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SENĀS ZEMNIEKU DZĪVES TĒLOTĀJS

Latviešu literatūras vēsturē Apsīšu Jēkabs (īstā

vārdā Jānis Jaunzemis, dzimis 1858. gada 8. decembrī, miris

1929. gada 10. jūnijā) ieguvis reālistiskā stāsta nodibinātāja

vārdu. Ķā pirmais starp latviešu rakstniekiem viņš jau ar

samērā labi izkoptiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem
ir daudzveidīgi atsedzis pagājušā gadsimta 70. —80. gadu

Latvijas zemnieku dzīvi un ar spilgtu, vienreizīgu mākslas

tēlu palīdzību parādījis lauku darba cilvēku mokpilno ikdienu

un mūža drūmo nobeigumu.

Lai gan Apsīšu Jēkaba stāsti kā pirmie latviešu prozas

reālistiskie sacerējumi rakstīti bez savas nacionālās skolas

tradīcijām, bez ilgos gadu desmitos gūtām literāru darbu vei-

došanas iemaņām, tie atsedz gan latviešu valodas emocionālo

tēlainību, gan parāda autora prasmi saredzēt sava laika sa-

biedrībā notiekošās izmaiņas un sadursmes, gan sniedz īsti

pilnasinīgus tipus — raksturus un ar samērā saistošu vēstī-

jumu atklāj daudzus sava laika cilvēku likteņu samezglo jumus,
kurus radījusi sabiedriskās dzīves attīstības dzelžainā, kaut arī

tās notēlotājam neizprotamā vai greizi izprastā likumsakarība.

Apsīšu Jēkabam ir bijusi vērīga un asa acs. Lai arī kurp

viņš būtu gājis — vai garām pagasta un pagasta tiesas namam,

garām krogam, muižai, baznīcām, veclaicīgajām zemnieku

mājām ar nolaidenajiem jumtiem, kas gandrīz balstās pret

zemi, lai kādās cilvēku runās būtu ieklausījies, viņš allaž
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novēroto un noklausīto paturējis atmiņā un vēlāk aprakstījis

savos stāstos. Aprakstījis kā patiesu ainu no dzīves vai, kā

viņš pats izteicies, kā skatu «iz tautas bilžu galerijas». Tāpēc

arī Apsīšu Jēkaba sacerējumos darbojas gandrīz tikai vien-

kāršie lauku ļaudis ar viņu ikdienu un ikdienas domām. So

Apsīšu Jēkaba daiļrades iezīmi jau pagājušā gadsimta deviņ-
desmito gadu sākumā atzīmējis J. Jansons-Brauns, rakstīdams:

«Sis rakstnieks tēlo mums zemāko ļautiņu vienkāršo, bet jo

smago dzīvi, viņš izņem iz tās divi vai trīs tēlus un seko tiem

viņu vienmuļīgā, nelaimēm bagātā mūžā: to celiņu rītā gāju,

to celiņu vakarā, tā celiņa maliņā birst tiem gaužas asariņas»

(«Domas par jaunlaiku literatūru»).

Labākajos stāstos, kas sarakstīti astoņdesmito gadu otrajā

pusē («Pie pagasta tiesas» — 1885. g.; «Bagāti radi» — 1886. g.;

«Svešos ļaudīs» — 1888. g. un tēlojumu pirmā virkne «Iz tau-

tas bilžu galerijas» — 1889.— 1891. g.), tas ir — laika posmā,
kad Apsīšu Jēkabs jau apguvis literāta darba iemaņas, bet

vēl nav sācis pakļaut dzīvē noskatīto materiālu pašradītai

teorijai par «debesu tēva» vadītāja lomu katra cilvēka dzīvē,

rakstnieks netieši apliecina atziņu, ka sabiedriskā iekārta, kurā

darba cilvēkam jācieš, ir netaisna iekārta. Mūsu rakstniecībā

jau par klasisku kļuvušajā Andra tēva tēlā («Bagāti radi»),

kas sevi iemieso visus patriarchalās lauku sētas cilvēka tiku-

mus (pilnīgu pakļautību liktenim, kristietlgu pazemību, vairīša-

nos no visa ļauna), Apsīšu Jēkabs ārkārtīgi spilgti parāda, ka

cilvēks, kas pavadījis visu savu mūžu nepārtrauktā, grūtā

darbā, spiests līdz ar tūkstošiem citu viņa kārtas biedru no-

dzīvot vecuma dienas pamestībā un pusbadā pagasta nabagu

namā. Andra tēvu no nabagu kakta, no bada maizes un skrandu

drēbēm neglābj ne kristietigā «ļaunuma neturēšanas» morāle,

ne ari tas, ka viņam bagāti radi, kuriem nebūtu grūti nodrošināt

klusajam sirmgalvim cilvēcīgas vecuma dienas. Tieši tas, ka.

Apsīšu Jēkabs radījis šāda Andra tēva, viņa likteņa līdzinieces

Mades Zīles («Pie pagasta tiesas») un vēl citu darba cil-
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vēku — netaisnās sabiedriskās iekārtas upuru — tēlus, ir viņa

lielais nopelns latviešu rakstniecībā. Tieši tas izvirzīja viņu kā

mākslinieku reālistu pirmajā vietā starp saviem laikabiedriem.

Apsīšu Jēkaba reālistiskās mākslas spēku bez tam jo iedar-

bīgu padara ari rakstnieka prasme radoši pielietot latviešu

tautas kolektīvi veidotās mutvārdu dzejas tēlus, gleznas, va-

lodu. Viņš ir viens no pirmajiem latviešu rakstniekiem, kurš

daiļprozā leviesis emocionāli tēlaino, skaidro folkloras valodu.

Apsīšu Jēkabs pats nosauc latviešu tautas dziesmas par avotu,

no kura smelt tīru, skaidru, nesamaitātu valodu (gan arī neaiz-

mirsdams «tautas pašas mutes valodu»), uzskatīdams nerak-

stīto dzeju par vienu no literatūras pamatelementiem, «kas

saturam ļauj visgalšāk un svabadāk parādīties». Pretēji dau-

dziem astoņdesmito gadu latviešu literātiem, kas arī cildināja

folkloru kā tautas valodas bagātību glabātuvi, bet piebārstīja

savus sacerējumus ar archaiskiem epitetiem, novecojušiem un

novada vārdiem, Apsīšu Jēkabs uzskatīja, ka tautas dzejas
valodas galvenā vērtība Ir tā, ka ar tās palīdzību labāk un

letekmīgāk izsacīt pašu domu. «Vēstulēs Iz tēvijas», kurās iz-

teikti rakstnieka estētiskie un ētiskie uzskati, viņš raksta:

«Dzejas dziļums tomēr vēl paliks saturā».

Taču latviešu reālistiskā stāsta aizsācējs savā daiļradē ne-

bija brīvs no idejiskiem maldiem. Kā vairums sava laika lat-

viešu inteliģentu Apsīšu Jēkabs bija izaudzis patriarchalajā

zemnieku sētā. bija piesūcies kristīgās baznīcas dogmu un

morāles mācību, pieradinājies spriest par sabiedriskajām parā-
dībām saskaņā ar bībeles pamācībām un katķisma baušļiem.

Tāpēc, dzīvodams laikmetā, kad neatvairāmi grūst viss vecais,

feodāli dzlmtbūtnleciskals, kad aug un nostiprinās jaunais, ka-

pitālistiskais, kas savā tapšanas gaitā atsedz neskaitāmās

šķiru sabiedrībā pastāvošās pretrunas, nespēdams orientēties

notikumos, meklēdams ceļu, kā cilvēkiem Izkļūt no dzīves ne-

taisnību un varmācību žņaugiem, Apsīšu Jēkabs vienīgo izeju

no ļaunuma sāka meklēt progresam naidīgā virzienā.
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Un Apsīšu Jēkabs savā daiļradē atkāpjas no reālistiskās

dzīves un cilvēku notēlošanas. Visu novēroto, noklausīto un

izjusto viņš cenšas varmācīgi iespiest šo paša sakonstruēto

«pasaules labošanas» teoriju ietvaros.

Ir jādzīvo tā, kā dzīvoja tēvi patriarchalajā iekārtā, un

cilvēka garīgie centieni jāaprobežo ar kristiešu bībeles mācībām

un pašu tautas dzeju, — viņš sludina, apgalvodams, ka jātiecas

pēc tā, lai patriarchalā lauku sēta «paliktu arī turpmāk par

latviešu zemnieku mājas un latviešu dzīves pamatiem, tad viņa
būtu stipra un laime mājotu viņā. Pagātnes Ideāli lai paliek

par nākotnes Ideāliem, pēc kuriem lai cenšas māsu bērni un

bērnu bērni» («No manas dzīves» 1924. g.) Vienīgi piemēro-

damies baznīcai, grūtdienis kalps varēšot atvieglot savu mok-

pilno mūžu, tikai sekodams bībeles mācībām, dzīvē izmisušais,

pretrunu plosītais cilvēks gūšot mieru. Tāpēc arī vairumā

Apsīšu Jēkaba stāstu tik daudz reliģiozās filozofijas, pamudi-

nājumu «turēt dievu sirdi», «dzīvot caur dievu». Sī regresivā

atziņa jau ieskanas stāstā «Svešos ļaudīs», kur rakstnieks sāk

klāstīt lasītājiem savu reliģiozi dogmatisko pamācību («Vai

gan katrs cilvēks, lai tas dzīvotu labu vai ļaunu mūžu, lai tas

citiem būtu par svētību vai postu, nav kā zīme dieva rakstu

valodā, ko viņš runā caur cilvēkiem uz cilvēkiem? Citi raksti

ir par mācību un paskubināšanu — citi par bailēm un biedi-

nāšanu»). Tā kļūst arvien spēcīgāka, vērojot dzīvē krasās so-

ciālās cīņas starp strādniecību un kapitālistiem gadsimtu mijā

un šā gadsimta sākumā. Turklāt tagad rakstnieks sāk uzlūkot

bībeli ne vien par kristiešu morāles un ētikas dogmu kodeksu,

bet arī par emocionāli tēlainas latviešu valodas paraugu: «Tie-

šām nevienam, kas vien grib latviski rakstīt vai dziedāt, neva-

jadzētu garām iet šai bagātajai klētij, kur tik daudz krāšņuma

apslēpti,» raksta Apsīšu Jēkabs savās «Vēstulēs Iz tēvijas».

Apsīšu Jēkaba regresivās atziņas un idejas kļūst arvien

spēcīgākas gadu gaitā, Latvijas darbaļaudīm jo noteiktāk tie-

coties uz atbrīvošanos no sociālās verdzības, arvien krasāk
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vēršoties pret to, kas tā vai citādi balsta netaisnīgo. Protams,

ari pret baznīcu, tās lestādījumiem, dogmām un morāli. Apsīšu

Jēkabs redz, ka sevišķi asi pret reliģiozi patrlarchalo vēršas

strādnieki pilsētās, kas vairumā Izauguši no zemnieku puišiem

un kalpiem, kuri, sākot ar deviņpadsmitā gadsimta beigām,

masveidīgi aizplūda no laukiem uz pilsētām. Un Apsīšu

Jēkabs sāk karot pret šo parādību arī ar savu daiļradi. Viņš

sacerē stāstu, kas uzlūkojams par vienu no visdzēlīgākajiem

pret pilsētas dzīvi un ļaudīm vērstajiem pamfletiem latviešu

rakstniecībā — stāstu «Uz pilsētu». Rakstnieks tajā pilsētu

notēlo kā ļaunuma perēkli, morālas pagrimšanas vietu un ap-

galvo, ka no laukiem turp aizklīstot tie, kas nevīžojot godīgi

strādāt, kas alkstot dīkdienības, gānoties par dievbijīgu cilvēku

saticību un laimi. Pilsētā nonākuši, tādi klejoņl iegrimstot ne-

lietībās, nokļūstot cietumā, nabadzībā un galīgā postā, no kura

tiem atliek viens vienīgs glābiņš — atgriešanās atpakaļ pie

zemes, pie zemnieku darba.

Saprotams, ka stāstiem, kas sarakstīti ar šādu tendenci,

nav ne tuvu tās vērtības, kāda ir pirms tam ar reālistisku me-

todi veidotajiem lauku dzīves ainojumiem. Tāpēc var tikai pie-
krist latviešu buržuāziskajam literaturvēsturnlekam Teodoram

Zelfertam, kas savā «Latviešu rakstniecības vēsturē» rakstīja:

«Trešajā posmā (tas ir, pēc 1890. gada — /. N.) viņš ir sludi-

nātājs, kaš cīņā par savām idejām pazaudējis mākslinieka

līdzsvaru».

Pirmā Apsīšu Jēkaba stāstu izlase padomju apstākļos iz-

nāca 1952. gadā A. Griguļa kopojumā. Šoreiz visai izlasei dots

rakstnieka tautas dzīves ainu cikla «Iz tautas bilžu galerijas»
nosaukums. Skiet, tas vislabāk Izteic Apsīšu Jēkaba daiļrades
būtību. Patiesībā viss Apsīšu Jēkaba stāstu klāsts ir sava
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galerija, kas valdzina lasītāju ar tēlu vlenrelzīgumu un spilg-

tumu, ar sava laika ļaužu dzīves plaši kolorēto jonu.

Izlase aptver visus nozīmīgākos Apsīšu Jēkaba stāstus,

sākot ar 1883. gadā publicēto «Krusttēvs Ādams» un beidzot ar

1892. gadā iespiesto «Uz pilsētu», kas iezīmē viņa novēršanos

no patiesā reālisma. Gadsimtu mijā un vēlākos gados sa-

rakstītie stāsti palikuši ārpus krājuma galvenokārt tādēļ, ka

tie, salīdzinot ar iepriekšējā perioda darbiem, ir idejiski un

mākslinieciski mazvērtīgi.

Grāmatā ievietotie teksti ņemti no Apsīšu Jēkaba Kopoto

rakstu pirmā pilnizdevuma (Rīgā, 1924.-25. gadā, A. Gulbja
apgādā), kas publicēts rakstnieka dzīves laikā un ko viņš pats

koriģējis.

JĀNIS NIEDRE
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Krusttēvs
Adams

1
— kas par krusttēvu? — katrs jautās.

Nu, krusttēvs Ādams, vecais invalids, 1849. un 1855. gada

veterāns, mans jaunības draugs, ar kuru dažu labu gadiņu
nodzīvoju vienā pajumtā. Tagad Ādams jau sen atdusas no

saviem kara darbiem, sen jau guļ zem zaļām velēnām. Vien-

kāršs koka krusts un smilgām, ciesām nozaļojusi smilšu kau-

dzīte apzīmē vietu,_kur viņa kareivja kauli trūd. Daža laba

kapu, kas reizā ar Ādamu cīnījās lielās Krievijas labā, pušķo
slavens monuments, — Ādama kaps drīz būs nozudis, kaut

gan arī viņš ir nesis savu smilšu graudiņu Krievijas slavas

kalnam, kas viss izaudzis no daudz tūkstošiem tādiem smilšu

graudiņiem.
Kad nu vecajam kareivim dzīvē, varu sacīt, stāvēju īsti

tuvu, tad, gribēdams uzglabāt viņa piemiņu dzīvu, gribēdams

pasargāt viņa kareivja darbus no aizmirstības, esmu nodomā-

jis krusttēvam Ādamam celt pieminekli — ar spalvu, kas tie-

šām iznāks daudz lētāks un — otrs labums — pastāvēs var-

būt arī ilgāk.

Sniegdams krusttēva Ādama dzīves aprakstu, gribu turē-

ties pie šādas kārtības: vispirms aprakstīt Ādamu kā cilvēku

un laulātu draugu un vispēdīgi Ādamu — kā patriotu.
Ar Ādama cilvēcīgo dabu gribu lasītāju iepazīstināt pa-

priekšu, tādēļ ka šai dabai, kā jau par sevi protams, pielipa
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daži vājumi, kurus Ādams pats mēdza nosaukt par «veco

Ādamu», kas «jānoslīcina». Nevaru liegt, ka Ādams nebūtu

rūpējies par «vecā grēku Ādama» noslīcināšanu. —to viņš
tiešām darīja, — bet, diemžēl, šī slīcināšana netika izdarīta

ar skaidru ūdeni vien, bet ar tādu, kam vismazais puse spirta
klāt. Šī «slīcināšana», zināms, bija atkal jauns vājums.

Katrs nopratīs, kādēļ gribu viņa vājumus papriekšu ap-
rakstīt — jo apslēpt tos nedrīkstu, citādi neiznāktu patiesīgs
Ādama tēlojums — nu, protams, tādēļ, lai viņa iepriekš

sniegtās vājās puses tiktu apsegtas ar vēlāk sniegtām la-

bajām.
Tad nu iesāksim!

Krusttēvs Ādams bija pazaudējis kāju Krimas karā, kura

viņam bija noņemta apakš ceļa kaula. Veselām kājām bija

aizgājis, nokalpodams piecpadsmit gadu no vietas, pēc kara

atnāca mājā ar koka kāju. Ja tad kāds Ādamam ievaicājās,
kur kāja palikusi, tad Ādams mēdza atbildēt: «Pārdevu ķeiza-
ram par 36 rubļiem gadā.» Kā dienestam nederīgs Ādams

tika pavisam atsvabināts un dabūja minētos 36 rubļus pensi-

jas par gadu jeb, pēc viņa paša izteikuma, «žalaviņas».
Mājā pārnācis, Ādams atkal uzsāka strādāt savu kurp-

nieka darbu (krusttēvs Ādams bija kurpnieks), bet, vienam

strādājot, laiks bij nepanesami garš, tādēļ nav jābrīnās, ka

Ādams pēc kādiem gadiem sāka ilgoties pēc «palīga, kas kārt

viņa būtu.» Kā pensionētam kareivim ar 36 rubļiem gadā
ienākuma un turklāt vēl ar kurpnieka amatu viņam nemaz ne-

bij jābēdā, ka neatradīs kārotā «palīga». «Jāmeklē cilvēka,
kas salāpītu zeķes un pašūtu kādu jaunu kreklu, lai nav jā-
staigā plikam kā pirmajam Ādamam paradizē,» tie bija
Ādama paša vārdi priekš precēšanās. Ko Ādams bija nosprie-
dis pie sevis klusībā, to viņš izdarīja, visiem redzot un manot.

Viņš ieņēma, kā jau laikam kareivis, nelūkojot uz koka kāju
un iesirmām ūsām, kādas vēl gluži jaunas meitas sirds cie-

toksni ar — šturmi.

Un tīri kā par baltu brīnumu bija. gadījies, ka Ādama jau-

najai līgavai bija_ vārds — leva. Uz šādiem abēju laulātu

draugu vārdiem Ādams bija ne mazo tiesu lepns, jo pirma-
jam Ādamam bija akurāt tāpat.

Sī precēšanās bija priekš Ādama ļoti ievērojama: tā no-

sprieda, tā sakot, viņa mūža beidzamā gala likteni. Miera

laika vairāk gan viņš nebija baudījis kā to starpu no mājā
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pārnākuma līdz kāzām. Viss viņa laulības laiks bija nerim-

stošs kara laiks. Gandrīz bija jādomā, ka Ādamam it sevišķi

bija ļikteņa spriests miera nebaudīt uz pasaules. levas uzvara

pār Ādamu tikpat veca kā viss cilvēku dzimums. Tā tas gāja
pirmajam Ādamam, tā krusttēvam Ādamam. levas uzvara

pār Ādamu bija jo ievērojama, tā sakot, gandrīz slavena jau
ar to vien, ka Ādams bija karavīrs un tomēr tika sievas pār-
spēts. Lai nu būtu kā būdams, tak levas uzvara pār Ādamu jau

bija izkarota pašās pirmajās mīlestības ziedoņa dienās, un šo

uzvaru leva zināja uzturēt pilnā bardzībā un stingrībā līdz pat
Ādama dienu galam. Tādu pārvaldīšanu Ādamam uzlika leva

it īpaši tādēļ, ka krusttēvam bij nešķirama draudzība ar ga-

rīgiem dzērieniem. Šo ieradumu krusttēvs bija mantojis karā.

Viņš bieži mēdza kā aizbildinādamies teikt: «Kas tas par zal-

dātu, kas nedzer; tas nav zaldāts, tas ir bāba! Lai parāda
man kādu zaldātu, kas nedzer čarkas?» — Bet leva bija un

palika pret šiem svarīgiem krusttēva pierādījumiem kurla. Lai

Ādama čarkas mīļošanas dēļ finansēm neizceltos robs, tad

leva atzina par nepieciešamu vajadzību kasi ņemt savā

pārvaldībā. Šī pārvaldība sniedzās pat tik tālu, ka Ad_amam
sieva neatstāja ne graša no «žalaviņas», kas tak bija Ādama

īpašums.
Pat ādu iepirkšanas kurpnieka darbam_ leva neuzticēja

Ādamam, bet aprobežoja to tādā mērā, ka Ādamam gan pie-
krita izlūkošana un izmeklēšana pēc ādas derīguma, bet, kad

cena bij salīgta, tad leva bija maksātāja. Nu nav jādomā, ka

Ādams būtu saņēmis naudu par pašūtiem zābakiem pats un

iebāzis savā kulē, nē, izdotā nauda par ādām bija jāatmaksā
levai atpakaļ. Izmaksāšana notika arvien tad, kad Ādams

kaut ko bija pašuvis, kur tad leva pēc savas patikšanas un

labprātības atmeta vīram kādas kapeikas par darba tiesu.

Tāda vīra tiesību aprobežošana no iesākuma gala Āda-

mam bija grūti nesama, viņš daudzreiz tam pretojās, bet ne-

līdzēja nekā, leva beidzot tak pārspēja; tā Ādams nesa savu

laulības jūgu ar kurnētāja pacietību.
leva, kā spēcīga sieviete, gāja ziemu un vasaru pie lauka

darba, un, kad Ādamam laulība ar pēcnācējiem nebija aplai-
mota, tad levai, taupot un Ādamu stingri pārval_dot, iekrājās
labs grasītis. Nevarēja arī levai pārmest, ka tā Ādama neap-

koptu un neapģērbtu, kā nākas, — to godu viņai varēja dot,
bet Ādams pats tā nekad viņai nevarēja piedot, ka šī viņu
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sargāja no kroga kā no paša ļaunā. Ādamam bija mierīgi jā-
strādā savs darbs un jānoskatās, kā leva iebāza naudu savā

šķirstā, kura atslēgu katrureiz pati glabāja pie sevis.

Tātad Ādams strādāja savu kurpnieka darbu, bet par no-

žēlošanu pa visu dienasta laiku nebija gājis līdz sava amata

attīstībai, tā ka bija palicis tāļu atpakaļ pagājušos laikos.

Viss darbs pa lielākai daļai bija — lāpīšana. Reti vien Āda-

mam izdevās notvert kādu upuri, kas liktu taisīt jaunus zā-

bakus vai puszābakus. Tādi upuri tad arvien bij kādi vecīši vai

vecītes, jaunai paaudzei viņam nelaimējās pakalpot ar zābaku

pagatavošanu. Viņš jau turēja pat to par godu, ka dabūja
tādiem aristokrātiem lāpīt. Ādama liestu krājums bija līdzi-

nāms kādai senlaiku lietu glabātavai; viņa liesti bija vēde-

raini, kantainiem purniem, kuru slavas laiki, tāpat kā Āda-

mam, jau sen bija pagājuši. — Bet, ja nu tomēr Ādamam

bija laimējies atrast kādu jaunlaiku cilvēku, kam jāpagatavo

jauni zābaki, tad vecā kareivja slavas kārīgā sirds nespēja

apslēpt sava iekšķīgā prieka citiem, bet izrādīja to jo klaji
visiem, ko tik sastapa. Tad jau no rīta agri mēdza ienākt pie
mums istabā — pa vasaru Ādams strādāja klētiņā — pēc
tam, kad vairāk reižu jau meklēdams bija apstaigājis rijas
un piedarba priekšu, kur mēdza nolikt dažus mājas rīkus, un

tad visvairāk man jautāja:
«Vai tu, krustdēl, neesi redzējis zāģa?»

«Nē, krusttēv, vai tad tu jau rijas priekšā biji lūkot, pie-
darba priekšā arī?»

«Biju visur, bet neatradu.»

«Nu, kur tad, krusttēv, zāģis būs palicis? —• Tev laikam

atkal jāzāģē liesti?»

«Kā tad, kā tad, krustdēl, jātaisa ātri vien Šērbeļu Pēte-

rim zābaki, ko uz kāzām iet. Vai tu nenāksi palīgā meklēt?»

«lešu, iešu, krusttēv!»

Un tad tiešām abi gājām un meklējām zāģa, ko liestus

apzāģēt (ja mēram vajadzīgu liestu nebija, tad krusttēvs tai-

sīja pagalam jaunus). Meklējot krusttēvs bij palicis ļoti ru-

nīgs; to darīja Šērbeļu Pētera uzticētais uzdevums — pataisīt

jaunus zābakus, kā arī mana godprātība pret veco kareivi, ko

ik reizes godāju par krusttēvu, jo šo nosaukumu viņš ļoti cie-

nīja, īpaši no zēniem, kā no manis. Zāģis tiešām nebij grūti

atrodams, tas karājās turpat vadzī rijas priekšā, bet es jau



gan zināju, kad krusttēvam mana palīdzība, zāģi meklējot, bij

vajadzīga.
«Krusttēv, lūk, še, kur zāģis!» es izsaucos.

«Vai tepat vadzī, krustdēl? Tu mūžs, cik neredzīgas jau

palikušas acis, posts, ka nepaņēmu briļļu līdz pie meklēšanas!

(Ādams tiešām nestrādāja bez briļļu, bet, vai šoreiz bij briļļu

vaina, par to jāšaubās.) Tādi nelāga liesti, neviena pēc kājas!
Vai tu, krustdēl (šo vārdu es atkal mantoju no viņa kā atlī-

dzinājumu pret «krusttēvu»), nenāksi pieturēt?»

«lešu, krusttēv, iešu!» (Ar «krusttēvu» biju gauži devīgs.)
Ar tādu piepalīdzēšanu, ar bieži lietotu «krusttēva» tituli,

bet visvairāk, izrādīdams nešaubīgu uzticēšanos un nopiet-

nību, ko viņš ik reizes varēja lasīt manā vaigā, kad stāstīja

par saviem kara darbiem un piedzīvojumiem (par tiem vē-

lāk!), es bez lielīšanās varu teikt, ka iemantoju viņa sirdī

pirmo vietu, jo negribu ticēt, ka Ādams šo vietu bez visiem

nopelniem būtu atvēlējis levai. Turpretī kaimiņa Kraukļa viņš

nevarēja ieredzēt ne acu galā, tādēļ ka šis allaž zobojās par
Ādama piedzīvojumiem un visādiņi lūkoja rādīt savu šaubīša-

nos. Tā, par piemēru, Ādams nodievodamies apliecināja, ka

kāja tam nošauta no turku lielgabalu lodes, bet Krauklis ap-

galvoja, ka šis zinot droši no citiem Ādama kara biedriem,
ka šis (Ādams) nemaz neesot bijis karā, bet tik šuvis citiem

zābakus un no pastāvīgas sēdēšanas kreisā kāja tā bijusi no-

tirpusi, ka nevarējusi vairs attirpt, un bijusi tik jānoņem. Bet

Ādams, dusmīgs palicis, uzbrēca:

«Ej nost no priekšas; ar tādiem cilvēkiem, kas smejas par
otra nelaimi, nerunāju ne vārda!»

Taisnību sakot, ari man drusku uznāca šaubīšanās par
Ādama kājas pazaudēšanu, bet to es viņam apslēpu.

Kā minēju, Ādams no jaunākiem kāroja arvien «krust-

tēva» goda, no pieaugušiem un veciem cita.

Tā kādreiz gana puika iedrošinājās viņu tā uzrunāt:

«Adam, kam tie zābaki būs?»

«Turi muti! Ko te «ādamo»? Mācies vecus cilvēkus turēt

cienā un godā; lasies pie malas!»

Te Ādams, pielīdzināms vecam spartiešu kareivim, siksnu

paņēmis, pacēlās. Puika sen jau bija gabalā, jo pazīstama
lieta, ka dubultā tālumā četrreiz tik liela dūša jeb, zinātniski

sakot: dūša aug ar tāluma kvadrātiem. Arī pieminētais
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Krauklis viņa nesauca citādi ka par Ādamu. Šis Ādamam

prasa:

«Ādam, kā tev neapnīk vienād sēdēt?»

«Ādams nekāpj tev uz kakla, nekāp tu ar viņam,» kareivis

skarbi atteica.

Bet, ja kāds, gar klētiņas priekšu garām ejot, ierunājās:
«Ta ta «meisters» strādā dūšīgi!» tad labāka drauga Ādamam

nevajadzēja. Viņa grumbainais ģīmis noskaidrojās kā saulīte,

un «meisters» pats (buršu viņš neturēja) ielaidās garu garās
valodās. Tātad Ādams priekš sevis cīnījās izkarot divi tituļus:

no jauniem «krusttēva», no vecākiem «meistera» godu. Varu

teikt, ka ikkatrs no paša pirmā gala bija pazaudējis viņa

laipnību, kas nemācēja tā ievērot.

Ādams vārīja pats sev ēdienu, jo leva bija pa dienu pie

darba, tai nebija vaļas. Pārtiku viņš tā iemantoja, ka par pa-

strādāto darbu neņēma vis ik reizes skaidras naudas, bet sa-

līga daudzreiz pret ēdamām lietām, kā gaļu, taukiem, putrai-

miem, sviestu. Pāra grēdas (dobes) sakņu viņam bija noru-

nātas pie levas algas. Tomēr minēto dobju ražu viņš taupīja
ziemai un vasaru lūkoja izlīdzināties kā nebūt citādi. Kaut

gan, kā jau minēju, Ādams ar levu dzīvoja pastāvīgā ienaidā,
tad tomēr viņš meklēja sev vēl jaunu pretinieku klāt. Te jā-
saka, ka cīniņi ar levu notika visvairāk rītiem un vakariem,

pa dienu Ādamam no levas bija pilnīgs miers, bet, apradis
savu laiku ar karu, viņš tāda miera nevarēja panest un no-

sprieda izrīkot uzbrukumus — Kraukļa sakņu dārzam, kas

bija tūliņ otrā pusē ceļam. Vispirms Ādams, kā jau karā mā-

cījies, mēdza izlūkot kaujas apgabalu, vai varbūt kāds

ienaidnieks vai skauģis netraucētu viņa nodoma. Tad, atradis

derīgo acumirkli, gāzās saviem nabaga upuriem — kāļiem un

burkāniem — virsū, tos noglabādams savā kurpnieka šķotelē,
un tad — marš! uz māju atpakaļ klētiņā.

Ādams, atnācis klētiņā, uzvarētāja priekā aplūkoja kaujas

upurus, katru par sevi pacilādams un pie sevis norūkdams:

«Brangs rāviens!» Bet šiem priekiem bija īss mūžs, tie pār-
vērtās bēdās. Krauklene iet dārzā ravēt un atrod savādas pē-
das — vienu kā no zābaka, otru, dziļāk iespiestu, kā no res-

nas kūjas. Ilgi domā un prāto, beidzot, ai tavu briesmu! nāk

pie gala sprieduma, ka laikam gan cits neviens nebūs kā —

Ādams. Pār Ādama galvu savilkās negaiss. Krauklene stāsta

pašam Krauklim. Krauklis spriež: Ādams nebūs pirmoreiz
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dārzā ciemojies, — jāiet lūkot. Un Krauklis tiešām iet — iet

pa Ādama nodevīgām pēdām un ļauniem smiekliem dzen un

sadzen pēdas līdz pašām klētiņas durvīm.

Ādams patlaban, kāli nomizojis, ēd, ka zobi vien skrapš,

bet, Kraukli ieraudzīdams, varen izbīstas, kumoss viņam pa-

liek mutē, nevar ne vārda izrunāt. Krauklis, priecādamies par

Ādama izbailēm, saka:

«Lūk, kā blēdi sadzinu bez kurta. Ko, Adam, vai nav

tiesa, mūsu kāļi un burkāni lielāki un gardāki kā tavi? Klau,

Ādam, otrreiz es izlikšu cilpas kā mežā teteriem, ja nu gribi
krietna belziena, tad nāc!»

Krauklis aizgāja, bet Ādams būtu vēlējies, ka šoreiz būtu

tālu projām no klētiņas, tālu tālu — Krimā.

Nupat pieminētais_notikums klētiņas priekšā padarīja pa-

stāvošo plaisu starp Ādamu un Kraukli jo lielāku. Ādams ta-

gad labprāt neatņēma ne Kraukļa dotās labdienas. Tomēr no

šā atgadījuma Ādams bija smēlies nākotnei mācību, proti:

viņš apbruņoja arī savu koka kāju ar ādas apavu, ja gribēja

uzņemties šim līdzīgu kara darbu. Zābaku viņam nebija trū-

kums, tos viņš varēja dabūt visvisādos fasonos. Lai zābaks

no koka stilba nenomuktu, tad viņš sasēja stulpu ar auklu,

piebāzdams jau iepriekš zābaka tukšumu ar kādām lupa-
tām. — Ja kādreiz_zars, no ābeles atstiepdamies, bija pārkā-
ries pār sētu, tad Ādams, kas karā ieradis ar stingru discip-
linu, nevarēja tādas robeža pārkāpšanas ciest, neturēdams

par laupījumu savu roku izstiept pēc tādiem āboliem, kas bija
pieķērušies disciplinas pārkāpējam zaram. Zināms, ka ari še

iepriekš tika izdarīta rekognoscija, jo Ādams stipri ievēroja
taktiku. Ābolus norāvis, viņš klusā priekā pie sevis runāja:
«Jāpilda, jāpilda kroņa magaziņas!» Par «kroņa magaziņām»
Ādams dēvēja savas bikšu kabatas, kas tiešām apbrīnojamā
platuma un dziļuma dēļ pelnīja «kroņa magaziņu» nosau-

kumu. Bet te man jāliecina, ka Ādams to darīja vairāk kārtī-

bas mīlestības dēļ nekā aiz kāruma.

Jau agrāk man nācās pieminēt Ādama nešķiramo drau-

dzību ar krogu, un šī draudzība visvairāk bija par iemeslu,
kālab Ādamam ar levu bij tāda nesaticība. Visvairāk Ādams

manījās pastrādāto darbu pats nonest vajadzīgā vietā. Lāpī-
jumu viņš tā ietina lakatā, ka ne redzēt neredzēja, turpretī
jaunos zābakus drusku vien bij ietērpis autā — vai nu ar,

vai bez nodoma. Tomēr leva ik reizes kurnēja par tādu
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Ādama laipnību, jo viņai nebija palicis apslēpts, ka Ādams
met ceļā dažreizkrietnu cilpu, lai tik būtu jāiet gar krogu.
Viņa zināja, ka Ādams ne tik vien priekš tās reizes iešņabo-
jās, bet mēdza apdrošināties arī priekš nākotnes, nopirk-
dams kādu pudeli šelķina, _ko uz māju nest «zālēm»,
kā pats teica. Par naudu Ādams tādos brīžos nekā ne-

bēdāja, viņš daudzreiz teica: «Kur to naudu lai liek? Cūkas

viņas neēd, aitas un kazas arī ne;_ bērnu arī man nav, kam

atstāt.» Bet leva bija nopratusi Ādama domas, ka naudu

viņš labāk _grib nodzert nekā atstāt viņai, — kad, lai dievs

nedotu — Ādams nomirtu pirmais. Tādēļ šādai Ādama gud-
rībai pretojās cik spēdama. Tā reiz palaunagā Ādams, pau-

niņu sasējis, gatavs uz iziešanu. leva vēl tīrumā pie darba.

«Kur iedams, krusttēv?» es jautāju.
«Jānes Pupača Dārtai puszābaki un Celmenei kurpes,»

krusttēvs atteica.

leva gan Ādama turp nebūtu laidusi, jo šās dzīvoja
«avota» tuvumā, pēc kā Ādamam slāpa, — bet viņš bija viens

pats un tādēļ uzņēmās arī visu atbildību par saviem soļiem.
Ādams, zināms, priecājās, ticis pie «avota», un nopirka pudeli,
ko uz māju nest. Bet nav jādomā, ka Ādams to droši varēja
nonest mājā kā savu īpašumu, bij arvien jābīstas no levas,

ka šī nenāk uz ceļa pretī un neizmeklē, vai Ādams neieved

«konterbandes». Tomēr Ādams velti nebij redzējis Krievijas
robežu gar «Vengriju», kā viņš sauca Ungāriju, ka nebūtu

iepazinies ar robežu dzīvi. Tādēļ, izmeklējis krūmu un nolicis

to labi vērā, noguldīja savu dārgumu šā krūma pavēnī, cerē-

dams to rītā pārnest savā klātumā. Vajadzēja tiešām drošas

sirds, ar vārdu sakot, varonības — atstāt tādu mantu meža

mātes sargāšanā, bet Ādams jau velti nebij kareivis, ka vi-

ņam trūktu dūšas. Projām iedams, tik noteica: «Tad nu dieva

rokā, te ne pats velns viņas nedabūs!» Tātad, nebīdamies ne

no levas, ne no paģirām rītā, jo tām jau bija zāles noglabā-

tas, viņš vieglu sirdi tuvojās sētai.

Vakars pagāja mierīgi, jo leva šoreiz neko daudz nebārās

un Ādams varēja laisties miegā; bet jo briesmīgāka bija pa-

mošanās. Negantas paģiras jeb, kā Ādams viņas sauca,

«pochmeļas» plosījās viņam pa galvu. Ģīmis bija tā saviebts,
ka gulētu vai uz miršanu.

«Kas tev vainas, krusttēv?» es, klētiņai garām iedams,

jautāju.
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«Paliku pa nakti gauži vājš, kad tik vien nav jāmirst.»
«Nemirsi vis vēl ar to, krusttēv!» es priecināju, jo paģiras

viņš pa laikam mēdza tēlot tik briesmīgas, lai neuzietu viņu
īstā cēloņa.

«Kas tad tev īsti sāp, krusttēv?»

«Galva briesmīgi sāp, ausīs tā rūc un rīb, kā šautu ar

lielgabaliem pa iekšu.»

«Tas laikam uz kariem,» es piebildu.
«Nebūs gan vis uz kariem, bet laikam būs jāmirst. Ja zi-

nātu, ka laukā paliek labāk, ietu vai uz birztiņu.» (Še krust-

tēvs bija noglabājis savas «zāles».)
«lesim, krusttēv,» es vedināju, jo no manis viņš neko

daudz neslēpa.
Un tā abi gājām uz birztiņu, bet Ādamam bija nolemts

vilties cerībās. Atkal vīram uzbruka pērkons, bet tagad jo

briesmīgāks, tādēļ ka nāca no levas. Abi gājām uz birztiņu
veselības kopšanas labad, bet leva kā par nelaimi jau no rīta

uz turieni bij aizgājusi meklēt govīm zāļu, un, tiklīdz mēs tu-

vojāmies ievērojamam krūmam, leva, patlaban zāles plūk-

dama, izvilka Ādama «zāļu» pudeli. Ādams, to redzēdams, pa-
lika bāls kā kaļķis. «Nebūs lāgā, nebūs lāgā!» tā pats bailēs

izsaucās. Un tiešām nebija lāgā. To redzēdams, es Ādamu

atstāju viņa liktenim, jo nevarēju viņam nekā palīdzēt, tādēļ
gribēju tik noskatīties, kas galā iznāks.

«Nāc vien tuvāk!» leva aicināja.
Ādams nezināja, vai klausīt vai palikt uz vietas. Bet leva

pati palīdzēja viņam iztapt no tādas nezināšanas. Ādamam

tuvāk nākdama, tā sacīja: «Lūk, še, kur tavas «zāles», nāc

nu, es ieliešu!» leva tiešām turēja vārdu, viņa arī lēja, lēja
krietni, bet ne no pudeles.

Diplomātiskās sarunas ilgi nevilkās, tās drīz beidzās, pār-
vērzdamās atklātā kaujā. Ādamam lija vienā līšanā levas

sparīgie sitieni, nemaz neapskatīdamies, kur katrs krīt, vai

tur galva vai acs, vai auss. Man šķita, ka Ādams dzirdēja
bombardējot Malakova augstumus.

Ādams gan mēģināja atgaiņāties, kaut gan ne sist, jo tā

viņš levai nekad nedarīja, bija, tā sakot, īstens kavalieris, bet

nelīdzēja nekā: leva bija lielāka, stiprāka un jaunāka kā

Ādams, viņas pusē bija pārsvars. Kauja beidzās ar to, ka

Ādams pakrita pie zemes, izsaukdamies: «Ai, mana kāja,
mana kāja!»
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Man bija neizprotams, ko Ādams ar šiem beidzamiem

vārdiem gribēja sacīt. Vai bēgt? Nedomāju vis, jo tas, vien-

kārt nesaskanētu ar kareivja dūšu un godu_un, otrkārt, kur

tad gan izbēgtu? «Vai tad mežā gulēsi?» Ādams daudzreiz

mēdza teikt, kad citi tam deva padomu, lai labāk nemaz ne-

rādoties levai, kad tā ļaunā prātā. Nevaru citādi viņa vēlēša-

nās tulkot kā tik tā, ka ar veselu kāju viņš vismaz būtu pa-
licis stāvus un nebūtu kā tagad pakritis, kas viņam kā karei-

vim par apkaunošanu. — Ādams uzcēlies pienāca pie manis;
klusu abi gājām uz māju.

Mana iebilšana par kariem tak bija piepildījusies, kaut

gan Ādamam tā klaji neizteicu, jo tas viņam sāpētu. Un es

tak biju viņa vienīgais iepriecētājs nestundā, kāda šī bija.
Tik tuvu pie klētiņas viņš atdarīja savu muti, žēlodamies:

«Tik vecu cilvēku sist, kas piecpadsmit gadu ar godu nodie-

nējis ķeizaram bez sitiena, nudie, bez sitiena, bez viena

paša!» Es sapratu Ādama noskumšanu un liku viņam
priekšā, vai nākamībā nebūtu labāk, ka pudeli raudzītu no-

glabāt tādā vietā, kas levai nav pieietama, un iedrošinājos

piedāvāt savu kasti, kurā stāvēja grāmatas un citas lietas.

Man tiešām bija vecā žēl, un tādēļ daudz par to nebēdāju,
Ādamu pret levu pabalstīdams. Šis priekšlikums darīja tik va-

renu iespaidu, ka Ādams man tikko neapkrita ap kaklu. ledo-

mājoties gaidāmo prieku, visas bēdas bija aizmirstas.

«Ak tu zelta krustdēliņ, cik tev laba sirds! Kaut levai pus
tik laba būtu! Bet (un ar šo viņš nezcik reizes iepriecinājās)
vai pirmajam Ādamam ar savu levu gāja labāk? tāpat. Vai

manā levā arī nebija velns, kad viņa to pudeli izvilka no

krūma?»

«Tad labais gars jau nu gan nebija, kas tevi tā sita,» es

piebildu.
Kur leva lika pudeli, to nezinājām ne krusttēvs, ne es.

Kaujas iznākums Ādamam bija_gauži bēdīgs. Kases pārval-
dība tagad palika jo skopāka. Ādama paša rokā nenāca ne

graša. Atlika tik, nabagam, dzert uz parāda. Bet cik ilgi gan

kroga parādu apslēpsi? leva tak reiz dabūs zināt, un ko tad?

Tad vēl viens vienīgs cerības stariņš Ādamam neļāva visai

izmist: viņš cerēja pats ar savu roku saņemt naudā, nevis

ēdamajā (par to bija jāgādā levai) parādus par dažiem lāpī-

jumiem, kas stāvēja nemaksāti. Kas zin? Varbūt laimējas? Uz

to viņš dibināja visu savu cerību. Tad vēl uz priekšu pudeles
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paglabāšana manā ziņā, tas viss Ādamu daudzmaz ap-

mierināja.
_

Ziemu Ādamam gan grūt nācās aizsperties līdz «avotam».

Tādēļ viņa apmeklējumi šinī gadalaikā bija reti jo reti. Ja

nu laime gribēja, kad kāds gadījās, kas viņu braukšus aizved

uz turieni, tad vēl varēja nokļūt, jo kājām pieputināto ceļu

dēļ daudzreiz nemaz nebija domājams tur aiziet.

Reiz — un šī reize Ādamam neka_d neizgāja no prāta —

Krauklis kā par brīnumu uzaicināja Ādamu_ (vecā ķibele sen

jau bija aizmirsta) braukt līdz uz krogu. Ādams paklausīja
uzaicinājumam. Krogā_ atbraukuši, raudzīja spirdzināties.
Pirka Krauklis, pirka Ādams, kas bija ietaupījis ar_sevišķu
izmanību kādus grašus; pasniedza arī kāds draugs Ādamam

čarku. Ādams deva visiem dzirdēt savus Sevastopoles piedzī-

vojumus, jo par šiem viņš vismīļāk stāstīja. Netrūka jau arī

uzmudinātāju, lai tik vien stāsta, un tātad Ādams arī iesāka.

«Tas bija pie Sevastopoles. Mūs sabungoja no rīta agri

kopā. Nostājamies visi tik taisni kā pēc šņores. Palkavnieks

Ādams piejāj klāt — »

«Vai tad karā visus sauc par Ādamiem?» kāds ievaicājās.

«Nejaucies starpā!» Ādams pavēlēja un tad stāstīja tālāk.

«Piejāj palkavnieks Ādams, nudien, Ādams Nikiforičs,

un saka:

«3aopobo, pečnra!» tas ir: jūs esiet manīgi zēni. Mēs visi

kā viens atbildam: «3,apaßHsī jKe-naeM BameMv BbicoKo6jiaro-

Poahk),» tas ir pa latviski: mēs sakām, lai tu dzīvo zaļi. Nu

palkavnieks saka tā: «Lūk, tur baterija,» parādīdams ar pirk-
stu, «tur aiz tās baterijas ir turki. To mums vajag dabūt rokā,
kad lai nošauj vai visus. Bet vēl ko teikšu, puikas: turki ne-

kad nenāk vieni karā bez sievām. Puikas,» palkavnieks saka,

«es atļauju katram paņemt vienu, kāda tik patīk. Bet papriekš
jānoņem turkam baterija. Un tev ar,» — viņš mani labi pa-

zina, — «tev arī, Ādam Andrejič, jāņem viena.»»

«Kad leva to dzirdētu,» Krauklis iemeta starpā.
«Lai dzird!» Ādams saskaities atbrēca, «lai dzird, man

nav bēdas, bet, kad tā jaucas starpā, tad es arī vairs nekā

nestāstu, nudien, nestāstu!»

«Stāsti vien, krusttēv, stāsti, vai nu tev par to kas, ka

kāds vārdu iemet vidū; mēs jau labprāt klausāmies,» tā dzir-

dēja kādu sakot no pūļa, kas bija sastājies ap Ādamu.
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«Vai nedzersi čarkas? Mute paliks sausa stāstot,» kāds

cits iebilda.

«Var jau,» krusttēvs atteica.

Un krusttēvs visiem par prieku stāstīja atkal tālāk.

«Tev, Ādam Andrejič, jāņem viena, bet ņem tik labi

smuku!»

«Kad tik vien negadījās tāda pati kā leva,» bezgodis
Krauklis zoboja.

«Atkal jau!» krusttēvs uzbrēca, tā ka Krauklis apklusa,
negribēdams Ādama vairāk traucēt stāstīšanā.

«Mēs prasījām palkavniekam: «Ādam Nikiforič, vai

tūliņ?»

«Nē, vēl ne, pēc pusdienas,» viņš atteica.

«Kas, velns, lai tik ilgi gaida,» es nospļāvos, bet palkav-
nieks nelika un nelika agrāk baterijas sašaut kā pēc pusdie-
nas. Visu pēcpusdienu lādējām plintes labi stipri un tad —

tad ap pulksten diviem līdām līdz baterijai uz vēdera. Kad

bijām klāt, tad spļāvām turkiem uguni virsū no plintēm un

lielgabaliem. Bet turki arī kāvās kā jau laikam pagāni. Te

nāk lielgabala lode un norauj man kāju. Es nebēdāju par

kāju nekā, bet tik, uz plintes resgaļa kā uz kūjas atspiedies,
dodos uz priekšu. Sak, lai izput kad kāja, bet turku vajag pa-
mācīt. Te piejāj palkavnieks uz balta zirga un saka: «Ē,
Adam Andrejič, kur tu?»

«Kā, kur tu?» es prasu, «lūk, uz turku,» rādu šim ar

pirkstu.
«Bet tev tak vairs nav vienas kājas.»
«Ko bēdā par kāju, lūk, kur turki!»»

«Klau, Adam, vai tev nupat stāstot nekust ausis?» Krauk-

lis atkal iešāvās vidū, bet Ādams stāstā tā bija iekarsis, ka

nepalika šoreiz nemaz stāvot, bet devās tik uz priekšu.
««Ādam Andrejič,» palkavnieks saka, «bez kājas es tevis

tālāk nelaižu.» «Puiši,» tā viņš uzkliedza diviem zaldātiem,

«saņemiet viņu un aiznesiet uz lazareti!» Gan kārpījos, gan

spirinājos, bet ko nu bez kājas šiem atturēsies pretī. Bija

jāpadodas. Tā mani aiznesa uz lazareti. Dakteri teica, ka

lode esot kaulu tik līdzeni noņēmusi kā ar zāģi. Šiem tur

vairs nekā neesot ko darīt. Došot tik zāles un dziedēšot ciet.

Un tā arī darīja. lelika mani lazaretē, un par divi nedēļām,
nudie, par divi nedēļām kāja bija sadzijusi un jauna no koka

vietā.»
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«Bet nu tu paliki bez sievas!» bija atkal Kraukļa balss.

«Bez sievas?» Ādams atteica, «tie citi ari vis nebija da-

būjuši, kad baterija bija sašauta. Laikam bija pa otru pusi

aizbēgušas, tur neatraduši nevienas. — Bet nu karš arī bija
beigts. Visus sastāda pa rindām, lai varētu izdalīt godazīmes.
Es domāju, te gulēdams, gan paliksi tukšā, dakteri vēl nelika

daudz staigāt, bet tādēļ, nekā nebēdādams, devos es arī pie
citiem.

Palkavnieks, mani ieraudzījis, prasa: «Kur tu, Adam An-

drejič?» un negrib manis laist tālāk, bet es šo atgrūžu nost

un saku: «Gan zināšu pats!»
Un nu eju taisni uz savu pulku. Palkavnieks, to pamanī-

jis, sit man uz pleca: «Ej droši, bez zīmes nepaliksi!»
Es nostājos pie citiem. Tikko biju nostājies, te ģenerālis

piebrauc ar «goda rubļiem». Izlec no karietes laukā un sāk

dalīt. «Denčiks» nes kuli, kurā godazīmes, un skrodelis pa-

ņemts līdz, kas turpat piešuj «rubli» aiz bantītes. Visiem dod

«rubļus». Nāk pie manis, apskata mani un ierauga nošauto

kāju. «Kas tev vārdā?» ģenerālis prasa. «Ādams Andrejičs
Sakne,» es atbildu. «Dod Ādamam Andrejičam krustu!» Un

tā es dabūju krustu, bet citi visi tik «rubļus», tik «rubļus»
vien. Un ģenerālis sit man uz pleca: tas ir: ma-

nīgāka par tevi nav neviena — un saka: «Kad tu mirsi, tad

lai man sit ar «drāti» ziņu uz Pēterburgu, es likšu tev par

godu diviem bataljoniem šaut, vienam uz «Vengrijas» robe-

žām, otram tepat Sevastopolē. Tādu vīru vajag pavadīt ar

godu uz kapiem!» Tie bija ģenerāļa paša vārdi, nudie, viņa

paša vārdi:»

Pēc šā Ādama stāsta_uz kādu brīdi valdīja dziļš klusums.

Tad vēl kāds piesolīja Ādamam šņabi, kas tika izdzerts, un

tad Krauklis iebilda:

«Vai nebūs laiks braukt mājā?»
«Pats zinu labāk savu laiku nekā tu, labi, ka vēl tev

dodu godu karavīru aizvest mājā. Bet, kad nu gribi, tad

brauksim ar!» Ādams atteica.

Un tā viņi arī brauca. Krauklim zirgs bija jāskubina ātrāk

skriet, jo Ādams, kā īsts «krievnieks», cienīja strauju brauk-

šanu. Ja tad ceļā pamanīja kādu kājnieku, tad jau par gabalu
kliedza: «Ceļu vaļā, karaspēks nāk!» Un tad katrs arī taisīja
ceļu vaļā «karaspēkam». Mājai tuvāk nākot, Ādama dūša

augtin auga. Krauklis pieveda Ādamu pie pašām durvīm.
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Ādams, ārā kāpdams, izsauca: «Nu tev rādīšu, kā karā iet ar

joni!» — un viņš arī rādīja.
leva pa to laiku gaidīja Ādamu pārbraucot, bet Ādama

stunda vēl nebij nākusi. Viņš vēl krogā stāstīja par Sevasto-

poli. leva, pie skala vērpdama, lāgu lāgiem pameta acis uz

durvju pusi. Varēja noskārst, ka šie_ skatieni laba neapzīmēja.
Paiet viena stunda, otra, treša, — Ādama vēl nav. levas acis

bez mitēšanās raugās uz durvju pusi, kā gaidīdamas kāda

upura. Ādam, kā tevi saņems? Vai ies labāk kā pie Sevasto-

poles? Ādam, vai dzirdi, kā leva jau dusmās griež zobus?

Ārā dzird runājot. Tas ir Ādams ar Kraukli. Viņa beidzamos

vārdus sadzird arī leva. Un Ādams tiešām rāda, kā karā iet

ar joni. Tiklīdz spiež durvju kliņķi, tā ar nāk ar joni,_četriski
iekšā, jo kāja bija aizmetusies paaugstajā slieksnī. Ādamam

krītot, bija dzirdams liels troksnis, bet vai nu karā bez

trokšņa?
leva krita kā izsalkusi hiēna uz sava laupījuma. Ar vienu

rāvienu Ādams bija augšā. Bet Ādams ar «joni» bija sasnie-

dzis savu kulminācijas punktu, spēki patlaban viņam sāka

gurt, tādēļ bija jāpacieš, ka leva viņu bez kādām ceremoni-

jām aizstiepa uz gultu. Še Ādams tika atsvabināts no ka-

žoka un virsdrānām un uzticēts miega mātes rokām. Ādams,
kā likās, šai vakarā nespēja pilnīgi nosvērt ne levas dusmu,

ne arī sparīgā kritiena. Bez kavēšanās viņš paļāvās miega
mātes rokām un sāka sapņot.

Ādamam bija briesmīgs sapnis:
Uz palkavnieka pavēli viņš līdz ar citiem ņēma bateriju,

bet turki šoreiz lauzās uzbrucējiem ar tādu sparu virsū, ka

atsita visus atpakaļ. Daudz ievainoja. Ādamam krita biedris

te labā, te kreisā pusē. Nāca lode un pagāza arī viņu gar

zemi. Kautiņš sen bija beidzies, bet viņš ar citiem ievainotiem

gulēja uz kaujas vietas. Ādams savās sāpēs vaidēja. Piepeši
sagrāba viņu briesmīgas izbailes. Bažibozuki staigāja apkārt,
laupīdami un dzīvos nodurdami. Kāds nikns _bažibozuk_s zvē-

rojošām acīm, zobiņu iekodis mutē, tuvojās Ādamam. Ādams

gribēja kliegt, bet mēle nekustējās. Bažibozuks metās ar ce-

ļiem Ādamam uz krūtīm un pārmeklēja viņa ķešas, tad zobiņu

izņēma no mutes, nocirta Ādamam kreiso kāju līdz pāri ceļa-
kaulam. Ādams kustējās, gribēja sāpēs kliegt, bet mute bija
kā aizbāzta. Bažibozuks, ņirgādamies un nocirsto kāju rādī-

dams, aizvilkās. Ādams mēģināja piecelties, bet locekļi bija
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kā ar svinu pielieti. Ādams cieta briesmīgas sāpes un

slāpes.
Bet Ādama sapnis pa pusei bija tomēr patiesība. leva tie-

šām pārmeklēja Ādama ķešas un, beidzamo krājumu no tām

izvilkusi, ķērās pie koka kājas, kuru gan Ādams pats ik va-

kariem mēdza noraisīt un to iesliet gultas kājgalī, tomēr levai

bija ļaunāks nodoms. Viņa gan tiešām kāju atsprādzēja, bet

neieslēja vis kājgalī, kā Ādams to mēdza darīt. leva izgāja ar

visu kāju pa durvīm laukā un ienāca iekšā bešā. Kur viņa

kāju bij likusi? Jā, kas to varēja pasacīt?
Ādams gulēja «taisnā miegā» un pamodās tik ap brokasta

laiku. Dzirdēju, kā gauži lūdzās dzert,_ bet neviena nebija,
kas pasniegtu. Un kas gan drīkstēja iet Ādama tuvumā un iz-

pildīt Ādama vēlēšanos, kad leva turpat vērpa, nekustēdamās

ne no vietas. Ādams pacēlās sēdus gultā, gribēdams sniegties
pēc kājas, bet — tavu izbaiļu! — kājas nekur pie gultas.

«lev, kur kāja?» Ādams jautāja.
«Vai turēsi muti, žūpa!»
«Dod tak kāju, ko blēņojies!»
Bet beidzamie vārdi levu tā aizkaitināja, ka viņas dusmas

raisījās vaļā un nobira uz Ādama galvas. Visus citreizējos
Ādama noziegumus leva tam skaitīja priekšā kā pātarus —

arī vakarējais netika aizmirsts. Ādams uz visiem šās

vārdiem nedrīkstēja atbildēt neviena, jo ta_s viņu vēl vai-

rāk sadusmotu. «Ak es grēku mantinieks!» Ādams žēlojās, jo
katrureiz, kad leva tam uzbruka, viņš atminējās ciltstēva

Ādama, kam, pēc viņa domām, ar savu levu negājis nemaz

labāk — «ko es darījis, ka ma_ni tā nicina, ka liek smieklā

vecu karavīru?» Bet leva _uz Ādama nemaz neklausījās un

izgāja pie lauka darbiem. Ādams, redzēdams, ka nekāda lūg-
šana nespēs atmīkstināt levas cieto nodomu, ar mokām izpū-
lējās no gultas un rāpoja uz durvīm. Tas bija par daudz! Re-
dzot veco kareivi tiktāl pazemotu, piesteidzos_klāt un palīdzēju
tam piecelties, iedodams spieķi rokā. Kad Ādams atkal bija
gultā atpakaļ — jo viņš no levas bija notiesāts visu dienu

palikt gultā ■— es padzirdīju krusttēvu un tad nospriedu uz-

meklēt kājas, jo domāju, ka leva tak viņas nebūs ieslēgusi
savā šķirstā. Izmeklējos šur tur, bet neatradu. Beidzot uz-

kāpu uz istabas augšas un te ieraugu aiz spāres aizbāztu —

Ādama kāju. Tad tāda bija leva! Ar laimīgo atradumu tūliņ
steidzos zemē pie krusttēva, un kā krusttēvs bija priecīgs, kā
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viņš man pateicās! Tiešām, šī pateicība nāca no sirds dzi-

ļuma. Es pasniedzu viņam kāju, nebīdamies šā soļa dēļ no

levas. Tā krusttēvs bija mobilizēts. Bet gribēju vecajam darīt

vēl lielāku prieku. Jau no agrākiem laikiem kāda zāļu pudele
atradās manā glabāšanā. Domāju, ka zāles krusttēvam tagad
īsti līdzēs.

«Krusttēv, tev šorīt laikam atkal galvas sāpes?»
«Briesmīgas, krustdēliņ, un sirds tāda skāba un greiza.»
«Bet kā būtu, kad mēs ietu uz manu kasti?»

«Vai tev vēl kas ir pudelē?»
«Tu tak nedomāsi, krusttēv, ka es dzeršu?»

«Ak tavas zelta laimes!» krusttēvs gavilēja.
Nu attaisījām kastei vāku, izņēmām pudeli, un krusttēvs

ieņēma «zāles».

«Es domāju, te jāliek pazoles,» krusttēvs teica stiprākā
balsī.

«Bez pazoļu te neiztiks,» es tādā pašā balsī atteicu.

Lai šī mūsu saruna būtu saprotama, tad man jāizskaidro,
ka krusttēvs pie manas kastes turēja arvien kādu lāpāmu zā-

baku no manas kājas lieluma, par kura nākotni tad arvien

tika spriests, lai nestundā, levai tuvumā esot, šāda saruna

neuzvadītu «zālēm» uz pēdām. Tā ari šoreiz zābaks tika ap-

raudzīts, apgrozīts un apspriests, kamēr «zāles» atkal bija
zem kastes vāka. Ja zābaka īpašniekam to vajadzēja drīz

rokā, tad šā vietā pie kastes nostādīja citu, kam bija tas pats
uzdevums.

«lelej vēl, krustdēl, — vēl vienu mēriņu,» krusttēvs sku-

bināja, «vēl kādu vienu, lai paliek labāk ap sirdi,» —un

viņš bija puslīdz apmierināts. «Bet tā gan es levai nekad

nepiedošu, tā es nekad neaizmirsīšu, tā mani niekot!» krust-

tēvs žēlojās. Tiešām, leva darīja pārāk, tur es viņam piekritu.
leva, ieraudzīdama vēlāk Ādamu staigājot, noprata, kā

Adarns ticis pie kājas, tomēr ar mani nepastāja rāties, ka

Ādamu atsvabinājis no nospriestā soda.

«Bet tā es līdz kapa malai neaizmirsīšu,» Ādams no-

dievojās.
Beidzot man vēl atliek lasītājiem Ādamu stādīt priekšā kā

patriotu. Te citādi nevaru kā tik Ādamu uzslavēt. Viņa patrio-
tisms parādījās lielāko kroņa svētdienu svētīšanā, kuras

Ādams pēc «Laika grāmatas» stipri iegaumēja. Pie šām svēt-

dienām piederēja: ķeizera un ķeizerienes dzimšanas dienas,
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vārda dienas, ķeizera valdīšanas iesākums, kronējamā diena

un pēdīgi troņmantinieka dzimšanas un vārda dienas, tas ir,

pavisam astoņas, bet, lai iznāktu latviešu cienītais skaitlis de-

viņi, tad Ādams vēl pieņēma klāt 25. decembri par piemiņu
1812. gadam. Kā jau minēju, Ādams visas šīs dienas pec

«Laika grāmatas» stipri lika vērā. «Laika grāmata» it sevišķi
tālab izpelnījās Ādama īpašu atzinību, ka še minētās dienas

tanī bija apzīmētas sarkaniem burtiem, kādēļ viņš arī «Vidze-

mes kalenderi» atmeta un ar varenu dedzību pieķērās «Laika

grāmatai». «Laika grāmatu» pa ieradumam Ādams mēdza

pirkt Labrenča tirgū, tā ka līdz jauna gada iesākumam viņam
atlika diezgan vaļas apdraudzēties ar jauno «Laika grāmatu»
un apskatīties, kā «ķeizera dienas» krīt nākošā gadā. Cik

augstu Ādams minētās īpašības dēļ cienīja «Laika grāmatu»,
noskārtīs no šā piemēra.

Reiz Ādamam pašam kādu nekādu kavēkļu dēļ neizdevās

notapt Labrenča tirgū. Aizgāja leva viena pati un pārnākot
atnesa Ādamam atkal to pašu veco «Vidzemes kalenderi».

Ādams neskatījās pārnestam kalenderim ne virsū, bet tik

bārās.

«Kur to lai liek? Man viņa nevajag.»
«Bet te jau dienas tāpat iekšā kā «Laika grāmatā», un

bodniekam citu vairs nebija,» leva aizstāvēja savu pirkumu.
«Liec tu viņu, kur tu gribi!» Ādams deva pretī.
««Laika grāmatā» tak nemaz nav rupjāka «driķe»,» leva

raudzīja Ādamam ieteikt.

«Bet es tev saku, man viņa nevajag.»
«Te iekšā vēl gluži jauka lasīšana no dievvārdiem.»

«Lūk, kur mani dievvārdi,» Ādams rādīja uz plauktu, kur

bija bībele. «Liec tu savus tirgus dievvārdus, kur gribi.»
«Bet es cita arī vairs nepirkšu,» leva atteica skarbi.

«Un es pirkšu sev «Laika grāmatu»,» Ādams pastāvēja.
Tiešām Ādams neņēma visu nedēļu jaunā kalendera ne

rokā kā citreiz, _kur aizvien šķirstīja «Laika grāmatā». leva

šoreiz noprata Ādama negrozāmo nodomu un nākošā svēt-

dienā nesa kalenderi pazīstamam bodniekam atpakaļ, no kura

to bija pirkusi, iemīdama pret to kāroto «Laika grāmatu». Šis

gadījums jeb šī «kalendera ķilda» bija vienīgā reize, kur

Ādams bija uzvarētājs, tādēļ viņa ir pieskaitāma Ādamam par

godu. Tātad nu pēc «Laika grāmatas» Ādams svētīja «ķeizera
dienas». Šādas dienas atnākumu jau varēja manīt arī tāds,
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kas «Laika grāmatas» nemaz neturēja. Ādams dienai par godu

aptērpās mundierā, pie kura bija redzami «rublis» par pie-

miņu «Vengrijas» karam un ģenerāļa dotais krusts pie Se-

vastopoles. Uz pleca bija uzlikts šinelis, gluži vecs vecs. Ja

muižnieku dzimumi lepojās ar to, ka tie veci, tad Ādams aiz

tā paša iemesla bija lepns uz sava šineļa.
Šim šinelim bija daži robi un caurumi «no lodēm», kā

Ādams pats apliecināja. Bet lielākā daļa ložu sabirusi šineļa
ķešās un piedurkņu atlocēs (zināms, tai pašā reizē, kad Āda-

mam kāja nošauta), tā ka feldšers lazaretē uz Ādamu sacījis:
«Ko, Ādam Andrejič, vai zirņu zagt biji?» un izvilcis divi

saujas pilnas ložu. — Darbam Ādams tādā dienā meta mieru

no rīta līdz pašam vakaram. Savilcies mundierā, kūju paņē-
mis rokā, svētdienas pīpi zobos, — ja bija vasara — stai-

gāja pa lauku vai arī atsēdās klētiņas priekšā. Ja tad kāda

sieviete, garām iedama un krusttēvu redzēdama mundierā,

ievaicājās: «Laikam būs kāda «ķeizera diena», krusttēvs tāds

uzpucējies?» tad krusttēvs daudzreiz mēdza atbildēt: «Ko tu

nu zini no «ķeizera dienas», ko no «čislas» (datuma), tikpat
kā «kviecēja» no svētdienas.» Vajadzēja šādos gadījumos būt

vīrietim, kas varēja cerēt no Ādama atbildes, jo, pēc viņa do-

mām, tik vīrietis drīkstēja jautāt un iebilst par viņa patrio-
tismu. Tā, par piemēru, ķeizera dzimšanas dienā viņš uz

mata varēja pateikt, cik gadu ķeizers tai dienā vecs. Šis

skaidrais laika aprēķins dažam labam sacēla brīnumus. Viņš

bija izdibinājis, ka viņš desmit gadus vecāks par «jauno ķei-

zeru», jo viņš bija sācis dienēt «Nikolaja Pavloviča» laikā, tā-

tad viņam, savu vecumu zinot, nenācās grūti sacīt, cik vecs ap

to laiku ķeizers. Dienai par godu Ādams ikreiz mēdza lasīt

bībelē, bet šai lietā viņam piemita dažas savādības. Tā, par

piemēru, viņš katrureiz, lai vēlāk tad lasīja kur lasīdams, iesā-

kot uzšķīra to vietu pirmā Mozus grāmatā, kas stāsta par

pirmo cilvēku apgrēkošanos. Ar ciltstēvu Ādamu viņam nezin

kādu iemeslu labad bija stipra simpātija. Ja tad gadījās, ka

leva arī bija klāt, tad Ādams šo vietu stiprā, skanīgā balsī la-

sīja: «Tā sieva, ko tu man pievedi, tā man deva,» turklāt uz-

mezdams greizas acis, kamēr tos vārdus «un viņas vīrs arī

ņēma un ēda» bija pārlaidis tikko dzirdamā balsī, dažreiz tik

tā, ka lūpas tikko pakustējās. Pēc tam viņš lasīja tur, kur at-

rada derīgu vietu tās dienas nozīmei. Kad dievkalpošana bija
beigta, tad nāca dienas laicīgā puse. Krusttēvs vēlreiz pavērās



«Laika grāmatā», kā pārliecinādamies, vai nav misījies ar die-

nas svētīšanu, tad pēc brītiņa klusuma ielēja levas doto šņabi
«ķeizera dienai», izsaukdams «urrā!» un sizdams ar koka kāju

uz zemes.

Šinīs dienās leva (un tas viņai par godu jāliecina) juta
līdz vecajam karavīram, kaut gan citādi miers, pat ne pa-
miers netika derēts viņu laulības mūžā.

Ādams, kas jau bija nodzīvojis pāri par sešdesmitiem, tika

pēc tik ilgiem nemiera gadiem aizsaukts reiz pie miera. Ari

viņa dvēseli «dieva dēli, dvēselīšu lasītāji» ietina baltā vil-

lainē, ienesa svētā paēnā, guldināja dieva šūpulī, pielikdami

eņģeli šūpotāju, lai tas dziedātu, aijādams:

«Aijā mīļa dvēselīte,
Karā kauta, nemirus.»

P. S. Ādams bij atraisīts no levas, kas viņa gan nekad ne-

bij cienījusi. Jo, kad levai ar Ādama «žalaviņas» piepalīdzību
bij iekrājies tā ap divi simti rubļu naudas un pati ar vēl bija

diezgan spirgta un pajauna sieviete, tad viņai drīz gadījās
precinieks, jauns un veselām kājām, jo leva vēl bija «laba

partija». Pazīstamā skopuma dēļ viņa ar nemaz nebija situsi

ģenerālim uz Pēterburgu ziņas «ar drāti» par Ādama mir-

šanu, tā ka apsolītie šāvieni krusttēvam par godu uz «Ven-

grijas» robežām un Sevastopolē palika un palika neizšauti.

1883.
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Kas
cilvēka dvēsele īsti ir? No kurienes tā nāk, uz kurieni

tā aiziet? Vai tiešām visi cilvēki atbild uz šiem jautāju-
miem ar vienu vienīgu atbildi? Vai pēc šām atbildēm nav

svērti ticīgie un neticīgie no sendienām līdz pat tagadnei? ...

Kam te īstā patiesība rokā?

Veselais, skaidrais cilvēka prāts, kā tas varēja aptumšo-
ties, kā sajukt? ...

Cik psichologu te nav izdomājušies un izprātojušies! Brī-

nums, tiešām brīnums ir cilvēka dvēsele!

Patlaban bija pats sējas laiks. Arāji vēl tikuši darbojās
druvā, kaut gan saule nebija vairs-tālu no rietēšanas un tur-

klāt vēl bija sestdienas vakars. Labām cerībām sētie graudiņi

bija jāiear un jāieecē, jo viņu auglība jau ir zemkopja pūliņu
un grūtumu pašķīrēja. Ganu ceļa galā, kas stiepās caur tīru-

miem gandrīz versti tālumā, ganus jau redzēja, lopus pulcējot
uz mājā dzīšanu. Pa smalcīti suņi dzenāja kādas noklīdušas

gotiņas, viņu riešanā jaucās ganu saukšana un klaigāšana,
kamēr tak beidzot zudušās bija dabūtas rokā un gani ar ap-
mierinātu sirdi varēja laist visu pulku mājā. Lēnā gaitā tas

kustējās uz labi paliela ciemata pusi. Abās olnīcas-puses arāji
vēl steidzās beidzamās kārtas uzecēt. , ! : :l .
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Šis ciemats līdzinājās bezdelīgu kolonijai, kas te perēkli
pie perēkļa piemetinājušas. No asmitniekiem bija ar laiku cē-

lušies pusasmitnieki, no šiem atkal pusasmitnieku pusasmit-
nieki. Protams, ka ēkas te bija cita pie citas. Rija, piedarbs
un gubenis jau no seniem laikiem ieraduši mājot zem viena

pajumta, bet nereti bija arī kāds kambaris nometināts tai

pašā paspārnē. Citur atkal, kur dzīvojamā ēka stāvēja savrup,

gubeņa galā bija piesēdināts kāds nekāds pieliekamais. Daža

jau labi paveca ēka kā jau laikam aiz vecuma gurdenuma un

nespējības bija atspiedusies ar muguru vai sāniem pie kādas

jaunas, stiprākas, kas labprāt vēlēja vecajai kāroto pabalstu.
Vispārīgi sakot, ciemata ēku savstarpējā satiksme bija īsti

tuva un draudzīga.
Saule pašulaik kā bija norietējusi un visi gani sen jau

mājā sadzinuši, kad strādnieki meta tīrumā darbam mieru,

arklu pār pleciem ienesdami sētā un ecēšas pamezdami turpat
ežmalī pie tīruma. Pēc kāda brītiņa jau redzēja no pirts iznā-

kot baltus tēlus, kas visi devās uz istabas pusi, ceļā pārmī-
damies ar citiem, vairāk puspelēkiem, kas arī tai pašā nolūkā

devās uz pirts vai namiņa pusi, gribēdami tur aizsniegt to

pašu pārveidošanos, ko citi jau panākuši. Jo katram būs zi-

nāms, cik cieši mūsu zemkopji turas pie vecu vecā nolikuma:

sestdienas vakarā pirts, — svētdien baznīca. Ar to tad ir

iedabūta veselība un svētība pie miesas un pie dvēseles.

Pēc vakariņām pa ciemata olnīcu izjāja pirmais pieguļ-
nieks. Šis bija Vanagu sētas kalps Andrejs, ar pavārdu
Vīksna.

Andrejs cienīja stipru pirts siltumu, tādēļ viņa ģīmis vēl

tagad bija sarkans kā vēzis. Andrejs izjāja ar trim zirgiem;

vidējam sēdēja pats mugurā, šim bija kaklā zvārguļi, tos di-

vus turēja katru savā malā aiz pavadas, šiem kaklā bija pie-
kārti pulksteņi.

Netālu no paša ciemata olnīcā bij redzams liels, vecs, žu-

burains ozols. Pie šā ozola bij tāpat ievērojami liels akmens,
aiz kura māju bērni daudzreiz rotuļodami bēguļoja. Andrejs,

palēniem rikšiem jādams, patlaban kā gribēja pajāt ozolam

garām, kad kāda balss tam iesāņš uzsauca:

«Andrej, vai neņemsi manis ar līdz?»

Andrejs satrūkās, bet tad, zirgus apturējis, teica:

«Kālab ne, Dārt, zirgu jau man diezgan. Bet kas to būtu

domājis, ka tu te uz mani gaidi! Labi gan, Dārt, ka tevi te
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satieku, gribēju jau tā kā tā šonedēļ ar tevi izrunāties, bet kā

jau laikam sējas laikā neiznāca nekad vaļas. Sak, Dārt, vai

nu esi reiz apdomājusies?»
«Par ko tad apdomājusies?» Dārta ievaicājās.

«Nu, par kāzām,» Andrejs atteica, «vai tad lai paliek uz

Jāņu dienu?»

«Kurš cilvēks tad nu vasarā dzers kāzas, vai tad rudenī

nav daudz labāk?»

«Vai nu vasara, vai rudens, kalpa puisim viss viena alga.
Tu jau zini, ka man pie Vanaga stāv nauda, ko tam pavasarī
aizdevu rentei, un tad šur tur vēl citiem parādniekiem pa
rublīšam. Vajadzēs tik vien drusku uzspiesties,» Andrejs

atbildēja.
«Kam gan tagad nauda būs pie. rokas?»

«Pērnējā gada alga man vēl tāpat dzīva, un lielu godību

jau nekādu netaisīsim,» Andrejs runāja tāļāk.
«Lai nu tu domā kā domādams, bet uz Jāņu dienu gan tas

nenotiks. Un tad tu gan laikam domā, ka es, sievā būdama,
iešu pie saimnieka darba? Nē, Andrej, tā vis nebūs. Ja tev kas

drusku iekrāts, tad man arī drusku vieglāk jāpadzīvo par va-

ļinieci, jo nedomā vis, ka tu arī mani pataisīsi par tādu ka-

peiku lasītāju, kāds tu pats esi, jo ļaudis jau visi smejas, ka

tu dēļ kapeikas lēktu vai no jumta ecēšās.»

«Dārt, Dārt, ko tu runā niekus! Lai nu ļaudis runā ko ru-

nādami, bet tev tak nevajadzēja tā līdz runāt. Vēl nevienam

neesmu ne akla graša nolasījis. Viss paša sviedru pūliņš. Bet,

Dārt, es zinu, ka tu šoreiz pati nemaz tā nedomā kā izrunā.

Strādīga tupēsi bijusi vienādi, bet diezin kas par svešām do-

mām tev galvā ienākušas. — Nu, vai tā paliks, Dārt?»

Šos vārdus Andrejs noteica cietākā balsī, tad, Dārtu aiz

rokas satvēris, gribēja vilkt to sev tuvāk, bet šī aši vien izrā-

vās un steigšiem aizsteidzās atpakaļ ciematā. Andrejs sauca

tai pakaļ, bet šī ne ausu nepacēla uz saucēju, un pēc maz

acumirkļiem viņas baltais galvas auts jau bija pazudis aiz

ciemata ēkām.

Andrejs tai brītiņu noskatījās brīnodamies pakaļ, norūca

kādus nesaprotamus vārdus pie sevis un tad, zirgiem ātri sa-

rāvis pavadas, rikšiem vien aizlaidās pa ganu ceļu uz meža

pusi pieguļā. Lai gan pa sējas laiku zirgus aizvien mēdza

ielaist aplokā, tomēr tagad, kur rītu vaļas diena, tos varēja
paēdināt arī mīkstākā, taukākā zālē.
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Kamēr ceļš vēl gāja pa noru, Andrejs jāja vienādi tāpat

rikšiem, tik vien tad, kad, mežā iejājot, zirgiem bija jāiet
pa ceļa grambām un saknēm, kas krustām šķērsām te vijās
un pinās, viņš ļāva tiem iet lēnāk. Šim meža gabalam cauri iz-

jājot, parādījās upe ar līčiem pa abām pusēm, aiz kuras

iesākās gārša. Reizēm pavasarī šī upe tā uzplūda, ka līči no

vienas meža malas līdz otrai gulēja vienā baltā ūdenī. Necik

dziļi gāršā iejājot, bija malkcirsnis, kurā auga trekna zāle un

jaunas atvasītes. Šis malkcirsnis bija Andreja pieguļas mēr-

ķis. Kaut gan vasaras naktis mēdz būt diezgan gaišas, tomēr,

gāršā iejājot, vientulīgo pieguļnieku apņēma veco, apsūnojušo

egļu ēna, kas līdzinājās naktij. Vienam pašam te lēni jājot
un zirgu pulkstenīšiem tik lāgu lāgiem ieskanoties, Andrejam
uznāca tā kā bailes, kā nemierība. Gribēdams no šīm nepatī-
kamām jūtām atsvabināties, viņš skaļā balsī uzsāka dziedāt

kādu vakara dziesmu. Meldijas gari vilktās, vienkāršās skaņas
tālu tālu atkārtojās meža klusumā. Atbalss viļņi, dažādi vīda-

mies un izlocīdamies, aizvēlās aizvienu dziļāk un dziļāk

gāršā, koku un krūmu tumšumā pavisam nogrimdami.
Drīz parādījās malkcirsnis. Gāršas tumsa pārmijās ar va-

kara krēslu. Augstie, vecie gāršas koki sniedzās kā vareni di-

žena aploka sēta ap gaišo malkcirsni. Starp viršiem un brūk-

lenājiem te auga ciesas, paretis arī āboliņš, zāle un lielās

pulkstenītes, — jā, šīs pulkstenītes, kas, tik klusi līgodamās,
likās šo pašu brīdi iezvanot meža svētvakaru. Tad nāca klu-

sums, meža klusums, ko sajūtot sirds it savādi šausmīgi
ietrīcas. Viss šķitās būt nogrimis maigā, smaržīgā sapnī. . .

Andrejs, zirgus sapinis, tiem reiz uzsita ar apaušiem, lai

tie ietu no gāršas malas dziļāk malkcirsnī. Pēc brīža bij tik

dzirdama pulksteņu vienmērīgā skanēšana un odu dūkšana;
šie baru bariem spiedās Andrejam virsū, kas, domās nogrimis,
bij apsēdies zem vecas dravas, kuras caurā viducī Andrejs
bij noglabājis zirgu apaušus. Viņš domādams nevarēja nemaz

izdomāt, kādēļ Dārta šoreiz bijusi tik ērmota. Ka Dārta tīšām

viņam bij nākusi uz ozolu pretī, par to nebija ko šaubīties.

Bet ko tad viņa īsti tam gribēja teikt? Ko tad īsti viņa tam

teica? It nenieka. Vai viņa nebij tik nākusi viņu kaitināt, jo
kādēļ gan viņa tam citādi pārmestu, ka tas sīkstulis? Un tad

vēl tā kārošana pēc kāzām tūliņ dzīvot par vaļinieci? Dārta

tak līdz šim bij pazīstama kā ļoti darbīga un tikusi meita,

kas, arī pie saimnieka darba būdama, spētu savu vīru godam
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apkopt. Un tik cieta pretošanās pret kāzu laika nolikumu! Ko

tas lai nozīmē? Vai tik vien viņai ir uzticīgas domas? Vai

citi nav viņas sagrozījuši?
Andrejam, tā domājot un sevi jautājot, sirdī cēlās kā žē-

labas, kā baiļošanās. — Te kāds iztraucēts meža putns ieķērk-

stējās. Zirgi iztrūkušies salēcās. «Jāuzkur uguns!» viņš
sprieda pie sevis un tūliņ arī, kādus sausus praulus salasījis,

pakūra zem resnās dravas uguni. Dūmi taisni kā stabs grie-
zās uz augšu, un dzirksteles sprakšķēdamas izklīda kā zvaig-
znes pa gaisu. Odu sīkšana aiz dūmiem daudzmaz stājās. Li-

kās, it kā ar uguni arī viņa domas būtu palikušas gaišākas.
Līdzpaņemto maisiņu un deķi nolicis gar ugunskuru, uzmez-

dams tam vēl kādu lielāku celmu, viņš taisījās iet pie miera,

apsegdamies ar virssvārkiem; bet, kā jau sendienām ieradis,

neaizmirsa arī tagad aizmest krustu priekšā, ko bija no mātes

mācījies. Andrejam miegs šovakar nemaz negribēja nākt, kaut

gan stipri bija izstrādājies un izpēries. Vainīga pie tam bija
Dārta. Viņš valstījās pusmiegā no vieniem sāniem uz otriem.

Zirgi, otru lāgu iztrūkušies, sāka, pulksteņiem skanot,

skriet, bet, izdzirduši necik tālu gāršā svešu zirgu zviegšanu,
tie atstājās un sāka zviegt pretī. Andrejs noprata, ka būs kāds

jauns pieguļnieks piejājis. Un tā arī bija. Kaimiņu Pēteris

tam drīz pienāca klāt, savus zirgus sapinis pie Andreja
zirgiem.

«Ko, Andrej, vai jau aizmidzis?» Pēteris iesāka valodu.

«Nupat vēl kā iesāku kaulus pārlīdzināt, — kur tad nu

iemigu?» Andrejs atteica.

«Es, Andrej, domāju jāt ar tevi reizē, bet, lūk, tīrumā un

pirtī palikdams vēlāk, aizkavējos. Bet neguli tak, jauns puisis
būdams, parunāsimies tak jel drusku!»

«Par ko tad runāt?» Andrejs jautāja. «Man jau tas runā-

jamais tāds stīvs, tev viņš ir lokanāks, sāc nu tu! Man tiešām

ar vienam pašam te bija tā nelabi ap dūšu.»

Andrejs piecēlās sēdu.

«Vai tad tu īsti gan nezini, par ko runāt?» Pēteris pasmie-
damies vaicāja.

«Nu, par ko tad?» Andrejs ziņkārīgi apjautājās.
«Nu, par to pašu precēšanos, par ko tad citu lai puiši

runā?»

«Par kuru precēšanos?»
«Par tavu ar Kalnējo Dārtu.»
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Andrejs, izberzis miegu no acīm un garas žāvas nožāvā-

jies, lēni atteica: «Ko tu muldi, Pēter?»

«Vai tie visi muld, kas runā patiesību? It kā pats tevis ne-

būtu redzējis ar Dārtu pie ozola! Un Andrejs, kas tik lēns,
ka godīgi nedzen ne mušas no deguna gala nost, tas šovakar

ķēra Dārtai aiz rokas?»

«Vai tad nu tūliņ jāprecējas?» Andrejs tam drusku nokau-

nējies atteica, redzēdams, ka te pretošanās nekā nelīdzēs.

«Ko nu tu, Andrej, priekš manis velti liedzies, vai nu, kā

ļaudis saka, ugunsgrēku noslēpsi? Nedomā, ka man ar kāda

daļa pie Dārtas un ka tīšām gāju jūs nolūkot; to redzēju no

tīruma. No manis tev nav ko bīties. Bet pielūko tik, ka va-

nags vien neaiznes tavas vistiņas.»

«Kāds vanags?» Andrejs, stāvus uzlēcis, iesaucās.

«Tava saimnieka dēls, jaunais Vanags.»
«Tas peļu vanags! Tas!?» Andrejs iekliedzās, un viņam

tagad nokrita kā zvīņas no acīm, viņš saprata Dārtas izturē-

šanos un jaunā Vanaga ienaidu pret viņu. Dusmas par tādu

pievilšanu viņu sagrāba līdz galu galam. Tad pēc saimnieces

goda Dārta tīkoja! Sasirdījies viņš nezināja, ko iesākt.

«Jā, tas peļu vanags! Pats redzēju, kā jaunais Vanags
līda Dārtai pakaļ, kad tā nāca atpakaļ,» Pēteris to apstipri-

nāja, liedams jo vairāk taukus ugunī.
«Bet es viņam to līko degunu noraušu, es viņam kaulus

saberzīšu smalkus, tam pagānam!» Andrejs pārskaities uz-

brēca.

«Klus, klus, Andrej, vēl jau tu nemaz nezini, vai Dārta

arī viņa grib, vai viņa grib iet tādā vilku pulkā, jo pats jau
gan vari domāt, kāda viņai tur būtu dzīve!»

«Bet, gribēdama tikt par saimnieci, sieviete diezin ko ne-

uzņemas,» Andrejs drusku lēnāks atrunāja.

«Ja tava Dārta tāda, tad lai iet, — pateic vēlāk dievam,

ka tā no kakla nost! Bet tāda jau viņa vis nebūs,» Pēteris

lūkoja Andreju mierināt, ieskatīdams, ka Andrejs citādi ne-

norims.

«Man arī liekas, ka viņa tāda nebūs, viņa tak neskries

karstos pelnos,» Andrejs, Pētera domām piekrizdams, at-

bildēja.

«Bet, Andrej, esi nu gluži mierīgs, neraizējies par velti,
runā papriekš ar Dārtu, tad dabūsi skaidrības. Ja tad ne,
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ne, — lai arī paliek, vai tad tik vien meitu vairs pasaulē!»
Pēteris teica svarīgi.

«Kam nu no citām runāt, — bet tur gan tev taisnība, jā-

runā, kā saki, papriekš ar Dārtu.»

«Zināms, ka jārunā papriekš, un līdz tam esi mierīgs. Bet

tagad liksim ausi pie zemes, kad abi no vienas krēslas līdz

otrai tā izstrādājušies. Rītu kā pie svētdienas uzdzersim uz

apsējībām un uz tavām precībām ar Dārtu kādu glāzīti — un

viss būs labi! Gulēsim nu!» Pēteris skubināja.

Abi pieguļnieki, pagales sabīdījuši kopā, likās katrs savā

pusē uguskuram zemē. Andrejs gan vēl kādas reizes nopūtās,
bet tad arī no viņa daba prasīja savu tiesu: viņš drīz iesāka

rāmi un vienmērīgi krākt.

Tagad kādus vārdus par Andreju pašu!

Andrejam, vēl gluži jaunam puisēniņam, nomira tēvs.

Māte, kas bija vienīgā bērna apgādniece un kopēja, bija vā-

jīga un nespēcīga. Tādēļ puisēnam jau no pašas mazatnes bija

jāaprodas ar visādu grūtumu. Tiklīdz puisēns jau tiktāl bija

paaudzies, ka varēja derēt par cūkganu, māte to nodeva pie
saimnieka, noderēdama arī sev turpat kādu kaktiņu, kur no-

mesties. Protams, ka viņš no svešiem netika glaudīts un luti-

nāts. Bet, kad nu zēnam bija īsti stipra veselība, kādas mātei

trūka, tad tādi grūtumi viņam bija īsti par labu. Ar dienām

viņš izauga par tādu spēcīgu un izturīgu puisi, kas katram

grūtumam grieza krūtis pretī.

Pagasta skolu toreiz valstī vēl nebija, un draudzes skola

trūcības dēļ puisēnam nebij aizsniedzama, tādēļ nemaz nav ko

brīnīties, ka viņš uzauga bez kaut kādas skolas mācības, tikko

iemācījies lasīt pusbībelē un skaitīt pātarus. Viss, ko viņš
varēja lasīt, bij vienīgi garīga satura, no mācībām, kas

prātu padara gaišu un svabadu laicīgā ziņā, pie viņa neat-

rada ne vēsts. Tādēļ arī visāda māņticības sēkla atrada viņa

galvā auglīgu tīrumu. Jāpiemin, ka pati Andreja māte, kā jau
daždien veclaiku cilvēks, bija stipri vien māņticīga.

Kā jau laikam māte, rūpēdamās par sava bērna labklājību,

viņa turēja par savu īsteno pienākumu Andrejam mācīt, kā-

diem līdzekļiem atsargāties pret ļauniem gariem un burvībām,

kas cilvēkam uzmācas. Viņa tam stāstīja, kā aizdzīt lietuvēnus

un raganas, kā piesiet burvi uz vietas, kur tas gribējis darīt

ļaunu, viņa stāstīja, ka esot cilvēki, kas palīdzot ar pūšļošanu,
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kas varot «iedarīt», ka zaglis pats atnesot zagtas lietas atpa-
kaļ, utt.

Tātad arī Andrejs, lopu ganos iedams, daudzreiz mēdza

stāstīt, kā māns ap pašu dienvidu, it sevišķi karstā bula laikā,
šo pa mežu vadājis apkārt, tā ka govis nozagušās no pulka
un iegājušas druvā.

Pieaudzis būdams, viņš apskaitās pret katru, kas viņam
tādus niekus gribēja izrunāt no galvas, vai ari viņu tādēļ iz-

zoboja.

Svētdienās, cik maz vien atlika vaļas, Andrejs lasīja ga-

rīgās grāmatās un dziedāja meldijas — bija, tā sakot, liels

dievvārdnieks. Bez tā viņš arī vēl pūlējās pats uz savu roku

«uzsviest» kādus ciparus ar zīmuli uz papīra, kad roku jau
reizes trīs vai četras bija pavicinājis gaisā zināma cipara iz-

skatā, — vai arī uzrakstīt savu vārdu un uzvārdu. Šās rakstu

zīmes gan vairāk līdzinājās ēģiptiešu hieroglifiem nekā mūsu

ierastiem cipariem un burtiem.

Lai gan Andrejs ne dienas nebija gājis «skrīveļu skolā»,
kā veci ļaudis sauca draudzes skolu, tak viņš mācēja it brangi

rēķināt, tas ir, viņš prata sev ko iekrāt, un šī rēķināšana gan

ir tā labākā.

Kad jau sāka ņemt no saimnieka algu naudā, viņš rūpīgi
ar saviem hieroglifiem piezīmēja, cik izņēmis, cik vēl iekšā un

cik daudz pavisam izdevis. Protams, ka cits gan šo rakstu

zīmju nespēja tulkot kā Andrejs pats.
Andrejs ar laiku palika skops. Šī bija viņa rēķināšanas

ēnas puse. Tomēr par plēsēju un rāvēju vis viņa nevarēja
saukt.

Šo Andreja īpašību citi bieži izlietoja, viņu zobodami. Tā,

par piemēru, kādā svētdienas rītā pēc brokasta otrs puisis
iemeta labi paprāvā ūdens bļodā divdesmit kapeiku gabalu ar

to noteikumu, ka Andrejs to var paturēt, ja to ar lūpām no

bļodas dibina izņemot. Andrejs devās pie darba, visiem mā-

jas ļaudīm skatoties, kas bija sastājušies ap viņu riņķī. And-

rejs iebāza galvu ūdenī līdz pat ausīm, tā ka ūdens zvejojot
stipri vien vārījās un burbuļoja, — bet velti! Andrejam nelai-

mējās ar pirmo reizi, arī ar otru un trešu ne. Tak atlaisties

viņš negribēja no tā, ko reiz iesācis. Pa tam naudas metējs
bija piesaucis citu sētu puišus, lai šie nāk skatīties, kā Andrejs
rāda «kumēdiņus». Par visu to Andrejs nebēdāja nenieka un
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nemitējās tik ilgi, kamēr tak reiz ap launaglaiku naudu ar

lūpām izņēma no bļodas.
Ja kādā lietā pie naudas bij jācieš pametums, tad And-

rejs tādēļ lēti nevarēja nomierināties. Ilgi ilgi pēc tā viņš vēl

žēlojās un vaimanāja. Tomēr mātes apgādībai un godīgām
drēbēm viņš bez kurnēšanas deva savu grasi. Arī krogā ne-

gāja dzert kā dažs labs cits, — retais, ja nopirka kādreiz sto-

piņu alus. Cieši dzīvodams, tad Andrejs arī bij pazīstams kā

naudīgs puisis, tā ka pavasarī, pie Vanaga atnākdams, viņš
tam rentes trūkumā bij aizdevis veselus simts rubļus gatavas
naudas ■— zināms, pret augstām procentēm. Šis Vanags bij
pazīstams kā liels bībelnieks un svētulis, bet tīri kā par brī-

numu šo teicamo īpašību dēļ viņš tik ar mokām Jurģos varēja
atrast jaunu kalpu, jo vecie ilgāk nevarēja izturēt kā labi

ja — gadu. Ja tad bija jāder jauna saime, tad tai, zināms,
arī bija jādod lielāka alga, nekā citi saimnieki deva, kas dzī-

voja ar savu saimi labā saticībā, kas neatrāva no solītā, kas

neķildojās un nevirināja ar kalpiem tiesas durvis.

Andreju arī tik vienīgi augsti sasolītā alga bija aizvilinā-

jusi pie Vanaga iet dzīvot, — un Andrejs tiešām arī bij
puisis, kam darba ziņā nevarēja nekā pārmest.

Andreja līgava Dārta, ko caur māti bija uzbildis, dzīvoja
tai pašā ciematā, šī arī drīz vien bez kādas ilgas apdomāšanās
bija gatava nācēja pie Andreja.

Līdz šim Andrejam bija ar visu gājis labi, tik vien va-

kar, — vakar! — kas tad varēja būt Dārtai noticis?

Ar šādām domām iemigdams, Andrejs nebij vis varējis ilgi

gulēt. Viņš Jau bija nomodā, tiklīdz ko dienas gaisma sāka

svīst,' kamēr Pēteris bez kādām liekām raizēm un rūpēm vēl

it mierīgi šņāca. Putni jau sāka mežā mosties, cits pēc cita

iečirkstēdamies, kamēr beidzot šī čirkstēšana pārvērtās pil-

nās, skaļās gavilēs. Pirmie saules stari jau mēģināja izspies-
ties caur gāršas koku ēnainām pazarēm. Slaikās galotnes lī-

gojās lēnā rīta vējiņā, kas uzpūta gulētājiem spēcīgu meža

smaržu no visa jaunā zaļuma, kas te dīga un plauka, tā ka

Andrejam no tās pat šķaudas izspruka, no kā arī Pēteris uz-

modās. Šim guļot bija uz rīta pusi palicis auksti, tā ka uz-

cēlies viņš tūliņ ņēmās sabīdīt pusizdzisušās pagales, lai da-

būtu sasildīties; tad, pīpi uztaisījis, pameta acis uz Andreja,
to uzrunādams:

«Andrej, vai ilgi, kamēr jau tu augšā?»
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«Kur nu ilgi, Pēter, nupat kā priekš tevis pamodos.»
«Nezin vai tik būs tiesa, Andrej, man liekas, ka Dārta tev

nedeva miera gulēt. Tā lūk iet, kad padodas sieviešiem!»

«Ko nu, Pēter, vienād par to runāt, lai nu paliek, — jā-
lūko labāk, kur tagad zirgi, pulksteņu nekur nedzird skanot,
un priekš pātariem man vajag būt mājā.»

«Kā, vai tad vecais Vanags pats šorīt pātaru neturēs, ka

tev jāsteidzas uz māju?» Pēteris smējās.
«Nesmejies vis, Pēter, par to lietu, kas nav smejama. Bez

tam vēl arī pats ar pašu teicās braukt baznīcā, jo gribot pie
galda iet, un tad vajag zirgu laikā klāt.»

«Kad nu tā, tad iesim ar, meklēsim zirgu rokā,» Pēteris

atteica.

Abi cēlās un izvilka apaušus no vecās dravas. Zirgi bija

aizgājuši malkciršņa otrā galā un tur, labi paēdušies, apgulu-
šies. Pieveduši tos pie ugunskura, pieguļnieki tiem uzlika drē-

bes un maisiņus un tad jāja uz māju. Andrejs bija gluži kluss

un domīgs. Pēteris gan visādi pūlējās viņu vēl ievilkt valodā

un daudzmaz iejautrināt, bet tas viņam nemaz negribēja
veikties: Andrejs patlaban briedēja kāzu lietā cietu nodomu.

Viņš, mājā atjājis, nosprieda runāt ar Vanagu par naudu, lai

to gādātu, cik drīz vien iespējams, rokā, kaut tādēļ arī būtu

jāatsakās no procentēm, jo viņš jau gan zināja, ka Vanagam
vēl kāda daļa linu zemo cenu dēļ bija nepārdota. Tad viņš

gribēja vēl šodien noiet pie Dārtas un par visu, par precībām
un par kāzām skaidri izrunāties, jo tās vēl nebija nemaz

noliktas.

Ciematā iejājuši, abi pieguļnieki izšķīrās.
Sētā ticis, Andrejs jau pa gabalu dzirdēja Vanagu pātaros

dziedot,"tādēļ zirgus ātri vien ielaidis stallī, pats devās mudīgi
uz istabu, lai nenokavētos no svētdienas pātariem. Bija at-

nācis vēl īstā laikā. Pirmā dziesma patlaban tika dziedāta.

Kad pātari bija noturēti, Andrejs tūliņ sāka izteikt Vanagam
savu nodomu naudas ziņā.

«Ko, Andrej, es jau no tevis naudas nemaz neesmu aizņē-
mies!» Vanags iesaucās, juzdamies no Andreja vārdiem kā

apkaitināts.
«Kam nu, tēv, dzenat jokus, vai tad nu vairs neatminat,

ka tūliņ trešā dienā, kā te atnācu, jums aizdevu simts rubļu
naudas, jo teicāt, ka linu negribot bez cenas pārdot.»

«Tu gan, Andrej, šorīt muldi, laikam neesi labi izgulējies.»
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«Pie šā paša pātaru galda tak jums naudu iedevu,»

Andrejs tam atbildēja.

Vanags, kā liktos pārbrīnījies, atplēta baltas acis.

«Tēv, kam nu svētdienas dienā ar mani tā jokojaties.»
«Tevi gan, Andrej, tagad laikam lietuvēns moka,» Vanags

lēni atteica.

«Bet vai tad jūs mani gribiet apzagt, vai tad neredzējāt,
ka Purmaļu Ješka vēl "bija par liecinieku, kad jums . naudu

iedevu!» Andrejs pikti iebrēcās.

«Liec nu miroņiem kapā mieru! Man tavas naudas nekad

nav vajadzējis; ja būtu no tevis aizņēmies, tad tev pret to

būtu izdevis parādu zīmi; bet tagad liec man mieru un nekavē

mani no baznīcas!» Vanags cieti noteica.

«Ellesprauls, zaglis, blēdis!» Andrejs nevaldāmās dusmās

kliedza, «visiem iešu stāstīt, kā mani apzog, lai dzird visa

pasaule, lai dzird tiesa!»

Tā kliegdams viņš devās pa durvīm laukā uz Kalnējo pusi

pie Dārtas, bet Vanags iekāpa ar sievu tikpat lēns un mierīgs
ratos, kāds bijis pātaros, un aizbrauca, pārliecināts, ka Andre-

jam vairs nav neviena liecinieka, jo Purmaļu Ješka, tīrumā

ar pulveri akmeņus plēšot, bija atradis uz vietas galu.
Ka Vanags izlietās Ješkas nāvi parāda noliegšanai, tas

Andrejam nebija ne sapnī rādījies.
Visu ceļu uz Kalnējiem Andrejs kliedza un brēca par zag-

ļiem un blēžiem. Katrs, kas to dzirdēja, palika stāvot un brī-

nījās, kas gan Andrejam noticis.

Dārtas Andrejs vis neatrada mājā. Jau no paša rīta tā

bija aizsteigusies pie mātesmāsas, kas nedzīvoja vis tik tuvu.

Andrejam nebija vairs cerības viņu priekš vēla vakara sa-

gaidīt mājā. Šās ciemā iešanas dēļ Andrejam cēlās arī nepa-
tikšana pret Dārtu, tādēļ ka sestdien tam par to nebija nekā

minējusi, bet dusmas pret Vanagu pārsvēra visu šo nepatik-
šanu. Savā nemierā viņš gāja visā ciematā māju no mājas,
stāstīdams, kāds blēdis un zaglis vecais Vanags. Saprotams,
ka pie visiem, kas vien Vanaga dabu pazina, viņš atrada sa-

vam stāstam stiprus ticētājus. Ātri ātri viņš aizmetās uz tiesas

namu, bet te neatrada neviena mājā. Tad devās uz pagasta
priekšnieka māju, bet arī še nesastapa paša saimnieka.

Nosvīdis un aizelsies viņš skrēja uz visām mājām, kur

vien kāds pagasta tiesas loceklis dzīvoja, lai arī šās būtu ver-

stīm viena no otras. Beidzot viņam tak laimējās kādu tiesas-
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vīra vietnieku atrast mājā. Šis Andrejam izskaidroja, ka tāda

skriešana un meklēšana pēc tiesasvīriem gluži veltīga, ka tam

mierīgi jānogaidot nākošā tiesas diena, kas nolikta tik vēl pēc
divām nedēļām, un, ja jau Vanags gribot parādu noliegt un

vienīgais liecinieks esot piepeši miris, tad šis neticot vis, ka

Andrejs dabūšot savu naudu atpakaļ.
«Visi tiesasvīri tādi paši blēži, visi tādi paši Vanaga brāļi!»

Tā brēkdams, Andrejs devās pa šā pagasttiesas vīra vietnieka

durvīm laukā, kas tam tik vēl paspēja no pakaļas noteikt:

«Andrej, savaldi jel savas dusmas un apdomā, ko runā!» bet

Andrejs jau bija gabalā.

Vanagos atskrējis, viņš tūliņ sāka taisīties uz aiziešanu.

Tad, no sava radinieka paņēmis zirgu, viņš aizveda savas

mantas uz viņa māju, kas varēja būt tik kādu versti no Va-

nagiem.
«Ne soļa vairs negribu spert tāda blēža mājā!» Andrejs

teica uz mātes, kas, no Vanagiem izbraucot, sāka šņukstēt.
«Andrej, Andrej, vai tas nu vairs ar labo!» tā vecīte žē-

lojās. — Andrejs neatbildēja ne vārda.

Vanags, atbraucis no baznīcas mājā, atrada Andreju jau

aizgājušu. Ka tam tā vajadzēja notikt, par to viņš nemaz ne-

brīnījās, likās, ka viņš to tā bija gaidījis. Protams, ka savu

blēdību Vanags sen jau bija pārdomājis un aprēķinājis. Bet

pirmdienas rītā viņš labi laiku aizmetās uz tiesas namu uzdot

pret Andreju sūdzību dēļ «goda» laupīšanas un dēļ nelaikā

atstāšanās no dienesta. Kad Andrejs aizgāja ari no savas

puses pieteikt sūdzību, tad viņš jau atrada Vanaga pēdas
priekšā. Šām abēju sūdzībām vajadzēja nākt izspriešanā pēc
divi nedēļām.

Andrejs tagad dzīvoja Smilgājos (tā sauca viņa radinieka

māju), bet negāja pie darba, jo bija no dusmām un nemiera

kā apmulsis. Viņš nevarēja ne lāgā ēst, ne gulēt. Tāds sanīcis

būdams, viņš negāja arī pie Dārtas izrunāties.

Lai gan Vanags, ārēji izlikdamies mierīgs, lūkoja savu

neģēlību apklāt, tomēr slepen viņam bija bailes no Andreja,
ka šis varbūt neatriebjas ar uguni vai kā citādi, tādēļ ik nak-

tis abi ar dēlu sargāja pamīšus māju. Arī Smilgājs, pazīdams
Andreja ātrās dusmas, uzlūkoja to vienādi, ka šis neiegrūž
varbūt pats sevis un mātes nelaimē. Bet likās, ka Andrejam
nebija tādas domas nākušas prātā.
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Tā bija sestdiena pienākusi. Andrejs ieraudzīja māti žēli

raudot.

«Māt, kam nu par velti raudi? Vai tad nu uz priekšu nau-

das vairs nevarēsim nopelnīt? Kad jau nu zog, lai zog ar,

ko tad tur var darīt!»

«Andrej, es jau neraudu naudas, bet tevis dēļ!»

«Kādēļ tad manis dēļ?»
«Nu tādēļ, ka visi tevi tā atmet un nievā. Klausies, dēls,

Dārta šorīt aizbraukusi ar jauno Vanagu precībās uz mācī-

tāja muižu.»

«Dārta ar Vanagu precībās! Māt, ko tu runā!»

«Jā, dēls, tā gan.»

«Ar Vanagu, māt?! Vai dieviņ, vai dieviņ!... Jā, nu var

braukt gan, kad nauda ir noblēdīta, ko dzert precības. Blēži,

zagļi! dzeriet vien, dzeriet vien! Gan jums tie kumosi aizsprie-
dīsies kaklā! rijiet tik, rijiet!»

Dārtas neuzticību Andrejs būtu varbūt vieglāk panesis, ļa
šī būtu piegājusi pie kāda cita, bet ne pie jaunā Vanaga. Tā-

dēļ viņš, kā bez spēka palicis, vaimanādams iekrita gultā.
Dārta viņam bija «gauži patikusi», no tās viņš bija cerējis
labu apkopēju mātei un sev. Bet tagad bij vīlies. Ai, kā tas sā-

pēja! Vecīte raudādama metās dēlam uz krūtīm, lūkodama

Andreju priecināt un mierināt cik spēdama. Bet Andrejs viņas
vārdu nedzirdēja, tik vien klusi vaidēja gultā.

Visu sestdienu un svētdienu Andrejs palika gultā, neņem-
dams pretī no mātes ne ēdiena, ne dzēriena. Vecīte sava vie-

nīgā atspaida dēļ bij gauži nobēdājusies. Dārtas dēļ viņa
daudz nenoskuma, jo tā tak nekad nebūtu bijusi lāga vedekla,

kas tik nepastāvīga un grozīga.

Vanagos pa to laiku bija jautra dzīve. Vārti un pagalms

bija izpušķoti jauniem bērziņiem, un precinieki paši ēda un

dzēra, cepures kuldami. Dārta pati arī rādījās būt priecīga,
tādēļ ka tā atkal nāca saimnieku kārtā, jo viņas tēvs arī savā

laikā bija valdījis ciemu, bet, bezrūpīgi dzīvodams, to bija iz-

putinājis.

Lai Dārta Andreja naudas dēļ nedomātu par Vanagiem
nekā ļauna, tad šie tai bija iemelsuši, ka šie tak, tik «diev-

bijīgi» cilvēki, neiešot savam kalpam naudas zagt, to stāstu

Andrejs esot tik sava lielā skopuma dēļ izdomājis, bet patie-
sībā tā nemaz neesot.
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Bet pirmdienas rītā, nedēļu pēc Andreja atstāšanās no

Vanaga, Burzuļus (tā sauca ciematu, kurā bij Vanagi un

Kalnēji) iztraucēja savāds gadījums.

Andrejs, Smilgājos no rīta piecēlies, sāka apvilkties baz-

nīcas svārkos. Māte brīnīdamās skatījās uz dēla ģērbšanos.

«Kur tu, dēls, iesi?» viņa jautāja.

«lešu, lūk, uz Burzuļiem, pazīstamiem ardievu sacīt.»

«Ardievu sacīt? Kur tad tu, dēls, gribi iet?» vecīte, jo vai-

rāk izbrīnējusies, tam jautāja.
«Man jāmirst māt, — noredzēju naktī sapni, ka jāmirst,»

Andrejs atbildēja mātei.

«Bet vēl tak tu, dēls, esi gluži vesels, kā tad tu mirsi?»

vecīte teica, izbijusies par dēla prātu.
«Man drīz drīz jāmirst, māt! Laid mani!» To teicis, viņš

sniedzās pēc dziesmu grāmatas.
Uz mātes saukuma pienāca Smilgājs. Tas lūkoja Andreju

pierunāt, lai velkot baznīcas svārkus nost un lai paliekot mie-

rīgi mājā. Bet Andrejs tam tāpat kā mātei atbildēja, ka šim

esot un esot jāmirst, to šis sapnī noredzējis, un tādēļ lai pēc
šā miršanas gādājot par māti šā vietā, šis došot šim vēl visu

naudu, cik esot pie rokas. Tad, pie skapja piegājis, izņēma

septiņdesmit rubļu un iedeva tos Smilgājam. Šis, redzēdams,

ka ar Andreja prātu nestāv vis vairs pareizi, saņēma naudu,

bīdamies, ka Andrejs tās nenomet citur.

Andrejs, paņēmis dziesmu grāmatu rokā, sāka iet uz Bur-

žuju pusi. Smilgājs gan lūkoja gājēju atturēt, bet Andrejs tam

izrāvās un teica: «Laid mani ar labu!»

Smilgājs to arī paļāva, bet tad abi ar māti gāja pakaļ. Ve-

cīte raudādama žēlojās: «Diezin kas nu Andrejam noticis, kas

nu Andrejam noticis!»

Andrejs uzšķīra miršanas dziesmas meldiju «Kad mana

stunda pieies man» un sāka to pilnā balsī dziedāt. Pie Va-

nagiem ticis, kur vēl pie vārtiem bija redzamas sestdienas

meijas, viņš dziedāja: «Tā tiesas diena pastaros jau ļauniem
biedē sodu.»

Burzuļos saskrēja daudz cilvēku, citi palika stāvot vārtos,

citi, it īpaši ciemata bērni, gāja Andrejam vienād līdz. Māmi-

ņas, Andreja mātei pienākušas tuvāk, brīnoties nevarēja no-

brīnīties: — «Vai dieviņ, māt, kāds nu tavs Andrejs!» «Dievs

to zin, kāds viņš ir,» vecīte tikko spēja atbildēt.
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Kur vien Andrejs kādu cilvēku sastapa, tur sāka no tā

atvadīties.

«Ardievu, brāl, šai pasaulē vairs neredzēsimies, man drīz

jāmirst.»
«Tu jau vēl nemaz nemirsi, tu vēl ilgi dzīvosi!» dzirdēja

atbildot.

«Nedzīvošu, nedzīvošu, man jāmirst un jāmirst!» Andrejs

runāja pretī, negribēdams no dzīvošanas nekā dzirdēt. An-

drejs gāja taisni uz Kalnējiem atvadīties no Dārtas. Viss

cilvēku bars, kas bija salasījies ap Andreju, gāja tam līdz.

Dārta, kas no precību dzeršanas Vanagos jau svētdien bija
atnākusi atpakaļ Kalnējos (precības pret ieradumu tika dzer-

tas Vanagos, tādēļ ka Dārta bija bārene un tai nebija nekādu

tuvāku radu Kalnējos), nāca pašulaik uz aku ar nesieniem.

Andreju ieraudzījusi, tā kā nokaunējusies un izbijusies pa-
meta spaiņus pie akas un steidzās teciņus uz klētiņu. Andrejs
tai gāja lēnā gaitā pakaļ. Tagad arī tie, kas vēl nezināja, no-

skārta, kādas saites bijušas Andrejam ar Dārtu. Pie durvīm

pienācis, viņš lūkoja tās atdarīt, bet uzgāja, ka Dārta tās bija

no iekšas aiztaisījusi. Andrejs nelietoja spēku. Viņš tik pa-

šķīra dziesmu grāmatu un sāka dziedāt: «Lai spīd tās eljes
sveces» un tā tālāk. Beidzis dziedāt, viņš sāka runāt:

«Nedomā, ka nāku pie tevis preciniekos, nāku tev ardievu

sacīt, jo man jāšķiras no pasaules .. . Dārt atlaid durvis, es

tevi vēl reizi gribu redzēt!»

Dārtu dzirdēja iekšā raudot, bet durvju tā neatvēra.

Andrejs, brītiņu pagaidījies, teica:

«Ardievu, Dārt, ardievu! Tā Vanagam iedotā nauda lai

paliek tev. Ardievu! šai pasaulē jau vairs neredzēsimies!»

Tad.vēl no citiem tādiem pašiem vārdiem atvadījies, An-

drejs sāka griezties ar Smilgāju un smagi apbēdināto māti uz

māju. Šī ceļā bez mitēšanās vaimanāja: «Ak kungs, ak kungs!
nu ir prātu pazaudējis, ko nu iesākšu! Prāts pagalam! Ak

kungs, ak kungs!»

• Mājā atnācis, Andrejs atminējās vēl dažu citu parādnieku,
kam pa kādiem rubļiem aizdevis naudas, atstādams tos Smil-

gājam ar to ziņu, lai tos iedzen un tad izlieto priekš mātes un

māti pašu lai tur Smilgājos, kamēr mirst. Bet tad ar lielu

uzstāšanos uzspiedās Smilgājam, lai brauc pēc mācītāja, kas

lai šo vēl priekš miršanas pieņemtu pie vakariņa. Kad nu
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Andreja māte ari izteica tādu pašu vēlēšanos, tad Smilgājs
ari paklausīja un aizbrauca uz mācītāja muižu.

Pa to starpu mājiniekiem vēl atlika laika apkopt istabu un

labāk apģērbties.

Bet caur ko gan īsti Andrejam prāts bija maitājies? Ļaudis

gan sprieda, ka tas nācis no Vanaga blēdības un Dārtas ne-

uzticības, bet kas varēja apgalvot, ka tikai šie abi gadījumi

pie tā vainīgi? Kas bija ieskatījies viņa dvēselē taisni tai brīdī,
kad tā aptumšojās? . ..

Pēc kādām stundām mācītājs ar divi zirgiem iebrauca

Smilgājos. Saimnieks ar kādiem kaimiņiem, kas bija uz šo

bridi te atnākuši, izgāja tam pretī palīdzēt tam izkāpt. Mācī-

tājs bija slaiks vīrs no auguma, tādēļ tam, pa zemajām priek-

šiņas durvīm iekšā ejot, bija stipri jāpieliecas, lai neatdurtos

ar galvu palodās, tāpat bija jādara pie pašām istabas durvīm.

Istabā redzēja vēl dažus vīriešus un sieviešus, kas visi ar mā-

cītāju godbijīgi apsveicinājās.
Bāliem vaigiem un iekritušām acīm Andrejs sēdēja uz

gultas, līdzās viņam māte, ģīmi ar mutes autu aizklādama.

Nespēcīgai vecītei sirds aiz bēdām gandrīz kā pamira.

Mācītājs, Andreju aplūkojis, atzina, ka mirējs tas vēl ne-

būt nav, tādēļ vaicāja saimniekam, vai tas prātā vesels.

«Mēs, cienīgs tēvs, nezinām par viņu nekā skaidri teikt;

runājiet jel jūs paši ar viņu!» tas atbildēja.

Mācītājs sāka Andrejam ko jautāt, kas zīmējās uz sakra-

mentu, un atrada viņa atbildes pareizas, tādēļ viņš arī nešau-

bījās piepildīt dēla un mātes kārošanu.

Bet, tiklīdz mācītājs bija galā, Andrejs tam tūliņ teica:

«Bet nu, cienīgs tēvs, es tūliņ miršu!»

Mācītājs pabrīnojies par tādu runu, to klusināja:
«Nemirsi vis vēl, dēls, kamēr dievs tevi aicinās,» —uz

ko tad Andrejs arī apklusa.

Kamēr mācītājs pats izdarīja amata pienākumu, tikmēr

Smilgājiene bija iesaukusi mācītāja kučieru sānkambarī, kur

stāvēja piens, sviests un citas ēdamas lietas. Bija visā drau-

dzē zināms, ka mācītājs pie zemniekiem nezin kādu iemeslu

dēļ neēda. Šie atkal lūkoja to tādā vīzē izskaidrot, ka mā-

cītājs tālab pie šiem neēdot, ka šos neturot par diezgan tī-

rīgiem. Kučiers turpretī bija pavisam otrāds vīrs. Pats

zemnieks būdams, tas ar lielāko labpatikšanu baudīja visu,
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ko tam tik pasniedza. Ne reizi, kad vien mācītājam zemnie-

kos bij darīšana, kučiers neizbrauca tukšu vēderu, kamēr

mācītājam pašam līdz mājai bij jāgavē. 5o īpašību saimnie-

ces bija kučieram, tā sakot, no acīm nolasījušas. Un kas gan

ar nepazina mācītāja kučiera? Jo, kad mācītājs bij uzņēmis
savu amatu draudzē, tad arī kučiers bij pie viņa noderē-

jies, — tā ka visu laiku bij tai pašā vienā vietā izturējis un

no zēna palicis par vecpuisi. Caur to bij ieguvies tādu vis-

pārīgu pazīšanu, ka pat bērni rādīja: «Lūk, kur mācītāja
kučiers!».

Tiklīdz mācītājs bija savu amata darīšanu pabeidzis,
kučiers bija it mudīgi no sānkambara laukā un uz bukas

virsū un jokodamies atbaidīja ar pātagu bērnus no vāģiem,
kas apbrīnodami aptaustīja gan kāpšļus, gan spieķus, gan
arī pakaļā spieģelējās. Pie šīs akurātības viņam palīdzēja
kāds ziņotājs no istabas, kas deva zīmi, ka mācītājs nāk un

ka nu ēšanai jāmet miers.

Pēc mācītāja aizbraukšanas kāda māmiņa čukstēja An-

dreja mātei:

«Kas zin, varbūt nu paliks labāk.»

«Lai nu dieviņš dotu!» vecīte nopūtās.

Nākošās dienās Andrejs izturējās lēns un rāms, jāsaka
rāmāks nekā agrāk. No trakošanas pie viņa nebij ne ziņas,

jo visa viņa gaita un izturēšanās izrādīja kā nogurumu, kā

slābanumu. Par miršanu tagad arī vairs nerunāja, tik vien

no šā laika gribēja aizvien būt lielījams un slavējams; ja
nerunāja pa prātam, tad palika dusmīgs.

Smilgājs, kas bij uzņēmies Andreja lietu pret Vanagu aiz-

stāvēt, pazaudēja prāvu, jo Vanags noliedza to arī pie drau-

dzes tiesas, apgalvodams ka Andrejs jau, kā šim izlicies, no

paša pavasara vairs neizrādījies prātā pilnīgs. Tas naudas

aizdošanas stāsts esot tādas pašas iedomas kā tās par
miršanu.

Ap šo laiku nomira ari Andreja māte. Vecenītes veselība

jau tā kā tā bija vāja, bet beidzamo atgadījumu dēļ tā bija
tik loti satricināta, ka viņai drīz pienāca pēdējais brītiņš. An-

drejs skatījās uz visu stīvām, vienaldzīgām acīm. Tik vien

ar to viņš nevarēja apradināties, ka tagad mātes trūka. Kā
domās nogrimis, viņš daudzreiz sauca mātes, ievaicādamies

kādam, vai neesot redzējis, kur māte palikusi.
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Tā pagāja kāds mēnesis. Andrejs sāka drusku laboties.

Miesā palika spirgtāks un prātā tā kā jautrāks.
Pa tam bija pienācis rudens. Andrejs piepalīdzēja Smil-

gājos pie lauka un kulšanas darbiem. Bija cerība, ka Andrejs,
kas zin, varbūt neatlabojas, tādēļ ari viņa pieraudzīšana pa-

lika slābanāka. Kamēr vēl laiks bija silts, Andrejs ar otru

puisi gulēja uz staļļa augšas. Kādā vakarā ap Miķeļiem An-

drejs viens pats uzkāpa augšā, jo otra puiša nebija mājā.
Kad nu Andrejs vienādi izturējās mierīgs un lēns, tad arī

mājinieki neturēja par vajadzīgu tam pielikt sevišķu

sargu.
Uz rīta pusi, kad cēlās kult, bija liela iztrūkšanās. An-

drejs bija uz staļļa augšas nonāvējies. Līdzās tam atrada

salieceņa nazi, ar ko bija pārgriezis rokai dzīslas

Nu gan istabā gulētāji atminējās dzirdējuši pa miegam
tā kā suni rejot un kā kādu saucot, bet par Andreju nebija
nevienam ienācis prātā. Andrejs bij iesācis trakot un trakumā

padarījis sev galu.
Ap pusdienu draudzes ārsts līdz ar pāra tiesasvīriem

iebrauca Smilgājos līķi apskatīt.
Par nedēļu bij Andrejam bēres . . .
Lūk, spīdošs avotiņš! Cik skaidrs viņa ūdens! Ziedošās

puķītes un krūmi, kas ap viņu aug, tik gleznām krāsām at-

spīd viņa dibenā. Debess zilums ar zibošiem saules sta-

riem dienā, un mirdzošām zvaigžņu actiņām naktī atspogu-
ļojas tik skaidri, tik dzīvi viņa sudrabiņa ūdenī. Tik patīkami

viņā lūkoties! ...
Te piepeši pašā avota dibenā ūdens nezin no kā iekustas,

dūņas paceļas līdz pašai virspusei, visi košie, daiļie skati iz-

zūd — un skaidrais avots ir dūņu peļķis
..

.
Bet dūņas atkal nostāsies

.. . Avots spīdēs atkal agrajā
spožumā ...

Lln šis sajukušais dvēseles avots?
.. . Tas taču arī reiz

noskaidrosies ...

Pulks bērinieku bija salasījies kapsētā pie Andreja pa-

glabāšanas. Starp šiem bija arī redzama kāda bāla, jauna
sievišķa. Stīviem, izmisušiem mirkļiem tā raudzījās uz kapu,
kur smiltis birdamas dobji atsitās pret zārku. Tā bija
Dārta . . .

Andreju apraka pie mātes. «Labi, ka vecīte tā neredzēja!»
tā dažs labs tagad līdzcietīgi izsaucās.



Kas Dārtu vēl vēlāk pazina, liecināja, ka tā pavisam
pārvērtusies. Viņai nebija miera . .. Runāja ari par viņu, ka

tai prāts vairs neesot skaidrībā. No precībām ar Vanagu ne-

kas nebija iznācis, Dārta tam bija atsacījusi tūliņ pēc An-

dreja sajukšanas ...
Un vecais Vanags, šis rūdītais blēdis? Tas arī vairs ne-

bija starp dzīvajiem. Nelūkojot uz visu svētulību, viņš tomēr

brīžiem ar sīvo stipri vien ievilkās. Kādā aprija rītā* atrada

viņu ceļmalā uz mutes grāvī iekritušu un noslāpušu . . .

1883.
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/Cilvēkam dzīve izrādās daudzreiz pavisam nepanesama un

grūta, tā ka nevar beigt par viņu žēloties un vaimanāt,

un pie tam arvien vainīgi ir citi, — jo, ja visi būtu tik labi

un visi dzīvotu tik saticīgi kā viņš pats, tad tiešām zemes

virsū mieram un laimei nebūtu gala. Bet, kad nu katrs sevi

tur par tik labu un saderīgu dzīvē, kādēļ tad tik labu cil-

vēku starpā tik maz miera un prieka? Jā, kas to gan lai

izdibina? —

Man tuvumā dzīvoja divi kaimiņi: Prātiņš un Irbe. Viņi
bija it tuvi kaimiņi, tā ka starp abēju ēkām varēja būt, ja
daudz, tād plaukstas platuma. Šis ēku tuvums viņiem bija
uzlikts no likteņa par dzīvu krustu. Ir veca lieta, ka cilvēki

tālumā mēdz būt daudz labāki nekā tuvumā. Ja Prātiņš ar

Irbi arī būtu daudzmaz atstatāku viens no otra, viņi tiešām

satiktu daudz labāk. Bet, ilgus gadus nesaticībā dzīvodami,

viņi bija palikuši citiem par palamu, tā ka uz tiem rādīja
ar pirkstu: — lūk, dzīvo kā Prātiņš ar Irbi!

lepazīsimies ar šiem kaimiņiem tuvāk.

Prātiņš bija vīrs, kas pazina tā saukto «lielo pasauli». Sa-

vos jaunākos gados viņš bija izbraucies dažnedažādiem vēršu

kupčiem par uzpircēju. Kas pazīst vēršu kupča možo, kustīgo

dzīvi, tas tik zin, cik daudz tā prasa izmanības, izveicības, lun-

kanības, jā, pat viltības tiklab tirgos, kā uz Rīgas ceļa un it
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Tpaši pašā Rīgā. Prātiņš sava veikala gaitā ne par velti bija

izskrējies un izbraucies, tā ka pats no sevis varēja liecināt,
ka šis esot mācījies kustēties kā ūdenszāle. Un tiesa, visā-

das pirkšanas un pārdošanas viņš izdarīja tik viegli un aši, tas

viņam gāja kā pa dēli. Bet, kad viņš iesāka stāstīt par sa-

viem atgadījumiem vai piedzīvotām anekdotēm tirgos vai

Rīgā, kur viņš, kā pats teica, pazina katru stūri, — tad tik

bija ko paklausīties! Kā cilvēks, kas pasaulē redzējis smal-

kāku dzīvi, viņš nepīpēja lapu tabakas, kas vēl papriekšu jā-

sagriež kā «kāposti», bet pirka allaž tabaku «firteļiem», —

un to viņš pēc saviem apstākļiem arī iespēja, jo uzpircēja
veikals viņam pa dažiem gadiem bij atmetis labu pelņu.
Pīpes viņam bija vismazais divas, kā jau laikam turīgam
vīram, viena garu kātu — svētdienas pīpe; otra īsa - ķešā
glabājama. Abām bija «purculona» galviņas, kuras bija ro-

tātas vai nu Vācu ķeizara, vai turku sultāna tēliem. Baz-

nīcā braucot, viņš iespraudās zobos cigāru un tad laida kā

tvaikonis uz priekšu.
Bez tam viņš bija īsti krievisks tējas dzērājs. Rītiem un

vakariem meitai bij «jāsilda» ūdens «čejai», tad saimniece

pati uzlika uz galda abas tējkannas, lielo un mazo, un ta-

ses, uz kuru dibeniem redzēja vai nu laivinieku airējam pa
ūdeni un kokus krastmalā, vai arī pilsētu ar torņiem un pi-

līm, gan zilās, gan sarkanās krāsās. Pats Prātiņš tad lēja

tēju no glāzes uz apakštases, kuru tad nostiprināja uz visiem

pieciem kreisās rokas pirkstiem, un tad, no sukura grauda
gabaliņu nokodis un aizlicis aiz lūpas (Prātiņš bija taupīgs),
un vēl pāra reižu uzpūtis kūpošai tējai virsū, pielika tasi pie
mutes, un virrrkš! — pirmais malks bija dibenā. Šim malkam

bija daudz pēcnācēju, vismazākais no kādām glāzēm deviņām
vai desmitām.

Kaktā tikšķēja vaļīgā glāžu skapī liels sienas pulkstens,
kuram bija tā teicamā īpašība pasludināt katras jaunas pus-
stundas sākumu, . neskatoties uz skaļiem sitieniem katras

stundas beigumā, kurus jau labu gabalu varēja sadzirdēt ār-

pus istabas. Ar vārdu sakot, Prātiņš bija cilvēks, kas ne tik-

vien redzējis, kā dzīvo «ļaudis», bet kas arī dzīvoja, kā «ļau-
dis dzīvo».

Irbe, jā, ko nu daudz no Irbes runāt! Irbe bija, tā sakot,

dzimis, audzis uņ nodzīvojis savu laiku tēvutēvu pajumtā,

ja daudz, tad bijis kļuvis ārpus draudzes robežām. Tirgos
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braucējs viņš nekāds nebija, tālu jau nebrauca, un Rīgas

ceļš, kas gribot negribot par gadu reiz ar liniem bija jāuz-

ņemas, visvairāk dēļ tiem pašiem pirkumiem, jā, šis Rīgas

ceļš, tas Viņam spieda sirdi kā slogs, jo tuvāk laiks nāca, kad

jābrauc. Bet neko darīt, jābrauc vien bija! Priekš izbrauk-

šanas viņš vēl ar sievu un saimi kopā noturēja pātarus, lūg-
dams dievu, lai tas pašķirtu viņam tālo gaitu un ļautu svei-

kam un veselam pārbraukt atkal mājā pie savējiem. Jo vai

tad, kā Irbe nopūtās, neesot piedzīvots, cik nedroša brauk-

šana dēļ tiem pašiem Kauču sila dārzniekiem, dēļ visiem blē-

žiem un krāpniekiem, kas, uz akmiņiem dzīvodami, nekā ne-

sēj, bet dzīvo kā kungi un gatavi lauciniekam vai pašu sirdi

raut no krūtīm laukā. Tad vēl manīgie zobotāji — namnieku

zeļļi un grūtā, ātrā aprēķināšanās par preci ■— tur tiešām bija
raižu un rūpju Vairāk, nekā vajadzīgs. Gan būtu linus pār-
devis mājas kupčiem, bet vai tie tik daudz dos kā Rīgā, un

iepirkumi — tie uz zemēm daudz dārgāki nekā pilsētā.

Tādēļ bija un bija jābrauc un jāatved bērniem no pilsē-
tas jel kliņģeri un sievai kāds lakats, pašam un puišiem jā-

nopirk pa podam (lapu) tabakas.

Vispārīgi jāsaka, Irbe nebij tāds tēvutēvu ieražu atme-

tējs un necienītājs kā Prātiņš, viņš turējās pie tēvutēvu

bauslības, viņš neielaidās ar dārgo tējas dzeršanu, bet palika

pie skābuma un putras. «Kā tēvs un tēvutēvs iztika bez vi-

ņas, tā iztiksi arī tu,» viņš sevi miernāja. Arī pīpei kaļķu

galviņu nepirka, jo tās drīz sasitas vai saplīst, un tad at-

kal naudas šķēršana, bet turēja sev krietnu koka «čibuku», jo
tabaka viņā tā neizsvila kā kaļķī un dūms arī bija mīkstāks

un mitrāks, nekā caur caurīm rēķinot dārgajā kaļķī. Sienas

pulkstens, kas Prātiņam bija tik nepieciešams, Irbes istabā

nekarājās. «Vai nu visur pasaulei līdz izskriesi?» viņš aiz-

bildinājās ik reizes, kad saimniece vai saime žēlojās, ka bez

pulksteņa grūti iztikt. «Tēvam un tēvutēvam arī nebij pulk-

steņa, un tak viņi padarīja visus darbus laikā. Vasaru tie

vienā saulē cēlās, otrā likās pie miera, un ziemu viņiem gai-
lis bija par pulksteni, un tāds pulkstens mums arī ir laktā.»

Tā Irbe aizstāvēja pulksteņa neiegādāšanu.
Tiesa, gailis bija tēvutēvu stundenis naktī, bet, ka šis

laika rādītājs nav drošs no vanaga nagiem, ne arī no nejauša
nāves atgadījuma, to Irbe neapdomāja jeb arī negribēja ap-
domāt. Zināms, ja kaimiņos bija gailis, tad tas pagaidām
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izpildīja posta gājuša vietu. Ar to tad varbūt arī viņš

apmierinājās.
Lūk, tā Irbe dzīvoja.
No kurienes gan viņu starpā, tas ir, Prātiņam ar Irbi,

varēja rasties nesaticība, jo viņu tēvi un tēvutēvi, arī viņi

paši, iesākdami katrs savu ciemu valdīt, bija satikuši labi?

lenaids un nesaderība nāca no tā paša avota, no kura tas

nācis jau dažam labam kaimiņam ar kaimiņu — proti, no

zemes dalīšanas jeb mērīšanas laikiem.

Prātiņš pārmeta Irbēm, ka tas mērnieku, šim mājā neesot

(jo citādi mērnieks būtu dienvidu pavadījis pie viņa, smal-

kāka par Irbi), ar ļaunu nodomu esot ieaicinājis pie sevis

un tad mērnieku tikmēr mielojis, kamēr šim, Prātiņam, at-

ņemts pats labākais tīruma gabals, un tad pats turklāt esot

tik liekulīgs, svētdienām turot pātarus un baznīcā ģērbkam-
barī bučojot mācītājam roku.

Irbe atkal žēlojās, ka Prātiņš mērnieku, vezdams no ap-

riņķa pilsētas, pa krogiem dzirdīdams un pīpinādams ar ci-

gāriem, tā esot sagrozījis, ka šim noņemts caur Prātiņa vil-

tību pats labākais pļavas stūris, vismazākais vesels šķūnis
siena, un tad tādu vēl ceļot par baznīcas pērminderi, tādu

krāpnieku, lopu kupču, tādu miesnieku!

Šos iemeslus abi kaimiņi visiem klaji izskandināja, bet

patiesībā tie nebija arī nekas vairāk kā vien iemesli, jo abi no-

skārta, ka mērnieks, daudzmaz taisni darīdams, vienam ne-

varēja dot divus labumus vai arī, kā citi sprieda, taisnāk

nemaz nevarēja darīt, kā darījis, — tomēr īsto iemeslu tie

apslēpa, tādēļ ka tas citiem izliktos smieklīgs, un šis ienaida

cēlonis bija tēvutēvu pirts!
Pirts dēļ celt ilgu gadu ienaidu, nieka pirts dēļ? Un to-

mēr tā bija. Nezinātājam un šās pirts nepazinējam vien tas

izliktos par neizprotamu, bet, kas viņā pērti kā bērni, pē-
rušies paši kā jaunekļi un vīri, — kam pat tēvi un tēvutēvi

seniem augumiem tur pērušies, tas vien zināja pilnīgi ap-
svērt pirts augsto svaru un viņas zaudējuma lielumu.

Ārīgi viņa neizskatījās nekā lieliski. Bija veca veca, nokvē-

pusi butka, nebija arī nekāda lielā, reizē varēja pērties daudz,

ja cilvēki pieci; bet — neraugi vīru pēc cepures — viņas teica-

mās īpašības pacēla pirti tā acīs jo augstā cienā, kam ga-

dījies tik vienreiz viņā pērties, tam, varēja teikt, pirts iemī-

lējās kā līgava.
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Cik patīkama bija viņā siltuma: ne tev sāpēja galva, ne

acis, nedz arī dūmi kodās rīklē! Tad vēl omulīgā lāviņa un pirts

slotiņas, kas ar teicamo siltumu tapušas it mīkstas un sav-

tīgas! Cik viegli te nācās bērniem izpērt sarus, cik viegli aiz-

dzīt kašķi un citas vājības! Cik lokani palika kauli tam,_kam
kaulos staigāja niknā dūrēja! Tiešām, pirts, šī pati Prātiņu-
īrbes pirts, bija tālu izslavēta klinika. Viņai bija liels pievil-

cīgs spēks: kas reiz viņā pēries, tas lūkoja, ja vien bija aiz-

sniedzams, pērties vēl otrreiz, tā ka dažu labu sestdienas

vakaru aiz ciemiņiem pēršanās vilkās līdz pašai pusnaktij.
Kas šo pirti bija uztaisījis? Lūk, tas jau bija tas režģis!

Neviens tā nezināja. Prātiņa un Irbes vecie tēvi jau teicās

to tādu pašu ieraudzījuši, Viņa bijusi jau «spranču
laikiem». Viņa bija kā kāds vēsturisks monuments, kas, no

miglainiem teiksmu laikiem celdamies, pārlaidis garām vecos

un vidējos laikus, iesniegdamies visjaunākajos, tā ka šolaiku

bērns ziņkārīgi jautā: kā roka tevi cēla, kāda laika bērni re-

dzēja tavu jaunību, kad tas bija? Ko tu mums gribi vēstīt

un mācīt no sirmās senatnes? —

Ka pirtij tiešām bija savi teiksmu laiki, to pašas teiksmas

pierādīja, kas par viņu tika stāstītas. Tā viena teiksma vēs-

tīja, ka zibins šās pirts nekad neaiztiekot, — gan tas esot

iespēris kādās tuvējās ēkās, kādā tuvējā kokā vai akminī, bet

pirti viņš katrureiz saudzējis, un to tādēļ, ka pirmais vaiņags
baļķu esot ņemts no tādiem kokiem, ko zibins šķēlis.

Kāda otra — jaunāku laiku teiksma stāstīja, ka kara laikos

«spranči» pielikuši degošas pagales pirts lubu jumtam un vi-

sādi pūlējušies pirti aizdedzināt, bet šī kā neesot, tā neesot

degusi.

Tātad Visi bija pārliecinājušies, ka pirts bija visādā ziņā
droša iio uguns, tai nevajadzēja nekādas uguns apdrošinā-
šanas biedrības.

Par šo Prātiņam un Irbēm tik dārgu pirti vai nu nejaušu
vai arī ar tīšu prātu mērnieks bija dzinis stigu tā, ka šķī-
rējs meridiāns pirti dalīja divi daļās, bet tā ka trīs pakši
krita Irbes, un durvis, viens pakšis un krāsns Prātiņu daļā.

«Kad tu izčibētu!» Prātiņš iesaucās (par pirti kaimiņiem
nemaz nebija ienācis prātā) — «cik daudz tur vien vajadzēja
pagriezt līniju uz Irbes pusi, kad pirts kristu man vienam

pašam, jāsaka tikai par labu sprīdi uz viņu pusi! — Bet dzir-
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dini nu vēl otrreiz tādu diedelnieku: viņš piesūcas no tevis

kā ods, bet gaidi vien, ka par to ko darīs, tāds bezgodis!
Tomēr visādā ziņā pirts kritīs man, jo vai tad par velti dur-

vis un pati krāsns ir manā daļā, bez šām tak pirts vairs nav

pirts. Jāiet būs uz muižu, dzirdēs, ko lielskungs teiks!»

Irbe, pārsteigts par tādu stigas dzīšanu, vaimanāja: «Vai

pasaule, grēku pasaule! Lūk, tāda jau viņa ir! Dari tu viņai
labu, bet viņa tev atkožas kā suns! Cik tur nu vajadzēja, jā-
saka, plaukstas platumu tik padzīt uz Prātiņa pusi, tad pirts
būtu man! Vai tevi toreiz par velti baroju? Domā gan, ka

sievai viegli bija tev sagādāt, ko raust iekšā, — ne olu ne-

bija pašai mājā, bija vai kājas jānoskrien, kamēr olas vien

sameklēja, un jgnokauj gailis, — lai pats tevis dēļ vai ne

laika vairs nenojēdz! Re, kāds bendesmaiss! To zin dievs,
kā man toreiz par pirti arī nemaz neienāca prātā! Bet lai

nu kā, jādomā, ka lielskungs pirti spriedīs man, jo lielā puse —

trīs pakši un lāviņa, ir manā daļā — un kas gan ir pirts bez

lāvas? Jāsaka, tas pats, kas āzis bez ragiem. Lielā puse
taisnības jau tā kā tā ir manā pusē!»

Tūliņ pēc zemes izdalīšanas Irbe taisījās iet uz muižu

pie lielkunga. lešanu pie lielkunga viņš gribēja izdarīt tā, ka

Prātiņš no tā nekā nedabūtu zināt, lai nesagadītos abi reizē,

no kā Irbe stipri bijās, jo Prātiņam šķīrās valoda daudz la-

bāk nekā Irbēm un tas varētu ar savu vijīgo mēli lielkungu

pārrunāt, tā ka Irbēm nekas neiznāktu. lešana pie «kun-

giem», Irbēm bija grūts slogs. «Ko tur runāsi, ko teiksi?

Kungi jau ilgi negaida, kamēr apdomājies, vajag jau tūliņ
visam būt gatavam.» Tādēļ, uz muižu iedams, Irbe gāja lē-

nām, katru vārdu pārlikdams un sakārtodams, lai muižā viss

būtu omā, kas jārunā.
Bet aiziet uz muižu, Prātiņam neredzot, viņam neizdevās.

Prātiņa dienestniece, redzēdama, ka Irbene pati iet pie akas

ar mutes mazgājamo vannīti, noskārta, ka Irbe pats laikam

ies kur laukā. Tādēļ, ātri iesteigusies istabā pie Prātiņa, tam

steigšus paziņoja, ka šo tēvs laikam kur iešot laukā, jo pati
bijusi pie akas ar vannīti pēc ūdens. -

«Tā, tā, puis, gan zinu, kur tu iesi un kādēļ iesi! Bet, kad

tev tā pirts tik svarīga, tad man ar; nedomā, ka Prātiņš tev

padosies,» — tā Prātiņš pie sevis prātoja.
«Gan prātīgam vīram kauns nieka pirts dēļ skriet uz

muižu; bet tēvutēvu pirts, lai arī veca, — ja tā krīt Irbēm,
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tad visi teiks: lūk, Irbe noņēma Prātiņam pirti! Tādēļ kauna

dēļ vien nav jāpadodas. Griet, ienes man ar ūdeni un ziepes!»
Irbe varēja būt Prātiņam labu gabalu priekšā, bet viņa

pazīstamās lēnās gaitas dēļ uz muižu Prātiņš to tuvu pie

pašas muižas aizsniedza, tad ar nodomu gāja arī pats lēnāk,
lai Irbe būtu pirmais, kas ietu iekšā pie lielkunga, tad viņš
tam tūliņ no pakaļas, un re, kā Irbe nobītos!

Prātiņa aprēķins izdevās gluži tā, kā pats domājis. Irbe

jau bija pielaists pie lielkunga, kad sulainis arī Prātiņu pie-
teica. Arī Prātiņu tūliņ iesauca.

Kā Irbe izbijās! Vai no nāciena piekusis, vai arī no bai-

lēm pārņemts, viņš slaucīja ar svārku piedurkni no pieres
un vaigiem sviedrus. «Kāds velns Prātiņu te atpūtis!» viņš

nopūtās pie sevis.

Vēl lielskungs nebij Irbes nemaz uzrunājis, jo tam todien

bij daudz darīšanu, turklāt viņš vēl steidzās izbraukt laukā,
kā sulainis to Irbēm jau koridori bij pavēstījis.

«Tādā nereizē!» Irbe nopūtās klusām.

Drīz lielskungs agrāk pieteiktos runātājus bij atlaidis; nu

viņš griezās pie Irbes, teikdams:

«Ko gribi?»

«Cienīgs, žēlīgs lielskungs, es atnācu pie jums.» Te viņš,
uzskatīdams lielkunga steidzīgo izturēšanos un Prātiņu, kas

sāņš pie sevis smējās, pavisam sajuka.
«To redzu, ko tālāk?» lielskungs stiprākā balsī runāja.
«Cienīgs, žēlīgs lielskungs, barona lielskungs (Irbe pār-

laboja), gribēju ar jums runāt — »

«Tad runā jel!» lielskungs uzbrēca. «Man nav daudz

laika.»

«Cienīgs, žēlīgs lielskungs, mēs ar Prātiņu līdz šim pē-
rušies vienā pirtī — »

«Vai es jums liedzu arī uz priekšu kopā pērties?» liels-

kungs tam gandrīz dusmās uzkliedza.

«Cienīgs, žēlīgs lielskungs, bet nu es vairs negribu ar

viņu pērties kopā.»
«Tā, tu negribi, — līdz šim tu pēries un nu vairs negribi,

ko tad tu gribi? teic, teic, teic!» lielskungs tagad īstenās

dusmās uzkliedza.

Irbe no tā pavisam sastinga kā miets, mute palika plaši

vaļā, bet, cik ļoti arī pūlējās pa vaļējo muti kādu vārdu izva-

dīt laukā, tomēr nenāca ne skaņa. Viņam gāja kā grūtā sapnī,
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kur roku vai kāju grib kustināt, bet nekust, grib runāt vai

kliegt, bet mēle kā piesieta.
«No tevis nedzirdu nekādas skaidrības,» lielskungs teica,

tad, pret Prātiņu griezies, tam jautāja: «Un tu, Prātiņ, ko

tu teiksi?»

«Es, lielskungs, izteikšu savu lietu īsi.

Kad nu Irbe reiz iesācis par pirti runāt, tad es to runu

pabeigšu. Labi zinādams, ka Irbe pirts dēļ nāks pie lielkunga
runāt, bet ka valoda viņam lāgā nevedas, nācu es ar pie liel-

kunga un nu gribu viņa vietā lielamkungam to lietu iz-

skaidrot.»

Irbe, to dzirdēdams, pagrieza greizas acis uz Prātiņu.

«Redziet, lielskungs, mērnieks ir dzinis stigu taisni pār
mūsu pirti, bet tā, ka durvis, kur ieiet, un krāsns, ko kuri-

nāt, ir manā daļā.»
«Un trīs pakši un lāva manā robežā,» Irbe pielika, kam

caur Prātiņa lietas izskaidrojumu valoda atstinga.
«Pagaid, pagaid,» lielskungs uzsauca.

«Tad nu es domāju,» Prātiņš atkal iesāka, «ka Irbe tādēļ
nāca pie lielkunga, gribēdams zināt, — vai viņam tā pirts
to triju pakšu un tās lāvas dēļ vienam pašam piekritīšot?»

«īsti tā, īsti tā!» Irbe apstiprināja.
«Pagaid, kamēr tev prasa,» lielskungs to apsauca.
«Tad nu es, lielskungs, domāju tā: kad jau mērnieku

kungi manā robežā likuši to krāsni, jo ar lāvu vien bez sil-

tuma cilvēks nevar pērties, un likuši arī tās durvis (Prātiņš uz-

svēra to vārdu «durvis»), tad pirts acīm redzot krīt man.

Un pa durvīm es Irbes iekšā nelaižu, ja var, lai kāpj pa

jumtu iekšā.»

«To redzēsim, kam pirts piederēs,» lielskungs teica, kas

caur Prātiņa gaišo lietas izlikšanu bija apmierinājies un tā-

dēļ pat nedusmojās, ka Prātiņš ar savu spriedumu tam aiz-

steidzās priekšā.
«Kas to pirti uzcēlis?» viņš jautāja abiem kaimiņiem.
«Mēs nezinām,» abi ar vienu muti atbildēja.
«Tik mans tēvs stāstīja (Irbe palika drošāks), ka viņa

tēvs tai pašā pirtī esot pat piedzimis, ne tik pēries vien un

vēlāk jumtam uzlicis jaunas lubas.»

«Ko tavs tēvatēvs pie pirts darījis, ar to var ods aizskriet,
bet mans tēvatēvs tai ielicis jaunu krāsni, un vēl arī tu atmi-

nēsies (še Prātiņš no lielkunga galvu pagrieza pret Irbi),
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ka viņa sievasmāsa, tas ir, manas tēvamātes māsa, vecā

Mada, ik sestdienas to kurināja. Un ko tas apzīmē?»

«Diezgan, Prātiņ,» lielskungs teica.

«Pirts uz robežas nedrīkst palikt, tā skaidra lieta, kas nu

no jums viņu grib paturēt, tas lai otram par to atlīdzina un

lai ceļ pirti uz savas zemes.»

«Ja man Prātiņam par to pirti jāmaksā, tad es nedodu

ne rubļa,» Irbe, no bailēm pavisam atžirdzis, teica.

«Un es no savas puses nesolu ne akla petuka,» Prātiņš
noņēmās, aizmirsdams, ka nav vis tirgū, bet pie lielkunga.

«Tā, vienam tā lieta nav ne rubļa, otram ne petuka vērts,
bet man jākavē jūsu nieku dēļ laiks!» lielskungs, bargs pa-

licis, runāja. «Ja tā negribiet, tad plēsiet pirti nost un daliet

baļķu? un visu.»

«Lielskungs, tas ir taisni,» Prātiņš sprieda, kura robežā

bija mazākā daļa no pirts.
«Cienīgs, žēlīgs lielskungs, tā tēvutēvu pirts, viņa stāvē-

jusi jau tik ilgi, lai nu stāv vēl arī uz priekšu, kamēr pati
sakrīt,» Irbe sprieda.

«Tu runā kā bērns! Izmaksāt tu negribi, noplēst tu ne-

gribi, vai zini, kā priekšā tu stāvi?»

«Cienīgs, — žēlīgs...» (Irbe nedabūja izrunāt.)
«Vēlreiz jums saku, izlīgstiet paši, bet, tiklīdz ko es dzir-

dēšu jūsu starpā strīdi, es tūliņ pirti likšu noārdīt. Eita

māfā!»
Prātiņš, redzēdams tādu galu, jau bija pie durvīm, kad

Irbe vēl grābstījās lielkungam pēc rokas, bet to viņam neiz-

devās satvert, bija jāapmierinās, piedurkni nobučojušam.
Arā iznākuši, abi kaimiņi sastapās. Viņi sāka viens otrā

skatīties, Prātiņš pirmais sāka smīnēt, vēlāk arī Irbe darīja

viņa priekšzīmei pakaļ, bet šī smaidīšana izrādīja mazāk

prieku nekā kaunēšanos. Prātiņš pirmais iesāka valodu:

«Tik gudrs nācis, tik gudrs nenācis! Kam tev bij jāskrien
pie lielkunga, vai nevarēji papriekš runāt ar mani?»

«Un kas tad tu par lielkungu?»
«Lielskungs vai mazkungs, bet nu jārunā vien būs ar

mani.»

«Bet kādēļ tad tu ar skrēji pie lielkunga?» Irbe jautāja.
«Es jau nācu tev par izrunātāju, tīri tāpat no mīlestības

kā jau laikam tuvākam un kaimiņam.»
«Tad ta izrunātājs! It kā man tāda vajadzētu?»
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«Ak, vai tad nevajadzēja vis? Nu, kā tad tu tiktu lietā?

Tālāk jau tu netiki kā līdz «cienīgs, žēlīgs lielskungs», kurus

iemācījies kā pātarus, precībās braukdams. Ja nebūtu manis,

tad turpat ar būtu jāsaka «amen».»

Irbe neatbildēja uz šiem Prātiņa vārdiem, bet gāja klusu

tālāk. Arī Prātiņš apklusa. Tā abi kaimiņi, kas agrāk valodu

nekad nevarēja izbeigt, tagad gāja klusu kā mākoņi, kā gla-
bādami krūtīs dziļu noslēpumu. Tā viņi nonāca mājā.

Sestdiena pienāca, un šī pa paradumam jānobeidz ar pirti,
bet Prātiņu-Irbes pirts netika kurināta. Otru sestdien kāro-

šana pēc pirts abēju saimes ļaudīm palika stiprāka. Visi žēlo-

jās, ka nezinot, kas esot kaulos, kas neesot, tik to vien jūtot,
ka pirts vajagot.

Beidzot saimniekiem tak bija jāpaklausa kalpu gribai un

jāslēdz kāds nolīgums pirts dēļ. Nu būtu it vienkārši, ka at-

kal pērtos kā pērušies kopā, bet gājiens pie lielkunga bija
visu samaitājies.

Šai saeimā, ko noturēja sestdien priekš pusdienas, abi kai-

miņi nosprieda, ka kopā vairs nepērsies, kā tēvutēvi darījuši,
bet katrs par sevi ar savu saimi ik pārsestdienām, vienu reizi

viens, otru reizi otrs, lai tur nāktu svētdienas vai svētki.

Nesaderības un ienaida grauds bija izsēts, drīz tas dīga
un nesa nezāles. Šām nezālēm tik vajag drusku vien zemes,

drusku vien dot ieviesties bez ravēšanas, tad viņas aug jo ātri,

pārņemdamas un pārmākdamas visu sirds tīrumu, apslāpēda-
mas visus sen gadiem koptos un audzētos miera un mīlestī-

bas jaukos ziediņus. Drīz visa sirds ir nezāļu lauks. Kam pir-
majam jāiet pirtī, par to izmeta žerebiņas, un Irbēm bija
laime būt pirmajam.

Gan grūti bija vienu sestdienu pārlaist bez pēršanās, bija

jāizpalīdzas ar vannu vai baļļu, bet kurš tad nu būs pēdējais?
Kurš otram padosies?

Abēju kaimiņu kalpi tagad runāja, ka citkārt saticīgie
saimnieki zemes dalīšanas dēļ sanīdējušies, tā ka pirtī vairs

neejot kopā kā agrāk, bet pamīšus. -

Ja gribēja kalpi saimniekiem ietikt, tad bija vienādi kaut

kas slikts jārunā par otrējiem.

Arī citkārt mierprātīgās saimnieces ņēma daļu pie vīru

nesaderības.

Irbene zināja stāstīt, ka Prātene lāga ne maizes nejēdzot

izcept. Vienreiz .maize esot nomīcīta par mīkstu, otrreiz par
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cietu, vienreiz smaga kā glūds, otrreiz šūnaina kā švammis,
tad manot par daudz rauga garšu, tad esot tīrā mīkla, reizēm

visa saplaisājusi un garoza pirksta biezumu, reizēm neturo-

ties nemaz kopā, tad garoza atlecot, tad atkal pats kukulis iz-

plešoties kā ezers, ar vārdu teikt, nemākot un nemākot izcept
maizes. Kukuļa, kas būtu mīksts kā vilna, viņa savā laikā ne-

esot vilkusi no krāsns. Prātene atkal varēja ziņot no Irbenes,
ka tā kādreiz, gribēdama ciemiņus smalki uzņemt, vārījusi

bliņus (pankokus) skābos kāpostos. Šai anekdotei vajadzēja
raksturot Irbenes paražu ēdienu pagatavošanā.

Ja kaimiņiem bij vajadzīga šāda vai tāda lietiņa, vai tas

būtu katls vai svārpsts, stops vai piestiņa, tad, zināms, ne-

gāja meklēt viens pie otra, kaut gan skaidri zināja, ka kai-

miņš to varēja dot, bet gāja lielu ceļa gabalu uz citu ciemu.

Nesaderība kaimiņu starpā vairs citiem nebij apslēpjama.
Abi bij palikuši tik vārīgi, ka viens otram nedrīkstēja pie-

durties, un, ja kādreiz kur piedūrās, tad bij ķildas un proce-
ses (prāvas) kājās. Neviens no abiem tagad nevarēja izprast,
kā vēl tēvi un tēvutēvi, tik ilgus gadus kopā dzīvodami, va-

rējuši satikt «ar tādiem». Bet vai tad nu vieglā diena bijusi,'
nesuši un cietuši ar tāpat, sirdi pārliekuši.

Tomēr paši negribēja ne nest, ne ciest, kaut arī ar pār-
liektu sirdi.

Irbes pagalmā bij ieskrējis svešs suns, kad patlaban pati
Irbene gāja ar nesieniem uz aku. Šis riedams taisījās Irbenei

krist klāt. Pats Irbe, to redzēdams, izrauj sievai nēsīšus un

ar vienu sitienu nosit suni. Nu iet un paziņo valsts policijai,
ka šis nositis traku suni, bet ka drošības dēļ būtu jāapšauj
kaimiņu suņi, īpaši Prātiņa (Irbēm toreiz suņa nebij), kas no

trakā suņa aprieti.
Irbe dabū vēl pusrubli par trakā suņa nosišanu un aprak-

šanu. Prātiņš aiz dusmām un žēlabām dēļ tik labiem suņiem

nezin, ko iesākt.

Bet kur tad Irbe tā domāto trako suni bij ieracis?

Nekur citur kā Prātiņa robežā. Pavasarī, kad sniegs noku-

sis (tas notikums bij ziemā), Prātiņš redz, ka vārnas un ža-

gatas pūļu pūļiem griežas ap kādu vietu viņa tīrumā, 'iet lū-

kot, bet jūt nāsīs nejauku smaku. Sāk domāt un taujāt, un,

lūk, Irbe ieracis sniega un sasalušās zemes dēļ tīri sekli

ziemā nosisto suni tai pašā vietā viņa tīrumā.

Prātiņš Irbi sūdz pie tiesas. Tiesa Irbēm nospriež naudas
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sodu. Tagad Irbeni reize žēloties dēļ soda naudas un dusmo-

ties uz Prātiņa. Bet viņš apmierinājās ar to, ka uz priekšu
varbūt viņam izdosies kaut kur ķert Prātiņu un tā atlī-

dzināties.

Ilgi viņam nav jāgaida. Patlaban sējas laiks, kad Irbe no-'

ķīlā Prātiņa zirgus savā pļavā, no kuriem viens bij iegājis
arī tuvējā āboliņa tīrumā.

Prātiņam ne vārda nesacīdams, Irbe ieved visus trīs kai-

miņa darba zirgus it klusiņām savā stallī. Prātiņš meklē,
meklē zirgus, bet zirgu nekur. Pa pēdām tos sadzen Irbes

sētā un noprot, kādēļ Irbe būs tā darījis. Bet nu jau ir saule

pāri launaga laikā, un Prātiņš vēl nav dzinis ne vagas, jo
visu rītu un brokastlaiku bij nomeklējies zirgu. Tagad gan

zirgus atradis, bet Irbe tos nedod viņam rokā, pirms aizmak-

sājis viņam par katru zirgu rubli ķīlu naudas.

Nevarēdams darbam zirgus citādi dabūt, Prātiņš arī velk

trīsrubļu gabalu no ķešas un saņem zirgus, bet, noskaities

par tādu Irbes plēsonību un nelietību, to atkal sūdz pie tiesas,
žēlodamies par to, ka sējas laikā, kur viena pati stunda tik

dārga, Irbe šim nokavējis veselu dienu trīs zirgus un turklāt

vēl nelikumīgi no šā plēsis ķīlu naudu, kas tam nemaz nepie-

nācies. Ja bijusi padarīta skāde, tad priekš tam jau ieceltas

tiesas, un šim tak arī vēl esot manta, ar ko padarīto skādi at-

līdzināt.

Irbēm šoreiz atkal nelaimējās: par zirgu aizkavējumu no

darba tam bija jāaizmaksā Prātiņam divtik, kā pats izplēsis
no Prātiņa.

Irbe no dabas bija rāms vīrs, bet ienaids tam bija pārņē-
mis sirdi tā, ka mierīga lietas aplūkošana un savu tiesību no-

svēršana viņam gluži bija zudusi. Še klāt nāca vēl tas ap-

stāklis, ka Irbe no pasaules un ļaužu sadzīves maz ko bija

redzējis un maz ko prata. To varēja manīt gandrīz pie visām

ķildām ar Prātiņu.
Pēc šā ķīlājuma Prātiņš nekā vairāk nevēlējās kā Irbēm

to atdarīt, jo «vai tad tu tīri kā eņģelis nodzīvosi,» viņš mē-

dza teikt, «vai tavi kustoņi man nekur nepiedursies? To re-

dzēsim!»

Kā jau minēts, Prātiņa un Irbes ēkas bija ļoti tuvu kopā;
tā tas bija arī ar dārziem.

Irbes pagalmam līdzās bija Prātiņa dārzs, kurā tas bija

iesējis agros miežus. Nu bija Irbenei diezgan negala aizsar-
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gāt vistas no Prātiņa miežiem. Bet, lai arī kā pūlējās, tomēr

neizdevās pilnīgi vistas un cāļus nosargāt.
Nav ilgi jāgaida, kad Prātiņš redz, ka Irbes gailis, šis

stundu rādītājs, iet ar visu savu saimi kā kāds ģimenes tēvs

jeb, labāk sakot, kā smalks kavalieris ar dāmu pulku uz pat-
laban kā uzdīgušiem dārza miežiem. Drīz viss pulks ir miežos

un sāk tik apskatīties pēc graudiem. Un gailim, kavalierim,

sava loģika, — tas domā: grauds paliek grauds, vienalga,
vai tas Irbes vai Prātiņa.

Savu saimi vedinādams, viņš savām pavadonēm ar īstenu

kavaliera uzmanību, kā liekas, uzbilst: «Lūgtu, cienījamās
kundzes un jaunkundzes, nekaunieties nekā, ņemiet tik

priekšā; domājieties, it kā būtu mājā!»
«Pateicamies, gaiļa kungs, par jūsu laipnību, jūs tiešām

pret mums pārāk uzmanīgi.»
«Te, cienījamā perētājas kundze, jums it skaisti graudiņi,

kas jūsu mazajiem gardi smēķēs.»
«Gauži pateicos.»
«Un jūs, manas jaunkundzes, nupat, man klāt pienākot,

savās sarunās apklusāt. Vai drīkstētu jautāt, kādēļ?»

«Lūgtu, lūgtu, gaiļa kungs, nedomājat, ka mums kādi no-

slēpumi, kurus jūs nedrīkstiet zināt.»

«Man tiešām tā izrādījās, jaunkundze, jo kādēļ citādi jūs,

man klāt pienākot, apklustu?»
«Nebūt ne, gaiļa kungs, iemesls bija it vienkāršs: mums

pietrūka vielas.»

«Tā?» gailis iesaucās. «Atļaujiet, ka gādāju par šā trū-

kuma novēršanu.»

Jaunkundzes palocījās kā par pateicību.
.«Jūs gauži galanti!» pirmā jaunkundze teica.

Kavalieris, graciozi pret šo palocījies, griezās pret kādu

citu jaunkundzi, pirmējās kuzini, to uzrunādams:

«Jūs šorīt nekā nebaudāt, kā rādās, jums vāja apetite, vai

jums kas kait?»

«Pateicos, nekas! Tik vien man bija nemierīga nakts!»

«Tā?» kavalieris reizē ar dāmām iesaucās. «Vai drīkstētu

zināt, kādēļ?»
«Bet gaiļa kungs, kā gan jūs mūs varat aizmirst?» kada

vecāka kundze, kam meita arī bija jaunkundžu starpā, kava-

lierim pārmeta.
«Lūgtu, piedodiet, nebiju jūs aizmirsis, tik —!!»
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Kavalieris nedabūja savas atvainošanās izteikt, kad liels

smilšu klucis kā sprāgstoša granāta nokrita viņam pie kājām
un sadrupa gabalos, caur ko visa «gesellschafte» izbijusies
laidās lapās. Pats «kungs un pavēlnieks» gan raudzīja bārda-

mies miera traucētāju, Prātiņa gana puiku, norāt, bet šis, pa-
balstīdamies uz to, ka pats saimnieks to sūtījis vistas nodzīt

no miežiem, neklausījās uz kavaliera «bauerķerli» un «rupjo
tēviņu», bet laida tam vēl otru tādu granātu. Tur, zināms,

pašam drošajam zustu dūša: tādēļ mūsu kavalieris devās sa-

vām «dāmām» pakaļ.
Pēc brītiņa, kad gana puika bija no miežiem aizgājis,

gaiļa tēvs apsprieda, vai nevarētu vēlreiz mēģināt iziet «za-

ļumos».
Kā domāts, tā darīts.

Prātiņš redz atkal no sava loga, ka viss tas pats pulks
nāk otrreiz viņa miežos. «Cik ilgi tā dzīsi nost, tad jau tev

gans Irbes vistām vien jātur; pag, lūkošu tavu «pulksteni»
reiz uzkārt savā kūtsaugšā! Peksi, atnes no piedarba pāra
vīkšķus pakulu! — Lai nu gan šoreiz ir tik vien gailis, bet:

labāk zīle rokā nekā mednis kokā.»

Gana puika Peksis atnāk no piedarba ar pakulām. Prā-

tiņš no tām iztaisa divus «laso» un tad, pie miežiem piestā-
jies, gaida, kamēr Irbes laika mērotājs pienāk tuvāk. Tiklīdz

tas ir droši pa sviedienam, viņš laiž savu pirmo «laso», un,

re, laime necerēta: gailis satinas kājās un nu peras, kā jau
laikam gailis pa pakulām. «A, saimnieks nu man rokā, ko

saime viena izdarīs?» Prātiņš pie sevis priecājās un nesa

gūstīto ienaidnieku, kā jau solījies, uz kūtsaugšu, kas ir vis-

tālākā ēka no Irbes robeža.

Mērodams laiku pēc gaiļa dziedāšanas, Irbe ikreiz pamo-

dās zināmos gaiļu laikos. Bet kā viņš brīnojās, kad gaiļa visu

nakti nedzirdēja dziedot. «Vai nu, ellē, vanags to būs aizne-

sis»o viņš teica, bet, rītā ieraudzīdams vistas arī bez «saim-

nieka» Prātiņa miežos, Irbe noskārta, kur gailis būs.

Arī Peksis, nevarēdams tādas slavenas uzvaras apslēpt,
bij Irbēs izpaudis, ka gailis esot uz šo. kūtsaugšas piesiets pie
vienas kājas, lai neaizskrietu.

Irbe ienāk pie Prātiņa.
«Labrīt!» Irbe bildina, kaut gan, saskaities būdams, viņš

Prātiņam labāk nemaz nebūtu devis labrīta, bet. lai nu kā,
valoda tak ar to bij iesākta.
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«Nezinu, vai «labrīt» vai «labdien», man pulkstens jau
rāda pusdienu, bet kā nu tu arī vari zināt, jo tev jau nav

pulksteņa.»
Tas Irbi sakaitināja.
«Ko tu saki? Man nav pulksteņa? Man ir gan pulkstens,

labāks nekā tavs ar bumbām un skrituļiem, tik neaiztiec tu

mana pulksteņa!»
«Bet kam tad tu turi tādu pulksteni, kas nāk manos mie-

žos?» Prātiņš zoboja.
«Atdod man gaili, neniekojies!»
«Samaksā papriekš rubli, tad dabūsi!»

«Tā?»

«Jā, tā.»

«Un tu bez rubļa nedosi?»

«Nedošu!»

«Tad redzēsim!»

«Redzēsim ar!» Prātiņš lēni noteica.

Ar to Irbe, zils un sarkans no dusmām, devās pa Prātiņa
durvīm laukā.

«Ko lai ar tādu iesāk?» Irbe domāja. «Ar labu jau viņš

gaiļa nedos, un rubli par gaili!? Kas to būtu dzirdējis? Tā

skāde jau ar nemaz nav rubļa vērts, un gailis arī nav zirgs.»
Irbe nopietnībā domāja gaiļa dēļ celt prāvu kājās un tādēļ

lika ieslodzīt visas vistas, lai Prātiņš par tālāku skādi neva-

rētu žēloties.

Gūstītais laika pravietis vēl kādas dienas Irbēm par lielu

lielajām dusmām karājās Prātiņa kūtsaugšā, kamēr tas vai

nu gluži pats no sevis, vai arī ar Pekša piepalīdzību, ko da-

rīja saimnieka uzdevumā, bij kļuvis brīvībā un tūliņ uz pēdām
steidzies pie savējām, un jādomā, ka šās viņa dēļ gauži bija

nobēdājušās.
Irbe tādēļ proceses domas meta pie malas, un Prātiņš, tas

tak arī vairāk nekā negribēja kā tik Irbi pakaitināt, jo savu

nodomu — Irbes vistas atturēt no miežiem — tas bija

panācis.

Kaimiņš Irbe visos šais gadījumos bija nācis pie atzīša-

nas, ka savus uzbrukumus pret Prātiņu iesācis aizvien greizi
un tādēļ nebija jābrīnās, ka Prātiņam krita virsroka. Bet tas

viņu padarīja jo stūrgalvīgāku, tā ka tas negribēja atkāpties
ne par pēdas platumu.
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Tas it īpaši parādījās pie ērbeģa celšanas. Irbes līdzšinī-

gais dzīvoklis bija stāvējis savu laiku, ilgāk tas vairs neva-

rēja, un tiešām nevarēja arī prasīt, lai tas stāvētu vēl ilgāk,
jo viss jau sāka sakrist. Zināms, te vajadzēja taisīt jaunu.

Nu gan jādomā, ka Irbe pastāvoša ienaida dēļ ar Prātiņu

jauno ērbeģi cels tālāk nost no Prātiņa robežas, bet — lika

drusku pagaidīt. «Ja ceļu tālāk nost,» Irbe sprieda, «tad visi

teiks: redz, kā Irbēm no Prātiņa bailes, sāk jau, vīrs, mukt.

Bet es tev parādīšu, ka nebīstos vis no tevis. Gan es tev no-

sēdīšos pie deguna!»
Un nosēdās arī. Jaunais ērbeģis pacēlās ja daudz trīs so-

lus no Prātiņa dārza. Lielā daļa logu bija uz Prātiņa pusi, jo
Irbe domāja: «Te jauks izskats uz Prātiņa zaļumiem.» Jaunā

ēka bija ietaisīta vairāk istabām, visas pēc jaunlaiku gara.

Netrūka tagad pat ne sienas pulksteņa, ne arī glāžu kastes

kā Prātiņam, jo Irbe bija gaiļa dēļ izcietis diezgan zobošanas.

Prātiņam tādi Irbes darbi, zināms, riebtin rieba, bet viņš
te nevarēja sacīt ne vārda, jo katram jau uz savas zemes

(abi pa tam jau bija palikuši gruntnieki) ir brīv celt, ko grib,
un darīt, ko grib.

Rudenī, protams, Irbes jaunais ērbeģis tika iedzerts,

Ziemā, labā ceļa laikā, Prātiņš ar puišiem sāka ik dienas

braukt mežā un, redzēdams, ka viens pats ar sevi netiks galā,

iztaisīja vēl lielu talku. Talcinieki sabrauca un nu veda ko veda

no meža: pusbaļķus, asis pustrešas garumā, bez tam vēl ga-

rus stabus, collu deviņi vai desmit resnus.

Irbe brīnumu nevarēja izbrīnoties, ko Prātiņš gan ar tik

īsiem baļķiem darīs. Kā likās, viņš paredzēja ko ļaunu.
Pavasaris pienāca. Sniegs nokusa, zeme izlaidās. Nu Prā-

tiņš sāka rakt stabus un celt milzum augstu sētu, pustrešas
asis augstumā, taisni uz sava robeža malas, pretim Irbes jau-

najam ērbeģim.
Kā nu Irbe satrūkās, ieskatīdams, cik negudri darījis, ēr-

beģi celdams tik tuvu!

Gaišie istabas logi aptumsa, iedzīvotāji saules visu dienu

neredzēja, — tik vakarā, rietēt laizdamās, tā īsu brītiņu pa

otras puses logiem iespīdēja istabā. Ziemu cauru dienu, īpaši

apmākušās dienās, Irbēm ērbeģī bija pilnīga krēsla. Turklāt

vēl bija beidzamais posts ar sniega rakšanu un šķipelēšanu,

jo starp ērbeģi un Prātiņa milzu sētu sadzinās brīnum augsti

kupeņi.
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Ļaudis nevarēja nosveikties un nobrīnoties par tādiem

Prātiņa brīnuma darbiem. «Lūk nu, nomirtu un neredzētu

tāda brīnuma!» vecie teica. Kas vien nebija redzējis, tas iz-

devīgā brīdī gāja skatīties Prātiņa sētā, kura visai valstij bija

palikusi par astoto pasaules brīnumu.

Irbe ar šo sētas lietu bija pavisam satriekts. Prātiņš viņu
atkal bija uzvarējis. Ja vēl Irbe tam žēlodamies ievaicājās,
kam šim vajadzējis tik augstas sētas, tad Prātiņš aizbildinā-

jās ar to, lai šā, tas ir, Irbes cāļi nevarētu pāri lēkt, kaut gan

Irbes cāļi pēc gaiļa sagūstījuma tam it nekādas skādes nebija

darījuši. Neko darīt, vai smejies vai raudi: sēta bija un pa-

lika, jo uz savas zemes katram brīv darīt, ko grib — — un

šoreiz bija Prātiņa reize.

Tā šis ķīniešu mūris stāvēja, un, cikreiz to uzskatīja, tik

tas atgādināja šķelšanu starp abiem kaimiņiem. Tāds pats
mūris bija arī izcēlies starp abēju sirdīm, tā ka vairs neviens

labs vārds, neviena laba doma nevarēja tikt pāri pie otra.

Bet šis šķīrējs mūris nedrīkstēja pastāvēt, tam bija jāsabrūk,
tik tiešām kā debesis dēsta mieru un posta ienaidu.

Un viņš arī sabruka.

Varēja būt jūlija beidzamās dienās. Prātiņš bija aizgājis
uz tīrumu rudzu pļāvējus aplūkot; atpakaļ nākdams, tas gāja
pa celiņu gar pirti un redzēja, kā Irbes trīs gadu puisēns, ma-

zais Dāvēns, pārrāpās pār pirts slieksni un tad iegāja pirtī.
«Laikam tur meklē pakrēšļa,» Prātiņš domāja. «Bet, tu mīļais

dievs, kā viņš tos tēvu ļaunumus piemeklē pie bērniem: lūk,
Irbēm tagad nemaz nav kārta iet pirtī, bet viņš, kā jau tēva

dabā, lien tev par spīti vēl tur iekšā. Tik mazs bērns un tā

jau tēva grēku pārņemts! Manis dēļ lai jau ar iet!» Tā klusām

runādams, Prātiņš iegāja savā istabā un, no karsta gaisa no-

guris un nosvīdis, atvilkās un likās gultā.
Bija tiešām nepanesami karsts un spiedīgs gaiss. Neva-

jadzēja nemaz būt strādājušam, kad sviedri paši no sevis tik

lija vien, tik lija vien. Odi baru bariem sijājās gaisā. Bezde-

līgas, nemierīgi čurinādamas, steidzīgi skrēja no perēkļiem,
tad, zemu laizdamās, ātri devās atkal atpakaļ; tad atkal no

jauna no perēkļiem ārā, skraida jo nemierīgāki šurp un turp
un atkal atpakaļ. Viss jūtas kā noguris un tak kā nemierīgs,
kā neapmierināts .. . Drīz apvāršņa pamalā debeši sāka cilā-

ties un tad kā kūsēdami kūsēt uz augšu. Cik tumši, cik melni

tie bija! Un cik ātri tie apmāca sauli. Kokiem palika bail, tie
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apstājās locīties, lapiņas rima kustēt, pat apse bija mierā. Vē-

jiņš izzuda. Smags karstums spiestin spieda. Tad šausmīgs
klusums!

...

Ko daba gaida tādā klusumā? — — Un tālumā atskan

dobjš rūciens kā aizkaitināta balss. Par lāgu otrs un trešs,

bet dobjāki un bargāki, jo tuvāk nāk šī balss. Bāršanās pa-
liek aizvien stiprāka, aizvien niknāka. Te gaišs zibsnis, tad

spēcīgs spēriens kā nikns lāsts, ko izgrūdis dusmās aizkaiti-

nātais kaimiņš, — lūk, tagad viņš bārdamies steidzas tuvāk

to, kas viņu aizkaitinājis, pārmācīt! Lāsts nāk uz lāsta, viņš

steigtin steidzas, jau dzird viņu skrienot elsojam... Vējš,

pieaudzis par vētru, kauc, — koki, līdz zemei liekdamies, iz-

šalc viņa iekšķīgās dusmas ... Vai! kad viņš būs tuvumā!!
..

.
Un zibšņi krustām, zibšņi šķērsām, spēriens uz spēriena,

ka zeme zem kājām līgojas
...

Prātiņš gultā nežēlīgi svīst, grozās no vieniem sāniem uz

otriem, — mušas tik nejaukas, tās kož tik sāpīgi, ka tīri vai

jākliedz. Viņš pamostas. Vai ārā pērkons? Viņš iziet uz lie-

veņa. Te zibšņi uz zibšņiem un rūcieni tādi, it kā debesis

bruktu kopā, — lietus gāž kā spaiņiem.
Bet Irbēs dzird klaigājam un saukājam: «Dāvīt, Dāvīt! At-

saucies jel, Dāvīt! — Kur tu esi, Dāvīt, dēliņ?» ...
Vai nu ar miegu, vai arī aiz pērkona Prātiņš nesadzird šo

kliedzienu, šo saucienu. Viņš stāv kā apstulbis šai dabas va-

renumā. Pērkoņa troksnis veidu veldamies aizveļas gar de-

bess pamalām. Nu atkal klusums, — tik nemitīgā lietus

gāšana ...
Tad vārīgs zibsnis. Prātiņš nokrustas. Nu nāk vēl vārī-

gāks spēriens, ka visa zeme nodreb zem kājām. Un tūliņ arī

ceļas dūmi no pirts. Tur iesperts, tiešām iesperts. Pērkoņtēva
lāsts ķēris pirti! Viņa zibošais lāsts sadragājis vecu laiku

māņus, senu laiku ienaida perēkli! ...

Kā pats gaišais zibsnis viņam iešaujas prātā Irbes pui-
sēns. Skriešus viņš dodas uz degošo pirti. Steigšus pa durvīm

iekšā un tikpat ātri atkal laukā, bet vairs ne viens: uz rokām

tam Irbes Dāvītis. Puisēns sveiks un-vesels. Tas platām acīm

skatās, — kā klēpī ir?

Drīz pieskrien puisēna tēvs, tad viņa māte. Prātiņš pui-
sēnu noliek Irbes rokās. Kā Irbe pārņemts, kā iekustināts vi-

sos dvēseles dziļumos! «Prātiņ, mīļo Prātiņ, tu tiešām labāks

nekā es. Kā —,— tev lai — pateicu?»



Runāt viņš vairs nespēj, tik satver kaimiņa roku un spiež
to cieši jo cieši. Asaras spiežas acīs kā gaiši, mirdzoši kris-

tāla pilieni, izplūduši no cietā klintī apslēpta avotiņa, bet,

reiz ceļu atraduši, tie pil jo bagātāki, tie tek — un asaru

strāva līst Irbēm iz acīm... arī Prātiņš nespēj vairs turēties,

nekaunas ir viņš asaru. Saimnieces, nostājušās aiz saimnie-

kiem, nemāk aiz pilnas sirds runāt; abas tik mīlinās ap iz-

glābto bērnu.

Pērkons rūc tāpat, lietus plīkš zemē, — bet no šo cil-

vēku sirdīm paceļas dziesma pret debesīm, līksmības un

miera dziesma, tik dziļa, tik jausmīga, kā tā tik reti vien

plūst no cilvēka krūts.

Kalpi un tuvējo ciemu ļaudis ir sapulcējušies uz dzēšanu,

tie stāv un brīnās par to, ko redz. Neviena nav, kas sāktu

dzēst, kas sāktu pirmais jel kustēties, jel runāt. Un kādēļ arī

dzēst? Paši īpašnieki par viņu nekā nebēdā, tik ļauj tai degt.
Briesmu te nav nekādu, jo pati pirts stāv atstatu un vējš nes

dūmus un liesmu no citām ēkām nost. Ko te lai dzēsēji dara?

Baļķis iekrīt pēc baļķa un pārvēršas drīz oglēs. Kaimiņi

mierīgi noskatās, kā iznīkst pirts atliekas; — lai nīkst; viņu
mieram nu nekas nestāvēs ceļā.

Lietus pāriet, saulīte noskaidrojas, tā spīd tik silti, kā ga-

diem nav spīdējusi; tā spīd kaimiņu sirdīs un silda tās ar

savu mīļo siltumu. No pirts paceļas kūpošs dūmu stabs, iz-

gaisdams debess zilumā, līdz ar dūmiem izgaist arī senatnes

nemiera un naida atmiņas. Kaimiņi noiet katrs savā sētā, bet

līdz nes dārgumu, ko atraduši pirts pelnos: mieru un sa-

derību.

Pirts bij nozudusi, tur bija tik vairs gruveši. «Bet jauna
dzīve zeļ no gruvešiem.» Šie dziesminieka vārdi piepildījās
arī pie abiem kaimiņiem. No pirts gruvešiem tiešām zēla

jauna dzīve, mierīga un saderīga. Kaimiņi bij mācījušies, ka

miers un saticība nekrīt no gaisa zemē, tie arī ir grūti kop-
jami un audzējami. Bet, jo grūtākas pūles, jo skaistāks zieds

un auglis. Šās pūles ir pacietība, panesība un lēnprātība. Bet

viņas nav veltīgas. Viņu auglis ir miers. Un, kur miers, tur

labklājība un laime.

1884.
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A tminos, reiz kādā godā, ja nemaldos, kāzās, izcēlās stipras
vārdu cīņas par to, kam esot grūtāk, vai dēlu tēviem vai

meitu tēviem. Atminos arī, ka šīs cīņas vilkās ilgi ilgi, pildīja,
tā sakot, gandrīz visu vakaru, kļūdamas uz beigām ļoti trok-

šņainas un karstas. Pārrunājamais priekšmets iekustināja vi-

sus viesus tā, ka katrs, kam vien mute īstā vietā, traucās

ņemt pie viņa izspriešanas dzīvāko dalību. Turpretī tie, ku-

riem runājamais orgāns nebija tik izveicīgs, kuriem, tā sakot,

bija «grūta valoda un grūta mēle», virzās runātājiem tuvāk,

lai neviens vārds, «kam bija atrast klausītāju ausi», neietu

pazušanā. Tātad, runātāji no visām pusēm bija apstāti no

klausītājiem. Šis klausītāju pulks, kā jau minēju, nepiedalījās

pie sarunām, tomēr pēc katra svarīgāka teikuma balsoja, vai

tas pieņemams vai atmetams.

Nezinu, kāds gals sacīkstēm būtu iznācis un kad tas

būtu bijis, tik to varu pieminēt, ka drīz klāja vakariņu galdu,
kādēļ viesiem bija jāatstāj agrākie sēdekļi, un tātad šā trau-

cēkļa dēļ izjuka arī visas sacīkstes bez kāda galīga nosprie-
duma.

Cik domu un spriedumu no šā trokšņa varēju saklausīt

un saprast, to še gribu izteikt.

Dēlu tēvi sprieda, ka viņiem grūtāk, tas ir, vairāk iz-

došanu, tādēļ ka dēli arvien vairāk esot jāskolo nekā meite-
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nes, jo tās jau varot iztikt pavisam ar maz mācības; pietiekot,

ja tik protot vārīt un kādu kreklu pašūt. Bet lai nu sākot rēķi-
nāt, cik puikas maksā, tad atplētīšot gan acis platas. Lai ap-

skatot vien ceļu no pagasta skolas uz draudzes skolu, dažkārt

pat uz pilsētas skolām, ja tik vien esot iespējams, jo kara die-

nestā ar to daudz vairāk viegluma un pats laiks arī īsāks.

Kur tad nu vēl paliekot galvasnauda, kas jau tad jāmaksā,
kad puika vēl lāgā ne balsta nemākot turēt, kur iegrozīšana
un ietaisīšana paša dzīvē, kas arī maksājot labu grasi! Tad

ložu gadi un līdz ar tiem savienotās dažādās izdošanas! —

Vēl daudz citu lietu un grūtumu dēlu tēvi tika izsaukušies, tā

ka galu galā nonāca pie tā sprieduma, ka šiem div- vai trīs-

reiz tik daudz grūtumu un pūliņu nekā meitu tēviem.

Meitu tēvi no savas puses sprieda, ka lai dēlu tēvi

nemaz nesakot, ka meitas mazāk skolojamas, lai ari gluži tik

daudz ne kā zēni, — jo vai tad sievieši tāpat neesot cilvēki,
lai nu ari tiem neesot jāiet kara dienestā? Lai nepiemirstot,
ka sievietes nespēcīgākas par vīriešiem, ka tām vajagot vai-

rāk piepalīdzības un apkopšanas no vecāku puses nekā pui-
kām. Tāds puika dzīvē krītot vienādi kā kaķis uz nagiem, bet

meitene bez palīga grimstot kā ola dibenā. Un vai tad dēlu

tēvi arī zinot, cik meita maksā no sīkās adatiņas vai kniepī-
tes līdz galvas lakatiņam? Vai tad neesot grūtuma un nastas

diezgan, kad meita esot pieaugusi un precinieka neviena? Ve-

cākiem tad tā visu laiku paliekot uz kakla, un, ja tie vēl no-

mirstot bez mantas, tad nākot vecu meitu kārtā, un to tak

neviens negribēšot teikt, ka vecām meitām viegls mūžs! Vī-

rietis, lai būtu kāds būdams, lai arī vecs kā sūneklis, nekad

nepaliekot, ja vien pats negribot, bez sievas, bet sieviete, lai

arī diezin kā kārotu, paliekot dažu labu reiz bez vīra. Un die-

zin kad tie laiki atnākšot, kad sieviete varēšot uzbilst vīrieti.

Gan jau vienīgās meitas, iegātni ņemdamas, arī tagad uz-

bilstot vīrieti, bet vai tādēļ visām laimējoties?
Šai lietai arī dēlu tēvi piekrita, un tas bija vienīgais

punkts visā sacīkstē, kurā abas puses vienojās.

Šo vienprātīgi atzīto patiesību arī es iegaumēju un prā-

toju sevī, ka laikam gan šai lietā meitu tēviem grūtāks liķ-

ieris nekā dēlu tēviem, īpaši iegātņa ņēmājiem.
Viens tads meitu tevs man patlaban ienāk prata, un par

to gribu stāstīt, — par viņu un viņa iegātni — znotu.
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Silmežu Silmežam bija viena vienīga meita. Silmežu

ciems bija no pirkšanas maksāšanām gandrīz tikpat kā gluži

brīvs, arī pats Silmežs, mājas īpašnieks, protams, bija īsti tu-

rīgs saimnieks. Bija arī iecelts pagasta priekšniekos. Tātad

Silmežam bija divi lietas, kas pavairoja viņa svaru pagasta
ļaužu starpā, proti, turība un pagasta amats; šām divām īpa-
šībām pievienojās trešā klāt, proti, tā, ka Silmežs bija vis-

visādi arī krietns cilvēks.

Viņa dzimte nebija liela. Tā sastāvēja pavisam no trim

dvēselēm, no kurām tik viena bija galvasnaudas maksātāja,

proti, pats saimnieks Silmežs, vārdā Pēteris, visas mājas un

savas mazās dzimtes galva un kungs; tās divas citas bija:

viņa sieva un mājas saimniece Ilze un meita Trīne.

Tātad nu jau laimīgi būtu sadabūtas stāsta pirmās trīs

personas, kuras līdz pašām stāsta beigām paliek uz skatuves.

Bet kā tad nu paliek ar pašu stāstu? Kāds tas būs? Kāds būs

viņam gals? Vai tas beigsies arī ar precībām vai kāzām, kā

jau pa laikam rakstnieki mēdz stāstus, īpaši «jaukus stāstus»,
nobeigt? Caur dažādām sadzīves un dzīves likstām un ķibe-
lēm tie prot jaunos cilvēciņus vadīt pie laimīgām precībām
vai kāzām; tad stāsta priekškaramais krīt, un nu ir patīkamas
beigas stāstam, bet vai arī dzīvei? Par to rakstnieki pa lielā-

kai daļai cieš klusu, jo viņu uzdevums pa visu stāstu ir bi-

jis — tik saprecināt. Tātad, ja lasītājam nekas nebūtu pretī,
šim stāstam varētu sastādīt plānu pēc vecu vecās šablonas:

papriekš viss iet gludi, tad caur ko nebūt precības pavediens

sašķetinājās, sarežģījas, bet beidzot caur rakstnieka jēgu un

manību atkal viss laimīgi atšķetinājas, izdabūjot no saīgušā
tēva vai krustmātes vai arī no sarūgušās mātes vai krustmā-

tes atļaušanu — precībām un kāzām. Tomēr šis mudulis man

izliekas tik novadējies un novecojies, ka tiešām kaunos gluži

pēc tā nomērīt sava stāsta personas, kaut gan principā pil-
nīgi piekrītu domām, ka papriekš nāk plāns jeb risa, tad pati
būve, papriekš kauli, tad miesa, kā tas ir visas radības iesā-

kums, jo lai atminamies tik: papriekš bija «sānkauls», tad

pirmā sieva leva.

Tātad ar lasītāja laipno atļauju drusku novērsīšos no šā

mustura. Bet, lai lasītājs nenoskumtu, tad iepriekš jau gribu
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viņu iepriecināt ar to ziņu, ka ari manā stāstā būs kāzas —

turklāt vēl pašā rudenī; un arī lasītājs tanīs varēs līdz prie-
cāties, kad arī ne kā viesis, tad tak kā kūjinieks.

Bet nu steigšus atpakaļ uz Silmežu māju!
Silmežu Trīnei jau bija dividesmit divi gadi, bet vēl ne-

bija dzirdēts, ka jel kāds precinieks būtu pieteicies, lai nu tu-

vumnieks vai tālumnieks. Trīne bija meita kas meita. Ne

skaistā, ne neskaistā. Cilvēks bija, tā sakot, kur ne vārdam

vietas. Dažreiz tik puiši mēlgaļi par to zobojās, ka Silmežu

Trīnei esot vecmodes vārds un vecmodes (jādomā «klasisks»)

deguns. Bet vairāk tie par viņu arī nezināja teikt; galu galā
tiem tomēr bija jāsaka, ka Trīnei laba sirds un ka pati lāga
meitene.

Kādas vainas dēļ precinieks neviens Trīnei nenāca, nav

īsti zināms; tie vai nu bijās neaicināti uzdoties par iegātņiem,
vai arī neviens negribēja to vest no tēva mājas laukā, — jo
nevienam vēl nebija skaidri zināms, ko Silmežs pats domā

par še: vai tam labāki patiktu ņemt iegātni vai arī meitu

izprecināt no mājas. Ja kāds šim šinī ziņā ievaicājās,
tad Silmežs arvien mēdza atbildēt: «Vēl jau nav nekāda

vecā.» Un tiesa, Trīne arī nebij vēl nekāda vecā.

Bet laiks un zaķis nestāv uz vietas. Un kas gan tas gads
ir? Aizskrien kā putns. Trīnei pagāja drīz vien divdesmit tre-

šais un tikpat drīz vien divdesmit ceturtais gads. Viņa ienāca

divdesmit piektajā. Pēc trīs simti sešdesmit piecām dienām

no Trīnes varēja sacīt: lūk, tai jau simta ceturksnis uz mu-

guras. Tiesa kas tiesa, vīrietis nes savu gadu skaitu bez kur-

nēšanas, viņa stiprie pleci no tā nekā nejūt — un, ja vecuma

nespēks vien tam neatnes līkas muguras, tad citādi viņš stāv

vēl taisns kā svece. Ne tā ir ar sievieti, īpaši ar neprecētu jau-

navu, kas patlaban ienākusi divdesmit piektajā gadā. Šis

gadu skaits jeb, labāki sakot, šī sūrākā un grūtākā meitu

nasta, sāk spiest viņu sirdis kā smagākais un visu nepane-

samais slogs. Nebūs par daudz sacīts, ka jaunavas šai ve-

cumā nepacietīgāki un bailīgāki gaida uz precinieku nekā no-

pietni saslimis vājnieks uz bīstamo kfizes pasviešanos. Tiklīdz

kā šā gada pēdējā vakarā pulkstens sit divpadsmit — bīsta-

mais gads kā spoks ir uzlēcis uz pleciem, ievadīdams divdes-

mit piecu gadu gavilnieci «uz gaidīšanu» notiesātu meitu

šķirā, no kuras tā, pēc gadiem četriem vai pieciem pre-

cinieks nav gadījies, nāk lielajā rezerves jeb vecmeitu pulkā,
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no kura tik kada sevišķi ārkārtēja gadījuma retai vecmeitai

izdodas nākt vīra klausībā.

Jā, vecmeitas vārds nav nekāds viegli nesamais. Cik

daudz gan netiek zobots un smiets par viņu vecuma aušībām,

par viņu ģeķībām, ākstīšanos un lētticību! Varbūt arī, ka daža

laba to pelna, ka viņu izzobo, bet grūts viņu liktens ir tomēr!

Lai apdomā tik vecumu, vecuma nespēku un nevarību, kad

pati vairs nevar savām rokām nekā nopelnīt, kad nav līdzcie-

tīgu vai arī dažkārt nekādu radu, kas to pie sevis uzņem, kad

mūža pēdējās dienas jāpavada vai pat nabagu mājā, kad

velti izcerējusies sirds cita nav sasniegusi kā bāreņa vientu-

lību ... tad smiekli arī vis tik viegli nenāks.

Puse no divdesmit piektā gada Trīnei jau bija nodzīvota,
kad arī pats Silmežs meitas vīrā izdošanu nopietnāki sāka

pārdomāt. Dažu labu vakaru, pēc dienas gaitas gultā ielicies

un visas vajadzības uz rītdienu ar sievu pārrunājis, Sil-

mežs beigās smagi nopūtās. To pašu darīja arī Ilze, savas

krūtis atvieglodama. Kā varēja noprast, abiem laulātiem kā-

das lietas dēļ sirdis bija smagas.
Galu galā šis nopūtu cēlons tika atklāti pārrunāts, un va-

lodas, kā protams, bija par Trīnes precēšanos. Abi laulātie

vienprātīgi atzina, ka ilgāk tā nevar lieta vilcināties, ja

negrib, ka Trīne nāk vecmeitās. Tika nospriests gādāt par
precinieku, jo bija domājams, ka arī Trīne pēc tā sen būs

kārojusi.
Meitu no mājas dot laukā Silmežu pāram nebij pa prā-

tam, tātad atlikās tik viens ceļš — ņemt iegātni. Bet kā nu

pasaulei darīt zināmu, ka Silmežos vajadzīgs iegātnis? Caur

guberņas avīzēm un pagasta kazaku tas nebij darāms, — bet

vai tad tik vien ceļu uz Rīgu? Pietika jau ar to, ka Silmežene

iečukstēja saviem radiem, ka Trīnei būtu iegātnis vajadzīgs,
īsā laikā šī slava kā ugunsgrēks pārņēma visu pagastu.
Puiši pa svētdienām sāka noturēt mītiņus, kur sīki pārsprieda
Silmeža Trini un Silmežu ciemu. Tomēr iedrošināties vēl ne-

iedrošinājās neviens Silmežam un viņa Trīnei pieteikties par

iegātni un precinieku, bīdamies, ka varbūt neizbrāķē.
Arī Silmežs pats bijās bildināt par iegātni kādu sev patī-

kamu puisi, jo nevarēja jau zināt, vai tas pieņem uzaicinā-

jumu vai arī atstāj bildinātāju pašu kaunā. Tātad iekšzem-

nieki jeb pašu pagasta puiši pirmā galā atturējās no piesolī-
šanās, jo kur tad no citiem varētu likt acis, ja neizdotos. Tad
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jau visi ar pirkstiem uz to rādītu un teiktu: «Lūk, gribēja ar,

bet nevarēja.»
Pavisam citāds stāvoklis bija ārzemniekiem jeb ārpagasta

puišiem. Kas šiem bija par bēdu, ja ari neizdevās?! To jau

varēja izdarīt tik klusi un gudri, ka paša pagastā ne suns

nerēja. Un ko tad lielu arī varēja pamest? Patika meitai, bija

labi, — nepatika, ar nekāda lielā nelaime. Vai nu svešas mei-

tas dēļ ūdenī lēksi?!

Daudz āraviešu puišu tādēļ āvās kājas braukt pie Sil-

mežu Trīnes piedāvāties iegātņos, jo jāzin, ka iegātņu ņēmē-
jas meitas- puiši varen ātri saosta un ka šī jaukā, nāsīm un

sirdij tīkamā smarža 'aizsniedz viņu ostāmos orgānus visma-

zākais septiņu jūdžu apriņķī.
Pats pirmais, kas atbrauca, teicās nobraucis kādu pus-

simta vēršu, ceļā sacījās kādas reizes trīs pūtinājis zirgu un

tikpat reižu arī devis auzas, tā ka kulīte tagad esot pavisam
tukša un pašam trūkstot pavisam padoma, ko lai dodot zir-

gam, uz māju braucot, jo neesot nemaz domājis, ka Silmeži

būtu tik tālu.

Šis «Nr. 1.» bija vecs zēns, kam droši jau bija pāri par
četrdesmit. No auguma bija vidējs un stipri kalsnējs. Ģīmis

bija tam jau stipri grumbains, pakausis labi papliks un mati

un vaigu bārda īsti iesirmi. Lai varētu izrādīties jaunāks, bija
visas citas ģīmja daļas, izņemot vaigu bārdu, nodzinis tik

gludi, ka bārdas līduma vietas vēl bija stipri zilganas. Stāstī-

jās pats esot saimnieks, kaut gan arī tik rentnieks, — bet to

rentes vietiņu jau it labi vecais tēvs ar jaunākiem brāļiem va-

rētu valdīt, — šis tādēļ esot nodomājis iet iegātņos, jo, kā

esot dzirdējis, Silmeži esot grunts vieta un meita pati arī vēl

jauna, tad nu šim nebūtu nekas pretī, ja Silmežs to pieņemtu

par znotu. Nepiemirsa arī pieminēt, ka neesot vairs kaut kāds

jaunais, nekāds vējagrābslis, nekāds šeiksts, bet dzīvojis,
prāta gados nācis cilvēks, kas protot valdīt pats savu dzīvi,

savu ciemu un mācēšot arī prātīgi dzīvot ar savu sievu. Uz

Silmeženes jautājuma, vai šis jau varbūt pa otram lāgam ne-

esot atraitnis, iegātņa lietu maģisteris steidzās atbildēt, ka

savu mūžu neesot bijis precējies. Viņš neliedzot gan, ka par to

nebūtu domājis, esot jau dažu labu reizi vīkšies un vīkšies

precēties, tāpat kā dažu labu reizi vīkšoties un vīkšoties uz

Rīgu braukt, bet galu galā taču neaizbraucot aiz kaut kāda

kavēkļa, — tāpat šim esot gājis ar precēšanos. Varbūt, ja
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dievs būtu licis, būtu ari apprecējies, bet māte šim vēl esot

dzīva, un tātad vajadzība arī vēl neesot nekāda lielā, ja nu

māte būtu mirusi, tad nu gan ciems bez saimnieces nebūtu

varējis iztikt. Bet nu tik izdevīgā reizē kā šajā šis gan cieši

esot nolicis precēties, jo iegātņa vietas vis nestāvot ik dienas

vaļā, tās esot īpašas laimes reizes.

Šos savus projektus godājamais maģisteris izskaidroja, Trī-

nei klāt neesot. Kad šī ienāca un «iegātnis» bija noģidis, ka

laikam šī gan būšot «tā pati», viņš Trini sāka aplūkot tādām

pašām acīm, kādām tirgū mātes apskata turēšanai pērkamo

gotiņu. ■— Aplūkojis Trini no visām pusēm un nācis pie laba

sprieduma, precinieks, grumbas smaidos vilkdams, iesaucās:

«Nu, patikt tu man patīc; ja tik es vien tev tikpat labi

patīku, tad precēties varam pat šodien.»

Trīne nezināja, ko uz tādas nekaunīgas uzrunas lai atbild;

tādēļ uzmeta acis mātei.

Silmežene, kurai precinieks stipri sāka īgnēties, savaldīda-

mās no dusmām, tikko paguva izteikt:

«Ciemiņš gān laikam būs braucis tik vietraugos, nevis pre-
ciniekos.»

«Ko nu, māt, liegties,» «ciemiņš» teica, «braucu vietrau-

gos, braucu preciniekos ar, jo vai tad nu māja bez meitas

dabūjama?!»

Silmežene vairs nevarēja izturēt, jāsaka, tā gandrīz plīsa
aiz dusmām un uzbrēca «ciemiņam»:

«Tad ta būšot precinieks, izdilis kā nāve, tīri kauli un

āda! Tāds grib manu meitu precēt! Stājies jel, pagāns, viņai
līdzās un-aplūko sevi un viņu! Kāds tu izskaties, kāda viņa!
Ak kauns, ak kauns! tāds nāk par precinieku? Kamēr tādu

sienāzi uzbaro par cilvēku, cik pavalgas un putraimu tur nav

jāliek klāt?! Raisi vien labāk savu kaķēnu (par kaķēnu Silme-

žene sauca «ciemiņa» zirgu) no staba vaļā un brauc, no ku-

rienes nācis!»

«Nekā, ciemiņ, nekā!» arī Silmežs teica no savas puses
vārdu, «brauciet vien labāk uz māju; mūsu meita priekš jums

par jaunu, un jūs priekš viņas par vecu, — meklējiet labāk

sev cilvēka vairāk pēc mēra.»

Un, nedabūjis lāgā ne ardievoties, nedz arī izlūgties sa-

vam «kaķīšam» auzu mājas ceļam, «Nr. 1.» devās pa durvīm

laukā un steigšus «aizkaķoja».
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Silmežu familijā bija kā zibens iespēris. Visi trīs sēdēja
kā mēmi. Dusmas, īgnums, kā arī kauns sēja visiem mēles.

Likās, it kā visi domātu vienas domas, proti, tās: ka bija ap-
lam izlaist vēsti par iegātņa ņemšanu. Bet vai nu izlietu ūdeni

sasmelsi? Silmežs un Silmežene sprieda sevī visiem tādiem

nepatīkamiem preciniekiem dot biedinātāju priekšzīmi, kāda šī

pie «Nr. 1.» bijusi.

«Piesmerdējis, pagāns, istabu pilnu ar trānu!» Silmežene

teica, no pirmām dusmām atņēmusies, «laikam gan veselu

stopu salēja uz saviem veciem zābakiem.»

Un, durvis aizcirtusi, viņa aši izgāja lauka, atstādama tevu

ar meitu vienus.

Arī starp tēvu un meitu valoda nekādi nevedās; Trīnei pa-
lika it kā nelabi no tādas klusuciešanas, arī viņa izgāja par

brītiņu no istabas. Palicis viens, Silmežs domāja un domāja,
kāda gan nebūs visa garā precinieku rinda, kura šodien ar

«pirmo numuru» bij iesākusies. Ja visi no gaidāmiem precinie-
kiem būtu tādi paši, kāds šis pirmais eksemplārs, tad nu gan
būtu bijis gudrāk, ja aizliktu visiem ceļā aizkārtnes, bet va-

rēja jau arī un vajadzēja nākt no labākiem. Tādēļ bij jāļauj,
lai lieta iet savu ceļu.

Nedēļu vēlāk atbrauca jauns precinieks jeb «Nr. 2.». Tas

bij pavisam citāds kukainis. Bij jauns un pieņēmīgs no seja;
iejūgs bij arī citāds nekā pirmajam. Silmeženei gandrīz bij

bailes, ka jaunais zirgs, kājām zemes kašādams, neizlauž

staba, pie kura ciemiņi mēdza piesiet zirgus. Bet pats pre-
cinieks pēc valodas un uzvešanās Silmežos nevienam nepa-

tika, — bija gatavs vējagrābslis un šeiksts, kāds pirmais
teicās neesot. Arī šis uz laiku laikiem no Silmežiem tika iz-

raidīts.

«Nr. 3.» iebrauca dienas trīs vēlāk. Šis bija pusmūža cil-

vēks, pēc sava amata seglenieks. leteikdamies par derīgu

iegātni, viņš nepiemirsa aizrādīt Silmežam uz labumiem,
kādi viņam celtos no tāda meitasvīra, kas protot strādāt saim-

niecībā derīgu amatu. Viņš pats tad pagatavotu sakas, dze-

ņaukšas, slejas, sedulkas, izsistu vāģus un kamanas un nola-

kotu tos kā spieģeli. Nāktu labums saimniecībai, nāktu ari

kāds grasītis naudas no ārienes. īsi sakot, viņš pārrunāja ar

Silmežu tematu: kāds labums atlec, ja zemkopība vienojas ar

amatniecību?
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Tomēr pa prātam nebij ari šis, jo bija līku, gandrīz kup-
rainu muguru; bez šās Silmežene zināja atrast pie precinieka
arī citas vainas, tā ka, neko neizdarījušam, arī šim vajadzēja
ceļot uz māju. Trīs precinieki jau bija Silmežos bijuši, visi

ārvalstnieki, no pašu pagasta puišiem neviens vienīgs.
Pēc šiem sāka plūst vesela upe precinieku, visvairāk svēt-

dienām, tā ka retā svētdiena pārgāja, kur Silmežos nebūtu bi-

jis neviens precinieks. Dažureiz atgadījās, ka viens gāja pa
durvīm ārā, otrs nāca iekšā, — bij arī reizes, kur sagadījās pa

trim reizē. Tad, zināms, bija joku un ķezas diezgan. Dažs

labs precinieks, noskārzdams, ka nācis nereizē, teicās apmal-

dījies un lūdza Silmežu, lai parādot uz to un to ciemu vai

to un to muižu ceļu. Šādu asprātību kritiskā brīdī izrādīja
daudz precinieku, un bij tiešām brīnums, kādēļ tik daudz

jaunu cilvēku Silmežu apkārtnē apmaldījās. Visiem šiem

Silmežs pats vai arī kāds no viņa kalpiem rādīja «īsto» ceļu.
Kas par slavu tagad izgāja par Silmežu Trini! Cik netika

runāts par viņu, cik par viņas preciniekiem! Kāda Silmežam

tuvu stāvoti radiniece zināja pasniegt rūpīgi krātas statistiskas

ziņas par to, cik precinieku Trīnei bijis no tā un cik no tā ār-

valstnieku pagasta, cik to starpā bijis gruntnieku dēlu, cik

rentnieku, cik amatnieku.

Kā zināms, visi līdzšinīgie Trīnes precinieki nebija no tu-

vuma, visi bija no ārvalstīm; no pašu pagasta puišiem ne-

viens nebija nācis. Šie pēdējie lielīdamies teica, lai Silmežs

brāķējot vien ārvalstniekus, pie pašu ļaudīm viņš tā neda-

būšot darīt, jo šie priekš Trīnes esot par lepniem.
Un bija arī tiesa, ko pašu pagasta puiši sprieda, ka Sil-

mežos stipri vien precinieki tika sijāti. Šai ziņā pati Silmežene

deva visasāko kritiku. Neviens vēl līdz šim nebija bijis, kam

viņa nebūtu spējusi atrast kaut kādu vainu vai ārējā izskatā,

vai arī runā un dabā. Kad reiz Silmežene smādēja, tad no-

smādēja arī krietni, no galvas līdz papēžiem. Tā dažam pre-
ciniekam mati bija kā linu kodeļa, dažam kā suseklis, kā ci-

nis, kā purva sūna, — piere kā laiva plata vai šķautnaina kā

šķiltavas, acis vai nu maziņas kā kurmim, vai platas kā spo-

les, vai zaļas kā kaķim, tad bija vai nu nodurtas kā iesmi

uz zemi, vai arī saslietas līdz ar degunu — kā ar bomi — uz

augšu. Dažam mute bija kā vārti vaļā, dažam lūpas izstieptas
kā pavārnīcas, citam sakniebtas kā ar knīpstangām, dažam

zobi kā redeles, citam izgāzelējušies kā sētas mieti, citam
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tādi kā ilkņi. Kakls dažam bija vai nu garš kā dzērvei, vai

arī ierāvies plecos, dažam krūtis kā skapis, dažam šauras kā

vācele, — rokas vai nu tievas un garas kā pātagas, vai arī

īsas kā strumbuļi. Vēders dažam kā nasta, dažam atkal pa-

visam piekaltis pie mugurkaula. Kājas dažam gāja kā tītavas,

dažam kā slieces, dažam slaistījās kā stabi, un tā tālāk un tā

tālāk. Nebija neviena tāda cilvēka, kura miesas izskatam Sil-

meženes mēle nebūtu varējusi piedurties. Šām vainām piebied-
rojās citas, tā sakot, iekšķīgas, kā par piemēru: dažs nemācēja

lāgā ne labdienas padot, — dažam vārds bija vai ar varu no

mutes jārauj, — dažs aizmirsa, ka ir ciemā, bet ne mājā; dažs

atkal nebija lāgā ne mutes nomazgājis, turpretī cits steigda-
mies nebija paguvis ne lāgā noslaucīties: ziepes bija piekaltu-
šas aiz ausīm. Vienam pārmeta lielību, otram pazemību utt.

Kurš gan Silmeženei bija pa prātam?! Tāda smādētāja, zi-

nāms, būtu par sodu pelnījusi, ka neviens pats precinieks ne-

būtu nācis pie viņas meitas. Bet Silmežene jau varēja būt

liela, jo viņai bija izdodama ne tikvien meita, bet, kas visvai-

rāk ievērojams, trekna grunts vieta, un tā jau preciniekiem
tikpat kā mušām medus pods. Tāpēc arī «ārzemnieki» nemi-

tējās braukt, lai gan dažs labs nezin ar kādu negodu bija no

mājas ticis aizvadīts.

Silmežam pašam tāda braukšana stipri rieba, jo caur to

viņš un viņa mazā dzimte nāca ļaužu mēlēs. Bet ko varēja
darīt? Dzen tu tādu «iegātni» kaut tūliņ no vārtiem projām,
vai viņš tādēļ būs nebraucis? Vai ļaudis viņa nebūs redzējuši
uz tavu māju braucot?! Skaidrs posts!

Silmežs tādēļ prātoja, cik drīz vien spējams, darīt tādai

braukšanai galu, nodomādams sevī pats uzbilst kādu krietnu

savu ļaužu puisi par iegātni, lai tad sieva un meita teiktu ko

teikdamas. Pirmā galā, zināms, bez kara nevarētu iztikt, bet

vēlāk, kad abas aprastos ar viņa ņemto iegātni, — viss ietu

atkal labi, jo vai tad nu tā pirmā reize, kur tas redzēts un

piedzīvots? Tik vien viņš vēl nebija skaidrībā, kuru īsti lai

bildina, jo krietnu puišu jau bija daudz, bet ne ikkatrs gri-
bēja būt nācējs, — un kaunā krist tak arī Silmežs negribēja
ar savu uzbildumu. Protams, ka vīram bija diezgan galvas
ko lauzīt.

Bija reiz kādā svētdienas pēcpusdienā, kad Silmežs, ne-

gribēdams mājā satikties varbūt atkal ar kādu precinieku, aiz-

gāja gara laika dēļ uz krogu. Krogā viņš gribēja satikties ar
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kādiem pazīstamiem un arī apklausīties, ko ļaudis runāja par

viņa iegātņa ņemšanu. Cilvēku bij krogā diezgan kā jau lai-

kam svētdienas palaunagā. Viss pulks bij saspiedies stoikas

priekšā un klausījās divu vīru runās. Runātāji bij muižas

pļavu un meža sargs un kāds baznīcpērmindera meitasvīrs.

Šie, kā likās, sprieda par kādu it svarīgu tematu, ko no tam-

varēja noskārst, ka viss krogs vērīgi klausījās šos divos. Drīz

dzirdēja vienam, drīz otram atskanot no pulka saucienus, kā:

«tiesa, tiesa», — «tā jau skaidra patiesība», — «nu akurāt», —

«tur nav vārdam vietas», — «nu skaidri un gaiši», — «kā

tad nu ne», — «vai nu citādi», — «vārds kā akmins», — «lai-

kam gan» utt.

Silmežs, pūlim piegājis tuvāk, nosēdās un sāka arī klausī-

ties. Un bija arī vērts klausīties, jo temats bija diezgan sva-

rīgs, proti: kas ir augstāks, vai lielskungs, vai mācītājs?
«Vēlreiz tev saku,» pļavsargs pacēla savu balsi, «ka liels-

kungs ir un paliek augstāks par mācītāju. Lielskungs vienādi

ir lielu kungu kārtas, bet par mācītāju ir ticis jau dažs labs

zemnieks, ja tik vien ir paskolojies. Bet skolojies, cik tu gribi,
tu ar visu skolu netiksi par lielkungu no — zemnieka.»

«Ē, ē, brālīt! Pieturi jel drusciņ! — Un dakterlielskungs?»

iejautājās pērmindera meitasvīrs, kas aizstāvēja sava sievas-

tēva intereses, pļavsargam tuvāk pienācis. «Bet dakterliels-

kungs, kad tev saku, vai tas nav lielskungs? Un cik zemnieku

jau nav tikuši par dakterlielkungiem?!»
«Dakterlielkungi? Kā par tiem tev būtu jārunā! Nesāc tā

grābstīties aplam, — turies, brālīt, uz stigas! Tu jau turies

pēc mācītāja,» pļavsargs priekšrunātājam atbildēja.

«Nu, tad nesaki tu, ka zemnieks nevar tikt par lielkungu,

ja viņam tik galvā un makā. Un, ja mācītājam kārta būtu ze-

māka, tad vis paši lielkungi nepaliktu par mācītājiem,» pēr-
mindera meitasvīrs tam atteica.

«Vai zini, tas ir tas pats, kā kad zemnieka dēls iet pie
otra par kalpu, tādēļ ka vecākajam brālim ciems,» pļavsargs
izskaidroja, «vai tu varbūt esi redzējis lielkungu par mācītāju,
kam pašam sava muiža? — Neesi vis! Un, lūk, tad nu gan

lielskungs ir un paliek augstāks par mācītāju! Tu jau nupat
sāc pīties kā gailis pakulās — un griezies vienādi uz tām pa-
šām pēdām kā vilciņš. Tad klausies un turi muti: lielkungam
ir pašam sava muiža, mācītājam tādas nav, lielkungus ceļ

par bruģukungiem un vēl par gubernatoriem, bet vai kāds no
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mācītājiem jau ir ticis tādā godā? («Tiesa, tiesa», — «jānu-

dien», — «gaiši, gaiši», — «akurāt» — atskanēja saucieni no

klausītāju pulka.) Un ari nemaz tik liela goda lielkungam ne-

vajag, lai tik ieceļ viņu par baznīcas porštiera lielkungu —

tūliņ viņš augstāks par mācītāju. — Nu, ko nu sacīsi? — He,
he! lielskungs brauc ar četri un karieti, mācītājs tik ar vienu

vai diviem — lielskungs ņem naudu simtiem un tūkstošiem,

mācītājs lasa kapeikām un vērdiņiem. E, c! Vai vēl tev dot

vairāk siltuma?»

«Ko nu velti Znotiņam,» tā sauca pērmindera meitasvīru,

«tur vairāk runāt, labāki lai nu met dzirnavām mieru,» dzir-

dēja balsis no pulka.
«Nu vēl vis neesmu padevies!» Znotiņš sacīja uz pļav-

sargu. «Tu domā, ka lielkungi vien tie bagātie, bet paklausies
tik, kad kāds mācītājs nomirst, cik tūkstošu tur nepaveļas?
Vai dažam lielkungam nav mazāk? Vai dažam lielkungam ne-

ienāk mazāk par gadu kā dažam labam mācītājam? Un, ja
cienīgmāte vedama, brauc arī mācītājs ar karieti... Bet vēl

tev nemaz neesmu teicis, kuras lietas dēļ mācītājs augstāks
par lielkungu, tad nu paklausies — lai paklausās visi!»

Znotiņš svarīgi uzsauca.

Palika kluss.

«Kas ir augstāks, vai tas, kas bar, — vai tas, ko bar?

Atbildi?»

«Nu, zināms, tas, kam brīv otru bārt,» pļavsargs atbildēja.
«Gatava lieta», — «skaidra būšana», — «saimniekam brīv

kalpu bārt», — klausītāju pūlis piekrita.
«Tur tev taisnība,» Znotiņš teica. «Nu tev jautāšu tālāk,

vai lielskungs drīkst mācītāju bārt?»

«Nē, bez vainas ne!» pļavsargs atbildēja.
«Viņš nedrīkst, lai būtu arī vaina, — par to ir tiesas, kur

sūdzēt. Viņš nedrīkst mācītāja bārt,» Znotiņš, balsij augot,

apstiprināja.
«Bet mācītājs nedrīkst ari lielkunga bārt,» pļavsargs

noteica.

«Bet es tev saku, viņš drīkst gan!»
«Nedrīkst!»

«Drīkst!»

«Ko tu tiepies!»
«Bet es tev saku: drīkst!»

«Nu, kur tad drīkst?»
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«Baznīcā!» Znotiņš teica.

«Vai tad baznīca priekš bāršanās?» pļavsargs jautāja.
«Bijusi vai nebijusi, bet viņš drīkst to darīt! Viņš drīkst tā

izbārt, ka kundziņiem paliek kauna pilnas acis. Grēcinieku vi-

ņam brīv bārt, viņam brīv teikt, ka tas nekam neder, ka ir

tīrs elles prauls — lai būtu vai barona, vai grāpa lielskungs!»-
«Znotiņam tiesa», — «palūk, kāds āķis!» — dzirdēja sau-

cam no pulka.

«Bet vai tad tu esi jau dzirdējis kādu lielkungu baram?»

«Nu, es nemāku vāciski, bet brīv viņam ir to darīt, — to

tu nevari noliegt.»
«Ā, tu domā, ka zemnieku bar, ka tad bārs arī kungu? Lika

drusku pagaidīt!» pļavsargs nosmējās. «Vāciski bāršana arī

skan drusku smalkāk.»

Ar to likās arī iztirzāšana beigusies. Abi Baltijas pirmo
varu aizstāvji piegāja pie stoikas, kur tiem viens otrs no klau-

sītājiem piedāvāja alu.

«Palūk, ko māk teikt, kad divi gudri satiekas, ej tu iz-

gudro viņiem līdz,» tā dažs labs no klausītājiem, galvu gro-

zīdams, pabrīnējās.
Ari Silmežs izpirka savu pudeli un, piesaucis klāt kādu

pazīstamu, sāka ar to kopā dzert.

Silmežam ar biedri alu dzerot, nostājās viņu priekšā visa

pagasta labākais skrodelis Podziņa. Cepuri nošķiebis uz vienas

auss un pīpi iekodis zobu starpā, viņš, pāra reizes bikses vie-

nos un otros sānos paraustījis un tad izvilcis reizes trīs kup-
lus dūmus, iekāsējās. Silmežs ar biedri pacēla acis.

Podziņa vēl reizes trīs pakāsējās, kā gribēdams Silmežam

ko teikt.

«Kas ir, Podziņ?» Silmežs jautāja.
«Silmež!» Podziņa sauca.

«Nu, kas ir?»

«Silmež!» Podziņa vēl svarīgāk uzsauca.

«Es jau dzirdu,» Silmežs tam atteica.

«Silmež! Tu esi valsts amatos un esi krietns un lāga saim-

nieks pagastā, un tukšais arī tu vis neesi...»
«Labi, labi, Podziņ!»
«Maksāšanas savas tu visas maksā laikā, nepaliec nevie-

nam parādā, — arī skrodelim tu visu tūliņ samaksā, kad darbs

beigts, un nebadojies vis ar drēbi tā kā citi, bet gribi labāk,
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lai tev svārkus taisa pilnīgākus un kuplākus un nevis šaurus

kā uzspīlētus
...

labāk tev olekts virsū nekā atpakaļ . ..»
«Sak, lai arī skrodelim kāda atliek,» Silmežs smējās.
«Kalps un pusgraudnieks pie tevis dzīvo gadiem, un, ja

vien paši grib, var pie tevis kaut nomirt, — dzīt tu neviena

projām neesi dzinis, nedz arī dzen, — zirgi, lopi tev, jāsaka,
graudu redzējuši, un labības tev vecu vecās klētī un ap-
cirknī ...»

«Nu, labi, labi, Podziņ! Ko tad īsti gribi?»
«Bet ar vienu lietu es ar tevi neesmu mierā,» Podziņa visu

savu balss svaru lika uz šā teikuma.

«Nu, kas tad tā par lietu?!» Silmežs ziņkārīgs jautāja.
«Tu nekop uz savu māju ceļa!» Podziņa atbildēja.
«Kā tā, Podziņ?»

«Agrāk vēl uz tavu māju tā puslādzīgi varēja aiztikt, bet

tagad jau tur lai lauž skaidri vai kaklu!»

«Vai tev varbūt viņā kādreiz kauli vai adatas salūzuši?»

«Skrodeļa kauls, Silmež, un kaķa kauls nelūst, bet, kad

man kādreiz jābrauc ar jauno šujamo mašīnu gar tavu māju,
tad nezinu vis, vai tu man skādi atlīdzināsi, ja tā plīsīs.»

«Priekš manis ceļš diezgan labs,» Silmežs tam atteica.

«Bet priekš manis vis nav!» Podziņa sacīja. — «Tādēļ vai

nu sāc vairāk labot savu ceļu, vai arī neļauj saviem iegātņiem

pa to tik daudz braukt.»

«Ko tu bāz degunu, kur tev nav jābāž!» Silmežs īgns tam

uzsauca.

«Es jau tev negribu neviena iegātņa atraut, bet, kad tie tā

izbrauc ceļu, ka citam vai gandrīz kakls jānolauž, — tad gan

man laikam par to brīv runāt, jo tavas mājas ceļš ir ciema un

baznīcas ceļš un to vis nedrīkst ārvalstnieki izgrambāt.»
«Ko nu niekus runā!» Silmežs Podziņām pārmeta.
«Kad tu nu būtu savu ceļu labāk apskatījis, kamēr tie

iegātņi sākuši braukt, tad tu vis par to nemaz neskaistos, bet

skaidri nobītos. Tur jau tīri kā karaspēks pāri gājis! Cik tur

nemētājas slieču, cik mietņu, salūzušu ilkšu un loku, — skaidri

bailes māc ...»

«Met jel mieru. Podziņ! Lūk, cilvēki jau sāk tevī klausī-

ties,» Silmežs pamācīja.
«Tu domā, ka es viens tā runāju, un nezini nemaz, ka ļau-

dis tepat jau krogā visos kaktos par tevi čukst un valstī griež

par tevi valodas kā tirgū. Tu domā ugunsgrēku noslēpt!
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Nekā, Silmež, miera tev nebūs, kamēr iegātņa nebūs mājā.
Tādēļ dari drīz galu visām runām!»

«Tev jau gan viegli padomu dot,» Silmežs dusmojās.
«Un nemaz tik grūti nav, kā tu varbūt domā. Noskaties

tik labā un krietnā puisī, lai tas būtu kad kalpa vīrs, un ved

tik mājā, — būs labs tev un tavai meitai, — arī mātei!»

Silmežs, redzēdams, ka Podziņas vārdi sakrita ar viņa klu-

sajām domām, lika attaisīt jaunu buteli alus un piedāvāja no

šās arī glāzi Podziņām, jautādams:
«Kur tad tos labos un krietnos lai ņem?»
«Kur lai šos ņem?» Podziņa atkārtoja, alus glāzi nolicis

un lūpas noslaucījis. «Vai tad tu neviena puiša pašu ļaudīs
nepazīsti? Nu, tad saukšu, — bet no kalpu kārtas, nevis no

saimniekiem, saimnieku dēlos tik krietna nav. ..»

«Nu, tad sauc ar!»

Podziņa pieliecās Silmežam tuvu pie auss un iečukstēja:
«Birznieku Gusts.»

Silmežs iegrima domās, it kā Podziņas čukstējuma nemaz

neievērodams.

«Nu, kā patīk?» Podziņa pēc brītiņa jautāja.
«Vai nu cilvēku lai krogā peļu?» Silmežs atteica. — «Bet

nedomā jel, ka jau visi stiprie darba strādnieki der arī par

saimniekiem.»

«Nu, nebēdā ...»

Podziņa būtu vēl ko vairāk teicis, bet tika nosaukts pie

malas, kur kāds jauns brūtgāns uzaicināja viņu uz savām kā-

zām par muzikantu, jo Podziņa kopa blakus skrodeļa amatam

arī spēlmaņa amatu un šo pēdējo visvairāk svētdienām, kur

bija visvairāk vaļas «mākslai» kalpot.
Arī pazīstamais, ar ko Silmežs bija līdz šim kopā dzēris,

piecēlās un izgāja; tātad Silmežs palika viens pats sēdot.

Saule jau vairs nebija tālu no rietēšanas, tādēļ viņš, tēriņu

samaksājis, sāka atvadīties un gāja uz māju.

Lēnos soļos iedams, viņš domāja vienā domāšanā par Birz-

nieku Gustu. «Pļāpa nu gan ir viss tas Podziņa, tomēr taisnī-

bas viena daļa tak viņam ir, — bet Ilze jau ar to nemūžam

nebūs mierā, kad kalpa vīrs precēs Trini,» tā Silmežs domāja
sevī. Gaita Silmežam palika arvienu gausāka un gausā.ka, un

domās arvien dzīvāk tam stājās Birznieku Gusts. Tiešam tie-

sa, viņš sevī prātoja, saimnieku dēlos tik krietnu nebija. Gusts
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bija puisis, kas.darbīgs, taupīgs — bija kādus pāra simtus

jau nolicis pie malas, to Silmežs, kaimiņos dzīvodams, visu

zināja, arī bez skolas viņš nebija, jo labas galvas dēļ tas bija
kādas ziemas ticis sūtīts draudzes skolā ... labāka par to pēc
visām tikatnēm nebija. Ja tik Gusts vien gribētu nākt! Bet

kādēļ viņš lai nenāk? Un, redzēdams jau savas mājas skur-

steni, Silmežs juta it kā slogu no krūtīm noveļoties, jo caur

Birznieku Gustu viņš cerēja izkulties no visām ļaužu valodām

un nodibināt Trīnei drošu mūža dzīvi. «Lai paliek pie Gusta!»

viņš teica klusām pie sevis, kāju pār slieksni celdams.

Istabā iegājis un novilcis svārkus, atraisījis kaklautu,
Silmežs nosēdās krēslā un smiedamies jautāja Trīnei:

«Nu, Trīn, cik tev nu atkal šodien bija?»

Trīne ar māti brīnījās, kā tēvs tagad varēja par to pašu
lietu smieties, par ko agrāk dusmojās, — tādēļ atbildēja tam,

tāpat smiedamās:

«Kāds pārs jau vienādi!»

«Vai tad kāds no tiem brauks arī otru reiz?»

«Ko nu mēļojies! It kā labākas runas nebūtu!» Ilze rā-

jās. Silmežs iegāja kalpu istabā izstāstīt pirmdienai darbus,

jo bija vēlākā sēja vēl jāpabeidz, un sāka arī te ar kalpiem
jautri smieties.

«Skaidri būs iereibies,» Ilze teica.

«Nebūs vis, māt, — tēvs ir tikpat skaidrs kā arvienu,»
Trīne atbildēja. Tomēr, redzot tēvu atkal pēc ilga laika jautrā
dūšā, arī Trīnei palika tā kā vieglāk, kā gaišāki ap sirdi.

Rāms svētdienas vakars nolaidās. Pa vaļējo logu plūda
istabā no dārza ziedošu ābeļu un ceriņu smarža. Krūtis elpo-
jās it kā vieglāk un plašāk, un miegs, mīksts miegs nāca šo-

nakt Silmežam, kurš vairāk nekā nebija darījis, ne panācis
kā tik noņēmies cietu nodomu.

Un Trīne? Tā, abiem vecajiem guļot, piesēdās pie loga un

nevarēja beigt iedvašot šo ziedu smaržas pilno gaisu. Sirds

viņai bija kā nemierīga, kā iekustināta, tai, kā likās, nebija
vēl diezgan ar šiem dārza ziediem, tā gaidīja, ilgojās, slāpa kā

pēc kāda cita ziedoņa
...

un it kā klusa pavasara vēsts tai

sludināja, ka tuvu tas, pēc kā viņa ilgojās... Un tad miegs,
miega gurdenums tinās kā viegla sega viņai ap acīm ...

Drīz pēc Silmeža aiziešanas no kroga arī Podziņa laikāk

atšķīrās no šā svētdienas «viesīgā vakara» un devās uz māju,
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nevis taisnā stigā, bet ar līkumu — gar Zvirgzdēniem, kur

Birznieku Gusts dzīvoja. Vajadzēja būt sevišķam iemeslam,
kas Podziņu jau tik laiku dzina uz māju. Un tiešām, Podzi-

ņām šovakar šaudījās svarīgas domas pa galvu, kāds varens

plāns, kāda milzīga ideja pildīja visu viņa smadzeņu satver-

smi. Laikam tādēļ viņam arī kājas metās kā uz kāzām. Zvirg-
zdēnos vēl laikā, tas ir, priekš gulēt iešanas nonākušam, vi-

ņam piere jau bija slapja. Pēc Gusta jautājušam, Podziņām

atbildēja, ka viņa neesot mājā, jo esot zirgus aizvedis ganībā.
Podziņa, solu nežēlodams, devās turp. Te Gustu atradis un uz

akmeņa atsēdies, Podziņa atpūzdamies sāka Gustam izstāstīt

visu savu sarunu ar Silmežu krogā par iegātņiem. Zināms, ka

viņš ne tik to vien atstāstīja, ka tas Gustu ievēlējis Trīnei par

iegātni, bet arī piemeloja klāt, ka Silmežs esot izpircis šim

čarku un buteli alus, lai atnākot vēl šovakar pie Birznieku

Gusta, protams, ne tā, kā Silmeža sūtīts, un lai Gustu ar lī-

kumu uzaicinot pie Trīnes nākt preciniekos. Būtu jau gan Sil-

mežs pats uzaicinājis Gustu, bet nevarot jau droši zināt, vai

paklausot uzbildināšanai vai ne. Tādēļ lai nu Gusts ejot vien

droši uz Silmežiem Trīnes bildināt, par kaunu gājiens nebū-

šot — Silmeži tik gribot slavas, ka Gusts Trini uzbildis, bet

ne Trīne Gustu. Silmežs nu gan uz šā, Podziņas, noskaitīšo-

ties, kad dabūšot dzirdēt, ka šis visu Gustam tik neveikli iz-

paudis, bet Gusts jau esot šim draugs, tādēļ šis varot būt

drošs, ka Gusts to citam nevienam neizstāstīšot, lai nenāktu

Silmežam ausīs, bet, kur runāts, tur viss palikšot. Lai tik nu

ejot vien droši, Silmežs Gustu saņemšot ar abām rokām, un

uz kāzām lai cita muzikanta neaicinot kā Podziņu. Un, kad

Gusts šo satiekot kroga vietā, tad lai nepiemirstot par patei-
cību, ka caur šo vien ticis Silmežu ciemā par saimnieku, izpirkt
kādu buteli alus, jo šim jau tik tāpat vien ar mēli un pirkstiem
esot jāpelnījoties. Vēl so to runājis, Podziņa labā krēslā šķīrās
no Gusta, aiziedams uz māju, kur, kā stāstīja, jau no pusdie-
nas gaidot cilvēks, pēc mašīnas atbraucis, un neesot neviena,
kas to izdodot.

Zirgus pieskatot, Gustam bija diezgan laika pārdomāt
visu, ko Podziņa teicis. Ka skrodelis vismazais pusi vai lielāko

daļu bija melojis, par to nebija ko šaubīties tam, kas Podziņu
pazina. Par skaidriem, baltiem meliem Gusts nosauca īpaši

paša stāsta beigas, jo nebij ne domājams, ne ticams, ka Sil-

mežs, ko viņš turēja par prāta vīru, būtu uzticējis pļāpīgajam
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skrodelim savus slepenākos nodomus. Tātad melots nu bij
pulka, bet gluži vēja vien Podziņa ari nebūtu runājis, arvienu

tur bija kaut kas no tiesas klāt. Vismazāk ar Podziņas stāstu

Gusta domas tika iekustinātas un grieztas uz priekšmetu, par

ko viņam visu vakaru bij ko domāt un prātot. Jā, Trīne, —

viņam tā Trīne patika, lai gan no iegātņos iešanas nebij ne

domājis, —
arī Trīne viņu labprāt uzskatīja un ar viņu izru-

nājās gandrīz, jāsaka, laipnāk nekā ar kādu citu. Jo vairāk

viņš domāja par Trini, jo tīkamāka tam viņa palika, Gusts

pat aizmirsa starpību, ka Trīnei piederēja krietns ciems ar visu

ciema iedzīvi un viņš bija tik kalpa vīrs ar sīku rocību.

Pie citas tautas tā varbūt nebūtu nekāda starpība, bet pie
mūsu aristokrātiem latviešiem tā bija liela starpība, jāsaka,
kā no debesīm līdz ellei. Izputējuša saimnieka, kam pie otra

par kalpu jāiet, nedrīkstam vienos svaros svērt ar jau dzi-

mušu kalpu, un kalpa sievas, kas bijusi saimnieka meita, ne-

drīkstam līdzās sēdināt vienkāršai kalpa sieviņai. Tāpat kal-

ponīte, kas tikusi par saimnieci, nav nemūžam tā, kas dzi-

musi saimnieka meita, — no kalpa cēlies iegātnis saimnieks

pavisam citāds radījums, jāsaka, daudz zemāks nekā «tēva

dēls». Lai skaitām tik kāpšļus no vaļinieka uz kalpu, pus-

graudnieku, daļu rentnieku, rentnieku, krodzinieku, grunt-

nieku, bez tam vēl lai skatāmies uz kāpšļiem, kas ceļas ar

maka pilnumu vai tukšumu, tad mums par lielo kārtu skaitu

pie latviešiem nebūs jābrīnās. Heraldikas kopšanā mūsu lat-

vieši pārspēj pašu lepnāko vecas bruņinieku cilts pēcnācēju.
Kā jau minēju, mūsu Gusts bij šo starpību pavisam pie-

mirsis. Kā kāda balss viņam teica, ka Trīne viņa nemaz ne-

atstumtu, — tā domājot un domājot, miegs viņu sāka gurdi-
nāt. Aizmigušam tam rādījās kā sapnī, ka Trīne viņam bij uz

tīrumu atnesusi launagu un, viņam ēdot, tā apsēdusies sāka

ar viņu runāties, — par ko īsti? — to Gusts, rītā piecēlies,
vairs neatminēja. No prāta tam nu Trīne vairs neizgāja ne

pirmdien, ne arī pa visu nedēļu. Arvien vairāk Gustā iesak-

ņojās domas Trīnu uzbilst; tomēr visu viņš gribēja vēl sevī

pārlikt, pārdomāt, kā jau pa laikam tāds solis sperams ar ap-

domu. Vai nu tīši, vai nejauši viņa acis bieži bieži vien aizmal-

dījās uz Silmežu pusi. Viena lieta tik viņam nepatika, proti, tā,

ka, Trīnu uzbilstot, viņam bija Silmežam it kā negribot jāpie-
solās par iegātni. Viņš būtu vēlējies, ka Trīnei nebūtu bijis
ciema un viņš to bez kādiem kavēkļiem būtu varējis vest savā
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«kalpa būdiņā». Gandrīz Silmežs varēja domāt, ka viņš tīko

tik pēc ciema, bet nevis pēc viņa meitas. Tā domājot un prā-

tojot, nedēļa bija pagājusi.

Atkal bija svētdiena. Laiks bija vēl siltāks un mīlīgāks
nekā viņu svētdienu. Bez tam saimes tēvi visi jau bija apsē-
jušies, tā ka zirdziņu droši varēja likt ilksīs un braukt pie
radiem paciemoties, jo pirmdien jau ciemā izbrauktā pajūga
nesagaidīja vis vai arkls, vai ecēšas, bet patīkama atpūta vai nu

stallī, vai zālainajā aplokā.
Jauko dienu izlietodami, bija arī Silmežs ar Silmeženi jeb,

kā mājinieki teiktu, «pats ar pašu» jau no brokastlaika, tūliņ
pēc pātariem, aizbraukuši ciemā. Trīnei bija jāpaliek par sēt-

nieci, kamēr tēvs ar māti bija no ciema atbraukuši mājā. Ag-
rāk vecie neatbrauca kā pēc launaglaika; tad dzirdēja «jauno
bēri» spurkšam pa olnīcu uz māju un vāģus kā nedroši ievai-

cājamies: vai kaukt? vai kaukt? — lai gan Silmežs kalpam

stipri bija piekodinājis tos labi izsmērēt. Tēvu ar māti sagaidī-

jusi, Trīne, negribēdama arī palikt pakaļ, solījās līdz vakaram

vēl iziet ciemā pie Zvirgzdēnu levas. Māte gan teica, lai labāk

paliekot mājā un palīdzot šai uzlikt vakariņas, bet Silmežs to

pārrunāja, lai jel ļaujot Trīnei arī drusku pavēsināties. Tātad

Trīne aizgāja.
Zvirgzdēni varēja būt vislielākais versti no Silmežiem,

abus ciemus šķīra paprāva upīte. Pie upītes Trīne nonāca pašā
laikā, jo Zvirgzdēnu ganu bērni, redzēdami Trīni nākot, stei-

dzās tai laipas aizvilkt no upītes, lai netiktu pāri. Tomēr ļau-
nais nodoms neizdevās. Trīne piesteidzās, kad šiem vēl ne

pirmā kārts nebij izvilkta. Uz laipām uzgājušai, tai viens no

viņiem, tas mazākais un nerātnākais, koku paņēmis, šļakstīja
ūdeni virsū. Trīne teicās tēvam Zvirgzdēnos stāstīt, no kā tad

arī puika rāvās un meta mieru.

Saule jau pašulaik rietēja, kad Trīne teica levai, ka nu

jau abas diezgan būšot izrunājušās un iztriekušās, šai nu esot

jāejot uz māju. leva vēl gan turēja un turēja Trīni, kamēr galu

galā tak atlaida, pati viešņu kādu gabalu pavadīdama. Tad

abas šķīrās, un levai bij jāapsolās uz citu svētdienu nākt pie
Trīnes, ja negribēja, ka Trīne savu laiku ne kājas nespēra

Zvirgzdēnos. Dzirdot tik bailīgu biedinājumu, levai tad arī

bija cieši jānoņemas atnākt pie Trīnes vēl laikāk, jo tikai
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tāpēc vien, ka tēvs un māte bijuši ciemā izbraukuši, viņa, Trīne,
esot tā pavēlāk atnākusi.

Tik skaistai dienai kā šai svētdienai nevarēja arī būt

citāds kā tikpat skaists vai vēl skaistāks vakars. Trīne gāja
lēniem lēniem soļiem, kā nevarēdama beigt noskatīties šā va-

kara jaukumā, kā nevarēdama diezgan ieelpot vieglā, smar-

žīgā gaisa, kuru lēna vēsmiņa kūpināja no ziedošām pļavām
un kokiem. Visapkārt jau radās vakara klusums. Ap viņu viss

it kā klausījās slepenām jausmām, it kā aizturēja elpošanu ...

Lāgu lāgiem tik kāda vabulīte iedūcās, šī dūkšana šķitās kā

tālu vakara zvanu skaņas trīcēšana, kuru vējš viļņu viļņiem

atšūpo, tad aiznes garām un tad atkal no jauna atsit ausīs ...

Tā, gausi nākdama, Trīne beidzot bija pienākusi pie upītes
un apstājusies sāka skatīties pēc laipas. Bet kur tad laipa?

Laipas nebija, kārtis bija iegrūstas upē. Trīne saprata, ka tas

Zvirgzdēnu ganu darbs. Gar upmalīti iedama, viņa skatījās
un meklēja kādas šaurākas vai seklākas vietas, bet tādas tu-

vumā nevarēja atrast. Jau gribēja griezties atpakaļ uz Zvirg-
zdēniem, kad viņā malā ieraudzīja uz to pašu laipu vietu nā-

kam — Birznieku Gustu.

«Pag!» lasītājs man uzsauks, — «tagad rakstītājs dzen

savu stāstu kā ar tvaika spēku uz priekšu. Birznieku Gusta

šai pašā brīdī viņam vajadzīgs — un Gusts arī klāt kā saukts.

Tā stāstos nav nekāda reta lieta.» Jā, cienīgo vai mīļo la-

sītāj, tā jau nu gan ir. Stāsta rakstītājs savā stāstā ir apbrī-

nojams, jo tur viņam iespējams ir viss, viss — kas vien va-

jadzīgs. Ja kāda persona vajadzīga, dienā vai naktī, un lai tā

arī būtu vai pašā pasaules malā, — viņš tik tai pamāj ar

roku, un, lūk! — klāt viņa ir. Kāda cita ir viņam apriebusies
vai nepatīkama, — maza lieta viņam to aizdzīt uz Sibiriju vai

uz pašu elli. Viņa mīlulīšiem, tas ir, stāsta rakstītāja mīlulī-

šiem, trūkst naudas — autoram «sīks krāms» piebērt viņam

pilnas ķešas un lādes ar dukātiem. Turpretī tiem, kas izpel-

nījušies viņa bardzību, viņš dažreiz atņem visu bagātību vai

nu likumīgā, vai nelikumīgā ceļā, vienalga! Arī pārmācību viņš
tiem uzliek, kādu gribēdams, vieglu vai grūtu, kāds nu kuro

reizi tas prāts. Tomēr šoreiz lasītājs lai man tic uz «goda

vārda», ka tiešām tā bija un bija un ka Birznieku Gusts tiešām

nāca pret laipu vietu Trīnei pretī.
Trīne, Gustu ieraudzījusi, palika priecīga, — šai brīdī

Gusts viņai likās kā laimes mātes sūtīts.
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«Labvakar, Gust!» viņa sauca pār upi.
«Labvakar, Trin!» Gusts viņā .malā atņēma. «Vai laikam

nevari pāri tikt?»

«Tu jau redzi, Gust, laipu jau nav. Palūk nu! kādas blēņas

jūsu gani padarījuši!»
«Ai, tiem palaidņiem žagari!» Gusts dusmojās, «bet ne-

bēdā, Trin, nekā, gan es laipas atkal ielikšu.»

To teicis, Gusts drusku iebrida upē — ciktāl zābaki at-

ļāva, — sāka iecelt kārtis vecā vietā. Tomēr ātrumā tam ne-

bij iespējams viņas tā nostiprināt, ka nekustējās. Tādēļ, Zvirg-
zdēnu pusē pārgājis, viņš piedāvājās Trīnu aiz rokas pārvest
pār upi, jo tai, laipām līgojoties, galva sākšot reibt un tad drīz

varot iekrist upē. Trīne gan aizrunājās, ka, pie koka turēda-

mās, šī it labi viena pati varēšot pāriet un ka galva tai ne-

maz nereibšot, bet Gusts pastāvēja, ka drošāk arvien būšot,

kad šis pārvedīšot. Trīnei tad nu bija arī jāļaujas, ka Gusts

to saņēma aiz rokas. Gan pirmos soļus sperdama Trīne bai-

ļojās, gan pat iekliedzās, tak sirdi juta šoreiz daudz drošāku

nekā pirmīt, uz Zvirgzdēniem pa laipām iedama. Abiem bija
tā patīkami un labi, roku rokās cieši turoties, un, ja upe būtu

plata kā Daugava, viņiem tomēr neapniktu kopā tā laipoties.
Beidzot tak upes mala drīz jo drīz bija sasniegta un rokas

abiem gribot negribot bija jālaiž vaļā.
Bet Gusts vis tūliņ negāja atpakaļ uz Zvirgzdēniem, vi-

ņam sirds sila ar Trīni runāties. Gusts no savas puses apvai-

cājās Trīnei, — kur bijusi, vai jau esot apsējušies, vai tēvs ar

māti arī šodien bijuši kur ciemā? Trīne savukārt jautāja tāpat
Gustam un dabūja zināt, ka arī viņš tāpat bijis ciemā pie tē-

vamāsas,kā Trīne pie Zvirgzdēnu levas, ka arī Zvirgzdēni tad

pat beiguši sēt, kad Silmeži, utt. Tomēr, lai gan saruna bij
iesākta, šie jautājumi no vienas un otras puses abiem izlikās

kā tādi, kas negāja dziļumā, pielīdzināmi lietum, kas neķēra
līdz saknei.

Trīne taisījās atvadīties, kad Gusts smiedamies tai

vaicāja:
«Nu, Trin, vai nebūsi jau reiz iegātņa izredzējusi?»
«Vēl ne, Gust! Vai tev varbūt kāds nebūtu ziņā?» Trīne,

tāpat smiedamās, atbildēja.
«legātņa gan tev nezinu neviena teikt,» Gusts atbildēja,

«bet, ja vīra gribi, to gan.»
«Nu, kurš tas būtu?»
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«Es pats!» Gusts atbildēja, un Trīne varēja no viņa acīm

un vārdiem prast, ka Gusts nejokoja.
«Tu joko, Gust!»

«Nemaz, Trīn!» Gusts atteica.

Un nu viņš sāka stāstīt, ka Trīne tam arvienu patikusi un

ka pēdējā laikā viņš par Trīni vien visvairāk domājis, tādēļ,

ja Trīne gribot patiesīga vīra un ja gribot būt mierā ar to

maizi, ko šā rokas varot pelnīt — par iegātni viņš nesolo-

ties, — tad šis zinot, ka Trīne to nenožēlošot.

Tā runājot, Gusts bija turklāt tik pārgalvīgs satvert Trī-

nei abas rokas un spiest — un šī arī nezināja cita nekā la-

bāka darīt kā viņam to ļaut. Šis Gusts viņai šovakar tiešām

bija laimes mātes sūtīts, to viņai pašas sirds sacīja. Gusts

tak runāja pavisam citādāki, pavisam savādāki nekā visi vi-

ņas bijušie precinieki. .. nemaz neapnika viņa vārdos klau-

sīties. Trīne nesacīja arī nekā, kad Gusts aplika tai roku ap
vidu

...
to sajūtot, viņa it kā ietrīcējās .. . Tāda pati trīcēšana

aizgrāba arī apsi, zem kuras viņi stāvēja un kurai ne lapiņa
vakara klusumā nekustējās, — kā no ziedoņa laimības jūs-
mām aizgrābta, apse visiem zariņiem, visām lapiņām iedrebē-

jās, it kā šī laimības strāva plūstu no vismazākās saknītes

zemes apakšā līdz pašai galotnītei gaisā .. . Ziedoņa jaus-
mām pārpildīto sirdi lakstīgala atviegloja dziesmā, jaukdama

kopā sēras un gaviles ... Klāt bija ziedonis! ... Kaut jel tas

mūžam ziedētu, kaut jel tam nebūtu spožo tauriņa spārnu, ar

kuriem pēc īsa īsa brītiņa aizskriet! ...

Vēlo mājā atnākšanu Trīne aizbildināja ar to, ka izstāstīja
vecajiem visu gadījumu ar laipām un Zvirgzdēnu palaidņu

ganiem sīki jo sīki, bet no sastapšanās ar Birznieku Gustu

pieminēja tik daudz vien, ka Gusts par laimi gadījies un lai-

pas iecēlis, — citu visu, zināms, paturēja kā noslēpumu priekš
sevis. Gultā būdams, Silmežs Trīnei pastāstīja, ka šā māsas-

vīrs un Trīnes krusttēvs Ziediņš esot atsūtījis «grāmatu», rītu

tā būšot Trīnei jāizlasa, jo kazaks nupat vēl priekš šās atnāk-

šanas to esot atnesis. Jāpiemin, ka Trīne vadīja visas Silmeža

korespondences, kas sastāvēja visā gadā no divi vai trim sa-

ņemamām un tikpat daudz izsūtāmām «grāmatām». Mācēja

gan arī Silmežs rakstīt, jo bija vienu ziemu pavadījis rakstu

skolā un tādēļ arī nepiederēja vis pie tiem pagasta amata
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vīriem, kas savus vārdus pakrustoja, tomēr darba vīram pirk-
sti bij palikuši stīvi, un, kad nu Trīnei tie bija lokanāki, tad,
zināms, šai piekrita rakstīšanas grūtā nasta.

Dažu steidzamu darbu dēļ vēstules lasīšana bija nokavē-

jusies pāri brokastlaikam. Pēc brokasta Silmežs to Trīnei lika

ņemt lasīt, kad pašā tai brīdī ieraudzīja Birznieku Gustu nā-

kam pa dārza celiņu, kas veda uz Silmežu dzīvokli. Trīne vēs-

tuli salocījusi nolika pie malas, pati pie tam stipri nosark-

dama. Tēvam Trīnes nosarkšana nepalika apslēpta, tādēļ tas

tūliņ noģida, ka starp Trīni un Gustu vajag būt kādai tuvā-

kai saitei, un aiz prieka par savu ievērojumu būtu vai skaļi

iegavilējies. Bet tai pašā brīdī viņam šāvās arī kāds nodoms

caur galvu, proti: Gusta nolūkam, — ja. tas tik varēja būt

Trīnes uzbilšana — likt ceļā šķēršļus un Gustu pārbaudīt, vai

viņš šo soli spēris viņa meitas vai tik viņa mājas dēļ.
Gusts ienācis un apsveicinājies sāka no iesākuma valodu

griezt uz nupat kā nobeigto sēju, uz sējas laiku, uz jauna-

jiem asniem un uz lietus vajadzību. Lai nu gan iesāktais te-

mats bija diezgan plašs, tomēr tas nebija bezgalīgs, bija arī

tam kā visam savs gals, tādēļ, to beigušam, vajadzēja ķerties
pie sava nāciena īstā dzinekļa. Un te nu Gusts bez kādas

slēpšanas stāstīja to pašu abiem vecākiem, ko vakar teicis

Trīnei. Izskaidroja arī Silmežam, ka viņš nemaz nekārojot šā

mājas, tik vienīgi šā meitas, lai nedomājot, ka šis gribot šiem

uzmākties par iegātni, šis spētu nopelnīt maizi sev un sievai,

ja tik tēvs un māte vien dotu meitu no mājas laukā.

«To tik tu tā saki, tādēļ ka mēs nekad nevaram un negri-
bam meitas izdot no mājas,» Silmežs atbildēja Gusta runai.

Bet Silmežene, kas pa to brīdi, kamēr Gusts Trini bilda, tikko

bij varējusi noturēties aiz dusmām, ka kalps iedrošinājies
to darīt, nezināja cita nekā labāka teikt kā tik vārdus:

«Tad tā bij ar tām laipām, tad ar tām laipām tu esi pielai-
pojies pie mūsu meitas.»

«Vakar tikko runājis ar Trīni, šodien jau runā ar mums, —

tas iet kā ar joni!» Silmežs piebiedrojās sievai.

«Vai tad gribējāt, lai to jums slēpju?» Gusts jautāja. «īsti

tādēļ vien to jums stāstīju, lai nevarētu man pārmest, ka

slēpju no jūsu acīm lietas, ko jūs varbūt no savas puses uz-

skatītu par kaunu,»

«Par kaunu gan! Zināms, par kaunu!» Silmežene iesau-

cās. «Tu domā, ka tas mums gods, ka Zvirgzdēnu kalps precē
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pēc Trīnes, — visi Trīnes precinieki ir braukuši braukšus, tu

vienīgais no pašu pagasta esi atnācis kājām, — kā labāku

nebūtu bijis.»
«Ar bagātību man nav ko lielīties, tās man nav, — bet,

kad Trīnei vien es esmu pa prātam, tad tādēļ tik, ka esmu

kalpa vīrs, jums nevajadzēja liegt.»

«Es tādēļ arī neliedzu,» Silmežs teica, «tik vien tādēļ, ka

nevaru zināt, kas tev patīk labāk, vai mana meita vai māja.»
«Jau pirmīt jums sacīju,» Gusts atbildēja, «ka jūsu mājas

nemaz negribu, mēs iztiksim it labi arī bez mājas.»
«Ja man tās mājas dēļ liedz pie Gusta iet,» Trīne teica,

«tad es ar no viņas nekā negribu, diezgan laba maize un iz-

tika man būs pie Gusta.»

«Kā tad! Kā tad! Skrien vien!» Silmežene dusmojās, «va-

kar viņš tikko ar tevis runājis, un šodien jau tu gribi tūliņ
skriet projām. Ir jau gan tagad savāds ieradums, meitām vien

prasa, mātes grūž kaktā! — Vai tad nezināji, kur es dzī-

voju — kam nenāci pa priekšu pie manis?»

«Nezinu, ko man jūsu atļaušana līdzētu, ja es Trīnei ne-

patiktu,» Gusts atbildēja.
«Tad ir jau gan arī patīkamais izmeklēts,» Silmežene zo-

bojās, «visu kalpu kalps, vai tad jel kāds tavos rados ir saim-

nieks?» viņa uz Gustu pagriezusies teica. «Nu visi varēs mūs

izsmiet: lūk, kur Silmežiem gods! Ārvalstnieku paļājās un iz-

paļājās, nu ir jāatdod meita pašu valsts kalpam. Un kam tad

arī lai dod, ka no pašu valsts saimnieku dēliem nenāk? Ak

kauns, ak kauns!»

«Bet to es neviena negribu,» Trīne sacīja.
«Gan gribētu, kad tik nāktu,» māte atsacīja pretī.

«Negribu vis!» Trīne cieši noteica.

«Nu, nedomā, ka šim Zvirgzdēnu kalpam tevi došu par

kalponi vai par vaļinieci, un mājā savā arī viņa neņemšu,
tāda diedelnieka!» māte meitai atkliedza.

«Nerunā, Ilz, aplam!» Silmežs sievai teica, «Gusts nav ne-

kāds diedelnieks — bet iz mājas mēs Trīnes nedosim, māja
un Trīne paliek kopā kā saaugušas, ar to — beigta balle.»

«Nevirini par velti vairs mūsu durvju — te tev nekā nav

ko vazāties!» Silmežene skubināja Gustu uz aiziešanu.

«Es nekā nevazājos, es nācu godīgā lietā,» Gusts

atbildēja.
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«Kad jūs Gusta mājā negribiet,» Trīne teica uz vecajiem,
«tad es iešu pie viņa, lai jūs tad dariet ko darīdami un lie-

ciet to māju kur likdami.»

«Ar to tu vis mūs neizbiedēsi,» Silmežs sacīja uz meitas,

«tu ne soļa nespersi par slieksni uz aiziešanu.»

Gusts, redzēdams, ka viņam te vairāk nekas nav darāms,
atvadīdamies tik Silmežam teica:

«Līdz šim, Silmež, jūs pazinu par prātīgu vīru, bet tā lieta,
ko tagad darāt, nav prātīga. Jūs mani pārzināt, ka neesmu

nekāds krāpnieks, ne viltnieks, un, kad jūs tik savas augst-
prātības un turības dēļ man Trīni liedziet, tad tas vairs nav

prātīgi. Redzu, ka jums meita mazāk sirdī nekā jūsu māja.»
Atdevis «ar dievu!» Gusts aizgāja. Trīne tam tūliņ gribēja

steigties pakaļ, bet māte viņu atturēja ar varu. Redzēdams pa

logu Gustu aizejot, Silmežs sevī šaubījās, ko darīt, vai labāk

saukt Gustu tūliņ atpakaļ un dzert precības vai laist lietai

iesākto ceļu. Beidzot pēdējās domas dabūja virsroku. «Gan

dievs dos visam labu galu,» Silmežs nodomāja sevī, kad Gusts

aiz dārza jau bija pazudis.
Pēc Gusta aiziešanas bija tāds pats klusums, kā kad

«Nr. 1.» bija atvadījies. Laikam ar tādu pašu klusuciešanu šo-

reiz kā toreiz Silmeženei viņš ienāca prātā, un tādēļ tā teica:

«Tad tas pirmais bija labāks nekā pēdējais; tas tak bija
jel saimnieks — lai nu kāds — bet kas tad šis?»

Nevienam neatbildot, Silmežene atkal apklusa un iegrima
domās, it kā garā pārskatīdama visu garo rindu no «Nr. 1.»

līdz Gustam.

Trīne bija nosēdusies uz savas gultas malas un, acis aiz-

klājusi af mutes autu, klusi šņukstēja.
Pats Silmežs savā klusuciešanā bija ieraudzījis neizlasīto

vēstuli no Ziediņa un tādēļ, to saņēmis rokā, lūkoja izdibināt

viņas saturu. Viegls gan šis darbs nebija, bet tomēr Silmežs

pēc kādas pusstundas ar to tika galā, jo raksts, pēc viņa do-

mām, bija ļoti neskaidri rakstīts, tīri kopā saberzts!

Ziediņš savā vēstulē lūdza savu sievasbrāli, lai tas viņam
palīdzētu sameklēt kāda krietna cilvēka, kas gribētu uz viņa
meža zemes uzcelt ēkas un ieplēst tīrumus. Šo meža zemes

vietu Ziediņš bija nodomājis iznomāt uz vairāk gadiem, kā ari

ēku cēlējam atlīdzināt visas viņa pūles un visus izdevumus.

Rija, piedarbs un gubens jau esot uzcelti, gatavi arī esot kūts

un stallis, vajadzīgās ēkas tik vairs būtu klēts un ērbeģis,
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priekš kurām baļķi esot dabūjami turpat Ziediņa mežā. Līdz-

šinējais nomnieks, lielu lielais dzērājs, no Jura dienas jau esot

projām, tā ka meža zemes laukus jau esot apsējis Ziediņš

pats ar savu spēku vien un jaunais ienācējs varot atrast

priekšā gatavu vietu un maizi. Ar trūkstošo ēku celšanu pats
vairs negribot šogad pūlēties, bet atdot labāk celt tam, kas

grib būt tur dzīvotājs. Ja nu arī neviena nevarēšot atrast,
tad palikšot šovasar uz miera, lai tad nopļaušana arī esot grū-
tāka. Bet, ja Silmežs zinot kādu tādu cilvēku, kas grib savas

vietas, tad to pie šā varot atrast, tik ar to nolīgumu, ka vis-

mazākais viena ēka viņam jāuzceļ, par ko vai nu paildzinātu
nomas gadus ar līdzšinējo lēto nomu, vai arī atlaistu kādu

gadu pavisam bez maksas. Zirgus un govis Ziediņš esot at-

pircis no agrākā nomnieka, un jaunais vietnieks tos varot no

šā atpirkt, ja pašam to nebūtu, — vai arī, ja ienācējam ne-

būtu tik daudz naudas, lai dabūjot tik droša galvinieka, — šis

visādi būšot ar mieru. Kam pašam savi zirgi un lopi, tāda

jau tagad, šai laikā, vairs neatradīšot, priekš tā esot par
vēlu. Viss šis esot tik tādēļ vien nācis, ka agrākais nomnieks

esot gan gribējis palikt, bet ar palaidnīgu dzīvi tā iestidzis

parādos, ka parādnieki mākušies virsū un tā tad vīram pēc
Jura dienas visa manta nākusi ūtrupē, un tādā kārtā vieta pa-
likusi tukšā. Lai nu Silmežs gādājot un iztaujājot kādu cil-

vēku, kam uz to prāts, un lai rakstot tūliņ atpakaļ, vai lai-

mējies tādu atrast vai ne. Beigās Ziediņš bij ievaicājies, vai

Trīnei iegātnis jau būšot sameklēts, — tad vēl visiem labas

dienas, un ar to garā vēstule bija beigta.
«Tāds jau viņš ir, tas Ziediņš,» Silmežs nodomāja sevī,

vēstuli izlasījis, «cilvēku viņš ar savu mīksto sirdi tur mājā,
lai tas būtu kad pats lielākais žūpa.» Vēstuli atkal salocījis,
Silmežs to noglabāja savu svārku krūšu kabatā. Ne sieva, ne

meita nebija manījušas, ka Silmežs vēstuli bija izlasījis, —

viņām to arī nebija manīt, jo, protams, tādēļ vien Silmežs to

paturēja pie sevis un neielika vis galda atvilktnē pie citām.

«Pagādā nu man labu stipru pusdienu!» Silmežs

teica Ilzei.

«Kādā darbā tad nu iesi?» sieva tam brīnodamās jautāja.
«Vai tad tev jau tik žigli atkal gribas? Nav jau necik ilgi, kad

nupat ēdām.»

«Gādā vien, neprasi nekā, — liec arī sīpolus klāt, labi

krietni, vai dzirdi, Ilz!»
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Ilze izgāja, arī Trīne tai pakaļ.
Silmežs pa to laiku, kamēr sieva un meita rīkojas ar «stiprā

ēdiena» sagatavošanu, meklējās un rakņājās pa visām

galda un drēbju skapja atvilktnēm pēc tintes, papīra un spal-

vas. Tintes butelīti namatēvam gan drīz laimējās atrast, bet

grūtāk jau gāja ar papīri — visgrūtāk ar spalvu, tā nekur

nebija atrodