis, cik briesmīgs viņš izskatījās, kad tas drau-

dēja, mūs abas nogalināt! Viņš kliedza tik stipri:

„Ved to bērnu projām! šis bērns mūs šķir uz mū-
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žīgiem laikiem!", ka es aiz bailēm paslēpos pie mā-

tes un trīcēju tāpat kā viņa. „Ja, ved mani projām,"
es teicu mātei, „viņš neieredz mani, un man viņš ari

nepatīk... ved mani projām no šejienes!" — Tad

viņa paņēma mani uz rokām un aiznesa pa tumsu

atkal atpakaļ uz pilsētu, no kurienes tā mani taī pašā
vakarā bij atvedusi. Vasarā māmiņa daudzreiz at-

nāca uz šejieni, bet tiklīdz tā pamanīja šo ļauno cil-

vēku, tad viņa bēdza projām un sāpīgi raudāja. Māte

gan man to nesacīja, bet es tomēr pati sapratu, ka

tikai manis dēļ šis vīrs bija tik bargs pret viņu, un

tādēļ es šodien, kad tā atkal ilgi raudāja, slepeni
ietinos viņas lakatā un nācu šurp, lai'viņš nogalina
mani, bet lai māmiņai nedara nekā Jauna. Bet tumsā

es nevarēju vairs atrast viņa māju. Es piekusu stai-

gādama, aukstums mani pārņēma un man uznāca tik

salds miegs, ka turpat pakritu un aizmigos. Kāpēc
tu mani nesi iekšā, es tagad būtu debesīs pie eņģe-

līšiem ... man būtu labāki un māmiņai ari... Vai

nē? Tikai manis dēļ šis vīrs atstūma māmiņu no

sevis. Viņš jau pats sacīja: „šis bērns šķir mūs uz

mūžīgiem laikiem." Ja manis vairs nebūtu, tad ari

māmiņa vairs neraudātu..."

„Tava māmiņa, ir tā vairs neraudās," viņš sa-

cīja drebošu balsi, bērnu rūpīgi apsegās ietīdams.

„Vai tu runā taisnību?" mazā šaubīdamās pra-

sīja.

„Ja, ja, tici man, viņa bus atkal mierīga un lai-

mīga," viņš teica, galvu pie viņas piespiezdams.

„Ak, cik tu mīļš un labs!" mazā sacīja, tā vaigus

paijādama. „Un māmiņa vairs neraudās ..."

Viņš sēdēja ilgi ilgi pie gultas un lūkojās uz bēr-

nu, kurš atkal saldi bij iemidzis.

Viņa krūtīs plosījās pēdīgā cīņa starp aizskārto

godu un mīlestību. Bet bija paredzams, ka šoreiz pir-

mējais vairs nespēs ilgi turēties, jo pēdēja bija dabū-

jusi stipru palīgu, tā bija savienojusies ar šo nevai-

nīgo bērna mīlestību, kura labprāt atdeva, savu dzī-

vību, lai tikai mīļoto radījumu darītu laimīgu.
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Viņam izlikās, kā kad iekšķīga balss krūtīs tam

uzsauktu:

„Vai tā nu ir tava lielā mīlestība, no kuras tu

pats sacīji, ka tā pārspējot visu! Redzi, šis bērns

nāk un apkauno tevi."

„Nē, nē!" viņš uzšaudamies iesaucās, ~tas ne-

notiks vis. Lai pasaule saka, ko grib — es tomēr

bez Olgas nespēju dzīvot!"

Steigšus viņš pats iejūdza zirgu kamanās un,

meiteni apakš lielā kažoka pie krūts turēdams, au-

lekšiem aizlaida pa līdzeno ceļu uz pilsētas pusi.

Vakarā no kungiem pārnākusi, kuriem bija aiz-

nesusi savu darbu, Olga nejaudāja neko ļaunu, savu

meiteni neatrazdama mājās. Viņa domāja, kāda

kaimiņiene to būs ievedusi pie sevis uz svētku eglīti,
jo mazo jautro meiteni visi mājas ļaudis labprāt iere-

dzēja. Bet kad jau gandrīz pusnakts bij pienākusi,
bez kā viņas bērns būtu atkal ieradies, tad viņa de-

vās to uzmeklēt.

Bet veltīgi — mazā nekur nebij atrodama. Ta-

gad Olgas sirdi pārņēma stipras izbailes. Viņa sāka

jau domāt, ka bērnam būs notikusi kāda nelaime.

Vēlreiz viņa atgriezās atpakaļ uz savu dzīvokli.

Tikai tukša istaba viņu tur sagaidīja.

Ātri viņa tad atkal saģērbās, lai ietu uz policiju,
vai tur varbūt nevarētu kaut ko dabūt zināt.

Bet durvis atvērusi, viņa satrūkusies atrāvās

atpakaļ. Uz sliegšņa stāvēja tās vīrs, viņas lakatā

ietīto bērnu rokās turēdams.

Vai tad tas patiesi varēja tā būt, jeb vai viņa

tikai sapņoja?

„01ga," viņa mīļā pazīstamā balss prasīja, „01-
---ga, vai tu vari man piedot, ka biju tik bargs pret
tevi?"

Viņš bij nolicis bērnu uz gultas un kaislīgi sa-

ķēris Olgas rokas.

Viņa noslīdēja ceļos, tāpat kā toreiz, kad viņš
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to bij atstūmis no sevis, skūpstīja viņa rokas nn

kājas, smējās un raudāja un nezināja ko darīt.

„Tu tas esi! tu patiesi tas esi!"

Bals viņai aizrāvās. Vairāk neko viņa nevarēja
izdabūt laukā.

Tad viņa metās šņukstēdama pie viņa krūts.

„Tu jau raudi," viņš pats asaru pilnām acīm sa-

cīja. „Un es domāju, ka tu par manu nākšanu drusku

priecāsies!"

„Ak, nerunā tā! nerunā jel tā! Tad tu patiesi

man piedodi, tu aizmirsti, cik nejauki pret tevi esmu

izturējusies?"
«Mīlestība piedod, ko mīlestība noziegusies."
„Es gandrīz tam nemaz nespēju ticēt. To es ne-

biju cerējusi! To nebiju pelnījusi!"
„Bet Olga, esi jel klusa — es tevi lūdzu — vai

tad tu gribi, lai sāku raudāt, kā mazs bērns. Saki

man labāk, vai tu nāksi man līdz, būsi mana mīlā
sieviņa?"

„Ja tik tu mani ņem vien, tad nešķiršos nekad

no tevis, un kaut tu man ar ierādītu kalpones vietu

tavā mājā. Bet," viņa piepeši prasīja, bailīgi acis

pret viņu paceldama, „mans bērns —?"

„Būs man tikpat mīļš, kā tu. Uzskatīsim visu,

kas noticis, tikai par sapni."
„Ja, es tagad sapņoju," viņa sacīja piesliedamās

pie sava vīra krūts, „tad nemodini mani..."

Gads ir pagājis. Atkal ir ziemas svētku vakars.

Senāk tik vientulīgajā tumšajā istabā deg spoža
svētku eglīte un izplata patīkamu skuju smaržu.

Jauna sieva sēž pie loga un mīļi noskatās uz sārto

vaidziņu šūpulī, kuru maza meitiņa šūpo.

Durvis atdarās un stalts vīrietis ienāk iekšā,
aizsaini rokā turēdams.

„Te ir manas ziemas svētku dāvānas, grabuhtis
un zirdziņš priekš mūsu puisīša un jauna kleites drebe

un zābaciņi priekš mūsu meitiņas," viņš pavīpsno-
dams saka, „priekš tevis pašas gan man šoreiz nav

nekā cita, kā tikai šī bučiņa."
„Tā man ar ir tā mīļākā dāvāna, ko man jebkad
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vari pasniegt," jaunā sieva atbild, sirsnīgi viņam

acīs lūkodamās, „jo tā man saka, ka tava mīlestība

pret mani nav grozījusies. Bet priekš skuķa tu izdod

par daudz, tu izlutini viņu —"

„To tu man nedrīksti liegt," viņš teic, mazās

vaigus glaudīdams, „jo tu jau pati zini, ka man vis-

vairāk viņai jāpateicas par manu tagadējo laimi.

Viņa jau ir mans labais ziemas svētku eņģelis, kas

atkal ienesa gaismu un līgsmību manā vientulīgajā
mājā!"

1887. g.

Saules stars

Novelete

Lielais Sauķitēnu ciemats atradās ļoti jaukā
vietā. No vienas puses to iežogoja kuplām liepām
un alkšņiem apaugusi grava, pa kuru tecēja mazs

strautiņš, no otras liels smuks augļu dārzs, pie kura

pieslējās bieza bērzu birze; gar dārza sētu un birzi

vītoliem apstādīta gatva veda uz netāļo lielceļu.

Bija pirmdienas rīts paša augusta mēneša bei-

gās. Kaut gan bija darba diena, tad tomēr Šauķitēni
bija tērpušies svētku uzvalkā. Gatvas galā pie pa-

galma lepni goda vārti bija uzcelti un visas dzīvoja-
mās ēkas durvis izpušķotas puķu virknēm. 'Pat

māju ļaudis nebija devušies pie sava dienas darba,
bet sapulcējušies pagalmā un skatījās ziņkārīgi pāri

uz lielceļu, it kā ko gaidīdami.

Patlaban ari uz lielceļa gara braucēju rinda pa-

rādījās, kura, pienākusi pie gatvas, iegriezās pa to

un laida taisni šurp uz Sauķitēniem. Visi māju ļau-

dis tagad nostājās rindā abās pusēs aiz goda vār-

tiem; puiši vēl reiz noglaudīja savus sveču taukiem

iesmērētos matus un meitas paraustīja savus jaunos,
raibos katūna lakatiņus, kuri pie mazākās piedurša-
nās grabēja kā skārdas. Pat mūzikas kora netrūka.

Cik tik vien apkārtnē bija muzikantu, tie visi bija

salasījušies, kādu nu katram instrumentu Dievs bija
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devis, un, braucējus ieraudzījuši, uzpūta maršu, ka

pieaugušajiem kājas pēc takta vien iesāka cilāties un

bērni no visām pusēm saskrēja kopā, noklausīties
tādās vēl nekad nedzirdētās skaņās. Baskājainos
bērnus mātes gan trieca uz istabu, bet šie neklausīja,
un mātēm šoreiz pirmkārt neatlika laika tik daudz,
tos piespiest, lai paklausa viņu pavēlēm, un otrkārt

nebūtu bijis pieklājīgi, tagad sacelt troksni un brēk-

šanu, jo viņas patlaban sagaidīja savu nākošo kundzi

un pavēlnieci. Brauciens, kurš no lielceļa tuvojās,
bija kāzu brauciens un tanī atradās pats Sauķitēnu

saimnieks, kurš šodien pārveda jaunu saimnieci.

Kāzas viņš jau svētdien bija nosvinējis sava sievas

tēva mājās, jo pēdējais to tā bija vēlējies, bet gribē-
dams pierādīt, ka tas nav vis noticis tādēļ, lai izsar-

gātos no lielām izdošanām, viņš bija atvēlējis visiem

saviem ļaudīm brīvu dienuun lielāko dalu kāzu viesu,
kuriem bija vaļas, paņēmis sev līdz, lai ari viņa mā-

jas nepaliktu bez kāzu svētkiem.

Vecais Ansis, no kura sacīja, ka tas daudz ko

pasaulē redzējis un piedzīvojis, bija ļaudīm piekodi-

nājis, tik stipri, cik tik vien katrs iespējot, lai klie-

dzot „hurā!", tiklīdz kā jaunā saimniece iebraucot

pie gada vārtiem un viņš sākšot kliegt, jo tā ari esot

darīts, kad muižā pārvesta jaunā lielmāte. Brauciens

jau bija it tuvu un Ansis tādēļ ieklepojās, lai rīkle

būtu tīra, kad vajadzīgā brīdī būs jādod norunātā

zīme.

Bet viens cilvēks domā un otrs dara.

Govju gans Jancis, ļoti izveicīgs un manīgs puika
un cūku gans Ješkus, kurš ari nebija ar pirkstu ēdi-

nāms, bija savā starpā nosprieduši, ka tāda sevišķa
svētku diena nedrīkst paiet bez kāda goda parādī-
juma no viņu puses. Vecais Ansis bija reiz izteicies,

ka tādos gadījumos mēdzot ari šaut, bet uz sieviešu

apgalvojumu, ka viņas kritīšot gar zemi, kad šaušot,

viņš bij atkal atsacījies no šā nodoma. Mūsu varoņi
to bija dzirdējuši un tādēļ nosprieda šaušanu izrīkot

uz savu roku, bez kāda cita ziņas, un tā visu godu

paturēt vienīgi priekš sevis.
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Domāts — darīts.

Kāzenieku braucienam tuvojoties, abi zēni jau tu-

pēja katrs savā vietā un gaidīja uz izdevīgu brīdi, kad

varēs šaut vaļā. Ješkus bija nospēris savam tēvam

vecu pistoli, ar kuru tas mēdza šaudīt vārnas, un pilnu
maku ar nupat kā no žīda nopirkto pulveri. Jancis

bij spējis pagādāt tikai „pistongas" un tādēļ Ješkus

pastāvīgi lielījās, ka, ja šis nebūtu gādājis par vaja-

dzīgiem rīkiem, tad ari no visas lietas nekas nebūtu

iznācis. Ješkus bija pielādējis savu pistoli pilnu līdz

pat stobra galam un iekāpis ar to ceļmalā kādā vī-

tola zarā; atlikušo pulveri Jancis bija sabēris kādā

koka zarā ar cauru vidu, kura vienu galu tas bija

aizpulķējis un tad ieracis otrpus ceļa zemē. Tagad
tikai abi vēl sprieda par to, cik tāļu viņu šāvieni gan

skanēšot; Jancis bij taīs domās, ka viņa „dižgabalu'
k

jau vismazākais līdz Rīgai varēšot dzirdēt.

Pirmais braucējs jau bija garām un Ješkus, pa-

priekšu, drošības dēļ, aiztaisīja abas acis, drāza savu

pistoli vaļā. Ja puisis būtu zinājis, ka sprādziens būs

tik stiprs un tam būs tāds iznākums, tad tas laikam

nebūtu šāvis, bet tā nelaime viņu pārsteidza it ne-

domājot. Žīda pulveris par laimi gan nebija tik

stiprs, ka tas būtu iespējis saspārdīt pārlādēto pistoli,
bet tas kūleņus mezdams novēlās no zara un iekrita

taisni zem tā atrodošā peļķē. Šaī pašā acumirklī ari

otrpus ceļa atskanēja rībiens un biezi putekļi pa-

cēlās gaisā. Jancis bija patlaban izšāvis savu sla-

veno „dižgabalu" un pietašķījis sev acis pilnas smil-

tīm. Nevarēdams vairs nekā saredzēt, viņš sāka

skriet riņķī un kliegt, jo tas domāja, ka nu acs ir pa-

galam.

Daži zirgi gan bija no sprādziena satrūkušies,

bet braucēji tos atkal savaldīja, izņemot tikai brūt-

gāna zirgu, kurš pirms sasitās sāņus un tad ar joni

devās pa goda vārtiem pagalmā iekšā, tā ka smiltis

vien noputēja. Saprotams, ka sabiedētās sievas un

meitas nu vairs ne domāt nedomāja uz „hurā!" klieg-

šanu, bet steigšus vien bēdza pie malas, kur tik katra

jaudāja. Zirgs devās taisni muzikantu pūlī iekša un
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ieskrēja ar ilkss galu kādam muzikantam lielajā
taurē. Šis nelaida savu dārgo mūzikas riku vaļā, bet

pieķērās pie tā abām rokām un tad zirgs caur ātrumā

piesteigušos puišu palīdzību tūlīņ tika apturēts, bez

kā kāda nelaime būtu notikusi. Brēkšana un čalo-

šana tomēr bij liela, kamēr ļaudis pārliecinājās, ka

nevienam nekas nav noticis. Bet tad visi ari bez

kavēšanās devās uz vītoliem, gribēdami paskatīt, kas

padarījis šo nedarbu. Tur nonākuši, tie atrada Janci

vēl taī pašā vietā, kur sprādziens bij noticis, vienmēr

riņķī apkārt skrienot un pilnā kaklā kliedzot, kamēr

Ješkus grozījās šurp un turp, lai labāki varētu ap-

skatīt savas jaunās nātna bikses, kuras peļķē bija pie-

ņēmušas tādu veidu, ka kāzu dienas nebūt vairs ne-

bija cienīgas. Ješka nelaimi nemaz neievērodami,
visi nodarbojās tikai ap Janci, kurš pastāvīgi sauca:

„acis, acis!" — jo tie domāja, ka tam izšautas acis.

Viens gribēja darīt to, cits atkal to, bet Janča māte,

kura pa to starpu bij ieradusies, tūlīņ zināja līdzēt.

Viņa iegrūda tam mēli starp plakstiņiem un izslaucīja
tā it vienkārši iebirušās smiltis laukā, tā ka zēns,

pārliecinājies, ka nekāda nelaime nav notikusi, pie-
peši apklusa un tikai vēl bailīgi mirkšķināja acīm.

Ješkum pa tam gandrīz būtu izgājis gluži prasti, jo

tēvs to bij noķēris aiz pakauša un solījās tikmēr dot

pa slapjajām biksēm, kamēr tās būs tapušas sausas.

Bet jaunā saimniece neļāva to darīt un atpestīja tā

zēnu no pelnītā soda. Redzēdami, ka viss izgājis tik

labi, kāznieki beidzot smējās par notikušo joku un

devās uz kāzu namu, kur abiem zēniem visu noti-

kumu galu no gala vajadzēja izstāstīt. Jaunā saim-

niece apdāvināja tos milzīgiem kāzu kukuļiem un

saimnieks iedeva katram pa glāzei vīna, lai aizmirstu

pārciestās bailes. Abi zēni palika par to it lepni un

staigāja visu dienu apkārt uzpūtušies ka pavi, jo

viņi jau bija šās dienas varoņi.

Sauķitenu saimnieks, kura kazas nupat svinēja,

nebija vairs nekāds jaunais. Viņš bija jau četrdesmit
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gadus vecs, no izskata gan vēl diezgan stalts un

brašs vīrietis, bet daži balti mati jau parādījās viņa

melnajās sprogās, kuri liecināja, ka vieglas dienas vis

nebija pārlaidis.
Kad viņa tēvs priekš 15 gadiem nomira, tad tas

atstāja viņam Sauķitēnu mājas pilnīgi palaistā stā-

voklī. Dzīvojamā ēka bij veca un sašķiebušies, ci-

tas ēkas gandrīz pilnīgi sakritušas, ciemats apkrauts
parādiem, un nepietiekoši mēslotie un koptie lauki

izdeva pavisam maz augļu, tā ka visi domāja, ka jau-

nais Sauķitēns savās mājās ilgi nespēs turēties. Bet

viņš atstāja pilsētu, kur tam bija bijusi it laba vieta,

un strādāja un gādāja dien' un nakti, kamēr atkal bij

ticis uz ceļa.

Kas Sauķitēnus toreiz bij redzējis un tikai tagad

tos apmeklēja, tas tos nemaz vairs nevarēja pazīt.
Vecā dzīvojamā ēka bij izlabota un ietaisīta par sai-

mes dzīvokļiem un netālu no tās lepojās jauna ķie-
ģeļu māja, kura bij gluži tā ierīkota un mēbelēta, kā

kungu nams. Visas citas ēkas atradās labākajā kār-

tībā, lauki bija labi uzkopti, augļu dārzs ievērojami

paplašināts un Sauķitēnu lopus slavēja visā apgabalā
kā vislabākos.

Kaut gan jaunais Sauķitēns ar gadiem bija pa-

licis par vecpuisi un dabūjis pat sirmus matus, tad

tomēr daža laba skaistulīte uzlūkoja to ar labpatik-
šanu un labprāt būtu tapusi tam par dzīves biedreni

un šīs smukās vietas valdnieci. Bet viņš, kā likās,

nedomāja ne uz ko citu, kā tik uz savu māju uzkop-
šanu, un atstāja mīlīgos skatienus gluži neievērotus.

Tā tas gāja līdz pērnājam rudenim, kad Sauķitēns
piepeši it bieži sāka braukt šādās vai tādās darīšanās

pie viena vai otra no saviem pazīstamiem — saim-

niekiem, pie kam ļoti acīs krita tas apstāklis, ka vi-

ņam visvairāk bija darīšanas ar tādiem saimniekiem,

kuriem bija pieaugušas meitas. Visi tūlīņ iesāka prā-

tot, ka Sauķitēns laikam braucot raudzīties līgaviņu.

Un tiešām, neilgi pēc tam ari valodas izpaudās, ka

Sauķitēns saderinājies ar Qhiduļu saimnieka jaunāko
meitu Aneti, kura tikko bija sasniegusi 18. gadu. Sa-
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protams, ka tagad visas tās mātes un meitas, kuru
cerības caur to tika izpostītas, darīja ko vien spēda-
mas, lai izjauktu šo savienošanos. Sauķitēnam mē-

ģināja iestāstīt, ka Anete esot vēl jauns, vieglprātīgs

skuķis, kas precot viņu tikai tādēļ, lai tiktu lielās

mājas par saimnieci, un šai atkal, ka viņai ar tik

vecu vīru būšot nelaimīga dzīve. Bet visas šīs pūles
bija veltīgas. Anete atbildēja, ka viņa labāk stāvot

zem veca vīra bārzdas, nekā zem jauna pātagas, un

šinī rudenī, kā nupat redzējām, abi nosvinēja kāzas.

Rudens un ziema bija pagājuši un pavasars pie-
nācis. Anetes sārtie vaigi bija tapuši daudz bālāki

un varēja redzēt, ka kādas slepenas bēdas nospieda

viņas sirdi. Kā rādījās, tad viņas laulība nebija vis

tik laimīga, kā viņa bija cerējusi. Jau no paša iesā-

kuma pēc kāzām viņai bij izlicies, kā kad viņas vīrs

izturētos pret to mazāk mīlīgi, nekā pieklājas. Anete

mīlēja savu vīru no visas sirds un gribēja viņam tik

labprāt parādīt šo mīlestību, bet kad viņa mīlīgi pie-

glaudās pie viņa krūts, tad viņš bieži jokodamies pa-

stūma to no sevis un ķēra pēc jaunākā laikrakstu

numura, vai ari uzspieda vienaldzīgu bučiņu uz pie-

res un aizgāja uz tīrumiem, sacīdams:

„Paga, paga, mans bērns — tagad man nav

vaļas."

Sākot viņa apmierinājās ar to, ka viņam vēl

daudz darīšanu ar lauku darbiem; bet kad ziema pie-

nāca un līdz ar to tumšie un garie vakari, tad lieta

nebūt nepārgrozījās. Viņas vīrs nepavadīja vis tad

šos vakarus pie viņas, kā viņa bija cerējusi, bet sē-

dēja pa lielākai daļai savā istabā, kaut ko lasīdams

vai rakstīdams, un kad viņa kādu reiz neaicināta ie-

gāja pie tā, tad viņš gan tai ikreiz lika nosēsties sev

līdzās, bet kā rādījās, nebūt caur to nejutās aplai-

mots. To viņa iedomājās būt pamanījusi, un tas viņai
ka ar nazi iedūra sirdī. Visvairāk viņai sāpēja, kad

viņa kādureiz tiku tikām izpļāpājusies, tam kaut ko

prasīja un tad pārliecinājās, ka viņš visu laiku nemaz
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nādama nekādu iemeslu priekš tādas izturēšanās,

viņa pēdīgi iedomājās, ka viņas vīrs to nemīlē un ne-

laimīgas mīlestības mokas pamodās viņas sirdī. Sa-

vam vīram gan tā nerādīja savas skumjas, bet slepeni
noraudāja daudz, daudz rūgtu asaru.

Ap Ziemas svētkiem Sauķitēns aizbrauca uz R.

pilsētu un atgriezās no turienes atpakaļ ar skaistu,
tikko 20 gadus vecu meiteni. Anetei viņš sacīja, ka

tā esot viņa radeniece Kate, kura līdz šim bijusi pil-
sētā panzijā, bet tagad palikšot pie viņiem, un lūdza,
lai parādot tai tādu paf mīlestību, kā viņam pašam,

jo viņa esot bārenīte, kurai neesot šaī pasaulē ne-

viena, kas to mīļotu.

„Tad, es ceru," tā viņš beidza savu runu, „tev
būs draudzene, ar kuru tu varēsi pakavēt garos zie-

mas vakarus un tad vairs nebūs garš laiks."

No iesākuma viņa svešajai ari nāca it draudzīgi
pretī un izturējās pret to laipni un mīlīgi; bet drīz

vien viņai galvā domas iešāvās, kuras visu viņas iz-

turēšanos gluži pārgrozīja.

Tagad viņa domājās atradusi īsto iemeslu, kādēļ
viņas vīrs to nemīlē: viņš mīlēja kādu citu! Ikdienas

viņa redzēja, cik rūpīgi viņas vīrs gādāja par savu

radenieci, lai tai nekas netrūktu un patiktu viņa mā-

jās; ik rītus pie brokasta viņš mēdza apvaicāties, kā

viņa gulējusi, viņš izpildīja katru viņas vēlēšanos,
deva viņai savas grāmatas lasīt un trieca ar viņu par

daudz un dažādām lietām, kad tik vien viņam bija

vaļas. To visu Anete it smalki ievēroja un sāka sa-

līdzināt sava vīra izturēšanos pret viņu pašu un pret

tā radenieci. Vai viņš jebkad tā bija rūpējies par

viņu? Vai viņš pat viņu laulības pirmajās dienās

tik smalki bija ievērojis, ko viņa vēlējās un gribēja?
Un vai viņš ari tikai vienu vienīgu reizi tik ilgi bija
runājis ar viņu, savu sievu? Nē! Allaž viņš bija bijis
pret viņu vienaldzīgs un to pat atraidījis no sevis,
kad tā viņam bija tuvojusies saviem mīlestības glai-
miem. Saprotams, viņa jau bija muļķe sieviete, kas

neprata tik gudri triekt par visām lietām, kā šī sveš-
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niece, bet mīlestībā viņa tai nekādi nestāvēja pakaļ,
jo to viņai nevajadzēja mācīties no grāmatām, tā bij
rakstīta viņas pašas sirdī! — Tā viņa domāja un tapa

jo dienas jo greizsirdīgāka uz sava vīra radenieci
kura no visa tā neko nejaudāja.

Cik draudzīga Anete no iesākuma bij bijusi pret
Kati, tikpat naidīga tā tagad tapa pret viņu. Visur

viņa izturējās dzestri un naidīgi pret to un parādīja
tai reizām pat manāmu nicināšanu.

Sauķitēns to beidzot saka ieverot un uzprasīja

tai, ko tas tagad nozīmējot?

Viņa atbildēja asarām un pārmetumiem, ka viņš
to nemīlējot.

Viņš uzskatīja to brmodamies.

„Bet kādā sakarā tad tas gan stāv ar Kati un

tavu tagadējo izturēšanos pret viņu?" viņš prasīja,

pieri saraukdams.

„Ja tu mani mīlētu, tad tu nebūtu ieņēmis mājā
šo sievieti, kuru es nevaru ieredzēt, kuru es ienīstu,"
viņa it spītīgi atbildēja.

„Tā? tu viņu ienīsti?" viņš prasīja gari vilkdams

un Aneti pārsteigts uzskatīdams. „Bet kādēļ tad?
Ja kādu cilvēku 'ienīst, tad priekš tā ari vajag ie-

mesla."

„Man nav nekāda cita iemesla, es tikai viņu ne-

varu ieredzēt. Man viņa nepatīk. Man riebjas viņas

smaidošais, gludais ģīmis un pārgudrā valoda, un es

neapmierināšos drīzāk, kamēr viņa nebūs atstājusi
mūsu māju!"

„Bet tad pieņem jel pratu —

„Es negribu pieņemt prātu," viņa pārtrauca. „Un
ja tu pats to nedarīsi, tad es viņai teikšu, cik viņa man

nepatīkama."
.

'

„Es domāju, ka tu to nedarīsi vis," viņš sacīja,
pieri savilcis un ātriem soļiem pa istabu šurp un turp

staigādams, „jo citādi es parādītu, kas īsti še ir

kungs."

„Ja, zināms, izturies ka varmaks, aizstāvi vel šo

sievieti, kura spiežas starp mani un manu vīru!"

Viņš saka pilna kakla smieties.
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„Viņa spiežas starp tevi un tavu vīru! Es jau

teicu, ka tu neesi pie pilna prāta. Bij man to zināt,

ka tev tādi untumi galvā —"

„Tad tu mani nebūtu precējis?" viņa prasīja to

asi uzlūkodama.

„To es neesmu sacījis."

„Bet domājis. Ja, es ari butu daudz laimīgāka,

ja tu mani nebūtu precējis."
Tikko bij izteikusi šos vārdus, viņa tos

atkal nožēloja, bet atsaukt viņa tos tomēr neparko

nebūtu atsaukusi.

Sauķitēns atri apgriezās pret savu sievu un pār-

steigts iesaucās:

„Patiesi?! Saki man taisnību," viņš prasīja tai

tuvāk pieiedams, „vai tu to runāji no tiesas, jeb vai

šie vārdi bij tikai dusmās izgrūsti?"

„Zinams, es to runāju no tiesas," viņa spītīgi at-

bildēja.
„Un tu nožēlo, ka mani esi precējusi?" viņš tur-

pināja, pie kam viņa balss likās pieņēmusi pavisam
savādāku skaņu nekā senāk.

Kāda iekšķīga balss Anetei gan sacīja, ka nu tā

esot diezgan tālu gājusi, bet iedzimta spītība un stūr-

galvība un visvairāk dusmas par apsmādēto mīlestību

viņu pamudināja izsacīt šo nelaimīgo „ja", kuru viņa

pēcāk tik rūgti nožēloja. Viņa bija iedomājusies, ka

viņas vīrs caur tādu atbildi sakarsēsies un izsacīs tai

pārmetumus. Tad viņa būtu tam visu izstāstījusi,

savu mīlestību un savas sāpes, un tā varbūt vēl ie-

guvusi viņa sirdi. Bet tas nenotika. Viņš cieta gluži
klusu un staigāja tikai ātriem soliem pa istabu šurp

un turp.
Anete sekoja katram viņa kustejienam elpu aiz-

turēdama.

Pēdīgi viņš apstājas.

„Esi gluži bez bēdām," viņš sacīja
:

tik mierīgi,
kā kad nekas nebūtu noticis. „Kate drīzumā atstās

mūsu māju."

Tad viņš tāpat gluži mierīgs atstāja istabu.

Un tas bija viss! Neko, it neko viņš nelikās be-



110

dajoties par to, vai viņa to nožēlo, ka viņu precējusi,
vai ne!

Anete apklāja seju abām rokām un raudāja par

savu vīru, par neģēlīgo Kati un beidzot par sevi pašu
un savu izpostīto mūžu

...

Savu gribu gan viņa bija panākusi, jo Kate ne-

ilgi pēc tam atstāja Sauķitēnus, bet prieku viņa ne-

kādu caur to nejuta; pavisam otrādi, viņai tagad bija
vēl vairāk iemesla bēdāties. No viņas mājām Kate

gan bij šķīrusies, bet nevis no tā apgabala. Priekš

kāda laika bija kāds kaimiņu ciemāts, Bieriņi, kuru
lauki sadūrās ar Sauķitēnu laukiem, parādu dēļ nācis

uz pārdošanu. Sauķitēns bija to nopircis un tagad
tur Kati ielicis par saimnieci. Bet tā kā viņa, kā jau
daždien pilsētniece, saimniecības lietās vēl nebija ne-

kāda liela varone, tad Sauķitēnam vajadzēja viņu ik-

dienas apmeklēt, lai viņai ar vārdiem un darbiem iz-

palīdzētu un viņu kā vajadzīgs iegrozītu. Tas Anetei

likās būt skaidrs pierādījums, ka viņas vīrs patiesi
mīlē Kati, jo kāds cits iemesls gan viņam varēja būt

tā darīt? Senāk viņa bija slēpusi savas asaras, bet

tagad to vairs neiespēja. Gan viņa allaž cieti apņē-

mās viņam nerādīt savas bēdas, bet kad tā pie galda
sēdēdama sev pretī redzēja sava vīra nopietno un

cieto vaigu un iedomājās, cik pavisam citāda viņas

dzīve varētu būt, ja tā būtu apprecējusi vīru, kas to

mīlē, tad asara pēc asaras sāka noritēt pār viņas

skumjo vaigu un slacināja katru kumosu, ko tā bāza

mutē. No iesākuma Sauķitēns tad ikreiz piecēlās un,

pat nepaēdis, aizgāja projām; bet kad tas nekā ne-

palīdzēja un tādas reizes tikai jo biežāki atkārtojās,
tad viņš reiz savā parastā, mierīgā vīzē tai prasīja,
vai tad viņa nevarot izredzēties citu brīdi priekš

raudāšanas, nekā taisni ēdiena laikā, jo viņš nevarot

asaras paciest. No tās reizes Sauķitēns ēda viens

pats pie galda, viņa sieva vairs pie tā nerādījās; viņš

neteica ne vārda par to, bet gaidīja it mierīgs, domā-

dams, ka viņa pēdīgi apmierināsies.

Ta pagāja ari pavasars un vasaras svētki tuvo-

jās. Netik vien Anetei, bet ari Sauķitēnam tāda dzīve
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tapa nepaciešama. Savu sievu gan viņš vairs nere-

dzēja raudot, bet tikpat nepatīkami tam bija to pa-

stāvīgi redzēt saīgušu tumšu vaigu, kā apmākušos
rudens dienu. Viņš sāka pārmest, ka darījis neap-

domīgi, precēdams tādu untumu pilnu skuķi un tā

saistīdams šo jauno, kaislīgo sievieti pie sevis, veca

cilvēka, kam jau mati bij sirmi un jaunības dedzīgums

zudis. Viņš atzina gan, ka vislielākais ļaunums cēlās

caur to, ka viņš neatstājās no Kates, uz kuru viņa

sieva bij greizsirdīga, bet to viņš ne par ko negribēja

darīt, lai ari diezin kas būtu jāpārcieš. Reizām viņš

domāja ari par to, ka viņam vajadzētu teikt tikai

pāris vārdu, lai izgaisinātu savas sievas šaubīšanos,

bet tad viņam iekrita prātā viņas apgalvojums, ka

viņa nožēlojot, ka to precējusi, un viņš cieta klusu.

Tā tad notika, ka divi cilvēki, kuri īsteni ņemot sir-

snīgi mīlējās, viens otram padarīja dzīvi sūru un gan-

drīz nobeidzās aiz nelaimīgas mīlestības, tikai tādēļ

vien, ka viņu stūrgalvība nevienam neļāva sacīt

pirmo izlīdzinošo vārdu.

Bija koša pavasara diena.

Brokastu pabeidzis, Sauķitēns tūlīņ paņēma ce-

puri un mēteli un sacīja uz savu sievu, kura bija nā-

kusi nokopt brokasta galdu, lai negaidot viņu uz pus-

dienu mājās, viņam esot Bieriņos darīšanas un viņš
būšot turpat ēst pusdienu.

Elsojošām krūtīm Anete noskatījās viņam pakaļ.
Vienmēr uz Bieriņiem un uz Bieriņiem pie viņas!
Ilgāki viņa vairs nevarēja ciest. Reiz šai nebūšanai

vajadzēja beigties.
Tā stāvot un domājot viņas galvā izperinājās no-

doms, kuru tā uz pēdām gribēja izdarīt. Steigšus visu

sarīkojusi un meitām uzdevusi, ko saimei lai rauga

pusdienā, viņa jau priekš pusdienas atstāja māju un

devās uz Bieriņu pusi.

Bieriņiem tuvojoties, viņas dusmas vēl vairāk

vairojās. Viss tur bij tik glīts un košs. Ikkatra vie-

tiņa viņai liecināt, liecināja, cik rūpīgi viņas vīrs bija
gādājis, lai savai radeniecei šo uzturas vietiņu darītu

jauku un patīkamu.
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Viņa sakoda zobus un tagad cieti nosolījās ne-

vienu vairs nežēlot.

Neviens nebija pamanījis viņu nākam. Tas viņai
loti patika. Viņa iegāja priekšnamā. Ari tur nebija
neviena cilvēka. Māju ļaudis bija vai nu aizgājuši

uz laidaru, saņemt nupat pārdzītos lopus, vai ari at-

radās vēl tīrumos pie lauka darbiem.

Brītiņu viņa stāvēja pētīdama, kur tagad jāiet.

Pa pievērtajām durvīm labajā pusē atskanēja vīrieša

balss, bet nevarēja saprast, ko tā runāja. Lēni viņa

tuvojās durvīm un atvēra tās.

Skats, kuru viņa tur ieraudzīja, viņu tā satrieca,
ka pirmajā acumirklī nejaudāja ne pakustēties. Vi-

sas, visas viņas domas bija patiesas! Tur sēdēja
viņas vīrs līdzās savai radeniecei Katei, roku aplicis

ap viņas viduci, un runāja klusā balsī ar to. Abi tā

bij nogrimuši savā sarunā, ka ienācējas nemaz nepa-

manīja. Anete palika stāvot pie durvīm, gribēdama
dzirdēt, ko viņi runā.

Bet šaī brīdī viņas vīrs pabeidza savu

runu. Kate apķērās piepeši viņam abām rokām

ap kaklu, noskūpstīja to it dedzīgi un iesaucās aiz-

grābtā balsī:

„Tu mīļais, labais Ģedert! Ak, ka lai es tev at-

līdzinu šo mīlestību.

To Anete nejaudāja ciest. Dusmās un īgnumā

viņa izgrūda skaļu kliedzienu un tuvojās abiem zvē-

rojošām acīm, kā īsta atriebšanas un soda dieviete.

Caur kliedzienu iztraucēti, Sauķitēns un Kate

bija uzšāvusies stāvus. Sauķitēns paspēra soli uz

priekšu. Likās, kā kad viņš gribētu ko runāt.

Bet Anete viņam nemaz neļāva to darīt.

„Cieti klusu!" viņa iesaucās; „tagad es pati

esmu visu redzējusi un — un — mūsu starpā nu viss

ir beigts —"

īsu bridi viņa cmijas pati ar sevi.

„Tu sapratīsi," viņa tad turpināja, pūlēdamās iz-

likties mierīga, „ka zem tādiem apstākļiem uz turp-
māku kopdzīvi vairs nevaram ne domāt. Es negribu

nekādā ziņā būt par šķērsli, kas tavu — radenieci
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aizkavētu tev atlīdzināt tavu mīlestību, kā tik viņai
vien patīkas. Sen es jau vēlējos iet atpakaļ pie sa-

viem vecākiem, kur biju tik laimīga, bet līdz šim man

nebija pietiekoša iemesla, no tevīm šķirties. Es ne-

gribu tavai laimei stāties ceļā, un tādēļ ceru, ka tu

ari man to nedarīsi,"

Sauķitēns bija tapis gluži bals.

„Pēc taviem pēdējiem vārdiem," viņš beidzot

sacīja, „būtu visi izskaidrojumi bez kautkādas sek-

mes un izklausītos tikai tā, kā kad es gribētu izjaukt
tavu nodomu, jeb, kā tu pati sacīji, stāties tavai lai-

mei ceļā. Kad tu man neuztici, tad ari neturu par

vajadzīgu tev uzticēties. No sievas, kura mani mī-

lētu, es nevaru paciest, ka tā nepareizi par mani do-

mā, bet kādas domas turpretī tādai sievietei no ma-

nis, kurai es esmu vienaldzīgs, tas man vienalga.
Ja tu senāk būtu izteikusi, ka vēlies iet atpakaļ pie
saviem vecākiem, tad tas jau būtu noticis, un mums

nebūtu vajadzējis tik ilgi sarūgtināt mūsu dzīvi. Bet

esi gluži mierīga, drīz vien tu sasniegsi šo savu mī-

ļāko vēlējumos."

Viņš aizgāja.

Kati vēlreiz nicinoši uzskatījusi, ari Anete gri-

bēja doties projām; bet viņa vēl nebij sasniegusi dur-

vis, kad Kates balss to apturēja:

„Cienītā kundze," pēdējā sacīja, „lūdzu acu-

mirkli uzklausīties, ko jums sacīšu. Lai gan svēti

esmu solījusies, ciest klusu, tad tomēr, redzēdama,
ka šis nelaimīgais noslēpums draudē izpostīt divu

cilvēku dzīves laimi, nevaru turēt savu solījumu."
Anete bija palikusi pie durvīm stāvot.

„To, ko jums sacīšu, nebūt nevajag citiem dabūt

dzirdēt, un tādēļ esiet tik laipni, apsēsties manā tu-

vumā, lai man tik dikti nebūtu jārunā."

Nicīgi pasmīnēdama, Anete apsēdās ierādītajā

vietā. Viņas ģīmī varēja lasīt cietu apņemšanos, ne

caur ko neļauties kustināties.

„Ka savam vīram esiet darījuši netaisnību,"

Kate iesāka, ~kaut gan skatoties uz zituaciju, kurā
mūs atradāt, jums būtu tiesība par viņu šaubīties, to
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jus paši atzīsiet, kad jums atklāšu noslēpumu, ka

esmu viņa māsa —"

Ka no zibeua trāpīta Anete uzšāvās stāvus.

„Viņa māsa! — Jus?" viņa stostījās. „Ka tas

var būt?"

«Uzklausāties! Man gan nenākas viegli jums to

izteikt, bet to nevaru citādi. Mana māte esot bijusi
dienastmeita pilsētā un ar veco Sauķitēnu, kurš to-

reiz rudeņos nedēļām mēdzis padzīvot pa pilsētu,
iepazinusies kādā atklātā ballē. Pēcāk abi biežāki

satikušies un ļoti tuvu iedraudzējušies. Piepeši Sau-

ķitēns, kurš caur nekārtīgu dzīvi pilnīgi bijis samai-

tājis savu veselību, stipri saslimis un vairāk nekā

pusgadu sagulējis uz gultas; kad tas atkal izveseļo-
jies un atbraucis pilsētā, tad es jau bijusi piedzimusi,
un mana māte aizgājusi uz viņu pasauli. Uz nāves

gultas viņš Ģedertam izteicis, ka es esmu viņa meita,

un licis apsolīties, ka par mani gādās; viņš patiesi
būtot manu māti precējis, bet viņas nāve izjaukusi
šo nodomu. Ģederts savu solījumu ari ir turējis kā

goda vīrs. Nevienam cilvēkam, pat savai sievai viņš
šo noslēpumu nav izteicis, gribēdams izsargāt tiklab

sava tēva, kā ari manu godu, lai man nebūtu jāklau-
sās no pasaules pārmetumi, par manu dzimumu. Pat

es līdz. šim nekā no tā nezināju, un tikai caur manu

liegšanos, pieņemt Bieriņus, kurus man dāvināja, un

izsacīto vēlēšanos, ka iešu pasaulē pati pelnīt savu

maizi, viņš jutās piespiests man visu izteikt. No sa-

vām jūtām pārspēta, es vairs nevarēju savaldīties un

metos viņam ap kaklu. Šaī brīdī jūs ienācāt un tā

atradāt mūs zituacijā, kura jūsu sirdī modināja tik

nelabas domas. Tagad jūs redzat, cik nepareizi ir,

ja cilvēks pārsteidzas. Sieva, kura ciena un mile

savu vīru, nekad to tik ātri nenosodīs, bet papriekšu

raudzīs pārliecināties, vai viņš patiesi tik pārliecīgi
noziedzies. Ejat tādēļ, es jus sirsnīgi lūdzu, ejat un

griežat atkal visu par labu, kamēr vel ir laiks."

Anete pati nezināja, kā viņa bija pārnākusi mā-

jās; viņa zināja tikai to, ka savam vīram darījusi

pāri un tādēļ tas jāpielūdzas.



115

Viņa prasīja pēc saimnieka, bet tai atbildēja, ka

saimnieks izbraucis, nevienam neteikdams, uz ku-

rieni.

Viņa apsēdās savā istabā un gaidīja. Pamazām

viņa nāca atkal pie samaņas un sāka pārdomāt. Vai

tad viņa vien bija darījusi nepareizi, vai viņai tur-

pretim nebija vēl daudz lielāka nepareizība notikusi?

„No sievas, kura mani mīlētu, es nevarētu paciest,
ka tā nepareizi par mani domā," tā viņš bija sacījis.
Vai tad viņa to nemīlēja, nemīlēja ar visu sirdi un

dvēseli? Un tomēr viņam bij gluži vienalga, ko

viņa par to domāja. Viņa nezināja vairs, ko darīt.

Vienu acumirkli tai izlikās, kā kad tai vajadzētu savu

vīru pielūgties, un viss būtu atkal labi; bet otrā acu-

mirklī tā domāja, ka viņš tikai pie visa vainīgs, un

tā tad viņam jāsaka pirmais vārds. Tā šaubīdamās

viņa pavadīja visu nakti bez miega, bet savu vīru to-

mēr nesagaidīja.

Sauķitēns pārbrauca tikai otra diena pret pus-

dienu.

„Es biju pie taviem vecākiem," viņš sacīja istabā

ienācis uz Aneti, „viss ir kārtībā. Bet līdz vasaras

svētkiem tev vēl būs jāpaliek tepat, lai izskatītos, kā

kad tu pa vasaras svētkiem brauc pie saviem vecā-

kiem ciemoties. Ļaudis jau tā kā tā diezgan agri
dabūs zināt, kas noticis."

Viena palikusi, Anete sāka gauži raudāt. Ja

viņš būtu sacījis tikai vienu vienīgu vārdiņu, no kura
varētu redzēt, ka viņš nožēlo tās aiziešanu, tad viņa
būtu ceļos mezdamās tam visu nolūgusi. Bet viņš

bij palicis tikpat auksts, ciets un vienaldzīgs, kā ar-

vienu. Un cik ātri viņš bij steidzies, izgādāt, lai vi-

ņas vecāki to atkal uzņem pie sevis. Vai tas nebija

skaidrākais pierādījums, ka viņa sieva tam apnikusi.
Tādēļ visa pazemošanās būtu veltīga, un bija labāki,
ka abi šķīrās

...

Bet jo tuvāki vasaras svētki pienāca, jo grūtāki
viņai bija palikt pie tā, ko bij apņēmusies. Ja viņa
būtu sava vīra sejā pamanījusi tikai mazāko zīmīti,
ka tam viņas žēl, tad viņa ne par ko nebūtu to at-
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stājusi; bet ta viņa neatrada nekāda iemesla, grozīt

savu apņemšanos.

Vasaras svētku pirmajā dienā Sauķitēns pavēlēja
puisim, lai aizjūdz zirgu, jo saimniece braukšot uz

Ģinduļiem ciemos. Anete, kura bij savā istabā, žņau-

dzīja rokas un nezināja ko darīt. Viņai bij tā ap sirdi,
kā kad šo šķiršanos nemūžam nevarēs paciest. Bet

tomēr viņa labāk gribēja mirt, nekā sacīt pirmo

vārdu, lai piedod.
Puisis ienāca teikt, ka zirgs aizjūgts. Sauķitēns

lika to pasacīt saiminecei.

Tas notika.

Anete nolādēja to brīdi, kurā bij izsacījusi, ka

gribot iet atpakaļ pie saviem vecākiem. Bet tagad
viņai neatlika nekas cits, kā sagatavoties uz brauk-

šanu.

Saģērbusies viņa kādu brīdi palika stāvot pie

durvīm, lai apmierinātos, jo viņai vajadzēja iet caur

istabu, kurā atradās viņas vīrs, un tam viņa ne par
ko negribēja rādīt, cik ļoti viņa sakustināta.

Pēdīgi tā tomēr ienāca iekšā un stingriem soļiem
pagāja Sauķitēnam garām.. Sākumā viņa bij gribē-

jusi aiziet bez atvadīšanās, bet tad tā apdomājās un

sacīja apspiestu balsi:

„Ar Dievu!"

«Laimīgu ceļu!" dzestra atbilde skanēja.
Trīcošu roku viņa atvēra durvis, kuras veda

taisni dārzā, gribēdama aiziet. Bet uz sliegšņa viņa

vēl apgriezās paskatīties uz savu vīru, kurš bija pa-

licis stāvot.

Šaī acumirklī caur atvērtajām durvīm iesprau-

dās spožs, pārdrošs saules stars un iespīdēja Sauķi-
tēnam tik spēji acīs, ka tās iesāka asarot. Atn viņš
aizvēra acis un pārvilka pār tām ar roku, it kā kad

noslaucītu asaras; tad viņš apgriezās un piegāja pie

loga, lai redzētu savu sievu aizbraucam.

Viņam metās tik žēli un skumji ap sirdi, iedomā-

joties, ka tagad tā vairs nebūs pie viņa. Viņš atzina

ari pats pie sevis, ka pret savu sievu nav izturējies

gluži pareizi; ja viņš nebūtu savu māsu turējis mi-
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ļāku nekā savu sievu un šai tūlīņ iesākumā visu iz-

teicis, tad tik tālu nekad nebūtu nācis. Bet ko tas

tomēr būtu līdzējis, Anete bij tam it skaidri likusi

manīt, ka viņa to nemīļo un ar sievu, kura to nemīlēja,
tā kā tā nebija cerama nekāda laimīga dzīve. Tā

varbūt bija labāki. Sava mūža labāko daļu viņam

bija vajadzējis nodzīvot vienās rūpēs un raizēs un

ari atlikušās dienas viņam liktens neļāva pavadīt ne-

traucētā laimē...

Istaba valdīja dziļš klusums, — nekas tur vairs

nekustējās...

Un tomēr — viņam likās, kā kad aiz viņa atska-

nētu šņukstēšana. Viņš apgriezās apkārt un negri-

bēja ticēt savām acīm: Anete bij nometusies viņa

priekšā ceļos un raudāja kā mazs bērns.

„Anete, ko tas lai nozīme?" viņš pārsteigts pra-

sīja.

„Tas nozīme — vai tu man vari piedot — ko es

tev esmu darījusi —" viņa stostījās.

Viņš pacēla to un ieskatījās viņas asarām applu-

stajā sejiņā.
„Berns," viņš šaubīdamies prasīja, „ko tu runa?

Tu lūdz, lai es tev piedodu?"

„Ja, vai tad tu to nevari? Vai es tik ļoti esmu

noziegusies? Es gan zinu, ka tev esmu darījusi lielu

pārestību — tava māsa man visu izstāstīja — bet to-

mēr —"

„Lai es tev piedodu? — Es domāju, ka ir es ne-

esmu brīvs no visas vainas, ka ar' tev ir daudz man

ko piedot. — Ja, es piedodu tev, piedod tu ari man

un šķirsimies vismazākais kā draugi."
„Tu dzen mani projām? Tu tomēr man nepie-

dodi! Ak, ja tu mani uz pusi tā mīlētu, kā es tevi,
tad tu tak būtu drusku žēlsirdīgāks pret mani —"

„Tu mīlē mani?" viņš pārsteigts iesaucās.

„Bērns, vai tu ar zini, ko tu nupat runāji? Tu mīlē,
un tomēr tu tā pret mani izturējies, tomēr tu apgal-
voji, ka nožēlojot, ka mani esi precējusi! Saki, kā

to lai saprotu?"

~Ja, es tevi ļoti esmu mīlējusi," viņa želi sacīja.
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„Toreiz, kad es ar tevi iepazinos, man izlikās, kā kad

es nu tikai iesāktu dzīvot. Es biju laimīga, kad tu

pie mums atbrauci, un noskumusi, kad tu šķīries.
Viena būdama gan es allaž domāju, ka esmu tikai

muļķīgs bērns priekš tevis, ka tu mani nekad neie-

veroši; bet kad ar tevi atkal sastapos, kad tu man

uzsmaidīji un ar mani runāji, tad visa šaubīšanās

zuda. Un tiešām, kādu dienu mans tēvs man teica,

ka tu pēc manis precējis. Ak, cik priecīga un laimīga
es toreiz biju!" Vina spieda asaras, kas tai iezagās

acīs un turpināja: „Bet tad — tad es redzēju, cik ļoti
biju pievīlušies. Es pārliecinājos, ka tu neesi vis

gribējis' dabūt sievu, kura tevi mīļotu, bet tikai saim-

nieci priekš savām lepnajām mājām. Tu tapi vienmēr

aukstāks un aukstāks pret mani. Kad es runāju ar

tevi, tad tu nemaz neuzklausījies, kad manas lūpas

slāpa pēc tavām bučiņām, tad tu dzestri noskūpstīji
manu-pieri. Es saīgu, es dusmojos un kaitināju tevi,
lai ir tevi sadusmotu, lai redzētu, ka tu manis dēļ no-

skumsti, tā kā es varētu izlūgties no tevis piedošanu
un tu mani vilktu pie savas krūts. Bet tu paliki allaž

dzestrs un vienaldzīgs un tas mani sakaitināja jo vai-

rāk. Tad tu pārvedi Kati pie sevis un redzēdama,
cik laipni tu izturējies pret viņu, es beidzot iedomā-

jos, ka tu viņu mīlē un tādēļ mani neieredzi. Ak, ja
tu toreiz man būtu sacījis tikai pušplēstu vārdiņu, tad

mums būtu daudz, daudz moku pietaupītas!"
Viņš novilka Aneti leni sev līdzas uz zofaja un

saķēra viņas abas rokas.

„Tad mēs esam izturējušies kā bērni un gājuši
viens ar otru vistiņās," viņš sacīja, „un tikai pārpra-
šana vien vainīga pie visas mūsu nelaimes, jo es mī-

lēju ari tevi, kā man piedzīvojušam vīram tas vien ir

iespējams. Kad tu biji pie manis, tad es biju laimīgs,

un kaut gan neklausījos uz taviem vārdiem, kad tu

runāji, tad tomēr labprāt dzirdēju tavas balss skaņu,

tāpat, kā mēdz noklausīties putniņu mīlīgā dziedā-

šanā, lai gan to pašu nesaprot. Ka es tev_ izlikos

auksts un vienaldzīgs, pie tā mana daba vainīga, kura
nav radīta priekš glaimošanas un mīlināšanās. Gro-
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zīt es to neiespēju un tev jāaprod tādēļ ar mani, kāds

es nu reiz esmu. Cik dārga un mīļa tu man esi, to tu

vari lasīt manās acīs, ja tik šo valodu saproti. Es

negribu tev vairs sacīt, cik ļoti tas man sāpēja sirdī,

kad redzēju, cik maz mana sieva mani pazīst, ka var

tik nelabi no manis domāt. Baidīdamies, ka manas

māsas noslēpums netiek zināms, es tev nekā neteicu;

es domāju, ka mana sieva uzticēsies man bez kaut-

kādiem izskaidrojumiem. Bet es biju piemirsis, ka

tu esi bērns, kas man vēl jāaudzina un jāmāca, lai

mani pareizi saprastu. Piedod man, — turpmāk tava

dzīve pie manis būs gluži citāda."

Anete bija pielikusi galvu pie sava vīra krūts un

aizvērusi acis. Elpu aizturēdama viņa klausījās uz

šo balsi, kas skanēja atkal tikpat maigi un mīlīgi, kā

toreiz, kad vēl bij bijusi viņa līgaviņa, un iesapņojās

tā viņos, tik laimīgos, neaizmirstamos laikos ...

„Redzi," viņa čukstēja pēc kāda brīža, „cik ne-

laba un tomēr cik nelokāma ir tāda stūrgalvība. Tā

es labāk būtu gājusi projām no tevis un beigusies aiz

žēlabām, bet negribēju sacīt pirmo vārdu —"

„Un tu tomēr biji ta, kas to darīji."

„Un nu," viņa sacīja, tam šķelmīgi ar pirkstu
draudēdama, „tā tu nesaki, tad man tūlīņ jāiesāk ar

tevi rāties. . Tu biji pirmais, jeb labāki sakot tava

asara, kura mirdzēja tev acī man aizejot, runāja pir-

mo nožēlošanas vārdu. Kad es redzēju, ka tev to-

mēr neesmu tik vienaldzīga, ka tu manis dēļ raudi,

tad vairs nevarēju tevi atstāt, — es metos tev pie

kājām un lūdzu piedošanu. Ja tavā vaigā nebūtu

manījusi nekādu noskumšanas zīmi, tad droši būtu

aizgājusi, kaut gan jutu, ka tad vairs ilgi nedzīvošu."

Vīpsnodams viņš skatījās viņas vaigā, kuru šaī

acumirklī saules stari pa vaļā palikušajām durvīm it

spoži atspīdēja; likās, kā kad viņš gribētu kaut ko

sacīt. Bet viņš apdomājās un, ne vārda neteicis, uz-

spieda karstu bučiņu uz viņas sārtajām lūpām ...
Puisis ienāca vel reizi, prasīt, vai tad saimniece

vēl nebraukšot.
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„Nē," Anete sacīja, vispāri nosarkdama, „nojūdz
atkal zirgu, es palikšu mājās."

Puisis aizgāja plecus raustīdams. Ko tas no-

zīmēja? to viņš nevarēja saprast.

No šā laika Anete nekad vairs nesūdzējās par

sava vīra vienaldzību. To nu gan nevarēja teikt, ka

Sauķitēns tagad ar viņu būtu cauru dienu mīlinājies
un bučojies, bet viņam bija ieradies labs palīgs, kurš
tikuši par to gādāja, ka viņa sievai vairs nebūtu garš

laiks. Protiet, neilgi pēc tam šūpulī gulēja mazs,

mazs Sauķitēniņš, kuru, kaut gan tas bieži ļoti ne-

rātni kliedza un ķepurojās ar kājām, tomēr tiklab

Anete, kā ari viņas „mīļākā" draudzene, Kate, atzina

par rātnāko bērnu visā pasaulē. Sevišķi pēdējā bija
pie mazā rakara atradusi tik lielu labpatikšanu, ka

Anetei nereti uznāca liels prieks, uz to no jauna tapt

greizsirdīgai. Tādos gadījumos Kate zobodamās tai

atgādināja viņas senāko greizsirdību, uz ko tad šī

savai draudzenei aizslēdza muti bučiņām.

To tomēr Anete nekad nedabūjusi zināt, ka to-

reiz, viņai aizejot, viņas vīram asaras vis neizspieda
žēlabas viņas dēļ, bet vienīgi tikai par daudz spožais

„saules stars".

1888. g.

Melnais Pēteris

Jaungada stāstiņš

Bagātā tirgotāja N. namā bija pēc vecā ieraduma

sapulcējušies daudz viesu, sagaidīt jaunu gadu.

Vecākie kungi un tie, kuri glāzīti un labu cigāru

pār visām lietām mīlēja, pavadīja vecā gada pēdējos
brīžus plašajā ēdamā istabā pie pudeles vīna, kamēr

jaunie ļaudis turpat līdzās zālē atkal pēc savas pa-

tikšanas it jautri izdzīvojās, uzveda rotaļas, dziedāja,

smējās un skatījās viens otram mīļi acīs, pie tam uz-

raudzīti no dažu jaunkundžu mātēm, lai jautrība ne-

pārkāptu savas robežas.

Zāles stūrī sēdēja četras jaunavas, kuras, ka li-



121

kās,- it dzīvi sarunājās par kādu svarīgu lietu. Tās

bij pilsētas domnieka M. meita Alma, gaišiem matiem

un gaiši zilām acīm; H. jaunkundze, kuras acis bija

tikpat brūnas, kā viņas mati; Alida Reinberg, kāda

rentjē meita, jautrs piemīlīgs skuķītis, un nama tēva

meita Lizete. Visas viņas bija sevišķi skaistas mei-

tenes, bet skaistākā no viņām tomēr bija un palika

Lizete, kuras melnās acis žibēja kā klusi ezeri, kad

maigie mēneša stari trīc viņu neizdibinājamos plūdos
un iz tiem paceļas nāru spīdošie tēli, un katru ap-

lūkotāju vilināt vilina viņām sekot dzestrajās dzel-

mēs.

„Nē, to es neticu," Lizete sacīja, un ironisks

smaids kā spožs zibens pārlaidās pār viņas vaigu,

Jaungada nakts ir tāda pati nakts, kā visas citas,

un tā tad nemaz nav domājams, ka tad spogulī ieska-

tīdamās ieraudzīšu tā vaigu, ar kuru vēlāk apprecē-
šos. Tā nav vairāk nekas, kā pasaciņa priekš bēr-

niem."

«Pasaulē notiekas daudz lietas, no kurām filosofi

un prātnieki ne sapņot nesapņo," Alma atbildēja, sa-

vas domas aizstāvēdama.

„Man jāapbrīno," Lizete smējās, „cik oriģineliem
teikumiem tu gribi pierādīt sava apgalvojuma patie-

sību!"

„Un tomēr tas nebūt nav tik nepareizs," H. jaun-

kundze piebilda. „Es pati to esmu piedzīvojusi. Iz-

gājušā jaungada naktī, no balles pārnākusi, es ieska-

tījos spogulī — tāpat, no nejauši. Pirmā, kas man

tur krita acīs, bija mana brālēna fotogrāfija, kuru es

nēsāju kapselē pie krūts. Kapseles vāciņš, nezinu

caur ko, bij atvēries un tā fotogrāfija kļuva redzama.
Un tas labākais pie visas šīs lietas ir tas, ka viņš pa-

tiesi īsi pēc tam man izteica savu mīlestību un ka nā-

košā pavasarī mums būs kāzas."

„Ja," mazā Alida sacīja jocīgi nopietnu ģīmi, „ir

es esmu piedzīvojusi, ka jaungada naktī spogulī var

redzēt vairāk nekā citām reizām. Reiz man jaun-

gada naktī gulēt ejot uz trepēm izdzisa svece, tā ka

tumsā sadūros ar savas istabas durvīm. Un ko jus
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domājat, ko es ieraudzīju, kad sveci atkal aizdedzi-

nājusi ieskatījos spogulī —"

„Nu?" visas ziņkārīgi prasīja.
„Es ieraudzīju, ka man uz pieres — bij liela

pumpa."
Visas sāka skaļi smieties.

«Zobojaties vien," Alma teica, „gan jūs pašas ar

reiz to piedzīvosat."
Šajā brīdī kāds slaiks kungs visai aristokrātisku

izskatu iznāca no ēdamās istabas un tuvojās minē-

tajām jaunkundzēm; tas bij virssekretārs L., kurš

pastāvīgi nēsāja lorņeti un caur to noskatījās uz pa-

sauli tikpat vienaldzīgi, kā maiznieks uz sakaltušu

kliņģeri.

„Vai drīkstu vaicāt," viņš caur degunu vilkdams

prasīja, „par ko cienīgās jaunkundzes tik priecīgas?"
„Par to, ka jūs drusku mūs atminaties," Lizete

atbildēja.

„Tas laikam pārmetums? Bet jūs nedrīkstat
būt par daudz nežēlīgas, cienīgās jaunkundzes, jo es

jau tā esmu diezgan bargi sodīts. Ja nemaldos, tad

M. jaunkundze pirmīt dziedāja un es biju tik nelai-

mīgs, no šīm jaukajām skaņām gandrīz neko ne-

dzirdēt."

„To es patiesi nožēloju," M. jaunkundze sacīja,
kura labprāt gribēja, ka virssekretārs nodarbotos ar

viņu.

„Vai es drīkstu ticēt, ka tas taisnība?"

„Bez šaubīšanās."

«Vislabākais pierādījums būtu, ja jūs paklausītu
manu lūgumu un atkārtotu pirmējo dziesmu."

«Labprāt, bet es nezinu, vai citi —"

„0, mēs būsim par to ļoti pateicīgi," daži kungi

sacīja, kuri pa tam bij tuvojušies.
M. jaunkundze pacēlās un tuvojās klavierēm,_pie

kurām ari tūlīņ apsēdās kāds veikls klavieru spēlē-
tājs. Ari citas jaunkundzes, izņemot Lizeti, sekoja
viņai. Un to tikai virssekretārs bij gribējis.

Virssekretāra kungam bij ļoti daudz aristokrā-

tisku ierašu, bet maz mantas, un tā tad tam vajadzēja
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dzīvot gandrīz tikai no savas algas vien. Lai savu

stāvokli pārlabotu un varētu dzīvot lieliski un spoži,

viņš pēdīgi bij apņēmies precēt bagātu sievu. Reiz

pie šādas apņemšanās nācis, viņš ari bez kavēšanās

gribēja to izpildīt, un tādēļ mēģināja tuvoties bagātā

tirgotāja N. meitai, kurai, kā viņam izlikās, tas nebūt

nebija vienaldzīgs.
«Paldies Dievam, mēs esam vieni," viņš tagad

sacīja. «Cienīgā jaunkundze, jūs esat šodien skaistāka

nekā jeb kad un man jums jāsaka —"

«Ļaudis teic, ka jums nebūt nevarot ticēt."

«Vai tad ļaudīm var aizliegt runāt? Lai viņi

teic, ko grib, es jums turpretī saku, ka jūsu daiļais —"

«Nerunājat jel tik dikti, tā jau jūs nevarat dzir-

dēt, ko M. jaunkundze dzied. Jūs jau paši lūdzāt, lai

viņa to dara."

«Mf jaunkundze būtu darījusi ļoti prātīgi, ja viņa

iepriekš dziedāšanas būtu iedzērusi glāzi tīra ūdeņa."

«Kādēļ?"
«Tad varbūt ari skaņas, kuras ta izdzied, iznāktu

drusku tīrākas."

«Ja jūs tūlīņ neklusēsat, tad tapšu no tiesas

dusmīga."
«No Dieva puses, jaunkundze! tad jau es nobeig-

tos pie jūsu kājām. Bet ja jūs pavēlat, tad es palikšu
mēms uz visu mūžu."

Bet viņš neklusēja vis. Viņš runāja arvien tāļāk.

Viņš glaimoja, viņa smējās, koķetēja un lāgu lāgiem

paskatījās uz kādu vīrieti, kas stāvēja it vientulis pie

zāles loga un kura ģīmis pie katra viņas smaida pie-

ņēma jo tumšāku izskatu.

Tas bij tirgotāja N. veikala vedējs, tā sakot viņa

labā roka. Viņš varēja būt gadus 28—30 vecs, bet

izskatījās gluži kā jauneklis no 20 gadiem, tādēļ ka

tam nemaz neauga bārda. Šā trūkuma dēļ tam bij

jāpanes daudz nepatikšanu, netik vien no draugiem,

kuri redzēdami, ka viņš to ņem par ļaunu, pastāvīgi

par to zobojās, bet ari no tiem, kuri katra cilvēka

prātu nosver pēc bārdas —jo garāka bārda, jo

gudrāks vīrs, un jo gudrāks vīrs, jo garāka bārda.
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Darīšanās viņš daudzreiz bij pamanījis, ka sveši tam

labprāt neuzticas, un tas viņam arvien aizdeva

dusmas. Viņa principāls turpretī zināja cienīt viņa

īsto vērtību un uzticēja tam visu savu veikalu. Virs-

sekretārs patlaban pieliecās pie Lizetes un teica:

«Jaunkundze, tagad ir izdevīgāks laiks, jums sacīt,
cik ļoti jūsu daiļā —"

Bet šaī brīdī M. jaunkundze pabeidza dziedāt,
tā kā virssekretāra «jūsu daiļā" bija sadzirdams visā

zālē.

Acumirklī viņš kā sajucis palika klusu. Bet ātri

atkal apdomājās un turpināja, M. jaunkundzei tuvo-

damies: «Jūsu daiļā dziedāšana, cienīgā jaunkundze,
mūs visus ļoti iepriecināja."

Lizete nevarēja smieklus nemaz vairs novaldīt

un kodīja savas sārtās lūpiņas.

«Vai zināt ko, bērni," viņa sacīja, kad aplauss bij

norimis, «man- iekrīt kāds joks prātā. Spēlēsim melno

Pēteri un kas paliek par to, tam ar visām uzkrāso-

tajām ūsām jāsagaida jaunsgads."

«Ja, tas ir labs joks, to mēs varam darīt!" daži

sauca.

«Bet es nemaz nepazīstu kārtis," M. jaunkundze

sacīja.

«Tad virssekretāra kungs būs tik laipns, tev tas

parādīt," Lizete atbildēja.

«Ar vislielāko prieku," virssekretārs sacīja un

savieba pie tam gluži saldskābu ģīmi.

Kārtis bij acumirklī apgādātas un visi apsēdās ap

galdu, izņemot tikai Liepiņu, kurš palika turpat pie

loga stāvot.

«Nu, Liepiņa kungs," Lizete prasīja, «vai tad jus

nepiedalīsaties?"

«Atvainojat mani šoreiz, jaunkundze —"

«Ak ko, te jāpiedalās visiem, bez kaut kāda iz-

ņēmuma, — es to vēlos!"

«Tad man, zināms, jāpaklausa," Liepiņš atteica.

«Un lai jūs varbūt nemēģināt izbēgt, tad jums

jāapsēžas man līdzās."
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Liepiņš klusuciezdams palocījās un apsēdās ie-

rādītajā vietā.

Kārtis izdalīja un nu šī tik briesmīgi interesantā

spēle iesākās. Visi( smējās un jokojās. Tikai tie,

kuri izvilka melno pīķa kalpiņu, uz acumirkli savie-

bās, tā ka viņu gājienam gluži labi varēja sekot.

Lizete bij jau vairākas reizes paliekusies uz Lie-

piņa pusi, kā kad gribētu viņam ko teikt, bet šis to

nemaz neievēroja. Nupat viņa paliecās atkal un

čukstēja: „Vai tu uz mani dusmīgs?'

«Jaunkundze, jūs piemirstat, ka jums jādod man

kārtis vilkt," Liepiņš dzestri atbildēja.

Viņa atmeta galvu atpakaļ un sniedza kārtis,
nemaz vairs uz to pusi neskatīdamās.

Liepiņš vilka un apskatījās: viņš bija izvilcis pīķa
kalpiņu.

Drīz pēc tam spēle beidzās.
*

„Nu pie kā tad palika pīķa kalpiņš?" Alida pra-

sīja. '

„Pie Liepiņa kunga."

„Tad jau viņam tagad jāuzkrāso bārda," Alida

smējās.

„Ja gan. Bet kas to darīs?"

Neviena no jaunkundzēm negribēja to darīt.

„Es to izdarīšu," Lizete teica, kura bij apgādā-

jusi lielu ogli. «Nākat šurp, Liepiņa kungs."

„Par to jums cienīgai jaunkundzei jābūt loti pa-

teicīgam," virssekretārs smīnēdams teica, „ka da-

bonat tādu smuku jaungada dāvānu, uz kuras laikam

šogad vairs necerējāt."
Visi smējās.

Liepiņš uzmeta viņam skatu, kurš to droši butu

sadragājis, ja tam būtu bijis netik vien zibeņa izskats,
bet ari spēks. Virssekretārs noskatījās uz viņu no

augšas kā uzvarētājs.

Liepiņš sakoda zobus un tuvojās Lizetei. Acu-

mirkli viņa šaubījās, redzēdama, cik nepatīkams tam

šāds stāvoklis.

„Nu, jaunkundze," viņš teica, «nevilcināt tik ilgi,
virssekretāra kungam citādi paliks garš laiks."



126

„Ja, zināms!" viņa iesaucās un ar drošu roku

iekrāsoja vina vaigā divas milzīgas ūsas.

Citi bij apstājušies visapkārt un smiedamies no-

skatījās uz šo jocīgo notikumu.

«Liepiņa kungs, es jums izsaku savu kompli-

mentu," virssekretārs sacīja, „jūs izskatāties tagad
daudz smukāks un prātīgāks."

„Un es jums pateicos par šo komplimentu, kas no

jūsu mutes jāuzskata par pilnīgu oriģinālu," Liepiņš
ari atteica, „jo no kāda cita dzirdējuši jūs to ne-

būsat."

„fie," virssekretārs iesaucas un atpleta abas acis.

„Ko jūs ar to gribētu sacīt?"

Lizete redzēja, ka Liepiņš patlaban gribēja ko at-

bildēt, un kāda šī atbilde būs, to jau viņa varēja iedo-

māties. Viņa nožēloja, ka devusi iemeslu tādai ķildai
un taisījās nupat jaukties starpā, lai novērstu tālāko

saduršanos starp abiem kungiem, kuri jau droši vien

bij nomanījuši, ka ir līdzcensoņi, — kad ēdamās ista-

bas durvīs parādījās viņas māte un aiztaupīja tai šo

soli.

„Lizete," N. kundze sacīja, „drīz būs 12 un tu

pavisam esi aizmirsusi jaungada punšu. Tu zini, ka

tēvs citu nedzer, kā tik to, ko tu un Liepiņa kungs

sagatavojat. Tādēļ pasteidzaties, bērni, lai varam

jaungadu, kā arvienu pie mums ierasts, saņemt pil-
nām glāzēm."

„Ja, ja, māmuliņ, tūlīņ!" Lizete atbildēja, gluži
laimīga, ka šis atgādinājums nācis īstā brīdī, saķēra

Liepiņām aiz rokas un izvilka to no zāles ārā.

„Bet kā nu cilvēks var būt tik karsts!" viņa

sacīja, kad abi bij nonākuši ķēķī. „Vai tad tu nemaz

vairs neproti jokus?"
„Nē, jaunkundze, tādus jokus, kādus jūs un virs-

sekretāra kungs taisāt, es neprotu un ari negribu
prast!"

«Jaunkundze?! Uja, cik smalks! Esi labāk

prātīgs un netaisi pats tādus muļķīgus jokus. Laime,
ka māte ienāca īstā laikā, tu gandrīz butu izjaucis
visu šā vakara omulību."
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„Es tik šim virssekretāram kā pienākas būtu

sadevis par viņa bezkaunību."

„Nu, diezin vai pie tava piktuma tikdaudz vai-

nīga viņa bezkaunība, kā varbūt kāds cits iemesls."

„Es nezinu nekāda cita iemesla," Liepiņš atteica,

nodarbodamies ar savu punšu.

„Man gandrīz izliekas, ka tu ļaunojies tādēļ, ka

es pret viņu izturos laipni, kā pret viesi pieklājas."

„Tad jūs ļoti alojaties; man jau nav nekādas tie-

sības dusmoties par jūsu koķetēšanu, bez kuras jūs,

kā liekas, nevarat dzīvot."

„Ko, mans kungs, tad es esmu koķete?" Lizete

sapīkusi iesaucās. «Pateicos jums, ka jau tagad pa-

rādāt, kādas domas jums par mani, iekam nav par

vēlu. Bet esat droši, ka ar jums vairs nekoķetēšu!"
„Būšu par to ļoti laimīgs," Liepiņš dzestri atteica.

„Tā? Un to jūs man sakāt taisni acīs! Nu, tad

dzirdat, mans kungs: No šā acumirkļa ir mūsu starpā
viss beigts, es negribu no jums nekā vairs zināt!"

„Taī ziņā jūs, jaunkundze, varat darīt, kā jums

patīk. Nepiemirstat tikai, ka mums drīzumā jātop

gataviem ar punšu, uz kuru jau gaida."
_

Lūpas kodīdama, Lizete tagad ķērās pie darba,
bet nesacīja vairs nekā.

Punšs bija pagatavots un kalpone, kura pa tam

bij ienākusi, izgāja atkal ārā ar glāzēm. Visu laiku

Lizetes krūtīs bij kaut kas raustījies, it kā aizturēta

šņukstēšana, bet viņa bij mēģinājusi savaldīties. To-

mēr ilgāki viņa to vairs nevarēja, nosvieda cukuru

un citronu, kas tai bij rokās, zemē, pakrita uz krēsla

un sāka raudāt.

„Ak, mans Dievs, cik es nelaimīga!" viņa šņuk-

stēja.
Cik ātri saules stars izklīdina sakrājušos māko-

ņus, tikpat ātri skaista sievieša asaras aizdzen dusmu

mākoņus no vīrieša pieres. Tā gāja ari Liepiņām.
Redzēdams, ka Lizete raud, viņš aizmirsa savu ap-

ņemšanos, uz to dusmoties, piesteidzās tai klāt un

gluži nelaimīgs iesaucās:

„No Dieva pusus, tu raudi! Kas tev kaiš?"
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„Tu vel prasi! Ej projām no manis, es tagad
skaidri redzu, ka tu manis nemīlē."

„Es nezinu, caur ko šādu pārmetumu esmu pel-
nījis?"

„Ja tu mani mīlētu, tad tu ari zinātu, ka mana

izturēšanās nebija koķetēšana, bet mans pēdējais lī-

dzeklis, lai tevi caur greizsirdību piedabūtu, ka reiz

atstāj savu kautrību un saki manam tēvam, ka esam

saderinājušies. Varbūt, ka tas nebij pareizi, bet tu

nezini, cik nepatīkami man šāda nezināšana, jo —"

Viņa uzšāvās augšā un apkrita Liepiņām ap

kaklu.

„Ak, tu nezini, cik ļoti — cik sirsnīgi es tevi

mīlu!" viņa iesaucās, tā muti karsti un kaisligi no-

skūpstīdama.
„To jau varēja domāt, ka tā būs. Apmierinājies,

mīļais bērns. Kādēļ no tava tēva vēl neizlūdzos tevi

par sievu, to tev jau esmu sacījis, un visi tavi mēģi-
nājumi, šimbrīžam manas domas grozīt, ir gluži vel-

tīgi. Bagātais tirgotājs nedos savu meitu vienkāršam

veikalavedējam, savamkalpam, kamnav nekā,ar ko ģi-
meni uzturēt. Taupīgi dzīvodams esnu no savas algas
esmu tikdaudz iekrājis, ka savienodams to ar nelielo

mantojumu no saviem vecākiem, ceru pēc gada at-

vērt pats savu veikalu. Lai gan tas iesākumā tik var

būt ļoti mazs, tad tomēr es stāvēšu pats uz savām

kājām, un tā tad droši varēšu stāties tavam tēvam

priekšā. Es nu gan nedomāju, ka viņš ir tad tik

viegli pierunājams būs, bet cerēsim, ka beidzot viss

labi izdosies. Pacieties tādēļ tikai vēl vienu gadu —,

ja tu mani mīli, tad to ari labprāt darīsi."

„Ak, vēl vienu gadu! Es nemaz nezinu, kā to lai

pārciešu! Bet vai tu ari apsoli, ka tad vairs ilgāk
nevilcināsies?"

„Ja, to es tev apsolu ar šo mutīti, bet — bet —

tev ari man kas jāapsola."
„Nu?"

„Neesi vairs tik laipna pret šo virssekretaru, tas

man — nepatīk. Es domāju, ka katrs smaids, ko viņš

dabon, ir man nolaupīts."
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~Ak tu mans greizsirdīgais mīlulīts. Pagaidi, no

šā acumirkļa es būšu pret viņu tik nelaipna, ka tu

pats pabrīnēsies! Bet tu ari nekad vairs nedīrksti

būt tik dusmīgs kā šodien — vai ne? Tas nebūt nav

labi no tevis ..."

«Jaunkundze, pasteidzaties jel," no durvīm at-

skanēja kalpones balss, „pulkstens tūlīņ sitīs 12."

Abi atrāvās viens no otra vaļā, paķēra katrs pa

bolei rokās un devās bez apskatīšanās zālē, kur visi

tagad bij sapulcējušies un ar nepacietību gaidīja.

No iesākuma Lizete nevarēja diezgan izbrīnēties,

kādēļ visi viņu tik ērmoti uzskatīja. Jaunkundzes

paslēpa ģīmjus aiz ķešas lakatiņiem, jaunie kungi, kā

likās, tikai ar mokām novaldīja smieklus un vecākie

viesi lūkojās viņā tikpat platām acīm kā mutēm. Ko
tas īsti nozīmēja, to viņa nesaprata. Pēdīgi tā, no-

likusi savu boli uz galda, nejauši paskatījās spogulī,

kurš atradās viņai taisni pretī pie sienas, un ko viņa

tur ieraudzīja, par to viņa pati būtu varējusi pilnā
kaklā pasmieties, ja situācija priekš viņas nebūtu bi-

jusi tik bailīga. Protat, spogulis viņai rādīja, ka uz

viņas virslūpas atrodas taisni tādas pat melnas ūsas,
kā Liepiņām, un ari vaigi bija vietu vietām apklāti
melniem plankumiem. Atri visapkārt apskatījusies,
viņa noskārta, ka melošana te neko vairs nelīdzēs, jo
ari viņas vecāki bij uzcēlušies stāvus un uzskatīja
to ērmotiem skatiem. Tā tad tagad neatlikās vairs

nekas cits, kā saņemt dūšu un izturēties drošu prātu,
lai nu iet kā iedams. Bez kādas tālākas apdomāša-
nās vina piegāja Liepiņām klāt, aplika roku tam ap

kaklu un nobučoja to visiem redzot.

„Tā," viņa sacīja, it kā kad tā būtu vienkāršākā

lieta pasaulē.
Šāds negaidīts notikums visus tā pārsteidza, ka

tie uzreiz palika gluži nopietni, virssekretāram pat

aiz bailēm izkrita lorņete no acs.

„Ja, ko tad tas īsti nozīmē?" N. kungs pēdīgi
prasīja.

„Ak tā, tētiņ, tu jau vēl nekā nezini," Lizete droši

runāja, „es un Liepiņa kungs, mēs nupat saderinājā-
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mies. Nestāvat jel tik klusi, Liepiņa,kungs, aplieci-
nāt ari jūs, ka nemeloju, jo acīmredzot viņi man ne-

grib ticēt. Neatstājat mani tagad klizmā."

Ari Liepiņš sajuta, ka tagad vairs cits nekas ne-

atlikās, kā iesākto lietu vest galā.

„Ja, N. kungs," viņš tādēļ dūšu saņemdams sa-

cīja, „tā ir. Mēs gan bijām nodomājuši to jums tik

pēc gada laika darīt zināmu, kad būšu atvēris pats

savu veikalu, bet tā kā mūsu noslēpums tik nejauši

nācis gaismā, tad saku jums, ka mīlu jūsu meitu un, ja
nedodat man viņu par sievu, tad esmu nelaimīgs uz

visu mūžu."

Visi tagad uzskatīja N. kungu un sagaidīja, ka

tas kā pats Pērkoņtēvs saviem zibeņiem spers starpā,

jo tas jau nemaz nevarēja notikt, ka bagātais tir-

gotājs dotu savu meitu cilvēkam, kas gandrīz bez

kaut kādas mantas. Lizete bij piesteigusies savam

tēvam klāt un lūgdama saķērusi tā roku. Bet tas tai-

sīja gluži nopietnu ģīmi un paveda to pāris solus uz

priekšu.

„Nē, Liepiņ," viņš sacīja, rādīdams uz melnu-

miem savas meitas vaigā, „tā sabojātu preci es vairs

nevaru ņemt atpakaļ, kad to ari gribētu. Kad jau

reiz viņu tā esat nomelnojuši, tad ņemat to un darāt

ar viņu, ko gribat."

Liepiņš negribēja gandrīz savām ausīm ticēt.

„Ko?" viņš priecīgi pārsteigts iesaucās. „Vai tas

varētu būt? Jūs patiesi —" Vairāk neko virš ne-

spēja izrunāt, pārgājiens no izbailēm uz prieku bij

par daudz piepešs.

N. kungs saķēra Liepiņa roku un teica sirsnīgā

balsī:

„Vai tad jūs domājat, Liepiņ, ka tādēļ, ka esmu

bagāts, nemaz vairs neprotu cienīt cilvēka krietnību?

No pašas mazotnes jūs esat bijuši manā namā, es

pazīstu jūs caur un cauri un varu teikt, ka krietnāku

vīru savam bērnam nevaru vēlēties. Ka jums nav

mantas, tā nav nekāda nelaime, jo manai meitai tās

ir pārpārim. Jau sen es biju nomanījis jūsu mīle-



131

stibu un dusmojos tikai par jusu neuzticību pret
mani. Par to jūs gan būtu pelnījuši sodu, bet —"

Tālāk viņš vairs netika, jo Lizete bij apķērusies
viņam ap kaklu un aizspieda tam muti bučiņām.

„Laid jel mani vaļā, tu nerātne, tu jau ari mani

notaisīsi gluži melnu," viņš gaiņādamies teica un rā-

dīja uz Liepiņu, „ej, bučo to, jūs viens otram nevarat

vairs padarīt nekādu nelaimi."

„Tad jau laikam te var vēlēt laimes," virssekre-

tārs no sava pārsteiguma atžirbis iesaucās.

Visi iesāka smieties un „vē!am laimes! vēlam

laimes!" atskanēja no visām pusēm.
„Ja, Alma," Lizete sacīja, Liepiņu apķerdama,

„tagad man tiešām jāatzīst, ka tavam pirmītējam ap-

galvojumam pilnīga taisnība."

„Nu?" M. jaunkundze ziņkārīgi prasīja.

„Kad es pirmīt, zālē ienākusi un caur jūsu smie-

šanos uzmanīga darīta, ieskatījos spogulī, tad tur ie-

raudzīju pati sevi kā melno Pēteri un, lūk, mans brūt-

gāns tagad ir „melnais Pēteris"."

No āra atskanēja baznīcu zvanu skaņas, kurās

iejaucās sapulcēto jautrā glāžu šķindināšana un prie-

cīgie saucieni:

„Daudz laimes jaunā gadā!"

1889. g.

Noslēpumainā koristene

Novele iz teātra dzīves

Mēģinājums kādā mazā, jaundibinātā priekšpil-
sētas teātrī bij iesācies. Tikai vāji apgaismotās ska-

tuves telpas bija ļoti aukstas, tā ka elpojot dvašu

skaidri varēja redzēt, un izskatījās visai neomulīgas.

Tādēļ ari aktieri, kuriem bija darīšanas, stāvēja uz

skatuves dziji savos mēteļos un kažokos ietinušies

un norunāja savas lomas vienaldzīgā, monotonābalsī,
noskatīdamies gluži tumšajā zālē, kura kā melna

nakts tiem rēgojās pretī, un nepacietīgi gaidīdami uz
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ties uz mājām.

Zufliers sēdēja savā kastē, tālu atpakaļ atlie-

cies, lai lampas spožā gaisma nespīdētu viņam drusku

miegainajās acīs, un lasīja skaļā balsī aktieriem viņu

lomas priekšā, tikai brīžam apstādamies, kad kāds

uz skatuves bija pārrunājies, vai ari kad zufliera ka-

stei līdzās pie savas pultes sēdošais režisors taisīja

kādus piezīmējumus. Jau pāris reižu viņš bija mēģi-

nājis lugu padzīt ātrāki uz priekšu, lai drīzāk tiktu

galā, bet redzēdams, ka aktieri tad tikai jo vairāk

pārrunājās, viņš zuflēšanu atkal turpināja iesāktajā
lēnajā tempā.

Kāds cēliens nupat bija beidzies un tādēļ uz ska-

tuves izcēlusies maza pauze, kamēr to pavirši sarī-

koja nākošam cēlienam. Garlaikodamies zufliers pār-

laida acis pār skatuvi, vienaldzīgi skatījās uz inspi-

cientu un teātra strādniekiem, kuri nostādīja vajadzī-

gos krēslus un galdus, un raudzījās beidzot uz pa-

tumšajām kulisēm, kur aktieri bija sagājuši iekšā.

Viņš gribēja acis jau atkal novērst, kad uz reizi tur

kaut ko ieraudzīja, kas acumirklī saistīja viņa vērību.

No pirmās kulises pa pusei apēnota, jauna sieviete

gluži vientule stāvēja. Viņai vajadzēja būt vēl itin

īsu laiku pie teātra, jo viņš viņu vēl nekad nebija re-

dzējis; to pierādīja ari brīnēšanās, ar kuru viņa visu

aplūkoja. Šīs platās, tumšās acis nopietnajā bālajā

vaigā modināja viņa interesi tik lieliskā mērā, ka vi-

ņam pastāvīgi vajadzēja lūkoties turp, lai tā cik ne-

cik izdibinātu, kas svešā gan tāda varētu būt.

Režisora zvans sauca atkal visus uz skatuvi.

Pirmā mīlētāja, kura savas lomas arvienu ļoti nepie-

tiekoši mācījās un tādēļ allaž pret zuflieru izturējās

sevišķi laipni, šoreiz nemācēja gandrīz itin nekā un

mēģināja savu lomu norunāt vienīgi pēc zufliera. Bet

šis ari tagad, atkal tālāk zuflēdams, nevarēja nocie-

sties, šad un tad nepaskatījies uz interesanto vaigu,

kuru pirmīt pie kulises bija pamanījis. Saprotams,
ka to darīdams, viņš nevarēja vairs tik uzmanīgi se-

kot izrunātajam teikumam, kā tas bija vajadzīgs, un
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tā tad atgadījās, ka minētā aktrise arvienu apstājās,
kā pulkstenis, kuram piepeši notrūkusi svari, kas to

velk. Pats pie sevis piktodamies par šādu laiskumu,

viņš tad atkal it nopietni ņēmās savu pienākumu iz-

pildīt, un kādu laiciņu bāza viņai katru teikumu mutē

iekšā, kamēr pēdīgi viņu atkal kaut kas kā dzītin

dzina paskatīties uz zināmās kulises pusi, — viņam

vajadzēja to darīt, vai gribēja, vai negribēja. Tā tas

jau bija gājis līdz lugas lielākai pusei kā pa cērpiem,

kad pirmajai mīlētājai vajadzēja teikt vārdus: „Lūdzu
atvainot, ka jūs esmu traucējusi" v. t. t. Acumirklī

zuflieram iekrita kaut kas prātā un, gribēdams at-

riebties par traucēšanu, kuru viņam darīja aktrise

savu lomu neprazdama, viņš zuflēja viņai teikumu:

„Lūdzu atvainot, ka šodien savu lomu nemaz neesmu

mācījusies", ko viņa ari tikpat neapdomīgi, kā visu

citu, runāja pakal un tikai, kad citi līdzspēlētāji ie-

sāka smieties, viņa apķērās, ko bija teikusi. Redzē-

dama, ka visi to izsmej, apkaunotā aktrise sakoda

zobus, bet tomēr neuzdrošinājās pārdrošajam zuflie-

ram izsacīt kādu pārmetumu, bīdamās, ar viņu saiet

naidā, un uzskatīja tādēļ režisoru, ko šis sacīs. Bet

šis tikai pavīpsnāja un lūdza, lai turpina, neko vairāk

nepiezīmēdams, jo atzina, ka šis joks nebija bijis ne-

vietā, kaut gan to negribēja sacīt. Pirmā mīlētāja
tāpat no augstākās skatuves instances atstāta, uz-

skatīja zuflieru dusmīgām acīm, kā kad gribētu to

saplosīt, bet šis nebēdāja par to neko un zuflēja mie-

rīgi tālāk. Caur šo atgadījumu visi bija tapuši drusku

jautrāki un tā tad mēģinājums nobeidzās ātrāki, nekā

bija cerēts.

Zufliers bija viens no pēdīgiem, kuri atstāja

teātra ēku.

Ātriem soļiem viņš steidzās pa tukšajām apsni-

gušajām ielām uz iekšpilsētas pusi. Kādu gabaliņu
savā priekšā viņš ieraudzīja lielā lakatā ietinušos sie-

vieti ejam. Tai vajadzēja būt kādai aktrisei vai ko-

ristenei, kurai pēdīgos skatos bijušas darīšanas, un

tādēļ viņš sāka iet vēl ātrāki, lai viņu panāktu.
Izdzirdusi steidzošus solus aiz sevis, vienmuļīgā
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gājēja apgriezās un paskatījās uz to pusi. Laternas

gaismā zufliers ieraudzīja to pašu vaigu, kurš uz mē-

ģinājumu tik ļoti bija modinājis viņa interesi.

Viņai līdzās nonācis, viņš pacēla cepuri.

«Atvainojiet," viņš sacīja, „es domāju, mēs esam

savā ziņā kolēģi un tā tad varētum kādu gabaliņu
iet kopā. Tas varbūt būs patīkamāki, nekā kad ejam
katrs par sevi."

„A, es atminos! Jūs esat tas, kas teātrī lasa

priekšā — zufliers."

„Ja, tas es esmu." ■

„Uz kurieni jums jāiet?"

«Vispirms uz iekšpilsētu."

«Tad mēs varam iet kopā," viņa vienkārši sacīja

un devās uz priekšu.

„Ja nemaldos," viņš pēc kāda brīža iesāka, „tad

es jūs šodien pirmo reizi redzēju uz mūsu skatuves?"

«Taisnību sakot, es šodien visā savā mūžā biju
pirmo reizi uz skatuves."

„Un vai jūs gribiet turpmāk palikt pie teātra?"
«Es nedomāju vis."

«Bet kādēļ tad jūs nācāt pie tā?"

«Aiz ziņkārības un tādēļ, ka biju to domājusies

daudz jaukāku, nekā tas īsteni ir. Es lasīju laikrak-

stos uzaicinājumu, lai koristenes pieteicas pie šā

teātra, un gribēju izlietot šo izdevīgo atgadījumu, lai

iepazītos ar teātra iekšīgo dzīvi, no kuras tik daudz

biju dzirdējusi. Bet nudien, ko es šodien tur piedzī-
voju, tas manīm nebūt nepatikās. Šie cilvēki, kurus

tur redzēju žāvājoties un ar īgnumu kaut kā norunā-

jam savas lomas, nemaz nav tie ideāli, par kādiem

tos līdz šim turēju."

«Jūs spriežat drusku par ātru. Šis mēģinājums

bija pirmais no gluži jaunas lugas un uz tāda aktieri

savas lomas vēl krietni nemāk un nav ar tām skai-

drībā."

«Bet ja tas tā ir, kadeļ tad jus to aktrisi, kura

nemācēja savu lomu, visu priekšā tā apkaunojāt? Ne-

ņemat par ļaunu, kad tik vaļsirdīgi runāju, bet to es
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saku, ja es būtu viņas vietā, tad to tik mierīgi vis

nebūtu pacietuši."

„Es ari ne!" viņš smējās. „Bet jūs, jaunkundze,
to nemaz nedrīkstiet manīm pārmest, jo īsteni jūs

paši pie tā bijāt vainīgi."

„Kā tā?"

„Vai lai saku jums skaidru taisnību?"

„Nu zināms — kolēģu starpā!"
„Nu lūk — es redzēju pirmo reizi uz skatuves

svešu vaigu, kurš modināja manu interesi, un tādēļ

gribēju labprāt izdibināt, kam tas pieder. Bet ak-

trises lomas neprašana mani pie tā kavēja un neat-

ļāva pat acis no grāmatas pacelt. Par to nu es bei-

dzot tā sapiktojos, ka taisīju šo joku, kurš viņai būs

ļoti derīgs, jo rīt viņa savu lomu atkal pēc ilga laika

mācēs no galvas."

„Tad jau es it nezinot jums esmu kaitējusi," viņa

sacīja, viņu no sāniem uzskatīdama, „un savedusi

jūs naidā ar kādu no teātra pirmajiem spēkiem."

„Esiet bez bēdām, jaunkundze, tas mūsu abu

draudzībai nebūt nekaitēs. Niecīga joka dēļ aktiers

nekad uz zufliera ilgi nemēdz ļaunoties, ja šis tikai

citādi rūpīgi izpilda savu pienākumu."
Pa tam viņi bija nonākuši iekšpilsētā.
«Pateicos jums," viņa sacīja, apstādamās uz kāda

ielas stūra. ~Tagad mums jāšķiras."
«Šķiroties es jums tikai varu ievēlēt, lai mēģi-

niet drusku dziļāk ieskatīties teātra dzīvē, bet neno-

sodiet to tūlīņ pēc pirmā paviršā iespaida; tā nebūt

nav tik ļauna, kā izskatās. Es jums varu apliecināt,

ka tas, kas kādu laiciņu sabijis pie teātra, tikai ar no-

žēlošanu no tā atstājas. Un tā tad es drīkstu cerēt,
ka jūs vēl turpmāk varēšu apsveicināt uz mūsu ska-

tuves — vai ne?"

«Redzēsim," viņa atteica, un sniedza viņam
roku.

Nākošā mēģinājumā viņš tiešām viņu atkal ierau-

dzīja uz skatuves un piegāja tūlīņ viņai klāt.

«Tad jūs tomēr izpildījāt manu vēlējumos?1'
viņš prasīja.
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„Ja," viņa atteica un uzskatīja viņu savām pla-
tajām, spulgojošām acīm.

Viņam vajadzēja uz acumirkli nolaist acis, jo
viņam šķita, kā kad spožs zibens būtu ieslīdējis viņa
sirdī...

No šā brīža arvienu tā atgadījās, ka zufliers un

jaunā koristene aizejot satikās pie skatuves vai

teātra durvīm, pēc kā viņš viņu ikreiz pavadīja līdz

ielas stūrim, kur viņa pirmo reizi no viņa bija atvadī-

jusies. Bet to viņš ar laiku gan pamanīja, ka šinī

stūrī vēl neatrodas māja, kurā viņa dzīvoja, jo atva-

dījusies viņa negāja vis tūlīt iekšā, bet devās vēl pa

nākošo mazo šķērsielu tālāk. Reiz viņš viņai to sa-

cīja un piedāvājās, viņu pavadīt līdz galam; bet viņa

lūdza, lai to nedarot un kad viņš jo ciešāki uzstājās

un to pat pret viņas vēlēšanos gribēja izdarīt, tad

viņa stingri aizliedza šai sekot, ja viņas draudzība

viņam cik necik esot dārga. Šis aizliegums tikai vēl

jo vairāk modināja viņa ziņkārību, kas šī noslēpu-
mainā koristene, kura tik laipna pret viņu bija, gan

varētu būt, un kādēļ viņa negrib rādīt, kur dzīvo.

Viņš apvaicājās tādēļ teātrī pēc viņas, bet neviens

viņas nepazina, pat savu adresi viņa vēl nebija uz-

devusi, un tā tad viņš nekā nevarēja izdabūt. Vis-

vieglāki, saprotams, būtu bijis, ja viņš slepeni viņai
būtu sekojis un noskatījies, kurā mājā viņa ieiet, bet

viņš kaunējās tādā vīzē iezagties noslēpumā, ko vi-

ņam negribēja uzticēt. Viņai priekš tā varbūt bija

iemesli, un vai tad viņam bija kāda tiesība, visu

zināt? Ērmoti tas, zināms, bija; bet viņš nedomāja
nekā ļauna un apņēmās labāki nogaidīt, vai viņa pati

varbūt to kādu reizi neizskaidros.

Kādu dienu viņš ar pazīstamu laucenieku iegāja

kādā lielākā iekšpilsētas dzērienu pārdotavā, izdzert

glāzi alus. legājis viņš devās taisni uz bufeti, pie

kuras redzēja kādu sievieti stāvam. Te viņš piepeši

pārsteigts apstājās, jo šī sieviete, viņu ieraudzījusi,
stipri satrūkās un tūlīt pazuda tuvākajās durvīs.

Tikai vienu acumirkli viņš bija dabūjis ieskatīties vi-

ņas vaigā, bet ar to jau viņam bija pieticis redzēt, ka
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šī nebija nekāda cita, kā viņa noslēpumainā kori-

stene.

Nepatīkamām jūtām pārņemts, viņš apsēdās pie

galda un mēģināja dzert alu, kuru kāda cita sieviete

pasniedza. Bet dzēriens viņam šoreiz nemaz negāja

pie sirds; viņam likās, kā kad pārdotavas smacīgais

gaiss kā grūts slogs viņam gulētu uz krūtīm; viņš

nevarēja vairs ilgāk te izturēt — viņam vajadzēja
doties laukā brīvā gaisā. Teikdams, ka viņam ļoti
steidzošas darīšanas, viņš atvadījās no sava pazī-
stamā un steidzās projām.

Arā viņam stiprais vējš dzina lielas slapjas sniega

pikas ģīmī. Viņš par to nekā nebēdāja un nenoslau-

cīja tās pat no sava vaiga, bet ļāva tām tur izkust,
jo viņš sajuta no tā it patīkamu spirgtumu.

Tad tas bija viņas noslēpums! Viņa bija pār-
devēja kādā restoracijā! Tad tādēļ viņa nebija gri-

bējusi rādīt, kur dzīvo. Viņš skaļi iesmējās, tomēr

šie smiekli nebija vis jautri, bet dziļa rūgtuma pilni.
Šovakar viņš pirmo reizi viņu nepavadīja mājās

no mēģinājuma.

Otrā dienā viņš domās nogrimis sēdēja savā

istabiņā. Te kāds pie durvīm lēni klauvēja. Viņš
uzcēlās, atvēra durvis un pārsteigts atkāpās atpakaļ,
jo viņš ieraudzīja savā priekšā damu, kuras ģīmi

biezs šķidrauts apklāja. Klusu ciezdama viņa ienāca

iekšā, rūpīgi aiztaisīja durvis un pacēla šķidrautu.

Viņa pārsteigums bij vēl jo lielāks, kad viņš
tagad ieraudzīja jauno koristeni, kuru vakar tik ne-

jauši bij redzējis kādā dzērienu pārdotavā._
„Es gribēju jums taisīt savu pretvizīti uz jusu

vakarējo apmeklējumu," viņa jautri sacīja, kā kad ne-

kas nebūtu noticis. „Jums jāatvaino, ka tik ērmoti

izturējos — bet jūs nācāt gluži negaidīti. Nākošā

reizē es labāki izturēšos."

„Bet es nesaprotu —" viņš stomījās.

„Kā jūs esmu atradusi? Ak, tas jau bij loti

viegli! Es apvaicājos pie inspicienta pēc jūsu adre-

ses, jo es gribēju reiz redzēt, kā jūs dzīvojiet, un te

nu es esmu, vai nu jums patīk vai ne
...

Nē, nē, ne-
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atvainojaties nemaz, piedāvājiet manīm labāk krēslu,
kur apsēsties — jūs jau mani tūlīņ nesviedīsiet

laukā? ... Tā," viņa turpināja, apsēzdamās, „tagad
manīm nav jāstāv un tā tad varu daudz labāki visu

apskatīt. Tad te jūs dzīvojiet! Tik vientulīgi! Tikai

grāmatas vien visās malās redzamas. Vai tad jums

te neronas garš laiks? Nē? Es gan te viena pati

nevarētu izturēt. Vai ziniet ko, jums vajadzētu ie-

gādāties' saimnieci, kura par jums rūpējas. Nu, nu,

netaisiet nemaz tik ērmotu ģīmi. Redziet, kad es

būtu jūsu sieva, tad es te daudz ko pārgrozītu. Par

piemēru šis divans te nemaz nav pareizā vietā, tam

jāstāv drusku vairāk uz to pusi. Bet to jau tūlīņ -var

izdarīt. Jūs taču atļaujiet?" -
Atbildes nenogaidīdama, viņa ātri nometa cepuri

un mēteli. „Nāciet manīm palīgā," viņa sauca, „viena

es to nevaru izdarīt!"

Viņas savādā, viņam gluži neparastā izturēšanās

un burvīgais daiļums viņu tā valdzināja, ka it neviļus

viņai paklausīja. Divanu pabīdot, viņas vaigs pie-

nāca viņam tik tuvu, ka viņš varēja sajust viņas

dvašu savā ģīmī; viņš atrāvās atpakaļ; viņas roka

uz acumirkli piedūrās pie viņa rokas — sabijies viņš

to atrāva nost, kā kad būtu aizticis karstu dzelzi.

Viņa skaļi iesmējās, tā ka viņš vēl vairāk sa-

juka.

„Un palūk, tur tā bilde," viņa runāja, „ta izska-

tītos daudz labāki, ja stāvētu drusku augstāku." Viņa

sniedzās pēc bildes; pie tam viņas kleites piedurkne
atkrita drusku atpakaļ, tā ka viņas baltais elkonis

kļuva redzams. Viņš sajuta to it tuvu pie sava vaiga;

viņu pārņēma it kā reibonis; šoreiz viņš vairs neat-

rāvās, bet saķēra viņas elkoni un to karsti noskūp-

stīja.
Nākoša acumirkli viņa abam rokam bij saķērusi

viņa galvu un piespieda to cieti pie sevis.

„Mans Dievs!" viņš iesaucās.

„Vai tu ari zini," viņa čukstēja, „vai tu ari zini,
ko šī bučiņa manīm saka?"

„Es — es
—"
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„Tā man saka, ka tu mani mīlē — ka tu tikai

veltīgi pūlējies manīm to slēpt." Viņš gribēja vēl ko

teikt, bet nevarēja to vairs izdarīt, jo viņas karstās

lūpas uzspiedās uz viņa mutes.

„Bet tagad manīm jāiet — ilgāki manīm nav

laika," viņa sacīja, atsvabinādamās no viņa rokām.

«Apmeklē mani, tagad es vairs no tevis nebēgšu, —

bet tikai pēc pusdienas — vai dzirdi: tikai pēc pus-
dienas!"

Viņš to apsolīja, palīdzēja viņai apvilkt mēteli un

pavadīja viņu līdz durvīm.

„Un vai ne," viņa teica, viņam roku sniegdama,
„tu teātrī neteiksi nevienam, kur es esmu, jo tad tur

ilgāki nevarētu palikt. Es to nelūdzu vis tālabad, ka

teātris manīm būtu tā pieaudzis pie sirds, bet tikai,
lai tevi biežāki dabūtu redzēt. Vai ne, tu manīm to

apsoli?"

„Ja, es jums apsolu — es cietīšu klusu —"

Viņa sita viņam viegli pa lūpām.

„Es tevīm to apsolu," viņš atkārtoja.
Kad viņa bija aizgājusi, tad viņam tā izlikās, kā

kad istabā piepeši būtu tapis tumšs.

No šā acumirkļa viņš pilnīgi bija valdzināts vi-

ņas burvju valgos. Gandrīz katru dienu viņš tagad
norunātā laikā ieradās zināmajā restoracijā un pava-

dīja tur pāris stundu, goda pēc dzerdams glāzi alus,
bet īsteni skatīdamies pārdevējas skaistajās acīs.

Viņš nekādi nešaubījās par viņu. Vai tādēļ, ka viņa

bija „bufetes mamzele", viņa tomēr nevarēja būt go-

dīga meitene. Kādu dienu viņš nejauši priekšpus-
dienā iegāja restoracijā, ap kuru laiku viņš tur vēl

nekad nebija bijis. Viss tur tagad bija gluži tukšs,

pat pie bufetes neviena neatradās. Bet viņš jau zi-

nāja, kur tad jāmeklē, aizgāja aiz bufetes un pacēla
tur atrodošos durvju priekškaru.

lekšā ieskatījies viņš palika stāvot kā akmeņa
stabs. Vai tad viņš patiesi to redzēja, jeb vai acis

viņu tikai mānīja? Tur sēdēja viņa — viņa, no ku-

ras tas domāja, ka tā tikai viņam vien pieder, un kāds

vīrs patlaban viņu nobučoja! Tagad ari viņa bija
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viņu pamanījusi un iekliegdamās izrāvās no šī vīra

rokām. Tas atdeva viņam atkal samaņu un viņš de-

vās projām, kā kad visi nelabie gari viņam dzītos

pakaj.
Tagad viss bija beigts! Vai viņš nebija muļķis,

apstulbots_ nelga, ticēdams, ka meitene, kura kalpo
restoracijā, varētu būt godīga, un ļaudamies vazāties

aiz deguna. Bet nu viņš gribēja šai lietai darīt galu,
lai viņa saka ko sacīdama.

Nākošā izrādē viņš uz savas pults atrada mazu

zīmīti, uz kuras bija tikai tie vārdi: „Es gaidīšu tur

pie teātra lielās izejas. Sirds manīm nedod miera,

kamēr neesmu tevīm visu izskaidrojusi."Dusmās viņš
saplēsa šo papīrīti drusku druskās un pēc izrādes at-

stāja teātri pa citām durvīm. —

Piktodamies par savu lētticību, viņš sēdēja atkal

savā istabā, kad pie durvīm pazīstamā lēnā klauvē-

šana atskanēja. Viņš neteica nekā, bet piecēlās tikai

un skatījās uz durvīm, jo viņš zināja, kas tagad ie-

nāks. Un patiesi, viņš nebija vīlies, durvis atvērās

un viņa stāvēja tā priekšā, kā bērns, kas padarījis
kādu grēku un par to sagaida savu sodu.

„Ko tu vēl no manis gribi?" viņš skarbi prasīja.

„Ak, piedodi — piedodi manīm!" viņa lūdzās.

„Tas bija jauks sapnis, nu viņš ir beidzies —un tikai

tagad es esmu nākusi pie apziņas, cik ļoti pret tevi

esmu noziegusies!"

„Ja šis iznākums atvieglina tavu sirdi, tad jau

ļoti labi, manīm tas gluži vienaldzīgs."

„Ak, tu tagad jau tā runā, un tu vēl nemaz ne-

zini visu!"

„Manīm pilnīgi pietiek ar to, ko jau esmu redzē-

jis. Tagad es tikai gribētu zināt, kas tas tads_ bija,
kas tevi tik smuki prata nobučot. Viņam varbūt bija
vecākas tiesības, nekā manīm?"

„Ja," viņa čukstēja.
„Tā? Tas jau ļoti labi, ka esi tik vaļsirdīga.

Vai tas varbūt bija tavs tēvs?" viņš zobodamies vai-

cāja.

„Nē!"
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„Tavs brālis?"

„Nē!"

„Tavs brūtgāns?"
„Ari nē!"

Viņam uznāca savādas jaudas. „Tavs virs?"

viņš ātri prasīja.

„Ja," viņa dvesa^
„Tavs vīrs! — A!" Viņš pielika roku pie krū-

tīm.

„Ja, es esmu tās dzērienu pārdotavas īpašnieka

sieva," viņa sacīja, kā tāda, kas savu noziegumu ne-

grib caur liegšanos vēl lielāku padarīt.

„Tad jau viņam gluži laba vieta un ari — laba

sieva," viņš zobojās, bālām lūpām.

Viņa bija saļimusi krēslā; cepure bija nokritusi

uz grīdu.

Viņa neatbildēja nekā.

„Un saki manīm tagad, ko tad tu īsteni domāji,
mani tā mānīdama? Vai tad tu domāji, ka to nekad

nedabūšu zināt?"

„Ko es domāju?" viņa strauji atteica. ~Es ne-

domāju nekā — es tikai mīlēju tevi — tu biji priekš
manis zvaigzne debess augstumos, ko gan apbrīno,
bet nekad nevar iegūt! Un es mīlu tevi vēl tagad,
vienalga, vai tu mani nicini, vai ienīsti!"

lekam viņš varēja apdomāties, viņa jau bija

abām rokām tik cieti apķērusies viņam ap kaklu, kā

kad viņu ne mūžam vairs negribētu laist vaļā. „Pie-
dodi — ak, piedodi manīm!" viņa elsa.

Kādu brīdi istabā valdīja klusums, kas tika trau-

cēts tikai caur viņas šņukstēšanu un grūto elpošanu.

Viņa krūtīs vēl plosījās briesmīga cīņa.
Beidzot viņš bija uzvarējis.

Viņš uzskatīja viņu: viņa karājās pie viņa krūts,
kā pie koka bāla lapa, kuru barga rudens auka pat-

laban taisās nokratīt no zara.

„Tagad mums jāšķiras," viņš teica, viņu lēni no

sevis atstumdams.

„Tevīm taisnība, mums jāšķiras," viņa atbildēja

apspiestu balsi un uzliku savu cepuri.
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Klusuciezdams viņš viņu pavadīja pēdīgo reizi

līdz zināmajam ielas stūrim.

„Pa iec tagad sveika un nedomā nekad vairs uz

mani," viņš tur nonācis sacīja.

„Dzīvo vesels!" viņa atbildēja un steidzās pro-

jām, jo nevarēja vairs asaras novaldīt.

Un tā abi šķīrās.

Viņa mīlestības sapnis bija ātri jo ātri izgaisis.

1889. g.

Sagaidīts

Vasaras svētku stāstiņš

Ziedonis bija visai agri pienācis. Jau aprilis bija
atnesis ļoti jauku iaiku, tā kā vasaras svētkos, kuri
iekrita maija vidū, viss izskatījās gluži kā vasarā:

koki bija lapu un ziedu pilni un pļavas un lauki le-

pojās visā savā krāšņumā. Ap rīta pusi maigs lietu-

tiņš bija nolijis, bet tagad debess bija noskaidroju-
sies un apsolīja visai jauku dienu. No tuvējā bērzu

meža dvesa lēna silta vēsma, kura atnesa līdz stipru,
patīkamu lapu smaršu.

Pa ežu, kura no kāda ciemata gar lauka malu

veda uz lielceļu, nāca jaunava un jauneklis roku rokā.

Jaunava bija pielikusi galvu pie sava pavadoņa pleca,
viņa neredzēja un nedzirdēja nekā no apkārtējā jau-

kuma un jautrām putnu dziesmām, lielas asaru lāses

ritēja pār viņas vaigiem.

Kādu brīdi jauneklis klusu ciezdams noskatījās
raudošā meitenē, bet tad ari viņu žēlums pārņēma;
ātri viņš noliecās un noskūpstīja jaunavas mitro seju.

„Neraudi jel, Trīniņ," viņš sacīja, bet pie tam

pašam asaras iespiedās acīs, „es jau atkal pārnākšu

un tad ņemšu ir tevi līdz. Vai tu vēl atminies, ka

mēs, bērni būdami, upmalā rotaļājušies? Tu man

prasīji, kur gan upe paliekot, kas mums aiztekot ga-

rām un kuras galu tu nevarot saredzēt, un es tevīm

stāstīju no tālās jūras, kurā tā ietek, no lielajām pil-
sētām, kuras pie tās atrodas, un staltajiem kuģiem,
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kuri pa to braukā, ko visu pats biju dzirdējis no ci-

tiem zēniem, kuri jau gāja skolā. Jau toreiz manī

pamodās ilgošanās, ceļot pa plašo jūru un redzēt šīs

lielās pilsētas, par kurām es savā bērna prātā iedo-

mājos visvisādas brīnuma lietas. No kalvju saknes

es izgriezu kuģīšus, kurus mēs tad laidām upē un

priecājāmies, kad vējš pūta to papīra zēģeles. Vai

tu ari atminies, kā es stāstīju, ka liels izaudzis

braukšu tāļu projām ar lielu kuģi, kurš manā fantā-

zijā sasniedza laivas lielumu, un kā tu raudādama

manīm pieķēries klāt un sacīji, ka mani nelaidīsi

vienu, bet brauksi manīm visur. līdz. Kad vēlāk

mans tēvocis no pilsētas pārveda laivu, lai varētu

upes dziļumos pietikt zvejot, tad mani prieki bija

neaprakstāmi. Es vienmēr vēl nevaru aizmirst, kā

kādu dienu, no maisa kārts galā uztaisījis zēģeli, ar

laivu devos ceļā. Bet tāļu es vis netiku: uznāca

stiprs lietus un vējš manu kuģi iedzina biezās nie-

drās, no kurām nekā vairs neiespēju tikt laukā. Tikai

vēlu vakarā ļaudis, kuri bija izsūtīti mani meklēt,
mani atrada aiz aukstuma un izsalkuma gandrīz no-

beigušos. Vai tu atminies, kāds es toreiz izskatījos?
Gluži kā kaķēns, kas iemērcēts dīķī un aiz ausīm

atkal izvilkts ārā."

Meitene klusu bija noklausījusies sava pavadoņa
runā. Ari vicas gara acīm parādījās senie bērnu ie-

domi un darbi un, iedomādamāsmazā pamirušā kuģi-

nieka, vina it neviļus ar asarām acīs pasmaidīja.
Bet tū.īņ vira atkal tapa gluži nopietna.

„Kā nu cilvēks tādā acumirklī vēl var smieties!"

viņa, pati sevi norādama, iesaucās.

„Isteni tas nebūtu nekāds grēks," jauneklis ru-

nāja, „tevīm vajadzētu priecāties, ka nu mana kar-

stākā vēlēšanās piepildījusies. Grūti jau gāja, kamēr

to panāca. Mans tēvocis gribēja, lai touu par zem-

kopi, apprecu kāda saimnieka vienīgo meitu un uz-

ņemu tā mājas; bet manīm prāts nesās art jūru un

nevis zemi. Cik bieži es atstāju zirgus vagā un no-

līdu krūmos, lasīt stāstu par Robinsonu, viņa ceļoju-

miem un piedzīvojumiem; kad manīm vajadzēja
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griezt karotes, es biju izgriezis kuģīti ar laiviņu. Tē-

voča dusmas un bardzība nekā nepalīdzēja. Beidzot,
redzēdams, ka no manis tomēr nekas neiznāks, viņš
ari padevās un sūtīja mani kuģinieku skolā. Tagad
esmu nolicis kapteiņa eksāmenu un dabūjis stūrmaņa
vietu uz kuģa, kurš tūlīņ uzņem tālu ceļojumu. Kad

būšu ticis par kapteini un vadīšu pats savu kuģi, tad

tu kļūsi mana sieviņa, brauksi manīm visur līdz un

viss būs tā, kā bērnībā to sapņojām. Vai tu zini, ja
mani tikai neskumdinātu šķiršanās no tevis, tad es

varētu aiz priekiem gavi'ēt tik skali, ka pat kurmji
izlīstu no savām alām lūkoties, kas tad virs zemes

īsteni notiek."

„Ja, tu vēl vari jokoties," meitene šņukstēja,
„kamēr es aiz raudāšanas esmu gluži kā neredzīga...
Ak, Pēteri, Pēteri!" viņa piepeši kaislīgi iesaucās, „tu
nemīlē vis mani, tu mīlē tikai savu jūru, šo nejauko,
neģēlīgo jūru!"

„Bet Trīniņ," jauneklis gluži nopietni sacīja, „kā
tu nu tā vari runāt. Es tevi nemīlot! Tikai tādēļ, ka

tevi mīlēju, ka vēlos tevīm nodibināt laimīgu nā-

kotni, kad būsim uz mūžu savienoti, tikai tādēļ jau

tagad uz īsu laiku no tevis šķiros."
Meitene neatbildēja nekā un nepacēla nemaz acis

uz viņu.

Jauneklis tapa domīgs, un kādu brīdi no sāniem

uzlūkoja meiteni.

„Nu labi," viņš beidzot sacīja, „lai tad tā notiek,

Tu zini, cik karsta mana vēlēšanās, tapt par kuģi-

nieku, un ka neesmu baidījies no nekādām grūtībām,
lai tās reiz piepildītos; bet saki tikai vienu vārdu un

es palikšu pie tevis. Es gan zinu, ka mans bagātais

tēvocis mani nekādā ziņā nepabalstīs, kad precēšu

tevi. nabagu kalpa bērnu, bet tas manīm vienalga.
Ja tu tikai izsacīsi to vēlēšanos, tad apņemšu tevi

tūlīņ par sievu, salīgšu kaut kur par kalpu un strā-

dāšu zemes darbu tik uzcītīgi, kā kad savā mūžā uz

neko citu nebūtu domājis."
Meitene ātri pacēla galvu, mēģināja apturēt asa-

ras un pētījoši skatījās Pēterim acīs.
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„Nē, nē," vina pēc kāda brīža nopūzdamās sa-

cīja, „ej vien, kurp tavs prāts nesas. Ja es tevi ta-

gad paturētu teitan, tad mēs abi kļūtum nelaimīgi. Tu

gan to nekad manīm nesacītu, bet skumjas par tavas

vēlēšanās izpostīšanu kā tārps grauztu tavu sirdi un

apzina, ka es pie tavas skumjības vainīga, atkal ma-

nējo. Tādēļ tā tomēr ir labāki. Es gribu būt stipra

un mēģināšu paciest, ko Dievs nolicis."

„Tā ir pareizi, mana līgaviņa," Pēteris teica,
viņu apkampdams, „tas manīm patīk. Tagad es ari

varu mierīgāku prātu no tevis šķirties. Bet tur

jau puisis apbraucis pa ceļu apkārt — nu mums jā-
atvadās. Dzīvo vesela, domā kādu reizi uz mani un

raksti manīm, cik bieži tevīm vien iespējams, es ari

tevi neaizmirsīšu."

„Es vienumēr un katru bridi uz tevi domāšu,"
viņa teica, asaras ar varu novaldīdama. ~Bet Dievs

to zin — tiklab te, kā uz jūras ikkatrs jau atrodas

Visuvarenā rokās un apsardzībā, tomēr manīm iz-

liekas, ka tevi no šīs viltīgās jūras nekad vairs nesa-

gaidīšu atpakaļ, ka tu tagad uz visu mūžu no manis

šķiries."

„Ak, nenoskumsti jel tik daudz par mūsu šķirša-

nos, priecājies labāk uz mūsu atkalredzēšanos. Ta-

gad mans kuģis brauks uz Indiju, uz silto zemi, kur

nekad ziemas un salas nepazīst, bet kad ari musu

saltajā tēvijā no jauna ziedoņa vēsmas pūtīs, kad

upes, svabadas no ledus, tecēs uz jūru
L

tad gaidi
mani mājās — pa vasarsvētkiem — es bušu atkal pie

tevis."

Vēl dažas ātri mainītas bučiņas, tad Pēteris pār-

lēca pār grāvi uz lielceļu un steidzās uz netālajiem
ratiem.

Trīniņa noskatījās tiem ilgi pakaļ, kamēr viņai iz-

likās, kā kad viņas acīs iespiestos milzīgā jūra, kura

virai nolaupīja mīļāko, un viņa aiz asarām nekā vairs

nevarēja saredzēt...
Cik garš šis gads Trīniņai izlikās! Viņa skaitīja

katru nedēļu, katru dienu, kas vēl atlika līdz nāko-
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šiem vasarsvētkiem. No Pētera viņa dabūja tikai

īsas vēstules.

„Manīm iet labi — gaidi mani pa vasarsvētkiem,"
tā viņš katrā vēstulē rakstīja; bet ar to viņas sirds

nebūt neapmierinājās. Kad saimnieks vakaros la-

sīja laikrakstus un tur bija stāstīts no aukām un brie-

smām uz jūras, tad Trīniņa klausījās klusa un nobā-

lējusi; ja, viņa ikreiz jau satrūkās, tiklīdz jūru un

kuģus pieminēja. Vismīļāki viņa uzturējās pie upes.

Citas meitas gan viņu sāka izsmiet un nosaukāt

par „ūdens putnu", bet viņa zināja, kādēļ upe viņai

bija tik mīļa. Šis ūdens, kurš tālumā starp kokiem

pazuda, ari savienojās ar jūru, un tādēļ viņai izlikās,

ka viņa, tur atrazdamās, savam mīļākajam daudz tu-

vāka. Bet kad ūdens, no stiprā vēja iekustināts, trī-

cēja un viļņojās, tad ari viņas sirds notrīcēja, iedomā-

joties, ka tagad Pēteris varbūt cīnās ar vētru un

briesmām.

Vasarsvētku rītā Trīniņa jau pati pirmā bija kā-

jās; viņa apvilka savas labākās drēbes un pie krū T

tīm piesprauda mazu puķu pušķīti. Ari citas meitas

posās, jo gribēja iet baznīcā. Visas reizā izgāja no

mājām; bet kādu gabaliņu pagājusi, Trīniņa teica, ka

neiešot vis viņām līdz, bet iešot atpakaļ, —un ari

aizgāja. Šā tā prātodamas, kādi untumi gan Trīniņai
uzgājuši, citas turpināja savu ceļu. Bet kad viņas, no

baznīcas pārnākdamas, Trīniņu atrada vēl turpat uz

ceļa, tad viena zobgalīgi iesaucās:

„Skaties nu, mūsu Trīniņa laikam ari pieder pie
tiem inženieriem, kuri, kā saimnieks avizēs lasīja, at-

sūtīti šurp, lai apskata vietu, kur būvēt jauno ~eizenb-

āni", jo viņa jau ari labi apskata — papriekšu upi,

tad ceļu."

Trmiņa nosarka un atgrieza muguru. Meitas

smiedamās aizgāja projām.
Trīniņa nosēdās ceļmalā un neapnikusi gaidīja.

Ja kāds braucējs vai nācējs parādījās tālumā, tad vi-

ņai sirds ātrāki sāka pukstēt un asinis sakāpa vaigos;
bet tie visi cits pēc cita aizsteidzās garām un tas, ko

viņa gaidīja, nebija to vidū. Tā pagāja ari otrā un
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trešā diena, bez kā viņa ko būtu sagaidījusi un tikai

pēc pāris mēnešiem viņa no Pētera dabūja vēstuli.

„Caur necerētu laimīgu atgadījumu," tā viņš

rakstīja, „es jau tagad esmu pats dabūjis savu kuģi,
kurš gan ir ļoti mazs, tomēr mums abiem viņš jau
pietiks. Bet ar to manīm tūlīņ jābrauc uz Ameriku;

tādēļ nevarēju uz šiem vasarsvētkiem būt mājās. Nā-
košā pavasarī, ap vasarsvētkiem gaidi mani, tad

droši būšu pie tevis un tad ari svinēsim kāzas."

Vēstuli izlasījusi, Trīniņa to klusi ielika savā

šķirstā un devās atkal pie ierastā dienas darba; ne

mazākais prieks par dabūtajām ziņām nebija redzams

viņas vaigā. Tomēr pēc neilga laika jau bija jāat-

zīst, ka Trīniņa tagad manāmi pārvērtusies: izgā-

jušā gadā viņa bija staigājusi apkārt bāla un mitrām

acīm, tagad turpretim viņas vaigi allaž bija sārti un

acīs kvēloja savāds spožums, no kura tiešām varēja

satrūkties, ja vira stīvi kādu uzlūkoja. Pēc šīs vē-

stules viņa no Pētera nebija dabūjusi nekādas zi-

ņas — no iesākuma viņš bija rakstījis īsi; bet tagad

viņš vairs nemaz nerakstīja.

Vasarsvētki, kuri tagad pienāca, vairs nebija tik

jauki un silti, kā abi pirmējie. Aprilis gan no iesā-

kuma bija apsolījis daudz laba, bet uz beigām zemi

apklājis biezu sniega kārtu un tā nomaitājis dažu

agro ziediņu; pat maijā vēl naktīs bija stipras salnas

un dienās pūta auksts ziemeļa vējš, kurš bieži atnesa

lietu un krusu.

Bet nemīlīgais laiks Trīniņu nebūt nekavēja.
Tāpat kā izgājušā gadā, viņa jau no paša rīta bija
saģērbusies, piespraudusi puķu pušķīti pie krūts un

staigāja atkal pa lielceļu. Ļaudis, kuri viņu redzēja,

gan par to brīnījās, bet domādami, ka Trīniņa kādu

gaida, viņu netraucēja.
Diena bija pagājusi un metās jau stipri tumšs.

Vakaram ierodoties, smalks, auksts lietus bija sācis

līt. Trīniņa bija apsēdusies uz kāda akmeņa ceļmalā.
Aukstums viņu pārņēma un bieži viņa nodrebēja kā

drudzī.
Trīcošās rokas mēģināja slapjo lakatiņu ciešāki
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apvilkt ap pleciem. Tikai viņas acis kvēlot kvēloja
un stīvi raudzījās tālumā, it kā kad gribētu tumsai

cauri urbties.

Otrā rītā ļaudis, uz baznīcu iedami, atrada Trī-

niņu bez samaņas ceļmalā guļot.
Bija ilga un grūta slimība, kuru Trīniņa pārcieta,

kadā saimes istabas kaktā noguldīta. Bet kas tā par

slimību, to neviens nezināja. Kas gan ari nabaga
kalponītei, kura turklāt vēl bija bāra bērns, lai pa-

gādātu dārgo ārstu, kurš to būtu varējis pateikt.
Daudz, ja kāda žēlsirdīga sieviņa vaļas brīžos viņu
apkopa un viņai pasniedza malku ūdeņa, ar ko atvē-

sēt kvēlošās lūpas. Tā Trīniņa tur gulēja caurām

dienām viena un atstāta, no iesākuma stipri murgo-

dama, bet pēcāk gluži klusu un tikko manāmi elpo-
dama, tā ka meitas vakaros, no darba pārnākušas,
allaž gāja skatīties, vai Trīniņa tikai nav jau nomi-

rusi.

Bet viņa nemira vis. Liktens viņai bija nolēmis

vēl ilgāku, kaut ari nelaimīgu mūžu.

Kad viņa atkal piecēlās un iesāka staigāt, tad no

senās Trīniņas bija palikusi tikai ēna: vaigi bija ie-

krituši, augums salīcis un iešana nedroša un trīcoša;

tikai acīs vēl spulgoja tas pats savādais spožums un

tās raudzījās vēl spožāki nekā priekš slimības. No
iesākuma neviens neko daudz neievēroja, ka Trīniņa
nekad uz vaicājumu taisni neatbildēja, bet tikai jau-

tātāju stīvi uzlūkoja un grūti nopūtās; bet kad viņa,

miesīgi atkal atspirgusi, šo to iesāka runāt, bez kā

viņas vārdiem būtu kāds sakars, tad ļaudis tapa uz-

manīgi un drīzi vien pārliecinājās, ka viņas prāts
vairs nebija kārtībā. Nelaimīgās meitenes gars bija
un palika aptumšots — viņa bija tapusi ārprātīga, vai

caur slimību, vai aiz lielām bēdām, kas to zināja.

Bet vira nedarīja nevienam nekā ļauna,staigāja klusu

savā nodabā un strādāja it visu, ko viņai uzdeva.

Tādēļ ari saimnieks viņu nesūtīja projām, bet patu-

rēja ir turpmāk pie sevis, jo tā viņš ieguva lētu un

labu strādnieci. Tikai kad ziedoņa vēsmas pūta, kad

zeme iesāka zaļot un ziedēt un vasarsvētki pienāca,
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tad Trīniņa nepiedalījās ne pie kādiem darbiem, bet

savām lupatiņām izgreznojusies un puķu pušķīti pie

krūts piespraudusi, cauru dienu sēdēja ceļmalā.
Katru garāmgājēju viņa apturēja un noslēpumaini

prasīja: „Vai viņš vēl nenāk?" Un kad šis jautāja:
„Kas tad?", tad viņa nolaida acis un kaunīgi pasmē-

jās, bet neatbildēja nekā. Atgadījās ari cilvēki, kas

viņu nemaz neievēroja, vai ari tādi, kas izsmiedami

atbildēja „ja" vai „nē".

Kad svētki tā bija pagājuši, bez kā viņa ko būtu

sagaidījusi, tad viņa puķu pušķīti skumju prātu ie-

slēdza savā šķirstā, kur jau daudz tādu bija salasī-

jušies, un strādāja atkal čakli savu darbu.

Tā pagāja gads pēc gada, Trīniņas vaigi tapa

grumbaini, viņas mati sirmi, bet neapnikusi viņa

gaidīja savu mīļāko. —

Tanī pašā laikā, kad Trīniņa cīnījās ar nāvi, Pē-

teris tāļajā Amerikā svinēja kāzas ar bagātā tirgotāja

un kuģu īpašnieka vienīgo meitu. Kā kuģu kapteiņam
viņam bieži bija darīšanas tā īpašnieka namā. Tur

viņš iepazinās ar sava principāla meitu, skaistu kreo-

lieti, kurai staltais ziemeļnieks tūlīņ pašā pirmajā
acumirklī bija iepaticies. Drīzi vien ari Pēteris no

jaunavas izturēšanās nomanīja, ka šī vis nesacītu

„nē", ja viņš to bildinātu. Tomēr viņš atminējās

savu solījumu Trīniņai un lūdza, lai viņa kuģi sūta

atpakaļ uz Eiropu. Bet ērmoti, viņa kuģis nekad ne-

varēja dabūt lādiņu un bieži vien viņš tagad tika ie-

lūgts, apmeklēt tirgotāja namu. Tā allaž ar viņu sa-

ejoties un tērzējot, skaistās meitenes dedzīgie ska-

tieni ari uz Pētera nepalika bez iespaida. Turklāt

vēl ilgošanās, redzēt pasauli, tagad viņā bija dabūjusi
jaunu spēku. Viņš redzēja, ka tā savu ceļošanas kā-

rību tikai mazā mērā var apmierināt, jo viņš pastā-

vīgi bija saistīts pie sava kuģa un viņam bija jābrauc
turp, kur viņu sūtīja. Bet ja viņš apprecēja bagāto

mantinieci, tad viņš varēja darīt, ko gribēja. Viņam

par godu gan jāsaka, ka viņš ļoti ilgi pretojās, bet šī

kārība, kura jau bērnībā viņā bija iesakņojusies, bija
stiprāka, nekā viņa mīlestība, un ari kreolietes skai-
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stums liela mera piepalīdzēja Pēteri pārspēt un Tn-

niņas veidu izdzēst no viņa sirds.

Nabaga Trīniņa beidzot bija aizmirsta un tūlīņ
pēc kāzām Pēteris ar savu bagāto sievu iesāka ceļot

pa plašo pasauli.
Gadu no gada viņš neapnicis ceļoja no vienas

vietas uz otru, it kā kad dzītos laimei pakaļ. Visu

pasauli_ viņš tā jau bija apceļojis, tiklab Ziemeļa
ledus-juru, kā Āfrikas smilšu tuksnešus, te kādā

dienā viņa laulāta draudzene, kuru viņš pa šo laiku

bija mācījies patiesi mīlēt un cienīt, bez viņa iesāka

garo ceļojumu, no kura neviens vairs neatgriezās

atpakaļ. Vientulis viņš stāvēja svešā pasaules malā

pie savas sievas kapa un pārdomāja savu dzīvi. Kur

viņš nebija maldījies apkārt un ko tad viņš caur to

bija sasniedzis? Bagātību viņš bija ieguvis, bet kur

gan tā tagad derēja. Vai viņš kādam mīļam piede-
rīgam caur to varēja darīt kādu labumu? Radi

dzimtenē viņu bija aizmirsuši un bērnu viņam nebija.

viņā pamodās gluži jauna ilgošanās pēc
dzimtenes. Tagad viņš atgādājās savu pirmo līga-

viņu, kuru pasaules burzmā pavisam bija aizmirsis.

Tur jau vēl bija radījums, kuram vajadzēja atlīdzināt

padarīto nepareizību. Viņš gribēja gādāt par viņu un

par viņas bērniem, jo viņš bija pārliecināts, ka Trī-

niņa viņu tikpat viegli aizmirsusi un apprecējusi kādu

citu. Šīs domas viņam likās no paša Dieva iedotas

Bez kavēšanās viņš devās atpakaļ uz Eiropu. —

Bija atkal tikpat silti un jauki vasarsvētki, kā

toreiz, kad Pēteris bija aizbraucis no dzimtenes.

Trīniņa sēdēja atkal savā ierastā vietā uz ak-

meņa ceļmalā.
Uz lielceļa parādījās divjūgu pasta rati, kuri ātri

tuvojās. Trīniņa piecēlās stāvus un skatījās cieti uz

tiem, pie kam viņas acis likās izplēšoties platākas un

pati iesāka trīcēt. Nākošajā acumirklī viņa jau ar

vienu lēcienu bija uz lielceļa un steidzās ratiem pre-

tim, skaļi iekliegdamās: „Pēteri! mans Pēteri!"

Bet zirgi no kliedziena un Trīniņas vējā plīvi-
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nošām drēbēm satrūkās, saslējās stāvus, parāva Trī-

niņu gar zemi un smagie riteņi pārgāja pār viņu

pāri.
Gluži bāls par notikušo nelaimi, iekšā sēdošais

kungs izlēca no ratiem, pirms vēl tie pilnīgi bija ap-

turēti.

Viņš bija sapratis saucienu un ari pazinis šo

balsi; tagad viņš turēja nelaimīgo savās rokās un

meklēja viņas grumbainajā vaigā pēc kādas pazīša-
nas zīmes.

Pēc brīža Trīniņa atvēra acis un skatījās no sā-

kuma bez samaņas uz viņu; bet tad viņas vaigs ap-

skaidrojās un viņas lūpas čukstēja: „Ja — tu tas to-

mēr esi — viņi gan sacīja, ka tu nenākšot, — bet es

to neticēju — tu jau biji solījis vasarsvētkos būt pie

manis —" Viņas acis aizvērās un roka it kā krampjos
saķēra svešinieka roku.

Ari tuvējās mājās bija pamanīta notikušā nelaime

un ļaudis izsteidzās uz lielceļu. Redzēdami, ka sve-

šais kungs Trīniņas dēļ tik ļoti rūpējās, viņi iesāka

stāstīt, ka viņa jau ilgus gadus bijusi ārprātīga, katros

vasarsvētkos uz lielceļa kaut ko gaidījusi un tagad

laikam ārprātībā pati paskrējusi zem zirgu kājām.

Kaut gan svešā kunga rati bija vainīgi pie Trī-

niņas nelaimes, tad tomēr apkārtstāvošie ļaudis ne-

kādi nevarēja saprast, kādēļ viņš tik karsti nobučoja

vecās übadzes asinīm un putekļiem apklāto vaigu un

viņa acīs asaras atspīdēja.

Kurš no šiem ļaudīm ari varēja iedomāties, ko

Pētera sirds tagad sajuta. No visiem dzimtenē viņš

bija aizmirsts, bet viņa, kuru viņš pats bija aizmirsis

un darījis tik nelaimīgu, viņa bija viņu arvienu gaidī-

jusi, viņu tūlīņ pazinusi un steigusies viņam pretīm,
nebēdādamapar savu dzīvību.

Grūti elpodama Trīniņa gulēja viņa rokās — vi-

ņas izskats rādīja, ka viņai viņa palīdzības vairs ne-

vajadzēja.

lekam nedēļa pagāja, ziedoņa vēsmas jau dvesa

pār Trīniņas kapu ...
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Pec ilgas gaidīšanas viņa beidzot tomēr bija sa-

gaidījusi īsto laimi: — atpestīšanu un mieru.

1889. g.

Zemnieku skuķītis

Originalstasts

„Koncerts jau iesācies, steigsimies, ka tiekam

savās vietās," kāds jauns melni ģērbies kungs sacīja

uz_ otru, stipri vecāku, kurš bij iztaisījies kā īsts

švīts: gaišā vasaras uzvalkā, raibu šlipsi, kurā at-

radās liela briljanta adata, un dzeltāniem glazē-
cimdiem.

„lesākumu mēs jau tā kā tā vairs nedzirdēsim,"
otrais atbildēja drusku aizkusis savam veiklajam bie-

dram, caur laužu drūzmu sekodams, „tā tad mums

nemaz nav tik briesmīgi jāsteidzas —"

„Un jākāpj citiem uz kājām," kāds milzīgs, resns

vīrs viņu pārtrauca, kuram viņš nupat bij uzskrējis
virsū.

„Lūdzu piedodiet, ja jums esmu darījis sāpes."

„Na, nedomājiet jau, ka jūs manīm iespējiet darīt

sāpes, priekš tā vajag drusku citāda vīra," garais

smiedamies sacīja. Daži apkārtstāvošie sāka smie-

ties.

~Ko jūs ar to gribiet sacīt?" kungs ar raibo

šlipsi un briljanta krūtsadatu aizkustināts prasīja.

„St! st!" citi sauca, kurus šis troksnis traucēja.

„Bet no Dieva puses, nesāc jel ķildu," viņa biedrs

čukstēja, viņu aiz rokas saķerdams, „tā mēs nokavē-

sim vēl otro numuru."

„Ja, ja —bet manīm jāsaka — bet manīm jā-

saka — ka tas izklausījās pēc apvainojuma," otrais

murmināja, bet tomēr ļāvās aizvilkties projām.

Abi kungi iegāja dziedātāju nodaļā, no kuras va-

rēja sasniegt pirmās vietas. Lielākā dziedātāju daļa
nupat atradās uz skatuves un tā tad šī telpa bija pus-

līdz tukša. Bez kādas tālākas klizmas viņi bij no-
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nākuši gandrīz līdz rindā saliktajiem biedrību karo-

giem, kad jaunais kungs piepeši apstājās.

„Nu, kas tad nu atkal?" viņa pavadonis brīnīda-

mies prasīja.

„Skaties, kas tur par skaistu zemnieku skuķīti."
„Kur tad?" otrais prasīja, kurš, kā likās, bija

drusku īsredzīgs. Viņš skatījās visapkārt, kamēr pē-

dīgi viņa acis atdūrās uz kādas patuklas, aiz karstu-

ma nosarkušas laucinieces. „Ko tu saki," viņš teica,

savu pensneju uz deguna uzlikdams, „nemaz jau nav

tik skaista."

Dziedātāja, uz kuru jaunā kunga izsauciens bija
zīmējies un kura laikam tiklab viņa, kā ari otrā kunga
vārdus bija dzirdējusi, pagriezās šurp, uzskatīja abus

no galvas līdz kājām un ironiski pavīpsnāja.

Jaunais vīrietis sajuta, ka pārsteidzies, saķēra

tādēļ savu biedri atkal aiz rokas un vilka viņu pro-

jām.

„Nudien, manīm jāsaka," šis runāja, arvienu

atpakaļ skatīdamies, „manīm jāsaka — ka viņa ne-

maz nav skaista —"

Programas pirmās nodaļas pēdējās dziesmas

skaņas, pēc kuras nāca īsa pauze, patlaban bij apklu-
sušas un milzīgajā dziedāšanas ēkā sacēlies troksnis,

kurš izklausījās kā nemierīgas jūras viļņošana.
Jaunais vīrietis, kuru pirmīt redzējām ienākam,

pacēlās no savas vietas un skatījās apkārt. Eka,

kura bija uzcelta vienīgi šiem trešajiem dziedāšanas

svētkiem, atstāja tiešām lielisku iespaidu; zem viena

paša jumta te bija telpas vairāk cilvēkiem, nekā kādā

mazākā pilsētā iedzīvotāju. Pa skatuvi tūkstošiem

dziedātāju viļņoja šurp un turp: vieni gāja zemē,

otri nāca augšā; ari skatītāju telpas līdzinājās skudru

pūlim, jo visi tie tūkstoši cilvēku, kuri tur atradās,

kustējās, sarunājās un spraudās cits citam garām,

caur ko viss šis lielais troksnis izcēlās.

Kādu brīdi ļaužu drūzmu apskatījis, jaunais vī-

rietis pagriezās uz savu biedri, kurš mierīgi bij pa-

licis sēdot un sacīja:

„Vai mēs drusku neiesim pastaigāties?"
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„Es pateicos — manīm pilnīgi diezgan ar pirmī-

tējo gājienu."
„Tad es viens pats iešu. Es gribu netik vien

dzirdēt, bet ari redzēt. Līdz dziedāšanas sākumam

vēl diezgan laika."

Viņš izgāja atkal cauri dziedātāju nodaļai un iz-

nāca ārā tā iz dziedāšanas ēkas, netālu no bufetes,

kura tur iesākās un aizstiepās gandrīz līdz pašai ie-

ejai._ To ieraugot, viņam iekrita prātā, ka neko ne-

kaitētu, ja drusku atspirdzinātos. Bet bufete bija tā

aplenkta, ka nevarēja ne domāt tai pietikt tuvumā.

Kamēr viņš vēl stāvēja, šurp un turp lūkodamies,

vai lielajā drūzmā neieraudzīs kādu robu, viņš uz-

reizi sajuta, ka kāda roka viegli aizskāra viņa plecu.
Apgriezies viņš ieraudzīja jauno dziedātāju, kuru
pirmīt bij nosaucis par skaistu zemnieku skuķīti un

kura tagad satrūkusies atrāvās atpakaļ.
„Piedodiet, mans kungs," viņa atvainojās, „es

esmu pārskatījusies, es meklēju savu — savu pava-
doni un uzskatīju jūs par to. Lūdzu vēl reizi, pie-
dodat manīm."

Viņš pacēla platmali un pieklājīgi palocījās.
„Es lūdzu, cienījamā jaunkundze! Bet šādā

drūzmā jūs savu neuzmanīgo pavadoni laikam tik

drīz neatradīsat, tādēļ es būtu ļoti laimīgs, ja jums

acumirklī varētu pakalpot."
Jaunava uzskatīja viņu pētoši.
„Es nezinu, tas būtu ērmoti — ja es apgrūtinātu

gluži svešu kungu —"

„To šķērsli jau viegli var novērst. Atļaujat tā-

dēļ, ka stādos jums priekšā — mans vārds: barons

Hartbergs."
„Bet barona kungs," viņa sacīja drusku pa-

vīpsnādama, „tad jau vēl mazāk pieklājas, ka es,

vienkāršs zemnieku skuķītis, jūs, tādu augsti dzimušu

kungm apgrūtinu."

~A, jūs esiet dzirdējusi manus pirmītējos ne-

veiklos vārdus. Bet ja jūs visus esat dzirdējusi, tad

jums nav iemesla par to daudz dusmoties: iesākums

izlabo beigas. Un ja es ari esmu aristokrāts caur
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savu dzimumu, tad jūs atkal esat aristokratiene caur

daiļumu; es lūdzu, izturaties pret mani tā, kā kad

mēs abi būtum vienādas kārtas."

„Nu labi. Tā tad pabalstīdamās uz savu jauno
muižnieces diplomu, kuru manīm nupat izdevāt, es

to darīšu."

„Un es paklausīšu jums tāpat, kā mani sentēvi,

bruņenieki, paklausīja savām pavēlniecēm."
„Mans vēlējumies ir ļoti moderns un prozaisks.

lekšā uz skatuves un dziedātāju telpās ir ļoti spiedīgs
un karsts gaiss, tā ka tur ilgi stāvēdama esmu gluži

nogurusi un izslāpusi un vēlētos iebaudīt, kādu at-

spirdzinājumu, bet ap bufeti ir tik daudz laužu, ka

pati nevaru pietikt klāt. Vai jūs tādēļ nebūtu tik laipni
man pagādāt glāzi vīna?"

~Tūlīņ!"

„Atvainojat, barona kungs — bet jus jau pie-
mirsāt no manis paņemt naudu."

„Es domāju, ka priekš tā laika diezgan, kad at-

nākšu atpakaļ."
„Nē, nē, to es neatļaušu, ka par savu laipnību

vēl gribiet samaksāt. Lūdzu, ņemat."

„Bet kā tad tas nākas, ka jūs manīm, gluži sve-

šam cilvēkam, tā uzticaties? Es jau varētu ar visu

naudu aizlaisties uz Ameriku."

„Nu, tad es jums jau iepriekš varu teikt, ka vis-

lielākais zaudējums celtos jums pašiem," viņa smējās,

„jo ar to nepietiktu, ko samaksāt ceļu līdz jūrmalai,
kur tad nu vēl līdz Amerikai. Un bez tam es uzticos

jūsu vaigam, tas manīm rāda, ka esat godīgs cilvēks."

„To es gan nezināju, ka mans vaigs tik laba le-

ģitimācija. Nu, turpmāk es to ieverošu," viņš teica,

paņemdams mazo adīto maciņu, kuru viņa viņam pa-

sniedza.

Atri caur ļaudīm līdz bufetei izspiedies, viņš no-

pirka puspudeli vīna. Kad to bij samaksājis, tad ma-

ciņā palika tikai vēl drusku sīkas naudas. Viņš pa-

ņēma vēl pats uz sava rēķina šķīvi ar dažādiem sal-

dumiem un iebāza maciņu svārku virskabatā, lai ro-

kas būtu brīvas, iepirktās lietas panest, jo ķelnera
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viņš neviena tanī acumirklī tuvumā nevarēja ierau-

dzīt. Viņš pasmējās, iedomādamies, cik platas acis

viņa draugs atplestu, kad redzētu, ka barons Hart-

bergs priekš sveša prasta zemnieku skuķīša izpilda
sulaiņa vietu.

Pilnām rokām, dažādas grūtības pārvarējis, ba-

rons sasniedza skaisto dziedātāju, kura bija apsēdu-
sies pie kāda tukša galda. Baru bariem, klausītāji
patlaban devās atpakaļ dziedāšanas ēkā, kur kon-

certs atkal bij iesācies. Barons, kurš pirmīt tā bij

steidzies, lai nenokavētu koncertu, tagad par to vairs

nelikās ne zinot, bet uzmanīgi apkalpoja savu jauno

pavēlnieci, kurai pats bij piedāvājies par kalpu. Va-

rēja redzēt, ka viņa tiešām bij izslāpusi, jo pirmo

glāzi viņa izdzēra vienā malkā. Viņš apsēdās viņai
līdzās un piedāvāja savus saldumus, ko viņa pateik-
damās pieņēma.

„Paskat nu," viņa sacīja, „gandrīz visi jau atkal

sagājuši iekšā. Un es tagad esmu vainīga, ka no-

kavējat koncertu."

„Nē, par koncertu pašu es neko daudz nebēdāju,
es tikai gribēju noklausīties dažus riumurus un šie ne-

pieder pie tiem."

Tagad viņš pat bija melojis, lai tikai ilgāki va-

rētu uzkavēties viņas tuvumā; viņš bija liels mūzikas

mīļotājs un labprāt būtu dzirdējis visus gabalus.

„Tā?" dziedātāja sacīja, pavīpsnāja, sarauca

drusku pieri un skatījās tad klusuciezdama savā

glāzē.

„Kas tad tas!" barons piepeši sabijies iesaucās.

„Kas jums noticis?" viņa uztrūkusies prasīja.

_„Manīm nu gan nekas," viņš atbildēja, „bet —

manīm liekas — ka jūsu naudas makam atgadījusies
kāda nelaime. Es jau to nupat iebāzu šinī kabatā."

Hartbergs izmeklēja ari citas kabatas, bet neatrada

nekā.

„Ja, tur vairs neko nevar darīt," viņš pēdīgi sa-

cīja un mēģināja pasmaidīt, Jūsu maks ir pagalam.
Viņš laikam manīm izzagts no kabatas."
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„Un vairāk nekas?" viņa smejas. „Jus mani ta

sabaidījāt. Tā jau vēl nav nekāda nelaime."

„Kā tad nu ne! Ko jūs tagad gan no manis do-

māsiet."

„Es domāju, ka esiet loti laipns cilvēks, kādu

šinīs laikos tikai reti atrod."

„Jūs gribējāt sacīt: loti vieglprātīgs, kas tā var

apieties ar svešu naudas maku."

„Atkal jau šis garlaicīgais naudas maks!"

„Ja, jaunkundze, jūs gan tā varat izlikties, ka to

tik viegli esat piemirsuši, bet manīm tas neizies no

galvas, kamēr to nebūšu atkal dabūjis rokā. Es bez

kavēšanās speršu vajadzīgos soļus un lai vēlāk jums

to varētu atdot vai piesūtīt, tad lūdzu jūsu —"

„Barona kungs, vai ne, jūs paši apsolījāties, ka

manīm paklausīsiet?"

„Ja, jaunkundze."
„Nu, tad es vēlos, ka par to lietu nemaz nerū-

pējaties, jo tas nieks nav tikdaudz vērts, ka tādēļ uz-

ņemtos tik lielas pūles."

„Jūs nevarat manīm aizliegt, jūsu priekšā at-

taisnoties."

„Ja jūs vēl vienu tādu teikumu izrunāsat, tad

jūs uz vietas atstāšu. Manā priekšā jums nevajag

nekādas attaisnošanās."

„Bet mans gods neatļauj citādi darīt."

„Nu labi, kad jūs jau esat tik briesmīgi apzinīgi,

tad darāt pēcāk ko gribat, bet nepieminat tikai tagad

vairs šo lietu."

„Kad jūs tā vēlaties."

„Es to pavēlu."
„Es paklausīšu."
Viņa sniedza baronam savu roku, kuru šis god-

bijīgi nobučoja.

„Un tagad, barona kungs," viņa teica, „jums jā-

dzer glāze vīna uz lielajām izbailēm; jus jau tagadīt
vēl izskatāties gluži satrūkušies."

„Nē, vīns ir priekš jums."

„Jūs jau atkal piemirstat, ka aplolījāties manīm
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paklausīt. Un bez tā es jau viena pati to nekādi ne-

spēju izdzert. — Tā tad sveiki, barona kungs!"
Viņa pielika glāzi drusku pie lūpām un sniedza

to tad baronam. Smaidīdama viņa pamanīja, ka

viņš glāzi rūpīgi apgrieza apkārt un to vietu pie-

spieda pie mutes, kur viņas lūpas bij piedūrušās.
Kāds melnās drēbēs ģērbies vīrietis, kurš bija

iznācis no dziedāšanas ēkas, apskatījās apkārt, itkā

ko meklēdams un, jauno dziedātāju ieraudzījis, tūlīņ

tuvojā_s galdam.

„A," viņa viņu pamanījusi iesaucās, „mans pa-

vadonis. Nu, kas ir?"

„Tūlīņ jauktajam korim jādzied," pienācējs at-

bildēja, „un es gribēju tikai prasīt, vai cien—"

„Labi, labi!" viņa viņu ātri pārtrauca. „Es tūlīņ
iešu — ej vien pa priekšu. — Tagad manīm jāiet dzie-

dāt, barona kungs. Pateicos jums vēl reizi par jūsu

laipnību. Sveiki — varbūt uz redzēšanos."

Viegli pret Hartbergu palocījusies, viņa ar savu

pavadoni iegāja dziedātāju nodaļā.
Ari Hartbergs devās atpakaļ uz savu vietu. Bet

no dziedāšanas viņš tagad maz ko dzirdēja, viņa acis

maldījās itkā ko meklēdamas apkārt pa dziedātāju

rindām.

Vēl paris reižu viņš pēcāk izstagājās pa dziedā-

tāju telpām, tomēr skaisto meiteni, ar kuru pirmīt tik

nejauši bij iepazinies, tur vairs neredzēja.

Balle, ar kuru trešie dziedāšanas svētki beidzas,
lieluma un raibuma zinā bij tāda, kādu Rīga gan reti

piedzīvojusi. Zem milzīgā pajumta bija sapulcēju-
šies tūkstošiem cilvēku no visādām kārtām. Tur

redzēja tiklab pilsētniekus savās greznajās tualetēs,
kā ari lauciniekus visvienkāršākajos uzvalkos. Lie-

lās drūzmas dēļ gan dažs labs nemaz netika pie dan-

cošanas, bet tas nevienam netraucēja omulībā.

Pulciņos pa diviem vai trim daudzi staigāja ap-

kārt pa dancotāju rindām, ar labpatikšanu nolūkoda-

mies brašajās zemju meitās, glītajos tautas uzvalkos,
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kuri tagad atkal bij nākuši godā, vai ari sēdēja uz

soliem pie atspirdzinošas glāzītes jautri tērzēdami,

ne reti svešs ar svešu — šinīs svētkos it visi jutās kā

brāli; tur tika noslēgta daža sirsnīga draudzība un

notika dažas iepazīšanās, kuras pēcāk daudz pāru

savienoja uz mūžu, kuri citādi laikam cits no cita

nekā neibūtu dabūjuši zināt.

Ari Hartbergs ar savu draugu aiz ziņkārības bij

ieradušies ballē. Bet drūzmā viņa draugs bij no-

klīdis no viņa. Tādēļ flartbergs tagad staigāja kru-

stiem un šķērsām pa ļaudīm, gribēdams viņu atkal

sastapt.

Patlaban dancoja franksēzi.

Lai drīzāk varētu nonākt uz dziedāšanas ēkas

otro pusi, Hartbergs devās taisni cauri caur kādu

mazu dancotāju pulciņu.
Te kāds saķēra viņa roku. Apgriezies viņš ie-

raudzīja, ka tā bij kāda jaunava tautiskā uzvalkā.

„Jūs dancojat nepareizi, mans kungs," viņa teica,

Jums jāiet uz otru pusi pie jūsu pretinieka."
„Jūs alojaties, jaunkundze," Hartbergs atbildēja,

„Bet vai tad jūs neredzat, ka traucējat visu

deju!" viņa jau drusku nepacietīgi iesaucās.

„To gan redzu," flartbergs smējās; „bet es ne-

traucēju vis tādā ziņā, kā jūs to domājat."
Dancotāja uzskatīja viņu ciešāki.

„Ko, barona kungs, jūs!" viņa pārsteigta ie-

saucās.

„Ja, jaunkundze. Un kā liekas, es atkal esmu

ieradies īstā laikā, lai varētu jums kādā ziņā pa-

kalpot."
„Piedodat, barona kungs, es jus tiešam uzskatīju

par savu dancotāju."
„Kā tas gan nāk, ka mani katru reizi uzskatāt par

kādu citu?"

„Jūs esat laimes bērns," viņa smējās.

„Vai varbūt tādēļ, ka nekad neesmu tas, par ko

mani uzskatāt?" barons jautri sacīja. „Bet ja jūsu

dancotājs patiesi pazudis, tāpat kā toreiz jūsu pava-

donis, tad es jau varu izpildīt viņa vietu."
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„Nē, viņš nav vis pazudis — tur jau viņš nāk

visā savā staltumā."

Viņa rādīja uz kādu jaunu cilvēku, kurš nupat
tuvojas. Pienācējs bija visai smalki ģērbies un ari

mēģināja smalki izturēties. Viņš gāja gandrīz uz

pirkstu galiem, pie kam viņa vaigs allaž pašapzinīgi

pasmaidīja. Viņa izturēšanās darīja jau pašā sākumā

ļoti arogantu iespaidu. Varēja tiešām domāt, ka

viņš_ augstas kārtas jauneklis, ja viņš tikai pastāvīgi
nebūtu mētājies rokām, kā kad rīkotos ar olekti.

„Augsti cienītā jaunkundze," viņš divireiz pa-

klanījies iesāka, tikpat veikli, kā kad pircējiem ie-

teiktu sava principāla katunus un kretonus, „vai
drīkstu būt tik brīvs, jūs padevīgi lūgt, lai parādāt
manīm to godu —"tad ar to gribu teikt, lai dancojat
ar mani tāļāk —"

„Atvainojat, mans kungs," jaunava atbildēja,
„kad jau mūsu dancis reiz ir izjaukts un tas tā kā tā

drīzi būs galā, tad manīm vairs nav nekādas patik-
šanas to turpināt. Bez tam es neesmu nekāda liela

dancotāja un tādēļ būtu jums ļoti pateicīga, ja jūs at-

sacītos no savas tiesības, kuru jums esmu devusi, ap-

solīdama šo deju ar jums dancot."

„Un es esmu laimīgs, ka manīm nākas tik viegli
šo pateicību izpelnīties," viņš teica tik steidzoši, kā

kad baidītos, ka kāds cits nerunās starpā.
sim šos vieglos priekus citiem viegliem cilvēciņiem,

kuri nezin nekāda kodolīgāka laika kavēkļa; jo ari

es esmu pārliecināts, kā dancošana īsteni nemaz ne-

klājas garīgi apdāvinātiem ļaudīm — kad es saku,
garīgi apdāvinātiem ļaudīm, tad ar to gribu teikt:

tādiem kā jūs un es —"

Jaunava pavīpsnāja.

„Es redzu, cienītā jaunkundze," smalkais jauns-

kungs turpināja, „ka jūsu debešķīgās lūuiņas pieņem

izskatu, ko var nosaukt par ironiskiem smaidiem, lai-

kam par to, ka pats pieskaitos pie garīgi apdāvinā-
tiem ļaudīm. Bet es esmu pārliecināts, ka pasaule ik-

katru uzskata tikai par to, par ko tas pats sevi uz-

skata. Ja mēs gaidīsim, kamēr citi atzīst mūsu no-
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pelnus, tad tapsim veci un sirmi, bez kā tas notiktu;'
izturaties turpretim tikai allaž pēc šīs metodes un jūs

redzēsat,cik viegli pasaulē var iegūt ievērību un cienību,

kaut ari pašas nemaz nebūtu tik gudras kā Zālamans

vai Zīrāks. Bet šī vieta, kā redzu, tērzēšanai nav

visai derīga. Vai drīkstu tādēļ būt tik brīvs, jūs pa-

devīgi lūgt, lai parādāt manīm to godu — kad es saku,
lai parādāt manīm to godu, tad ar to gribu teikt, lai

dzerat ar mani kopā glāzi vīna. Vīns pacilā cilvēka

garu un dara pat seklāko sarunu jo patīkamu."
„Tas var būt, bet vīns priekš manis par stipru."

„Jums taisnība, to ar' manīm vajadzēja zināt, ka

vīns priekš dāmāmpar stipru. Tā vietā man tas gods
jums piedāvāt glāzi limonādes. Ari limonāde atspir-

dzina, bet tā neapreibina tā, kā vīns."

„Tas var būt, bet limonāde priekš manis par ne-

stipru/ jaunava jau drusku nepacietīgi atteica.

„A, es saprotu! Tas nozīmē: jūs nekārojat neko
dzert. Ari manīm tas pa prātam. Tādēļ piedāvāju

jums savu roku — kad es saku, savu roku, tad ar to

gribu teikt —"

„Zinu jau, ko jūs gribat teikt — bet ari to es ne-

varu lietot, jo manīm pašai ir divas rokas," viņa sa-

cīja un uzskatīja baronu, kā viņu uzaicinādama, lai

viņai palīdz.

„Kad es nebūtu labs cilvēku pazinējs," jaunais

švīts, kas, kā likās, ne caur ko nebija atraidāms, ie-

sāka no jauna, „tad pēc jūsu strupajām atbildēm

spriežot tiešām varētu domāt, ka mana sabiedrība

jums nepatīkama — kad es saku, mana sabiedrība,
tad ar to gribu teikt: mana persona

—"

„Ja," barons skaļi runāja_ starpā.

„Ko? ko jūs teicāt?" švīts pārsteigts prasīja.

„Ja, jaunkundze," barons viņu nemaz neievēro-

dams turpināja, ~viss, kā pirmīt vēlējāties, ir noticis

— mēs varam tūlīņ iet. Vai drīkstu tādēļ būt tik

brīvs, jūs padevīgi lūgt. lai parādāt manīm to godu —

kad es saku, lai parādāt manīm to godu, tad ar to

gribu teikt, lai pieņemat manu roku."

Un viegli palocījušies pret mūsu švītu, kurš vi-
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ņiem noskatījās pakaļ ka bērns, kam kaķis atņēmis

sviestarmaizi, abi aizgāja.

„Pateicos jums,_barona kungs," dziedātāja sa-

cīja, kad vini bij iznākuši laukā no dejas vietas, „ka
mani atsvabinājāt no šā uzmācīgā cilvēka — nudien,
manīm tagadīt vēl galva reibst no viņa pļāpāšanas."

„Priecājos, ka ar mani esat mierā," Hartbergs
atbildēja.

Abi lēnām soļoja tālāk.
Hartbergs uzlūkoja meiteni slepus no sāniem.

Viņas roka viegli gulēja uz viņa elkoņa; viņš sajuta

tās siltumu pat caur savām drēbēm. Viņš gribēja to

cietāki piespiest pie sevis, bet skatīdamies viņas

vaigā, viņš to neuzdrošinājās: tanī atradās kaut kas.

kas viņam imponēja. Ērmoti, ka viņš šim zemnieku

skuķītim pretīm pazaudēja visu savu drošību, kas vi-

ņam pat neatgadījās, saejoties ar augstas kārtas dā-

mām.

Ejot gar malās nostādītajiem soliem, kuri visi

bija cilvēku pilni, kāds melni ģērbies vīrietis ātri pa-

cēlās un paklanījās pret viņiem.

„A, mans pavadonis," jaunava sacīja, „viņš ir

priekš manis uzglabājis vietiņu, kur piesēsties. Ta-

gad cilvēks var būt laimīgs, ja dabūn kaut kādu sē-

dekli. Varbūt ka ari jūs, barona kungs, no staigāša-

nas esat piekusuši un vēlaties drusku atpūsties." Sa-

protams, ka barons bija piekusis un tā tad visi trīs

apsēdās.

Hartberģim ļoti patika, ka dziedātāja savu pa-

vadoni nestādīja viņam priekšā; vina laikam bij tik

smalkjūtīga, saprast, ka viņam nav nekāda patikšana,
iedraudzēties ar kaut kādu pagasta skrīveri vai sko-

lotāju, kas melni ģērbušais vīrietis pēc izskata likās

būt. Bet viņas pašas vārdu viņš gan labprāt būtu

dabūjis zināt.

Caur uzaicinājumu apsēsties, viņš bija tapis

drusku drošāks. Viņš atspiedās pret sola un

mēģināja savu roku aizlikt viņai aiz muguras. Šinī

acumirklī ari dziedātāja atliecās atpakaļ un piespieda
viņa roku pie zveltnes.
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«Atvainojat," viņa teica, atraudamās un baronu

cieši uzskatīdama, „bet te ir tik maz telpas, ka ne-

maz nevar iztikt, bez kā cits citu apgrūtinātu."

Hartbergs drusku nosarka un atvilka roku

atpakaļ.
„Vai jūs esat pilsētniece vai lauciniece, cienītā

jaunkundze?" viņš prasīja, gribēdams -apslēpt sajuk-
šanu.

„Esmu lauciniece."

„Tad jums te ļoti daudz jaukumu ko redzēt. To

jūs uz zemēm laikam nemaz nevarat iedomāties, ko

te īsā laikā piedzīvojat. Es gan pats nekad uz lau-

kiem neesmu dzīvojis, bet visu labi ievērojot, zemju
dzīvei vajaga būt drusku garlaicīgai."

„Tad jūs ļoti alojaties, barona kungs," dziedātāja
ātri atteica, kā kad gribētu aizstāvēt mīlu draugu;

Jaukuma ziņā pilsēta nekad nevar līdzināties lau-

kiem. Te uz katra sola tikai akmeņi un putekļi, ka-

mēr tur visur zaļi mauriņi un dzidrs gaiss. Jūs ne-

maz nevarat iedomāties, cik jauki tur ir pavasarī,

kad liepu vai ābeļu baltie ziedi birst matos kā sniega

pārslas, un rudenī, kad dzeltenās lapas čab zem kā-

jām; pat ziemai ir savi jaukumi, kad iesēžas kamanās

un vizinājās pa līdzeno klajumu, no veselības un saltā

gaisa sārtotiem vaigiem. Jūsmīgs, poētisks cilvēks

nekad uz laukiem nejutīs garu laiku. Tādēļ tikai jūs,
barona kungs, esat nožēlojami, ka nekad neesat bau-

dījuši laimi, iepazīties ar zemju dzīvi."

Hartbergs bija kļuvis gluži domīgs. Cik daili
viņa runāja! No vienkārša zemnieku skuķīša viņš

tādu valodu nemaz nebija sagaidījis. Viņai vajadzēja
būt kāda bagāta saimnieka meitai, kura baudījusi

augstāku izglītību. Bet lai nu būtu kā būdams, caur

savu dabīgo izturēšanos un vienkāršību vira Hart-

berģim patika daudz labāki, nekā visas jaunās dā-

mas, ar kurām viņš līdz šim bij saticies.

„Vai drīkstu vaicāt, par ko jus tāpat tik do-

mīgi?" viņa pēc kāda brīža prasīja.

~Es domāju par to, cik tas ērmoti, ka cilvēki

dažubrīd nejauši sastopas, atrod cits pie cita labpa-
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tikšanu un pēcāk atkal izšķiras, nezinādami, kas

katrs bijis, caur ko atgadās, ka tie cits no cita nekad

vairs nedabun dzirdēt."

„Varbut, ka ta dažureiz ir labāki," viņa sacīja un

darbojās ar savu priekšautu.
Atkal klusums iestājas.

Hartbergs redzēja, ka ta nevarēja kļūt pie mērķa
un izdabūt viņas vārdu.

„Cienītā jaunkundze," viņš beidzot iesāka, „jūs

gan manīm aizliedzāt pieminēt jūsu pazudušo naudas

maku, bet manīm tas tomēr vēl jādara. Ja manīm

laimējas to dabūt rokā, tad es nezinu, kā to lai at-

dodu jums atpakaļ —"

„Ja jums tas kādu reizi izdodas," viņa pavīpsnā-
dama atteica, „tad atdodat naudu nabagiem un maku

paturat par piemiņu no manis."

„Jus esat par daudz laipna," Hartbergs drusku

tā kā kad būtu pievīlies, sacīja.

„Vai tu varbūt nebūsi tik laipns, mani šai jaun-

kundzei stādīt priekšā?" piepeši skarba balss viņam

blakus atskanēja.
Nepatīkami iztraukts, Hartbergs piecēlās. Trau-

cētājs bija viņa draugs, tas pats, ko pirmīt bija me-

klējis; bet tagad viņš vēlējās, ka to labāk jods būtu

parāvis.

„Hehehe!" pienācējs smējās. „Tas manīm jāsaka,
tu esi gan manīgs: kamēr es staigāju viens pats ap-

kārt un garlaikojos, pa to laiku, kad neviens nav tik

laipns, manīm uzmīt uz kājām, tikmēr tu teitan —"

„Cienītā jaunkundze, šis mans draugs, fon Zon-

nensterna kungs," Hartbergs pārtrauca, viņu priekša
stādīdams.

„Ļoti priecājos," Zonnensterns teica, savu pen-

sneju uzlikdams, „ka dabūnu iepazīties ar vienu no

tām lakstīgalām, kurām pienākas lielākais nopelns —

pie šo svētku labas izdošanās."

„Ja visi klausītāji tik laipni savos spriedumos/

dziedātāja atbildēja, „tad var droši sacīt, ka vislielā-

kais nopelns šaī ziņā būs viņu pašu, fon Zonnen-

širmja kungs."



165

„Zonnensterns — fon Zonnensterns, cienītā jaun-

kundze," šis pārlaboja. „Es saprotu, jūs gribat teikt,
ka nevajaga tikai glaimot vien, bet ari lietpratīgi
spriest. Tomēr šoreiz es nebūt neizsaku pārliekus
glaimus. Manīm tiešām jāsaka, šo dziedāšanas

svētku iespaidi ir tik lieliski, ka tie vēl ilgi būs ik-

katram piemiņā. Un šinī acumirklī es sajūtu —"

Kāds pāris, kurš dancoja garām, uzskrēja Zon-

nensternam virsū un pagrūda viņu sānis, tā ka vi-

ņam gribot negribot bija jāapklust un neviens neda-

būja zināt, ko viņš īsteni sajuta.
Šo atgadījumu Hartberģis izlietoja, uzlūgdams

skaisto dziedātāju uz deju un iekam Zonnensterns

dabūja apskatīties, abi jau bija dancotāju rindās pa-

zuduši.

No iesākuma Hartbergs dancoja drusku, kā mēdz

teikt, pa garu laiku; bet tad, jūtot jaunās meitenes

augumu tik tuvu pie sevis, viņa asinis ātrāki sāka

ritēt un beidzot abi griezās, neko vairs nebēdādami

par citiem dancotājiem, tik ātri, ka visi viņiem grieza

ceļu.
Gandrīz bez elpas pēdīgi abi apstājās. Dziedā-

tāja uzskatīja Hartberģi un pavīpsnoja.

„Tas tikai bija dancots," viņa sacīja.

„Tagad manīm gandrīz metas žēl, ka sava mūža

tik maz esmu dancojis," Hartbergs sacīja.

„Tad jūs neesat dancošanas draugs?"
„Nē."

„Tas nav labi."

„Vai priekš manis vai citiem?"

„Taisnību sakot, priekš citiem — jo tādi danco-

tāji tikai reti atrodami."

„Tur manīm ļoti jāpretojas, cienītā jaunkundze,"

pazīstamā balss atkal viņiem blakus atskanēja, „tur
manīm loti jāpretojas. Kad Hartbergs arvienu tā

danco, tad citiem nebūt nav iemesla par to priecā-

ties. Nudien, tas manīm jāsaka, — jūs jau .danco-
dami divi reiz manīm nomināt kājas."

«Atvainojat, fon Zonnenstrala kungs," dziedātajā
sacīja.
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«Zonnensterns — fon Zonnensterns, jaunkun-
dze," viņš parkšķināja.

„Tad atvainojat, fon Zonnensternakungs," dzie-

dātāja atkārtoja. „Barona kungs, vai jūs nebūsat tik

laipni, mani pavadīt atpakaļ uz manu vietu."

„Ar lielāko prieku," Zonnensterns sacīja.

Drusku pavīpsnādama dziedātāja pieņēma Zon-

nensterna piedāvāto roku. Hartbergs saīdzis viņiem

sekoja.
ledama dziedātāja nerunāja neviena vārda, to

tiesu atkal Zonnensterns runāja vienā noņēmienā.

Viņš izteica visai oriģinālas domas, ka dziedāšanas

svētki tikai tādēļ tik labi izdevušies, ka bijis ļoti
jauks laiks, un pārgāja tūlīņ uz to, ka tas ari siena

ievākšanai būšot ļoti derīgs.

Viņa pavadone bij lauciniece, tā tad, saprotams,

vajadzēja runāt ari no tādām lietām, kuras viņu inte-

resēja.

Solus sasniegusi, dziedātāja tūlīņ atvadījās, jo

esot jau laiks doties uz mājām, paņēma sava melnā

pavadoņa roku un aizgāja.

„Tas manīm jāsaka," Zonnensterns teica, viņai

pakal noskatīdamies, „nudien, tas manīm jāsaka —

ļoti prātīga meitene. Žēl tikai, ka viņa nav vairāk

nekas, kā prasts zemnieku skuķīts. Un šis melnais

lempis laikam viņas brūtgāns, jo viņa jau to uzru-

nāja ar tu. He?"

„Kas manīm tur daļas!" Hartbergs pikti atteica.

„Vai tad tu viņu tuvāki nepazīsti?"

„Nē!"

„Es laikam jus esmu traucējis?" Zonnensterns

pārsteigts jautāja, uzskatīdams Hartberģa saigušo

seju. „He? — Bet, mīļais draugs, kāpēc tad tu ma-

nīm neko neliki manīt. Tas ir loti nepatīkami — tas

manīm jāsaka, nudien, tas manīm jāsaka."

Bija nākošā vasara pēc dziedāšanas svētkiem.

Hartbergs ar savu tēvu, kādu augstāku ierēdni, sē-

dēja pie brokasta galda savā dzīvokli.
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„Tā tad tu redzi, mīļais dēls," vecais Hartbergs
sacīja, turpinādams iesākto sarunu, „manīm jāpatei-

cas vienīgi manam skolas draugam Velteram, ka

mana jaunības vieglprātība nenāca gaismā un mans

gods tika glābts. Viņš aizdeva manīm kasē iztrūk-

stošo naudas zumu un to līdz šai baltai dienai nav

ne ar pušplēstu vārdiņu pieminējis. Ka viņam to vēl

neesmu varējis atdot, pie tā vainīga dārgā pilsētas
dzīve, kura pilnīgi aprij visu manu algu. lemesls,

kādēļ tagad tevīm to atklāju, ir tava liegšanās precēt

mana drauga meitu. Savā vēstulē, kurā viņš tevi

uzaicina kādu laiku viesoties Veltera muižā, viņš ir

aplinkus izteicis šo vēlēšanos. Kādēļ tu manīm šinī

lietā tik sīvi pretojies, to es nevaru izprast. Viņa

meita ir jauna, skaista un smalki izglītota dama, tur-

klāt viņa vēl ir viena no mūsu zemes bagātākajām
mantiniecēm, tā tad priekš tevis, kuram pašam nav

nekādas mantības, sieva, kādu labāku nevari vē-

lēties."

Jaunais Hartbergs bij ar tējkaroti nepacietīgi

klabinājis pret savu kafejas tasi. 1
„Mīļais tēvs," viņš beidzot iesāka, „kad tu tik

ļoti uzspiedies, tad tevīm ar teikšu skaidru patiesību.
Es liedzos precēt tava drauga meitu tādēļ, ka mīlēju
jau kādu citu."

„Tā?" viņa tēvs pārsteigts prasīja. „Un kas tā

tāda ir?"

„To es nezinu."

„Kā to lai saprotu?"

„Pagājušos latviešu dziedāšanas svētkos manīm

bija izdevība, pakalpot kādai dziedātājai un vēlāk ar

viņu īsi sarunāties. Un tomēr šinī īsajā laiciņā skai-

stā vienkāršā meitene uz mani ir darījusi tādu iespai-

du, ka tagad vēl nav manīm izgājusi no prāta. Es

tagad nezin ko dotu, ja zinātu viņas vārdu, jo toreiz

man nebij iespējams to no viņas izdabūt. Bet es ne-

likšos mierā, kamēr viņu būšu atradis un pārliecinā-
jies, vai ari viņa mani nav aizmirsusi. Un ja tā būs,

tad tikai viņa taps mana sieva un neviena cita."

~Dziedāšanas svētkos — dziedātāja!" vecais
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Hartbergs aiz brīnumiem gluži apmulsis iesaucās;

„tā tad latviete — prasta zemnieku skuķe?"

„Ja viņa ari ir zemniece, tad viņa ir smalkāki

izglītota, nekā daža muižniece."

„Tas var būt," Hartberga tēvs no sava pārstei-

guma atžirbis sacīja; „bet atstāsim tagad šos jokus."
„Tie nav nekādi joki, bet mana pilnīga nopiet-

nība."

„Tā?" vecais kungs aizkaitināts sacīja. „Un
vai tad tu tiešām domā, ka došu savu atļauju, lai

preci prastu zemnieci? Ja tu pats tik maz proti, ko

muižnieka gods prasa, tad es gan zināšu par to rū-

pēties, ka nedari manīm, ne sevīm tādu kaunu. Es

domāju, tu mani pazīsti — tādēļ nemēģini modināt

manas dusmas." Vecais kungs bija piecēlies un so-

ļoja pikts pa istabu šurp un turp.

„Bet es gluži veltīgi sakarsējos," viņš drusku ap-

mierinājies turpināja, „mans dēls tādas lietas ne-

iespēj darīt. Es jau ari nemaz negribu, lai tu tūlīņ ap-

solies precēt fon Veltera jaunkundzi, ar viņu neiepa-

zinies. Ja viņa tevīm nepatiks, tad tevi nebūt ne-

spiedīšu. Bet ka tu tā apvaino manu draugu un lab-

dari, ka pilnīgi atraidi viņa ielūgumu, lai viņu apciemo

un viņa muižā kādu laiciņu uzturies, to es necietīšu.

Tevīm uz pēdām jāceļo turp, to es pavēlu."
„Kad tu to pavēli, tad manīm jāpaklausa," jau-

nais Hartbergs dzestri atteica un palocījās. „Bet
fon Veltera jaunkundzi precēt man nekāda pasaules
vara nespiedīs."

Ar šiem vārdiem viņš atstāja istabu.

„Nu, to mēs gan redzēsim," viņa tēvs nomurmi-

nāja, viņam pakaļ noskatīdamies.

Dzelzsceļa brauciens pieturēja pie kādas mazā-

kas stacijas.
Jaunais Hartbergs izkāpa no vagona un apvai-

cājās, vai fon Veltera kungs viņam nav atsūtījis ra-

tus pretīm. Viņam atbildēja, ka priekš pāris dienām

gan rati no Veltera muižas te gaidījuši, bet nevarējuši
nekā sagaidīt un tagad neesot vairs redzēti. Par to

Hartbergs ari daudz nebrīnījās; ka viņu negaidīja,



169

pie ta viņš pats bij vainīgs, jo viņš bij atbraucis da-

žas dienas vēlāk par norunāto laiku.

Dabūjis dzirdēt, ka Veltera muiža tikai kādas
divas verstis tālu, viņš atstāja savas lietas stacijā un

kājām devās ceļā.
Diena bija loti jauka. Sniegbalti mākoņi peldēja

pa zilo debesi un allaž apēnoja ceļu, tā ka ejot nebija

pārāk karsts.

Vairāk nekā versti no stacijas gar vienu ceļa
malu iesākās no māliem celts mūris, aiz kura, kā li-

kās, atradās liels parks.
Viņš bija jau labu gabalu gar mūri nostaigājis,

kad aiz tā atskanēja sievieša balss, kura skaļi sauca:

„Anton! Anton!"

Hartbergs apstājās un klausījās.
„Tas bija mans vārds," viņš brīnodamies sacīja;

„un šī balss manīm izlikās pazīstama."

Sauciens drusku nepacietīgi atkārtojās.

Viņš piegāja pie mūra un mēģināja, vai pār to

var pārkāpt pāri; tas gāja it viegli, jo mūris bij ļoti
caurumains un robains.

Otrā pusē nonācis, viņš apskatījās apkārt, bet

nemanīja nekā.

„Anton! Anton!" sieviete sauca vēl reiz.

ja, es jau nāku," barons atbildēja; „bet kur

tad jus esat?"

„Še!" atskanēja starp kokiem no augšas.

Viņš pagāja uz priekšu un ieraudzīja uz kāda

liela ievas zara sēžam damu, ģērbušos gaišā katūna

kleitā.

„Kur tad tu biji nomaldījies, Anton?" dama pra-

sīja.

„Te jau es esmu," Hartbergs jautri atbildēja.
„Kas!" dama pārsteigta iesaucās un uzskatīja

viņu platām acīm.

Ari Hartbergs bij ļoti pārsteigts un sajuta itkā

rāvienu tanī vietā, kur sirds atradās. Vai tā nebij

tā pati jaunava, ar kuru viņš dziedāšanas svētkos

bija iepazinies un kuru no tā laika nekad nebij aiz-
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mirsis. Viņš piegāja vēl tuvāk, lai pilnīgi pārlieci-
nātos.

„Patiesi, jūs tas esat, barona kungs," dama prie-
cīgi iesaucās. „Bet kā tad jūs te atnācāt?"

„Jus jau mani saucāt."

„Jūs?"

„Mani sauc Antonu."

„Es saucu savu pavadoni Antonu, kurš nupat bij
te parkā."

„Ja, to es nevarēju zināt — es tikai dzirdēju
savu vārdu saucam un steidzos tūlīņ šurp."

„Tas ir ērmoti, ka mēs arvienu tik nejauši sa-

stopamies."
„Vai jums tas varbūt nepatīkami?"
„Nē, nē!" jaunava ātri atteica, bet apdomāju-

sies piemetināja: „Es tikai brīnos par to, kur te tik

piepeši esat ieradušies."

„Es eju uz Veltera muižu, kur jau priekš kādām

dienām apsolījos būt."

„Ko jūs sakāt? A, tad jūs esat tas ciemiņš, kuru
fon Veltera kungs gaida."

„Ja."

„Tas ir jauki!"
„Patiesi?" Hartbergs jautāja.
Jaunava drusku sajuka.
„Nu ja," viņa teica, „es domāju tādēļ, ka esat at-

braukuši, jo mēs jau domājām, ka vairs nenāksat."

„Tas mani nebūt nebūtu padarījis lepnāku, ja

mani būtu atstājušas domas, ka drusku priecājaties

par to, ka es esmu šis ciemiņš."
„Es nemaz neliedzu, ka par to tiešām priecājos.

Tas cilvēks nekad nevar būt vienaldzīgs, ar kuru

manīm laiks jāpavada kopā."
„Tad jūs ari ciemojaties pilī?"

_

„Jums no manis par daudz augstas domas," viņa

smējās. „Es ieņemu pilī vietu, kura mani piespiež
satikties ar visiem, kuji tur ciemojas."

Hartbergs uzskatīja viņas vienkāršo, kaut gan

glīto katūna kleiti.

Viņa to pamanīja un klusām pasmaidīja.

„Ja."
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„Jūs gribat no mana izskata uzminēt, kādu vietu

es pilī ieņemu?" viņa jautāja.
„Ko lai liedzos, jūs patiesi uzminējāt manas do-

mas," Hartbergs atbildēja.
„Es esmu, tā sakot, fon Veltera jaunkundzes īstā

audzinātāja un vienīgā biedrene."

„Tad guvernante," Hartbergs it neviļus iesaucās.

„Vai tas jums nepatīk?"

„Manīm vislabāki patiktu, ja jūs būtu tā, par ko

jūs sākumā uzskatīju — zemnieku skuķīts."

„Tā es arvienu vēl esmu. Jūs redzat no manas

izturēšanās, ka nebūt tā neprotu uzvesties, kā aug-

stas kārtas dāmai pieklātos."
„Taisni jūsu vaļsirdība un dabīgums manīm vis-

vairāk patīk. Tikai tas ari ir panācis, ka jūs līdz šim

neesmu piemirsis, bet allaž paturējis mīļā piemiņā.
Un vai drīkstu cerēt," viņš silti turpināja, „ka ari jūs

mani neesiet gluži piemirsuši."

Viņa nosarka un cieta klusu.

„Jūs neatbildiet, tad esmu alojies."

„Es ari jūs nekadneesmu piemirsusi," viņa vien-

kārši atteica. — „Bet šis stāvoklis nebūt nav derīgs

garākai sarunai," viņa turpināja, gribēdama dot va-

lodai citu virzienu. „Vienai te iekāpt manīm nācās

ļoti viegli, bet zemē vairs nespēju tikt. Un tā ka

mans pavadonis tagad bez pēdām pazudis, tad ma-

nīm jums jālūdz, lai palīdziet manīm atstāt šo vietu,

kura pat zemnieku skuķītim nepieklājas."
„Jūs esiet cienīga, ieņemt vēl augstāku vietu,"

Hartbergs sacīja un uzkāpa uz kāda celma, lai jau-

navu vieglāki varētu sasniegt.

„Jums neatliek nekas cits, kā ķerties manīm ap

kaklu," viņš teica, kad bij veltīgi mēģinājis viņu sa-

ķert ap vidu un nocelt zemē.

„Celms, uz kura es stāvu, ir ļoti glums un bez

tam zari ir tik cieti ieķērušies jūsu drēbēs, ka mēs

abi varētum krist, ja es ar sparu mēģinātu jūs nocelt

no koka. Ķeraties tādēļ droši manīm ap kaklu."

Viņa vilcinājās, nezinādama, vai darīt, kā viņš

gribēja, vai nē.
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„Sniedziet man roku," Hartbergs teica. „Tā!
Un tagad otro."

Hartbergs aplika viņas abas rokas sevīm ap

kaklu, saķēra viņu ap vidu un nākošā acumirklī jau-

nava gulēja pie viņa krūts.

Bet barons nelaida vis viņu tūlīņ vaļā, kā viņa
bija domājusi — viņš piespieda viņu vēl cietāki pie
sevis. „Barona kungs, ko jūs dariet!" jaunava sa-

bījusfes iesaucās.

„Es izmēģinu, kā tas būtu, ja es jūs visu cauru

mūžu tā nestu uz rokām."

„Es nesaprotu, ko jūs domājiet," viņa gluži sa-

jukusi sacīja.

„To jūs tūlīņ sapratīsiet. Ka jūs neesmu pie-
mirsis, to jums jau sacīju, bet ka šinī laikā, kamēr

esam šķīrušies, esmu nācis pie pārliecības, ka jūs

mīlēju, to jūs vēl neziniet. Pa dziedāšanas svētkiem

es pazaudēju jūsu naudu — to es vairs neatdabūju
atpakaļ, bet tanī vietā es jums piedāvāju sevi pašu
un visu, kas manīm pieder. Es jūs tagad turu ap-

kamptu, bez kā man priekš tā būtu tiesības; es jūs

lūdzu, dodiet manīm šo tiesību — topiet par manu

sievu."

„Es jūs lūdzu, barona kungs, laižiet mani vaļā."
„Drīzāk nē, pirms neesiet atbildējuši uz manu

jautājumu."

„Bet apdomājiet jel — jūs muižnieks un es zem-

nieku skuķītis."

„Es neprecos tādēļ, lai dabūtu muižnieci, bet

sievu, kura manīm patīk un kuru vāru mīlēt."

„Jūs gan tā domājiet, bet ko jūsu radi, ko jūsu

tevs sacīs."

„Es jūs negribu mānīt un tādēļ nebūt neliedzu,
ka mans tēvs nebūs ar mieru, kad precu zemas kārtas

meiteni. Ja, viņš pat ļoti dusmosies, ka izjaucu viņa

cerības, jo viņa nodoms ir, mani saprecināt ar

fon Veltera jaunkundzi, kādēļ uz viņa pavēli še

esmu ieradies. Bet es nemīlēju Veltera jaunkundzi,
es mīlēju jūs. Tādēļ tagad nav no nekāda svara, ko

mans tevs sacīs, bet tikai to, ko jūs sakiet — Aiz-
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mirsti manu kārtu, domā, ka esmu vienkāršs zem-

nieks un atbildi manīm, kā zemnieku skuķītis to mēdz

darīt, vai tu nāksi pie manis?" .

„Ja!" viņa vienkārši sacīja uņ skatījās viņam sir-

snīgi acīs.

Hartbergs nolika viņu zemē, saņēma viņas

galvu starp abām rokām un nobučoja viņas muti.

„Bet barona kungs, to es jums vēl nebiju at-

ļāvusi —"

„Zemnieku skuķītis nesauc savu mīļāko par ba-

rona kungu un par jūs."
„Es vēl arvienu nevaru ticēt, ka tu manis dēļ ap-

smādētu tik bagātu un augstas kārtas damu, kāda

fon Veltera jaunkundze. Es domāju, kad tu viņu ie-

raudzīsi, cik viņa skaista un smalka, tad es drīzi vien

būšu aizmirsta un tu varbūt vēl mani izsmiesi, ka

esmu tik lētticīga."

„Kas manīm jādara, lai tevīm varu pierādīt, ka

tevīm no viņas nav nekā ko baidīties?"

„Nu, tad ej tūlīņ pie mana — pie fon Veltera

kunga un saki, ka tu neņemsi viņa meitu, bet ka mēs

abi esam saderinājušies."

„To jau es pats gribēju darīt."

Saķērušies abi aizgāja uz pils pusi.

„Ej tagad iekšā pa lielajām durvīm," viņa sa-

cīja, kad pils bij sasniegta, „tur būs kāds sulainis, kas

tevi ievedīs pie kunga. Kad visu būsi izdarījis, tad

ari es tur ieradīšos. Tā tad uz redzēšanos vēlāk."

Hartbergs atvadījās un devās pilī iekšā, nemaz

nepamanīdams, cik šķelmīgi jaunava pasmaidīja, vi-

ņam pakaļ noskatīdamās.

Veltera kungu Hartbergs atrada sēžam pie glā-
zes vīna. Omulīgais sirmgalvis, kura drusku iesār-

tais deguns liecināja, ka šo dzērienu ļoti mīļē, ap-

sveicināja sava drauga dēlu kā vecu pazīstamu un

uzspieda viņam tūTņ glāzi vīna, lai noskalotu putekļus
no sirds, kā viņš teica.

Lielā laipnība, ar kādu fon Velters Hartberģi
saņēma,-šim nemaz nepatika. Vecais kungs viņa at-

nākšanu laikam uzskatīja par zīmi, ka viņš ar mieru
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tapt par viņa znotu. Šīs domas viņam jau pašā sā-

kumā vajadzēja izjaukt. Tiklīdz kā apsveicināšanās

bija notikusi un pirmie pieklājības likumi izrunāti,

Hartbergs tādēļ tūlīņ iesāka:

«Atļaujiet, fon Veltera kungs, ka jūs tūlīņ iepa-
zīstinu ar savu ciemošanās cēloni."

„Lūdzu."

«Priekš kāda gada es Rīgā iepazinos ar kādu

jaunavu un iemīlējos viņā. Līdz šim es nezināju, kas

viņa ir un kur viņa atrodas; bet šodien es viņu ne-

jauši uzgāju un, pārliecinājies, ka ari viņa mani mīlē,
es ar viņu saderinājos. Tagad es nācu pie jums, lai

dodat savu atļauju —"

„Manu atļauju?" Velters brīnodamies pārtrauca.

„Ja, jo viņa atrodas jūsu namā."

„Manā namā!" Velters priecīgi iesaucās.

„Ja," Hartbergs teica, ik katru vārdu uzsvēr-

dams, „viņa ir jūsu meitas guvernante."
„Manas meitas guvernante?" Velters kā no mā-

koņiem izkritis prasīja. „Manai meitai nemaz nav

guvernantes."

„Jeb labāki sakot, viņas biedrene."

„Viņai nav nekādas biedrenes."

„Kā tā?" Hartbergs brīnodamies prasīja. „Tas
nevar būt."

„Jūs variet manīm ticēt, barona kungs," Velters

laipni sacīja. „Manā mājā nav tādas dāmas, no kā-

das jūs runājiet. Es dzīvoju še viens pats ar saviem

gājējiem."

„To es nesaprotu," Hartbergs gluži samulsis ru-

nāja; „viņa pati manīm to sacīja."
„Apmierinājaties, barona kungs, te būs kāda pār-

prašana, jo to es negribētu ticēt, ka jūs būtu pie-
vilti. Nogaidīsim, kamēr šī lieta pati noskaidrosies.

Jus esiet mans viesis un turklāt vēl mana labākā

drauga dēls; uzskatiet tādēļ manu māju gluži kā

savu. Es un mana meita, mēs darīsim visu, lai jums
še patiktu. Viņa tūlīņ ieradīsies, jo viņai jau ir pa-

ziņots, ka musu gaidītais ciemiņš atbraucis."

Velters piepildīja glazēs un saka runāt par ci-
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tām lietām, flartbergs sēdēja kā uz adatām un ne-

zināja, ko domāt. Vai viņš nu bija pārklausījies, jeb
vai viņa līgava viņu tīši bija maldinājusi. Savu vārdu

viņa nebij teikusi, tā tad viņš nevarēja tikt nekādā

skaidrībā. Viņam neatlikās nekas cits, kā pieņemt
fon Veltera kunga viesmīlīgo ielūgumu un nogaidīt,
vai viņa noslēpumainā līgava neieradīsies, kā bij so-

lījusies, lai atpestītu viņu no ķezas. Bet ilgi tā to-

mēr nevarēja palikt. Ko gan fon Velters no viņa va-

rēja domāt? Vai viņš nevarēja nākt uz domām, ka

Hartbergs varbūt izgudrojis gluži prastus melus, lai

viņam tūlīņ rādītu, ka negrib precēt viņa meitu. Tas

bija ļoti nepatīkami.
Durvis atdarījās un kāda smalki ģērbusies dama

ienāca iekšā.

„Mīlā Klotilde," Velters pieceldamies sacīja, „te

man tevīm jāstāda priekšā mana drauga Hartberga

dēls, kuru mēs jau gaidījām."
„Mēs jau pazīstamies, mīļais tēvs," kāda Hart-

berģim it labi pazīstama balss runāja.

„Tā?" Velters brīnījās. „No tā jūs manīm neko

neteicāt, barona kungs."
Hartbergs gan nebija visai ātri samulsināms, bet

tagad viņš tiešām nezināja, ko sacīt. Viņa līgava, ko

viņš bij turējis par nabaga skuķīti, bija bagātā fon

Veltera meita. Tagad viņš saprata, ka jaunā dama

visu šo laiku ar viņu tikai jokojusies. Bet vai viņš
to bija pelnījis! Viņš bija nepazīstamo zemnieku sku-

ķīti tiešām mīlējis.

„Mēs iepazināmies dziedāšanas svētkos," Klo-

tilde sacīja, gribēdama Hartberģim izpalīdzēt no lie-

lās sajukšanas.
„Ak tā," Velters sacīja._

_

„Ja, barona kungs,
manai meitai bija iekritis prātā, ka ari viņa esot kur-

zemniece un ka tādēļ viņai jāpiedaloties pie šiem

svētkiem, kad visas citas kurzemnieces to darot.

Viņa prata mani pļerunāt un tā ka ari pats neuz-

skatīju to par nekādu kaunu, ka Baltijas muižnieki

paīdz vairot Baltijas slavu, tad atļāvu viņai līdzi

dziedāt mūsu pagasta korī. Man pašam toreiz nebija
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vaļas un tādēļ mana meita, tikai no sulaiņa Antona

pavadīta, aizbrauca uz Rīgu, ģērbusies tautiskā uz-

valkā tāpat kā visas citas dziedātājas. Jūs varbūt

par šo lietu domājiet citādi," Velters piemetināja,

Hartberģa ērmoto izturēšanos gluži nepareizi iztul-

kodams; „bet es tur tiešām neatrodu nekā ļauna."
„Tici man, mīļais tēvs," Klotilde teica, „ari ba-

rona kungam patīk ļoti dziedātājas tautiskā uzvalkā."

Hartbergs sakoda zobus.

Lielās spoguļa durvis uz ēdamo zāli atvērās un

sulainis Antons, kuru Hartbergs dziedāšanas svētkos

bija turējis par skaistās dziedātājas cienītāju vai

brūtgānu, pieteica, ka pusdiena esot uz galda.
Pieklājīgi, bet dzestri Hartbergs fon Veltera

jaunkundzei sniedza roku un ieveda viņu zālē.

Pusdienu ēdot Hartbergs tikai īsi atbildēja uz

Veltera vaicājumiem; ar Klotildi viņš nerunāja ne

vārdu.

Pēc tam, kad verandā kafeja bij padzerta, Vel-

ters atvainojās ar steidzošām darīšanām un atstāja

Hartberģi ar savu meitu vienus.

Kādu brīdi verandā valdīja klusums.

Klotilde bij atliekusies atpakaļ savā sēdeklī un

uzskatīja Hartberģi, kurš lūpas kodīdams raudzījās

parkā. Varēja redzēt, ka Hartbergs cieti apņēmies,

pirmais nerunāt, tā tad viņai neatlika nekas cits, kā

pirmajai iesākt, lai nobeigtu šo nepatīkamo stā-

vokli.

„Es redzu, barona kungs," viņa beidzot sacīja,

„ka neesiet pie laba prāta."

Hartbergs paskatījās ātri uz viņu.

„Es apbrīnoju jūsu asprātību, cienīgā jaun-

kundze," viņš ironiski teica, „ka to tūlīņ esiet pama-

nījuši.'^
„Jūs laikam uz mani dusmojaties par šo mazo

joku."
„Tad jus loti alojaties,_ cienīga jaunkundze,"

Hartbergs dzestri* bet pieklājīgi atbildēja, „es ne-

dusmojos uz jums, bet pats uz sevi. Ka ar maniesiet

jokojuši,, šo sodu es pilnīgi esmu pelnījis. Ka es
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ari varēju būt tāds lempis un nepazīt smalki izglītoto
damu, kaut gan tā bij slēpušies aiz vienkārša zem-

nieku skuķīša maskas. Es pilnīgi saprotu, ka zem

šādiem apstākļiem jūs caur savu mīlestību, caur savu

bildinājumu esmu apvainojis. Manīm jums tikai vēl

jāpateicas, ka par manu pārdrošību manīm neesiet

nospriedusi grūtāku sodu, ka visu šo lietu uzskatiet

par mazu joku. Ari es mēģināšu to darīt. Kamēr

manīm tas vēl nav izdevies, kamēr es ari nevaru par

šo lietu smieties, tikmēr atstāsim to un nerunāsim

vairs nemaz no tās."

„Pavisam otrādi, barona kungs, taisni tagad man

jārunā. Jūs mani esiet pārpratuši. Es neesmu gri-

bējusi ar jums jokoties, bet nosaucu tikai to par joku,
ka tik ilgi nedabūjāt zināt, kas es īsteni esmu un ka

pēdīgi jūs sūtīju pie sava tēva. Bet pie manīm tas

nav bijis ļauns nolūks. Kad jūs toreiz dziedāšanas

svētkos atstāju domās, ka esmu zemnieku skuķītis,
tad to darīju tādēļ, ka jutos glaimota, ka vienīgi caur

savām personīgām īpašībām varu iegūt kāda augstas
kārtas vīra labpatikšanu. Esmu allaž radusi būt

vaļsirdīga un tādēļ izsaku tagad taisni: jūs toreiz uz

mani atstājāt tādu iespaidu, ka jūs nekad neesmu

varējusi aizmirst un pēcāk vienmēr nožēloju, ka ne-

esmu teikusi jums to vietu, kur mani varētu atrast,

jo es zināju, ka mani meklēsiet. Kad jūs šodien tik

negaidot sastapu, tadno visas sirds priecājos, un kad

jūs pēcāk vienkāršo meiteni uzrunājāt, lai top par

jūsu sievu, tad manu sirdi pilnīgi bijāt ieguvuši. Mani

vārdi tad vairs nebija joki, bet nopietnība. Jeb vai

jūs tiešām tik zemi no manis domātu, ka es spētu jo-
koties ar kāda vīra vissvētākām jūtām? Nē, jūsu

pašu sirds jums neļaus tik bargi par mani spriest.

Pilnu taisnību es jums tad tikai tāpēc vēl nesacīju,

ka gribēju redzēt, vai jūsu mīlestība tiešām tik liela,
ka nabaga skuķīša dēļ saiesiet naidā ar savu un

manu tēvu. Jūs no tā nebijāties un tādēļ jūs tikai

vēl jo sirsnīgāki mīlu."

Viņa piecēlās un piegāja Hartberģim klāt.

„Taisni melojusi es jums ari neesmu," viņa smai-
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dīdāma turpināja, „jo vēl bērns būdama tapusi par

bārenīti, es esmu bijusi pati sava audzinātāja un

esmu tagad sava vienīgā biedrene. — Vai jūs tiešām

negribiet manīm piedot, ka neesmu tā, par ko mani

uzskatījāt, bet esmu bagātā fon Veltera meita?"

Hartbergs cieta klusu.

„Tad nost ar to," Klotilde sacīja tādā pašā balsī,
kā šorīt parkā, „es gribu būt atkal vienkāršais zem-

nieku skuķītis. Redzi, augstas kārtas jaunkundzi tu

tagad esi apvainojis, bet zemnieku skuķītim gar to

nav nekādas daļas. Ja viņas mīļākais ir saīdzis vai

sadusmots, tad viņa pazīst līdzekli, kas viņu padara
atkal mīļu un labu. Tu esi izpildījis savu šā rīta so-

lījumu, tad ari es izpildīšu savu."

Viņa aplika abas rokas Hartberģim ap kaklu un

nobučoja viņu tāpat, kā viņš šorīt parkā to ar viņu

bija darījis.
Šādai valodai Hartberģis nespēja pretoties; viņš

uzlēca no sēdekļa un apkampa ari viņu.

Atpakaļ atgriezies, Velters ļoti brīnējās, atraz-

dams savu meitu Hartberģa rokās. Bet kad viss

viņam bij izstāstīts, tad viņš no pagraba lika uznest

vislabāko vīnu un aiz priekiem gandrīz ietaisīja žvin-

guli.

Tādēļ, ka viņš pats bija tik ilgi izjokots, Hart-

berģis nosprieda, ari savam tēvam vēl neteikt tai-

snību; viņš aiztelegrafēja it īsi:

„Nepazīstamo dziedātāju esmu atradis. Ludzu

tavu svētību."

Jau otrā dienā vecais Hartberģis ieradās Veltera

muižā; viņš izskatījās kā pērkoņa padebess, kurš
taisās vismazākais septiņas dienas līt.

„Kas tās par muļķībām, ko tu man telegrafēji?"

viņš skarbi jautāja savam dēlam, kurš viņu ļoti

laipni saņēma.
„Tās nav nekādas muļķības, bet pilnīga patie-

sība. Nejauši es še atradu to dziedātāju, no kuras
tevīm stāstīju, un esmu ar viņu saderinājies."

„Un to tu nekaunies manīm teikt še Veltera

namā, kuru tu caur to vislielākā mērā apvaino!"



179

„Veltera kungs ar to ir pilnīgi mierā."

„Vai tad tas ari jau traks!"

„Tas nav vis traks," Velters sacīja ienākdams

līdz ar savu meitu, kura bij ģērbusies tautiskā uz-

valkā, tāpat kā pa dziedāšanas svētkiem, „jo šī dzie-

dātāja ir mana meita."

Kādu brīdi vecais Hartberģis bija gluži kā mēms

aiz brīnīšanās. Bet tad viņš saprata lietas īsto sa-

karu, apķērās Velteram ap kaklu un negribēja viņu

nemaz vaļā laist.

„Pagaidi, mīļais draugs," Velters beidzot at-

svabinājies sacīja, „mēs mīlamies tāpat bez pārliekas
bučošanās, tādi prieki vajadzīgi tikai jaunajiem ļau-
dīm; mums vecajiem pietiek, kad varam paskūpstīt
glāzīti vīna ..."

Pēc diviem mēnešiem Veltera muižā svinēja
kāzas.

1889. g.

Bāltāroze

Novelete iz teātra dzīves

Bija īsi priekš izrādes sākuma. Skatuve jau pil-
nīgi bija sarīkota pirmajam cēlienam un teātra su-

lainis tikai vēl dažas vajadzīgās rekvizites nostādīja
uz galdiem. Gandrīzi visi aktieri, kuri iesāka lugu,

bija atstājuši garderobes un ieradušies uz skatuves.

Pirmā karaktra lomu spēlētāja, kura šovakar izrā-

dīja kādu augstas kārtas damu, staigāja greznā kleita

cēliem soļiem pa skatuvi, galvu pacēlusi ar vēdekli

vēdinādama un visādi mēģinādama izturēties ka

augstas kārtas dama; intrigants bija aplicis vienu

roku zuflieram ap kaklu un ar otru šķirstīja viņa grā-

matā, vēl ātri pārlasīdams dažas vietas no savas lo-

mas; komiķis bija atsēdies mīkstā atzveltnes krēslā,
savieba ļoti melankolīgu ģīmi un ēda bonbonus; pa

vaļējām dibens durvīm prospektā varēja redzēt

pirmo mīlētāju, ģērbušos gaišā vasaras kleitā, koķetu
salmu cepurīti galvā, it dzīvi sarunājamies ar kādu
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svešu kungu, kurš no publikas bij uznācis uz ska-

tuvi; pie priekškara divas kora dāmas stāvēja, pa

caurumiņu lūkodamās uz publiku un brīžiem viena

otrai šo to iečukstēdamas ausī.

Patlaban ari inspicients, scenāriju un mazu zva-

niņu rokās, ātriem soliem uznāca uz skatuvi un rū-

pīgi apskatījās visapkārt, vai nav kaut kas piemirsts.

„Lūdzu, kam nav darīšanas, atstāt skatuvi!"

viņš tad strupi sacīja, ar zvaniņu-stipri zvanīdams,
uz kuru zīmi orķestrī uvertira tūlīņ iesākās.

„Nāc, nāc!" pirmā koristene smiedamās iesaucās

un lēkādama ieskrēja kulisē. -
Otrā lēnām atgriezās no priekškara, tā kā pilnā

sofitu gaisma uz acumirkli spoži apspīdēja viņas ģīmi.

Viņa bija ļoti skaista meitene, mazu bālu vaidziņu,
kurā platas tumšas acis spulgoja un bērnišķīgi jautri

lūkojās pasaulē. Tikai ap mazo, enerģiski saviebto

mutīti bija ieraustītas it kā klusas ciešanas.

Inspicients pamanīja viņu un sveicinādams tu-

vojās viņai.

„Labvakar, Ziediņa jaunkundze," viņš teica, ar

manāmu cienīšanu viņai roku sniegdams, atvaino-

jiet, es nemaz nebiju pamanījis, ka jūs tur esiet —"

„Es jau esmu," viņa smaidīdama atbildēja un tu-

vojās kulisei, kurā viņas biedrene bija pazudusi; bet

tanī ieiedama viņa nemaz neievēroja, ka kāds kungs,
steidzoši baltus cimdus apvilkdams, viņai nāca pre-

tim, tā kā viņa garām iedama netīši ar elkoni viņam

viegli piedūrās pie rokas.

Satrūkusies viņa pacēla acis.

„Piedodiet, Augstkalna kungs," viņa teica lena,

viegli trīcošā balsī.

Uzrunātais pārsteigts paskatījās uz viņu.

„Ko tad lai es jums piedodu, jaunkundze?" viņš
vaicāja.

„Ka es — jūs —tā —" viņa sajukusi stomījās.

„Nu, ko tad jūs manīm esiet darījuši?" viņš
laipni vaicāja. „Kāds grūts noziegums tad gul uz

jusu sirdsapziņas?"



181

„Es — es garām iedamaaiztiku jūs ar elkoni —"

jaunava vēl vairāk sajukusi atbildēja.
„Tā?" viņš smiedamies iesaucās. „Tas jau ir

pavisam briesmīgi! — Nu, vai jūs ari ziniet, kādu

sodu par to esiet pelnījuši?" viņš turpināja, ūsas

braucīdams un viņu cieši uzskatīdams.

„Es — es nezinu —" viņa stomījās.

„Es atkal to itin labi zinu," viņš teica Un pie-

liecās viņai tik tuvu, ka viņa uz sava vaiga jau sa-

juta viņa silto dvašu.

Bet šinī acumirklī no skatuves režisora balss at-

skanēja, kura viņu sauca ārā, lai varētu sastādīt

pirmo^skatu.
„Šoreiz lai paliek — citā reizā," viņš ātri teica

un steidzās projām.
Uz skatuves uzgājis, viņš vēl reiz atskatījās at-

pakaļ, pie sevis nomurminādams:

„Hm, ļoti smuks skuķis! Nebiju viņu līdz šim

nemaz pamanījis. Vajadzēs viņai drusku pieglau-
sties

Augstkalns, ar kuru Ziediņa jaunkundze šadi bija
sadūrusies, bija pirmo varoņu izrādītājs — visu damu

mīlulis. Kad viņš spēlēja, tad visi sievieši kā ap-

burti raudzījās uz viņa stalto augumu un klausījās uz

viņa balsi, kuras mīlīgā skaņa dziļi jo dziļi iespiedās
katrā sirdī. Loti bieži viņš no publikas dabūja vai-

ņagus un dāvānas, līdz ar vēstulītēm, kuras jau no

tālienes smaršoja un kuru smalkais rokraksts lieci-

nāja, ka tās nākušas no sieviešu rokām. Bet ne tikai

vien dāmas ārpus teātra, ari ievērojamākās aktrises

cita par citu dzinās iegūt viņa labpatikšanu. Tā tad

nebija nekāds brīnums, ka viņš vienkāršo koristeni

nemaz nebija ievērojis, kaut gan abi piederēja pie
vienas skatuves.

No šā vakara turpretim Augstkalnu un Ziediņa

jaunkundzi bieži vien redzēja kopā aiz kulisēm. Viņš

izturējās pret viņu ļoti laipni un kora provēs allaž

priekš Ziediņa jaunkundzes iesūtīja glāzi vīna, vai

citu kādu atspirdzinājumu. Slavenais, skaistais vī-

rietis jaunās meitenes sirdī jau ilgi slepenībā bija
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ieņēmis ievērojamu vietu — caur šiem laipnības pa-

rādījumiem tagad viņas mīlestība iedegās gaišās lie-

smās. Salds reibonis viņu bija pārņēmis: viņa do-

māja, ka ari Augstkalns viņu mīlē, jo kas gan cits

viņu būtu skubinājis, pret viņu, vienkāršu meiteni,
tik laipni izturēties.

Dienās, kad viņa sēdēja pie savas šujamās mā-

siņas, tad viņa domāja tikai uz viņu, un vakaros mē-

ģinājumos, kad Augstkalns atradās uz skatuves, viņa

varēja stundām nostāvēt pie kulises, slepeni uz viņu

noraudzīdamās — viņas acis tad žibēja, viņas vaigi

kvēloja.
Bet šim jaukajam sapnim nebija nolemts ilgs

mūžs. Priekš kāda laika Augstkalns bija tuvojies

teātra pirmajai mīlētājai, skaistajai Zadovska jaun-

kundzei, un viņai parādījis vairāk laipnības, nekā ci-

tām dāmām; bet šī, gribēdama būt gudrāka, nekā

Augstkalna līdzšinējās līgaviņas, kuras vieglo tau-

riņu uz ilgāku laiku nebija varējušas saistīt, mēģi-

nāja viņu caur koķetēšanu vairāk kairināt un iztu-

rējās vienā acumirklī ļoti laipni, otrā atkal dzestri

pret viņu. Augstkalns turpretīm, ieradis arvienu

viegli uzvarēt, tādu aprila dabu nemaz neprata cie-

nīt; pēc dažiem veltīgiem mēģinājumiem, panākt la-

bāku sekmi, viņš sapīcis meta mieru un griezās uz

citu pusi, kur uzvara likās vieglāka. To Zadovska

jaunkundze, saprotams, nebija gribējusi panākt un,

redzēdama, ka Augstkalns tuvojas Ziediņa jaun-

kundzei, viņa uz pēdām nosprieda grozīt savu iztu-

rēšanos, lai tūlīņ pašā sākumā izjauktu šo drau-

dzību, jo citādi niecīgā koristene varēja nozvejot to

kumosu, kurš pats bija devies viņas tīklā, bet kuru
viņa caur savu neapdomību bija izlaidusi iz pirkstiem.
Tas nedrīkstēja notikt.

Kādā mēģinājumā, kad Augstkalns, savus skatus

pabeidzis, tūlīņ steidzās aiz kulisēm, Zadovska jaun-

kundze, kuru viņš nemaz nebija ievērojis, bet kura

viņu visu laiku bija uzmanījusi, nepamanīta viņam

sekoja, gribēdama redzēt, ko viņš darīs.

Augstkalns ātri tuvojās skatuves dibenam, kurp
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tikai proscenija kulisēs degošā uguns aizrādīja vāju

gaismiņu un kur gar sienu skatuves istabas lietas un

dekorāciju gabali bija sakrauti lielā kaudzē. Aiz tās

kādā atzveltnē kāda dama sēdēja, kurai Augstkalns

tūlīņ apsēdās līdzās un kurā viņa pazina koristeni

Ziediņa jaunkundzi.
Zadovska jaunkundze nostājās pašā dibenā aiz

prospekta, kur pilnīgi tumšums valdīja, lai nepama-

nīta abus tālāk varētu uzlūkot.

„Šis kaktiņš ir priekš mums it kā radīts," Augst-
kalns iesāka; „te mūs neviens netraucēs, te mēs va-

ram droši runāt."

„Es domāju, mūsu sarunai nav ne no viena jā-

baidās," Ziediņa jaunkundze drusku nosarkdama at-

teica.

„Ja, līdz šim gan ne; bet mūsu sarunas tikai tā-

dēļ ir bijušas tik vienaldzīgas, ka nekur nebijām

droši no klausītājiem. Vai tad jūs nejūtiet, ka manīm

būtu ļoti daudz jums ko sacīt, ko tikai jūs vien drīk-

stiet dzirdēt?" Augstkalns sacīja un apzīmīgi uzska-

tīja Ziediņa jaunkundzi, kura sajukusi nolaida acis un

cieta klusu.

„Vai jūs vēl atminaties mūsu pirmo sarunu?"

Augstkalns pēc brītiņa turpināja.

„Es nezinu, kuru jūs domājiet."
„Es domāju to, kurai manīm īsteni jāpateicas, ka

tuvāk ar jums iepazinos: kad mani ar elkoni bijāt
aizskāruši, bez kā es to būtu manījis, un lūdzāt no

manis piedošanu."
„Zināms — to nekad nepiemirsīšu."

„Bet, kā liekas, tad jūs esiet piemirsuši, ka at-

stāju uz citu reizi jūs par to nosodīt. Tagad, manīm

šķiet, priekš tā ir pienācis izdevīgs brīdis."

„Es jūs nesaprotu —"

~Jūs nesaprotiet? Jūsu nosarkšana manīm tur-

pretīm saka, ka it labi saprotiet, ko es domāju. Bet

ja tā ari būtu, tad es būšu tik brīvs, jums to tūlīņ pa-

rādīt."

Augstkalns aplika roku ap Ziediņa jaunkundzes
pleciem un vilka viņu pie sevis.
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„Es jūs lūdzu — nedariet to!" Ziediņa jaun-
kundze trīcēdama lūdzās. „Ja kāds to redzētu!"

Augstkalns īsu brītiņu kaislīgi uzskatīja satrūku-

šos meiteni, kura tomēr tikai viegli pretojās un nemaz

nemēģināja no viņa rokām izrauties; tad viņš ātri

pieliecās un viņu vairāk reižu nobučoja.
Zadovska jaunkundze to visu, rokas knaibī-

dama, bija dzirdējusi un redzējusi; bez kavēšanās

viņa tagad atstāja savu paslēptuvi un tuvojās zofa-

jam, kā kad gribētu uz tā apsēsties.

„A!" viņa it kā pārsteigta iesaucās, Jūs te,
Augstkalna kungs. Jūs laikam izmēģiniet kādu skatu

no savas lomas?"

„Un ja tā būtu," Augstkalns nepatīkami pār-

steigts atteica, „vai jums varbūt mana iespēja šinī

skatā nepatīk?"
„Pavisam otrādi. Tādās lietās jūs jau esiet mei-

stars. Bet kā liekas, es esmu traucējusi. Lūdzu pie-
došanu. Es jau atkal tūlīņ varu aiziet, lai Ziediņa
jaunkundze šo interesanto mācības stundu, kura, kā

liekas, ir pirmā viņas mūžā, netraucēta varētu tur-

pināt," viņa sacīja, pie sevis priecādamās par Zie-

diņa jaunkundzes apjukšanu.
„Nē — nebūt ne —" apkaunotā meitene sto-

mījās, pati nezinādama, ko īsti teikt.

Inspicients, kurš nāca gar kulisēm, saukdams,

lai koris iet uz skatuvi, viņu izglāba iz šī nepatīkamā

stāvokļa. Ne vārda vairāk neteikdama, viņa stei-

dzās projām un iemaisījās lielajā drūzmā, kura spie-
dās iekšā kulisēs.

Drusku pikts par traucējumu, ari Augstkalns pie-
cēlās un gribēja aiziet.

„Augstkalna kungs!" aiz viņa Zadovska jaun-
kundzes balss atskanēja, kura likās viegli trīcot.

Augstkalns apgriezās. Brīnīdamies viņš uzska-

tīja Zadovska jaunkundzi, kura izskatījās pavisam kā

pārvērtusies.

Viņas nupat vēl tik ironiskie vaibsti bija tapuši
tik skumīgi, vienā rokā viņa bija cieti savīstījusi savu

lomu, kamēr otrā turējās pie kulišu rāmja, kā kad
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viņai grūti nāktos nostāvēt kājās; viņas lCpas sāpīgi

raustījās un acis it kā lūgdamās uzskatīja Augst-
kalnu.

„Jūs vēlaties?" viņš dzestri vaicāja.

„Es redzu, jūs gribiet dusmās no manis aiziet —

to es nevaru, to es nedrīkstu atļaut —"

„No kura laika tad jūs manīm pierādiet to žēla-

stību, ievērot, vai pret jums esmu dusmīgs, vai

laipns?" viņš pieri saraukdams jautāja.

„Jūs zobojaties. Caur ko tad to esmu pelnījusi?
Jūs runājiet tik skarbi ar mani un es domāju, ka esiet

mans draugs —"

„Jūsu draugs? Tas ir pavisam kas jauns. Ja

jūs paši manīm to nesacītu, tad droši būtu nodzī-

vojis visu mūžu, bez kā no tā kaut ko būtu pama-

nījis."
Zadovska jaunkundze piespieda roku pie krūts

un pārmetoši uzskatīja Augstkalnu.

„Tad tas ir tas!" viņa sacīja; „to jau tūlīņ do-

māju. Jūs dusmojiet par manu izturēšanos pret jums.
Jūs ieņēmāt naidu pret mani savā sirdī, bet nekad

nemēģinājāt izdibināt, kāds iemesls mani piespieda
tādai būt. Vienaldzība, kuru jums parādīju, nebija
vairāk nekas, kā manas vājās sirds pēdīgās bruņas,

kuras katra dzīsliņa jums karsti pretī pukstēja. Ja

jūs tikai reizi mani vērīgāki būtu aplūkojuši, tad bez

šaubīšanās būtut nomanījuši, ka tikai tā izlikos, lai

citi nepamanītu, cik mīļš jūs manīm bijāt. Ja, uz-

skatiet mani tik pārsteigti, domājiet par mani, ko

gribiet —es pati jūtu, ka ari tagad neizturos pa-

reizi, un tomēr nevaru citādi. Sieviete jau nekad

pirmā nedrīkst rādīt savas jūtas. Nicināšana un ap-

smiekls ir katras sods, kura uzdrošinājās pārkāpt šo

mūžīgo ierašu. Bet labāk es paciešu to, nekā šādu

pārprašanu no jūsu puses ...

Tagad es jums esmu izteikusi visu. Mana ne-

spēcīgā sirds ir jums atklājusi noslēpumu, kuru
_

ne-

vienam negribēju rādīt. Es jūtu, ka manīm pēc ši

brīža ari būs jāpacieš, ka tas vīrs, pēc kura ciemša-
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nas tā esmu dzinusies, mani nicinās, un tomēr es ne-

nožēloju savu 501 i..."

Šie vārdi un skaņa, kādā tie tika izrunāti, uz

Augstkalnu darīja manāmu iespaidu.

„Cienītā jaunkundze, atļaujiet, ka jums visu iz-

skaidroju," viņš teica kustinātā balsī.

„Ko jūs manīm variet izskaidrot? Vai varbūt

to, ka jums nav iespējams pret mani just to pašu, ko

mana sirds pret jums jūt? Jūs mīliet citu. Es uz

jums par to nedusmojos. Kāda tiesība manīm ari to

darīt? Zobgalīgie vārdi, kuri jums un Ziediņa jaun-

kundzei bija jādzird, manīm izspruka tikai tādēļ, ka

pirmā pārsteigumā nespēju savaldīties. Es lūdzu, pie-

dodiet manīm tos. Un kad atkal sastopamies, tad

nedusmojiet ari jūs manīm. Jūsu mīlestību iegūt es

neesmu bijusi cienīga — bet neliedziet manīm vis-

mazākais savu draudzību. Un tagad dzīvojiet ve-

seli! —"

Skaista sieviete to bija runājusi apspiesta, trī-

cošā balsī un aiz kauna un sakarsības nosarkušu

vaigu. Nedrošiem soļiem viņa gribēja paiet Augst-
kalnam garām, bet piepeši sāka grīļoties un pēdīgi
kā no ģīboņa pārņemta saļima Augstkalna rokās,

kurš ātri apskatījies, vai neviens neredz, viņu no-

vilka uz zofu.

Ziediņa jaunkundze tagad bija aizmirsta, aiz-

mirsts ari viss, ko viņš viņai nupat bija gribējis sacīt.

Lepnums, ka mīlestība pret viņu stalto damu bija

dzinusi tiktālu pazemoties, viņu pilnīgi pārvarēja.
Tai pašā vietā, kur pirmīt Ziediņa jaunkundzi bija

nobučojis, viņš tagad noliecās pie Zadovska jaun-

kundzes, kuru viņš uzskatīja par noģībušu, un gribēja
viņu kaislīgi apkampt; bet viņa ātri atlieca galvu at-

pakaļ un lēni atgaiņājās no viņa rokām.

„Augstkalna kungs, ko jūs gribiet darīt?" viņa

pārmetoši čukstēja. „Turēdami citas veidu sava

sirdī, jūs gribiet savas lūpas apgānīt lielākajiem mc-

Vai jūs domājiet, ka pēc tā, ko nupat te esmu

redzējusi, vēl mierīgi varētu paciest jūsu mīlestības

glaimus? Ne mūžam! Ja jūs to ari dariet aiz līdz-
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cietības pret mani, lai pēc skata, kāds caur manu

vainu starp mums noticis, mazinātu manu apkauno-
jumu, tad tomēr es to nedrīkstu pieņemt. Es neesmu

radusi apmierināties ar übagu dāvānām —"

„Nē, nē!" Augstkalns iekarsis atteica; „tu alo-

jies! tu ari mani esi pārpratuši! Tagad vairs es ne-

meloju, tagad tu redzi, kā manīm īsteni ap sirdi, bet

pirmīt —es nezinu, ko es darīju. Ja pret Ziediņa

jaunkundzi izturējos laipni, tad to darīju aiz dusmām

par tavu vienaldzību pret mani. Bet nu, kad es zinu,
ka tu mani mīli — nu es atmetu visu izlikšanos. Viss,
ko tu še redzēji, bija tikai joks, ko tagad nožēloju, tā-

dēļ ka tevīm caur to esmu darījis sāpes. Es mīlu

tikai tevi —"

„Tu, tu!" vina iesaucās, izlikdamās, kā kad aiz

prieka uzgavilētu, „tu mīli mani! Ak, saki to vēl

reiz — es to gandrīz nevaru ticēt!"

„Ja, es esmu mīlējis tikai tevi un mīlu tevi tagad
vēl jo karstāki, tādēļ ka tevīm bija tik daudz dūšas,

pašai manīm atklāt savas jūtas."
Kā bez samanās viņas galva noslīdēja pie Augst-

kalna krūts, kurš, no šā acumirkļa varas pārspēts,

kaislīgā izslāpumā savas lūpas uzspieda uz viņas lū-

pām.
Viņš neredzēja, ka viņas acis žibēja un pār vi-

ņas vaigu priecīgi uzvaras smaidi pārlaidās. Uzvara

viņai bija nākusi vieglāki, nekā pati iesākumā bija

domājusi.
Kad abi vēlāk uznāca uz skatuvi, kur viņa savā

lomā izrādīja Augstkalna niknāko ienaidnieci, tad

neviens no viņas izturēšanās nevarēja jaudāt, kāda

luga nupat bija norisinājusies aiz kulisēm. Ja, Za-

dovska jaunkundze bija apdāvināta aktrise, kura
katru lomu nospēlēja ar vislielāko dabīgumu. —

Kā sapnī Ziediņa jaunkundze no mēģinājuma pār-

gāja mājās. Visu nakti viņa nevarēja gulēt: viņai li-

kās, kā kad viņai lūpas degtu no Augstkalna buči-

ņām. Viņš gan nekā nebija sacījis, kam būtu kāda

dziļāka nozīme un ari viņas lūpas bija palikušas mē-

mas; bet pie tā tikai Zadovska jaunkundze bija vai-
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nīga, kura viņus tā nelaikā bija traucējusi; viņa bu-

čiņas viņai vairs neļāva šaubīties, ka Augstkalns
viņu mīlē.

Bet kā lai apraksta Ziediņa jaunkundzes izbai-

les, kad viņa otrā dienā uz mēģinājumu pamanīja, ka

Augstkalns, viņu tikai no tālienes sveicinājis, laipni
tuvojās Zadovska jaunkundzei un visu vakaru pava-

dīja pie šīs, bet nabaga koristeni nemaz vairs ne-

ievēroja.

No iesākuma viņa vēl apmierinājās ar domām,

ka_ viņš to dara tikai aiz pieklājības pret savu pa-

stāvīgu līdzspēlētāju, bet kad Augstkalns katru reizi

izvairījās no sastapšanās ar viņu, tad viņa to vairs

neiespēja uzskatīt par nejaušu atgadījumu un brie-

smīga šaubīšanās sāka saplosīt viņas sirdi. Vēlāk

gan viņš atkal šad un tad garām iedams kādu vārdu

ar viņu parunāja, tomēr tad nekas nebija manāms no

viņa senākās laipnības un to vakaru, kurš iz nabaga
meitenes prāta nekad nevarēja izzust, viņš ne minēt

nepieminēja. Visādi viņa nopūlēja savu drudzī sa-

kaltušo galvu, lai izdibinātu šīs piepešās pārvērša-
nās cēloni, bet viss bija veltīgi. Tikai reizām viņai
izlikās, kā kad Zadovska jaunkundze viņu ironiski

uzskatītu. Kā nazis tad ikreiz iedūrās viņas sirdī;
bet sūrā dzīve viņu jau no mazotnes bija mācījusi

apslēpt viņas jūtas. Viņa zināja, ka, ja kāds zems un

prasts bija iedrošinājies savas acis pacelt uz kādu

augstāku un šis viņam nicinādams atgrieza muguru,

tad pasaule tādam nelaimīgajam vis neparādīja līdz-

cietību, bet nicināšanu. Tādēļ ari viņa savu nelaimi

kā svētu noslēpumu apsargāja savā sirdī un tikai vi-

ņas tumšās, skumjās acis bija vienīgās, kuras no tās

kaut ko izpauda, kad tās mitru skatienu slepeni aiz

kulisēm sekoja katrai Augstkalna kustēšanai,
_

kurš
patlaban uz skatuves izrādīja kādu dedzīgu mīlestī-

bas skatu.

Turpretīm mājās, savā mazajā istabiņā, viņai
bieži pietrūka spēka, novaldīt savas skumjas, un līdz

ar pērlēm viņa ari dažu spožu asariņu iešuva savā

šuveklī.
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Ziediņa jaunkundze īsteni bija šuvēja. Šujamā
mašina bija vienīgais mantojums no viņas nelaiķes
mātes, ar kuru viņai vajadzēja uzturēt sevi un savu

mazo māsiņu. Bet šuvēju lielajā pilsētā bija tik

daudz un lielās konkurences dēļ darba alga nospie-
sta tik zema, ka viņa maz vien varēja nopelnīt un tā-

dēļ abām meitenēm daudz reižu trūka pat visvajadzī-

gākais. Beidzot viņa piestājās pie teātra par kori-

steni, lai savu māsiņu, kuru viņa tik ļoti mīlēja, iz-

sargātu no trūkuma un izsalkuma. Tomēr ari tur alga

nebija liela un no tās pašas vēl bija jātaisa vajadzīgie

kostimi; tā tad viņai cauru dienu vajadzēja sēdēt

pie šujamās mašinas, lai tikai varētu apmierināt visas

dzīves vajadzības.
Caur šo pastāvīgo rūpēšanos, nerimstošo dar-

bību mazās istabiņas smacīgajā gaisā viņai vaigi jau

sen bija nobālējuši; tagad, kad turklāt ari vēl slepe-
nas sāpes sāka grauzt viņas panīkušo veselību, tie

sāka manāmi iekrist un viņas rokas tapa dienu no

dienas vājākas, tā kā viņai pašai metās bailes, kad

tās uzskatīja. Augstkalna bučiņas, kuras tik ilgi bija

kaitušas uz viņas lūpām, beidzot likās ievilkušās vi-

ņas krūtīs, jo tur pastāvīgi iesāka kvēlot un klepus
sāka mocīt, no iesākuma viegls, bet pēcāk arvienu

stiprāks pieņemdamies un viņai gandrīz elpu aiz-

raudams, tā ka viņai bieži gribot negribot bija jāno-

stāj strādāt.

Bet tad viņa uzmeta acis uz mazo māsiņu, kura

vai nu bezbēdīgi rotaļājās, vai savā gultiņā mierīgi

dusēja, un viņa devās vēl jo čaklāki pie darba, ka-

mēr kādu dienu pēc grūta klepus viņai piepeši asinis

sāka plūst pa muti un viņa kā bez samaņas nokrita

no sava sēdekļa.
Atsauktais ārsts, viņu izmeklējis, taisīja it do-

mīgu ģīmi. Viņš noteica, ka viņa ne par ko vairs

nedrīkstot strādāt un ka viņai jāsargājoties no katras

uzbudināšanās; jo kad asiņu izplūdums atkārtošoties,
tad viņš ne par ko vairs negalvojot.^

Kad ārsts bija aizgājis, viņa sāpīgi pasmaidīja.

Ja viņa šim padomam paklausīja, tad cits posts drau-
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dēja, no kura priekš neilga laika ar lielām pūlēm bija
atgaiņājusies: bads un trūkums. Kas tad gan par
abām bārenītēm būtu gādājis, kad viņa vairs nebūtu

strādājusi? Stāvoklis, kurā reiz pēc mātes nāves

bija atradusies, bija tik briesmīgs, ka viņa tikai ar

drebuļiem to atminējās. Šīs domas viņai nedeva

mieru un tiklīdz kā viņa caur lietotajām zālēm bija
tapusi drusku labāka, tad viņa atkal bez mitēšanās

sēdēja pie savas šujamās māsiņas.

Teātrī ap to laiku sagatavojās uz Augstkalna
benefici. Visi teātra locekļi bija salikuši naudukopā,

par kuru viņam gribēja pasniegt kādu dāvānu par

piemiņu no viņa biedriem, kādēļ ari Ziediņa jaun-

kundze tika uzaicināta piedalīties. Bet vispāri no-

sarkdama viņa atvainojās, ka to neiespējot. Slimībā

viņa bija izdevusi pēdējo grasi un tā tad bija piespie-

sta atsacīties, kaut gan tik labprāt būtu piedalījusies.
Listē ieskatījusies, viņa redzēja, ka it visi bija zīmē-

juši lielāku vai mazāku zumu un ka viņa bija cienīgā,
kura atrāvās. Tas viņai bija vēl jo nepatīkamāki.
Vai tad viņa tiešām bija tik nabaga, ka nevarēja pa-

sniegt nekādu mīlestības zīmi tam vīram, kuru viņa
vēl arvienu tik karsti un sirsnīgi mīlēja?

Benefices diena beidzot bija pienākusi. Augst-

kalns jau bija saņēmis daudz lauru vaiņagu un dažā-

das dārgas dāvānas, kas pierādīja, cik liels viņa cie-

nītāju pulks, kad pēc ceturtā cēliena kapelmeistars no

orķestra viņam atkal kaut ko pasniedza. Kad publi-
kas applauss bija norimis un priekškars galīgi no-

kritis, viņš apskatīja, ko īsti bija dabūjis. Bija maza

balta papīra kastīte ar zīda lentu apsieta. Ziņkārīgi
viņš to attaisīja un bija gluži pārsteigts. Kastītes

iekšnuse bija glīti ar baltu zīdu i'zoderēta un tanī gu-

lēja balts, nupat kā izplaucis rožu pumpurs — vairāk

nekas; pat ne vizitkarte nebija pielikta klāt. Kādu

brīdi viņš brīnodamies to uzskatīja, nezinādams, ko

ar to iesākt; bet tad viņš pamanīja Zadovska jaun-

kundzi, kura uz viņu gaidīja, gribēdama dabūt zināt,
ko viņš saņēmis, un ātri niegāja viņai klāt.

„Skaties, kādu savādu dāvānu es nupat dabūju,"
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viņš vīpsnīdams teica. „Liekas, ka kāds taisni caur

tās vienkāršību manīm grib parādīt sevišķu cienī-

šanu. Bet lai tās nolūks būtu kāds būdams, es to uz-

skatu par jaukāko dāvānu, ar kuru šodien esmu ap-

balvots, un tādēļ pasniedzu to tevīm, kā savas mīle-

stības un augstcienības zīmi. Es zinu tikai vienas

krūtis, kuras šā nevainības zimbola cienīgas." To

teikdams viņš balto rozi piesprauda pie Zadovska

jaunkundzes krūts, kura lepni smaidīdama to at-

ļāva.

Viņš nemaz nepamanīja, ka viņu tuvumā pie ku-

lises Ziediņa jaunkundze stāvēja, tikpat baltu vaigu,
kā viņas drēbes, kurās viņa bija ģērbusies, jo pēdējā
cēlienā visām koristenēm vajadzēja parādīties kā eņ-

ģeļiem.
- It kā drudzī trīcēdama, viņa bija uzlūkojusi

Augstkalnu, kad viņš, kastīti saņēmis, to atvēra. Pie

viņa pēdīgiem vārdiem viņai izlikās, kā kad viņas

krūtis ar nazi kļūtu pāršķeltas; samaņa viņai zuda,

viņa ķērās ar roku pie kulisēm, gribēdama noturēties,

un pēdīgi bez spēka saļima pie zemes ...

Asiņu strāva izplūda pār viņas lūpām un nokrā-

soja viņas baltās drēbes sarkaniem laukumiem ...
Ārsts, kurš Ziediņa jaunkundzei bija piekodinājis,

lai sargājas no katras uztraukšanās, bija it pareizi

paredzējis. Jau pēc divām dienām viņa šķīrās no

šīs pasaules, • kurā bija piedzīvojusi tikai bēdas un

grūtības. —

Katrs aktieru dzīves pazinējs zinās, ka šie jautrie

ļautiņi reti kad cits par citu runā draudzīgu valodu,
kad spriež par viņu mākslas panākumiem; tomēr

tāds ari būs ievērojis, ka šī šķelšanās ir tikai ārīga —

vajadzības brīdī viņi pabalsta cits citu, ziedodami pat

savu pēdīgo kapeiku. Tas parādījās ari šoreiz. Kad

Ziediņa jaunkundzes bēdīgais stāvoklis teātra per-

sonāla starpā kļuva zināms, tad katrs steidzās sniegt

palīdzīgu roku, un tā kā priekš viņas pašas visa pa-

līdzība nāca par vēlu, tad kāds no ievērojamākiem

aktieriem apņēmās gādāt par viņas tagad pavisam

atstāto mazo māsiņu, kamēr citi sameta naudu, ar
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ko izrīkot bēres, pie kurām visi bez kaut kāda iz-

ņēmuma solījās piedalīties. Bēru izrīkošana tika uz-

ticēta Augstkalnam.

Tādēļ Augstkalns bēru dienā agrāk nekā citi ie-

radās Ziediņa jaunkundzes mazajā istabiņā. Kad balti

laķētais zārks zem viņa uzraudzības bija nostādīts

kādā paaugstinātā vietā starp puķēm un zaļumiem,
viņš piegāja pie istabas vienīgā loga un ieskatījās
sētā, kur līķa rati patlaban piebrauca. Nelaiķes mazā

māsiņa bija nostājusies viņam līdzās un, savā nevai-

nībā nekā nezinādama no nāves briesmām, jautri

pļāpāja, cik skaisti viņas māsiņa tagad dusot. No

līdzjūtības pārņemts, bērna vaigus noglaudījis, viņš
noiet lejā, apskatīties, vai citi vēl nenāk, jo viņam

vienam te metas it neomulīgi ap sirdi, kad viņš no

nejauši uz loga ieraudzīja kuplu rozi, kurai patlaban
skaists balts pumpurs bija izplaucis; tam līdzās pie

zara atradās zaļš stiebriņš, no kura, kā likās, otrs

pumpurs bija nogriezts. Viņš paņēma rozi rokā,
gribēdams to tuvāk aplūkot. Mazā meitene to pa-

manīja.

„Vai ne," viņa sacīja, „tā ir skaista puķīte.

Māsiņa viņu tik ļoti mīlēja un kopa. Bet svētdien,
kad tā bija uzziedējusi, viņa nogrieza balto pumpuru

un ielika to mazā kastītē. Un tad viņa tik ļoti rau-

dāja un aizgāja ar visu kastīti projām —"

Augstkalns vairs nedzirdēja, ko mazā tālāk ru-

nāja. Tagad viņš zināja, kas viņam bij dāvājusi
balto rožu pumpuru viņa beneficē, un zibeņa ātrumā

viņam iešāvās prātā Ziediņa jaunkundzes nosarkšana,
tiklīdz kā viņu laipni bija uzrunājis taī vakarā, kad

viņu bija nobučojis, un žēlās acis, kādām viņa viņu

pēc tam allaž bija uzskatījusi — viss, ko jau sen bija
aizmirsis. Un viņa jau ari bija atradusies tuvuma,

kad viņš viņas dāvānu bija atdevis citai, un tūlīņ pec

tā viņa bija pakritusi. To visu atgādādamies, viņš

nevarēja atgaiņāties no domām, ka viņš laikam nav

vis gluži bezvainīgs pie viņas agrās nāves un it ne-

vilšus viņam savādas jaudas uznāca, ka tur izdzisusi

sirds, kura, lai gan slepeni, tad tomēr varbūt viņu



193

patiesīgāki mīlējusi, neka lepna un augstsirdīga da-

ma, kuru bija turējis labāku nekā šo.

Viņš piegāja it tuvu pie nelaimīgās meitenes,

kura tik agri bija atstājusi šo pasauli. Tur viņa du-

sēja zārkā tāpat kā baltais rožu pumpurs toreiz pa-

pīra kastītē. Aizgrābts viņš noliecās un pēdējo reizi

noskūpstīja viņas bālo vaigu.
Bet kad sasalušie smilšu gabali bija apklājuši

balto, puķu virknēm rotāto zārku, un Augstkalns
viens ratos ar Zadovska jaunkundzi brauca atpakaļ
no kapsētas, tad vieglprātīgais vīrs atkal visu bija

aizmirsis un smējās un jokojās ar savu skaisto, at-

jautīgo līgavu.

1889. g.

Mūsu tēvam debesīs

Ziemsvētku stāstiņš

„Cik sveša manīm Rīga ir tapusi tanīs piecos

gados, kamēr to neesmu redzējis!" kāds slaiks, lielā,
smalkā kažoka ietinies kungs sacīja uz savu drusku

mazāko, tāpat ģērbušos otru biedri, ar kuru pa kādu

apsnigušu priekšpilsētas ielu lēni soļoja uz lekšrīgas
pusi. „Taisnību sakot, es tagad nemaz nevaru pateikt,

uz kuru pusi mums īsteni jāiet."
„Tad es esmu drusku labāks ģeogrāfs," otrais

smiedamies atteica. „lesim tikai taisni pa šo ielu.

kuru vienkāršā valodā sauc par Suvorova ielu, tā

mūs droši novedīs uz Vērmaņa dārzu un tad jau
vairs nevar maldīties. Tu, kā liekas, uz Rīgu maz

esi domājis, ka to jau tik pilnīgi esi aizmirsis."

„Tā domādams tu manīm dari netaisnību. Tikai

gluži bezsirdīgs cilvēks var aizmirst savu dzimteni:

kas aizmirst savu dzimteni, tas aizmirsīs ari savu

tēvu un māti, savu tautu un tēviju. Bet Rīga manīm

ne tikai tādēļ vien allaž bijusi mīļā piemiņā, ka te

esmu piedzimis un uzaudzis, ari tas apstāklis, ka

teitaņ mani krietnie labdari dzīvo, kuri mani, sava

šveicera dēlu, kad pēc vecāku nāves biju gluži at-
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stāts bārenīts, tā sakot, uzņēma savā familijā, mani

uzaudzināja un izskoloja kā savu pašu bērnu, ari tas

mani svešumā arvienu piespieda domāt uz Rīgu.
Tu pazīsti manu bērnības likteni, jo esmu tevīm to

izstāstījis."

„Ja, es zinu: tavs labdaris ir bagātais tirgotājs

Velenbergs, kuram pieder lielais nams aiz esplanā-
des. Un ja nemaldos, tad tavs pirmais gājiens pēc
iebraukšanas Rīgā tagad būs pie viņa."

„Tu uzminēji. Es gribu viņam pateikties par visu,
ko viņš priekš manīm darījis, un rādīt, ka esmu bijis

viņa labdarības cienīgs. Kad biju izstudējis par in-

ženieru, tad viņš apsolījās manīm tepat Rīgā gādāt
vietu. Bet mans dzimums un latviskais vārds, Fricis

Līdaks, viņam neatļāva izpildīt šo solījumu, jo kā

ari tu būsi piedzīvojis, tad mūsu Baltija ir tikai ap-

gādības institūts ārzemniekiem un šejienes vāciešu

dēliem, mūsu tautas dēliem sava laime jāmeklē sve-

šumā. Redzēdams, ka visas viņa pūles gluži veltī-

gas, Velenbergs beidzot mani pietiekoši apgādāja ar

naudu un aizsūtīja Uz lekškrieviju. Tur es ilgu laiku

bez kādiem panākumiem maldījos apkārt, kamēr

priekš trim gadiem uz Volgas sastapu tevi, kas te

Rīgā biji mans studiju biedrs un vienīgais draugs.
Tu manīm stāstīji, ka tevīm zināma laba pelņa pie

kāda dzelzsceļa būves, ja tikai iesākumam būtu kāda

zuma naudas. Es rakstīju tūlīņ Velenberģim, kas ari

nekavējās manīm izpalīdzēt — mūsu kopīgais veikals

laimējās un tagad esmu vīrs uz kājām. Tu to, sapro-

tams, jau visu zini, bet es to allaž pieminu, lai nekad

nepiemirstu, cik daudz pateicības viņam esmu pa-

rādā."

„Ja, ari es nedrīkstu piemirst, cik daudz patei-
cības tevīm esmu parādā." —

„Ciet klusu! Ko tu runā niekus!" otrs pārtrauca.
„Tas tā izklausās, kā kad to būtu pieminējis, lai tevīm

atgādinātu tavu pateicību —"

„Un ta jo projām, un ta jo projām! Ja jau, ja!
Šo sprediķi es jau protu no galvas. Nu apmierinies,
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turpmāk es pret tevi gribu būt tik nepateicīgs, cik

vien iespējams."
„Tad tu mazākais nebūsi tik garlaicīgs, kā tagad.

— Bet ko tevīm gribēju teikt. Esi tik labs, mīļo
Artur, un atvaino mani šovakar pret saviem vecā-

kiem, ja varbūt nepāreju mājās. Velenberģis mani

šovakar bez šaubīšanās paturēs pie sevis."

„Tā! tā! Nu, es domāju, Velenberģis pats pie

tā varbūt nebūs tik daudz vainīgs, kā viņa meita,
skaistā Elize."

„Ko tad tu no tā zini?"

„Tu jau pats manīm neskaitāmas reizes esi stā-

stījis, cik viņa laba, skaista un piemīlīga, tā ka jau
bieži esmu vēlējies, iepazīties ar šo eņģeli. Un ta-

gad tu prasi, ko es no tā zinu! Ej, ej, tu lišķi! To

tu manīm nekad neiestāstīsi, ka šie dedzīgie vārdi,
kādiem viņu allaž esi aprakstījis, nav gaiša liecība,
ka viņā esi iemīlējies."

„Mīļais draugs, neņem par ļaunu, bet šoreiz tu

esi drusku pārskatījies, maniem vārdiem pielikdams
šādus motivus. Es domāju, ka tas nav nekāds brī-

nums, kad par sava labdara vienīgo meitu, kura tur-

klāt vēl pret mani izturējusies kā īsta māsa, runāju
tikai labu. Tā tad tu redzi, ka mani uz to pamudinā-

jusi varbūt tikai pateicība un nevis mīlestība."

Es negribu ar tevi ķildoties; bet es varētu gan-

drīz derēt, ka mums varbūt šoreiz pat uz Krieviju

atpakaļ ceļojot ieradīsies kāds ceļa biedrs, kuru
vienkāršā valodā nosauks par tavu sievu Elizi. Tu

zini, ka caur savu vārdu, Eņģels, piederu pie debesu

apdzīvotājiem, kuri tādas lietas paredz jau iepriekš,
jo visas laulības tiek slēgtas debesīs."

„Tu joko," garākais kungs, kurš pats bija no-

saucies par Frici Līdaku, neviļus drusku nosarkdams

atteica. „Pat ja neievēro to, ka es nekad neuzdroši-

nātos savas acis pacelt uz bagāto Velenberģa vienīgo

meitu, tomēr ir ļoti smieklīgi, pavisam uz tādām lie-

tām domāt. Priekš pieciem gadiem es Elizi atstāju

kā sešpadsmit gadus vecu skuķi, pa to laiku viņa jau

būs apprecējusies; un tagad droši ne domāt nedomā,
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kādas muļķības mans citādi gluži prātīgais draugs
mēģina mamm ieperināt galvā."

„Pateicos par komplimentu. Nu, gan jau redzē-

sim, kuram no mums taisnība. Viena lieta manīm

turpretī jau tagad gluži skaidra, proti, ka manīm pa

svētkiem no tevis būs maz prieka. Ja, ko tur lai

dara! Draudzībai jāuzupurējas mīlestībai —ak tā,
piedod! — es gribēju teikt: pateicībai. Bet pēc
svētkiem tu jel mani pavadīsi uz Kurzemi pie mana

brāļa, kā jau norunāts?"

«Saprotams."

„Kad tevi jupis! Skaties nu, es to vēstuli, kurā
viņam pieteicu mūsu viesošanos, esmu piemirsis mājā.
Un šodien tā jāizsūta, citādi tā nenoiet laikā."

„Esi bez bēdām, es to iebāzu kabatā. Te tā

ir — šie."
„A, tas ir labi! Ne, ne, paturi tu to. ledams tu

to vari iemest kādā pasta šķirstiņā. Manīm jau, kā

tu to zini, ir ieradums, vēstules nedēļām nēsāt ka-

batā. — Bet te mums jāšķiras. Nu, vēlu tevīm prie-

cīgus svētkus! Bet to tevīm saku: nesadedzini tikai

savu sirdi pie tām spožajām zvaigznēm, kuras vien-

kāršā valodā sauc par Elizes jaunkundzes acīm."

Smiedamies viņš atvadījās, pasauca fūrmani un

aizbrauca uz lekšrīgu, kamēr Fricis Līdaks ātriem

soļiem iegriezās gar Vērmaņa dārzu uz Esplanādes
pusi.

Kādā ielas stūrī viņš ieraudzīja zaļo pasta šķir-
stiņu un, atminēdamies savu vēstuli, tūlīņ piegāja

tam klāt. Šķirstiņa virsū aiz vāciņa gulēja kaut kas

balts. Vai tas bij sniegs vai papīrs? Viņš pieliecās,
lai pārliecinātos, kas tas gan varētu būt. Patiesi tā

bija vēstule, kuru asais vējš, kas drāzās ap

stūri, jau bija apklājis plānu sniega kārtu. Domā-

dams, ka tā tumsā caur pārskatīšanos nokritusi ga-

ram, viņš paņēma to un, savu vēstuli iemetis, gribēja
ar svešo darīt to pašu, te viņš neviļus pamanīja, ka

uz tās nebija pastmarkas un tādēļ to aplūkoja drusku

tuvāk. Adrese bija no neveiklas, kā likās, bērna

rokas rakstīta; tā sastāvēja tikai no trim vārdiem
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un tomēr bija tik ērmota, kādu gan reti atradis. Lie-
liem burtiem tur stāvēja rakstīts: „Mūsu tēvam de-

besīs". Brīnodamies Fricis vēstuli apskatīja no vi-

sām pusēm. Ar kādu nolūku tā gan bija rakstīta?

Vai to bija darījusi bērna vientiesība vai nedarbība?

Saprotams, ka vēstuli ar šādu adresi nevarēja mest

šķirstiņā, jo uz apzīmēto vietu līdz šim vēl negāja ne

pasts, ne telegrāfs; bet iz tās satura varbūt varēja
dabūt zināt, kas to rakstījis un kādēļ tas darīts; tā-

dēļ Fricis tāļāk iedams to atplēsa un sāka lasīt. At-

skaitot nepareizības interpunkcijā un rakstībā, tās

saturs skanēja šādi:

„Mīļais tēvs!

~Tu laikam .gan nemaz vairs nemīli savu mazo

„Rūdi, kuru tu arvienu nosauci par savu dēliņu, jo
v „nekad es vairs nedabonu tādas smukas paijiņas,

„kā senāk, kad dzīvojām lielajā namā. Kādi smuki

„zirgi un rati manīm toreiz bija! Bet no tā laika,

„kad tu no mums aizgāji, viss ir citādi. Mēs tagad

«dzīvojam mazā mājiņā, kur viss tik tumšs un ne-

smuks. Mans vienīgais prieks teitan ir, kad mā-

„siņa stāsta, cik jauki esot debesīs, kur tu dzīvojot;

„bet kad viņa saka, ka tu nekad vairs nepārnāk-
„šot, tad manīm katru reizi rūkti jāraud. Vakaros

„gulēt iedams es arvienu noskaitu lūgšanu: „Mūsu
„tēvs debesīs", un māsiņa teic, ka viss tas piepil-

dīšoties, ko es sirsnīgi lūgšot. Tādēļ es tagad

„esmu tik bēdīgs un domāju, ka tu mani vairs ne-

„mīli, jo uz izgājušiem ziemsvētkiem es lūdzu tik

sirsnīgi, lai zem egles būtu smuki svina zaldāti,

„kādi ir Rāmlera bērniem, bet ziemsvētku vakarā

„es nedabūju pat ne eglītes. Mūsu istabiņa bija tik

„tumša, vienīgais gaišums, kas tanī iespīdēja, nāca

„no Rāmleru logiem, kur liela egle bija aizdedzi-

nāta. Ar dvašu es atkausēju ledus puķes no mūsu

„loga rūts un žēli noskatījos, cik jaukas lietiņas citi

„bērni dabūja. Kad es māsiņai prasīju, kāpēc mēs

«nededzinām eglīti, tad viņa glaudīja manīm vai-

„gus un sāka raudāt, tā ka manīm ari vajadzēja
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„līdzi raudat Mīļais tēvs, es nemaz nezinu, ko

„mes gan butum ļauna darījuši, ka tu par mums

„vairs neliecies ne zinot. Māsiņa šuj cauru dienu;

„es ari esmu čakls un paklausīgs: viņa māca ma-

„nīm lasīt un rakstīt un to jau es it skaidri protu.
„Bet varbūt tu nemaz nezini, kā mums tagad klā-

jas, tādēļ rakstu tevīm un lūdzu it mīļi, uz ziem-

svētkiem priekš sevīm mazu eglīti ar svecītēm,

„āboļus, zeltītus riekstus un kādu zirdziņu — vai-

rāk es negribu. Bet māsiņai tevīm jādāvā jauns

„kažoks, kāds viņai senāk bija; viņa tagad arvienu

„ir tik bāla un, darbu aiznesusi, katru reizi pārnāk
„drebēdama savā plānā mētelītī — nudien, tevīm

„būtu žēl, ja tu viņu redzētu! Un vai ne, tagad tu

„paklausīsi manu lūgumu? Tu jau arvienu biji tik

„labs! Ja tu pats nevari pie mums nākt, tad tu jau

„to visu vari atsūtīt, tāpat kā Rāmlera bērniem, ku-

„riem krustmāte no Krievijas daudz ko atsūta. Par

„to tevi jau iepriekš daudz reižu nobučo

Tavs Rūdis."

Vēstuli izlasījis, Fricis domīgi kratīja galvu.
„Hm! ērmota vēstule," viņš pats pie sevis ru-

nāja. „Tāds iedoms, uz debesīm rakstīt vēstuli, tikai

var rasties kāda nevainīga bērna fantāzijā, kas savu

mirušo tēvu pārmaina ar debesu tēvu. Un nabaga

zēns patiesi no savas vēstules cerē kādu panākumu.
Žēl, ka viņš nav pielicis savu adresi, tad būtu it viegli,

pa daļai izpildīt viņa lūgumu. Tā manīm, saprotams,

nekas cits neatliek, kā vēstuli uzglabāt kā kurio-

zumu."

Viņš salocīja vēstuli un iebāza to kabatā. Tikai

tagad viņš pamanīja, ka.pa tam bija pārgājis pāri pār

Esplanādi un atradās netālu no Velenberģa nama.

Kādas priecīgas jūtas viņu piepeši pārņēma, atkal

redzot to vietu, kur bija pavadījis savu laimīgo jau-

nību! Viņš pacēla acis uz augšu un skatījās, vai pie

logiem nepamanīs kādu pazīstamu vaigu. Bet visa

logu rinda bija tukša, tanī nebija redzams nekas vair

rak, kā tikai tumšie priekškari; tomēr ari šie nedzī-
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vie priekšmeti viņu likās apsveicinām kā veci pa-
zīstami.

Pirmīt viņš bija runājis tik vienaldzīgi, kad Ar-

turs bija pieminējis vina senāko rotaļu biedreni

Elizi, bet tagad, pie durvīm piezvanot, vina sirds it

stipri pukstēja: vai vina patiesi vēl nebūtu apprecē-

jusies, par ko nupat bija izsacījis šaubīšanos, un ja
tā būtu, vai viņa gan priecāsies par viņa ierašanos.

Lielās durvis bez trokšņa atdarījās. Vecs vīrs,
šveicera livrejā, viņu ielaida augstajā, drusku pa-

tumšajā priekšnamā, kurā platās, tepiķiem apklātās
trepes atradās. Atkal atmiņa iz pagājušiem laikiem!
Cik bieži šis pats sirmgalvis senāk viņu kā brašu

studentu slepeni naktī nebija ielaidis pa šīm durvīm,
lai viņa audžu tēvs nedabūtu zināt, ka tas tik vēlu

pārnācis no komersa. Bet tagad, kā likās, vecis viņu

vairs nepazina.

„Ko jūs vēlaties?" vecis prasīja.

„Bet Šiliņ, vai tad tu manis nepazīsti?"

„Nē, cienīgs kungs, es neatminos."

„Ej nu! tu vairs neatmini Frici — studentu

Frici!"

„Ko? jus esat Friča jaunskungs!" vecis rokas

sasizdams iesaucās. „Patiešām! Skaties nu! Kas

par staltu kungu. Un jūs tūlīņ pazināt veco Šiliņu?
Nudien, jums es būtu varējis simtu reiz krustiem

šķērsām iet garām, bet jūs es nebūtu pazinis. Ja, ja,
kā tie laiki paiet un viss pārgrozās!"

Vecais šveicers nopūtās.

„Tu, kā liekas, nemaz nepriecājies par manu

pārnākšanu."

„Kā nu ne, jaunskungs, kā nu ne — bet —"

„Kas par bet! Vai kungi varbūt nav mājās?"

„Kungi ir gan mājās," vecis atteica, berzēdams

savu gludi noskūto smakru, kā kad nejustos visai

omulīgs; „bet tos kungus jūs jau laikam nemeklē-

jat —"

„Tos ne! Kādus tad?"

„Jūs laikam meklējat Velenberģus —"
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„Nu, pats par sevi saprotams! Bet kāpēc tu tik

ērmoti prasi?"

„Tā tad jūs nekā nezināt?"

„Nē. Vai tad te kas sevišķs noticis? Vairāk

nekā divu %adu laikā es no šejienes neesmu dabūjis
nekādas zinas. Stāsti jel! Tu mani gluži sabaidi!"

„Tas ir bēdīgs stāsts, mīļais jaunskungs. Esmu

vecs, vienkāršs vīrs un nemaz nezinu, kā lai ie-

sāku —"

„No Dieva puses! runā jel!"

„Velenberģus jūs vairs te neatradīsat."

„Te ne! Kur tad? Vai viņi varbūt aizceļo-
juši?"

„Ta jau nebūtu nekāda nelaime. Bet labāk es

jums to izstāstīšu no iesākuma līdz galam. No tā

laika jau pagājuši gandrīz divi gadi, bet viss briesmī-

gais notikums manīm vēl tik gaiši stāv priekš acīm,

kā kad tas tikai šodien būtu atgadījies. Kādā rītā

agri es atrados koridorā, kad cienīgā kundze manīm

ātri pagāja garām un iegāja kunga rakstāmā istabā,

Tūlīņ pēc tā no turienes atskanēja skaļš briesmīgs
kliedziens. Nekā laba neparedzēdams, es steidzos

iekšā, jo kungs jau kādu laiku bija izlicies visai ēr-

mots, bet to, ko tur redzēju, to es tomēr nebiju sa-

gaidījis: cienīgā kundze gulēja uz grīdas krampjos
un kungs sēdēja savā atzveltnes krēslā salts un

stīvs — viņš laikam jau nakti bija nomiris. Viņa
priekšā uz galda es atradu šo pudelīti, kuru tūlīņ pa-

ņēmu pie sevis —"

„Ģifts!" Fricis iesaucās, mazo pudelīti ar šau-

šalām apskatīdams. „Bet kāpēc tad? Augstais Dievs!

Es nemaz nesaprotu, kādēļ Velenberģa kungs

būtu —"

„To es ari tūlīņ nevarēju sajēgt, bet drīzi viss

izskaidrojās. Ārsti teica, ka kungs nomiris ar trieku.

Bet tikko vēsts par viņa nāvi bija izplatījusies pa pil-
sētu, kad kantorī ienāca vekseli, kurus nevarēja sa-

maksāt
— Velenberģa firma bija bankrotējusi. lekam

kungs bij paglabāts, jau viss tika aizzēģelēts un no

parādniekiem noņemts. Cienīgā kundze, kura vēl
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nebij izveseļojusies, to dzirdēdama, no jauna dabūja
krampjus un pēc īsa laika ari viņa jau gulēja zārkā.

Tās bija briesmīgas dienas. Te viss gāja pa kaklu,

pa galvu. Cienīgā jaunkundze bija tik bāla, kā kad

ari būtu nomirusi; tomēr viņa bija vienīgā, kas vēl

zināja, ko darīt."

„Tas ir briesmīgi! Un kur viņa tagad atrodas?

Saki manīm tikai to, lai varu steigties pie viņas."

„To es diemžēl ari nezinu. Pēc bērēm viņa lika

atsaukt fūrmani, iesēdās līdz ar mazo jaunkundziņu
kamanās un aizbrauca. Uz manu vaicājumu, uz ku-

rieni viņa brauks, viņa manīm atbildēja: uz Krie-

viju! saki to visiem, kas pēc manis prasa. Es do-

māju, ka viņa uzmeklēs jūs; bet to viņa, kā tagad

redzu, nav vis darījusi. Dievs zin, kur mūsu nabaga

jaunkundzīte atrodas, un kā viņai klājas! No še-

jienes viņa paņēma tikai to līdz, kas bija mugurā.

Viss tika pārdots; bet ar to vēl nebūt nepietika sa-

maksāt visus parādus. Ari nams pārgāja cita rokās

un es paliku pie jaunā kunga par šveiceri, bet tādu

labu kungu, kā Velenberģi bija, es nekad vairs neat-

radīšu."

„Ak Dievs! ak Dievs!" Fricis gluži satriekts sa-

cīja. „Mani labdari tik briesmīgi beigušies, viņu

bērns izstumts pasaulē viens un bez palīdzības un

es no tā nekā nezināju!"
Nelaimes vēsts bija nākusi tik negaidīta, ka

viņš jutās piespiests, uz acumirkli pieslieties pie

priekšnama sienas, jo viņam bija tā ap sirdi, kā kad

piepešs sitiens viņu pilnīgi būtu satriecis. Skumju
prātu viņš tagad uzlūkoja trepes, pa kurām nupat

bija gribējis tik jautri steigties augšā. Viss, viss, uz

ko viņš tik ilgi bija priecājies, vienā acumirklī bija
izgaisis! Beidzot viņš aizlika roku priekš acīm, jo

viņš sajuta, ka karstas asaras spiedās starp viņa acu

plakstiņiem.
Vecais Šiliņš bēdīgi kratīja sirmo galvu. Klusu-

ciezdams viņš godāja jaunā vīra sāpes.

„Ja, jaunskungs," viņš pēc kāda brīža nopūzda-
mies sacīja, Jums nu gan tagad bēdīgi ziemsvētki.
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Bet neņemat par ļaunu, ka jums tik piepeši pateicu

šo nepatīkamo vēsti. Esmu vecs, vienkāršs vīrs un

neprotu tādas lietas ietērpt vārdos, kas nedara tik

lielas sāpes, kā mācīti cilvēki to mēdz darīt. Vai ne,

jūs manīm par to nedusmosat?"

„Nē, nē, mīļo Šiliņ," Fricis saņemdamies atteica,

„tu vari būt gluži bez bēdām. Es tevīm pateicos, ka

tik prātīgi esi gādājis, lai par Velenberģa kunga nāvi

nekādas nelabas domas neizceltos. Šo pudelīti es

paturēšu par piemiņu. Tagad mana sirds par daudz

pilna, lai no tevis par visiem šiem bēdīgajiem notiku-

miem varētu izprasīt kādas sīkākas ziņas; manīm jā-
iet laukā, varbūt ka saltajā gaisā drusku varēšu ap-

mierināties. Bet priekš aizceļošanas uz Krieviju, es

vēl pienākšu pie tevis; tad tu mani aizvedīsi uz ka-

piem, kur mani labdari dus. Varbūt, ka tu ari kautko

zināsi, caur ko manīm būs iespējams, uzdabūt Elizes

jaunkundzes pēdas. Tagad dzīvo vesels!"

Viņš spieda vecajam šveicerim roku un skumju

prātu atstāja namu, kurā priekš maza brītiņa tik

priecīgām jūtām bija iegājis.
Bez mērķa viņš klejoja apkārt pa cilvēku pilna-

jām ielām, pat neievērodams to, ka uz trotuāra sa-

dūrās drīz ar vienu, drīz ar otru gājēju, un ielas vidū

reizēm gandrīz tika pārbraukts. Viņš domāja, ka

viņu tagad uz mūžu pazaudējis. Krievija bija liela —

kā viņu tur atrast? Un ja tas ari izdevās, ko tas

viņam tomēr būtu līdzējis? Vai tas, ka Elize savās

bēdu dienās nebija griezusies pie viņa, ja, viņam pat

nebija ziņu laidusi, nepierādīja diezgan gaiši, ka viņa

no viņa nekā negribēja zināt.

Viņš nezināja, cik ilgi tā bija staigājis un kur

īsteni atrodas. Beidzot viņš kādā pašaurā ielā ietika

lielā ļaužu drūzmā, kurai viņš tāpat bez nolūka se-

koja, kamēr uz reizi acis paceldams ieraudzīja, ka

viņa priekšā atrodas uz rātsnama laukuma uzceltas

ziemsvētku pārdotavas ar visiem tiem raibiem nieci-

ņiem, kuri viņam iz bērnu dienām tik labi bija pa-

zīstami. Bet kas viņam tagad tur bija darāms
L

kur

priecigi cilvēki drūzmējās, lai savējiem vel pēdīgajā
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brīdī pagādātu kādu ziemsvētku dāvānu; tos, kuri
viņam bija bijuši mīļi, viņš nupat bija pazaudējis.

Viņšatri apgriezās apkārt, tā ka ar sparu uzskrēja
virsu kādam kungam, kurš viņam uz pēdām bija se-

kojis.
«Atvainojat!" viņš teica, savu pretinieku nemaz

neuzskatīdams un gribēja tūlīņ aiziet.

„Ko! Frici — tu teitan!" otrais, kurš nebija nekas

cits, kā viņa draugs Arturs, no kura priekš pāris
stundām pie Vērmaņa dārza bija šķīries, pārsteigts

iesaucās.

Fricis, kurš pa tam.jau pāris soļus bija pagājis

uz priekšu, atgriezās atkal atpakaļ.
„No Dieva puses!" Arturs, viņam ģīmī ieskatī-

jies, iesaucās. „Cilvēks, kāds tad tu izskaties! Kas

tevīm ir noticis? Vai tu Velenberģus neatradi mā-

jās, ka jau tik drīzi esi aizgājis projām?"

„Es viņus neatradu un ari nekad vairs neatra-

dīšu."

„Un kādēļ ne? Kas tad noticis?"

„Liela nelaime, no kuras manīm nebija ne jau-

smas. Ak, Artur, tu nemaz nevari iedomāties, ko es

pēc tam, kad šķīrāmies, esmu dabūjis dzirdēt!"

„Nu, tad izstāsti manīm visu. Lūk, pa šo šauro

vientulīgo ielu, pa kuru tikai reti kāds cilvēks staigā,
mēs varam šurp un turp iedami izrunāties, bez kā

mūs kāds traucētu. Atvieglini savu sirdi, un ja manīm

tikai būs iespējams, tad tevīm visiem spēkiem pa-

līdzēšu."

„Es tevīm pateicos," Fricis teica, viņam roku

sniegdams; „bet manīm nekāda cilvēku vara vairs

nespēj palīdzēt." Un vienumēr vēl drusku trīcošu

balsi viņš tagad savam draugam izstāstīja visu, ko

no vecā šveicera bija dabūjis dzirdēt.

„Nabaga draugs!" Arturs līdzjūtīgi sacīja, _kad
Fricis bij beidzis; „tas priekš tevīm ir visai bēdīgs

ziemsvētku pārsteigums. Es tevi no visas sirds no-

žēloju. Bet visiem nožēlošanas vārdiem pie notiku-

šās lietas nekā vairs nevar pārgrozīt. Mēs tikai va-

ram novēlēt, lai Dievs nelaiķiem piešķir vieglu dusu.
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Turpretim viņu meita, Elizes jaunkundze, mums jā-
meklē rokā. Ja viņa, kā tu saki, atrodas Krievijā,
tad tevīm varu apsolīt, ka viņu drīzumā uziešu, jo, kā

tu pats zini, manīm Krievijā ir ļoti daudz pazīstamu,
kuri ieņem ievērojamas vietas. Pie šiem es griezī-
šos un tā mēs viņu it viegli dabūsim rokā."

„Lai Dievs dod, ka tevīm izdotos! Caur to tu

izpelnītos manu mūžīgu pateicību. Tiešām, manīm

nebūs neviena priecīga acumirkļa, kamēr nebūšu da-

būjis zināt, kur manu labdaru bērns palicis."

„To es ticu. — Saki manīm, uz kurieni tu priekš
mūsu satikšanās gribēji iet?"

„Uz mājām."
„Hm! — Manīm būtu cits priekšlikums. Vai ne,

tu ne par ko negribētu būt egoists?"

„To tu manīm prasi?!"
„Nē, nē, tevīm nav iemesla ļaunoties. Es tikai

gribēju sacīt, ka tu tādēļ, lai pats netraucēts varētu

padoties savām bēdīgām domām, negribēsi citiem iz-

jaukt visu prieku. Un tas bez šaubīšanās notiktu, ja

tu šinī bēdīgā stāvoklī pārietu mājās un maniem ve-

cākiem visu izstāstītu. Vai ne, to tu pats atzīsi?"

„Tevīm taisnība. Es viņiem nekā neteikšu. Bet

vai manīm būs iespējams, no sava vaiga aizdzīt visas

bēdīgās ēnas, to es nevaru apsolīt."
„Tādēļ es tevi gribēju uzaicināt, pirms pārieša-

nas līdz ar mani krietni izstaigāties pa ziemsvētku

tirgu. Savas darīšanas nobeidzis, es tūlīņ steidzos

šurp, jo mani kā dzītin dzina uz to vietu, kur kā

bērns vai simtas reizes esmu staigājis. Tu mani var-

būt vēl tagad turēsi par bērnu, kad tevīm saku, ka

svešumā ļoti bieži esmu ilgojies, atkal redzēt šīs ap-

snigušās būdas, kurās izstādītās lietiņas jaunībā mana

sirdī allaž modināja tik dažādas jūtas: kanbu,_ ie-

gūt to, kas manīm sevišķi bija paticis, un skaudību,
kad redzēju, ka bagāto ļaužu bērni dabūja visu to,
ko es tikai varēju vēlēties. Es ceru, ka ari tevi šis

gājiens drusku pajautrinās. Ja tu mani drusku mīli,
tad tu ari nekavēsies, paklausīt manam uzaicināju-
mam."
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Fricis drusku pārdomāja.

„Nu, labi," viņš tad sacīja, „dari ar mani šodien

ko gribi."

„Un kā ir ar manu vēstuli?" Arturs tālāk ejot
iesāka. „To tu laikam pilnīgi būsi piemirsis."

„Nē, to es jau turpu iedams iemetu šķirstiņā.
Bet tavs jautājums manīm atgādina šo vēstuli, kuru
pie tā atradu un par kuras ērmotumu ari tevīm būs

jābrīnās."

„Vai tu zini," Arturs vēstuli izlasījis sacīja, „tas
ir vēl daudz prātīgāki. Mēs ieradīsimies tur un ap-

dāvināsim mazo rakstītāju kā Dieva sūtīti vēstneši,

jo to tiešām var uzskatīt par augstāku nolēmumu, ka

šī vēstule nākusi mūsu rokās. Nudien, tas būs piedzī-
vojums, kas tevīm visvieglāki izklīdinās visas bēdī-

gās domas."

„Ja, ja, bet tu tikai piemirsti, ka tur nav nei

vārda, nei adreses, kas mums palīdzētu atrast šīs vē-

stules parakstītāju."
„Nu, tas jau it viegli panākams. Te ir gluži

skaidri redzams, ka mazais Rūdis ar savu māsu, kura
liekas būt šuvēja, dzīvo vienā namā vai sētā ar kādu

Rāmlera kungu. Es iešu tūlīņ pie adrešu galda ap-

vaicāties, kur cilvēki ar šādu uzvārdu dzīvo, un pēc
šīs adreses nenāksies grūti, uzdabūt to, ko meklē-

jam."

„Un to es gan nebiju domājis, bet —"

„Kas par bet! Līdz tam, kamēr pie mums iede-

dzinās eglīti, laika diezgan visu izdarīt. Es iešu uz

policiju, tu pa tam še ziemsvētku tirgū iepērc, kas

vajadzīgs; kad būšu atnācis atpakaļ, tad paņemsim

fūrmani un aizbrauksim uz Daugavmalu, iegādāties
skaistu eglīti. Es tevīm saku, tas būs joks, kādu reti

var piedzīvot, un es jau par to iepriekš kā bērns prie-

cājos. Tu ari pats būsi gluži laimīgs, ja varēsi apļai-
mot kādu nabagu bārenīti, kuram varbūt bijis tāds

pats liktens, kā tavai mīļajai Elizei. Nāc tikai, nāc!..."

Kādā šaurā, četrstūrainā priekšpilsētas pagal-
mā, kuru ielas pusē stalts nams, brūnā eļļas krasa

iežogoja un uz pārējām trim pusēm augsts dēļu žogs
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atradās, kādas Rīgā mēdz saukt par maikām. Kaut

gan abu māju iedzīvotāji bija vistuvākie kaimiņi,
tad tomēr starp viņiem nekāda satiksme nepastā-

vēja, par ko, saprotams, nebūt nevarēja brīnīties; jo
lielās mājas logos ieskatoties vien jau varēja redzēt,
ka tur bagāti ļaudis mīt, turpretī mazajā maikā, kura
sastāvēja tikai no divām istabām un kopīga, sadrupu-
šiem ķieģeļiem izbruģēta ķēķa, gluži nabadzīgi ļau-
dis dzīvoja: vienā istabā veca mazgātāja, otrā vēl

gluži jauna šuvēja ar savu mazo brālīti. Bet klusās

mājiņas iedzīvotājas acīmredzot to nebūt nesajuta kā

kādu zaudējumu — viņas strādāja tikuši katra savu

darbu un nelikās ari no savas puses par lepnajiem

kaimiņiem ne zinot.

Agrais ziemas vakars jau tuvojās. Šuvējas na-

badzīgi ierīkotajā, bet visai rūpīgi un glīti uzkoptajā

istabiņā, kurā jau sāka mesties krēsla, gadus devi-

ņus vai desmit vecs zēns, ļoti bālu vaidziņu, pie loga
stāvēja un ilgodamies lūkojās laukā uz apsnigušo
sētsvidu, kuru krustiem un šķērsām izžautā veša pa

lielākai daļai aizkrustoja. Viņa māsa jau ap pusdienas
laiku bija aizgājusi ar darbu, kuru, visu pagājušo

nakti šūdama, tikko bija pabeigusi, un nebija vēl

atpakaļ nākusi, kaut gan bija solījusies drīzi vien pār-

nākt.

Beidzot mazais viņu ieraudzīja pa sētsvidu nā-

kam un gavilēdams izskrēja viņai pretīm.

„Ak, tas ir labi, ka tu reizi pārnāci!" viņš sauca,

pie viņas drēbēm pieķerdamies.

„Vai tad tu mani tik ļoti gaidīji?"

„Ak, tik ļoti! Katru reizi, kad tevis nav mājas,

es esmu tik noskumis. Bet nu es atkal esmu prie-

cīgs."

Klusuciezdama viņa nobučoja mazā zēna pieri

un, rokas viņam ap kaklu apķērusi, iegāja istabā, kur

viņa tagad klusuciezdama nolika cepuri un mēteli.

„Vai tu esi dusmīga, mīļā māsiņ?" mazais pie

viņas pieglauzdamies vaicāja.
„Nē, nē, Rūdiņ! Es tikai esmu ļoti bēdīga, ka tu
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uz manu pārnākšanu gluži veltīgi esi priecājies. Tu

jau zini, ka šovakar ir ziemsvētku vakars un ka visi

labi un paklausīgi bērni tad tiek apdāvināti — bet

tevīm es nekā nevarēju pārnest," viņa sacīja, kamēr

asaras spiedās viņai acīs.

«Tādēļ tu nedrīksti noskumt," mazais kā liels

cilvēks viņu mierinādams teica. „Es priecājos par

tavu pārnākšanu, kad tu ari nekā nepārnesi, tu jau
esi tik mīļa un laba! Bet kas zin, vai es šodien tomēr

vēl nedabonu ziemsvētku dāvānas un tu ari. Saki

manīm tikai, cik ilgs laiks paiet, kamēr vēstule no-

nāk galā?"

«Vēstule? Tas atkarājas no tā, uz kurieni tā

rakstīta, vai tuvu, vai tālu. Bet kādēļ tu tā vaicā?"

„Gan jau to redzēsi."

„Ej, ej, mazais niekalbīt! Ko tu izliecies, kā

kad tevīm būtu kāds noslēpums. Kas mums gan lai

rakstītu vai ko sūtītu! Viņš, tas vienīgais, kas to

varbūt darītu, ir tik tāļu, kas pat nezin, kur esam

un kā mums klājas —"

„Vai tad debesis ir tik tāļas?" mazais gluži sa-

trūcies prasīja. „Bet tu pati manīm arvienu teici,
ka mūsu tēvs, kas debesīs, zinot it visu un paklausot,
ja viņu no sirds lūdzot. Un es viņu tik sirsnīgi lūdzu,

ka viņš mūs nemaz nevar neaizmirst."

„Tu mīļais, labais bērns," viņa kustinātā balsī

sacīja, „manīm vajadzētu izsamist, ja manīm tevis

nebūtu. Ak, es domāju uz cilvēkiem! Bet tevīm

taisnība: vienīgais, uz kuru varam cerēt, ir mūsu de-

besu tēvs. Cilvēki pasaulē ir tik ļauni un nežēlīgi.

Pagājušā gadā ziemvsētku vakarā manīm tas ma-

zumiņš naudas, ko biju iekrājusi, uz tirgus tika iz-

zagts no kabatas un tagad, kad biju darbu nodevusi,

manīm pēc ilgas gaidīšanas atteica, lai atnākot pēc

svētkiem, tā tad tevīm ari šoreiz nevarēju darīt ne-

kāda prieka. Tas laikam ir sods par to, ka pati, bū-

dama bagātībā un pilnībā, nereti aizmirsu savus trū-

kuma cietējus līdzcilvēkus ...."

Viņa noliecās un piespieda mazā zēna sprogaino

galviņu pie saviem asarām mitrajiem vaigiem. Tā
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neviens no abiem nedzirdēja, ka šinī acumirklī pie
durvīm lēni pieklauvēja un, kad no iekšas nekāda at-

bilde neatskanēja, durvis atdarījās un pa tām divi

dažādiem aizsainīšiem apkrāvušies kungi ienāca,
kuri nupat bija runājuši ar sētsvidū atrodošos maz-

gātāju.

„Vai tad te neviena nav?" pirmais ienācējs

vaicāja.

„Kas! Kas tur ir?" šuvēja satrūkusies iesaucās.

«Atvainojat — vai te dzīvo kāda šuvēja ar savu

brālīti, kuru sauc Rūdi?"

„Ja, tā es esmu. Bet ko jūs vēlaties?"

„Mēs nākam taisni no debesīm ar uzdevumu, iz-

pildīt jūsu brālīša vēlējumos."

„Kas tie par jokiem," viņa sauca stingrā balsī.

«Izskaidrojat, ar kādu nolūku jūs ienākat še vien-

tulīgas meitenes dzīvoklī, citādi es būšu spiesta saukt

pēc palīga."
«Esat gluži bez bēdām, cienītā jaunkundze," no

durvīm otrā kunga balss atskanēja, kuras skaņu
dzirdot viņas sirds it kā iedrebējās, „mēs neesam nā-

kuši ar ļaunu nolūku. Esat tik laipna, aizdedzināt

uguni, lai varam nolikt, kas mums rokās, tad jums

tūlīņ to izskaidrosim."

Drusku trīcošām rokām viņa uzvilka sērkociņu

un iededzināja lampu. Bet tikko viņa bija ieskatīju-
sies garākā kunga tagad gaiši apgaismotajā vaigā, te

viņa kā sastingusi palika uz vietas stāvot un stīvi lū-

kojās viņā, kā kad redzētu kaut ko pārdabīgu.

„Es redzu, mūsu piepeša ienākšana jūs stipri sa-

baidījusi," viņš atvainodamies sacīja. «Aizbildināt,
bet —"

«Frici!" viņa skaļi iesaucās, aiz prieka un pār-

steiguma kā apmulsusi. «Tu — tu tas esi! Tu nāci

pie manis!"

«Jaunkundze — es
—" Fricis brmodamies ie-

saka, bet uzreizi viņš nosvieda savus nesamos zemē,

piesteidzās viņai klāt, pacēla viņu kā mazu bērnu uz

augšu un pētījoši skatījās viņas acīs. «Vai tas var
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būt! Elize! Teitan es tevi atrodu! Runā jel —

saki, vai tad es patiesi neesmu pārskatījies?"
„Vai tad man tevīm tas jāsaka? Vai tad tu

mani vairs nepazīsti?"
„Ak, tavu prieku! tavu prieku!" Fricis gavilēja,

viņu pa istabu apkārt nēsādams, gluži kā senāk to

bija darījis, kad viņi vēl bija bērni. „Es tevi esmu

atradis! atradis tik piepeši un negaidīti, ka manīm

tīri galva sāk reibt!"

„Bet —" viņa nosarkdama sacīja un atsvabinā-

jās no Friča rokām, jo atminējās, ka abi nav vieni

paši, „kā tad tu zināji, kur es esmu? Kā tad tu mani

teitan atradi?"

„Gluži vienkārši," Arturs, kurš no iesākuma pār-

steigts, bet tad vīpsnādams bija noraudzījies šinī

atkalredzēšanās skatā, atbildēja viņa vietā, „es viņu
atvedu šurp." ,

„Jūs, mans kungs? Bet manīm jau nav tas

gods, jūs pazīt."

„Mans draugs, Arturs Eņģels," Fricis sacīja,

priekšā stādīdams.

„Tā tad jūs redzat, cienīgā jaunkundze," Arturs

smējās, „kāds mans amats un čina. Es esmu ziem-

svētku eņģelis, kas ierodas jūsu būdiņā un jums atnes

šo ziemsvētku dāvānu." Viņš saķēra Friča roku un

ielika to Elizes rokā; tad viņš no kabatas izvilka zi-

nāmo vēstuli, kuru Fricis bija atradis. „Un te mana

leģitimācija."
„Vēstule!" Elize brīnījās. „Mūsu tēvam debesīs.

Ko tas nozīmē?"

„Ak tā, šī vēstule!" Fricis sacīja, istabā visap-
kārt skatīdamies. „Kur tad —? A, tas jau laikam

būs tas rakstītājs. Nāc šurp, mazais gudreniek!
Saki, vai tu rakstīji šo vēstuli?"

„Ja," mazais, vienu un otru pusbailīgi uzskatī-

dams, atbildēja.

„Nudien, tas jau ir mazais Rūdolfs, kas bija tikko

četrus gadus vecs, kad aizgāju uz Krieviju. Tevi es

pa to laiku pavisam biju piemirsis."
„Es no visa tā nekā vēl nesaprotu," Elize sacīja,
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„Tas ir tiešām brīnišķīgs atgadījums, ko nekādi

nevar nosaukt par nejaušu. Šo vēstuli es šodien no

nejauši atradu uz pasta šķirstiņa, kur mazais aiz-

sūtītājs to bija nolicis, laikam domādams, ka ar to

pietiek; bet kad tur neatradās nei vina vārda, nei

adreses, tad to neievērotu iebāzu kabatā. Taisnību

sakot, manīm tanī acumirklī ari viss cits bija gluži

vienaldzīgs, jo es steidzos uz to vietu, kura manīm

jau no bērnu dienām bija dārga, domās iztēlodams

priecīgo atkalredzēšanos, kāda mani tavu vecāku

namā sagaidīja. Ak, es jau vēl līdz šai dienai nezi-

nāju, kāds briesmīgs liktenis viņiem un tevīm uz-

brucis! Tikai vecais Silinš manīm to pastāstīja. Šī

vēsts mani tā satrieca, ka gandrīzi kā samulsis mal-

dījos apkārt pa ielām, kamēr mans draugs Arturs

mani sastapa un tikai ar mokām pierunāja, lai līdz ar

viņu uzmeklēju atrastās vēstules rakstītāju un iz-

pildu viņa vēlēšanos. Uzdabūjuši Rāmleru adresi,
kura vārds vēstulē minēts, mēs šinī mājā sākām

taujāt pēc šuvējas, kurai mazs brālītis, vārdā Rūdis,
un tā it kā no paša Dieva vadīti atradām tevi, kuras

dēļ jau gandrīzi gribēju izsamist, domādams, ka esi

aizklīdusi kaut kādā tāļā pasaules malā."

„A, nu es saprotu!" Elize, vēstuli izlasījusi, ie-

saucās. „Tad tādēļ viņš manīm nupat vaicāja, cik

ilgs laiks paiet, kamēr vēstule nonāk galā, un runāja

tik noslēpumaini. Kāds iedoms! Vai tad tu patie-

šām domāji, ka uz debesīm var aizsūtīt vēstuli?"

„Nu," Arturs iemeta starpā, «iznākums rāda, ka

viņa iedoms bijis labs: ja vēstule ari nav notikusi

līdz debesīm, tad tomēr tā ir nonākusi īstajās rokas.

Bez tās Fricis būtu aizceļojis atpakaļ uz_ Krieviju un

laikam nemūžam nebūtu jūs atradis. Nāc šurp, ma-

zais draugs! Par to tu esi pelnījis, ka ziemsvētku eņ-

ģelis tevi apdāvina ar visu, ko vien vari iekāroties."

„Vai tad tu esi tas ziemsvētku eņģelis, kas, ka

Rāmlera bērni saka, apdāvina visus bērnus?" mazais

viņam nedroši tuvodamies jautāja.

„Zināms!" Arturs smējās. „Esi tikai drošs! Ska-

ties, ko tur esmu atnesis. Bet tas vēl nav viss. Ara
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fūrmanī ir eglīte, nāc līdzi, ienesīsim to tūlīņ iekšā un

piekārsim pilnu, ka lai visi zari līgojas!"
Kamēr abi izsteidzās laukā, padarīt to, kas sa-

cīts, Fricis, neko citu vairs neievērodams, apsēdināja
Elizi kādā krēslā, nosēdās pats viņai līdzās un vai-

cāja :

„Bet saki mamm, kadeļ tu liki teikt, ka esi aiz-

ceļojusi uz Krieviju, kad tevīm acīmredzot nemaz

nav bijis tāds nolūks?"

„Pie tā mana lepnība ir vainīga, kura vēl nebija

pilnīgi lauzta. Es negribēju, ka mana tēva parādu
devēji manīm pasniedz übagu dāvānas, jo viņi bija
norunājuši priekš manis samest kādu zumu naudas.

No iesākuma es katru reizi satrūkos, kad uz ielas sa-

tiku kādu no senākiem pazīstamiem, es baidījos, ka

mani nepazīst un viņiem nepasaka, ka es esmu tepat

Rīgā. Es muļķīte! Mūsu pazīstamie laikam labāki

pazina manas greznās drēbes un mana tēva lepnos
ratus, nekā manu vaigu, jo es viņiem varēju krustām

un šķērsām iet garām, bez kā viņi mani būtu jel ar

kreiso aci uzskatījuši, kā mana kaimiņiene saka. Es

tiešām nenožēloju viņu draudzību un tomēr manīm

kā nazis iedūrās sirdī, redzot tos tik lepni garām

steidzamies, kuri priekš īsa laika mani it pazemīgi

bija sveicinājuši."
„Cik rūgti tu to saki! Bet kādēļ —tu neuz-

meklēji mani —tu jau zināji, kur es atrodos — vai

vismazākais manīm nerakstīji, to es nesaprotu."
Elize nolaida acis.

„Vai tu nebūsi dusmīgs, ja tevīm to sacīšu?"

Viņa vaicāja.

„Nē, nē!"

„Redzi, es biju piedzīvojusi tik daudz ļauna, pat
tie pazīstamie, kuri mums pateicību bija parādā,
bēdza no manis, kā kad es būtu saslimusi ar kādu

lipīgu sērgu, tā ka nevienam cilvēkam vairs neuz-

ticējos; es baidījos, ka no tevis piedzīvošu to pašu,

un tas manīm būtu sāpējis daudz vairāk, nekā kad

visa pasaule mani būtu atstūmusi. Vēlāk es gan at-

zinu, ka tevīm esmu darījusi netaisnību, bet es do-
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ari negribēju tevīm uzbāzties."

«Nabaga bērns," viņš kustināts sacīja, „cik daudz

tu nebūsi cietusi, kamēr tavā jaunajā sirdī šādas do-

mas nodibinājās. Izstāsti manīm tagad visu, ko šinī

laikā esi piedzīvojusi."
Un viņas roku cieti turēdams, kā kad baidītos,

ka viņu atkal nepazaudē, viņš klausījās viņas stāstī-

jumā, kurš bija tik vienkāršs un tomēr tik aizgrā-

bjošs, ka viņam no jauna asaras iemirdzējās acīs...

Arturs un mazais Rūdis pa tam nebija stāvējuši
dīkā, bet ienesto un istabas vidū nostādīto egli pie-
kāruši āboliem, zeltītiem riekstiem, saldumiem un

vasku svecītēm. Šīs aizdedzinājis, Arturs apsēdās
uz krēsla, paņēma klēpī mazo Rūdi, ar kuru viņš jau

bija lielu lielais draugs, un rādīja viņam līdz atnestās

paijiņas, par kurām mazais nevarēja beigt priecāties.

Eglīte stāvēja vidū, tā ka no Friča un Elizes nekā

nevarēja redzēt. Viņš dzirdēja tikai, ka Fricis sa-

cīja :

„Un ja es tevīm tagad vaicātu: mīlā Elize, vai

tu nāksi manīm līdzi un dalīsi ar mani to, ko caur

tavu vecāku palīdzību esmu ieguvis — ko tu manīm

tad atbildētu?"

Elizes atbilde bija tik klusa, ka no tas neka ne-

varēja dzirdēt.

«Patiesi!" Fricis pēdīgi iesaucās; „tik ilgi jau tu

mani mīli! un tādēļ, tu nenāci pie manis, ka domāji
mani jau esam apprecējušos! Ak Dievs! Ari es

mīlēju tevi jau sen, bet tava bagātība manīm
_

neat-

ļāva cerēt, ka jebkad laiks pienāks, kad tevīm _to
drīkstēšu sacīt. Cik bieži es esmu vēlējies, ka būtu

bagāts! ,Un nu tas ir piepildījies: nu tu esi mana —

nu esmu bagāts!" Šiem vārdiem sekoja skaņa, par

kuru nevarēja šaubīties, ka tā cēlusies no sirsnīgas

bučiņas.

Vīpsnādams Arturs pacēla mazā zēna galvu uz

augšu un vaicāja:

„Saki manīm, vai tu labprāt nāktu manīm līdzi

tāļu, tāļu uz Krieviju?"
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„Ja — bet kur tad māsiņa paliktu?"
„Viņa ari nāks līdzi."

„Kā tad tu to zini?"

„Tu piemirsti, ka es esmu ziemsvētku eņģelis,
kam nekas nepaliek apslēpts."

„A, tu mani māni," mazais gudri sacīja. „Tu esi

tāds pats cilvēks, kā visi citi. Eņģeļiem ir spārni un

tevīm to nav."

„Ja, ja, tevīm taisnība!" Arturs smējās. „Es
esmu tikai cilvēks un turklāt vēl loti muļķis cilvēks,
citādi es nebūtu padarījis to, ko vienkāršā valodā

sauc par pārrēķināšanos. Es gribēju visu izgrozīt
tik gudri un nu beigās tomēr iznāca, ka manējiem
ziemsvētku eglīte jādedzina rītvakar. Bet es to ne-

nožēloju, nudien, es to nenožēloju."

1889. g.

Vīrs un sieva

Ziemsvētku stāstiņš

Arā pūta stiprs ziemeļa vējš un trenca smalko

sniegu pa Rīgas ielām. Skolotājs Ansis Pakalns stā-

vēja pie sava dzīvokļa loga un noskatījās uz ļaužu
drūzmu, kura par spīti visam nemīlīgajam laikam to-

mēr steidzoši šurp un turp plūdoja. It neviļus viņam

ienāca prātā, ka visi šie garāmgājēji steidzas, lai va-

rētu vēl pagādāt kādu jauku ziemsvētku dāvānu sa-

viem mīļiem piederīgiem, ka visus tos sagaida jautrs
ziemsvētku vakars savēju vidū. Tikai viņam šis

vakars bija jāpalaiž vientulim sava vecpuiša ista-

biņā. Jau visus šos gadus, kamēr viņš teitan izpil-
dīja savu vietu, viņam viena diena bija pagājusi

tāpat kā otra: priekšpusdienas skolā un pēcpusdienas
mājās pie savām grāmatām. Tā viņš pamazām ar

šādu dzīvi bija apradinājies un ne domāt nedomāja,
ka viss varētu būt ari citādi, kamēr taisni šodien

kāds nejaušs atradums pilnīgi izjauca viņa dvēseles

mieru. Protat, šorīt spoguļa priekšā stāvēdams viņš

bija uzgājis pirmos sirmos matus un tie viņam atgā-
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dienu nelika mieru. Vienmēr no jauna viņam bij jā-
domā uz tam, kas gan viņu kops un par viņu rūpē-

sies, kad tam pienāks vecums un nespēcība. Viņš

brīnējās, ka tik ilgi nodzīvojis, bez kā uz tam do-

mātu. Ja viņš tagad vēl precētos, un —

Precētos! Viņš pasmējās pats par sevi, kā maz

uz tam varējis domāt. Bez mīlestības precēties? Nē,
to viņš nevarēja. Un kas gan tagad viņu, tādu vecu

savādnieku, iespētu mīlēt, kad tas toreiz, jauns un

jautrs būdams, nebija iespējis modināt mīlestību. Viņš

pielika roku pie pieres un atgādājās savus jaunības
gadus. Cik ilgi jau tas bij atpakaļ, kad bija mīlējis
kādu meiteni, kaut gan slepus, tad tomēr sirsnīgi.

Bet drīz vien viņš bija pārliecinājies, ka viņam nav

nekā ko cerēt un ka viņa labākais un mīļākais
draugs ir tas laimīgais, kas iemantojis viņas pret-

mīlestību; un kad tie abi pēcāk apprecējās, tad viņš

no savas dzimtenes pilsētas likās pārcelties uz Rīgu.
Toreiz viņš bija domājis, ka to ilgi nepārcietīs,

_

bet

laiks, kas dziedina visu, bija dziedinājis ari šis retas,

tā ka viņam tagad it negribot bij jāpasmejas, iedomā-

joties, ka toreiz aiz mīlestības sērām gandrīz noga-

linājies.

Viņa draugs, kurš no tam neko nejaudāja, neilgi
pēc viņa atnākšanas uz šejieni bija rakstījis, ka Bau-

skas apkārtnē dabūjis labu mācītāja vietu un jūtoties

loti laimīgs ar savu jauno sieviņu. No iesākuma viņš

bija vilcinājies atbildēt, bet uz atkārtotu pieprasījumu

tomēr beidzot to darījis. Tā ar laiku abu starpā bija

nodibinājusies pastāvīga vēstuļu mainīšana. Jau vai-

rāk reizes viņš to bij uzaicinājis, lai viņu apmeklējot,
vismazākais pa ziemsvētkiem, bet nekad viņš šim

ielūgumam nebija paklausījis, sākot aiz bailēm, stā-

ties pretī savai senākai līgaviņai, vēlāk aiz laiskuma,

tadeļ ka negribēja nelāgā laikā dažas jūdzes braukt

neērtajos pasta ratos. Tagad viņš atkal atminējās
šo ielūgumu, kuru viņa draugs priekš kādām nedē-

lam ar pārmetumiem par viņa cieto sirdi bij atkār-

tojis. Ka butu, kad viņš tagad nobrauktu turp? Viņa
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gara acīm parādījās omulīga dzīvojamā istaba mācī-

tāja muižā, eglīte, pilna svecītēm un zeltītiem riek-

stiem, pulciņš jautru bērnu, kuri mīlīgi pieglaužas pie

Rīgas „onkula" un priecājas par viņa līdzatvestām

dāvānām, viņa citkārt tik straujais draugs, tagad
cienījams familijas tēvs, sirmu bārzdu un garu pīpi

un beidzot viņa, kuru senāk tik loti mīlējis. Viņš
bij ziņkārīgs redzēt, vai tā vēl arvienu tikpat slaika,
kā toreiz meitene būdama, jeb vai tā ari pa to laiku

palikusi tukla, kā gandrīz visas precētas sievas...

„Ak, ko, muļķīgs iedoms!" viņš pēdīgi izsaucās;

„laiks jau ļoti derīgs šādam ceļojumam! Un es ari

vairs neesmu nekāds jauns zēns, kas varētu šā pār-

steigties? Atradums, ka man sirmi mati, man vēl
tik jauns un neparasts, ka to ik brīža aizmirstu."

Bet jo ilgāk viņš pārdomāja, jo mazāk muļķīgs
tam šis iedoms izlikās. īsti priecīgus ziemsvētkus

viņš te Rīgā tā kā tā neatminējās piedzīvojis un bez

tam viņš nomanīja, ka piepeši uznākušās nepatīka-
mās domas viņam izjauks ir to pašu vecpuiša omu-

lību, kuru citām reizēm sajutis. Šis ceļojums bij īsti

derīgs, izgaisināt visas šādas iedomas. Un labi ap-

rēķinot vēl bij diezgan laika priekš aizbraukšanas.

Pulkstens bij tikko 12 un Jelgavas brauciens aizgāja

īsi priekš diviem. Ja viņš Jelgavā tūlīņ ņēma pastu,
tad jau pulksten 9 vai 10 vakarā varēja būt pie sava

drauga.

Vēl viņš kādu bridi vilcinājās, bet tad ari stei-

dzoši iesauca savu apkopēju un lika iepakāt visu va-

jadzīgo priekš aizceļošanas uz kādām dienām. Tā

negribēja gandrīz savām ausīm ticēt, ka viņas ar-

vienu tik mierīgajam kungam uznākuši tādi untumi,

pašā ziemsvētku vakarā aizceļot diezin kur, un tikai

kad viņš pats nepacietīgs ķērās pie darba, viņa gāja

tam palīgā, pie sevis nomurminādama:

„Bet labi jau nebūs!"

Stundu vēlāk Pakalns iegāja ziemsvētku pārdo-
tavā, kur tas nopirka dažas lietiņas sava drauga bēr-

niem un tad taisni devās uz dzelzsceļa staciju.

Paņēmis otrās klases biļeti, viņš izgāja ara uz pe-



216

ronu. Vēl nebij otrreiz zvanīts un tu tad laika prieks
iekāpšanas diezgan.

_

Viņš gāja lēnām gar vagonu

rindu, rūpīgi apskatīdams braucējus, kuri patlaban
devas vagonos, jo viņam nebija vis pa prātam, sēdēt

kopā ar cilvēkiem, kuri tam-nepatīkami.

No trešās klases uzgaidāmās istabas iznāca jauna
dama un ātri tuvojās vagonam,kura priekšā Pakalns

patlaban atradās. Bet perons laikam caur ieputināto

sniegu, bija tapis glums, jo dama piepeši izslīdēja un

butu bez šaubīšanās pakritusi, ja viņš to nebūtu sa-

ķēris. Viņš ieraudzīja daiļu nosarkstošu vaidziņu un

dzirdēja mīlīgu balsi, kura laipnos vārdos viņam pa-

teicās. Ātrumā viņš nezināja neko sacīt un pacēla
tikai platmali. Nākošā acumirklī jaunā dama jau bija
pazudusi kādā trešās klases vagonā.

Pakalns gāja atkal uz priekšu. Ērmoti, cik stipri

viņam sirds pukstēja! „Ja, ja," viņš pasmiedamies
pats pie sevis runāja, «sakaltis koks iedegas vieglāk
nekā zaļš!"

Otrreiz jau bija nozvanīts un uz perona izcēlu-

sies liela šurp un turp skraidīšana, kad viņš nonāca

brauciena galā. Brīnums, ka viņam šodien it ne-

viens no tiem negrib patikt, kuri kāpj otrās klases

vagonā. Viņam liekas, ka taisni viņam par spīti tur

tikai antipātiski cilvēki vien salasījušies. Vai tādēļ
nebūtu labāki, ka viņš iekāptu trešās klases vagonā,
varbūt tanī, kurā atradās jaunā dama, ko izsargājis

no pakrišanas, tā viņam mazākais nebūtu jāsēž kopā
ar gluži svešu personu. Viņš sāka iet atpakaļ, no

iesākuma lēnām, bet pēcāk jau gandrīz teciņus, ka-

mēr sasniedza zināmo vagonu, kurā tas ar vienu lē-

cienu ielēca iekšā, tā atkal pavisam piemirzdams, ka

nav vairs nekāds jauns zēns, bet ka tam jau sirmi

mati.

Paldies Dievam, tur viņa sēdēja gluži viena pati
stūrītī pie vagona loga. Viņš tuvojās tai un prasīja,

saņemdams kopā visu savu prašanu no pieklājības
un smalkas uzvešanās:

„Vai šis sēdeklis jau ieņemts?"
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Viņa pagriezās uz acumirkli pret to, atbildēja:
„Nē!" un skatījās atkal pa logu ārā.

Pakalns apsēdās tai pretī gluži priecīgs, it kā kad

patlaban būtu dabūjis kādu jauku ziemsvētku dā-

vānu.

Trešais zvans atskanēja un brauciens sāka ku-

stēties.

Kamēr brauciens pārgāja par dzelzstiltu, skaistā

pretīm sēdētāja pastāvīgi skatījās pa logu ārā un tā

tad viņam bija izdevīgs brīdis, to vērīgi apskatīt.

Viņa bija ģērbusies vienkārši, bet glīti, tumšā

kleitā un tādā pat ziemas mētelī, kurš tomēr, kā vi-

ņam izlikās, tik aukstā laikā nebija pietiekoši silts;
galvā viņai bija maza, pelēka cepurīte ar baltu šķidr-
autu, kuru tā tagad bija atbīdījusi no vaiga.

Viņš apskatīja ļoti nopietni šo vaigu, kas viņu

pirmīt tā uzreizu bija valdzinājis. Sārtums no tā bij
nozudis un tas tapis bāls un nopietns; ap košo mu-

tīti gulēja kaut kas sāpīgs un skumīgs. Cik skaistām

vajaga būt šīm lūpiņām, tā viņš domāja pats pie se-

vis, kad tās reiz uzsmaida!

Tagad jaunava atkal pagriezās pret viņu un viņš

varēja ieskatīties pāris spulgojošās brūnās actiņās.

„Es ceru, jaunkundze," viņš uzrunāja, „ka pirmīt

nebūsat stipri sabaidījušies."
„Es jau nemaz netiku pie tam," viņa atbildēja to

uzskatīdama, Jūsu izveicība izsargāja mani_ tiklab

no sabaidīšanās, kā ari no sasišanās, kas būtu vēl

daudz nelabāka."
Izveicība! Neviens cilvēks vēl līdz šim nebija

teicis, ka viņš izveicīgs. Viņš priecājās par šo iz-

teikumu vairāk, nekā skolas puika, kas cenzūrā var

uzrādīt, ka ir desmit reiz slavēts.

„Ja," viņš iesāka no jauna, lai saruna neapstā-

tos, „tagad visur tik glums un ja tik drusku neuzma-

nās, tad tūlīņ var paklizmēties."

„Jums taisnība, bet šoreiz pie tam laikam vairāk

vainīga mana neuzmanība, nekā tagadējais glu-

mums."

„Nē, nē," viņš ātri piebilda, ~tā tas nebija do-
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mats. Es laikam esmu izteicis kadu aplamību. Ta
tad mana no jums tā slavētā izveicība nemaz nav tik

liela."

„Ak, mans Dievs, es nebūt negribēju jums pār-
mest. - Man jums vēlreiz jāpateicas, ka izsargājāt
mani no pakrišanas un laužu apsmiekla. Jūs jel ne-

ļaunosaties par maniem vārdiem, kuri nemaz nezī-

mējās uz jums, vai ne?"

„Bet jaunkundze," viņš iesaucās, saķerdams tās

roku, kuru viņa bija pasniegusi, „vai tad tas maz ie-

spējams! Es gribētu to redzēt, kam būtu tik daudz

dūšas, uz jums ļaunoties."
Viņa atvilka roku atpakaļ un pavīpsnāja. Un

tiešām, viņa tagad izskatījās apburoši skaista.

„Vai tad priekš tam vajaga tik daudz dūšas?"

viņa prasīja. „Vai tad es esmu tik briesmīga!"

Viņš uzskatīja to.

„Vai jūs esat briesmīga? To es nevaru vis sa-

cīt — bet — bet — es tomēr nekad to nevarētu iz-

darīt."

Viņa nosarka atkal un skatījās pa logu ara. Sa-

runa draudēja apstāties, tāpat kā brauciens, kurš
patlaban apturēja pie Torņakalna. Ari viņš, drusku

sajucis, skatījās pa logu ārā.

„Es domāju," viņš iesāka pēc kāda brīža, kad

brauciens atkal sen devās uz priekšu, „ka ceļošana
šādā laikā nav visai patīkama."

„Sevišķi, kad nezin, kāda saņemšana ceļa galā
sagaida."

„Jūs sakāt to tik rūgti, kā kad —" viņš apklusa.

„Kā kad es ar' atrastos tādos apstākļos? Vai

ne? To jau jūs gribējāt sacīt?"_
„Ko lai es mēģinu melot, šaī ziņa nebūt neesmu

izveicīgs un tā tad jūs mani drīz vien pieķertu."

„Un ja tā nu būtu?"

„Tik ļauni jau cilvēki nemaz nevar but! Tad

jau viņi nopelna, ka tos uz vietas atkal atstājat."
„Bet ja nu es to nedrīkstu! Ja tie nu ir vie-

nīgie, pie kuriem mani sagaida, lai gan nepatīkama,
tad tomēr droša patversme. Vajadzība ir cilvēku
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visbargākais kungs, ja tā viņu spiež, tad tam jāpie-

ņem pat palīdzība, kuru tam nepasniedz labis pratis."
Vai tad jums jau būtu tik bēdīgi piedzīvojumi,

cienītā jaunkundze, jums, tik jaunai un tik skaistai?"

viņš prasīja, to līdzcietīgi uzlūkodams.

„Ak, mans Dievs," viņa piepeši apdomādamās
iesaucās, „kur tad es atkal esmu noklīdusi! Ko jūs

gan no manis domāsiet, kad es tik —"

„Es domāju no jums, ka esat loti nelaimīga,"
viņš to pārtrauca.

„Es tik vaļsirdīgi runāju un mēs jau esam gluži
sveši —"

„Taisni tādēļ, ka esam gluži sveši, mēs varam to

vislabāki darīt, jo tā mums vienam no otra nav jā-
kaunās. Es jūs lūdzu, nepaliekat pusceļā stāvot, cie-

nītā jaunkundze, bet izstāstāt man visu, kad jau reiz

esat iesākuši. Es esmu pasauli drusku ilgāki redzējis

un varbūt varu jums dot kādu padomu."
„Jums taisnība, kad jau reiz esmu pārsteigusies

un sarunai devusi šādu virzienu, tad man ari neat-

liek nekas cits, kā dot jums tālākus paskaidrojumus."
„No Dieva puses, es nebūt negribu jums uztiep-

ties! Nedomājat, ka prasta ziņkārība mani pamu->

dina tā runāt, to dara vienīgi līdzjūtība pie jūsu lik-

teņa. Uzskatāt mani tikai acumirkli un ja mans iz-

skats jums izliekas tāds, ka varat man uzticēties, tad

darāt to, citādi atstāsim šo tematu."

Viņa uzskatīja to pētoši.
īsu brīdi abu starpā valdīja klusums.

„Nu, vai mans vaigs jums izliekas diezgan go-

dīgs?" viņš pēdīgi jokodamies prasīja.

Smaidīdama viņa palocīja galvu.

Viņš kļuva atkal nopietns.
„Mans Dievs, kā nu tādā bēdīgā lietā vēl var jo-

koties!" viņš itkā pats par sevi pukodamies iz-

saucās.

«Nedomājat jel, ka mans stāsts būs tik briesmīgi
sirdi aizgrābjošs," viņa atbildēja. „Jūs dzirdēsat maz

ko interesantu. Viss, kas man atgadījies, ir priekš
cita ļoti vienkāršs un tomēr priekš manis tik bēdīgs.
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Es esmu ne visai bagātu saimnieku meita. Mani ve-

cāki izdeva visu pēdējo, lai savus bērnus, mani un

manu brāli, izskolotu. Priekš diviem gadiem tie abi

ar tifu nomira un paliku bārenīte. Mans brālis tagad

uzņēma vecāku mājas un apprecējās. Ar viņu pašu

es iztiku ļoti labi, bet mana jaunā svainiene nevarēja
manis ne acu galā ieredzēt. Pusgadu tur izcietusi,

es to vairs ilgāki nespēju un, kad man Rīgā piedā-
vāja vietu par guvernanti, tad devos šurp uz te-

jieni. No saviem guvernantes piedzīvojumiem man

nav daudz ko stāstīt, jūs jau paši to zināsat, ka tāds

ceļš nebūt nav apkaisīts rozēm. Tādi kungu bērni

ir gandrīz visi nerātni, nepaklausīgi un kūtri, un viņu
vecāki tos vēl pabalsta pret savām skolotājām. Bet

to visu es labprāt būtu pacietuši, ja nebūtu atgadī-
jusies vēl kāda cita nelaime. Manu toreizējo kungu

vecākais dēls, kurš studējis politechnikā, iesāka mani

apgrūtināt ar savu mīlestību. Es nelikos to ne ma-

not, bet viņš tapa tagad vēl jo uzmācīgāks. Kādu

dienu viņš mani aizstāja vienu lielajā zālē un gribēja
mani nobučot, bet es izvairījos un iecirtu viņam pliķi

par ausi. Viņa māte to bij slepeni noskatījusies, un

tai saprotams nebija steidzamāka darba, kā mani uz

pēdām atlaist, jo tādas guvernantes, kuras nieka bu-

čiņu tik ļoti sargājot, tikai uz tam_ vien izejot, augstas
'kārtas jaunekļus noķert savos tīklos." Viņas lupas

to stāstot sāpīgi raustījās.

«Neģēlīgi, neģēlīgi!" viņš iesaucās.

«Bet īsteni tagad liktenis iesāka mani vajāt,"
viņa turpināja. «Bez liecības zīmes būdama, es

vairs citas guvernantes vietas nevarēju dabūt. Es

izmēģināju visvisādi, bet viss bij veltīgi. Pēdīgi es

gribēju pieņemt vietu par prastu ir to es

nevarēju dabūt, jo visur mani atraidīja, tādel ka esot

par daudz smalka. Atlikums no manas guvernantes

algas gāja uz beigām un ar šūšanu, pie kuras tagad
ķēros, es nopelnīju ļoti maz, tā ka vienu dienu pava-

dīju ēdusi, otru gandrīz neēdusi. Tā man beidzot ne-

atlika nekas cits, kā doties uz zemēm pie brāļa un

tur uzturēties līdz jaunam gadam, kamēr dabūšu skai-
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drākas zinas par kādu vietu, kura man piesolīta lekš-

krievijā."
„Tas ir loti bēdīgs stāsts," Pakalns sacīja, kad

viņa bija beigusi. „Es nemaz nedomāju, ka pasaulē
varētu būt tik daudz nelaimes."

Viņš skatījās domīgi pa logu ārā uz apsniguša-

jiem kokiem, kuri vēja ātrumā viens pēc otra pa-

skrēja garām. Ko lai viņai tagad saka? Viņš do-

māja visiem prātiem, bet nevarēja nekā sadomāt.

Pie tam viņam ienāca prātā viņa paša vientulīgā un

tukšā dzīve. Viņš uzskatīja jaunavu, kuras acis likās

būt mitras.

„Kāpēc tad jūs neprecaties?" viņš piepeši pra-

sīja.

„Ko?" viņa brīnēdamas vaicāja.

„Kāpēc jūs neprecaties, jo tad jau jūs vairs ne-

būtu vieni un atstāti pasaulē."

„Tā tad jūs esat precējušies?" viņa prasīja neat-

bildēdama uz viņa jautājumu.

„Nē, es nu gan ne. Gribēt gan esmu gribējis, bet

man nav šaī ziņā laimes."

„Jūs laikam esat nelaimīgi mīlējuši?"_
„Jūs uzminējāt. Reiz es domājos but tas ne-

laimīgākais cilvēks visā pasaulē. Tas ir tas pats ik-

dienišķais notikums, no kura Heine runā: Jauns bū-

dams es mīlēju kādu meiteni, bet tā mīlēja mani un

apprecēja kādu citu."

„Un no tā laika jūs neesat atraduši nevienu jau-

navu, kura jūsu sirdi būtu valdzinājusi?"_
„Es jau nemaz neesmu meklējis. Būtu es to zi-

nājis, ka sievieši var būt tik daiļi un patīkami, tad gan

to būtu darījis," viņš sacīja to mīlīgi uzskatīdams.

Bet viņa neievēroja to un skatījās projām.

„Tad jūs vairs nenāksat atpakaļ uz Rīgu?" viņš

pēc brīža vaicāja.

„Rīga laikam nemaz pēc manis neilgosies."

„To nevar vis tik skaidri zināt. Un ko tad jus

lekškrievijā pastāvīgi darīsat?"

„Es varbūt precēšos."

„Ak, jūs zobojaties par mani."
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No lokomotives atskanēja skaļš svilpiens.
„Jau pie Jelgavas!" viņš iesaucās. „Te man jā-

kāpj ārā. Bet es vēl nemaz neesmu prasījis, uz ku-

rieni jūs braucat?"

„Uz Bausku."

„Uz Bausku?"
_

„Ja, jo tas apkārtne atrodas mana brāļa maja."
„Es jau ari braucu uz Bausku! Tas ir laimīgs

atgadījums. Tad jau mēs varam braukt abi kopā.
Jums jāatļauj, ka tagad esmu jūsu kavaliers. Nē, nē,

pretošanās jums neko nepalīdz."
Brauciens gāja gar peronu un tad apstājās.

Viņš izlēca pirmais ārā un sniedza viņai roku.

Viņa pieņēma to un sekoja viņam uzgaidāmā istabā.

Tur viņa palika, kamēr viņš atnāca atpakaļ, izņēmis

bagāžu, savu un viņas nelielo čemodānu.

No dzelzsceļa abi aizbrauca taisni uz pasta sta-

ciju. Tur Pakalns gribēja izīrēt kādas kamanas, bet

tās bija visas aizbrauktas un tikai rati vien vēl dabo-

nami. Ja negribēja dažas stundas gaidīt, tad neat-

lika nekas cits, kā tos pašus pieņemt.

Saule jau gāja zemē, kad viņi izbrauca no Jel-

gavas. Debess tagad bija noskaidrojusies un stipri

sala. Asais ziemelis vēl pūta un spraudās iekšā pa

vecās karītes saplaisājušām sienām. Dziļš sniegs bija
sakritis un ar ratiem negāja lāga uz priekšu.

Klusu ciezdami mūsu ceļotāji sēdēja viens otram

līdzās.

Piepeši Pakalnam tā izlikās, kā kad viņa līdz-

braucēja būtu drebējusi. Viņš paskatījās uz to. Ta

bij palikusi vēl bālāka, nekā pirmīt.

Nekāds brīnums, viņa laikam sala. Viņš sajuta

aukstumu pat caur savu lielo kažoku, un kur tad nu

vēl viņa, kura bij ģērbusies tikai vieglā mētelītī.

«Jaunkundze, vai jums auksti?" viņš prasīja.

„Nē."

„Tiešam, jums auksti, es pats redzēju, ka jus dre-

bējāt."

„Un ja ta ar' butu, tur neko nevar hdzet"

„Tur var gan līdzēt. Atļausiet, ka jūs ietinu
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savā kažokā, viņš ir diezgan liels priekš mums

abiem."

Viņa purināja galvu.
„Ja jūs neesat ar mieru, tad es novilkšu savu

kažoku un mēs salsim abi divi, jo to es nevaru pa-

ciest, ka jums auksti."

„Nē, no Dieva puses!" viņa iesaucās un uzska-

tīja Pakalnu. Abējo acis sastapās. Viņa skats bija
tik mīlīgs un silts, ka viņa nolaida acis.

Ne vārda vairāk nerunādams, viņš aplika savu

kažoka stūri ap viņu un ietina to rūpīgi tanī. Viņa
nekautrējās vairs un drebēdama pieglaudās pie viņa
krūts.

Viņš aplika roku ap viņu un piespieda to pie se-

vis. Viņa to mierīgi pacieta. Pakalnam palika tik

silti, omulīgi, jūtot viņas galviņu pie sava kamieša.

Pavīpsnādams viņš aizvēra acis. Savādi, jauki skati

parādījās viņa gara acīm. Viņš jau vēl nemaz nebija
tik vecs, ka — par to viņam atkal vajadzēja pa-

vīpsnāt.
Pa tam bija palicis tumšs. Klusums un ratu kra-

tīšana abus iešūpoja pusmiegā, tā ka tie viens pie

otra atspiedušies sāka snaust.

Tā pagāja dažas stundas, kad Pakalns piepeši

no stipra trieciena uzrāvās. Kas tad tas? Rati bij
sašķiebušies uz vieniem sāniem un ārā varēja dzirdēt

kučieru pilnā kaklā lādot.

Pakalns atgrūda durvis un prasīja, kas noticis.

„Kas noticis?" kučiers atbildēja; „ritens sa-

lūzis!"

„Nu, tas jau aplam jauks ziemsvētku pārstei-

gums!" Pakalns iesaucās un izlēca no ratiem. Arā

bija ļoti tumšs, bet laiks vairs nebij tik auksts kā

pirmīt un sniegs krita lielās pikās uz zemi.

„Ja, ko lai mēs tagad darām?" Pakalns prasīja.

„Kādu pusversti no šejienes vajaga būt krogam,"
kučiers atbildēja, „tur es raudzīšu dabūt citu riteni."

Pakalns piegāja pie ratiem un izcēla savu ceļa
biedri ārā.
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„Vai jūs neesat sasitušies, jaunkundze?" viņš
prasīja.

„Ta_s nemaz nav domājams — ja atrodos tik dro-
šas rokas," viņa atbildēja. „Bet kur tad mēs tagad
esam?"

„To lai Dievs zin! Bet kučiers saka, ka tuvumā

esot krogs. Es domāju, iesim tūlīņ turp un uzgaidī-

sim, kamēr rati atkal kārtībā."

„Ja, cits jau mums nemaz neatliek," viņa sacīja

un paņēma Pakalna roku.

Abi dūšīgi brida pa dziļo sniegu uz to pusi, kur

kučiers bija rādījis.
„Liekas, ka liktenis mums šo ziemsvētku vakaru

grib padarīt tik nepatīkamu, cik vien iespējams," viņa

pēc kāda brīža iesāka.

„Man viņš tomēr patīk daudz labāki, nekā visi

tie ziemsvētku vakari, kurus līdz šim esmu piedzī-
vojis," viņš atteica, tās roku cietāki pie sevis pie-

spiezdams.
Viņa neatbildēja neko un abi klusēdami gāja atkal

uz priekšu.

„Vai tik mēs neesam nomaldījušies?" viņa pie-

peši apstādamās prasīja.

„Nebūtu nekāds brīnums. Dziļais sniegs ir pa-

darījis lauku un ceļu gluži vienādu, un bez tam jau

nevar ne pāris soļu uz priekšu redzēt. Es domāju
iesim uz šo pusi."

Viņi gāja, bet pēc maz soļiem abi uz reizi ie-

grima sasnigušajā ceļa grāvī.
„Ak, vai!" viņš iesaucās skumji-jocīgu balsi,

~kur tad nu es jūs esmu ievedis!"

„Nu jau ir ļoti labi," viņa smējās.

„Kā tad tā?"
_

„Tagad jau mes zinām, kur atrodas grāvis, un ta

tad ari ceļš viegli būs uzejams."
„Tad jau varu būt sevišķi lepns uz šo savu at-

radumu," viņš jokojās un mēģināja piecelties.
Bet viņa bija pirmā atkal uz ceļa un ātri vis-

apkārt apskatījusies, sauca viņam pretīm: „Luk, tur

spīd uguns! Tur laikam būs krogs."
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„Ja, nu man šķiet, šis atradums ir daudz labāks,
nekā mans," viņš sacīja, slapjo sniegu no savām lie-

lajām galošām ārā bērdams.

Pēc maz minūtēm tie ari sasniedza meklēto

krogu. Kad viņi iegāja netīrajā, vāji apgaismotajā

kroga istabā, tad kroģers tos uzskatīja atplēstu muti.

Viņš laikam domāja, ka tie nosniguši no debesīm, jo

piebraucam viņš nebija dzirdējis.

„Vai jums nav kāda labāka istaba, kur laiciņu
uzturēties?" Pakalns prasīja. „Netālu no šejienes

mums salūza ritenis un kamēr rati atkal būs kār-

tībā, mēs gribam palikt te."

„Ak tā!" kroģeris loti laipni sacīja un ieveda tos

tā sauktajā «smalkajā istabā", kura gan nebija diezin

cik smalka, bet tomēr īsai uzkavēšanai gluži derīga.

„Pulkstens tagad desmit," Pakalns sacīja, kad

kroģeris bija izgājis ārā, „un priekš pāris stundām

laikam no tejienes netiksim projām. Pa tam jūs varat

drusku atdusēties, jo mums laikam paies visa nakts,
iekam tiksim ceļa galā. Es negribu jūs traucēt un me-

klēšu sev citu uzturas vietu."

„Nē, to es nevaru atļaut," viņa protestēja. „Es

pazīstu mūsu zemju krogus, tanīs nav vairāk, kā

viena pati prātīga istaba. Un to es necietīšu, ka aiz

par daudz lielas smalkjūtības smokat divas, trīs

stundas kroga istabas nelāgajā gaisā. Te pietiek tel-

pas mums abiem."

„Nu, kad jūs to vēlaties, tad es ar' palieku,_bet
tikai ar to nolīgumu, ka neļaujaties nemaz traucēties

un noliekaties tur uz divana atdusēties," viņš sacīja,

savu kažoku novilkdams.

Ari viņa noģērba mēteli un parādījās tagad

tumšā, vienkāršā kleitā. Ar labpatikšanu viņš uz-

lūkoja viņas slaiko augumu.

~Tā, tagad neliekaties par mani vairs ne zinot,"
viņš turpināja, to nospiezdams uz divana siltās krāsns

tuvumā. Apsēžoties viņas kleita pavirzās drusku_uz
augšu, tā ka viņas mazā kājiņa bij redzama. Atri

viņš paskatījās uz to un ieraudzīja, ka tā gluži slapja.
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«Jaunkundze, jūs esat saslapinājuši kājas," viņš

sacīja.
„Ja, jo kā paši atminēsaties, tad liktenis mūsu

ceļu līdz šejienei nebija vis apklājis rozēm, bet dziļu
sniegu."

«Bet tā tas neiet, tā jau jūs tālāk braucot varat

sasaldēties. Jums jānovelk tūliņ kurpes un jāliek pie
krāsns, lai izžūst. Es apgriezīšos tikmēr apkārt un

izturaties tagad tā, kā kad manis te nemaz nebūtu."

Viņš apgriezās uz otru pusi un nogaidīja, kamēr

viņa novilka kurpes; tad viņš paņēma tās un rūpīgi

nostādīja pie krāsns.

«Nu, nu," viņš sacīja, «neņemat par ļaunu, jaun-

kundze, bet ja jūs ari ko runāsiet, es tomēr jums
vairs neatbildēšu."

Viņa atliecās atpakaļ pret divana lēni, papuri-

nāja smaidīdama galvu un aizvēra acis.

Viņš piegāja pie loga un skatījās ārā.

Vai tas nebij ērmots ziemsvētku vakars? Ja

kāds viņam šorīt būtu sacījis, ka viņš to pavadīs
krogā ar jaunu, nepazīstamu meiteni, tad viņš par to

būtu smējies. Un tomēr viņam bija tik omulīgi, tik

patīkami ap sirdi — ne par ko viņš nebūtu gribējis, ka

viss būtu citādi. Viņš atspieda galvu pret logu un

nogrima dzijās domās. Ja kāds viņam būtu prasījis,

ko viņš īsti domā, tad viņš laikam to nebūtu zinājis —

tik to viņš zināja, ka tās bija loti patīkamas domas.

Tā varbūt bija pagājusi kāda pusstunda, kad

viņš apgriezās apkārt.
Jaunava bija uz divana cieti iemigusi. Lampa

izplatīja vāju, burvīgu gaismu pār viņas smuidro

stāvu. Pakalns piegāja lēniem soļiem tuvāk un no-

stājās viņai pretī, lai varētu to reiz labi krietni ap-

lūkot. Cik daiļa viņa izskatījās! Bālie vaidziņi bija

siltumā tikko manāmi iesarkuši, sārtās lūpiņas drusku

atvērušās un viņas krūtis cilājās elpojot tik viegli
zem tumšās kleitas. Tā skatoties viņa domas, kuras
pie loga bij iesācis, atkal turpinājās. Viņš pārnāca

patlaban no skolas un iegāja savā istabiņā. Tur viņa

galēja uz zofaja, viņu gaidot iesnaudusies. Viņš pie-
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gāja tai klāt. Ja viņš tagad to piepeši kaislīgi no-

bučotu, kā viņa tad satrūktos, un kā viņas bālais

vaigs nosarktu. Viņam izlikās, kā kad tā viņam ne-

maz vairs nav sveša, bet ka viņam pilnīgi tiesība to

bučot tik ilgi, tik ilgi — ja, cik ilgi, to viņš pats īsti

nezināja, bet vismazākais ļoti ilgi...

Bet klau, viņa runāja pa miegam! Viņas lūpas
kustējās un no tām atskanēja šie paklusie vārdi: „Es
jūs mīlu — jūs gan esat man svešs — bet jūs tomēr

esat tik labs —" Tad viss palika atkal klusu. Viņš
pieliecās tuvāk, lai varētu labāki dzirdēt un bez kā

pats zinātu, kā tas īsteni noticis, viņš bija uz-

spiedis vieglu bučiņu uz jaunavas kairinošām lū-

pām. To padarījis, viņš acumirkli to uzskatīja brī-

nodamies, kā kad būtu atradis kaut ko pavisam

jaunu; tad viņš nobučoja to vēl reiz — un vēl reiz —

Bet savā aizgrābtībā viņš nemaz nepamanīja, ka

jaunava bija uzmodusies un uzskatīja to platām acīm,

tomēr vairāk brīnodamās, nekā sabijusies.

«Neņemat par ļaunu, ja es ienāku nelaikā," kro-

ģeris sacīja, kurš nemanot bij ienācis, „bet es gribēju
vaicāt, vai kungi kautko nevēlas?"

Pakalns uzšāvās stāvus un ari jaunava uzlēca

no divana. Viņš bija tā sajucis, ka acumirklī nezi-

nāja, ko darīt. Ko gan ļaudis lai domāja no meitenes,

kura tā ļāvās bučoties! Zināms, īsteni ņemot, vi-

ņiem par to nebija nekādas daļas, bet viņai tas bija
nepatīkami, viņa laikam par to ļaunojās un tā bij tā

svarīgākā lieta.

Viņš paskatījās uz savu ceļa biedreni, kā gribētu
no tās izlūgties padomu, bet tā bij atgriezusi muguru

un lūkojās pa logu ārā.

Te viņam iekrita kāds iedoms prātā un ar to,

viņš ticēja, bija visiem līdzēts.

„Labi, ka jūs ienācāt," viņš sacīja, „es patlaban

gribēju jūs saukt, mana sieva ir drusku saaukstēju-
sies un vēlējās tēju. Vai jūs nebūtu tik laipni, to

ātrumā pagatavot?"

Kroģeris izgāja ārā.

Jaunava stāvēja vēl arvienu nekustēdamās pie



228

loga. Nedrošiem soļiem viņš piegāja pie tas un iz-

dzirda, ka tā klusi pie sevis raudāja.

«Jaunkundze, vai es jūs esmu apbēdinājis!" viņš
gluži sabijies prasīja.

„Un jūs vēl prasāt," viņa šņukstēdama atbildēja.

„Ak, jūs esat ļauns cilvēks — jūs nemaz neesat tāds,

par kādu jūs uzskatīju ..."

«Jaunkundze," viņš sacīja, dūšu saņemdams,

«tagad tai lietai jāizskaidrojas. Sakāt man taisnību,
ka iūs mīlat — kas jums ir svešs —un tomēr tik

labs!"

«Es — es nezinu," viņa sajukusi stostījās.

«To es skaidri dzirdēju, jūs pa miegam runājāt."

Viņa neatbildēja nekā, bet iesāka lēni trīcēt.

Viņš aplika roku ap viņas viduci un apgrieza jau-

navu pret sevi.

«Jaunkundze," viņš runāja kustinātā balsī, «jau

šorīt, kad jūs pirmo reizi ieraudzīju, jūs atstājāt dziļu

iespaidu manā sirdī un — bet ko lai es tik daudz

saku —es jūs tagad no visas sirds mīlēju. Ja jūs ari

man esat drusku laba, tad topat par manu sieviņu.

Neliekat man pirmāk būt melojušam. Esat man turp-
māk dzīves biedrene, tāpat kā šodien man bijāt ceļa

biedrene. Vai jūs to gribat?"

Viņa uzskatīja to. «Ak, ko lai es daru?" viņa

nopūtās.

«Prasāt tikai savai sirdij, gan tad jau zināsiet,

kas jādara. Prasāt tai, vai viņa var mīlēt tādu vec-

puisi sirmiem matiem, bet siltu, mīlestības pilnu
sirdi!"

„Ak!" viņa nopūtas, galvu it neviļus piegļauz-
dama pie viņa krūts, «tā jau pati. pirmīt ir runājusi,
bez kā es to būtu zinājusi."

Viņš pievilka to vēl cietāki pie sevis un skatījās
viņas mitrajās acīs.

Vai tie nebija jauki ziemsvētki? Vai šīs_actiņas

nemirdzēja daudz spožāki, nekā simtiem svecīšu ?_Un
vai šī sirds, ko nupat bija iemantojis, nebija tada

ziemsvētku dāvāna, ko nekad nebija cerējis iegūt?



229

„Bet, mīļā sieviņ," viņš šķelmīgi sacīja, „es jau
vēl nemaz nezinu, kā tevi sauc?"

„Marija," viņa čukstēja.
„Marija! kas par daiļu vārdu! Bet tagad man

vajag tevi nobučot, pirmīt es bučoju tikai kādu svešu

meiteni, bet tagad savu Mariju, savu mīlu sieviņu ..."

„Laikam gan nav ilgi, kā tie abi vīrs un sieva,"
kroģeris, tēju ienesis, pēcāk sacīja uz savu sievu, „jo

viņi pastāvīgi bučojas, kā divi balodīši. Ja, tāda

jaunu laužu bučiņa, tā tik ir bučiņa!"
Kad pēc pusnakts ritens atkal bija kārtībā, tad

Pakalns lika zirgu apgriezt un aizbrauca ar Mariju
atpakaļ uz Jelgavu. Ceļošanu uz savu draugu viņš

bij atlicis uz citu gadu.
Bet kas lai apraksta Pakalna vecās apkopējas

izbrīnēšanos, kad viņas kungs ziemsvētku pirmajā
dienā ieradās mājās līdz ar jaunu meiteni, kuru tas

viņai stādīja priekšā kā savu nākošo laulāto drau-

dzeni. Viņa sasita rokas kopā un nejaudāja neko citu

izteikt, kā tikai:

„Ja, ja, es jau tūlīņ sacīju, ka labi nebūs!"

1889. g.

Vienīgais viesis

Jaungada stāstiņš

Katarina Valter šovakar drusku agrāki nekā ci-

tām reizām bija pārnākusLmājās no pārdotavas, kurā

viņa bija kasierene, un, savas virsdrēbes ātri noģēr-

busi, acīmredzot steigdamās sāka uzkopt savu mazo

istabiņu. Viņa noņēma baltos putekļu segus no mazā,
tumšzilu drēbi pārvilktā zofaja un tādiem pat krē-

sliem, pārslaucīja rūpīgi grīdu, kaut gan uz tās ne-

bija redzams ne mazākais netīrumiņš, pielika dažus

krēslus pie apaļā zofaja galda, uz kura dedza liela

zalona lampa, un nostādīja spožo tējkatlu uz otru

galdiņu istabas dibenā, kur jau atradās dažas glazēs,
visādi uzkožamie un pāri pudeles smalku dzērienu.

Tējkatls drīz bija piepildīts un smalkiem skaliņiem ie-
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dedzinātās ogles, kuras viņa spēcīgi uzpūta, kvēloja
tik stipri, ka ūdens jau paklusu sāka džinkstēt, kā

odu bars saulgozī. Viņa pacēla acis un vēlreiz pē-
tījoši pārskatīja visu istabu. Neviens cilvēks viņu
līdz šim vēl nebija nosaucis par skaistu vai tikai par

smuku, un viņa pati ari jau sen bija atzinusi, ka viņai
šis nosaukums nepienākas, kaut gan nevarēja teikt,
ka viņa būtu taisni nesmuka. Šaī acumirklī viņu pie-

peši uzskatot, dažs labs no pazīstamiem viņu sākumā

nemaz nebūtu pazinis, tik lieliski pārvērtusies viņa

uzreizu izlikās. No čaklās, nerimstošās kustēšanās

viņai vaigi viegli bija iesarkuši, rūgtā nopietnība,
kura pastāvīgi rēgojās viņas vaibstos, bija izzudusi

un tās vietā patīkami labpatikšanas smaidi lidinājās

ap viņas lūpām, kamēr viņas allaž tik dzestrās, gaiši

pelēkās acis mirdzēja it jautri un omulīgi. Sevišķi
skaista viņa, saprotams, ari tagad nebija, bet caur

šo pārvēršanos viņa līdzinājās tiem cilvēkiem, kuri,
kaut gan tiem nav nekāda liela skaistuma, tomēr tik

interesanti, ka nevar beigt viņos noraudzīties.

Drusku dziļāki uzelpodama viņa piegāja pie ista-

bas vienīgā loga un atšķīra priekškarus. Pa logu,

kurš atradās dziļā dobumā un bija loti plāts, uz

augšu skatoties varēja redzēt mazu gabaliņu no skai-

drās, zvaigznēm apklātās debess, turpretī uz leju un

sāniem parādījās tikai kaili mūri un apsniguši jumtu

čukuri, kuri bālajā mēneša gaismā laistījās kā ap-

sudraboti.

Tā bija tikai vienkārša jumta istabiņa, kuru Ka-

tarina jau ilgāku laiku apdzīvoja, tomēr tumšie vil-

nas priekškari pie loga un gultas, kuri platās krokās
sniedzās līdz pašai grīdai, košās bildes pie sienām un

glītās istabas lietas, viss tas liecināja, ka viņas īpaš-

niece netik vien labi pārtikusi, bet ari prot omulīgi

ierīkoties.

Piepeši viņa klausīdamās pagrieza galvu. No

koridora atskanēja stingri soļi, kuri nāca pa trepēm

uz augšu. Pa tām uzkāpis, gājējs ātri tuvojās
1
pagāja

viņas durvīm garām un beidzot, necik tālu kādas ci-

tas atslēdzis, iegāja pa tām iekšā. Tas bija Roberts



231

Jaunzems, kurš apdzīvoja kādu no pārējām jumta

istabiņām, to viņa jau no soļiem pazina.
Smaidi pa tam bij nozuduši no viņas vaiga un

sāpīgais rūgtums tanī atkal ieņēmis savu vietu. Viņa
atgāja nost no loga un it kā saldama apņēma ap ple-
ciem biezu, tumši sarkanu zīda šalli, kaut gan istabā

bija ļoti silts. Vēlreiz ogles tējkatlā uzpūtuši, viņa
atlaidās mīkstajā zofajā. Cik klusa un vientulīga

bija viņas apkārtne! Tā tas jau sen bija bijis un tā

tam arvienu vajadzēja būt. Nodrebēdama viņa at-

spieda galvu pie zofaja zveltnes un aizvēra acis.

Viņa bija bārenīte, izlikts bērns. Kāda puslīdz

turīga familija viņu bija pieņēmusi audzināšanā.

Drošu patvērumu viņa tur bija atradusi, dabū-

jusi ari patiesu izglītību, bet vecāku mīlestību viņa

tur nebija baudījusi. Viņa atminējās pat, ka viņai
nekad nebija bijušas vienādas tiesības ar savām au-

džu māsām: allaž viņa bija valkājusi tikai viņu no-

nēsātās drēbes un no skolas pārnākušai viņai nereti

vajadzēja izpildīt kalpones vietu. Ari liela izaugusi

viņa bija palikusi tikai prasta pelnrušķīte, kurai bieži

caurām naktīm vajadzēja šūt, lai viņas audžu māsas

viesībās un teātrī varētu iegūt vispārīgu vērību.

Cita pēc citas tās apprecējās; tikai viņu, nabaga bā-

renīti, kurai nebija pat ne skaistuma, ar ko lepoties,
neviens neievēroja. Uz viņas lūgumu viņas audžu

tēvs viņai kādā veikalā bija pagādājis vietu par ka-

sierēm. Tā gads pēc gada pagāja un viņa jau bija
sasniegusi divdesmit sesto gadu. Pamazām viņai

bija izzudušas pat tās pēdējās ilūzijas, kuras slepeni
bija uzglabājušās neievērotās meitenes sirdī. Tagad
viņa bija veca meita, kas viņu tagad vairs precēs.
Un tiešām ērmoti, ir tagad viņu neviens neievēroja,
kaut gan viņa ar laiku bija tapusi it smalka un stalta

dama. Bet varbūt minētais apstāklis pie tam nebija
tik daudz vainīgs, kā tas, ka viņa bija zaudējusi visu

pašapziņu. Ari māju dzīvē caur pašas padošanos
viņas stāvoklis nekādā ziņā nebija pārgrozījies, viņas

audžu vecāki vēl arvienu no viņas prasīja darbus,
kādi izglītotai sievietei nemaz nepieklājas un kurus
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tie labāk būtu varējuši uzdot savai kalponei. Jau sen

tas viņai grauza sirdī. Beigās, redzēdama, ka lieta

top arvienu nepatīkamāka, viņa saņēma dūšu un lie-

dzās paklausīt. Caur to viņa ar saviem audžu vecā-

kiem sanāca tik sīvā ķildā, ka tos uz vietas atstāja un

noīrēja jumta istabiņu šinī mājā, kur viņu tagad at-

rodam.

Te viņai beidzot likās uzsmaidot labāka laime.

Istabiņā viņas dzīvoklim blakus piemita jauna šuvēja,
skaista 18 gadus veca meitene, vārdā Lūcija, ar kuru
viņa drīzumā noslēdza sirsnīgu draudzību, tā ka

vairs nejutās tik vientule.

Te viņa ari izsapņoja sava mūža īso mīlestības

sapni.

Priekš pusgada tukšajā dzīvoklī līdzās Lūcijas
istabai ienāca jauns īrnieks, kuru, kā taī pašā dienā

uz durvīm piesistā vizitkarts rādīja, sauca par Ro-

bertu Jaunzemi. Kādu dienu Lūcija, kura, kā likās,
viņu tuvāki pazina, pēc īsas sarunas mājas priekšā
atrodošā dārziņā, viņu savai draudzenei stādīja

priekšā. Viņš bija pirmais vīrietis, kas Katarinai pa-

rādīja to laipnību, kuru jaunie kungi bija parādījuši
viņas audžu māsām un kuras dēļ viņa tās tik loti bija

apskaudusi. Kā saules stars šis atgadījums apskai-

droja viņas sirdi. Tā tad pasaulē tomēr bija cilvēks,

kas viņu atrada patīkamu un ievērojamu. Bet tādēļ
vēl nebūt nav jādomā, ka šī laipnība būtu bijusi se-

višķi acīs krītoša. Viņu vienīgā satikšanās bija šad

un tad aizejot un pārnākot priekšnamā vai uz trepēm,
kur viņi garām ejot sasveicinājās un reizēm ari īsu

brīdi sarunājās. Katrai citai meitenei tas but uizlicies

kā pats par sevi saprotams, bet Katarinai, kura allaž

bija ieradusi palikt neievērota, tas pats mazumiņš

bija liela lieta. Laipns skats vai vārds viņu jau ap-

laimoja, ja, pat viņa soļus no tālienes dzirdot, viņa

juta, ka viņas sirds ātrāki sāka pukstēt.
Tā kādu vakaru pārnākdama viņa uz trepēm ie-

raudzīja Jaunzemi, kurš, kā likās, uz kaut ko gaidīja,
un tuvojās viņam stipri pukstošu sirdi. Laipni svei-

cinādams viņš ar vienu roku pacēla platmali un ar
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otru slepeni viņai plaukstā iespieda cietu papīra ga-

baliņu, pie tam klusā balsī lūgdams, lai to nododot

Lūcijas jaunkundzei, viņam pašam neesot iespējams

to darīt. Vēlāk, kad drīkstēšot, viņš visu izskai-

drošot.
Nemaz nenogaidīdama, vai viņš vēl ko neteiks,

viņa uz pēdām bija steigusies projām. Viņš ne-

drīkstēja redzēt, ka pie šiem vārdiem visa krāsa no

viņas vaigiem bija izzudusi. Kā apmulsusi viņa no-

nāca savā istabā un tikai pēc brīža jutās tik tāļu at-

spirgusi, ka iespēja izlasīt mazo papīrīti, kurš viņas

rokā bija dedzis, kā kad būtu karstas dzelzes gabals.
Tā bija Roberta Jaunzema vizītkarte. Viņas saturs,

kurš sastāvēja tikai no pāris rindiņām, pilnīgi ap-

stiprināja viņas domas. Tas skanēja šādi:

„Mīlā līgaviņ! šovakar pulksten 9 ierodies zinā-

majā vietā. Ilgodamies Tevi gaida

Tavs mīļākais."

Vai tad viņa bija gluži bezprātīga, ka varēja ie-

domāties tādas muļķības! Vai tad viņa bija akla,
kad nemanīja, ka Jaunzems mīlēja viņas draudzeni

Lūciju un tikai tādēļ pret viņu izturējās laipni? Un

vai tad tas nebija pats no sevis saprotams, ka tam tā

vajadzēja būt? Lūcija bija jauna un skaista, viņa

turpretī veca un nesmuka. Tik daudzreiz jau viņai

tas bija atgadījies, ka citas meitenes viņu aptumšoja,

pat toreiz, kad vēl bija jauna, un tomēr vēl ar to ne-

bija apradusi. Viņa lūkoja apmierināties ar to, ka tas

jau arvienu tā bijis, bet viņas sirds, to iedomājoties

vien, tik stipri sāpēja, ka labāk būtu nosēdusies un

rūgti raudājusi, ja tikai pati sev nebūtu izlikusies tik

visai smieklīga. „Vecums nesargā no muļķības!"
viņa sāpīgi pavīpsnādama teica.

Dažas dienas viņa sargājās ar Jaunzemi satik-

ties, baidīdamās, ka viņš viņai notikušās sāpes un

kaunu varētu lasīt viņas vaigā. Tikai pamazām vi-

ņai izdevās apmierināties un kad Lūcija kādu rītu

viņai iedeva mazu vēstulīti, lai to slepus pasniegtu

Jaunzemam, tad tas jau vismazākais ārīgi tik tāļu
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bija noticis, ka atkal varēja mierīgi ar viņu sarunā-

ties, kaut gan sirdī vēl sajuta kā dziļu šķēlumu.
Jaunzems tagad pret viņu izturējās vēl laipnāki, nekā
senāk. Priekš tam viņam vajadzēja būt kādam se-

višķam iemeslam, tā viņa tūliņ domāja un, patiesi,
drīzi vien viņa šķita uzminējusi šīs laipnības cēloni.

Reiz kopā pa trepēm zemē ejot, Jaunzems izteica no-

žēlošanu, ka veikals viņam aizņemot visu laiku, pat
svētdienas, un viņam tādēļ liedzot to personu, ar

kuru tik labprāt būtu ilgāki sarunājies, apmeklēt vi-

ņas dzīvoklī. Vakaros, kad viņš pārnākot, tas vairs

neesot iespējams, jo tā kā šī persona esot meitene,

kura dzīvojot viena pati, tad caur tam par viņu va-

rētu izcelties kādas nepareizas domas, un pie tam

viņš ne par ko negribētu būt vainīgs.
Tagad viņa saprata, kādēļ Jaunzemi nekad ne-

bija redzējusi Lūcijas dzīvoklī. Cik smalkjūtīgs viņš

bija! Bet tur jau viņa, saprotams, it viegli varēja

līdzēt. Viņa bija veca meita un kad Jaunzems ar Lū-

ciju satikās viņas dzīvoklī un viņas klātbūtnē, tad ne-

viens nekā ļauna nevarēja domāt. Jaunsgads nebija

tāļu un šo vakaru vislabāki varēja izlietot pirmajai
satikšanai. Viņa uzaicināja Lūciju, lai jaungada va-

karā, no veikala pārnākusi, tūlīņ ierodas pie viņas.

Pēc tam viņa Jaunzemam pastāstīja, ka jaungada
vakarā daži pazīstami pie viņas sagaidīšot jaungadu,
vai ari viņš viņai neparādīšot šo godu, pie kam viņa

it sevišķi pieminēja, ka Lūcija būšot tur.

Nekad Jaunzems viņai vēl nebija tik silti spiedis

roku, nekad viņu tik mīlīgi uzskatījis, kā tas notika

pēc šiem vārdiem. Viņš bija laimīgs, vai viņš jaudāja,
ka viņai caur to no jauna darīja rūgtas sāpes? Ja.

viņa nebūtu bijusi Lūcijas draudzene, vai tad ari

Jaunzems viņu būtu ievērojis? Saprotams, ne. Un

tas, ka viņai par šo laipnību jāpateicas citai, tas viņai

grauza sirdi.

Cik ērmota ir cilvēka sirds, šis mazais puksto-
šais nieciņš! Katarinai bija vieta, kas ienesa

vairāk, nekā viņa varēja patērēt, viņa varēja dzīvot

mierīgi un bez rūpēm, un tomēr viņa labprāt visu
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būtu atdevusi un cietusi nabadzību, ja tikai acu-

mirkli būtu varējusi pieglausties pie kāda cilvēka

krūts, kas viņu mīlētu, kā viņas draudzene tika mī-

lēta. Un jo mazāk viņai bija cerības, ka jebkad to

panāks, jo karstāka kļuva viņas ilgošanās.

Puslīdz stipra klauvēšana pie āra durvīm viņu

iztraucēja no šīm mocošām domām. Satrūkusies

viņa piecēlās kājās, uzlika roku uz sirds, kā kad gri-
bētu to apklusināt un tad ātri izgāja mazajā priekš-

namā, atvērt durvis.

«Labvakar, Valtera jaunkundze!" atskanēja

dziļa, patīkama vīrieša balss.

„Lūdzu, nākat vien iekšā, Jaunzema kungs,"
viņa ieaicinādama sacīja, un, durvis atkal aiztaisījusi,

savu viesi pirmo ielaida istabā.

Jaunzems bija no uzskata gluži patīkams vīrie-

tis, pāri pusmūžā, nevisai smalkiem, bet totiesu inteli-

ģentiem vaibstiem, kurus pa daļai apklāja kupla dzel-

tena bārzda. Viņš bija ģērbies melnās drēbēs, kuras
viņam ļoti labi stāvēja.

„Un es tomēr esmu pirmais!" viņš istabā apkārt
apskatījies iesaucās.

„Ja," viņa drusku sajukusi sacīja, „vēl neviens

nav ieradies, bet katru acumirkli es viņus gaidu.
Tik ilgi jums būs jāapmierinājas ar mani."

„Esat pārliecināti, cienītā jaunkundze, ka visi citi

mani šīs priekšrocības dēļ apskaudīs."
„Es nezināju, ka jūs ari protat glaimot. Bet lū-

dzu, piesēžaties. Nē, nē! Tur uz zofaja. Tā! Lūk,

tējkatls jau gaida," viņa steigdamās turpināja, lai ap-

slēptu savu uzbudinājumu, „vai drīkstu jums piedā-
vāt glāzi groka?"

„Es neesmu nekāds garīgu dzērienu cienītājs."

„Tā? Bet jaungadu nu reiz mēdz sagaidīt pil-
nām glāzēm, tā tas reiz ir parasts un no šī paraduma,

ceru, jūs neatteiksaties, jau tādēļ vien, ka šo glāzi
varat dzert uz tās veselību, kuru — kuru mīlat,"
viņa piemetināja, mēģinādama pavīpsnāt.

„Tad labprāt," viņš drusku nosarkdams atbil-

dēja, ~bet lūdzu, ne stipru." Viņa apklāja galdu ar
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baltu autu un veikli uz tā salika dažus šķīvjus ar uz-

kožamiem, nažus un dakšiņas. Ar manāmu labpatik-
šanu viņš nolūkojās viņas darbībā. Kamēr viņa pie-

gāja pie dibens galdiņa, glāzēs ielaist karsto ūdeni,
viņam bija laiks apskatīt istabu, kurā tagad pirmo

reizi' atradās. Ari tā viņam patika. Viņš aizmiedza

pa pusei acis un, kā likās, kaut ko pārdomāja.
„Tā domās nogrimuši, Jaunzema kungs?" Kata-

rina glāzes maisīdama prasīja, pēc tam, kad viņu

kādu bridi bija uzlūkojusi.

«Atvainojat!" viņš teica, uzraudamies, kā kad

būtu pieķerts pie nedarbiem.

„Kas tās gan par domām, kuras jums tik piepeši
uznāca?" viņa prasīja, glāzes nolikdama uz galda un

nosēzdamās viņam pretīm. „Redzat, es esmu ziņ-

kārīga, kā visas —" viņa gribēja teikt, „vecas mei-

tas," bet apdomājusies pārlaboja: „kā visas sievie-

tes."

„Man nav nekāda iemesla tas slēpt. Es domāju,
cik patīkamu pat vienkāršāko istabiņu veiklas sie-

vas rokas var padarīt un cik neomulīga turpretī vec-

puiša dzīve."

„Nu, man šķiet, ka tas ļoti viegli panākams—kad
it vienkārši apprecas."

«Precēšanās nemaz nav tik vienkārša, kā jūs do-

mājat."
„Kā es domāju!" viņa pasmaidīdama pa pusei

pie sevis sacīja.
„Kāpēc jūs tik reti smejaties, jaunkundze?"

Jaunzems viņu uzskatīdams prasīja.

„Tāpēc, ka manīm nav iemesla to biežāki dant,"
viņa atkal nopietna tapdama atteica.

„Ja jūs zinātu, cik labi caur to izskatāties, tad

jūs ari bez iemesla pasmaidītu."
„Kā liekas, jūs manīm gribat sagrozīt galvu.

Es pateicos par komplimentu, jau otro šai īsa lai-

ciņā."

„J_ūs zobojaties par mani — un ar_pilnu_tiesību;
ši piezīme bija ļoti neveikla. Kā kad jus citādi neiz-

skatītos labi! Tas tiešām nebija kompliments."
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„Nu, tad es savu pateicību ņemu atpakaļ. Bet

sakāt man labāk, kāpēc jūs precēšanos uzskatāt

par tik visai grūtu? Pēc manām domām tikai sie-

viete par to varētu žēloties, vīrietim ir visi ceļi vaļā."

„Un tomēr atgadās apstākļi, kuri to piespiež pa-
likt par vecpuisi," viņš nopietni sacīja, ar tējkaroti
savu glāzi maisīdams.

,_,To es nesaprotu,"
īsa pauze.

„Ja es jūs caur to neapgrūtinātu, tad jums īsumā

izstāstītu savu dzīves gājumu," viņš beidzot iesāka,
„tas, es ceru, jums to izskaidrotu."

„Manīm būs ļoti patīkami to dzirdēt."

„No jūsu balss es noprotu, ka tie nav tukši vārdi,
bet ka patiesi tā domājat un tādēļ pret jums būšu it

vaļsirdīgs."
Viņš atlaidās zofajā un īsu brīdi pārdomāja.
„Es esmu nabagu darba ļaužu bērns," viņš tad

turpināja, „mani vecāki mani tikai īsu laiku varēja
laist kādā zemākā skolā, kur tomēr iemācījos vairāk,
nekā citi, kas ilgi apmeklējuši augstākas skolas.

Četrpadsmit gadus vecam manīm jau vajadzēja ie-

stāties kādā koku zāģētavā par strādnieku, lai pats
varētu pelnīt savu maizi. Mans darbs tur nebija ne

grūts, ne nogurdinošs: manīm vajadzēja līdz ar daudz

citiem puikām nelielus laktu gabalus izlasīt "no dēļu
kaudžu starpām, kur strādnieki, dēļus noņemdami,
tos mēdza nosviest; tādēļ es nesajūtu vajadzību, pus-

dienās vai palaunadžos pēc ēšanas nosnausties, kā

citi zēni to darīja, bet labāk nosēdos savrup un pa-

lasījos kādā grāmatā, ko arvienu nēsāju pie sevis.

Pāris mēneši tā bija pagājuši, kad reizi kāds no zā-

ģētavas ierēdņiem mani atrada lasot, paņēma grā-

matu, pašķirstīja tanī, izprasīja manīm šo to un tad,
vairāk neko neteikdams, arvisu grāmatu aizgāja pro-

jām. Tikai otrā dienā es savu grāmatu dabūju atpa-
kaļ un līdz ar to ari pamanīju, ka mani sāka ievērot.

Manīm vajadzēja šo to sarēķināt vai pierakstīt, ko

laikam biju pareizi izdarījis, jo malku nest manīm

vairs nelika, bet drīz viens, drīz otrs ierēdnis mani
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pieņēma sevīm par palīgu. Pēdīgi, kad kāda vieta

nāca vaļā, es tiku paaugstināts par brāķera palīgu.
Mani senākie darba biedri tagad bija mani apakš-

nieki, ar tiem vairs nevarēja saieties; mani tagadējie

kolēģi atkal mani neuzskatīja par sevīm līdzīgu; tā

tad mans vienīgais laika kavēklis bija manas grāma-
tas. Šim apstāklim manīm jāpateicas, ka grāmatas
manīm kļuva arvienu mīļākas un es caur pašmācī-
šanos mēģināju iegūt to, kas manīm trūka; tas ari

mani izsargāja, ka nepadevos dzeršanai un nekārtī-

gai dzīvei, caur kuru koku veikalos gandrīz visi jauni
cilvēki morāliski aiziet bojā. Ar laiku es ieguvu savu

priekšnieku pilnīgu labpatikšanu, un tā pamazām

avansēju, kamēr beidzot ietiku kantorī par skrīveri,

kur tagadīn vēl esmu. Algas paaugstinājuma dēļ es

uzņēmos ari vest aprēķinus, cik dēļu zāģētavā ikdie-

nas sagriezts un tā pazaudēju pat savas brīvās svēt-

dienas, lai tikai arvienu varētu iegādāties vajadzīgās
grāmatas, pats pienācīgi dzīvot un pabalstīt savus

nespēcīgos vecākus. Tā mana mūža labākie gadi
pagāja nopietnā darbībā, bez kā uz. precēšanos būtu

varējis domāt, un kad vēlāk sāku sajust vajadzību
pēc dzīves biedrenes, tad pamanīju, ka netik vien no

savas senākās apkārtnes tā sakot biju izaudzis ārā,
bet ari pavisam biju piemirsis, uzmeklēt jaunu, ar

kuru šaīs apstākļos saderētu kopā. Meitenes, kuras
iz bērnu dienām pazinu, bija prastas un nemācītas

un citu pazīstamu manīm nebija. Tā tad man atlika

tikai viens ceļš, kas tagad visvairāk parasts: atklā-

tās ballēs meklēt sevīm sievu; bet tādu vieglprātību
es nekad nevarēju izdarīt. Bez tam manīm vēl bija
citas bailes," viņš Katarinu pētījoši uzskatīdams pie-

metināja. „Es domāju, kas zin, ja manīm ari izdodas

atrast izglītotu sievieti, vai viņa varbūt no manis ne-

kaunēsies, kad viņai izstāstīšu visus savas dzīves

sīkumus."

_„Manās acīs jūs caur tam esat ieguvuši daudz

lielāku cienību, ka paši caur savu spēku un savam

garadāvānām esat nodibinājuši savu stāvokli sa-

dzīve."
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priecājos par jusu vārdiem, jo tie manīm

pierada, ka savās domās par jums neesmu alojies,"
viņš silti sacīja.

„Vai tad jūs patiesi uz mani esat domājuši?"
viņa sajukusi prasīja.

«Neskaitāmas reizes. No tā brīža, kad jūs pirmo
reizi redzēju, pastāvīgi esmu ilgojies iegūt jūsu drau-

dzību."

Katarinas rokas trīcēja tik stipri, ka viņai vaja-
dzēja nolikt glāzi, lai neizlaistītu tās saturu,

«Šovakar jūs pārliecināsaties, ka patiesi esmu

jūsu draudzene," viņa sacīja nolaistām acīm.

„Un es jums par šo ielūgumu no visas sirds pa-

teicos, jo priekš manis tas ir rets baudījums, ka varu

sarunāties ar izglītotu meiteni, ar kuru savās domās

harmonēju."
„Man tikai brīnums, kur Lūcija tik ilgi paliek?"
„Jums droši jau garš laiks."

„Tā es nedomāju, bet jūs jau —"

„Es? Nu, manis dēl jūs varat būt gluži bez rū-

pēm. Es ilgojos pēc Lūcijas jaunkundzes taisni tik-

pat daudz, kā viņa pēc manis."

Brīnodamās Katarina uzskatīja Jaunzemi. Viņš
laikam bija pikts, ka Lūcija viņam tik ilgi lika gaidīt.

Jaunzems pa tam no savas glāzes ātri izdzēra

dažus malkus, kā kad gribētu caur to ietaisīt dūšu,
jo, kā likās, viņam bija kaut kas uz sirds; tad viņš

cieti apņēmies sacīja:

„Jūsu laipnie vārdi, cienītā jaunkundze, mani tā

iedrošina, ka labprāt jums kaut ko sacītu —"

„Un tas būtu?"

„Tagad es esmu atradis meiteni, kura manīm

patīk."

„To jau es esmu pamanījusi."

„Ja? Tas ir labi. Tad tikai vēl jautājums, vai

es ari viņai esmu pa prātam?"
„Kādēļ ne? Es domāju, Lūcija par jums domā

tāpat kā es —" •

„Lucija?" Jaunzems pārsteigts prasīja. „Kas tad

viņai te par darīšanu?"
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„Nu — vai tad viņa nav ši meitene, kuru mī-

lējāt?"

„Es nezinu, ko tagad lai domāju," Jaunzems pēc
kāda brīža samulsis iesāka. „Vai es nu tiešām esmu

tik neveikli izrunājis, ka no maniem vārdiem to esat

nopratuši, jeb vai jūs tikai tā sakāt, šā aplinkus ma-

nīm gribēdami rādīt, ka es darītu labāki, ja grieztos

pie citas meitenes. Bet kad nu reiz esmu iesācis,
tad ari negribu paliktpusceļā stāvot — es gribu da-

būt skaidru atbildi. īsteni ņemot, es esmu gājis tik

tālu, ka kaunos šā atkāpties. Nevis Lūcija ir šī mei-

tene, kuru cienīju un mīlēju, bet jūs tā esat. Sakāt

manīm taisni acīs, ka mani negribat, bet dusmoties uz

manis tādēļ nedusmojaties, jo es savā vientiesībā

patiesi iedomājos, ka ari jums neesmu gluži, vien-

aldzīgs."
Katarina bija uzšāvusies stāvus un neticīgi uz-

skatīja Jaunzemi.

_„Bet tas jau nemaz nevar būt!" viņa ļoti uzbu-

dināta iesaucās. „Ja jūsu vārdi būtu patiesi, kādēļ
tad rakstījāt tādas vēstules Luciiai un vina jums?"

~A! tad tādēļ!" Jaunzems itkā atvieglināts sa-

cīja. „Nudien, es esmu gatavais neveiklis, jo uz to

nemaz nedomāju. Tagad man neatliek nekas cits,
kā izskaidrošanas labad jums izstāstīt kādu daļu no

Lūcijas noslēpuma, jo kā redzu, vina jums neko nav

teikusi. Bet jums to droši var sacīt. Lieta ir īsumā

šāda: Mana principāla vienīgais dēls Alfrēds bija

iemīlējies Lūcijā, kuras tēvs. kā varbūt jau zināsat,
ir srīveris taī pašā kantorī, kur es strādāju, un bija

ieguvis ari viņas pretmīlestību. Tik tāļu bija gājis it

labi te kādu dienu vecais fabrikants to nezin kā bija
dabūjis zināt un tūlīņ savam dēlam noorasīja, ko viņš
īsteni nodomājis darīt. „Es viņu precēšu," šis it vien-

kārši atteica, „jo viņa ir skaista un izglītota meitene."

Nu, saprotams, bija uguns jumtā. Tēvs viņam cieti

noliedza uz tādām muļķībām domāt un pavēlēja Lu-

ciias fēvam, lai gādā, ka ari vina meita atmet visas

iedomas, piedraudēdams, ka viņu citādi atlaidīšot.

Bet tas negāja vis tik viegli, kā vecis domāja, jo



241

jaunie ļaudis bija cieti apņēmušies viens no otra ne-

atsacīties, lai notiktu kas notikdams, ko ari Lūcija
savam tēvam izskaidroja. Par savas meitas nepa-

klausību šis tā sapiktojās, ka viņu uz pēdām padzina.
Bet Lūcija par to nebūt neizsamisās, vina noīrēja

jumta istabiņu šinī mājā un iestājās kādā veikalā par

šuvēju. Tagad abiem samīlējušamies pienāca grūtas
dienas. Alfrēds, kurš toreiz vēl nebija pilngadīgs,

neuzdrošinājās savam tēvam atklāti pretoties un sle-

peni satikties vai sarakstīties nekā nebija iespējams,

jo abi stingri tika uzraudzīti, tādēļ jau ari manīm va-

jadzēja ienākt teitan dzīvot, lai viņi te nesatiktos.

Alfrēds tikai tad drīkstēja iziet, kad viņa tēvs vai es

viņu pavadījām. Es sajutu līdzcietību ar viņiem un

uzņēmos vidutāja lomu, kas manīm, saprotams, viegli
bija iespējams, nemaz nebēdādams par to, ka savu

vietu tūliņ varēju pazaudēt, tiklīdz vecais ko dabūja

manīt. Lielākas drošības labad es devu savas vizit-

kartis, un visas vēstules, kurās bija norunātas slepe-
nas satikšanās, ar savu roku norakstīju. Bet beidzot

ari mani sāka uzskatīt šaubīgām acīm un, kā likās,
ari uzraudzīt, kādēļ biju piespiests vēstulītes caur

jums piesūtīt Lūcijai. Tas ir viss noslēpums._ Mans

sakars ar Lūciju ir gluži nevainīgs, bet tā kā jūs nekā

nezinājāt, tad nav nekāds brīnums, ka jums viņš iz-

licies citāds."

Katarina bija klausījusies viņa stāstījumā kā no-

ziedznieks, kam gluži negaidot pasludina žēlastības

spriedumu. Kad viņš bija beidzis, viņa pacēla kopā
saliktās rokas uz augšu un čukstēja:

„Ak Dievs, es tevīm pateicos!"
Tad viņa nometās Jaunzema priekšā ceļos, sa-

ķēra viņa abas rokas un apklāja tās bučiņām.

„Katarina! Ko jūs darāt!" Jaunzems gluži sa-

trūcies iesaucās.

~Ļaujat manīm vaļu," viņa šņukstēja. „Jums
nav ne jaudas, cik tukša un vientulīga mana dzīve

līdz šim bija. No tās jūs mani tagad izpestījāt un —

un par to jums lai nepateiktos?"

Ļoti kustināts Jaunzems viņu saķēra ap vidu,
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uzvilka sevīm līdzās uz zofaja un lūkoja mīļiem vār-

diem apmierināt.
„Bet vai tad es maz vairs drīkstu uz precēšanos

domāt?" viņa sacīja, šaubīdamās acis uz viņu pacel-
dama. „Es jau esmu veca un nesmuka!"

„Veca?" viņš smēļās. „Tad jau es ne pavisam

uz to nedrīkstētu domāt, jo es jau esmu vēl daudz,
daudz vecāks. Un nesmuka? Man tu patīc gluži
labi. Un redzi, ja tu tā smaidi, kā tagad, tad tu esi

skaistāka nekā visas meitenes ..."

Dikti klaudzoši soļi atskanēja koridorā.

„Tie laikam būs tavi viesi," Jaunzems klausīda-

mies sacīja. „Ko tie gan domās, kad mūs abus te

ieraudzīs?"

„Nē, tie ir mūsu abi kaimiņi, kuri dzīvo tevīm

blakus," viņa atteica un drusku nokaunējusies pie-
bilda: „Vai tu nebūsi dusmīgs? Es tevi esmu ap-

melojusi."
„Kā tā?"

„Es uz šo vakaru neesmu ielūgusi neviena cita

viesa, kā tikai tevi un Lūciju, bet tevīm to neteicu,

baidīdamās, ka tu tad varbūt nenāksi. Es domāju,
ka tu vēlies ar Lūciju satikties —"

„Un no Lūcijas mums nav ko bīties," viņš smē-

jās, „viņa tagad droši būs pie sava Alfrēda. Tā tad

es šovakar esmu tavs vienīgais viesis — un par to es

nebūt neļaunojos ..."
Lūcija šinī naktī nemaz nepārnāca mājās. Otrā

rītā Katarina saņēma sekošo vēstuli, kura viņai visu

izskaidroja:

„Mīļā Katarina!

Piedod manīm, ka Tevīm kaut ko esmu slē-

pusi. Ari tagad manīm nav laika Tevīm visu iz-

stāstīt, es tikai steigdamās uzrakstu šās rindiņas,
lai zini, kur esmu palikusi, bet parādi šo vēstuli

mūsu mīļajam Jaunzema kungam, no viņa Tu to

dabūsi zināt. Šovakar es ar Alfrēdu slepeni aiz-

bēgu uz Vāciju. Tur mēs tiksim laulāti un tad do-

simies tāļāk uz Angliju, kur Alfrēds tēvam nezinot
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ir pieņēmis vietu. Ka šodien aizbēgam, to pat
Jaunzems nezin, bet viņš par mums neļaunosies.
Ja Alfrēda tēvs viņu mūsu dēļ atlaiž, tad viņam

jānāk uz Xngliju — Alfrēds viņam reizā ar šo sūta

savu nākamo adresi — mēs par viņu gādāsim. Tev

ari tad jāatbrauc pie mums viesoties. Ak, es esmu

tik laimīga! Tikpat daudz laimes ari Tevīm jaunā

gadā novēl Tava Lūcija."

Pirmo reizi savā mūžā Katarina bez kaut kādām

skaudības jūtām priecājās par citas meitenes laimi,
jo tagad ari viņa bija laimīga.

1890. g.

Jāņu uguns

Novelete

Saule patlaban taisījās uz noiešanu.

Sievas un meitas līgodamas nāca no lauka, zāļu
nastām rokās.

Visur jau uzņēma Jānu vakaru.

Mežanoru ciemata sētsvidū puiši un meitas bija

sapulcējušies. Visi runāja cits caur citu, tā ka aiz

lielas čalošanas nekā nevarēja saprast. Sevišķi skali
kāds jauns brašs puisis runāja, kurš stāvēja bara

vidū un kura vārdiem, kā likās, visi piekrita.
Pa dzīvojamās ēkas durvīm jauna meitene iz-

nāca un brīnodamās kādu brīdi uzskatīja trokšņojošo
ļaužu pūli. Kalpone vina nevarēja būt, jo tiklab caur

savu apģērbu, kā ari caur savu izturēšanos stipri iz-

šķīrās no citām.

Viņa valkāja ļoti smalku sniegbaltu krekliņu un

melnu samta ņieburu; pat viņas pelēkie pašaustie
svārki bija no smalkākas pusvadmalas, nekā kalpu
meitām mēdz būt. No viņas vaiga un drošajiem

enerģiskajiem soļiem varēja redzēt, ka viņa nav vis

paradusi paklausīt, bet pavēlēt.

„Nu, kas tad te?" viņa skaļi vaicāja, pāris soļu

uz priekšu iedama. „Kāpēc jūs taisāt tādu troksni?"

Visi piepeši apklusa un apgriezās pret runātāju.
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Izlikās taisni tā, kā kad šie ļaudis caur kādu burvību

piepeši būtu pārvērsti. Nupat vēl ikkatrs skaļā balsī

bija izsacījis savas domas, bet tagad nevienam vairs

nebija dūšas, atbildēt uz jaunās meitenes vaicājumu.

Meitas nolaistām acīm rakņājās pa saviem priekš-
autiem, kamēr vīrieši nedroši uzskatīja jauno puisi,

kurš pirmīt par visiem skaļāki bija runājis, itkā gai-

dīdami, lai viņš tagad pirmais iesāktu.

„Nu," meitene nepacietīgi atkārtoja, „vai tad

visi esat bez valodas? Ansi, kas te ir noticis?"

„Nekas," Ansis plecus raustīdams atteica, „mēs
tikai tāpat — mēs gribējām —"

„Un ko tad jūs gribējāt?"
Ansis paskatījās atkal sāņus uz jauno puisi un

neteica nekā.

„Nu, kad jau puišiem nav tik daudz dūšas," kāda

plecīga meita iesāka, tad mums meitām jārunā. Te

nu bija! Nupat visiem bija tik lielas mutes, katrs

ganu zēns plātījās kā rūsa un tagad uz reizi — bē!

Tādu dēļ tiešām kauns sevi apspļaudīt —"

„Un ko tu gribēji teikt?" jaunā meitene viņu

pārtrauca.

„Kas tur nu daudz ko teikt. Citās mājās tādēļ
nekad nav jādzisina mute — tas ir pats no sevis sa-

protams. Bet te jau jādzīvo kā cietumā. Nedrīkst

ne Jāņu vakaru kā pienākas nosvinēt —"

„Ak tā!" jaunā meitene pasmējās; „tik vien tas

nelaimes. Ja, tur jums visa trokšņošana nekā nepa-

līdzēs. Vai tad jūs nezināt, ka saimnieks to ir aiz-

liedzis? Ejat, paēdāt mierīgi vakariņas un neesat

vairs kā bērni, kuri vakaros ar varu jāsūta gulēt."

_„Ja, tevīm taisnība," plecīgā kalpone sacīja,

„mes nebūsim vis vairs kā bērni, kas to mierīgi pa-

klausa."
Ari citi bija tapuši drošāki.

„Nē," kāds puisis teica, „mēs neiesim vairs Jāņu
vakarā līdz ar vistām gulēt!"

„Mēs svinēsim savu Jāņu vakaru, kā visur ie-

rasts," kāds cits turpināja.
„To jūs varat darīt," jaunā meitene mierīgi at-
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teica. «Aizejat uz kaimiņiem un līgsmojaties tur pēc
sirds patikšanas."

„Uz kaimiņiem!" plecīgā kalpone nicīgi iesaucās.

„Tad ta' joks! Mēs negribam visam pagastam būt

par apsmieklu. Visi jau mūs saukā par badadzegu-
zēm, tādēļ ka mēs lienot citu ligzdās. Mēs svinēsim

Jāņu vakaru pašu mājās."
„Vai manīm jums vēl reizi jāatkārto," meitene

stingrā balsī sacīja, „ka saimnieks to cieti noliedzis."

«Kādēļ tad viņš to ir aizliedzis?" Ansis vaicāja.

«Tā tikai tāda ķircināšana no viņa. Kad viņš pats

staigā apkārt saskābis kā ķīselis, tad viņš ari kalpiem
nenovēl nekādu prieku. Bet lika drusku pagaidīt!
Tagad tu, brālīt, dabūsi redzēt jandāliņu."

«Viņam laikam bail, ka neapdzied skopo saim-

nieku, kam žēl brandvīna, kas jādod apdziedātājiem,"

balmutīgā kalpone smējās.
«Ja, zināms!" visi sauca.

«Bet mēs gribam redzēt, vai viņš tagad mums

to varēs aizliegt," kalpone runāja tāļāk. «Jāņu zāles

mums jau ir — iededzināsim Jāņu ugunis, un uz-

dziedāsim līgo dziesmas, ka lai Mežanora kaula ka-

žociņš nogrāb vien!"

«Ja, Līz, uzdziedi!" Ansis sauca. «Tu jau to

nieku pieproti."
Smīnēdama kalpone nostājās priekšā un sāka

skaļā balsī dziedāt:

«Kas tie tādi kuceniņi,
Kas skrien Jāņu vakarā,
Kas skrien Jāņu vakarāi

Pie upītes nolakties?

Tie nebija kuceniņi,
Kas skrien Jāņu vakarā,
Tie bij skopā saimenieka-

Izslāpušie gājējiņi. Līgo!

Tie bij skopā saimenieka

Izslāpušie gājējiņi. Līgo!"

Koris smiedamies atkārtoja.
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Lize tuvojas jaunajai meitenei un turpināja:

Jauna barga saimeniece

Rājās Jāņu vakarā.

Tā nebija saimeniece,

Tā tik tāda driģenīt'.

Lai aug tādas saimniecītes

Pa sētmaļu sētmaļiem, —

Kas tur viņām pakaļ skrien,
Lai pār grāvi kaklu lauž."

Jaunā meitene bija tapusi bāla aiz dusmām.

„Šo pārdrošību jūs visi rūgti nožēlosat," viņa

sacīja, ārīgi izlikdamās mierīga. „Manīm jūs vairs

negribat paklausīt. Labi! Es gribu redzēt, vai jūs
saimniekam ari pretosaties."

Viņa apgriezās un gribēja ieiet istabā.

«Uzgaidi vēl drusku," jaunais puisis sacīja, kurš
pirmāk visskaļāki bija runājis, bet meitenei pienākot
vairs ne pie sarunas, ne pie dziedāšanas nebija pie-

dalījies, „man tevīm kas jāsaka."
„Un kas tad?" meitene atkal atgriezdamās vai-

cāja.

„Ja tu mus apsūdzi saimniekam, tad es ne par ko

negalvoju, jo mēs esam gatavi ir pret viņa pavēli te

svinēt Jāņu vakaru. Muzikanti jau ir apstellēti un

alu un brandvīnu ari drīz atvedīs; bez tā vēlāk te vēl

kaimiņu puiši ieradīsies, kuri grib redzēt pirmo Jāņu
vakaru svinēšanu Mežanorās."

„Jēkab," meitene pārmetoši sacīja, „ari tu pie-

dalies pie šiem dumpiniekiem. To es nebūtu sagai-

dījusi!"
„Neparmet manīm neko," Jēkabs ka atvainoda-

mies atteica, „es nevaru citādi. Kad izgājušā gadā

citi puiši zobojās par mūsu Jāņu svinēšanu, tad ma-

nim sirds gan aptecējās, bet sakodu zobus un neteicu

nekā. Bet kad šogad Jāņiem tuvojoties zobošanās

tapa vēl sīvāka, tad es ar goda vārdu nosolījos, ka
* Mežanorās svinēsim Jāņus, tāpat kā visur citur, ci-

tādi lai mani nosauc par pintiķi. Varbūt, ka esmu

pārsteidzies, bet to tevīm vajaga apdomāt, ka nekad
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neesmu ļāvies piezoboties. Tāds nu es reizi esmu.

Manas asinis ir par daudz karstas. Priekš tavas pie-

nākšanas mēs bijām norunājuši, ka es iešu pie saim-

nieka, izteikšu viņam visu un lūgšu, lai viņš atļauj
mums nosvinēt Jāņus citiem par spīti vēl spožāki,
nekā jebkur piedzīvots. Es ari nemaz nezinu, kādēļ
viņš izdevis šādu ērmotu aizliegumu."

„To es tevīm varu pateikt," meitene atbildēja.
„Priekš kādiem 20 gadiem Mežanorās caur neapdo-

mīgu Jāņu uguns dedzināšanu visas ēkas nodegušas,
pie kam sadeguši ari saimnieka paša vecākie. No tā

laika te ir aizliegts svinēt Jāņu vakaru un dedzināt

Jāņu ugunis."

„Nu, mēs jau nebūsim tik neapdomīgi un apsolā-
mies pat nemaz nededzināt Jāņu uguni."

„Tas jums nekā nelīdzēs. Savu aizliegumu
saimnieks kāda puiša jūtelības dēļ nekad neņems

atpakaļ. Tā tad tavs gājiens pie, viņa gluži veltīgs,

tu viņu tikai caur to sakaitinātu un panāktu, ka viņš
saviem gājējiem pat aizliedz iet uz kaimiņiem svinēt

Jāņu vakaru."

„Nu labi, tad es ari neiešu," Jēkabs teica, „jo ma-

nīm daudz prātīgākas domas uznāk. Tevi saimnieks

arvienu paklausa un neatraida nevienu tavu lūgumu.
Tu mums allaž esi bijusi laba saimniece un cik dažu

reizi mums par labu runājusi pie saimnieka. Dari

to ari šoreiz. Tu pati esi jauna un zini, cik labprāt
jauni ļaudis grib nodzīvot kādu jautru vakaru; mēs

jau tā te reti tādus piedzīvojam. Esi tādēļ tik laba,

ej pie saimnieka un lūdz, lai viņš dod savu atļauju."

„Ko? es lai pabalstu jūsu nepaklausību! Un vēl

pēc tā, kad esat sacēlušies pret mani pašu. Nē, to es

nedarīšu."

„Tu esi dusmīga, ka Līze tevi apdziedāja," Jē-

kabs teica; „bet tas nemaz nebija tik ļauni domāts.

Tas tikai bija joks. Un bez tā Līze ir gatava tevi

nolūgties, ja viņa tevi apkaitinājusi."
„Vai ne," Līze noņurdēja, „es nolūdzos, ko saim-

niecei esmu darījusi!"
~Nolūgšanās nemaz nav vajadzīga," par saim-
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nieci nosauktā meitene atbildēja. „Ja atzīstat, ka esat

pārskatījušies, tad saimniekam no šīs lietas nekā ne-

teikšu; bet lūgt, lai jums atļauj te svinēt Jāņu va-

karu, es neiešu."

„Vai tas tavs pēdējais vārds?" Jēkabs vaicāja.

„Ja," meitene atbildēja.
„Tad manīm nekas cits neatliek, kā tūlīņ uzteikt;

manīm uz pēdām jāatstāj šis apgabals, jo te es tagad
esmu tapis par apsmieklu — katrs piena puika mani

tagad var nosaukt par pintiķi."

„Un vai tu domā, ka saimnieks tevi tā atlaidīs?

Tu esi saderējis uz visu gadu."
„Es neesmu vergs. Un bez tā es viņam atstāju

visu savu izpelnīto algu, par ko viņš varēs dabūt

divus puišus manā vietā."

„Vai tad tu patiesi gribi iet projām, ja neizpildu
tavu vēlējumos?"

„Es nevaru citādi."

«Meitene tapa domīga.
„Nu ja," viņa beidzot sacīja, „tik krietnu kalpu,

kā tevi, es gan labprāt negribētu pazaudēt un kad

jūs citi ari tā vēlaties, tad es gribu pamēģināt, vai

manīm izdosies atmīkstināt saimnieku. — Pag, pag,

paliekat gluži mierīgi te, kamēr es atnākšu atpakaļ."

Viņa atstāja citus sētsvidū un devās ātriem, to-

mēr viegliem soļiem uz istabu.

Vecais Mežanors sēdēja savā istabā, mierīgi

smēķēdams savu pīpīti, un ne jaudāt nejaudāja, kādu

troksni viņa gājēji sacēluši. Viņš varēja būt gadus
58 līdz 60 vecs, bet izskatījās vēl gluži spirgts. Mati

viņam gan bija ļoti plāni, tomēr tanīs nevarēja ie-

raudzīt neviena, kurš būtu bijis sirms, un viņa gludi
noskūtais vaigs atstāja it patīkamu iespaidu, kaut

gan tas bija ļoti stingrs un nopietns. Mugurā viņam

bija īss balts kažociņš, kuru viņš valkāja tiklab zie-

ma, kā vasarā un kuru ļaudis bija iesaukuši par

„kaula kažociņu".
Visā apkārtnē vecais Mežanors bija pazīstams

ka liels oriģināls. Viņš dzīvoja viens pats ar sevi,

negāja nekur ciemos un negribēja ari, ka citi nāk pie
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viņa. Mīlestību viņš nekad nebija pazinis, ja, viņš
pat mēdza tos izsmiet, kuri apgalvoja, ka cilvēki va-

rot cits citā iemīlēties. Tā tad nebija nekāds brī-

nums, ka viņš bija palicis vecpuisis. Reiz viņš gan

bija gribējis precēties, nevis tādēļ, ka būtu iemīlē-

jies, bet vienīgi no saviem vecākiem pierunāts, kuri
gribēja savienot kaimiņu lielās mājas ar savējām.
Toreizējais jaunais Mežanors, kurš bija vairāk nekā

35 gadus vecs, tūlīņ bija ar mieru. Pēc tā, vai kai-

miņu Anna viņu grib, viņš neprasīja. Kādēļ lai viņa

ari nebūtu gribējusi, jo Mežanoru ciemats bija gan-

drīz lielāks, nekā viņas. Bet Anna tomēr bija tik

muļķe, iemīlēties citā, kādā amatniekā un, nevarē-

dama vairs citādi atturēties savu vecāku spiešanai,

īsi priekš kāzām ar savu mīļāko slepeni aizbēdza uz

pilsētu, kur viņa, kā vēlāk dzirdēja, ar šo bija salau-

lājusies. Šo klizmu jaunais Mežanors panesa mie-

rīgu prātu. Gan jau Anna to pati vēlāk nožēlošot,

tā viņš mēdza teikt.

Neilgi pēc tam Mežanorās pilnīgi nodega, pie

kam viņa abi vecāki krita ugunij par laupījumu. No

tā laika viņš sāka no cilvēkiem atrauties: viņam ne-

esot vaļas priekš liekām ciemošanām un staigāšanām

pa krogiem, jo viņam jārūpējoties, ka atkal varot uz-

celt savas mājas, neiekrizdams parādos. Un tiešām,

viņš uzbūvēja visas ēkas bez citu palīdzības; tikai

pie baļķu pievešanas viņš bija salūdzis citus saim-

niekus talkā.

Trīs gadi bija pagājuši, kad viņš kādā ziemas

vakarā pie savām durvīm sniegā atrada nedzīvu

sievieti ar mazu bērniņu rokās, kuru viņa, pret auk-

stumu sargādama, bija ietinusi savā lielajā lakatā.

lekšā ienesis, Mežanors pazina nelaimīgo par savu

senāko brūti Annu. Novārgusi un izsalkusi, tikai

plānās drēbēs ģērbusies, viņa līdz ar savu bērniņu

bija ieradusies savu vecāku mājā lūgdamās, lai par

viņu apžēlojas, jo viņas vīrs pie kādas būves ticis

nelaimīgs un nomiris, atstādams viņu pēdējā trūku-

mā; bet cietsirdīgie vecāki viņu bija padzinuši no

sava sliegšņa. Tā izsamisusi maldīdamās viņa bija
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atnākusi līdz Mežanoram, tur aiz nespēka pakritusi
un laikam nosalusi.

Annu Mežanors kā pienākas paglabāja un viņas

meitiņu, mazo Anniņu, paturēja pie sevis. Citi gan

par to brīnījās, bet tas nebija nekas jauns, jo Meža-

nors jau arvienu izdarīja lietas, kuras citam nebūtu

iekritušas ne prātā.

Gads pēc gada aiztecēja, mazā Anniņa izauga
liela un vadīja visu Mežanora saimniecību. Viņa

bija vienīgā persona, priekš kuras vecais sīkstulis,

par kādu Mežanoru vispārīgi uzskatīja, neko nežē-

loja. Viņš turēja Anniņu pilnīgi kā sava paša bērnu,
un tomēr nekad neatzinās, ka viņu mīlējot — tas esot

tikai tāpat ieradums, viņš sacīja.

Tagad tā vienam sēžot un pārdomājot viņam
gluži savādas domas bija uznākušas. Ko viņš gan

iesāktu, ja Anniņa apprecētos un viņu atstātu? Viņš

bija tā ar viņu apradis, ka no viņas ne par ko vairs

nevarēja šķirties. Un tomēr no tā nekādi nevarēja

izsargāties, reiz tam tomēr vajadzēja notikt, jo tie

jaunie ļaudis jau mēdza tik ātri cits citā iemīlēties;

pēcāk gan tie redzēja, ka pārsteigušies, bet tad jau
bija par vēlu.

Šīs domas viņam nemaz vairs nedeva mieru un

izjauca visu viņaomulību. Visvisādi viņš izlauzīja savu

veco galvu, bet nevarēja un nevarēja izgudrot, kā

izsargāt Anniņu no iemīlēšanās, lai viņai neklātos

tāpat, kā viņas mātei.

Tāpēc viņš ari izskatījās tik saīdzis, kad Anniņa

tagad ienāca viņa istabā. Gudrā meitene to tūlīņ

pamanīja un, nezinādama cēloni, kādēļ viņas krust-

tēvs, kā viņa Mežanoru sauca, nav pie laba prāta,

viņa jau sāka šaubīties, vai viņai šoreiz izdosies viņu

pierunāt, lai ņem atpakaļ savu aizliegumu par Jāņu
vakara svinēšanu. Bet viņa neļāvās tik viegli atbai-

dīties, mēģināt viņa tomēr to gribēja. Viņa piegāja
it droši Mežanoram klāt, apsēdās viņam uz klēpja,
aplika viņam roku ap kaklu un smaidīdama skatījās
viņam acīs, kamēr ari viņš it negribot pasmaidīja.
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„Nu, mans bērns," viņš beidzot vaicāja, „ko tu

manīm teiksi?"

„Es tevīm ko gribēju lūgt, bet nezinu, vai tu iz-

pildīsi manu lūgumu." •
„Vai tad es jau kādu reizi esmu bijis cietsirdīgs

pret tevi?"

„Nē, nē!" vina iesaucās, vinu noskūpstīdama,
~tu jau esi tik labs, tik labs pret mani."

Šī bučiņa! Kādas domas tā viņam iedeva! Vai

tad nebija kāds ļoti vienkāršs līdzeklis, kā Anniņu

arvienu paturēt pie sevis?

Vecais Mežanors uzlūkoja Anniņu un .nosarka kā

jauns zēns.

Jau tik daudz reižu Anniņa bija bučojusi, bet tā

viņam vēl nekad nebija bijis; šī bučiņa viņu bija sa-

sildījusi līdz sirds dibenam.

„Teic vien droši, mīļais bērns," viņš drusku ie-

kaisis sacīja, „es izpildīšu tavu lūgumu."
„Nu redzi, mīļais krusttēvs," viņa glaimodama

teica, „visur svin Jāņu vakaru, tikai pie mums vien

ne. Lūdzu, lūdzu, atjauj ari mums to darīt."

Mežanors sarauca pieri. Vecie laiki atkal stājās

priekš viņa gara acīm.

„Nē, bērns," viņš teica, „tu zini, kādēļ to esmu

aizliedzis un es nekad neņemu atpakaļ savu aiz-

liegumu."

„Tu ari manīm negribi darīt nekādu prieku!"
viņa sacīja, skumji saviebdama savu ģīmīti un taisī-

damās it kā uz raudāšanu. „Vai tā tu izpildi savu so-

lījumu, ka paklausīsi manam lūgumam?"

„Prasi visu, ko vien gribi, tikai to vien ne."

„Ja, visu — bet to, ko es gribu, to tu neatlauji,"
viņa sacīja, acis apklādama abām rokām.

«Neraudi jel, Anniņ, par tādiem niekiem," viņš
murmināja.

«Niekiem? Ej, es tevi nemaz vairs nemīlēju!

Ak, es tā biju priecājusies uz šo vakaru," vina šņuk-

stēja, „un tagad manīm jāiet uz kaimiņiem to svinēt."

„Uz kaimiņiem!" Mežanors satrūcies iesaucās.

„Ja!"
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„Tas neiet."

„Tā? Nu es redzu, cik laba es tevīm esmu. Tu

esi pret mani vēl nežēlīgāks, nekā pret saviem kal-

piem. Tiem tu to vis neaizliedz, bet manīm — ma-

nīm —"

Un vina sāka no tiesas raudāt.

Uz kaimiņiem — Mežanors pie sevis domāja —

tas tikai vēl trūka! Tur jau puiši sanāca ari no ci-

turienes. Cik viegli tur nevarēja notikt, ka Anniņa
kādā iemīlas, un tad nelaime bija gatava. Nē, to

viņš ne par ko nevarēja atļaut. Tad viņš labāk desmit

reižu ņēma savu aizliegumu atpakaļ, nekā pazaudēja
savu Anniņu. Kā viņa raudāja! Nabaga bērns! Un

viņš bija tik cietsirdīgs, tā raudināt šo mīļo bērnu,
vienīgo radījumu, kas pret viņu bija labs. Vai tad

viņa bija vainīga, ka puiši toreiz ar uguni bija ap-

gājušies tik neapdomīgi.
Šī bučiņa, ja, šī bučiņa! Tā viņu bija pavisam

pārvērtusi.

„Esi vien mierīga," viņš teica, glaudīdams mei-

tenes vaigus. „Kad jau tu nu tā esi iedomājusies un

es ari pārsteidzos, apsolīdamies, ka izpildīšu tavu

lūgumu, tad es ari atļauju savās mājās atkal svinēt

Jāņu vakaru."

«Patiesi ?" viņa vaicāja, uzreizi nostādama

šņukstēt.

„Ja, kad tu apsoli ari manīm izpildīt kādu lū-

gumu."

„Visu, visu!" Anniņa iesaucās, viņam no jauna

apķerdamās ap kaklu. „Un ko tu vēlies?"

„Vai tu brauksi manīm nākošu sestdienu līdz pie

mācītāja?"

„Pie mācītāja?" viņa brīnījās. „Un ko tad tur

lai daru?"

Viņa nebija viņu sapratusi.

„To tu tūr dabūsi zināt," Mežanors smīnēdams

atteica. „Vai tu manīm to apsoli?"
„Ja, zināms! Tu jau esi tik labs un es tevi ta

mīlēju, kā nevienu citu cilvēku pasaulē."
„Un saki, vai tu mani arvienu ta — ta mīlēsi?"
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„Vai tad man tevīm vēl tas sevišķi jāsaka?
Ja es to nedarītu, tad jau es būtu nekrietns, nepa-

teicīgs radījums."

Viņa bija apķērusies savam krusttēvam ap kaklu

un bučoja viņu atkal un atkal.

Mežanors juta, ka viņam metas jau gluži silti.

Lēni viņš atstūma Anniņu no sevis. Ja viņa pati
vēl nesaprata, tad viņš tikai pie mācītāja gribēja

teikt, ko ar viņu bija nodomājis. Viņš tomēr tā

drusku kautrējās.

„Ej tagad, mans bērns, ej!" viņš ātri sacīja.

„Svinat Jāņu vakaru pēc sirds patikšanas, bet tikai

nededzināt ugunis."

_„Nē, to mēs ari nedarīsim. Bet vai tad tu pats

nenāksi?"

„Es vairs nederu jaunu ļaužu priekos. Un tad

es esmu drusku piekusis, es iešu tūlīņ gulēt. Ej, ej,

nekavējies ilgāki!"

Anniņa vēl ko gribēja runāt, bet viņš viņu iz-

stūma laukā.

It kā no kādas nastas atvieglināts, viņš uzelpoja.
Viņš stāvēja kādu bridi istabas vidū. Cik sa-

vādi viņam tagad bija ap sirdi! Tā viņam pat jaunās

dienās nekad nebija bijis.

Beidzot viņš apsēdās, paņēma pīpi, kura pa tam

bija izdzisusi, un gribēja to atkal aizpīpot, lai tā

drusku apmierinātos.
Bet pīpe vairs negribēja lāgā degt; pēc īsa brī-

tiņa tā atkal bija izdzisusi.

Viņš izsita to uz galda malas, Tai varētu atkal

no jauna piebāzt. To darīdams viņš sāka pārdomāt.
Kas gan tas varēja būt par nemieru, kas viņam tik

piepeši bija uznācis? Vai tā varbūt bija tā mīlestība,

no kuras visi runāja un kura tādēļ viņam uzbruka

tagad vecumā, lai viņu sodītu par to, ka jaunībā tai

nebija ticējis.

Tabāks laikam bija mitrs, jo ari jauniebāztais ne-

gribēja degt. Viņš šķīla kramu, tā ka dzirksteles

vien šķīda — ar sērkociņiem viņš nekad nebija va-

rējis aprast.
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Degošo piepi pīpe ielicis, viņš saka vilkt, kamēr

beidzot dūmi lieliem mutuļiem pacēlās gaisā.

Mīlestība? fim! Diezgan ērmoti viņam tagad

bija ap dūšu. Bet kāpēc viņš to tikai tagad sajuta?
Vai tiešām par sodu tādēļ, ka arvienu bija izsmējis
mīlestību.

Viņš izpūta kuplu dūmu un pasmējās.

Jocīgi jau tas nu gan izskatījās, ka viņš gribēja
precēt meiteni, kuras vectēvs viņš droši varēja būt.

Bet vai tad tikai jaunajie vien drīkstēja mīlēt.

Kādi labumi caur to cēlās, kad jauni ļaudis, ku-

riem nekā nav un kuri nekā nav piedzīvojuši, samī-

las, to viņa Anniņas māte it rūgti bija piedzīvojusi.

Vai viņš turpretīm nebija bagāts un vēl brašs

vīrs, kas visādā ziņā varēja darīt savu sievu laimīgu.
Bet ka ari Anniņa viņu mīlēja, to viņa pati bija sa-

cījusi. Kāds jauns zēns viņai varbūt tikai tādēļ būtu

iepaticies, ka viņam gluds un patīkams ģīmis, bet šai

mīlestībai bija cietāks un drošāks pamats.

Pa tam istabā bija tapis gluži tumšs. No dārza

brīžiem jautras vijoļu skaņas un skaļa dziedāšana

atskanēja.
Mežanors piecēlās.
Viņam tomēr vajadzēja apskatīties, ko viņa ļau-

dis īsti tur darīja. Anniņa gan bija apsolījusies, ka

nededzinās Jāņu ugunis, bet vai tad viņa spēja sa-

valdīt iekarsušos vīriešus.

Viņš piebāza no jauna pīpi un izgāja ārā.

Dārza vienā malā bija līdzens laukums, apaudzis
biezu zāli, kura tagad bija nopļauta. Uz šā lauku-

miņa ļaudis bija nometušies svinēt Jāņu vakaru. Pie

kādas bedres muciņa bija nostādīta; no tās ielaida

alu brūnā mālu krūzē, kura tadstaigāja no rokas rokā,
kamēr bija tukša. Uz siena stirpas trīs muzikanti

sēdēja un uzrāva vecos tēvu tēvu dančus. Kalpone
Līze un dažas sieviņas stāvēja netālu no alus muci-

ņas, allaž iedzerdamas un dziedādamas Jāņu dzie-

smas, no kurām dažas jau bija ļoti stipras.
Biezos krūmos laukumiņa malā bija koka sols.
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Uz šā Mežanors tagad apsēdās, jo no šejienes viņš

varēja visu redzēt.

Kāda jaunava un jauneklis bija atšķīrušies no

citiem un nāca gar krūmu malu uz vina pusi. Netālu
no sola vini apstājās.

Mežanors pazina abus: tie bija viņa puisis Jē-

kabs un audzēkne Anniņa.
„Es tevīm pateicos, Anniņ," Jēkabs sacīja, „ka

izglābi manu godu, izdabādama mums atļauju, svinēt

Jāņu vakaru. Bet es tomēr nevaru te palikt, manīm

jāiet projām."
„Projām! Un kāpēc?" Anniņa satrūkusies vai-

cāja.

„Tāpēc — tāpēc — nu, tāpēc, ka te ir kāds cil-

vēks, kas manīm ne dienu, ne nakti nedod mieru!"

„Kas tas tāds ir? Saki tikai manīm un es gādā-
šu par to, ka tam uz vietas Mežanorās jāatstāj."

„Tā jau ir tā nelaime, ka tas nevar notikt —

jo — jo tu pati jau tā esi."

_

„Es!" Anniņa gluži satrūkusies iesaucās. „Es
tevīm esot darījusi ko ļaunu?"

„Nē, tu pati gan ne, bet tavas acis, tava mīļā va-

loda, tavs laipnais vaigs — tie mani padarīs vai ār-

prātīgu. Jo zini, Anniņ: es tevi mīlēju — es tevi mī-

lēju tik karsti, ka manīm pietrūkst vārdu, to tevīm

izteikt."

„Tu mani mīli?" viņa sacīja, rokas salikdama,
nevainīgi kā bērns. „Tu mani mīli!"

~Ja, tur nevar neko darīt," Jēkabs nopūzdamies
atbildēja.

„Nu tad jau viss atkal ir labi," Anniņa laipni sa-

cīja.

„Ko? Tu manīm tādēļ nedusmo? Tu mani ne-
dzen projām?"

~Tu mani mīli un es lai tevīm dusmotu, lai dzītu

tevi projām! Es jau biju tik laba pret tevi, kad to

vēl nemaz nezināju, un kā tad tagad lai topu citāda.

Es tikai tādēļ gāju pie krusttēva lūgties, lai atļauj
svinēt Jāņu vakaru, ka mana sirds jau iesāpējās, tikai

iedomājoties vien, ka tevi vairs neredzēšu, un tagad
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lai es pati tevi dzītu projām. Ka tu to vari iedomā-

ties!"

„Anniņ!" Jēkabs vel šaubīdamies iesaucas, „vai

tu mani gribi padarīt pavisam ārprātīgu? Vai tu ari

zini, ko tu runā? Tad jau tu ari mani mīli!"

„Un par to tu brīnies? Vai tad tu neesi tik labs

un mīļš cilvēks, kā reti kāds, kas ir jāmīlē, vai grib,
vai negrib."

„Tad tā tomēr ir tiesa!" Jēkabs iesaucās, aiz

prieka nezinādams ko darīt. „Bet Anniņ, nu jau ir

vēl trakāki — tagad es esmu pavisam kā bez jēgas!
Ja es no tevis tagad nedabonu bučiņu, tad es esmu

beigts. Apžēlojies tādēļ par mani un dod manīm

vienu bučiņu — tikai vienu vienīgu! Vai ja, Anniņ?"

„Tu Jaunais cilvēks!" Anniņa nosarkdama at-

teica, „ko tu tikdaudz prasi. Vai tu varbūt gribi, lai

es tevi nobučoju —"

Savām stiprajām rokām Jēkabs viņu kā spalviņu

pacēla gaisā.

Šī bučiņa tomēr bij drusku citādāka neka tā,

kuru Anniņa priekš kāda brīža bija devusi Meža-

noram.

Piepeši Jēkabs sarāvās.

„Bet tavs krusttēvs?" viņš prasīja.

„Mans krusttēvs ir krietns cilvēks, kuru es no

visas, sirds mīlu."

„Redzi, tā jau ir tā nelaime, ka tu viņu tik loti
mīli. Kad viņš dabūs zināt, ka tu mīli kalpa puisi,
tad viņš tevīm aizliegs šo mīlestību. Un viņu mīlē-

dama tu ari paklausīsi."

„Nē, Jēkab." Anniņa nopietni sacīja, „viņu es ne-

mīlēju tā kā tevi. Senāk gan es domāju, ka viņš ma-

nīm mīļāks par visiem, bet šinī acumirklī es sajutu,
ka tā vis nav. Ja viņš manīm liegtu tevi milet, tad

es viņu atstātu, kaut ari grūtu sirdi, un ietu tevīm

līdz, kurp tu vien gribi."
„Anniņ," Jēkabs dziļi kustināts teica, viņu ap-

kampdams, „ko tu manīm šodien sacīji, to es nemū-

žam neaizmirsīšu."

Abi aizgāja atpakaļ pie citiem.
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Un vecais Mežanors?

Viņš stāvēja turpat krūmu malā taisni tā, kā kad

būtu redzējis spokus. Šis sitiens bija nācis par daudz

piepeši un pavisam negaidīts. Tādēļ viņš sākumā

bij gluži kā apmulsis.
Beidzot viņš drusku saņēmās un atlaidās atpakaļ

uz sola.

To, ko viņš bija gribējis novērst, taisni to viņš

caur savu atļauju, svinēt Jāņa vakaru, tikai bija pa-

veicinājis: nelaime, ko viņš bija paredzējis, tagad

bija notikusi.

Ko viņš tagad varēja darīt?

Pirmo reizi savā mūžā Mežanors nezināja, ko

iesākt.

Pagāja labs brīdis, kamēr viņš ar sevi bija ticis

skaidrībā. Bet tad viņš ari piecēlās kā vīrs, kas kaut

ko cieti un nelokāmi apņēmies, un gāja pa lauku-

miņu taisni uz dancotāju vidu.

«Saimnieks!" kāds puisis pirmais paklusu iesau-

cās.

Ari citi tapa uzmanīgi, nostāja dancot un pār-

steigti uzskatīja Mežnoru, kurš to nelikās ne manot,
bet gāja arvienu uz priekšu turp,kur Jēkabs un Anniņa

atradās. Viņu ieraudzījusi, abi satrūkās,_ jo nepa-

redzēja nekā laba. Pāris soļu viņu priekšā Mežanors

apstājās un uzskatīja abus stingri un pētījoši, tā ka

jaunekļi sajukuši nolaida acis.

„Jēkab." viņš beidzot sacīja savā strupā parastā

vīzē, „tu mīli manu audžumeitu?"

Jēkabs tapa bāls kā līķis.

«Atbildi!" Mežanors pavēlēja.
„Ja," Jēkabs nedroši atteica.

„Ka mana audžu meita tevi mīlē, to es jau dzir-

dēju tur krūmu malā — tā tad no šīs dienas tu vairs

neesi mans kalps."
«Krusttēv!" Anniņa lūdzās, „mīļais krusttēv!"

„No šīs dienas —" Mežanors mierīgi turpināja —

„tu esi Mežanoru saimnieks. Sestdien jūs variet

braukt pie mācītāja rādīties, un pēc četrām nedēļām
būs kāzas. Es braukšu uz pilsētu un norakstīšu savu
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māju Anniņai. Tā būs mana kāzu dāvāna. Par to

negribu neko vairāk, kā lai atļaujiet manīm pie

jums dzīvot un mani drusku ieredzēt."

«Krusttēv!" Anniņa vēl reizi iesaucās; vairāk

viņa nekā nevarēja izteikt.

«Palieciet visi mierīgi te," Mežanors strupi pa-

vēlēja, «un dancojiet tāļāk. Es aizliedzu ikvienam nākt

manīm pakal, lai tas būtu kas būdams — ari tevīm,

Jēkab, un tevīm, Anniņ."
Šis aizliegums bija gandrīz lieks, jo šinī acu-

mirklī neviens no abiem nebūtu varējis kustēties, abi

stāvēja kā pienagloti — pārsteigums bija bijis par

daudz liels un piepešs.

Savā istabā nonācis, Mežanors pārvilka ar roku

pār acīm. Cietais vīrs, kurš nekad nebija ļāvis pār-

ņemties no jūtām, tagad noslaucīja asaru.

Kaut gan viņš bija aizliedzis, savā mājā dedzināt

Jāņu uguni, tad tomēr tā nebija palikusi bez tādas.

Gluži kā JāņU uguns viņa mīlestība bija iedegusies
piepeši un gaiši, lai tanī pašā vakarā atkal izdzistu.

Bet neviens to nebija redzējis, to zināja tikai viņš
un — Dievs.

1890. g.



Esenberģu Jāņa

Polemiski raksti
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Literariskas vēstules iz Rīgas

I

„Ir es gribu slavens tikt!"

Jūs brīnāties, redaktora kungs, ka savu vēstuli

iesāku ar tādu teikumu, bet šī vēlēšanās man nedod

nei dienu, nei nakti mieru, danco ap mani kā dundurs

ap zirgu karstā vasaras dienā, un ir vainīga pie šīs

manas vēstules, tādēļ tai ari pienākas_ pirmā vieta

tanī. Ko visu jau nebiju izdomājis, kādā vīzē gan

man būtu iespējams šo savu augsto mērķi_sasnieg_t,
bez kā man jebkāds slavu ienesošs darbs būtu gribē-

jis prātā ienākt. Reiz pat nācu uz domām, abonēt vi-

sas avizes, kuras vien uzdod mīklas un nodrukā to

uzminētāju vārdus, piesūtīt tām savus uzminējumus

un caur pilnīga vārda parakstu visai cilvēcei rādīt,

kāds varens gars viņas vidū mājo.
Tomēr drīz vien šis solis man izlikās par nepie-

tiekošu, mans gars dzinās pēc citiem varenākiem pa-

nākumiem, manai slavai taču vajadzēja būt mūžīgai,

un tas — ja, tas jau it viegli bij panākams caur tam,
ka paliku par rakstnieku — par dzejnieku, bez kā

man sava galva bij jālauza ar sarežģīto mīklu uzmi-

nējumiem, kuri, kā to reiz domāju, daudz grūtāki
nekā dzeju kalšana.

Ak, tā es toreiz domāju, sapņoju no slavas, ne-

mirstības, honorāriem, pieminekļiem un tamlīdzīgam

dzejnieku rekvizītēm, nemaz nejaudādams, cik ne-

patīkamā vīzē no šī sapņa tikšu iztraucēts.

Ka man jātop par dzejnieku, no tam es biju ne-

šaubīgi pārliecināts, kaut gan vēl nezināju nevienu no

savām idejām, kura pat ar pēdu gariem burtiem no-

drukāta būtu smuki izskatījusies. Bet kurš liels gars
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gan caur tik niecīgiem šķēršļiem ļausies apturēties?
Tādēļ es ari bez kavēšanās devos pie darba un sāku

savus dzejoļus «savārīt".
Nu Jūs, redaktora kungs, varbūt domājat, ka

esmu piemirsis svarīgāko: vai kāds ari manus dze-

joļus būtu atradis derīgus nodrukāšanai. Saprotams,
ka tas vēl varēja izjaukt visus manus priekus, ja ne-

būtu izgudrojis knifi, caur kuru manu dzejoļu derī-

gums pavisam neatspēkojamā vīzē tika pierādīts,
protat, es biju nodomājis šitādus dzejoļus bez žēla-

stības «savārīt", cik tik vien iespējams un tos kau-

dzēm piesūtīt visu laikrakstu redakcijām. Pieņe-
mot ari, ka pirmais, otrais, trešais, ceturtais sūtījums
tiktu iemests papīru kurvī, tad vienreiz tam tomēr

vajadzēja būt pilnam, mani dzejoļi negāja vairs tur

iekšā, izkaisījās pa redakciju, pārplūda visu, visi citi

raksti tā sakot noslīka tanīs; kurp tikai skatītos, vi-

sur mani dzejoļi paceltu galvas, kā «briesmīgi bai-

līgi spoku stāsti", un no izsamišanas pārņemtiem re-

daktoriem beigās vairs cits nekas neatliktu, kā tos

«iespiest iekš tiem rakstiem par labu tiem mīļiem
latviešiem", lai tikai no viņiem — tas ir no dzejo-

ļiem, nevis no latviešiem — cik necik varētu atsvabi-

nāties. Šo līdzekli es varu ieteikt visiem mūsu cen-

tīgajiem dzejniekiem, kuri vēl to nebūtu izlietojuši.
Drusku dārgs nu gan iznāktu, bet kurš tad mākslai

liegsies nest kādu upuri.

Ar apbrīnojamu dūšu es tagad devos pie darba

un «vārīju" no rīta līdz vakaram, un atkal no vakara

līdz rītam, tā ka tīri prieks bij skatīties, kā mani dze-

joļi auga. Tā ari kādā jaukā dienā, kad lietus gāzās

uz zemi kā riteršaftes timpas vecās tantes caurajās

ķešās, es sēdēju pie atvērta loga un krāvu dzejoli uz

dzejoļa, pie kam lietus pilienu plīkšķēšana zem mana

loga atrodošā lielajā peļķē man derēja žilbu skaitīša-

nas vietā. Jau garā es redzēju savu vārdu nodru-

kātu visās avizēs; kurp vien gāju, tur visi čukstēja:
Tur viņš iet! Tur viņš iet! —te piepeši durvis at-

darījās ar tādu joni, ka mani dzejoji, līdzīgi izbaide-

tam zvirbuļu baram, laidās tik steidzoši pa logu ara,
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kā kad no viņu gala mērķa drīzas sasniegšanas atka-

rātos visas pasaules labklājība, kamēr pa atvērtajām
durvīm manā istabā iešāvās mans draugs Zirnis,

vairākas avižu lapas augstu gaisā paceltās rokās

turēdams.

„Tie ir dzejoļi —"
es iekliedzos nāves izbailēs.

„Ja, tie tik ir dzejoļi!" viņš atsaucās. „Ists feno-

mens mūsu dzejniecībā. Viņu sacerētāji ir kā spožas

zvaigznes pie rakstniecības debess, no kurienes tie

visus citus aptumšos ar pilnīgu ēģiptiešu tumsību."

„Ak Dievs, mani dzejoļi —"
es smilkstēju iz-

samisis lielajā peļķē lūkodamies, kur mani dzejoļi
patlaban sabiruši kā vesela flote ar pilnām zēģelēm

peldēja uz malu, kamēr kāds puika ar koku tos stū-

ma uz vidu atpakaļ. Es gribēju doties ārā, glābt,

kas vēl glābjams.
„Kas tagad vairs tavi dzejoļi!" mans draugs

iesaucās, mani atturēdams. «Skaties, kur ir dze-

joļi, kuriem pavisam citāds mundieriņš. Bet uzklau-

sies!" — un viņš iesāka deklamēt:

Tu bālais mēness bēdīgi
Uz mani acis griez!

Vai tu gan ar' to zināsi,

Kas manu sirdi spiež?

Vai tu redzi, kur ir poēzija! Qēte ar savu:

«Stili ist wieder Busch und Thal", —«StilimitNebel-
glanz" v. t. t. gan ir raudzījis, ko šim līdzīgu izteikt,

bet tik augstu poēzijas efirā viņš tomēr nav spējis

uzlidināties. Ja, šinī dzejolā atrodas poētiska

„švunga", jo tā paši pirmie vārdi iesākas ar grieša-

nos. Un cik izveicīgi šis dzeju meistars apietas ar

rīmēm, tas ir apbrīnojami. Viņš ziņ gluži labi, ka uz

„griez" rīmējas vienīgi „niez". Vai nu kāds var do-

māties vēl kaut ko prozaiskāku nekā niezēšanu,

kura vienumēr savienota ar kādu zināmu neestētisku
kustēšanos? Bet mūsu dzejas varonis prot šij drau-

došai klintij tik izveicīgi apkuģot apkārt, ka tas par

šo darbu bez šaubīšanās izpelnījies stipendiju no ri-

teršaftes. Viņš saka gluži vienkārši „spiež", un pa-
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nāk caur tam pavisam nedomātu efektu, jo to ne-

viens nav sagaidījis."
„Laid mani," es saucu, mēģinādams no sava mo-

cītāja atsvabināties, bet tas man aizbāza muti ar

jaunu peršu:

Tu peldi zilos debešos,
No bēdām esi sveiks,
Bet es še mītu sirdēstos,

Kas tevīm to gan teiks!

„Ja, kas tevīm gan teiks! Vai tas nav malie-

ris, ka neviens šim nabaga mēnesim nepateic, ka tas

peld zilos debešos!"

„Bet tās jau skaidras muļķības," es iemetu.

~Atļauj, mūsu pirmā literariskā avize neuzņems

nekādas muļķības," mans draugs pamācīja, man kādu

avizi zem deguna pašaudams. „Lasi!"

„Rota", literarisks un zinātnisks laikraksts, num.

7, 1885. Es jutu, ka mana mute pie tam atvērās tik

plaši, ka vai ar veselu diližonu tanī varētu iebraukt

iekšā.

„Ja, nu tu esi mēms. Bet nāk vēl labāki. Kā

liekas, tad šis mēnesnicas pusdievs savam bālajam
draugam tomēr pilnīgi vis neuztic, jo viņš tam no -

prasa it strupi:

Vai auseklis tev sacījis,

Kas mani skumdina?

Vai esi pats to manījis,

Kas mani vārdzina?

Es nokāru galvu.
„Bet tas nav nekas, tu brīnīsies vēl vairāk:

Varbūt tu sen to zini jau?
Bet tikai cieti klus';
Kas manā sirdī bultes šauj,
Lai mierā tā nedus.

Lai nu gan šī „perša" nav diezin cik gudra, tad to-

mēr tanī ko jaunu dabūnam dzirdēt. Ja, kas to gan

butu domājis, ka mēnesis cietīs klusu par to, ko tas

jau sen zin? Un tad rīmes Jau" un „šauj", „klus'"
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un ~nedus'" ir pavisam kas nedzirdēts. Ben Akiba

gan saka, ka pasaulē viss jau reiz esot bijis, bet ši-

tādas rīmes taču vēl nekad nebūs bijušas. Un tad:

Ak acis, acis burvīgas!
Tu skaistā jaunekle,
Tu manīm dari žēlabas,
Ai tevīm! Sirene!"

Tas bij par daudz. Es novēlos uz krēsla, šņuk-
stēdams, pilnīgi satriekts un mana galva griezās riņķī
kā mēnesis, kas acis griež.

„Ja, tas ķeras pie sirds," teica mans draugs, ar

uzvarētāja acīm uz mani paskatīdamies. „To ari avi-

zes redakcija ir atzinusi, un tādēļ lasītāju asaru pil-
nās acis tūlīņ caur mazu zvaigznīti nogriež uz

apakšu, kur tam it laipni izskaidro, kas par instru-

mentu šī Sirene patiesībā ir. Tas ir ļoti prātīgs solis,
ko derētu ievērot ari citiem. Tā par piem. dzejolā

„Bij ziedons, vecā liepa ziedu pilna līgojās", varētu

teikt: liepa ir liels koks, no kura mizas krievu zem-

nieki pin vīzes un kura baltie ziedi izžāvēti der tējas

vietā. Caur tam tiktu pietaupīti lasītāju nervi un no-

vērsta daža nelaime. — Bet nu nāk lielais finale. Es

tev dodu to padomu, tagad drusku cietāki pieturēties

pie tava krēsla, citādi tu atvelsies augšupēdu, kā Je-

rikas mūri." Un viņš deklamēja ar paceltu balsi:

„Ej, mēnestiņ, un stāsti tai,

Kas sirdi manīm lauž,
Un saki manai mīļākai:

Ka tā man dvēsli grauž.

Gudrenieks, viņš tūlīņ zin, ka šādam lieceniekam mi-

nētā Sirene ticēs, un kaut tai ari nebūtu Mozus un

tie pravieši. Ka mēnesis, kas acis griež, šim uz-

aicinājumam paklausīs, par to nav ko šaubīties; jo

uz radījuma, kas cilvēkam vienā pašā reizē sirdi

lauž un dvēseli grauž — īsi sakot, skaidrus slepka-

vības darbus dara — vajadzētu pat ugunij no debe-

sīm krist zemē, netik vien vēl mēnesim. Es tikai ne-

saprotu, kādēļ viņš ar savu sūdzību negriežas pie po-
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licijas, kuras pienākums jau ir par valsts pilsoņu
mieru un drošību gādāt."

„Un kā šo dzejnieku sauc?" es prasīju ar vāju

balsi.

„Derkevitcu viņu sauc," mans draugs atteica,

kādu citu tā paša laikraksta numuru paņemdams;

„bet te ir vēl daži citi, kuriem no viņa nebūt nav jā-
kaunās. Skaties, te desmitā numurā kāds Venietis

sarakstījis avižu ziņas ritumā, kurai metodei droši

cerama liela nākamība. No šī „eposa" es tev lasīšu

priekšā dažus gabaliņus, tādēļ uzmani: „Volzelejs
stiepjas Kartumā, Mādiju vedīs karstumā". Tālāku
Venietis mūs iepazīstina ar kādu jaunu ģeogrāfijas
ziņu: „Vai! Itālija Svecē!" Tad mēs dabonam zināt,

ka „nopūlējas" var rīmēties uz „kolonijas" un „tai

tautai vaj'g būt varenai, kas iespēj iet līdz Formo-

zai". Na, līdz turienei es ari varu noiet, kaut gan

nemaz neesmu tik varens. Angļus viņš apraksta
šādā vīzē: „līdz miris Bikenfilds, tos aizvien baida

dinamits". Un tā šis ritums iet līdz beigām, kā ar

dzelzs plātīm piekrauti vāģi, kuri laiž pa nelīdzenu

ielas bruģi, tā ka tarkšķ vien."

„Beidz jel reiz!"

„Ak, es jau redzu, iz tevis runā skaudība._ Ja tu

no tās neļautos apmulsināties, tad tu pats atzītu,_cik
daudz pateicības mēs esam minētai avizei parādā,
ka tā pabalsta vīrus ar tik milzīgām dāvānām, viņu

gara ražojumus nodrukādama. Apdomā jel, kādu

lielu zaudējumu mūsu dzejniecība butu cietusi, ja

viņa to nebūtu darījusi, — jo cits neviens tos nebūtu

drukājis. Tagad es ari zinu, kā varu tikt slavens.

Šādus dzejoļus es ari varu sarakstīt."

„Un varbūt vēl sliktākus," es iemetu.

„Ak ko! Tad dzirdi, neticīgais Toms." Pie

šiem vārdiem viņš bij piecēlies. Viņa acis valstījās

kā mēnesis, kas griež acis, kamēr tas runāja:

„Tur augšā izskatās tik bāls:

Un bēdīgs mēnesis,
Ka jādomā, tam klāt jau gals,
Viņš acis griež jau vis.
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Jūs prasiet manīm, kādēļ gan

Tik bēdīgs tam izskats?

Es lūdzu, lieciet mierā man',
Jo viņš jau atbild pats:

Ak dzirdiet, kā jau skan viss gaiss,
Man' apdzied Derkevitc!

No dzejniekiem tas lielākais

Ir viņš, un neviens cits.

Viņš tādu lielu troksni ceļ

Un elles lērumu,
Un viss tas tikai manis dēļ,
Viņš mani apdzied nu!

Ka nebūšu nu bēdīgs es,

Jo pat nei vārdiņu

Es teitan augšā pie debess

No viņa nedzirdu!"

Mans draugs jau sen bij aizgājis, kad vēl arvienu

gulēju pilnīgi satriekts uz sava sēdekļa un lūkojos pa

logu ārā, kur mana nemirstība bij noslīkusi lielajā
peļķē, — tur peldēja mani dzejoļi bāli kā mēnesis, kas

acis griež, un es varēju līdz ar Šilleru, pielikdams
mazu variāciju no savas puses, sacīt: „Die VVasser

rauschen herauf und hernieder, doch meine Gedichte

bringt keines wieder!" Visa kurāža man bij pārgā-

jusi, raudzīt savu zaudējumu caur nerimstošu dar-
bību atkal ieveikt, jo es biju pārliecināts, ka tādi pa-

nākumi, kādus nupat piedzīvoju, man pilnigi nesa-

sniedzami. Un tādēļ rakstu Jums, redaktora kungs,
lai no manis dzejoļus negaidāt, ar tiem jūs nekad

vairs neaplaimošu. —

Ak Derkevitc, kādēļ tu man to darīji!
Jūsu cienījamais draugs

Torņakalna Jānis.

II

Cienīts redaktora kungs!

Savā izgājušā vēstulē jau izsūdzēju Jums savas

bēdas, aprakstīdams, kādā vīzē tika izjaukts mans

Jo pat nei vārdiņu
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nodoms, palikt par dzejnieku. No tam es gan tagad

biju atsacījies, bet taī vietā atkal iedomājies, raudzīt

prozā sasniegt to, kas man poēzijā nebij iespējams.
Bet nedomājat, ka es pats ko būtu gribējis sarakstīt
— nē, tiktāļu manas vēlēšanās nesniedzas, kas ari

būtu bijušas pavisam aplamas, jo daba, redzat, mani

nav apdāvinājusi ar pardaudz dzīvu fantāziju. —

Es jums to varu sacīt, tādēļ ka zinu, ka nevienam to

neizpļāpāsat — un bez tādas ir loti grūti kaut ko

sarakstīt; to jau visi mūsu rakstnieki liekas būt at-

zinuši, kuriem droši tāda pat nelaime kā man, bet

kuri to tikai tik vaļsirdīgi neatzīst. Bet priekš pār-

tulkošanas, cik biju nojēdzis, fantāzijas nepavisam

nav vajadzīgs, un priekš kam gan es biju vācu vo-

kāļus tik ilgus gadus savā cietajā pakausī kalis iekšā,
ja ar tiem tagad nevarēju savai mīļotai tautai kādu

labumu darīt. Pats no sevis saprotams, ka uz rakst-

niecības lauku mani dzina vienīgi mīlestība pretmanu

tautu un tādēļ negribu nevienam atļaut domāt, Ka

mani uz tam varbūt pamudināja to vīru nevīstošā

slava, kuri caur Venēcijas asinsnakts, Venēcijas tir-

gotāja v. t. t. pārtulkošanu ieguvuši rakstnieku lau-

rus, šādu apgalvojumu es jau iepriekš nosaucu par

ļaunprātīgu aprunāšanu.
Tā tad bez kavēšanās ieķīlāju savu pulksteni

un nopirkos Bražes vācu-latviešu vārdnicu. Šī ir

ļoti derīga grāmata priekš visiem rakstnieku kandi-

dātie, un jo vairāk kāds tanī šķirsta, jo lielāks rakst-

nieks tas ari top.

Kad reiz pienāksies celt pieminas stabus musu

rakstniecības veicinātājiem, tad pirmā vieta bez šau-

bīšanās piešķirama šīs vārdnicas sastādītājam, jo

kurš gan liegs, ka dažs labs ziediņš vienīgi caur viņa

spēku spējis uzzelt un savā tagadējā kuplumā at-

tīstīties, ja, ka tas pat mūsu nomērdēto Pegazu ar

pāris trekniem kumosiem ir varējis uzbarot.
Drīz vien nu manā priekšā atradās viens no vis-

jaukākiem un briesmīgākajiem indiāniešu stāstiem,

kurā cilvēkam mauca ādu pa acīm nost kā tāsi, plē-
sās un rāvās, sitās un kāvās, ka tīri mati stāvu cēlās,
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kas viss, zināms, notika tādēļ, lai stāsta varonis, kāds

jauneklis, tik šķīsts kā eņģelis, kaut gan tas vai pāri
desmit cilvēku bija nogalinājis, varētu apprecēt kādu

vēl šķīstāku jumpravu un ar to laimīgi dzīvot, kamēr

nomirst
—, un pēc vajadzīgās stenēšanas, sviedru lie-

šanas, strīķēšanas un pirkstu nosmērēšanas ar tinti

es biju sabrūvējis kādu ļoti „kreptīgu zafti", kuru
nokrustīju par „stāstu" zem virsraksta „Amalunga
jeb mežoņa meita", un no kura bij cerams, ka tas uz

katra lasītāja nerviem darīs pavisam nedomājamu ie-

spaidu. Kas no šī stāsta netika kustināts, tam pat

cirvja spēriens pa pieri vairāk neko nevarēja darīt.

No sava grūtā darba cik necik atpūties, nosūtīju

savu manuskriptu ļoti lepni galvenākās dienas avizes

redakcijā. Bet ko nu nepavisam nebiju gaidījis, tas

bij loti nelaipnais izskaidrojums, ka mans stāsts gluži

nederīgs nodrukāšanai. Labs padoms nu bij dārgs:

cena simts rubļu.. Te par laimi man iekrita prātā

kāds no maniem skolas biedriem, kurš pa to laiku,

kamēr nebijām redzējušies, bij palicis par loti slavenu

rakstnieku. Tam es nu aizrakstīju šādi:

„Mīlais draugs! Kad abi divi vēl kopā skolā

„gājām, tad tu biji tas lielākais ēzelis pa visu klasi.

„Saki man jel, kā tu nu esi iespējis īsā laikā, ka-

„mēr neesam tikušies, palikt par tik slavenu rakst-

nieku? Negribu nemaz ticēt, ka tu būsi tik loti

«pārvērties, turpretī es domāju, ka lietai būs pa-

„visam cits āķis. Ir es esmu kūris kādu stāstu

„valā, bet pirmā redakcija, kurai to piesūtīju, teic,

„ka tas nederīgs nodrukāšanai. Ja tu man šaī

„lietā varētu dot labu padomu, tad būtu Tev loti

«pateicīgs. Tavs N. N."

Uz tam es dabūju šo atbildi:

«Vecais draugs! pārvērties es neesmu nemaz.

„Es ari vēl neesmu pats neko rakstījis, bet tikai

«vienumēr pārtulkojis. Priekš tam nevajaga būt

«diezin cik gudram. No iesākuma gan ļaudis sa-

«cīja, ka es strādājot skaidras muļķības; bet nu

«tie ir apnikuši un nesaka vairs nekā. Savu stāstu
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„Tu vari nosūtīt Mājas Viesa literariskam pieliku-

„mam. Ja tikai tu nepaģēri nekādu honorāru, tad

„par nodrukāšanu nebaidies. Palieku cerībā, ka

„Tu drīz būsi tikpat slavens kā Tavs N. N."

Nudien, es trīcēju kā nāves kandidāts, kuru pat-

laban taisās kārt augšā, kad sava skolas biedra pa-

domam paklausījis gaidīju uz atbildi. Par to ari ne-

bij nekāds brīnums, jo nupat biju lasījis kādā kalen-

derē sludinājumu, kurš īsumā saņemot skanētu šādā

vīzē: „Mājas Viesis vienmēr ievēro tos vārdus: Tau-

tiskam laikrakstam jāstrādā tautas garā, kopjot tau-

tas mantas: valodu un tikumus, prāta gaismu un brī-

vību. Mājas Viesis grib būt īsta tautas lapa, un to

pierādījis caur saviem rakstiem. It īpaši ievērošanu

pelna Mājas Viesa literarisks pielikums, pie kura pie-

dalās labākie latviešu rakstnieki. Katrs to zina, kas

Mājas Viesi lasa. Sevišķas uzteikšanas nevajag." —

Tad tur piedalījās tikai labākie rakstnieki. Jods zin,

kā man vēl varēja klāties! Bet cik priecīgi es tiku

pārsteigts, to Jūs, redaktora kungs, nemaz nevarat

iedomāties, kad pielikuma jaunāko numuru dabūjis,
tanī savu stāstu ar pilnīgu vārda parakstu atradu no-

drukātu. Es biju tik laimīgs kā puika, kas dabūjis
jaunu cepuri ar apzeltītu gailīti pie pieres. Tad es

tagad piederēju pie labākajiem latviešu rakstniekiem.

Vai nu skaidri nebij redzama pirmās redakcijas ne-

taisnība, kad tā manu stāstu kā nederīgu bij atraidī-

jusi? Bet par to es atkal apņēmos, viņai it neko vairs

nepiesūtīt un kaut tā ari man lūgtos ceļos mezdamās,
ka šī atriebšanās būs loti sāpīga, par to nebij ko šau-

bīties, kad apdomāja, ka es tagad biju viens no la-

bākajiem latviešu rakstniekiem.

Nu tik es vēl biju kārīgs dabūt zināt, kā citi par

manu darbu spriedīs, tādēļ apsēdos kādā atklātā la-

sīšanas istabā pie avižu galda, noliku pielikumu tā, ka

tam vajadzēja katram pienācējam tūlīņ acīs krist,_un
tad gaidīju uz tām lietām, kam tur vajadzēja nākt.

Pirmais pienācējs bez kādas tālākas apskatīšanās pa-

grūda pielikumu nost no sevis; otrais to gan aplūkoja
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no visām pusēm, bet tad nicīgi nosvieda uz galda;

tikai trešais to paņēma un skatījās iekšā ... ilgi,

ilgi. — „Nu viņš ir ciet!" es domāju pats pie sevis,

pie tam drebēdams kā apšu lapiņa aiz prieka. Gri-

bēdams zināt, vai tas drīz būs pie mana vārda pa-

raksta, es piegāju tam lēni no muguras, ieskatījos
iekšā un — domājaties jel manu erastību! — es re-

dzēju, ka tas avizi turēja ačgārniski, tā tad nebija
nemaz lasījis. Tādu bezkaunību! Es viņam būtu va-

rējis ar aukstām asinīm kaklu apgriezt riņķī. Bet

apdomājies, turēju par prātīgāku, tikai ar lielu troksni
atkal atsēsties savā krēslā.

Nebiju tā visai ilgi dabūjis eroties par latviešu

publikas nepateicību un vienaldzību pret saviem

rakstniekiem, kad lasīšanas istabā ienāca kāds no

maniem pazīstamiem, filosofijas dakters M., un loti
sakarsis apsēdās pie galda, pie kam tas izgrūda se-

košus vārdus:

„Nē, pasaulē nemaz vairs nav tādas muļķības,
ko latviešu rakstnieki nespētu padarīt!" Tas jau
skanēja ļoti pamācoši.

„Kas tad jums, dakteriņ?" es prasīju. „Vai Ri-

gasche zeitunga varbūt pārspriedusi jūsu jaunāko
lugu? Vai esat dibinājuši kādu jaunu avizi? Vai

Baltgailis jums piesūtījis kādu jaunu tikumu? Vai

esat turējuši runu par tautiskiem zuperfosfātiem?
Vai esat sarakstījuši bitartiķeļus priekš Latviešu avi-

zēm jeb vai jums cita kāda nelaime atgadījusies?"
„Nē, tas nav noticis."

„Vai Inga varbūt aprakstījis jūsu biogrāfiju?"

„Ari ne. Bet jūs jau izliekaties tā,.kā kad neko

nezinātu. Vai tad tagad jūs paši nepiederiet pie tiem,

kuri izlieto visus savus spēkus, lai varētu mūsu rakst-

niecībai pliķi iecirst ģīmī?"

„Es jūs nesaprotu, daktera kungs!" es stostījos,

izskatīdamies kā uz nāvi nosodīts un tad uz visu

mūžu pie kalnu raktuvju darbiem apžēlots noziedz-

nieks.

«Nesaprotat?, Kas tad tas ir?" viņš teica, mi-

nēto pielikumu gaisā paceldams un uz manu stāstu
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rādīdams. «Nudien, jānosarkst līdz pat ausīm, ka
kāda avize tikai tādēļ vien katram puikam (Ak, kā

es. nokaunējos!) savās slejās atļauj nopelnīties pir-

mos misiņā rakstnieka piešus, ka tie par saviem gara

ražojumiem nekādu samaksu neprasa. Zināms gan,

kāds darbs, tāda alga, un tas jāatzīst, ka visi tie

rakstnieki, kas teitan nodrukāti, nei grasi nav vērti.

Bet caur tam jau lieta nemaz netop labāka, turpre-

tim pavisam otrāda, šīs avizes darbīgais redaktors

«Rotas" šīgada desmitā numurā izskaidro, ka redak-

tors ir sava laikraksta dvēsele un ka tas arvienu zi-

nās to vadīt tādā garā, kādu nolicis saviem centie-

niem, ka tā laikrakstā atrodas skaidra un glīta va-

loda, un tomēr tam ir gadījies cauri izlaist valodas

noziegumus, kādi redzami L. Veicherta pārtulkotā
stāstā «Piedzīvojums ar Gorillām", kur tas runā no

putnu spalvām, kas „piepasējušas", no «sliktās an-

deles", ka „jakts" apsolījusi jauku „izlustēšanos", no

„ģēģeriem", kuri „jaktes lustē" ūdens zirgus «ap-

riņķo", no «bailīgas sajukšanas", ka «tie nupat dzir-

dētie notikumi bija viņa interesi uz augstāko aizlusti-

nājuši un viņā bija degoša vēlēšanās sacēlusies, klā-

tākas ziņas par šo mīklaino ērmu sadabūt, jeb ari kad

būtu iespējams, kādu dzīvu jeb nostu eksemplāru sa-

ņemt", no „sarulētas" leoporda ādas; Penģerotu

Jāņa stāstā «Brīnišķīgs sapnis", kur tiek stāstīts no

pilsētas, kura tikusi «gruntēta", ka «smukie sapņi

pārvērtušies dabas elementā", ka bijis «burša uz

sliktu gatavs un uz labu nederīgs", no «frišiem asins

fleķiem", kur nāk priekšā teikums «bet Mak Ferzons

nebij tas vīrs, kurš, kad ari vainīgs būtu, caur advo-

kātu neļāvās samulsties", cietumnieks, kurš bijis
«priekš slaktēšanas gatavs lops", «klaperjakts" ka

«sajauktas jautāšanas tikušas grieztas", ka «Judīte
Mak Ferzon, kaut gan tikai īsu laiku Amerikā pa-

vadījusi, bij sieviešu raksturus iepazinusi un uz kuru

palīdzību cerēdama, bij to bailīgo spēli iedrošināju-

sies", klasiskais teikums «es jums džinos pakaļ, lai

es jus varētu nolūgt, par to, ka es, pār visiem par

jums tik naidīgi nodomāju"; tā paša tulka novelē
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„Roze", kur mēs atrodam «augstas kārtas izskatīda-

mos vīru", teikumu «ka grafa vienaldzība ir cienības

vērta, ja nav klaji vienaldzīga, tad vina lepnums, ja

tam tāds būtu, varētu dāmām tikai glaimot", mēs re-

dzam, kā var runāt „ar dalību ņemdamu aizkustinā-

šanu", ka «priecīga pārsteigšana izskrēja caur Lomi

vīcieniem", kā var runāt «klusumu lauzdams". Es

neparodēju, es runāju gluži nopietni, jo visu to var at-

rast minētos rakstos melnu uz balta. Bet nedomājat,
ka tās jau būtu vienīgās jeb svarīgākās vainas, tās

tikai ir tās, kuras man ieskatoties vien acīs iekrita.

Ja vajadzīgs, tad varu minētā pielikumā gandrīz
katrā lapas pusē divdesmit un vairāk vainas uzrā-

dīt, bet tās visas priekšā celt es turu par drusku gar-

laicīgu darbu."

'«Kaut nu ar tā būtu, daktera kungs, tad tomēr

to atkal nevarēsat liegt, ka pielikuma nodala zem

nosaukuma: «Graudi un ziedi" uzskaitītos nelabu-

mus bagātīgi atsver. Tur atrodas humors, pamā-
coši rakstiņi, un tad jaukie dzejas ziediņi. Es do-

māju, ka te gan sevišķas uzteikšanas nevajag."

«Graudi un ziedi? Tiešām, kad es šo nodaļu
redzu,

Tad rokām acis sedzu

Un grimstu skumībā,

kā kāds dzejnieks turpat tik jauki dzied. Vai nu nav

jāpaliek skumjam, kad redz, ko visu cilvēki nedara,
lai varētu tikt pie slavas? Viņi salasa jokus, kuros

vienīgais joks, ka tur nekādi joki nav iekšā, jeb ņem

atkal tādus, kuri jau pa visām kalenderēm novazāti,
liek tos nodrukāt, pie tam parakstīdami savu pilnu
vārdu apakšā, lai katrs tūliņ redz, ka viņi nav vis

tie, kas šos jokus tasījuši, un nu ir rakstnieki gatavi.
Tā ari tikai var notikt, ka šī viena pati nodaļa gada
laikā izcep vairāk rakstnieku, nekā beķers gadā kliņ-

ģeru. Jo katrs, kam bijusi tā laime tā ar abām kājām

uz reižu iekāpt šaī «graudu un ziedu" apcirknī, tur

to nar drukātu apliecību, ka tam no rakstnieka vaja-

dzībām, izņemot tinti un papīri, nekas cits vairs ne-

trūkst."
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„Bet apdomājat jaukos dzejas ziediņus —"

„Ak, nepataisāt mani pavisam piktu ar savām

muļķībām! — Bet ko man līdz sakarsēties, labāk

gribu jums pierādīt, kas šie tā sauktie dzejas ziediņi
patiesībā ir par putniem. Izlasāt tikai šo, kuru kāds

Dambīšu Pēters „saklīsterējis zem titula „Zēna
prieks".

„Rīt uz māju, rīt uz māju!"

«Izsaucās zēns sizdams kāju.
„Sen jau gaidīju šīs dienas,

„Kurās redzēšu reiz vienas

„Rožu-daiļas lūpiņas,

„Debess-zilas actiņas.

«Apkampšu ar kārām rokām,

„Pie krūts cieti spiedīšu,

„Un tad pēc daudz ciestām mokām

„Pirmo reizi skūpstīšu."

Sevišķas uzteikšanas nevajag! Tikai jāpiemin, ka

zēnam, kas tādu dzejoli sakalis, nevajadzētu vis

kāju, bet jau drusku augstāku sist. Ka pasaulē vairs

nav otra muļķīgāka dzejoļa, to apliecību Dambīšu

Pētera kungam var izrakstīt un pat, ja viņš vēlas,

ar tiesas zēģeli un parakstu. — Katrs, kas var sa-

rīmēt „mokas" uz „rokas" un „vienu" uz „dienu",
jau domājas būt gatavs dzejnieks un pilnīgi cienīgs

piebiedroties lielajam korim, kurš ar savu mīlestības

smilkstēšanu tagad visas avizes piepilda. Atviegli-
nāta viņiem šī piebiedrošanās vēl tiek caur tam, ka

tiem tad vairāk nekā nevajag, kā drusku sēras, asa-

ras, lauztas sirds, meitiņas ar sārtiem vaigiem, rožu

lūpiņas un debess zilas actiņas; ar šo vielu viņi var

taisīt neskaitāmus dzejoļus, bez kā tiem draudētu

briesmas, ka ar saviem vārdiem kaut ko jaunu iz-

sacīs. Ņemsim tikai šinī gada gājumā dažus numu-

rus no vietas. Tā par piemēru nāk A. Žagats ar „Ne-
aizmirstelītes".

Vai! neaizmirstelītes!

Man grūti redzēt jūs!
Ai, jaukās zilacītes,
Kā man jūs aizmirst būs! v. t. t.
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lesakās loti brangi, ar ai! un vai! trūkst tikai vel

„gevalt"! Tad Dbl. Jkbs ar «Apmierinājums".

Ja tev asras acīs rodas,
Dvēsle sāpēs nopūšas:

Slapjās acis miedziņš žāvēs,

Sapni sirdi ielīgsmos v. t. t.

Ja, asaras, tas ir tas elements, kur mūsu dzejnieki
gluži kā mājās, pa kuru tie peras tikpat omulīgi, kā

pīles pa ūdeni. Un tik daudzpusīgi viņi šo vielu ap-

strādā, tas redzams iz sekošiem piemēriem: Sīmans

dzied «Sērotājai":

Kamdēļ sēro, kamdēļ raudi,
Kamdēļ as'ras birdini?

Kamdēļ priekus vairs nebaudi,
Kamdēļ laimi irdini?

Vai uz visiem laikiem sirdi

Liktens tevīm dragājis!?
Vai tik mīļā vārdus dzirdi,
Ko tas pēd'reiz runājis? v. t. t.

Penģerotu Jānis dzejolī «Vientulis":

Kad vientulis še svešā pusē
Es kādreiz sērās nogrimstu,
Neviens, kas mani žēlo, priecē,

Neviens, kas skumjas aizdzītu!

Kad vientulis es nāves cisās

Vēl pēd'go reizi elpošu,

Neviens, kas par man as'ras raudās,

Neviens, kas acis aizspiestu.

Andrevitca Brencis «Sērās":

Neatstāts draugiem esmu,

Bet tomēr vientulis,
Jo sēras sirdī nesu

No tās, ko mīlējis.

Grūts liktens nu man spaida,
Mirkst acis asarās;
Ar skumjiem vaidiem raudu,
Sirds pildās žēlabās v. t. t.
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Ja, ja, kad tādi vareni gari kādā tematā sastopas, tad

viņu domas ari jūdzēm tāļu izšķiras. Bet tālāku šaī

asaru jūrā iekšā brist vairs neuzdrošinājos, man bail,
ka nenoslīkstu."

„Jūs esat pavisam bezjūtīgs cilvēks, daktera
kungs!"

„Vai tad jūs patiesi domājat, ka šitāda aplama
vaimanāšana kāda cilvēka sirdi var aizkustināt?

Kad jau nu tā mīļākā tādu nelaimes putnu atstājusi

sēžam, tad lai iet noraudas savā klusā istabiņā, bet

lai nepacienā visu pasauli ar savām sērām un asa-

rām, kuras, šitā atklāti redzot, tikai riebums vien

var pārņemt. Un kad daudz grib darīt, tad jau var

šos dzejoļus piesūtīt zināmajai mīļākai, priekš kuras
tie ir rakstīti — kādu labumu tie gan citiem atnes?

Mans Dievs, tas jau nemaz nav tas sliktums, ka tie

ir taisīti, bet tikai tas, ka tie ir nodrukāti. Kurš tad

gan savā jaunībā reiz pret poēziju neapgrēkojas?
Ir es neesmu bijis labāks. Atminos vēl gluži labi,
kā puika būdams reiz nopirkos par 15 kapeikām, ku-

ras biju dabūjis franču gramatiku pārdodams, papīra

loksni ar raibu bildīti virsū un uz tās uzrakstīju
„zirģi" savai guvernantei, ko tai ari piesūtīju. Bet

šī pazina manu rokrakstu, pasūdzēja vecajam, un

šis atkal mani krietni samizoja, pie kam es, zināms,

uzpūtu tādu meldiju, ka priekš manas „ziņģes" ne-

maz vairs citu muziķu nevajadzēja komponēt. Un

kaut toreiz droši vairāk asaru noraudāju, nekā visi

šie atstātie un vientuļi, tad tomēr neturēju par vaja-

dzīgu to tūliņ visās avizēs likt nodrukāt."

„Vai zināt, zoboties ir viegli, bet labojat šo lietu,

un tad runājat."
„Es? Nu, kad es būtu redaktors, tad tas man

nemaz nenāktos tik grūti, katram no šādiem rakst-

niekiem es pateiktu gluži vienkārši: „Mans mīļais
draugs, jūs patlaban atrodaties uz maldu ceļa. Ir

ļoti slikti, būt bez slavas, bet vēl sliktāki ir, palikt

par apsmieklu visas pasaules acīs, un no tam droši

neizbēgsat, ja pie iesāktā amata gribat palikt, jo par

saviem tagadējiem rakstnieka darbiem nenopelnaties
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vis lauru vaiņagus, kā varbūt domājat, bet jau labu

resnu bērza kroni, un to pašu vēl bez lapām. Ejat

mājā, pārdodat savus manuskriptus kādā sieru tir-

gotavā un paliekat par godīgu amatnieku, tad darīsat

paši sev un pasaulei vairāk labuma, nekā papīri tik

aplamā vīzē ar tinti aptraipīdami." Pēc tādas pama-

tīgas gaisa iztīrīšanas tad nenāktos grūti dažus no

mūsu īstajiem labākiem rakstniekiem par līdzstrād-

niekiem dabūt. Citādi, jo ja tas ilgi tā ies, tad bei-

gās varēsim aprakt visus savus labākos rakstniekus

viņu pašu nenodrukātos manuskriptos un uz viņu kapa
uzstādīt pieminekli. Projekts labs — sevišķas uz-

teikšanas nevajag. Tiešām, ja uz manu apziņu gu-

lētu tāds noziegums pret pašu tautas dārgāko mantu,

viņas valodu, literatūru un nevainīgajiem jaunek-

ļiem, un es tomēr neko nedarītu, lai to atkal izlīdzi-

nātu, tad

Visu mūžu ietu

Es raudāt klusībā."

Sacīja, paņēma huti, aizgāja.

Ko Jūs nu gan, redaktora kungs, no visas šīs pļā-

pāšanas domājat? Mans nodoms ir, to nepavisam

neievērot. Jo vai es gan vēl labāku pierādījumu Dar

sava stāsta derīgumu varu dabūt, nekā to, ka tas ir

nodrukāts tik ļoti izplatītā avizē? Un ka viņš savas

domas atklāti neiedrošināsies izteikt, par to nav ko

šaubīties, jo tad mēs viņam tā sadotu pa ķiveri, ka

tas vai zemes iesāktu grābstīt; es atkal turpretī ļoti

maz par to iztaisu, ko tāds dakteriņš pie sevis par

mani domā pēc tam, kad es esmu palicis par vienu

no labākajiem latviešu rakstniekiem. Tikai tas man

jāizsaka, ka pēc smadzeņu daudzuma zem manas ce-

pures spriežot, tiem sliktajiem latviešu rakstniekiem

ir jābūt ļoti muļķīgiem radījumiem, un ka no tiem sa-

sodītiem kritiķiem man tomēr vēl ir bailes. Šie pē-

dējie, redzat, ir pavisam ērmoti cilvēki, viņi man nāk

priekšā kā tādi, kuri caurumu uzgājuši, to nebāž vis

ciet, bet urbj vēl lielāku. Tā par piemēru ļoti nelabi

nogājās kādam no mūsu teātra rakstniekiem, kurš bij
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iekritis Rig. Zeitungas kritika nagos, tādēļ ka nebij
izlūdzies tā atļauju un padomu priekš kādas lugas

pārstrādāšanas. Viņš bij to gluži patvaļīgi nosaucis

par „Vāciski" un «Latviski, jeb: Pilsētas galva".

Apdomājat, kas tā par aplamību! Vai tad viņš to

nebūtu varējis Rig. Zeitungāi par patikšanu nokru-

stīt šādi: „Kā tas kaupmanis Grossberģis tika ie-

celts iekš tās kārtas to muižnieku lielkungu?" Ko?—

Tā kā tas nu nebij noticis, tad minētā ceitunga mi-

nētam rakstniekam izmazgāja galvu — ar tinti. Vai

nu šis caur tam būs baltāks palicis, tas ir cits jautā-

jiens. Es tomēr ceru, ka Dieviņš mani žēlīgi no vi-

sas tādas nelaimes pasargās, jo kaktiņš, kurā strā-

dāju, ir tik tumšs un tik apēnots no tik veciem un

spēcīgiem kokiem, ka nepavisam nav iespējams tos

pie malas palocīt, lai maniem darbiem kādu gaismas

stariņu varētu uzmest. —

Vai esat lasījuši briesmīgi vēsturīgo stāstu „Tu-
luzes grafs", kurš patlaban tiek nodrukāts? Ja tas

nav noticis, tad varu Jums to ievēlēt priekš lektiras.

Jaukāka stāsta par šo nemaz nevar vairs domāties,

jo cilvēki tanī vairs netiek «noslaktēti" pa vienam,
bet jau pa tūkstošiem uz reižu. Kad Jums daži tei-

kumi tanī nāktu ari nesaprotami priekšā, tad tas

tikai var pierādīt, ka šī stāsta cien. pārtulkotājs ir

nepārspējams tai diplomātiskā stilā, kurš vārdus

izlieto vairāk priekš domu apslēpšanas, nekā priekš
to izteikšanas. Citādā ziņā gan viņš nav nekāds

burvis, nei pirmais, nei pēdējais. Tomēr visu kopā

saņemot, jāatzīst, ka ar šo stāstu avizes redakcija
ir taisījusi tik laimīgu grābienu, ka tas laikam uz

publikas vispārīgu vēlēšanos būs jānodrukā otr-

reiz.

Mēs abi, tas ir, es un mans draugs Eduards, ari

vis neslinkojam. Viņš ir sarakstījis tautas eposu 99

dziedājumos, un gaida tik uz izdevīgu brīdi, lai va-

rētu to iešaut kādā avizē, labāki jau bez redakcijas

ziņas; es atkal sarakstu kādai avizei tekstu priekš
dažam vecām klišejām, kuras sastāv iz pāri bruņu-

rupučiem, mērkaķiem, kāda skudru lāča un citiem
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plēsīgiem zvēriem. Teksts ir īss, bet ļoti pamācošs;
tas skan par piemēru šādā vīzē:

Kaķis. Pieder pie plēsīgo zvēru sugas, bet

citādi ir loti rāms. Eiropā viņš visvairāk dzīvo

uz krāsnes, tikai dūmos viņu nevajaga vest; viņš
ir tikpat garš kā viņa aste, kura tam klāt pieau-

gusi; kad viņam tanī kniebj, tad viņš ņaud; rei-

zām viņš ņaud tāpat ar.

Sevišķas uzteikšanas nevajag!

Jūsu cienījamais draugs

Torņakalna Jānis.

111

Ka Tāmnieks vēl ir loti jauns savā amatā, to

var redzēt no tam, ka viņam jau tik drīz izslīdējis iz

rokas īstais pavediens: uzbrukums man, pie kura tas

acīm redzot grib turēties, lai pie tā varētu laimīgi iz-

staigāt caur savu vēstuļu stila drusku purvaino labi-

rintu, tā kā tam beigās neatliek nekas cits, kā diez-

gan aplamā vīzē sākt Liepāju salīdzināt ar Rīgu, pie
kam tas mēģina saskaitīt, cik jaunajā Liepājā neiz-

augušu un vecajā izaugušu namu, cik Rīgā un Lie-

pājā bānūžu, avižu v. c. Bet par laimi, kā liekas,
tam nav bijis Laubes Indriķa «Rēķināšanas mākslas"

pie rokas, un caur šo laimīgo atgadījienu mēs tiekam

izsargāti no kādiem pāri desmit tūkstoš skaitļiem,
ar kādiem nomaldījušais rakstnieks mūs bez šaubī-

šanās būtu pacienājis.
Citādi šī rēķināšanas māksla ir ļoti derīga priekš

visiem, kuri grib cik necik iemanīties visās četrās

latviešu pamata rēķināšanas vīzēs. Tanī var mācī-

ties saskaitīt — Māj. V. labākos rakstniekus vienā

eksemplāra; atvilkt — latviešu rakstniecību tik tāļu

atpakaļ, cik tāļu Laubes Indriķis to caur šo grāmatu
uz priekšu pavilcis; vairot — jokus Ņirgas rakstos

un dalīt — Nātras un Tāmnieka par daudz stipro pul-
veri tik mazās daļiņās, ka tas sprāgdams viņiem pa-

šiem acis neizsvilinātu, un tie varētu redzēt, priekš
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kādas abiem maz goda ienesošas lietas tie īsti

cīnās.

Pie Liepājas, tas Tāmnieks tālāk stāsta, tas esot

meklējis Daugavu, bet atradis tikai jūru. (Ja viņa

citu mācību stāvoklis ari atrodas uz tā paša pakā-

piena, kur viņa ģeogrāfijas prašana, tad jādomā, ka

viņš laikam nebūs vis „študierējis'\)
Ar savu mācības stāvokli tā drusku izblamējies,

viņš atkal no jauna cel priekšā to, uz ko ari it labi

varētu zīmēties Heines vārdi: Die alte Geschichte,
die immer neu ist — protat, ka dažs latvietis ielie-

not vācu ādā, (ja nemaldos, tad Ņirga grib drīzumā

šī teikuma simts tūkstošās reizes jubileju svinēt), un

meklē to pataisīt pikantāku caur apgalvojumu, ka

ari daža latvieša kažokā esot ielīdis kāds svešs radī-

jums. Acīm redzot viņš te runā "no sevis paša. Tā

kā viņš pats laikam savu pagātni vislabāki pazīs, tad

var jau ari būt, ka viņš kādu laiku nemaz nav bijis

latvietis, bet pavisam kas cits, un tik pēdējā laikā

par tādu pārvērties. Vai nu mums caur tam noti-

kusi liela peļņa, to atļausim citiem spriest, un turē-

simies vienīgi pie viņa paša vārdiem, ar kuriem tas,
kā liekas, grib atzīties, ka cilvēks ar tādu mācības

stāvokli, kas pie Liepājas meklē Daugavu,
_

priekš
diezin kādiem darbiem nevar vis izredzēts būt. Viņš
saka, ka cilvēku ar nepietiekošu skolas mācību drīz

pārņemot lieluma dullums, tā ka tas padarot lielākas

aplamības, pie tam muldēdams, ka esot latviešu va-

ronis, kas pastrādājot milzīgus darbus. Ja tāds

tiktu iecelts par redaktoru, tad viņš domātos gudrāks
un vairāk mācīts par citiem redaktoriem.

Tas nu ir skaidri kā ar manu muti runāts. Te

viņam atkal pilnīga taisnība, tikai ar to starpību, ka

viņš vēl neizsaka visus nelabumus, kuri caur tādiem

pusmācītiem ceļas. Tāds cilvēks par redaktoru bū-

dams netik vien izturas tā, kā kad tam nemirstība at-

rastos kabatā, bet ari nemaz neievērodams, ka paša
avize mājās kā vēzis karpjas atpakaļ, viņš iet ap-

kārt, kur tik vien kādu jaunu dibina, tai uzmezda-

mies par pirmo stuti un dibinātāja palīgu, lai visma-
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zākais tā varētu tikt pie slavas, un viņa biogrāfijas

sarakstītājs pēc viņa nāves no tā varētu sacīt: „Viņš

bij neskaitāmu*) avižu vadītājs un dibinātājs", pie

tam savā aptumšotā prātā nei apdomādams, ka lie-

lākā dala no šīm avizēm viņa nāvi nevar sagaidīt,

bet viņam kā ceļa taisītājas papriekšu aizlidinājas
uz viņiem gaismas dzīvokļiem, nei ari juzdams, ka

patiesībā viņš ir nagla priekš šo avižu zārka, un

turklāt vēl nagla bez galvas. Bet ari par redaktoru

nebūdams tāds nav labāks: ielaid tu viņu kādā sa-

pulcē, tad viņš tev tūlīņ kāps katedrī, kur tas neturēs

vis runu, jo priekš tam jau viņam trūkst vajadzīgo

gara dāvānu un skolas mācību, bet lūgtā izskaidro-

juma vietā tevi pacienās ar saviem aizpumpētiem jo-

kiem, starp kuriem pazīstamais «Kukainis" vēl pie-

skaitāms pie labākajiem, nekā neiztaisīdams, vai

kāds smejas par viņa jokiem jeb par viņa nopietno

seju un pārdrošību, ar kādu tas savu nodilušo hu-

moru, arvienu no jauna uzpucētu, kā vecu flinti šauj
vaļām; jeb sarakstījis vienreizvienu un ābeci priekš
skolas bērniem un dabas stāstus par sienāžiem un

jūras cūciņām, tas jau domājas būt gatavs rakst-

nieks, ķeras pie slavenu vīru dzīves aprakstiem, bet

samaitā tos caur savu neprašanu pilnīgi, tā ka beigās
citiem tas jāapsauc, lai caur viņa karstumu lielāka

nelaime nenotiktu. Ja, tāds pusmācīts, no lieluma

dulluma pārņemts cilvēks ir gluži kā piektais ritens

pie ratiem, kur tas pastāvīgi maisās apkārt, citu dar-

bību kavēdams, un kaut gan neviens no viņa dar-

biem neizdodas, bet viss iznāk, ja ne samaitāts, tad

negatavs; viņš tomēr to ar vaļējām acīm neredz, bet

pastrādā vienmēr jaunas aplamības un tādēļ uzska-

tāms par dzīvu latviešu mīklu. Kur lācis tup, tur

melnums paliek.
Ko Tāmnieks laikam iz saviem jaunības gadiem

stāsta no piegulā_ jāšanas un āžaraga pūšanas, tas

priekš mums nebūtu ne no kāda svara, ja tik viņš ne-

ietu drusku tālāku atpakaļ priekš savas piedzimša-

*) Laikam tadel neskaitāmu, ka to vairs nav.
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nas, nekā pat mērkaķu periods sniedzas. Būtu tie-

šām jābrīnās, no kam viņš tik skaidri zin aprakstīt,
kā vardei ap sirdi un ka tā vēlas būt par vērsi, ja ne-

varētu domāt, ka viņš ir teitan runā iz paša piedzī-
vojumiem. Ja pēc Darvina teorijas cilvēki cēlušies

no mērkaķiem, kādēļ tad mērkaķi nevarētu būt cēlu-

šies no vardēm? Tā kā es augšā jau pierādīju, ka vi-

ņam ir loti laba atmiņa, tad ari gluži viegli izskaidro-

jas, kādēļ viņš tik skaidri atmin, ka priekš tik un tik

tūkstoš gadiem kāda maza vardīte vēlējusies būt

par vērsi. Vai viņš šo savu vēlēšanos caur pēdējo
metamorfožu ari patiesi sasniedzis, to tik vienīgi

viņš pats var zināt. Tiesa gan, viņš jau tagad ba-

dās kā bullis, bet tas jau tikai tad, kad bez paša lū-

guma atkāpjas no amata, pieņem tituli vērsis.

Bet ari pravieša gars, kā liekas, ir viņu apsēdis,

jo tas iesāk bēdāties, ka Ukstiņa kunga «Latvietim"
varētu iet tāpat kā kādam arājam un zemkopim. Un

atkal man jāatzīst, ka viņam ir pilnīga taisnība, jo

nei «Latvietim", nei citai kādai avizei nevar būt tik-

daudz lasītāju, kā viņējai. Kāds tai ļoti tuvu stā-

vošs kungs atbildēja reiz uz vaicājumu, cik tai lasī-

tāju: tikdaudz, cik latviešiem muļķu. Un kurš tad

nebūtu piedzīvojis, ka ikkatrā tautā muļķu skaits

vienmēr pārspēj gudro skaitu, un ka tādēļ tādam

muļķu mīlulītim netikai vien tagadne, bet ari nākotne
nodrošināta — jo muļķu skaits jau nekad neizmirs,

kaut gan pēc augšējā izskaidrojuma spriežot, jādomā,
ka muļķu skaits beidzamajā laikā sācis zust tāpat kā

mēness pēdējā ceturksnī. Pēc ilgas tukšu salmu,

dienas- un nakts-eņģeļu kulšanas Tāmnieks ir atkal

klāt pie Torņakalna Jāņa, kurš priekš viņa liekas

būt īsts magnets. Rīgā pārnācis, viņš apsolās sa-

vam draugam Jancim kautko pastāstīt, no kā šis

varot sarakstīt romānu, bet piekodina tam, to no

Dieva puses neielikt pielikumā, citādi Torņakalna
Jānis to izaicināšot uz divkauju. — Briesmas, zi-

nāms, ir lielas, ka Tāmnieks un viņa dūšīgais draugs
aiz bailēm neielienas viens otram kabatās, tādēļ jā-
steidzas tie apmierināt. T. J. viņu pielikums nemaz
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nav tā pie sirds pieaudzis, ka tas viņa zobotājus tūliņ

izaicinās uz divkauju. Bet vismazāk viņiem no tā

būtu jābīstas, ja romāns būtu prātīgi un pēc pienāko-
šiem dzejas likumiem sarakstīts; saprotama lieta,
ka katrs savus spēkus gan vislabāki pazīst, un ja tie

ir pārliecināti, ka var tikai kopā sadabūt romānu,

līdzīgu pazīstamajam „Tuluzes grafam", tad Torņa-
kalna Jānis ir bez viņa atļaujas smiesies pilnā kaklā,

tāpat kā līdz šim; jo ir viņš pie tiem pasaules prāt-

niekiem, kuri lietas labāk uzskata no jocīgās, nekā

no nopietnās puses un turās pie parodētajiem dzej-

nieka vārdiem:

„Ehret die Esel, denn sie flechten und weben

Komische Scenen ins irdische Leben." —

Kad literariskās vēstules bij nodrukātas, tad ne-

gaidīju rteko citu, kā Māj. V. pašu «apbruņotu no

galvas līdz kājām" uz kritiskā kaujas lauka, pie kam,

kā jau pats no sevis saprotams, to pabalstītu viņa

paklausīgie Pegazus bruņinieki un to literariskie

staļļa puiši. Biju ļoti ziņkārīgs dzirdēt, kuras rak-

stības vainas pēc viņa mācīto valodnieku domām va-

rētu būt nepareizi uzrādītas. Bet es gaidīju veltīgi.

Māj. V. bij gluži prātīgs ieredzēt, ka tādā cīņā viņš
nekādus laurus nevarētu izpelnīties, jo caur ieskatī-

šanos vien viņa slejās, kuras tā sakot čum un mudž

no valodas kļūdām, jau katrs izglītots cilvēks pār-
liecināsies, ka viņam pilnīga netaisnība, vienalga,
vai viņš pats to grib atzīt, vai ne. Tai vietā viņš

gluži vienkārši izsviedis laukā kādu Tāmnieku, kurš
pieņemdams tādu ģīmi, kā kad viņš ari ko no tādām

lietām saprastu un varētu līdza spriest, tomēr zem

šis maskas nevar savu tukšgalvību paslēpt, un nu

dara to, ko gandrīz katrs cits kučieris darītu, kad

tas iebraucis grāvī — viņš lamājas. Šai ziņā viņš
izturas pilnīgi tā, kā kad viņam priekš tam būtu mo-

nopols rokā. Ja, lamāties šis Tāmnieks prot, tas jā-

atzīst pat viņa skauģiem. Viņš met dubļus ar tādu

izveicību, ka dažs labs ielas puika viņu par to ap-

skaustu. Vai Jums te neiekrīt prātā Dobelnieka
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vardi viņa „Natras", kur ari tiek apdziedāts kads

tamlīdzīgs varonis:

Pie peļķes sēž kāds zēns ar koku

Un katru, kas tur garām iet,

Tas notašķa ar drošu roku

Ar dubļiem — lūdzu uzklausiet.

Un netrūkst muļķu, kas vēl smejas
No visas sirds, ar pilnu bals'

'Un sauc, ka atskan kalnos lejās:
Redz še, kur īstais zobugals!

Ja, dubļus tas tašķa ar abām rokām, un kas par

to smejas, ir — viņš pats. Tam ir pilnīgi viena alga,
vai no viņa aizstāvētā lieta ari drusku tiek attaisnota,

vai ne, kad tik viņš savam pretiniekam pēc savām

domām ir krietni sadevis. Tādi miesā un garā vāji

cilvēki, savu vājību it labi pazīdami, un zinādami,
ka nei viņu vārdiem ir pārliecināšanas spēks, nei tie

ari kritiku jebkad spēj izturēt, tādēļ ari nemaz ne-

mēģina kādā ķildā savu taisnību pierādīt ar prātī-

giem vārdiem, bet grib to pašu sasniegt caur tam,
ka, ar kājām un rokām ķepurodamies, lūko savu pre-

tinieku pārbļaut, un jo diktāk tie kliedz, jo vairāk tie

domā citiem pierādīt, ka tiem nepavisam nav bailes.
Ar tādu pašu gudrību Tāmnieks iet pie darba. Vis-

pirms viņš mēģina saviem lasītājiem uztiept savu

spriedumu par literariskām vēstulēm caur tam, ka

ņem tās un viņu sarakstītāju krietni nolamāt. Bet

pie tam viņš sargājas pasacīt, kas tad tanīs īsti stāv

iekšā, lai lasītājs pats nevarētu taisīt, nekādu sprie-

dumu, bet tam būtu jāklausās vienīgi uz viņa vār-

diem. Vai nu viņš tā sakot saviem lasītājiem negrib
uzspiest pārliecināšanos: Mēs gan T. J. domas ne-

pazīstam, bet mēs viņam nepiekrītam? Un nav jā-

šaubās, ka tas viņam drīz vien izdosies. Manis dēļ
ar', es viņam novēlu visu veiksmi, viņa tik nopelnu
pilnā darbā, un neviens matiņš man tādēļ nepaliks
sirms, jo es par viņu un viņa lasītāju domāmpar mani

iztaisu tikpat daudz, kā varbūt mēnestiņš par visiem

tiem kvekšķiem, kuri, caur gaismu naktī no salda
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miedziņa traucēti, viņu rej. Vienīgā vieta, uz kuru
viņš domājas mani būt noķēris, tā ir: «Kaktiņš, kurā

strādāju, ir tik tumšs", un to nu viņš ceļ priekšā ar

tādu dumju ģīmi, kā bērns, kas nezin, vai par savu

darbu dabūs uzteikšanu, vai pērienu.
Ir gan briesmīgs cilvēks šis Tāmnieks, viņš pat

jokus vairs neprot! Un to M. V. ir izredzējis priekš

sava goda aizstāvēšanas! Vai tad nu nepavisam la-

bāka nebija? Bet ko lai es iesāku ar cilvēku, kas

vairāk neko neprot, kā tikai lamāties? Es domāju,
ka man galu galā neatliks nekas cits, kā uz laiku no-

īrēt kādu ekspresi un tam uzdot, lai ar viņu izdarās,
tā vismazākais abu strīdētāju izglītības stāvoklis

būs cik necik vienāds, un tiem nebūs vienam no otra

jākaunās. Nudien, nožēloju visus tos, kuriem var-

būt katru dienu ar viņu jāsaduras.

Bet visbriesmīgāks viņš ir tādēļ, ka tas, kaut

gan jokus neprot, tomēr tos grib taisīt. Kas neizvei-

cīgam cilvēkam šinī ziņā ir iespējams, to Jūs va-

rēsat redzēt iz trim sekošiem «jokiem".
1. «Cik smalkas bijušas tās lupatas, iz kurām

taisīts «Latvietim" papīrs, lai bez apdomāšanās va-

rētu nodrukāt «literariskās vēstules?"

2. «Vai literariskās vēstules rakstītas uz

smalka lupatu papīra, par ko sūtot nav jāmaksā
daudz pasta naudas?"

3. Vaj šo slaveno vēstuļu vēl slavenāks sarak-

stītājs ari pieskaitāms pie tādām lupatām, no kurām
iznāk balts un smalks papīrs?"

Sevišķas uzteikšanas nevajag! — Jūs laikam,
redaktora kungs, tūlīņ meklēsat mikroskopu, ar ko

šos «jokus" pēc viņu satura pārbaudīt; bet tas būtu

gluži veltīgs darbs, jo pat ar mikroskopu Jūs viņos
neatradīsat to prātu, kas viņu sacerētājam tai acu-

mirklī trūcis, kad tos uzrakstījis. Patiesībā tas ari

pavisam nav vajadzīgs. Ņemat tikai šīgada „Balss"

to numuru, kur R. Vidzemnieks raksta: «Plāns ieli-

kums, plāns izdarījums un vēl plānāks iztecējums",
izgriežat to vietu laukā, uzliekat to šiem «jokiem"
virsū, un Jūs tūliņ zināsat, kas te par nelaimi.
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„Maks tukšs, vēders tukšs, galva tukša!" Tām-

nieks uzreizes iesaucas tik priecīgi, kā kad būtu at-

radis to vietu, kur pasauli var izcelt laukā iz eņģēm.
Tā kā man par viņa vēdera pildīšanu nav jārūpējas,

tad atstāsim to pie malas. Tāpat ari par viņa maku

neko nevaru runāt, tādēļ ka es neesmu ar to dabūjis

tik tuvu iepazīties, kā viņš ar manu. Nevaru tikai,
saprast, kur tas viņam izdevies. Bet visādā ziņā tas

man jāliecina, ka tas tad var būt noticis vienīgi bez

manas atļaujas. Vai Tāmnieks varbūt tumsā manu

maku nav pārmainījis ar kādu cita maku, par pie-

mēru ar savu? Tas loti bieži mēdz atgadīties. Lai

nu būtu kā būdams, ērmoti tas tomēr ir un paliek, ka

Tāmnieks ticis pie mana maka!

Ka viņa galva tukša, par tam es droši nešaubī-

tos, viņa draudzīgās vēstules izlasījies vien, bez kā

viņš pats to vēl sevišķi būtu apgalvojis. Labi ap-

skatot, šī pēdējā no viņa īpašībām, kura laikam ari

viņa pasē būs ierakstīta starp sevišķām zīmēm, ne-

maz nav tik nesvarīga, kā pirmējās. Caur to vēl

var notikt daža nelaime, kad nu ne citiem, tad tomēr

viņam pašam. Briesmīgie izgāzumi ari galvu nepa-

dara pilnāku, kaut gan tur tikai netīrumi vien nāk

laukā, bet no āra puses jau to nevar redzēt! Gri-

bētu tādēļ viņam dot padomu, tukšumu raudzīt pie-

pildīt ar tām lupatām, kuras tas lasījis, — saprotams,
ka es negribu teikt, ka virš lasījis cita runātas, kā

vienīgi tādas, kuras jau papīri bijušas pārvērstas.

Pārmaiņas dēļ atkal Tāmnieks drusku palamā

«Latvieti" un priecājas uz tā miršanu. Es tikai pa-

smejos un domāju pie sevis: .Draudziņ, ja tu esi

tikpat labs pravietis kā rakstnieks, tad jau gan tās

briesmas nemaz nav tik lielas."

Bet es gribu beigt visas tās aplamības apgai-

smot, citādi Tāmnieks vēl paliks lepns un sāks do-

māt, ka viņš nezin ko gudru dabūjis laukā, kad es

turu par vajadzīgu, par to tik ilgi zoboties. Tikai to

nevaru atstāt nepieminēiis, ka viņš apsolās nākošā

vēstulē vēl vairāk rakstīt; tas nozīmē, ar citiem vār-

diem, viņš apsolās vēl vairāk lamāties. Laikam
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M. V. viņam priekš tam atļāvis tikdaudz telpas, cik

tik vien tas var piesmērēt. Diezin, vai nebūtu la-

bāki, kad ari pielikumu priekš tam ņemtu palīgā?
Varbūt lielākā čupā viss tas izgāzums izskatītos

drusku smukāki. Tagad tas izskatās briesmīgi ne-

jauks.

Saka, ka ikkatra muļķība, lai tā ar' būtu diezin

cik muļķīga, tomēr atrodot kādu vēl muļķāku, kas

to padarot; tā gan saka, bet es to nepavisam negribu

ticēt; jo nevaru nemaz iedomāties, ka pasaulē varētu

būt vēl kaut kas mulķāks par draudzīgām vēstulēm,

kuras ir istā miesās pārvērtusies muļķība.
Bet ar kādu nolūku, tā Jūs man prasāt, tad vi-

ņas ir sarakstītas, un kas varētu būt viņu sarakstī-

tājs? Ar kādu nolūku? — nu, tas jau, kā es aprā-

dīju, nebūs nekas cits, kā aizstāvēt stāstu „Amelunga
jeb mežoņa meita" un dzejoli „Zēna prieki"; un kas

viņus sarakstījis? — varbūt tas pats, kas šo stāstu

un dzejoli sāfabricierējis, un kuram mani pārmetumi
visvairāk tādēļ sirdi grauž, ka tam pašam jāatzīst,
ka ir pilnīgi dibināti. Nebūtu vis domājis, ka pasaulē
atradīsies tāds, kam būtu diezgan dūšas tos aizstā-

vēt; bet tā kā tas nu tomēr ir noticis, tad Jūs, redak-

tora kungs, ari nākotnē savā papīru kurvī atrazdami

šim līdzīgus stāstus un dzejoļus, kuri varbūt caur

pārrakstītu adresi pie Jums nomaldījušies, tūlīņ zi-

nāsat, kur tādi tiek cienīti un mīlēti un tādēļ ņeka-
vēsaties viņiem ceļu uz turieni parādīt. Bet viņu

sarakstītājiem Jūs tādēļ nedusmojat, jo tie jau nezina,
ko tie dara; savas īstās dusmas Jūs pataupāt priekš
tiem, kuri caur viņu bērnišķību pabalstīšanu tos

vienumēr skubina uz jauniem literariskiem nedar-

biem; tādiem es ievēlu palasīties Mateus evaņģēlijā
18. nod. 6. parit., tur viņi atradīs, ko par saviem dar-

biem nopelnījuši. —

Bet vai Jūs zināt, ko es izgājušā naktī darīju?
Tā ,kā Jūs to tikpat neuzminēsat, kaut gan tas ne-

būtu diezin cik grūti, tad gribu labāk Jums to tūlīņ
pasacīt: es sapņoju. Tā tad es sapņoju un redzēju
sapnī lielu putnu ligzdu, pilnu ar olām, uz kurām
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virsū sēdēja liels putns, papīra spārniem un garu

tērauda knābi. Un redzi, kamēr es tur vēl skatos,
notiek brīnišķīga pārvēršanās: putns paliek vienu-

mēr vājāks, kamēr viņa seja pieņem briesmīgi ņir-

gādamos izskatu un olas paliek caurspīdīgas, tā ka

tanīs var redzēt līdz pašam dibenam. Viņas ir pil-
dītas ar savādu šķidrumu: vienā plāns ielikums, otrā

plāns izdarījums un trešā vēl plānāks iztecējums, un

pa vidu tām peld ērmotas lietas, kā: mucas tapiņas,

melni kuili, ērmi, rotas lapu kātiņi v. c; bet visnejau-
kāki izskatījās viena pašā priekšā, iz kuras rēgojās
ārā vēstules no drauga. Un redzi, piepeši atskan

dobja balss, kura sauc:

„Nu, brāl', kas tad tev būs? Divpadsmit gadus
jau tu tupi uz savām olām, un tomēr neko prātīgu ne-

vari izperēt."

„Ak, brāl' neiet — vanckari vien ir!"

To teicis, tas dusmās paķēra olu no pašas priek-
šas un meta to ar tādu varu uz zemi, ka tā sašķīda
gabalu gabalos un šķidrums, ārā gāzdamies, pārplūda
visu, tā ka putns pats pazuda tanī un tikai vina knā-

bis vien bij redzams, aiz kura kāda sprīža tālumā

pacēlās divas garas pelēkas ausis, kuras auga vien-

mēr augstāku un augstāku un, vēja kustinātas, lo-

cījās no pagalma līdz austrumiem, bez kā savai gal-
vai būtu par rotu, kamēr viena iedūrās kādam zem-

konim un otra kādam vēstnesim pie tiesām acīs, un

knābis atkal bij iekodies kādā sarkanā nevārītā vēzī,
kas to pastāvīgi vilka uz zemi... Un es smējos par

to un smiedamies — uzmodos. — Vai nav tiesa, ēr-

mots sapnis? —

Vēl ko jaunu es Jums varu pastāstīt. Kā no

drošas puses dabūju dzirdēt, tad humorists Ņirga bez

paša lūguma atkāpjoties no savas vietas. Par_ziņas
patiesību nešaubāties, tikai vienīgais varētu būt, ka

ta drusku par agru izpausta; bet tad jau tā vai nu no

pienākošās puses tiks atsaukta jeb sīkāks izskaidro-

jums par to dots. Droši caur šo atgadījumu mūsu

rakstniecībā notiks liela pārvēršanās.
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Kādēļ viņš atkāpjas, to vēl skaidri nezinu. Bet

visādā vīzē pie tam būs vainīgi viņa ienaidnieki,
kuru tam ir ļoti daudz, un kuri it īpaši uz tam iz-

gājuši, visu to nosaukt par sliktu, ko vien viņš rak-

sta. Kādā no nākošām vēstulēm es raudzīšu aprak-
stīt viņa humoru, kurš tam lieliskā mērā ir — vaja-

dzīgs.

Citādi es esmu un palieku

Jūsu cienījamais draugs

Torņakalna Jānis.
1885. g.





Esenberģu Jāņa

Vēstules
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Rīgā, 5. zeptembrī 1885.

Mija masiņ!

Nu jau ir labi sen, kamēr Tev pēdīgo reizi rak-

stīju un tomēr pa visu šo laiku pie mumsßīgāļoti
maz kas jauns atgadījies, ko Tu jau nezinātu, ta ka

man nāksies diezgan grūti savu tagadējo vēstuli

priekš Tevis interesantu darīt. Ja Tu avizes lasi,
tad Tu jau zināsi, ka Rīgas un Reveles pilsētas gal-
vas tika nomesti no amata, tādēļ ka liedzās kara-
klausības darīšanās ar gubernatoru sarakstīties

krievu valodā. Citādi ar vāciešiem pie mums

tagad iet ļoti slikti. Kaut gan tie turās ar rokām un

kājām pretīm, tomēr viss nekā nepalīdz, un krievi

gan lēnām, bet ari droši tos rauga nospiest. Man

šķiet, ka neilgā laikā jau tiem viņu sevišķās tiesības

būs atņemtas un viņu spēks un vara Baltijas guber-

ņās salauzīta. Bet ir ari laiks, ka tas notiktu, jo
diezgan ilgi tie jau teitan pārgalvīgā vīze

strādājuši.

Izgājušā vēstulē jau īsi pieminēju, ka Allunans

atkāpjas no teātra vadoņa vietas, bet telpu trūkuma

dēļ nevarēju Tev šīs atkāpšanās īsto iemeslu pasa-

cīt. Viņš nav ar mieru, ka Latviešu biedrība no-

spriedusi viņam desmit procentus no algas novilkt

un tos dot aktieriem. Tagad biedrība nodomājusi
uzaicināt kādu citu uzņemties teātra vadīšanu. Jau-

najam direktoram laikam vajadzēs nākt ar savu paša
personālu, jo mēs visi tagadējie teātra locekļi esam

apņēmušies bez Allunana nespēlēt, tādēļ ka pēc

mūsu domām tur nekas prātīgs nevar iznākt. Tā

tad mana_ šoziem cerētā peļņa izjūk. Allunans gan

ir nodomājis citur kur spēlēt un biedrībai taisīt kon-
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kurenci; bet ja tas ari patiesi notiek, tad tomēr nekā

daudz tur nevaru sagaidīt.

Uz 30. augustu bijām Jelgavā un tur kā brīvlai-

šanas svētkos spēlējām lugu: Ak šie vīrieši! Izrāde

gāja kā arvienu un tā tad par to neko sevišķu ne-

varu teikt. Veinberg jkdze nezin kādu untumu dēļ
šoreiz nebrauca līdz, un tā tad viņas lomu spēlēja
Michelson jaunkundze; zināms, bez dziedāšanas.

Birzgalam bij tā nelaime tikt izsvilptam, kad tas pat-

laban dziedāja kādu no manis sacerētu kuplejas pan-

tiņu. Kā vēlāk dabūjām zināt, tad jelgavniekus uz

tam sarīdījis Steglavs, kurš vēl uz mums dusmīgs un

visādi mēģina atriebties. Steglavs tagad mūsu

starpā jaucas kā īsts intrigants, un visiem sāk palikt
riebīgs. Citādi mūsu Jelgavas brauciens bij gluži

omulīgs, bijām biedrības dārzā uz koncertu un pus-

dienu, tad spēlējām teātri, pēc tam gājām uz balli

un vakariņām pie Cēra, un palikām tur visu nakti, no

rīta dzērām kafiju pilsdārzā un tad mājās pārbrau-
kuši pie Allunana iztukšojām dažas pudelītes vīna.

Braukdams tikai sanīdos ar visām jaunkundzēm, ku-

ras bij līdz. Kādēļ? to Tu varēsi iedomāties, jo Tu jau

zini, ka mana mēle vienmēr tāda asa, un ka sevišķi

smalks pret viņām nekad neesmu bijis.

No Veinberg jkdzes kāzām līdz šim vēl nekas

nav dzirdams — Lavize iegāja vietā Āgenskalnā —

Latvietis patlaban drukā manu atbildi uz Mājas

Viesa uzbrukumiem. — Birzgala māsa un Mēslis liek

sveicināt, un ar to sveika! Tavs

Žanis.

(Vaļēja vēstule masai Alidei.)

Talsos, 22. nov. 86.

Ar rakstīšanu tādēļ nokavējos, ka negribēju Tev

melus rakstīt, bet patiesība atkal nav diezin cik pa-

tīkama. Līdz šim ir gājis visādā ziņā plāni, tiklab

Tukumā bij divas izr. gandrīz tukšas, — kā ari teitan

Talsos līdz šim vēl nekā spīdoši nav gājis. Jācer,
ka atlikušās dienas būs labākas, citādi ies drusku
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pašķidri. Ari mūsu sadzīve ir gauži neomulīga, bet

tomēr Tev nav nekāda iemesla baidīties, kad man

kaut ko gribētu pāri darīt, tad parādīšu zobus.

Paliec sveika!

Tavs Jānis.

28. martā 89.

Mīļā Emilija! Tagad mani ārstē cits ārsts,
Dr. Krūze, un, kā liekas, ar vairāk sekmēm, visma-

zākais es vairs nezaudēju spēku, bet varu turpretim

jau ikdienas siltā saules gaisā sēdēt laukā; zināms,

no veselības vēl daudz nevar runāt. Mans klepus

gan ir stipri mitējies. Sīkāki par to tev rakstīs Kade.

Es tikai teitan gribu priekš tevis atzīmēt sekošos uz-

devumus, kuri Tev iepriekš braukšanai uz šejieni

jāizdara. Vispirms Tu saki kādam no teātra komi-

sijas locekļiem, jeb vislabāki no ievērojamākiem ak-

tieriem, lai liktu teātra personālam priekšā no Ro-

zentala kunga prasīt aprēķinu, kur palikusi atlikusē

nauda no Zetiņas vaiņagam samestās zumas, kura
bija novēlēta viņas kapa izpušķošanai un kura pretim

teātra personāla gribai, līdz šim vēl nav man atdota.

Tur gan nebūs vairāk par 15 rbļ., bet ja tur ari būtu

vēl mazāk, tad tomēr tā ir jāizlieto priekš tam, priekš
kā devēji to nolēmuši, un tas būtu kauns, atļaut, ka

šāda mīlestības dāvāna ietu pazušanā. Bez tam, ja

es šo lietu reiz neizskaidrotu, tad var celties domas,
ka es naudu esmu saņēmis un paturējis. Tā prasī-

jums no dažiem teātra locekļiem, kā Cepļa v. c. iz-

gājušā ziemā, ko es par atlikušo naudu esot iegādā-

jies, viņi esot bijuši uz kapiem skatīties, bet nekā ne-

atraduši, mani ļoti pārsteidza. Ari es tagad esmu

slims un kas gan uz priekšu ko var'paredzēt, cil-

vēki jau ir mirstīgi — tādēļ lūdz Ariņu un Brigaderu
manā vārdā, lai viņi izdabon, kur šī nauda palikusi
un ja ir laimējies to dabūt rokā, līdz ar tevi iet ie-

gādāties kādu tāfelīti vai citu kādu piemiņas zīmi, ko

nolikt uz Zetiņas kapa. Saki Arinam un Brigad., ka

es ceru, ka viņi aiz vecas draudzības pret mani, vis-

mazākais mēģinās šo lūgumu izpildīt. —



296

Tad lūdz Brig., lai viņš Tev atkal iedod kādu

grāmatu ko lasīt. Bez tam lai viņš, ja var, tev iedod

proves burtnicas no ilustrēto vācu laikrakstu mē-

neša vai zalona izdevumiem, es gribu kādu izmeklē-

ties priekš abonēšanas. lepriekš aizbraukšanas aizej

uz „Zeitung fūr Stadt und Land" ekspediciju un pa-

stellē to no jauna, ja nevari uz ceturtdal gadu, tad uz

1 mēnesi no 1. apr. līdz 1. maijam, saprotams, tikai

tad, ja tu to tūlīņ neesi pastellējusi uz pusgadu. Klāt-

pielikto adresi paņem līdz un saki, lai viņi drusku la-

bāki lasa korektūru. Manu pulksteni tikai Tu ne-

piemirsti atvest, jo bez tā nekādi nevaru iztikt.

Ari galošas atved. Ja Tu priekš manis ņem vīnu, tad

ej pie Glotova, Kalku un Vaļņu ielu stūrī Nr. 1 un

prasi „Madēra". Ja tur var dabūt vīnu cenu rādī-

tāju, kādi vīni šaī pārdotavā dabonami un cik tie

maksā, tad atved to man. Ja tu satiec — Dr. Dī-

riķi, tad paprasi viņam reiz skaidri, vai viņš stāstiņu

„Jāņa uguns" nav saņēmis. Kad Tu nopirktu kādu

pudelīti koniferu smaršas, tad es to nebūt neņemtu

par ļaunu.
Sveicini Krūmu un saki, ka man būtu loti patī-

kami, ja viņš mani apmeklētu. Ja viņš man iepriekš
rakstītu un tad, ar tvaikonīti un diližansu ieradies

Bauskā, nokāptu pie Šmidchena, tad viņš tur tiktu sa-

gaidīts. Bet es labi neticu, ka viņš brauks.

Jānis.

(Piezīme uz malas.)

Nopērc blakšu pulveri. Ja tu pērc to „Kaffe Ge-

wurz", tad neņem daudz, jo kas var zināt, vai tas

nav švindels. Uz tvaikoņa tūlīņ izņem biļeti priekš
diližona un brauc uz Bausku.

(Otrā pusē.)

Hier gab mir mein Jannv dieses Zettelchen, ich

soli es beilegen und ihr solīt aile zusammen, wie

scherzt, kaufen — Sage Anna, der 29. Mārz ist bald
da Liebes Herzchen, schreibe doch und

komme, wier warten Dich mit Sehnsucht, besonders

ich, es kommt mir im Simt, dass Dv Glūck brin-
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gen wirst — Was soli ich viel schreiben, ich werde

Dir mūndlich erzāhlen. Wir werden wahrschein-

lich nach Memelhof wohnen gehen —

Das Wetter ist heute so trūbe, der Kleine \var

draussen vor den Kaffee. Jetzt schlāft er, er ist

sehr, sehr matt, er spricht gern nicht, er hat starke

Brustschmerzen — Er ist eben wach geworden, ich

gehe zu ihm ein, deshalb muss ich den Brief schlies-

sen. Lebe wohl, mein liebes Herz — Moge Gott

geben, dass es besser ist, wenn Dv kommst, ich

weine fasst immer. Ich weiss nicht, wie ich um

ihn Angst habe Grūsse Mamma von mir

und von meinem liben kranken Jannv. Schreibe und

komme. —

Deine traurige Cordi.

Bitte schreibe und verlache nicht diesen dum-

men Brief, ich bin so aufgeregt, ich weiss eigent-
lich nicht, was ich schreibe —

Vec-Saulē, Kreklēnos, 18. junijā 1889. g.

Mīla Emilija!

Par manu saslimšanu Jūs esat drusku veltīgi iz-

trūkušies, es biju tikai no ceļojuma noguris un ne-

jutos pirmajās dienās īsti spirgts, tā ka maz varēju

ēst. To nu Spalviņa kdze un Dunkeri laikam ir ie-

skatījuši par slimības zīmi, jo viņi pat tagad, tiklīdz

kā neēdu laba pulka, saka, es esot slims. Tagad
atkal jūtos gandrīz kā vesels, tikai krūtīs vēl reizām

drusku kasa un nevaru vēl bez piekušanas tāļāku
staigāt. Teitan man tagad iet loti labi, es nodzīvoju

gandrīz visu laiku Kreklēnos pie Dunkeriem, kuri
mani gandrīz vai uz rokām nēsā un tikai pāris dienas

esmu sabijis Kandartēnos. Es jau esmu ņēmis divas

vannas ar kalvju saknēm un citām zālēm, kuras man,

kā liekas, ir bijušas loti derīgas. Ari citādi Dunkeri

nezin ko darītu, lai tikai es taptu vesels, un man ir

diezgan pūles, viņus no dažas lietas norunāt. Tā

tad tu redzi, ka par manu klāšanos Jums nav ko rū-

pēties.
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Ka Tu gribi mani apmeklēt, tas man loti patī-

kami, Tu man varēsi šo to no Rīgas pastāstīt. Es

jau runāju ar Stīnu, viņš ir gatavs uz Emburgu sūtīt

zirgu; bet viņš grib sūtīt ceturtdienā 22. jūnijā, jo
citādi viss Jāņu vakars te top izjaukts, tā tad tev ta-

gad jāizbrauc no Rīgas ceturtdien, pīkst. 1.40 min.

pēc pusdienas, Jelgavā Tu tūlīņ ņem fūrmani un liec

tam taisni braukt uz kuģīti, kurš iet uz Emburgu

(Annenburg), bet tur Tu apvaicājies, vai tas ari ir

īstais, ka viņš Tevi neaizved uz Slokas tvaikoni. Uz

tvaikonīša Tu brauc 2, klasē, pirmajā, kurā jāiet cauri

caur otro, nav omulīgi un trešā atkal brauc šādi

tādi.

Otrā klasē maksā līdz Emburgai 45 kap. Ja

pretī sūtītais zirgs vēl nebūtu ieradies Emburgas

krogā, tad uzgaidi tur gluži mierīgi, kamēr viņš at-

brauc.

Tu gan man raksti, ka Eglīte Tev neko nav tei-

kusi par savu braukšanu, bet nupat es dzirdu, ka

viņa braukšot gan, tā tad braucat abas divas, te jūs

jau gaidu.

Tas bija tas vajadzīgākais, ko Tev gribēju rak-

stīt; par citu jau varēšu izrunāties vēlāk personīgi.

Beigās tikai tev vēl gribēju pieminēt, lai nebraucat

tāpat, bet paņemat vismazākais vešu līdz, jo jūs va-

rēsat te kādu laiku uzturēties, ja tik jums patiksies
vien.

Šodien es izsūtīju kādu stāstu uz Baltijas Vēst-

neša redakciju; ja Tev atliek vaļas, tad pieej redak-

cijā un apvaicājies, vai tas tur ir nonācis ; pie tam

Tu ari vari apvaicāties, vai tas ir Krūmu dēliņš,
kuru nāves ziņa atradās Baltijas Vēstnesī; ja tā ir,
tad izsaki viņam manu līdzjūtību.

Sveicini Zumersus un visus, kuri mani vēl at-

minās; sveicini ari Eglīti un saki, ka es viņu gaidu.

Ar to sveika!

Tavs Jānis.
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Vec-Saules Kreklēnu-Miķeļos 15. julijā 89.

Mīļa mamma!

Izgājušo otrdienu es izsūtīju vēstuli Eglītes jaun-

kundzei, viņai pavēstīdams, ka viņu gaidīs Bauskā

setdien, 8. jūlijā, kad viņa, kā Mīla man sacīja, ap-

solījusies braukt uz šejieni, pie tam ari pielikdams
rēķinu Baltijas Vēstneša redakcijai par 8 rbļ. 33 kap..

kuru es lūdzu iekasēt un man atvest. Sēstdien, kaut

gan Stīnus paša zirgs bija saslimis un viņš pats tikko

no Jelgavas pārbraucis ļoti noguris, tad tomēr viņš
aizņēmās zirgu no cita un brauca viņai pretīm uz

Bausku, jo es domāju, ka katrs cilvēks mēdz turēt

vārdu, bet šoreiz es biju mazu lietu pārskatījies — tā.

kura neieradās Bauskā, bij Eglītes jaunkundze. No

iesākuma es domāju, ka viņa manu vēstuli nav laikā

dabūjusi, bet tagad, lasīdams sludinājumu Balt. V..

ka Sarkandaugavā spēlē teātri, es saprotu lietas īsto

sakaru: un zināms, kad 16. spēlē Rīgā teātri, tad 8.

nevar braukt uz Bausku viesoties. To es viņai to-

mēr nebūt neņemtu par Jaunu, jo es jau zinu, ka viņa
to dara, gribēdama drusku pajautrināties, ko viņa,

saprotams, te pie manis atbraukusi nevarētu panākt
un bez tam ari honorārs, kuru viņa toreiz, kad vēl

bija Rīgā, kā ari laikam tagad dabon, ir diezgan

liels, tā ka viņai laikam caur tā atkrišanu celtos lieli

zaudējumi; bet ka viņa pat netur par vajadzīgu uz

manu vēstuli atbildēt un paziņot, vai naudu no B. V

ir saņēmusi, to es uzskatu par lielu vienaldzību pret
mani. Tādēļ es Tev tagad rakstu, lai esi tik laba un

prasi viņai, vai viņa rēķinu ir dabūjusi un ja tā ir. tad

sūti naudu uz pēdām uz apakšējo adresi, jo manas

krūtis reizām top sliktākas un es labprāt gribētu aiz-

braukt uz Bausku pie daktera, ko naudas trūkuma

deļ nevaru izdarīt. Tā man gan iet ļoti labi un Dun-

keri, kur tagad piemājoju, izpilda katru manu vēlē-

šanos, tiklīdz to esmu izteicis, bet es negribētu to

allaž no viņiem pieņemt.
Drošības dēļ, ja rēķins varbūt nozudis, es iz-

rakstu to vēl otrreiz. Ja tas vēl līdz šim nav ieka-
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sēts, tad aizej ar to ap pīkst. 3 pēc pusdienas pie

Krūma kunga un lūdzi viņu, lai saņem naudu, un tūlīt

man atsūti uz minēto adresi, jo ka Eglītes jaunkundze
vēl pie manis brauks, to vairs necerēju — viņai, es

redzu, Rīgā par daudz labi patīk; tā tad saki, lai viņa

savos priekos nebūt neļaujas traucēties.

Mīla vēl paliks kādu laiciņu te; viņa ir gluži
spirgta un dabūjusi it sārtus vaigus.

Sveicini Zumersus.

Raksti man tūlīt, kā jums Rīgā iet un vai papus

ir vesels; Mīlā teica, ka viņš bijis saslimis. Nepie-
mirsti ari pieminēt, vai Majoru Līna tagad izveseļo-
jusies.

Te pie mums tagad jau veselu nedēlu līst lietus

un laiks ir loti vēss, tādēļ es labprāt gribētu dabūt

savu ziemas mēteli, lai nesaaukstētos; liec viņu sa-

taisīt, jo tiklīdz kāds no šejienes brauks uz Rīgu, tad

lūgšu, lai pieiet pie Tevis un man to atved.

Paliec sveika1!

Tavs Jānis.

Vec-Saules Kreklēnu Miķeļos, 5. aug. 89.

Mīļa mamma!

Tavu naudas vēstuli es saņēmu 27. jūlijā, bet tā

kā es cerēju, ka no šejienes kāds drīzumā brauks uz

Rīgu, tad tūlīņ neatbildēju, jo es gribēju tad vēstuli

iedot līdzi. Tomēr, kā es redzu, tad tas laikam tik

drīz vis nenotiks un tādēļ jau labāk laižu vēstuli pa

pastu.

Es gan tagad jau biju atkal labāks, bet tomēr

gribēdams reiz savu krūšu kaiti sekmīgi ārstēt, aiz-

vakar braucu uz Bausku pie daktera Boroviča. Viņš

izmeklēja it rūpīgi manas krūtis un sacīja, ka man

dilonis vis neesot — man esot plaušu katars, kuru,
ja es mierīgi un kārtīgi dzīvošot, gan varēšot iz-

ārstēt citādi tas gan varētu tapt bailīgs. Tā tad es

šimbrīžam esmu domās, ir par ziemu te palikt, jo

mierīgāku dzīvi, pie kam es vēl tik rūpīgi tieku ap-

kopts, es vairs nevaru vēlēties. Ari Dunkeri grib,
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lai es palieku pie viņiem. Tiešām man jāsaka, tik

labus cilvēkus gan reti pasaulē atradīs. Kā es tev

jau rakstīju, tad viņi izpilda visu, ko tik vēlos, pat

ja es runājot izmetu vārdu, ka to un to ēdienu lab-

prāt ēdu, tad tas jau nākošā reizā droši stāv uz galda,
ja es gribu, tad man meitenes kājas noaun un ap-

aun — tā tad Tu redzi, ka es te dzīvoju kā Dievs

Francijā.

Emilija paliks te līdz augusta beigām. Viņa saka,

ka viņas galvas sāpes esot daudz labākas.

Man ir prieks, ka tu ar Vilmu tik labi esi apra-

dusi, jo man patīk, ka mani draugi ir ari tavējie. Par

mums tev turpretī nav, nekā ko bēdāties, jo man te

tik labi patīk, ka pēc Rīgas nebūt neilgojos, es pat

garu laiku te nejūtu; ja tā iznāks, kā es tagad do-

māju, tad rudenī tikai kādu reizi iebraukšu Rīgā, jūs

apmeklēt. Bet par Vilmu runājot man jābrīnās, kad

Tu saki, ka uz viņas vēstuli man tikai nedēlu bijis jā-

gaida, jo nu jau vairāk nekā mēnesis pagājis, bez kā

no viņas atbildi būtu dabūjis. Man nav nekādas pa-

tikšanas par šo lietu ķildoties, bet tas man tomēr

jāsaka, ka uz vēstuli, kurā kādai personai raksta, ka

viņa tiek gaidīta, mēdz tūlīņ atbildēt un izskaidrot,

kādēļ nav varējusi braukt, lai neceltos kādas liekas

baiļošanās, kā tas tagad notika, kad viena pastes
diena pēc otras pagāja un tomēr neviena vēstule ne-

atnāca. Emilija man bij teikusi, ka panus slims un

es jau sāku domāt, ka mājās kaut kāda nelaime būs

notikusi un jūs laikam visi saslimuši, jo man sacīja,

ka Rīgā izcēlusies asinssērga.
Tālāk es no Tavas vēstules redzu, ka Vilma vēl

grib mani apmeklēt; es par to ļoti priecātos. Ja

viņa to grib darīt, tad lai viņa man vismazākais uz

pasta kartes uzraksta to dienu, kad tas notiks.

No Rīgas es te gandrīz nekā nedabonu zināt,
tikai to, ko Baltijas V. lasu. (Kad Tu raksti, tad pie-
mini ari, vai B. V. jūs vēl daboniet.) Tur es ari

redzu, ka manas domas par Vilmas spēlēšanu Pava-

sara biedr. bijušas pareizas. Es nu gan nesaprotu,
kas viņai par sevišķu kārību tādos pļunduros teātri
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spēlēt, un kādēļ vira man to slēpj, bet varbūt ka vi-

ņai priekš tam svarīgi iemesli un ka viņa pati būs tik

laipna, man to izskaidrot, tā tad par to neko nesaku.

Tikai to Tev vēl gribu pieminēt, ka viņas tagadējais
jeb ari tik bijušais kolegs, Skuje, caur savu māti,

kura dzīvo Vec-Saulē, te izplatījis valodas, ka mana

māsa nemaz neesot mana māsa, bet mana — līgava.

Palieku līdz tāļākam

Tavs Jānis.

Mīļo Zirach!

Zināmo Offenbacha opereti, kuru biju paņēmis

līdz, jau esmu pabeidzis un atdevis Stīnum, jo viņš
to grib izrādīt savā Pavasara biedrības teātrī. Prozas

pārtulkojuma dēļ viņš solījās ar Tevi izlīgt, ko viņš

laikam jau būs darījis. Bet ja Tu gribi, tad Tu vari

to iesniegt ari teātra komisijai, — par dziedāšanas

tekstu es tad paģēru 8 rubļus. Tas nebūt nav daudz,
jo es pie tā strādāju gandrīz divas nedēļas, un es

ceru, ka šī operete patiks vairāk, nekā «Atrasta
manta". Es domāju, Tev pašam ari nekas nebūs

pretī, ka to izrāda divos teātros. Notēs vēl ir pie

manis; kad Stīnus atbrauks, tad viņam iedošu līdz,

pēc kam tad tās ar visu tekstu no viņa varēsi sa-

ņemt.

Ka Stīnus mājas ir pārdotas, to Tu laikam jau
būsi dzirdējis. Tas ari ir tas svarīgākais, kas šinī

apgabalā noticis. Tādēļ Tu vari domāties, kāds

miers un klusums teitan valda. Bet taisni šis miers

manai panīkušai veselībai ļoti derīgs un tādēļ līdz

turpmākam vēl palikšu tepat. Pēc visa aprēķinuma
es laikam tikai nākošā vasarā varēšu pilnīgi izvese-

ļoties,
Ar garu laiku kaujoties man ļoti bieži uznāk ne-

omulīgas domas, ka Rīgā laikam jau no visiem esmu

aizmirsts, jo neviens pats man neraksta. Priekš

kada mēneša es rakstīju Brigaderam un Krūmam, bet

atbildes vēl neesmu dabūjis. Visa mana lektira teitan

ir „Balt. V." un „Dienas Lapa", tā tad Tu redzi, ka
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tā nav visai daudzpusīga. No pirmā oktobra Briga-

ders laikam priekš manīm pastellēs „Zeitung fūr St.

v. L.". Ja viņš to būtu piemirsis, tad atgādini viņam

to un esi bez tam ari pats tik labs un pastellē priekš
manis „Dūna Zeitungu" līdz gada beigām. Ja tas tev

tikai iespējams vien, tad izdari to; tu caur tam man

darītu lielu labpatikšanu, jo tad es puslīdz varētu

orientēties.

Kad Tev ir vaļas, tad pieej pie manis mājās un

krietni sabar manu māsu par viņas slinkumu. Va-

sarā viņa bij te pie manis ciemā, bet tagad jau gan-

drīz mēnesis, kā aizbrauca atpakaļ un vēl līdz šim

nav rakstījusi, kaut gan solījās tūlīt to darīt.

Ļoti bēdīgs pārsteigums bij Laubes nāve. Pa-

šos spēka gados! Kas gan to būtu domājis, kad to-

reiz vēl visi biedrībā satikāmies, ka tā būs pēdīgā
reiza.

Atbildi man, cik drīz tev vien iespējams. Pie-

mini, kādēļ dakters atstājis Rīgu un kas tagad viņa

vietā par teātra kritiķi, piemini ari, kāds jums tagad
zufliers.

Uz to gaidīdams, palieku Tavs

Esenbergs.

NB. Sveicini Zeefeld jaunkundzi. T. p.

Kreklēnu Miķeļos, 28. zept. 89.

Vec-Saulē, 14. novembrī 1889. g.

Mīļa Emilija!

Lizas jkdze, no Rīgas pārbraukusi, man sacīja,
ka Tu drīzumā man būšot rakstīt. Es gribēju to

pirms nogaidīt un tad tikai Tev paziņot, kas man te

pa to laiku jauns ticis zināms; bet tā ka tas laikam

tik drīz vis nenotiks un es varbūt caur savām ziņām

varu novērst, ka par mums atkal te izplatās kādas

jaunas valodas, jo tad jūs, vainīgo pazīdami, pratīsat

sargāties, tad negribu vairs iVnki vilcināties. Līzas

jaunkundze man sacīja, ka Eglītes jkdze iziešot no

mūsu dzīvokļa. Tas mani nebūt nepārsteidza, jo es
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domāju, ka tas jau būtu noticis. Ka viņa gribot aiz-

iet pie saviem audžu vecākiem, tie ir salti meli; no

pilnīgi drošas puses es dzirdu, ka viņa nodomājusi
apmesties Kungu ielā kopā ar kādu Borchert jkdzi.
Tomēr lai tas būtu kā būdams, tas man citādi gluži

vienaldzīgs, ja tik viņa drīzumā aiziet projām; kādēļ
to vēlos, to Tu nopratīsi iz šīs vēstules tālākā sa-

tura. Tu man rakstīji, ka E. jkdzei nekad neesot

bijis kāds sakars ar Skuju; uz tam es Tev varu at-

bildēt, ka viņa tev ir stāstījusi niekus. Jau tas vien,
ka Skujiene savam dēlam sūtījusi naudu, lai tas viņai

uz vārda dienu (Natālijām, kā E. sauc), varētu pa-

sniegt kādu dāvānu, kā atlīdzinājumu par viņam pa-

rādītām laipnībām, kas droši ari ir noticis, jo kā

dzirdu, tad E. jkdzei tagad esot jauna sudraba rok-

sprādze — jau tas vien pierāda, cik daudz viņas vār-

diem var ticēt. Tomēr ari tas man būtu gluži vien-

aldzīgs, ja tik viņa nebūtu mūs ar viņu tik lieliski

aprunājusi. Tagad varbūt gan šī draudzība atkal ir

izputējusi, bet viņa bez šaubām savas bēdas sūdz ci-

tam, un ka viņa pie tam par mums nerunā nekādus

glaimus, tas ir tik drošs kā Amen baznīcā, jo acīm

redzot mēs neesam žēlastību atraduši viņas priekšā.
— Kad pavasarī Rīgu atstādams teicu, lai viņu ņe-

mat pie sevis, tad to darīju tādēļ, ka jutu līdzcietību

ar viņu, jo viņa man allaž sūdzējās, ka viņa esot

viena un atstāta pasaulē un tai daudz jācieš caur vī-

riešu vajāšanām. Es gan biju ievērojis, ka viņa ir

drusku vieglprātīga un reizām pat man mēģina šo to

iemelot, bet es domāju, ka viņas sirds ir laba un tā-

dēļ gribēju viņu ievest familijā, pie kuras viņa pil-

sētas burzmā varētu pieglausties kā pie savas pašas.

Tā domādams un darīdams, kā tagad redzu, esmu

padarījis lielu muļķību. Ka mājās pa tēva slimības

laiku nav diezin cik spoži gājis, to es gribu ticēt, bet

ka tur arvienu bijusi pilnīga iztikšana, par to neviens»
kas mūs pazīst, nešaubīsies. Un ja tur ari tiešām ne-

būtu bijis viss, kas vajadzīgs, tad katra godīga mei-

tene_— ja ari nebūtu mēģinājusi izpalīdzēt — visu-

mazakais būtu pacietušies. Bet ko turpretī Eglītes
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jkdze ir darījusi? Viņai nepietika ar to vien, ka visu

vasaru klejo apkārt pa nomaļu teātriem un švindlēru

sabiedrību, pie kuras neviens krietns cilvēks labprāt
nepiedalās, tā ka maniem vecākiem viņa gandrīz vēl

jāuztur, nē, viņa mūs vēl uz to negodīgāko izblamē.

Šis goda darbs, zem laipnības un draudzības maskas

iezagties kāda calvēka uzticībā, lai no viņa ko da-

būtu zināt un to tad varētu izlietot viņa aprunāša-
nai, ir tik varonīgs, ka tas viņai iegūst pilnīgas pil-

soņa tiesības taī sabiedrībā, ko kādā vēstulē nosaucu

par plunduriem, un viņai ir pietiekošs iemesls par to

pret Skuju žēloties, ko viņa bez šaubīšanās tūlīņ ir

darījusi, jo iekam vēl no mājām biju dabūjis atbildi,

jau Skujiene pukojās: „nei viņa esot plundurs, nei

citi, lai tik pieraugot, kādi paši esot." Visu teitan

atstāstot, iznāktu par garu, es tik gribu pieminēt to

svarīgāko, bet ar to pilnīgi pietiks apgaismot manas

tik „mīļās draudzenes" karakteri. Bez kaut kāda ie-

mesla viņa ņemas svešiem ļaudīm izstāstīt, cik ļoti
es pagājušā ziemā viņā biju iemīlējies; viņa gan esot

mana brūte, bet vai viņa to uzskatot par kādu lielu

laimi, tas esot cits jautājums, jo man jau nekas ne-

esot, ar ko sievu uzturēt. Mīļā Emilija, tu viņai vari

teikt, lai viņa apmierinājās: šī briesmīgā mīlestība

mani nebūt nepadara tik aklu, dzīties pēc tik augsta

mērķa, kāda ir „teatra spēlētāja, kurai," kā viņa pati

saka, „netrūkst kavalieru un pusdievu" un no kuras
Skujiene, vaicāta, vai tā esot viņas dēla brūte, teic:

„tāda viņa brūte vakar Esenberģim, šodien manam

dēlam, rītu resnajam Freimaņam, parītu citam, un

kad būs izbrāķēta, tad nevienam nebūs derīga."
Lūk, ar tādiem vira ielaižas! Smalkjūtīga meitene,

zināms, to nebūtu darījusi un nebūtu ari par mani tā

runājusi, lai nu pati domātu, kā domādama, bet to es

viņai_ piedodu, atminēdamies dažu jautru brīdi, ko

ziemā abi esam pavadījuši; nepiedodami turpretīm ir,
ka viņa pat manus vecākus, kuri viņu ņēmuši savā

patvērumā, nav taupījusi, par viņiem izrunādama šā-

das tādas blēņas un, kad vaicāts, vai viņa turpat

ēdot, kur dzīvojot, atbildēdama: „Vai tad tur ir kas
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ko ēst!" (Kā kad mani vecāki būtu piespiesti viņu
uzturēt!) Tādēļ ari es un Tu paliekot teitan uz ze-

mēm, jo mājā mums esot par daudz slikts uzturs.

Tāda, lūk, ir Eglītes jkdzes pateicība! Tu varbūt

domāsi, ka es pa ausu galam saklausījis kaut kādas

vecu bābu pasakas, nē, tie cilvēki, kas man to tei-

kuši, uzņemas par saviem vārdiem pilnīgu atbildību.

Tāpat nav ko šaubīties, ka vainīga ir Eglītes jkdze,
jo Skujiene, vaicāta, kur tad viņa ņemot šo gudrību,

atteikusi, ka viņai dēls esot liels draugs ar to meitu,

kura taī pašā mājā dzīvojot, viņu nemaz tā nesaucot,

viņu saucot citādi, viņa esot atrasts bērns no Hel-

zingforsas, kur tai bagāta krustmāte un tas zīmējas
vārdu pa vārdam uz Eglīti; šo vārdu Skujiene gan

nekad nepiesaukusi, bet tam jau vajadzētu būt aiz-

naglotai galvai, kas to neuzminētu. Tā tad redzi, ka

man diezgan pierādījumu, tomēr mans ieradums nav

kādu nosodīt, bez kā ļautu viņam attaisnoties; esi

tādēļ tik laba, manā vārdā no viņas prasīt izskaidro-

jumu, jeb ja Tev tā liekas labāki, rādi viņai šo vē-

stuli — tikai neļauj viņai to paturēt. Ja tas viņai
dara prieku zināt, tad saki viņai ari, ka viņa man šo-

vasar darījusi dažu rūgtu brīdi. Kādēļ viņa tā iz-

turējusies, priekš tam nezinu ne mazākā iemesla;
varbūt ka viņa pati kādu varēs izdomāt. Par to,
ka viņa bučojusies ar Freimani, kad viņa dzīvoklī ap-

meklējusi proves, kur Skujiene bijusi klāt, man ne-

viļot jāpasmejas, turpretī par to, ka viņa tagad ielai-

dušies ar Stīnu, es nebūt nebrīnos, jo veca mīlestība

jau nerūs; viņa man stāstīja, ka pirmo reiz Stīnus

viņā alojies, varbūt, ka tagad tas vairs nenotiks. Vē-

beidzot sevišķi krīt acīs, ka līdz šim E. jkdze
katrā manā vēstulē ieņēmusi tik daudz telpas, ka maz

kas atliek citiem. Turpmāk, es domāju, tas būs ci-

tādi. Šoreiz man atliek tikai īsi piezīmēt, ka mēs

teitan esam visi spirgti un jautri; ceru, ka ari jūs
esiet tādi paši. Tagad tu laikam esi iesvētīta un esi

„l_iela meita". Uz to tev vēlu laimes. Kade tev gri-

bēja rakstīt; nezinu, vai tas ir noticis. Kad tu viņai
raksti, tad dari to latviski, es gribu, lai viņa vairāk
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iemācās pa latviski. Kad tu jau tik agri un vēl tur-

klāt Sarkandaugavā spēlē teātri, tas man gan īsti

nav pa prātam, bet kad tas notiek zem Stīnus vadī-

bas, ar nolūku pabalstīt viņu, kas bez šaubām pie-
der pie tā mazumiņa draugu, kuri vismazākais labi

ar mani domā, tad lai paliek, tikai jānožēlo tas, ka

peļņas ziņā viņa teātrim tik vāji panākumi; bet ci-

tādi tas gandrīz nemaz nebija sagaidāms, jo spēki,
kuri tur piedalās, ir maz pazīstami, un bez viņiem
trūkst visas vajadzīgās reklāmas. Šī paša iemesla

dēļ ari viņa nodomam, ārpus Rīgas spēlēt teātri, pēc
manām domām maz cerības uz labām sekmēm. Mē-

ģināt jau nu gan var, bet lielām ilūzijām padoties
būtu vieglprātīgi.

Raksti man, vai Tu esi Brigaderam prasījusi, vai

viņš ir saņēmis manu vēstuli; aizej ari pie Baltijas
Vēstneša redaktora un apprasies, vai viņš ir saņēmis

to mazo stāstiņu „Jāņu uguns", kuru jūnija mēnesī

aizsūtīju uz daktera adresi.

No Rīgas man neviens nav rakstījis; mani draugi

visi ir smalki puikas. Teātra komisija gan nežēlo

simtiem rubļu, lai kāds pusdulns aktieris varētu klejot

apkārt pa ārzemēm, bet uz tam, pabalstīt ar kādu

mazumiņu mani, kas pie teātra samaitājis savu ve-

selību, uz tam neviens nedomā. Saprotams, es jau
nemāku tā ložņāt, kā dažs cits. Na, lai viņus jupis

parauj! Ja tikšu vesels, tad pie teātra atpakaļ vairs

neiešu!

Dunkera kundze, Kade un citi liek jūs visus svei-

cināt, sveicini māti, tēvu un pazīstamos ari no

manis.

Kā dzirdu, tad māte un Tu mani pa ziemsvētkiem

apmeklēšot. Dunkera kundze man liek, lai uzaicinu

jūs jau priekš svētkiem te ierasties. Nākošā mēnesī

es tev vēl domāju rakstīt.

Paliec sveika!

Tavs Jānis.
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Vec-Saulē, 12. dec. 1889.

Mīļa Emilija!

Tā tad Eglītes jaunkundze mūs nu reiz atpestī-

jusi no savas personas. Par to tiešām var teikt pal-
dies Dievam. Man tikai īsteni nepatīk, ka mamma

vēl tik ilgi paturējusi viņu, gribēdama no viņas dabūt

samaksu, caur ko jums tikai cēlušās daudz un da-

žādas nepatikšanas. Kad dabūju dzirdēt, kādas va-

lodas viņa par mums izplata, es tūlīņ gribēju rakstīt,
lai sūtat viņu projām, vienalga, vai viņa samaksā,
vai ne, jo taisni nabagi jūs caur tam nebūtu tapuši;
bet Stīnus, kurš 16. oktobrī bija teitan, man stāstīja,
ka 30. oktobrī viņš Jelgavā dabūjis naudu, 140 rbļ.

Zinādams, ka Stīnus ar Eglīti stāv sakarā, es domāju,
ka viņš tai būs apsolījis naudu, ar ko jums samaksāt,
un ka viņa novembra mēnesī laikam pati no jums
aizies. Vēlāk es ari dzirdēju, ka Stīnus naudu patiesi

saņēmis. Bet Eglīte to lietu pati uz savu roku ir iz-

darījusi daudz lētāki. Tagad es redzu, ka būtu bijis
labāki, ja jums būtu devis augšā minēto padomu.
Uz samaksu no viņas cerēt ir gluži veltīgi, ja viņa
to būtu gribējusi darīt, tad tas būtu noticis pēc tam,

kad Stīnus dabūja naudu un viņu tas jau nebūs at-

stājis bešā. Viņam šaī īsā laikā nav atlicis pat ne

tikdaudz, ka būtu varējis man atsūtīt to, ko bija ap-

solījis. Stīnus izturēšanās man tagad izliekas visai

ērmota. Man šķiet, ka Eglīte viņu laikam stipri ap-

strādā. Priekš īsa laiciņa viņš bija šeit Vec-Saulē,
pie kam es viņam prasīju, vai viņš bijis pie jums;

viņš atteica man it vienaldzīgi, ka šim neesot atlicis

laika priekš tam, pēdējo reizi viņš bijis pie jums, kad

Tu iesvētīta. Tādēļ es vēlētos, ka ari tev nebūtu

vaļas spēlēt viņa teātrī, kas man jau tā kā tā nekad

nepatika. Bet tā kā Tu drīz atbrauksi pie manis, tad

par visām šīm lietām izrunāsimies personīgi. Kā

pie tam piederošu es tikai vēl gribu piezīmēt, lai mē-

ģini pagādāt priekš manis Skujas rokrakstu, jeb vis-

mazākais izdabūt, kas rakstījis tās vēstules, kuras
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vasarā, kamēr Tu biji teitan, dabūju no mājām, jo
ka Eglīte tās būtu rakstījusi, par to stipri šaubos.

Saki mammai, lai viņa tikai gatavojas uz brauk-

šanu, es viņu tik labprāt vēlētos reizi redzēt. Man

gan būtu paticis, ja agrāki būtut varējušas atbraukt,
bet kad nu jums tas nav iespējams, tad ierodaties

sestdien, 24. dcc. ar rīta braucienu Jelgavā. Līzas

vai Marijas jaunkundze pusdivpadsmitos tur sagai-
dīs. Ja viņas ari vēl nebūtu priekšā, tad uzgaidāt
stacijas I. klasē.

Klātpielikto rēķinu paņem un aizej uz B. V. re-

dakciju pie Krūma, to tu lūdz, lai viņš ienes pie hof-

rāta parakstīšanai. Kad tas ir noticis, tad Tev tur-

pat priekšā pie bufetes izmaksās naudu, kuru brauk-

damas atvedat man. Reizā ar šo izsūtu uz B. V.

ziemsvētku stāstiņu „Mūsu tēvam debesīs". Priekš

svētkiem aizej vēl turp un apvaicājies, vai saņemts

un vai derīgs. Izgājušā vēstulē es tev liku apvaicā-

ties par stāstiņu „Jāņu uguns" — vai Tu to esi pie-

mirsusi? Bez tam prasi Krūmam, kādēļ viņš man

neatbildēja uz manu vēstuli, kurā viņu biju lūdzis ar

nbeliņu izrunāties lugas „Faust" dēļ. Uz tam es

droši biju gaidījis.
Lai mamma apprasās Rīgā, cik tur maksā lielās

gumijas sniega galošas, kuras iekantētas ar baran-

ķinu, par parastajām bez baranķina te Bauskā prasa

5,50 kap.
Līdz ar ziemas iestāšanos ari manas krūtis ta-

pušas drusku sliktākas. Pa ziemu nu jāmēģina tāpat

izkulties cauri, tikai no pavasara es ceru visu labu,
tad, es domāju, izveseļošanās ies sekmīgāki uz

priekšu.
Sveicini papu.

Tevi un mammu uz ziemsvētkiem gaidīdams,

palieku

Tavs Jānis.

NB. Kade liek svecināt.

Man būtu ļoti patīkami, ja Tu no Rīgas no Bri-

gera man varētu atvest vienu pudelīti „Koniferu
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smaršas". Pieej ari pie Brigadera un saki, ka pēc
svētkiem to grāmatu, kuru viņš man atsūtīja, aiz-

vedīsi atpakaļ, vai viņš varbūt nevarētu man atsūtīt

kādu labāku vācu laikrakstu, p. p. „Ueber Land und

Meer" vai citu. Tik daudz vaļas gan viņam būtu

atlicis, ka būtu varējis man rakstīt, ja tikai būtu gri-

bējis. J.

Mīļā Emilija!

Caur pārskatīšanos manā vēstulē ie ierakstīts

nepareizs dātums. To Tu varbūt jau pati būsi iz-

pratusi, bet drošības dēļ to tomēr vēl pārlaboju. Tā

tad Tev jāierodas Jelgavā sestdien, 23. dcc. un nevis

kā vēstulē stāv, 24.

Sveika!

Tavs Jānis.

Vec-Saulē, 16. dcc. 1889.

Vec-Saulē, 20. febr. 1890.

Mīļa Emilija!

Ir jau gan taisnība, ka tagad esmu daudz nespē-

cīgāks, nekā kad Tu biji teitan, es pats jau kā no

janvāra beigām gulu uz gultas un nedrīkstu iziet no

istabas, bet tādēļ vēl nebūt nav pārlieku jābēdājas,
jo ziema stipri iet uz beigām un pavasarī es, ceru,

atkal sākšu laboties; ari dakters to saka. Tādēļ ta-

gad neko daudz nespēju rakstīt, es pieminēšu tikai

īsumā, kas man vajadzīgs pie manas pases izņem-

šanas. Annas jaunkundze rītu iet uz Bausku, lai tur

paņemtu pastu, ar ko atgriezties atpakaļ uz Rīgu,

pie kam viņa no Boroviča paņems apliecību, ka esmu

ar krūtīm slims un nevaru pats uz pagastu aizbraukt.
Ar šo apliecību lai mamma tūlīņ brauc pie pagasta tie-

sas un tur izgādā, ka tie atlaiž manu tur sakrājušos

parādu, un izdod pasi uz gadu, tā kā kaut uz laukiem

mierīgi varu veseļoties. Es domāju, ka viņi to darīs,

jo palīdzību neprasu un ari nekad neprasīšu. Ja tie

ko saka, kādēļ to agrāk neesmu darījis,tad lai mamma
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atbild, ka labprāt negribēju stāvēt uz nabagu listes

un būtu maksājis, ja tikai varējis, kad tikšu vesels,
tad samaksāšu no jauna, tikai vecais parāds viņiem

jāatlaiž. Tādēļ, ka esmu tik slims, tad ari nevaru

savu zignalementu no policijas likt apliecināt, bet

skrīvers it droši var ņemt un ierakstīt to, kuru pats

esmu sastādījis, tas ir gluži pareizs. Bez tam man

vēl viena lieta, kuru mamma nedrīkst piemirst, proti,
ka pasē ari tiktu ierakstīts mans vārds Esenbergs,
citādi man var celties vislielākās nepatikšanas, ka-

mēr pierādu, ka tā tiešām mana pase. Es negribu
nekādas vārda pārgrozīšanas, es tikai prasu, lai

skrīvers pie pirmā uzvārda Hess piezīmē ari, ka

tieku saukts par Esenberģi, uz kura vārda esmu kri-

stīts, gājis skolā un līdz šim visur bijis pazīstams.

Skaidrības dēļ jau viņam pašam tas būtu jāievēro,
bez kādas liekas lūgšanas, jo citādi caur šādu nepil-
nīgu pasi tiek apmaldināta tiklab publika, kā policija.

Pierādījuma dēļ es pielieku klāt savu krustāmo zīmi.

Uz tās skrīvers var redzēt, ka pēc šī vārda nebūt

nedzenos kāda aušīga iemesla dēļ, bet ka esmu pie-

spiests to valkāt. Kā gan lai uzreizu atsakos no tā

uzvārda, zem kura gandrīz līdz 20. gadam esmu

gājis skolā?? Tāpēc raugāt to panākt, ka šis vārds

— tiktu piezīmēts pasē? Ja viņi pasi tūlīt negrib iz-

dot, tad lai mamma šimbrīžam izdabon uzturas zīmi,
ko bez kavēšanās atsūti uz šo adresi: r-rf

bi> AjiKTL-PaseH'L, up. BaycKr

b. Še klat pielikta zī-

mīte ir mani zignalementi, kas mammai jādod skrīve-

rim un jālūdz, lai viņš pasē ieraksta; papīra strēmele

ir mans garums, ari tā viņai jāņem līdzi, lai skrīveris

to var izmērīt.

Tas būtu šoreiz viss. Kad būšu labāks, tad rak-

stīšu vairāk. Šīs pašas nelaimes dēļ ari Dunkeru

procesē vēl nekas nav darīts.

Sveicini Krūmu un citus. Ja Tev prasa, kā man

iet, tad saki, ka esmu pavisam slims.

Ar to dzīvo vesela!

Jānis.
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Kad krustāmās zīmes vairs nav vajadzīgs, tad

sūti man to atpakaļ. Kā stāv ar Kades gredzenu,
kuru tu solīji izmeklēt? J.

Esenbeģu Jāņa vēstule Zirakam (Ziemciešu Marijai)

Kroņa Mēmelmuižā, 18. junijā 1890.

Tu man prasi, kā man tagad klājas? Ko lai uz

tam Tev atbildu? Varbūt Tu jau pats būsi dzirdējis,
ka esmu slims ar krūtīm, tā tad Tu viegli vari iedo-

māties, ka šī klāšanās nevar būt nekāda varenā,

kauču teit dzīvoju pilnīgā mierā un bez kaut kādām

rūpēm. Un ko es tagad daru? Nu, vairāk neko, kā

tikai, ja par nelaimi visai nelāgais laiks atļauj, pa-

staigājos pa krāšpo priežu mežu, kurš man teitan

priekš pašām durvīm. Bet ari tas jau ir labs solis

uz priekšu, jo priekš neilga laika vēl gulēju cieti uz

gultas. Citādi tomēr nekāda liela labuma vēl ne-

sajūtu un tādēļ jau sāku šaubīties, vai man maz teitan

mūsu klimatā būs iespējams izveseļoties, jeb vai vie-

nīgā cerība nebūs jāliek uz dienvidiem. Redzēs gan,

ko mans ārsts īsteni ar mani iesāks. — Ja dzejas nav

dikti garas, tad Tu vari sūtīt, es labprāt gribētu mē-

ģināt, vai „rīmju kalšanu" pavisam neesmu piemir-

sis. Kreklēnos gan vairs nedzīvosim, bet citādi

adrese paliek tā pati. (Seko adrese un piezīme dēļ
kādas grāmatas.) Paliec sveiks!

i Esenbergs.

Kroņa Mēmelmuižā, 14. jul. 1890.

Mīļa Emilija!

Jau ilgāku laiku Tevi teitan gaidīt gaida, Tu

esot solījusies jūlijā te ierasties, bet tagad pēdējā vē-

stulē par to neko neminot, Tu beigās rakstot tikai

uz redzēšanos! un vairāk nekā, tā tad nemaz neva-

rot zināt, kad Tu īsteni būšot braukt; sevišķi Kade
šo temātu gandrīz katru dienu no visām pusēm ap-

spriež. Es pie sevis gan domāju, ka, ja Tu līdz šim
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neesi braukusi, to it vienkārši neesi iespējusi, kas

laikam ari būs īstais iemesls, bet šo gudrību es pa-

turēju pats pie sevis, jo to jau zini, ka mana brūte ar

to „galvas rēķināšanu" daudz nenodarbojas un tā-

dēļ laikam nemaz nevarētu sarēķināt, ka tāds brau-

ciens maksā diezgan naudas, sevišķi vēl, kad negrib
tukšām rokām braukt. Zināms, braukšanas nodomu

pavisam atmest tu nedrīksti, tas man nemaz nepa-

tiktos; bez tam ari Tev pašai būtu ļoti derīgi, ja Tu

vismazākais pāris mēnešu uzturētos uz laukiem, jo

Tu jau nebūt neesi gluži vesela. Tā tad, lai nu ci-

tādi būtu kā būdams, ja Tu nu ari tās toaletes nevari

tik lepnas iegādāties, brauc, kā jau vari, šejienes

ganu meitas un gotiņas ari tām pašām parādīs se-

višķu apbrīnošanu. Man, taisnību sakot, Tava no-

kavēšanās iznāk gluži pa prātam, jo man priekš Te-

vis ir daudz un dažādi uzdevumi, saprotams, vai Tu

tos visus spēsi izpildīt, tas ir cits jautājums, es jau

nezinu, kā jums tagad veicas. Tādēļ tagad tos uz-

rakstīšu uz labu laimi: ja Tev nav iespējams iepirkt

visu, tad mēģini vismazākais atvest to vajadzīgāko,
vēlāk tad mamma var vēl šo to iegādāties, iepakāt
koka kastītē, kuru papus pats var uztaisīt un R. kgs

uz Dunkeru adresi nodot uz pastu. Redzi, tā Tu

man allaž šo to būtu varējusi atsūtīt. Vispirms, ap-

solītā hute. Laikam gan vēl no Parizes nav atnā-

kusi tā mode, kura man derīga, ko? Vai zini, ja uz

to jāgaida tik ilgi, tad pērc labāk kādu vienkāršāku.

Mana vecā platmale, laikam aiz bēdām par manu

slimību, tā nobālējusi, ka to labprāt drīz vien sūtītu

atstavkā. Ja Tu līdz šim to vēl neesi iegādājusies

pelēku, kā norunājām, tad nepērc ari vairs tādu, bet

ņem tās vietā melnu — saprotams, mīksta filca un

glītu no izskata — pelēka hute man šinī vasarā vairs

nevar darīt nekāda labuma, melna turpretī man ir

rudenī derīga. Atsūtītais vīns ari jau beigts, tā tad

vajadzētu atkal citu. Pie Švābes Tu nekad

vairs dzērienus nepērc. Ņem tagad pie

Glotova, bet raugi jau pirkt tās zortes, kuras teitan

apzīmēšu, tās gan ir dārgākas, bet lēti vīni ari ne-
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dara nekāda labuma — sekošos divus vīnus es gri-
bētu labprāt izmēģināt: „Alter Burgunder" — 1,25

kap. pudelē un „Russischer Tokayer" — 95 kap.

pudelē. Tad teitan Bauskā gandrīz neiespējams

pa vasaru dabūt labu svaigu gaļu, ja daudz, tad tiek

nokauta kāda veca govs, kura varbūt jau ar divām

kājām stāv kapā, bet ari no tās pašas Bauskas mietu

pilsoņi noņem to labāko, tādēļ uz buljonu un spēcī-

gām zupām, kas man tagad tas visvajadzīgākais,
nav ko domāt. Šo trūkumu es nu gribētu novērst

ar konzervām. Tādēļ uzmeklē šādu adresi: „Liv-
lāndisches Consumgeschāft" Kaļķu ielā Nr. 6-10 un

prasi tur „Bouillon-Kapseln (buljona kapseles) von

J. Ouagli", ja ne vairāk, tad vienu kastīti, kas

maksā vienu rubli — mazāk nevar dabūt. Tur pār-
dod ari gatavas zupas. Te es pieminēšu tikai:

„Mockturtle suppe" (tāfele — 45 kap. Ļoti patīka-
mi man būtu, ja Tu varētu atvest kādu 14 mārciņu
labas tējas — kafeju es vairs nedzeru. Tāpat
medus teitan visā apkārtnē nav dabonams un to es

labprāt gribētu izlietot kakla skalošanai, kurš man

tagad dara lielas nepatikšanas. Varbūt mamma va-

rēs uz tirgus dabūt pāris mārciņu laba Kurzemes

medus, tas man būtu ļoti derīgs. Ari kādu glāzi Re-

veles ķillo un pāri mārciņas Maskavas desas es ne-

apsmādētu. Bauskā tā maksā 50 un te krogā 60 kap.

mārc, bet par to vēl neviens nesūdzētos, ja tikai

desa nebūtu tik varena, ka to nevar ēst. Tas nu

laikam būs viss, kas Tev jāapgādā. Redzēs, kā tas

Tev izdosies.

Ogas, kā dzirdu, Rīgā esot ļoti lētas, tādēļ lai

mamma ievāra melenes un ērkšķogas pudelēs, ka var

ziemā vārīt ogu zupas. Zaftes lai viņa ievāra cik

vien iespējams, bet sevišķi brūkleņu zafti ar

a b o ļ i c m — āboli šogad gan būs dārgi, bet šo zafti

jau var ievārīt tikai priekš manis. Tāpat lai viņa

iegādājas visādas saknes, kā ari uzglabā kāpostu
galviņas, ko ziemā saldas vārīt, un ieskābē labu tiesu

gurķīšu. Cik nepatīkami ir, kad šādas lietas trūkst

to es piedzīvoju pagājušā ziemā.



315

Tā nu mana vēstule ir gandrīz jau pilna, bet to

svarīgāko, uz ko jūs varbūt gaidāt, proti, kā man

veicas ar veselību, es tomēr ne minēt neesmu minē-

jis. Taisnību sakot, par to ari nav daudz ko runāt.

Šimbrīžam es esmu sadabūjis tikdaudz spēka, ka

varu pastaigāties pa lauku, drīzumā gribu iet ciemos

pie Erķeniem. Apropos, te man gluži jauna ziņa: viņā

nedēļā daudz šejieniešiem krusa apsita labību, to

starpā atrodas ari Erķeni, Kubliņi, Bumbiers v. c,

mums ari krusa izdauzīja trīs rūtis. — Zāļu dzeršanu

azumirklī esmu pavisam atmetis, tagad dzeru tikai

kefīru, kuru paši pagatavojam; dzēriens ir ļoti labs.

līdzīgs ķērnes pienam un puto kā zelters, bet mana

māga ir palikusi tik vāja, ka laikam paies ilgs laiks,

kamēr ar to apradīs. Šī nelaimīgā vasara jau mani

piespiež dienas pa lielākai daļai pavadīt istabā. Kā
lai zem tādiem apstākļiem var cerēt uz atspirgšanu!

Tagad gan nav ko bīties, bet es baidos no rudeņa un

ziemas.

Brigadera burtnicas jau sen esmu izlasījis un

butu aizsūtījis atpakaļ, ja būtu atgadījusies izdevība,
tiklīdz kāds no šejienes brauks uz Rīgu, tad viņš

tūliņ burtnicas dabūs. Tādēļ iepriekš braukšanas

aizej pie viņa un lūdz, lai viņš Tev iedod priekš ma-

nis ko citu lasīšanai, bet tikai kaut ko jaunu un hu-

moristīgu, es tagad esmu pavisam saīdzis un me-

lankolīgs, varbūt tas mani uzjautrinās, ja tikai vi-

ņam iespējams, lai viņš Tev iedod lektiru priekš il-

gāka laika, ar vienu vai divi īsiem stāstiņiem man

maz vien būtu līdzēts. Par to atlikušo naudu no Ro-
zentala esi dabūjusi vai ne, Tu man nekā neraksti —

kas tur iznācis?

Vai no Āriņa nekā nedzirdi? Citi visi teitan ir

spirgti. Alberts ar savu cienīgo ap Jāņiem bij te

ciemā. Ap to laiku ari te ieradās Feierabends ar

kundzi un flugos. Garlaicīga sabiedrība.

Kade un citas svaines m spe liek sveicināt. Svei-

cini papu un mammu, kā ari pazīstamos no

Jāņa.
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(Piezīme uz malas.)

Uzmeklē mājas grāmatu: Deutsche Poetik von

Werner Hahn un atved man.

Kroņa Mēmelmuižā, 26. aug. 1890.

Mija Emilija!

Tu man raksti, cik loti jūs priecājoties, ka es

esot tik brangi atspirdzis. Man žēl, ka man jau tik

drīz šis prieks pa daļai jāizjauc, bet tālāk lasot, Tu

pati atzīsi, ka nevaru citādi. Es nu gan nevaru iz-

prast, kur Tu manā vēstulē esi varējusi atrast vietu,
kura šo prieku būtu spējusi modināt; es jau tanī tikai

rakstīju, ka šimbrīžam esmu drusku labāks, tā ka

varu staigāt; uz veselību tādēļ vēl nav ko domāt.

Laikam gan Dunkeri Tev būs rakstījuši, ka esmu iz-

veseļojies. Bet uz to Tu nevari likt nekāda svara:

vipas vai nu tiešām nezin, kāda mana slimība, vai

ari to nemaz negrib zināt, pasaulē jau ir daudz tādu

cilvēku, kas labprāt tikai to tic, kas pašiem patīk.
Ari es līdz šim neko daudz par to nerēķināju, kaut

gan jau sen vairs nešaubījos, ka mana slimība nav

nekas cits, kā dilonis, jo cerēju, ka ārstam pa vasaru

izdosies to cik necik apturēt. Tādēļ mierīgi gaidīju
uz Tavu atbraukšanu, lai ar Tevi personīgi varētu

izrunāties, ko rudenī darīt. Tagad izrādās, ka va-

sara man loti maz ko ir līdzējusi, jo netikvien krūtis,

bet ari kakls man izliekas slimāki nekā pavasarī,
kad Tu te biji; spēkā gan esmu drusku vairāk pie-

ņēmies, bet tam pašam ir tik maz izturības, ka, tik-

līdz kādu dienu uznāk stiprāks klepus, tikko varu

paiet, un klepus nav citādi apturāms, kā tikai ar zā-

lēm. Beidzot ari Dr. Krūze, kad tam prasīju, ap-

linkus izteicās, ka man esot gan tuberkuloze (dilo-
nis), tas ir, tā pati slimība, ar kuru Jetiņa nomira.

Tā tad Tu redzi, ka ir pats pēdējais laiks, ka uzme-

klēju Rīgas ārstu palīdzību. Šeitan, kā tagad esmu

pārliecinājies, uz pamatīgu ārstēšanu nav ko domāt,

jo tā kā Bauska no šejienes ir vairāk nekā 11 ver-

stes atstatu, tad nereti paiet mēneši, kur ārstu ne-
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maz nedabonu redzēt. Tādēļ jums to jau pie laika

paziņoju, ka zeptembra beigās, visvēlākais oktobra

sākumā, atgriezīšos atpakaļ uz Rīgu, lai zināt uz tam

ierīkoties. No Tīlas es dzirdu, ka manā istabā jums
esot divi vai trīs īrenieki, tiem, saprotams, līdz tam

laikam jāizvelkas, jo mana slimība prasa ērtu istabu,

kurā valda tīrs gaiss un kurā no neviena netieku

traucēts. Tas trūkums izgājušā ziemā ir daudz pie-

palīdzējis pie manas slimības veicināšanas. Bez

tam lai papus no tiem dēliem, kurus Šeperos nopirku,
uztaisa priekš manis gultu, drusku zemāku nekā

brūno gultiņu, kur senāk gulēju, bet taī vietā atkal

pa gandrīz veselu pēdu garāku, augstiem galiem, kā

jau tagad gultas mēdz taisīt, un lai viņš to melnu no-

pulierē. Otra lieta, kas viņam jāpagatavo, ir nakts-

krēsls, polsterētu virsu. Tu pati atkal pa tam lūko

pataisīt vatētu gultas apsegu, vienā pusē to pārvelc
ar sarkano purpura drēbi, otrā ar puķainu kartunu.

Šīs lietas ir nepieciešami vajadzīgas, tām vajaga
būt gatavām iepriekš manas pārbraukšanas. Tik

daudz, es ceru, jūs iespēsat. Vēlākās vajadzībās
Dunkeri solās pēc iespējas palīdzēt un ari es pats
gribu mēģināt rakstīt priekš Balt. V. Cik lielas ce-

rības uz tam var likt, to šimbrīžam negribu ap-

spriest, jo man jau tā galva no pastāvīgas domāša-

nas un rēķināšanas sāpēt sāp.

Pateicos par visu to, ko tu man atsūtīji. No

hutes Tu turpretī nekā nepiemini. Bet ar veco es

vairs nemaz nevaru rādīties uz lauka, tā tad mē-

ģini drīzumā man to atsūtīt. Kā es dzirdu, tad pa

trīs un pus rubļiem varot dabūt lielas mīkstas plat-
males.

Nožēloju, ka nevaru Tev no sevis sūtīt labākas

ziņas, bet taisnība reiz bij jāsaka, tur nevarēja neko

darīt. Sīkākus izskaidrojumus personīgi.

Vecajiem un svešiem Tu vel neko. nesaki, ka man

dilonis. Sveika!

Tavs Jānis.

Malku lūkojat pec iespējas iegadāties. J.
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Mīļā Emilija!

Uz izgājušo vēstuli es vēl no Tevis neesmu da-

būjis atbildi, es ari pavisam piemirsu Tev sacīt, lai

tūlīt man atbildi, tādēļ tagad tev to īsumā atgādinu,
jo gribu zināt, vai viss tā būs iespējams, kā Tev rak-

stīju. Bez tam es gribu dabūt ceļa naudu. Klāt pie-

likto rēķinu iekasē jau zināmajā kārtībā, to 6 rub.

atsūti man priekš ceļa naudas un to sīko naudu iz-

lieto sūtīšanai. Adrese: rocnoacfc bt»

up. BavcK/L. Tā kā no jums, nekā

vēl nezinu, tad ari nevaru skaidri pateikt,
'

kurā
dienā braukšu, bet es gribētu, ka tas jo drīz varētu

notikt, šimbrīžam gan atkal jūtos drusku ' labāki,

tikai melankolija mani pavisam apstājusi, kādēļ esmu

ļoti saīdzis, tas mani nospiež daudz vairāk, nekā

pati slimība. Varbūt ka Rīgā tas drusku grozīsies.

Citi visi teitan ir gluži spirgti un veseli.

Sveika!

Tavs Jānis.



Vēstules Esenberģu

Jānim
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Maskavā, 10. jul. 84.

Cien. kungs!

A! Jūs izsauksat, no manis vēstuli dabūdami,

~er lebet noch, er wackelt mit dem Schwof". Lai-

kam gan būsat domājuši, ka es vairs nelēbēju, jeb
Jūs un mūsu noruņu būšu aizmirsis. Bet lika drusku

pagaidīt! esmu dzīvs kā cilvēks vien var būt, un

norunu aizmirsis ari neesmu, bet — gaidīju, kamēr

varēšu labākas ziņas par sevi pasniegt. Labākas

gan tagad būs, bet labas vēl it nebūt ne. Nu tad at-

darāt muti un klausāties: no 12. jun. esmu vietā,

aptieķeru preču bodē, pa pusei māceklis, pa pusei

<<npnKaiHHKT>» ar 20 rbļ. mēnesī un barību, kā ari

dzīvokli, kas kopā Maskavā iztaisa līdz 45 r. Ne-

varēju neko citu darīt, bij pirmā vieta, kura gadījās,

un man gluži, gluži plāni gāja. Būtu puslīdz mierā

ar savu vietu, ja nevajadzētu no 8 r. līdz 10 v. ma-

gaziņā būt, caur ko man maz vaļas atliek pašam
priekš sevis ko darīt. Vakaros vēl jātērzē ar prin-

cipālu un viņam jāspēlē cīters priekšā, tā tad man

laiks tikai rītos līdz 8. Ceļos 6 un nodarbojos ar

vēstuļu rakstīšanu un muziķu. Ir gan likteņa iro-

nija, kad «komponists" top par drogistu (Droguist)

jeb „Pillendreheru"! Tagad man maz laika priekš
sava solījuma izpildīšanas, bet iztikšu — ar to pašu

mazo laiku un turēšu vārdu. Gaidīt Jums gan va-

jadzēs, bet ja to negribat darīt, tad nekā nedabūsat.

Varbūt drīzumā dabūšu labāku vietu ar vairāk va-

ļas laika. Man gan šinī vietā liela persnektīve, bet

jāgaida. Mans principāls ir lāga cilvēks un man pa-

devīgs, viņš uz mani, rādās, lielas cerības liekot. —

Nesakāt lūdzami nevienam, kāda, un cik laba jeb
cik slikta man vieta, jo tad būtu zobošanās bez gala.
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Ja Jums pa prātam, tad apciemojat manu mammu,

vina tagad dzīvo mūsu šach- klubā, Smilšu

ielā Nr. 53. Sakāt, ka Jūs tie esat, ar kuru man

bij jāplūcas pie šacha. Vina ļoti priecāsies, ja aiz-

iesat, jo viņai tagad ļoti garš laiks un bēdīgi ap dūšu.

Visādā vīzē rakstāt man, kā Jums klājas, un kā ar

darbiem iet. Ceru, ka Jums viss viens, kas es ta-

gad esmu, ja tik iekšķīgi tāds pats, kā agrāki. Ne-

ļaunojaties par šo teikumu, bet viņš man izspruka,

tādēļ ka nupat man tāds gadījums bijis. Rakstāt
ari par veco Rīgu, kas mani interesē. Jūsu vēstuli

gaidīt gaidīdams palieku Jūsu

Rempeters.

Maskavā, 16. zept. 84.

Mīļais draugs!

Atļaujat, ka Jūs tā saucu, jo šādas draudzības

jūtas mani pie Jums velk. Jūsu vēstuli, kā rādās

otru, dabūju 6. m. Pirmā, nabadzīte, laikam mani

vēl meklē. Loti priecājos, ka manis vēl atgādājā-
ties. Pateicos ari par ziņām, kuras man sūtījāt, lai

gan viena man pavisam maz patika, proti tā, ka

Mednis jkdze no mūsu skatuves atsacījusies. Tas ir

liels robs, kuru varbūt tik gadi iespēs pilnīgi izlīdzi-

nāt. Visas sēnalas, kas uz mūsu skatuves tagad sa-

birušas, viņai nav tik kaitīgas, kā tas, ka stiprākais
atspaids damu starpā ir rokas klēpī licis un skatās,
kā mākslas lauks tiek apgānīts. Vai nevarat M.

jkdzi kā nekā pierunāt, lai viņa atgriežas? — Kā ar

darbiem iet? Vai arvienu vēl garām? Manā dzīvē

ari ļr pārgrozījumi ieradušies, esmu citā vietā, la-

bākā. No 10. š. m. pieņēmu vietu elektrotechniskā

fabrikā par strādnieku kontrolieru un krievu kore-

spondentu. Tagad man ari vairāk laika, bet tomēr

līdz šim vēl neko neesmu darījis, kamēr apradīšu ar

jauno dzīvi. Šā mēneša beigās mana māte brauks

šurpu, un tad, kad viss būs ierīkots un sakārtots, tad

ķeršos pie darba, ko solījos. Cik un kā man izdo-

sies, nezinu. Lai nu būtu kā būdams, tik daudz laika



323

man arvienu atliksies Jūsu vēstules atbildēt, kuras
Jūs man, kā ceru, rakstīsat. Jūs rakstāt, no Jums

nekas neiznākot. Nu, gādājat, ka iznāk

«krietns rakstnieks". Man liekas, ka Jums mate-

riāls priekš krietna rakstnieka ir. Krietnu mums

ļoti vajadzīgs, jo citādi mūsu rakstniecības lauks no

nezālēm tā tiek pārņemts, ka drīzā laikā citam ne-

kam nebūs iespējams ne izdīgt. Gādājat, ka tas ne-

notiek, ravējat nezāles ārā, lai gan viņas Jūs tādēļ
nicinās un ķēzīs, bet, «īsts rakstnieks" par to ne-

bēdā. — Sveicinājāt Birzgalu un Mednis jkdzi, un sa-

kāt, lai viņa nāk atpakaļ. Saņemat paši vissirsnīgā-
kās labas dienas no Jūsu Rempetera.

Godājams Esenberga kungs!

Izgājušā mēneša pēdējā dienā man bij tas gods
ar Jums iepazīties, par ko jūtos ļoti priecīgs. Pa-

teicos ļoti, ka man atļāvāt rakstīt un solījāties priekš
manim apgādāt kādas teātra lugas, īsti Jūsu tulkotās.

Tagad man kā Vecpiebalgas labd. biedrības teātra
vadonim ir radusies vajadzība pēc tām, kālab Jūs

laipni lūdzu, manim atsūtīt kādas lugas, īsti Jūsu tul-

kotās „Mans Ādolfs ar notēm" un citas kādas iz

Rīgas Latv. Biedrības teātra bibliotēkas. Es nu to

gan nepazīstu, tik esmu dzirdējis par «Redaktors",
bet Jūs gan zināsat, kādas zemju teātros būtu uz-

vedamas. Bet lūdzu sūtat ar' cenzora apstiprināto

jeb atļauto eksemplāru, jo gandrīz vajadzīgs kur ne-

kur atrādīt. Sakāt, kādu atlīdzinājumu Jūs par savu

un citu lugu uzvedumu prasāt? — Kā Jūs man pa-

domu devāt, es šodien rakstīju ari Allunana kgm un

lūdzu, lai Jums atļaun no viņa krājuma kādas lugas

sūtīt.

Laipni lūdzu manu lūgumu cik drīz varēdami iz-

pildīt, jo esam nodomājuši drīzumā teātri izrādīt.

Par pienācīgas maksas izpildīšanu nešaubāties.

Ar cienīšanu

Jūsu

Rundelu Pidriķis.
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Minskā, 11. augustā 1885. g.

Mīļais brālīt!!

Ļoti nožēloju, ka jūs pēc manis tā bēdājušies, it

īpaši mamma, bet nu varat būt pārliecināti no ma-

nām vēstulēm, kurās ziņoju jums, ka man ļoti labi

klājas. Es uz savu pirmo vēstuli no jums atbildi, kā

redzat, esmu saņēmusi, bet velti gaidu atbildi uz otru

vēstuli, kuru jau priekš divi nedēļām jums ar naudu

aizsūtīju, ja esat vēstuli saņēmuši, kādēļ tad kavēja-
ties ar atbildi, uz kuru, kā varat domāt, ar ilgošanos

gaidu. Gotthards man 7. augustā atsūtīja vēstuli,
kurā tas mani lūdz, lai tam palīdzot, un es tam aiz-

sūtīju atbildi, ka jums esmu savu naudu aizsūtījusi,

un tādēļ lai gaida no jums kādu drusku palīdzības.
Tu man prasi, vai esmu viņam rakstījusi, protams,
trīs dienas pēc aizceļošanas to darīju, bet viņš manu

vēstuli neesot saņēmis, laikam tādēļ, ka laidu uz to

adresi, kuru Tu man iedevi, un viņš pats man tagad

atsūtīja pavisam citādu adresi, tādēļ, ka atronas Vil-

božā, ļoti nožēloju, ka nabadziņam tik grūti iet, tā-

dēļ palīdzat no tā mazumiņa, kuru jums aizsūtīju, ja

esat saņēmuši.

Bet tu šķelmi, Džonit, mani atkal izzobo manu

krūšu dēļ, to Tu turpmāk vairs nedari, tad palikšu

pikta, vai tad Tev nepietiek, ka tā ņemies ar citiem

rakstniekiem un redaktoriem. Tu laikam gribi vi-

siem nātres apakš deguna bāzt, ak Tu nerātnis

tāds!!!!

Protams, manas krūtis man vairs tā nesāp, tikai

drusku vēl klepus ieronas, domāju, ka ārsts tās būs

izārstējis. Ļoti priecājos, ka mana vēstule ari dažus

citus ir apmierinājusi, un pateicos Tev, ka Tu mana

vārdā pazīstamos sveicini, un pasaki, par ko turp
esmu nogājusi. Man patiesīgi ir tās labākās dienas,
kādas tik vien varu vēlēties, aiz gara laika nezinu

ko darīt, es vienu vietu atsaucu savā pirmajā vē-

stulē, protat, man nav pie bērniem jāguļ, bet bērnu

meita pie tiem guļ, un es guļu pati savā istabā, man

nav it nekas jāstrādā, pat manas kurpes man tiek no-
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pucētas no dienestnieces un paēdusi esmu uz to la-

bāko. Bet ko tas viss palīdz, es tomēr jūtos loti
vientule un atstāta, es esmu ieradusi arvienu laik-

rakstus lasīt un ar jums parunāties, bet tagad man

jādzīvo kā mēmai, jo vienīgā, kas runā vāciski, ir

mana kundze un viņa šimbrīžam ir aizceļojusi, tā

tad man otrtik garlaicīgi, es cauru dienu no jums

domāju un vakaros gulēt iedama un no rīta augšām
celdamās gauži noraudos, es jums nevaru izteikt, cik

ļoti pēc jums ilgojos, tā tad vienīgais prieks ir, kad

dabonu kādu vēstuli no jums, bet tomēr ari tas prieks
man reti notiek. Brālīt, vai Tu man nevari atsūtīt

pa pastu ko lasīt, it īpaši laikrakstus, un tās burtnicas

no Villmaņa kunga: es vēlētos zināt, kā īsti „Mājas
Viesis" un „Rota" uz Tevi pukojas, laikam nav nekas

prātīgāks, kā pirmais mēģinājums „ērmi", bet ziņ-

kārīga esmu pati to lasīt, tā tad esi tik labs un sūti

man, tas Tev dārgi nemaksās. Māmiņa laikam Va-

līša un Sašiņa dēļ būs ar citām sievām sarājusies,

ļoti vēlētos zināt strīda iemeslu. Ļoti nožēloju, ka

Loize vēl neko nezin no savas aizceļošanas, bet es

esmu uz viņu dusmīga, tādēļ ka nebij nākusi Jelgavā

no manis atvadīties. Saki Majoru Linai, lai tā ari

man kādas vēstules piesūta un paziņo, kā viņai klā-

jas. Vēlētos zināt, vai papiņš arvienu darbā, un kā

manai mīļajai māmiņai ar andeli veicas, lai viņa

sveicina manā vārdā savu andeles biedreni Brezov-

sky kdzi, Krūzberģieni un Zelmieni un to piederīgos.
Nepriekš cik ilga laika manus kungus apciemoja
kāds bagāts ārsts iz Pēterburgas, un tiklīdz bij aiz-

braucis, mana kundze man tūliņ teica, ka viņš esot

mani par ļoti smuku atzinis, es sāku raudāt par tā-

diem tukšiem glaimiem, bet mana kundze smējās,
kā nu es varot tik bērnišķīga būt un par to raudāt,
es pati taču zinot, ka esmot smuka un negribot, ka

ari citi to atzīstot un tanī pat stundā tā mani apdā-

vināja ar skaistu lakatu un melnu zīdes priekšautu,

un tādi glaimi man no visiem jāklausās.
Sveicini sirsnīgi Villmaņa, Birzgaļa un Zī-

racha kgus. Ari Līnu, Majorus, Birzgaļa jkdzi,
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Loizi, Teichus, Krastieni, mammiņu, papu, Mīli

un citus!

Tevi sveicina Tava māsa

Zette.

Minskā, 27. zeptem. 85.

Mīļo brālīt!!

Biju neizsakāmi priecīga 8. zept. Tavu vēstuli

saņemdama, kuru mana kundze man caur manu ista-

bas logu pasniedza, jo viņa tanī brīdī atradās uz bal-

kona, kad vēstuļu nesējs tai vēstules pienesa, un es

sēdēju savā istabā un biju patlaban sākusi vēstuli

rakstīt, ko vecākiem uz mājām sūtīt, un kuru tikai

vēlu naktī nobeidzu, tādēļ, ka visu dienu man bij
daudz ko domāt no Tavas vēstules, kura man pulka
no jauna paziņoja.

Nezinu, vai Tu ar mani jokojies jeb patiesībā tā

domā, bet lai nu būtu kā būdams, mani tas tomēr

ļoti apbēdina, kad Tu teic, Tev neesot iespējams

Tavas vēstules priekš manis interesantas darīt, ne-

varu iedomāties, kas gan nebūtu svarīgs, interesants

un patīkams, ko Tava roka raksta, Tu laikam domā,

zināms, priekš saprātīgiem cilvēkiem, bet nevis

priekš tādas dumjas meitenes, kāda tu, tad Tu nu-

dien maldies, ja Tu tā domā, es esmu diezgan prā-

tīga, ja mani tikai par tādu ievēro un man kaut ko

prātīgu līdz dala. Domāju, ka Tev varbūt netīk man

vēstules rakstīt, un ari netīk lasīt tās, kuras Tev

tāda nesaprātīga māsa raksta, ļoti nožēloju, ja tas

tā_ ir, es turpretim esmu neizsakāmi priecīga, kad

kādu vēstuli no Tevis saņemu, jo katra rindiņa, katrs

vārdiņš, ko Tu man raksti, ir priekš manis jo no liela

svara. Es par visu to laiku, kamēr Minskā atronos,

neesmu nevienu avizi dabūjusi lasīt, ne vāciski, nei

latviski, tādēļ Tu vari gan domāt, ka viss, ko Tu

man raksti, ir priekš manis pavisam kas jauns un ne-

dzirdēts. Mani kungi abonē krievu avizes, kuras,
ka Tu zini, es nesaprotu, kaut gan māku lasīt, toti
patīkami dzirdēt, ka augstprātīgie vācieši tiek spī-
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dzināti, to viņi jau sen nopelnījuši, ka ar viņiem to

dara. Tā tad mans nodoms, par svētkiem mājā pār-

braukušai, ari teātri apmeklēt, laikam izjuks, tādēļ
ka biedrība tā sanīdušies ar teātri, bet varbūt ka vēl

apdomāsies un dos Allunana kgam priekšroku, kas,
kā par sevi saprotams, būtu tas prātīgākais, ko tā

darītu. Kā redzu, tad ari starp aktieriem ir ķildoša-
nās, Veinberg jkdze laikam tādēļ piktojas, ka kāzas

tik drīzi nenotiek, un kuras vēl varbūt ar laiku iz-

nīks. Ļoti nožēlojami, ka Tev un Birzgaļa kgm caur

Steglavu tādas nepatikšanas bijušas, no Steglava jau
neko prātīgāku nevarēja cerēt, viņš arvienu tāds pār-

gudris grib būt, bet caur tam izdara lielas muļķības.

Viņš laikam piedalīsies pie jaunā teātra personāla,
varbūt atkal kā teātra vadoņa vietnieks, vēlu viņam

uz to augstu laimi!! Tad viņš tik paliktu slavens,
kā Zālamans, tīri jāsmejas, un jādusmojas par

tādu ērmu. Vai ar Rikman jdzi ne-esi saticies?

Diezin, kā tad tai klājas, laikam ari tā piedalīsies pie

jaunās partijas, tā jau ari grib slavena tikt. Lūdzu,
esi tik labs un piesūti kaut kādus laikrakstus, vis-

labāki vēlētos tos, kuros tavi dzejoļi un literariskie

raksti tiek drukāti, es Tev par to būtu ļoti pateicīga,

bez avizēm dzīvot ir tikpat kā pa tumsu grābstīties.

Raksti man taču, kāds tagad Tavs veselības stā-

voklis, vai esi vesels un brangāks palicis. Es, kā

redzu, palieku arvienu tuklāka, kas nebūt nav visai

labi, kā domāju, ko Tu saki? bet ļoti resna jau nekad

nepalikšu, iesnas man arvienu vēl ir. Ari es, par to

laiku, kamēr atronos Minskā, esmu daudz nepatik-
šanu piedzīvojusi, jo ilgāki pie saviem kungiem at-

ronos, jo vairāk sāku pazīt viņu dzīvi, kura nebūt

nav patīkama, paši ķildojas un nedzīvo visai labi un

tā tad ari man ir diezgan ko klausīties, dažu labu

reižu man bail paliek, tādēļ ka dzīvoju tik tālu no

jums visiem, un nav neviena, kas mani aizstāv, kad

man sāk pārestību darīt, nedomā, ka mani ar dar-

biem sāk mocīt, to viņi gan nedarīs, jo līdz šim tas

vēl nav noticis; pats*ir ļoti labs, tikai pati ir tāda

ērmota, viņa man atklāja savas dzīves noslēpumus
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un nu domā, ka es kādam ko neteicu no tam, ko es

nebūt nedaru, bet ļauna sirdsapziņa arvien biedē.

Ko ar spalvu lai Tev visu aprakstu, kad atkal būšu

pie jums mājās, tad to izstāstīšu. Tas labākais

būtu, ja Tu rakstītu Spāriņam, jeb iedotu man viņa

adresi, varbūt ka tas mani tad apmeklētu, bet viņam

jādodas par manu brālēnu. Tikai nesaki nevienam

neko no tam, lai ari māmiņa nekam neko nesaka, jo
tad jau kā pa telegrāfu tā atnāks maniem kungiem
zināma, un man būs vairāk nepatikšanu. No Dieva

puses, nerūpējaties tikai daudz manis dēļ, it īpaši

māmiņa lai nebēdājas, man neko ļaunu nevar pada-
rīt, jo mana sirdsapziņa ir arvienu skaidra, un lai

Dievs man viņu arvien tādu uztur.

Sveicini visus, kas mani liek sveicināt, un saki

Mīlītei, lai atbild uz vēstuli, kuru 8. zept. izsūtīju.
Ari Tu nepiemirsti man rakstīt.

Sveicini vecākus. Mīlīti un visus radus. Un ar

to sveiks!

Tava māsa.

Lai māmiņa tikai neko nesaka Teichiem, un ne-

vienam, ko es jums rakstu no saviem kungiem, to

es lūdzu. —

Minskā, 27. zeptembrī 85.

Šorīt aizsūtīju Tev vēstuli un pusdienas laikā

saņēmu no Tevis 22. zept. izsūtīto vēstuli. Tu saki,
ka es nerakstot neko no Gotthardta, ja vēstuli, kuru
8. zeptembrī uz mājām aizsūtīju, esi saņēmis, tad Tev

taču vajaga zināt, ko viņš man raksta, jo es tanī pie-

minēju, ka esmu viņam 5 rubļus aizsūtījusi priekš
drēbēm. Iz mājām sūtīto paciņu ar 2 rbļ. naudas

viņš esot saņēmis. Es 24. zept. viņam aizsūtīju vē-

stuli, kurā pieprasīju, lai man atbild, vai ir naudu,

kuru tam 3. zeptembrī izsūtīju, saņēmis jeb ne.

Lavīzei sūtu daudz labas dienas un vēlu daudz

laimes uz ceļu, kuru tā jau būs uzsākusi, kad šīs rin-

diņas Rīgu aizsniegs, esmu ļoti noskumusi, ka viņa
tik talu aiziet, bez kā būtu no manis pienākoši at-
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vadījusies; varbūt, ka vairs nekad neredzēsimies, es

nevaru aprakstīt, cik noskumusi par to esmu, tādēļ
vēlu no visas sirds tai laimi un labklāšanos jaunajā

pasaules daļā.
Ja Tu man būtu telegramu sūtījis pāris diemi

agrāki, tad es būtu bijusi mājās no viņas atvadīties,

jo biļeti es varu no saviem kungiem dabūt, bet nu ir

par vēlu.

Viss, ko Tu man iz teātra raksti, ir priekš manis

ļoti patīkami klausīties. Kā noprotu, tad tur viss

raibi iet. Tā tad ari Steglavs un Rikman jaunkundze

nepiedalās vis pie jaunās partijas, un tas jau ari ir ļoti
prātīgi tad. Sveicini Rikman jkdzi, ja Tu ar viņu

satiecies. Tu man raksti no saviem dzejoļiem un

literariskiem rakstiem, kuri tiekot drukāti, un tā tad

padari mani caur tam ļoti ziņkārīgu, piesūti ari taču

man ko lasīt, lai es redzu, kā Tu māki ar Laubi la-

māties, ari Tavus skaistos dzejoļus es vēlos.

Lai Dievs dod, ka Allunana kgam labi veiktos,

caur ko ari Tev peļņa atlēktu. Esi tik labs un raksti

man, vai Tu Spāriņam neko neesi rakstījis, ka es

esmu Minskā.

Man šodien ļoti galva sāp, tādēļ ari raksts tāds

.nelāgs, bet Tu taču par to neļaunosies, Tu arvienu

esi tāds labiņš.
Sveicini Paukstiņu un ari citus pazīstamus no

manis, tāpat ari mammiņu, papu un Mīlīti.

Tevi sveicina

Tava Zette.

N.B. Ja Tu raksti, tad nepiemirsti pieminēt, vai vē-

stuli, kuru 8. zept. uz mājām sūtīju, esi saņēmis

jeb ne.

Minskā, 4. oktobrī 1885.

Mīļais braht!

Neļaunojies, ka Tevi tik bieži ar savām vēstu-

lēm apciemoju. Bet tagad, man Tev un vecākiem

kās svarīgs jāpaziņo. Es šodien saņēmu no Gott-
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hartiņa vēstuli, kurā tas man paziņoja, ka neesot

laimējies laimīgo lozi izvilkt, tā tad vēl nabadziņam
jādien 4 gadi. Viņš esot loti slims ar nejauko drudzi,
jau kādus divi mēnešus viņš no tā tiekot mocīts.

Naudu, kuru tam sūtīju, tas nu tik būšot saņemt, jo
komandiers tam tikai priekš pāris dienām esot pa-

ziņojis, ka nauda atnākusi. Tā tad vari iedomāties,
cik grūti lai viņam klājas, slikts ēdiens, pats ar ne-

jauko drudzi un naudas līdz šim, taisnību sakot, ne

kapeikas, ko labāku kumosu nopirkties. Tā tad grie-
žos ar lūgumu pie Tevis, kurā Tevi lūdzu mammiņai

pateikt, lai ir tik žēlīga, un lai aiziet pie tā aptieķera
uz priekšpilsētu un lai nopirk drudža zāles, un lai

iepakā kādā mazā koka kastītē, un lai aizsūta taisni

pa pastu pie Gottharta, jo kā jau reiz tiku pārlieci-
nāta, tad neviens cits neprot drudzi ārstēt, kā tas

apt. un kādas zāles lai viņš tur nabadziņš lai nopirkt
var, tādā žīdu pilsētelī, ja mēs viņam nepalīdzam,
tad patiesīgi viņam tur jābeidzas. Es mammiņai par

visu to atlīdzināšu, un būšu viņai neizsakāmi patei-

cīga, ja viņa manu lūgumu izpildīs; domāju, ka mām-

uliņa to darīs, jo viņa taču tik ļoti priekš mums vi-

siem upurējas, sevi netaupīdama, un priekš mums

gādādama. Tā tad vēl reiz lūdzu, manu lūgumu ne-

atraidīt. Man tik ļoti žēl nabaga brālīša, ka viņam
tik grūti jācieš un tas vissliktākais ir tas, ka slimība

to ir piemeklējusi, tā tad palīdziet viņam ar zālēm,

kuras jums, kā domāju, daudz nemaksās. Slimnicā

viņš laikam nav, jo no tam viņš neko nav pieminējis.
Es pati būtu tam zāles sūtījusi, bet tās tomēr ne-

būtu līdzējušas, jo man nav tā recepte no tām drudža

zalem, kuras Jēzus Aptieķeris dod, un tā tad citas

nelīdz, kā to redzēju pati pie sevīm.

Vai Avenieku Līna jūs neapmeklē, kādēļ viņa
man neraksta?

Lai Mīlīte man raksta iz māju dzīves kādas vē-

stules, jo pēc tām ļoti ilgojos.
Visus sirsnīgi sveicinādama palieku

Tava māsa.

Raksti drīz! Zette.
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Lielā Sesavā, 25. julijā 1886.

Cienīts Esenberģa kungs!

Jūs nu gan laikam domāsiet, ka es pasaules galā

noticis un nozudis. Bet visādi nepatīkami apstākļi,
neveselība un sirds sarūktināšana mani atturēja no

rakstīšanas. Tomēr biju garā jo bieži pie Jums un

Birzgaļa, kas Jūs manim ari grūtos laikos uzticīgi

bijāt un kurus es no visas sirds mācījos mīlēt un

cienīt. Un ko lai Jums ari rakstu iz sava no pa-

saules atšķirtā kakta? Kas še notiek, Jūs gauži

maz interesētu un kas notiek Rīgā, no tam neda-

bonu nekā zināt. Tikai Bauskas Šmidchens manim

reizi ziņoja, cik bezgalīgi Ebeliņa banda izgāzusies
Bauskā un kā muižnieki viņus likuši ar kaķa muziķu

izpūst no pilsētas laukā. To pašu manim ari Ši-

miņš rakstīja. Bet vairāk nekā nezinu, pat nedzir-

dēju, kas tie ir, kas „Tēvijā" tik dūšīgi man par labu

karoja; tomēr, ja varbūt kāds Esenberģu Jānis viņu

starpā, tad lai viņš, saņem manas sirsnīgākās patei-
cības. Ko Bullis tai lietā domā, nezinu, neesmu viņu
kā no maija mēneša redzējis un tikai,3o. augusta dēļ

sarakstāmies. Jelgavnieki grib šoreiz paši spēlēt
30. augustā, bez jebkādas palīdzības iz Rīgas un ja

negribu atļaut Ebeliņam vadīšanu, tad būšu pie-

spiests ar jelgavniekiem līgt, kā vien viņi grib, jo
Skujnieks man raksta, šis no daktera dabūjis dzirdēt,
ka Prūsis visādā ziņā taisīsies uz 30. uz Jelgavu.

Nu, tur viņam diezgan grūti ies, jo tur man priekš-
roka. Tālāk es Jums paziņošu kādu noslēpumu, ko

vienīgi drīkstiet Birzgalim pastāstīt un kas, ja viņš,
kā ceru, izdosies, sacels varenu kaukšanu viņu lē-

ģerī. Protat, uz laukiem noskatās tagad ar visu-

dziļāko īgnumu uz Jūsu «māmuliņu", viņas pavisam

netautiskās izturēšanās dēļ; droši var sacīt un pa-

redzēt, ka viņa šo vieglprātīgo robu tik ātri vairs

neizlabos. Starp sadusmotiem atrodas kāds šejienes

bagāts saimnieks, kas man dod uz vietas 5000 rubļus,

ko iemaksāt pie Jelgavas teātra nama pirkšanas; lai

tur ierīkotu latvisku, tautisku teātri. Tik tāļu nu
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viss ir skaidrībā, bankā man neuzteiks parādus, kas

uz nama uzlikti, kontrakts jau norakstīts, bet es viņu

negribu ātrāk parakstīt, iekam neizdabonu no pil-
sētas būvkomisijas rakstu, ka namā varu mazākais

vēl 20 gadus spēlēt, jo kad varbūt šodien iemaksāšu

tos 5000 molchenus, manim rītā rātskungs laipnīgs
paziņos, ka ēka par daudz veca un nedroša un ko tad

lai es iesāku? Šis ir tas vienīgais āķis, pie kura ta-

gad viss karājas, — tomēr ceru stipri vien, viņu pār-
varēt un vajadzīgo dokumentu izdabūt, jo man kādi

radnieki, kas šaī ziņā daudz iespēs un ari Šiķenhifers
stipri interesējas, lai viņš tiktu no teātra vaļā. Ja tas

viss izdodas, kā ceru, tad saviem pretiniekiem pasi-
tīsim gan knipīti. Jūs es ieceļu par teātra inspek-
toru ar brīvu dzīvokli teātrī un tad grūžam trīs rei-

zes par nedēļu vaļā riktīgā teātra ēkā un ne zālē,
kur šodien izlozē, rītā m danco un parīt vecus

kažokus pārdod. Kā jau sacīju, viss, it viss atkarājas
tagad no būvkomisijas. Cerēsim to labāko. Pircēja

un solītāja bez manīm neviens nav pieteicies bankā,
—tā stāvu pilnīgi bez konkurences! Esiet ari tik

labs un izdaboniet, kur tas Ozojiņš dauzās apkārt;
ja nemaldos, tad viņš dzīvo Ar-Rīgas Jaunā ielā

Nr. 40 Buša vīnūzī. Viņam ir mans šūpuļa krēsls

priekš sataisīšanas iedots, man neizsakāmi dārga

piemiņa; Ozoliņš ari saņēmis 80 kap. priekš sataisī-

šanas, bet krēslu man nesūta; lai viņš man gan tagad,
kur man no reimatisma pavisam stīva mugura, ne-

pieciešami vajadzīgs. Raugiet viņu visādā ziņā sa-

dabūt rokā un krēslu nodot Butovitca kgam, gan tas

viņu tāpat bez maksas nosūtīs uz Jelgavu manai mā-

tei. Es šinīs dienās sūtīšu Pūcītim manuskriptu un

viņam tad es ari rakstīšu. Vai lai ari Jūsu dēļ pie-

minu, ka vēlaties pēc „Dienas Lapas" vietas? Lai

nu mums ietu, kā iedams, pie Prūša teātra taču ne-

iesiet atpakaļ? Tādēļ raudzīšu priekš Jums gādāt
„Dienas Lapā". Tiklīdz kā būšu drusciņ pie naudas

ticis, kas laikam notiks tā uz zeptembra beigām, es

Jus un Birzgali ielūgšu pie manīm uz laukiem kādas

dienas padzīvoties. Līdz šim dzīvoju īsteni kā vien-
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tulis un visā garā laikā tikai trīs reizes iebaudīju alu-

tiņu. Klāt pielikto vēstulīti iesviediet lādītē, — tā ir

norakstīta kādam žīdu maricheram.

Rakstiet man drīzi un daudz jauna, bet lūdzami

ne lietas, par kurām varētu dusmoties, jo esmu tagad

caur savu reimatismu pavisam slims ar sirdskaiti un

raksti «Baltijas Vēstnesī" mani divi reizes tā satri-

cināja, ka domāju ar trieku beigties. Vēlreizi Jūs ar

Birzgali mīļi sveicinu, izsacīdams cerību, ka mēs vēl

pie labākiem apstākļiem priecīgi tiksimies, jo pēc tām

balsīm, kas dzirdamas uz laukiem un pēc avižu strī-

diem spriežot, kuri vēl tik ātri neapstāsies, varu gan

ieskatīt, ka es šaī lietā biju uzvarētājs un ka „Balt.
Vēstn." tikai sev un biedrībai padarījis jaunu kaunu.

Sveiki! Sveiki! Sveiki!

Ad. Allunans.

Jelgavā, 20. zept. 1886.

Labais Jani!

Diezin, vai gan būsi jau diezgan spirgts no Se-

savas brauciena, un bīstos, vai vien netraucēju Tevi

atdusā.

Gribēju apvaicāties, vai nevarētu mūsu vado-

rjarn kādu gratulaciju uz vārda dienu aizsūtīt. Tu

esi varens dzejnieks, un mēs jau nu mēģinātu atkal

tādu apsveikšanas „rīmi" cik spējams skaistu no-

drukāt. — Ja nu Jūs rīdzenieki ko varenāku neesiet

nolēmuši aranžēt, un Tu būtu tik labprātīgs kādu

mazu peršiņu sacerēt, tad nu gan tā Tev ļoti ātri jā-

pagatavo un otrdien ar mūsu žīdinu jāatsūta. Uzdod

ari, kādā formātā un ar kādiem parakstiem apsveik-
šana drukājama.

No teātra izrādes Nīgastos gan laikam nekas ne-

iznāks. Kā atcerēsies, nrograma, kas sūtīta uz mūsu

drukātavu, bij aizmaldījusies un atrada savu ceļa

mērķi tikai ceturtdien. Būtu ari vēl to izgatavojuši

taī pašā dienā, bet atkal ķeza: Dobeles pilstiesa pra-

sa, lai uzrāda vispirms vadoņa koncesiju un tad ari
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cenzētos lugu eksemplārus; bez tam ari šī iestāde

grib pārliecināties, vai kupleju teksti no cenzūras

caurlūkoti un publikai priekšā vest atvēlēti. Rein-
bergs gan tādēļ šādas vajadzības direktoram ziņoja,

bet vēl līdz šim nav nekādas atbildes pienākušas.
Kā citādi? Vai nav kāds no ceļojuma savār-

dzis? — Man gan, ar dažādiem grūtumiem apradu-
šam, daudz nekas ko sūroties, bet Reinbergs, lai ar'

visu nedēļu dzer ~pelešķu" tēju, nav vēl vesels, kaut

ari nu gan par īsti slimu nav ieskatāms. Viņš liek

visus sveicināt. Ari no manīm daudz labas dienas,
īpaši Birzgalu Jānim un Esenberģu Alides jkdzei un

citām jkdzēm, ja tās labprātīgas manu sveikumu sa-

ņemtu.

Beidzot vēl Tevi sveicinu.

J. Krastiņš.

Mīļais dēls!

Tavu vēstuli Vilma dabūja taisni taī dienā, kad

Tu viņu tur sagaidīji. Tavu vēstuli gaidīdama, vina

iepriekš neko nesagatavojās; kur tai vajadzēja naudu

dabūt, tā nedabūja — tā tad Tu redzi, ka nebij ie-

spējams braukt. Par Tavu vēstuli runājot, viņa taīs

domās, ka Tu varēji viņai likt vairāk nekā mēnesi

gaidīt un viņa Tev tik vienu nedēlu!
Par papu Tev varu paziņot, ka tas jau trīs ne-

dēļas slims, tagad gan mazliet labāks (staigāt gan

vēl nevar), tāpat Majoru Līna ari spirgtāka, tik ne-

varot staigāt. Par Tevi viņas vēstulē bija it labas

ziņas, bet šinī Tu mani ļoti apbēdināji. Man lielas

bailes par Tavām krūtīm, kaut taču tās netaptu slik-

tākas. Loti priecājos, ka Tev un Emilijai tik labi iet,
kad viņa tur vēl varētu palikt, tad būtu ļoti labi

priekš viņas galvas.

_

Mīļais dēls, ļoti priecājos, ka Tu man Vilmu at-

sūtīji. Es justos vientulīga un nelaimīga pēc Jums

bēdādamās, bet tagad varu ar viņu par Jums saru-

nāties; — nerūpējies nemaz mūsu dēļ, bet izdziedē

savas krūtis.
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Pie mums Rīgā iet viss pa vecam, lietus katru

dienu līst tāpat kā pie Jums. — Fogel jkdze saderi-

nājusies ar kādu Grūnson kungu. — Naudu man

Vilma tūlīņ atdeva,_ tikko no redakcijas bija atne-

susi — tagad Tev sūtu septiņus rubļus, to citu Vilma

līdz ar citām lietām aizvedīs. Sveicini Spāriņu
kundzi un Dunkerus un Emiliju, it īpaši sveicini on-

kuli Stīnu no Vilmas. Tev viņa nesūta sveicinā-

šanu, tādēļ ka Tu to neesi darījis; viņa bīstas, ka ar

to Tevi neapgrūtina. Raksti man drīz atpakaļ, vai

naudu būsi saņēmis.

Tagad paliec sveiks!

Tava mamma.

Rīgā, 20. jūlijā 1889.

Mīļo Esenberg!

Tavu vēstuli es dabūju — par ko loti pateicos —

un tā tad ari nekavējos Tev uz Dunkera kundzes

adresi aizsūtīt dažas dzejas, kuras, ja Tev laipns

prāts un veselība atļauj, vari tulkot. Pēc manām

domām viņas ir labas. Es vēlētos, ka Tu vispirms

ķertos pie Streik der Schmiede un tad vēlāk pie tām

citām. Kā tu jau būsi dzirdējis, tad es ari vairs ne-

esmu pie R. L. teātra. Zināmo grāmatu es Tavai

māsai rītu nonesīšu. Vēlu Tev visu labu un par vi-

sām lietām drīzu un pilnīgu izveseļošanos. Pēc kā-

dām dienām dabūsi no manis vēstuli, kurā mēģināšu

Tev visu izsacīt, kas man uz sirds. Sveiks!

Tavs M. Zīraks.

Mīļo Esenberg! Lai „Besetzunga" tagad paliek
tāda, ka Zīracha papus spēlē abās lugās savas vecās

lomas un Krastiņam nosūtiet Kralaucki un lugā

~100 rubļu pateicības algas" to smalko „Liebhaberi".

Tad mēģiniet visādā ziņā priekš Šarlotes dabūt no

Steglava orķestra balsis „Tā jau ir tā nelaime" un

Volfertu mociet, ja ne citādi, ar folteri, lai viņš Jums

izraksta iz mazās „Tēvijas" partitūras Šarlotes
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dziesmu Nr. 1 un pazīstamo dueti ar mani; bet lai

izraksta, zināms, vienīgi orķestra balsis, ar to

nosacījumu, ka viņš tūlīt pie izrakstīšanas ragu balsis

pārvērš un transponē priekš ragiem. Raugiet to vi-

sādā ziņā no viņa izdabūt, jo izrāde būs, kā ceru,

stipri apmeklēta, un tad publikai jāpasniedz, kas vien

iespējams. Ari nopērciet man Rīgā kādu švammi ko

raudāt. Dāmām sakiet, lai viņas braucot paņem

lielus lakatus līdz, jo vēl nevaru zināt, kādus ratus

dabūšu: Krastiņam ziņojat tūlīt dēļ lomu pārgrozī-
šanas. Jāizbrauc Jums būs sestdien, pulkst. lun mi-

nūtēs pēc pusdienas. Berezinskis liek Zīrachu svei-

cināt.

Daudz labas dienas no

Ādolfa.

Cienīts Esenberģa kungs!

Esmu saslimis un tādēļ zuflējiet Jūs puikām, lai

izņem cauri tāpat, bet paziņojiet viņus ari uz rīt-

vakaru pulkst. 5. — Tad palieciet ari vakarā repe-

ticijā un zuflējiet Vilmaņa vietā.

Luga pie sveicera nodota.

Ad. Allunans.






	Kopoti raksti 2. sēj.�����
	FRONT
	Cover page
	Title

	MAIN
	Proza
	Otrā sējuma saturs�舧��������
	Bibliografiskas piezīmes�����
	Stāsti�栗���
	Oriģinalstāsti����������
	Ansītis�����
	Upmalā�謧逓謧〓
	Uz jūras�����
	Balle Peļķupes pilsētiņā����‼謧!謧逓謧〓謧Ā�Ā�း謧謧瀻謧〽謧�
	Zaļumos�謧큋謧
	Džons Neilands Pinkuļos�����
	Mīlestības kantorī������큮謧恐謧ꁑ謧聑謧�
	Mīlestība pārspēj visu�謧������������灢謧ꁫ謧聈謧
	Saules stars
	Melnais Pēteris��謧謧
	Noslēpumainā koristene��邛謧炛謧謧킞謧
	Sagaidīts�謧肒謧
	Zemnieku skuķītis�¿謧悠謧䂠謧���
	Bāltā roze�謧Ā�Ā�炴謧傴謧
	Mūsu tēvam debesīs������″謧쀲謧�����
	Vīrs un sieva�ꃀ謧��
	Vienīgais viesis�謧郭謧냒
	Jāņu uguns��愀�怀�둉넙둉넙


	Polemiski raksti
	Literariskas vēstules iz Rīgas����������

	Vēstules�����
	Rīgā, 5. zeptembrī 1885.���������������
	Talsos, 22. nov. 86.
	28. martā 89.�����
	Vec-Saulē, Kreklēnos, 18. junijā 1889. g.���������������
	Vec-Saules Kreklēnu-Miķeļos 15. julijā 89.��������������������
	Vec-Saules Kreklēnu Miķeļos, 5. aug. 89.���������������
	Mīļo Zirach!����������
	Vec-Saulē, 14. novembrī 1889. g.����������
	Vec-Saulē, 12. dec. 1889.�킅谧��
	Mīļā Emilija!�悝谧퀣谧瀣谧Ā�Ā�낗谧邗谧
	Vec-Saulē, 20. febr. 1890.����Ā
	Kroņa Mēmelmuižā, 18. junijā 1890.����������낼谧ゼ谧傽谧ソ谧��
	Kroņa Mēmelmuižā, 14. jul. 1890.�谧瀣谧Ā�Ā�±谧谧䂴谧낶
	Kroņa Mēmelmuižā, 26. aug. 1890.����상谧䃁谧谧䃂谧���
	Mīļā Emilija!�쁁谧��������큗谧쁪谧

	Vēstules Esenberģu Jānim���������������
	Maskavā, 10. jul. 84.�����
	Maskavā, 16. zept. 84.�����
	Godājams Esenberga kungs!�����
	Minskā, 11. augustā 1885. g.��Ā�쀓货ꀓ货‗货
	Minskā, 27. zeptem. 85.�����
	Minskā, 27. zeptembrī 85.���ု货倿货惱谧ñ
	Minskā, 4. oktobrī 1885.�货货耰货‰货��
	Lielā Sesavā, 25. julijā 1886.�货������������そ
	Jelgavā, 20. zept. 1886.�����
	Mīļais dēls!�货货d货货�������
	Mīļo Esenberg!����������
	Cienīts Esenberģa kungs!�货悎货�货肎货��




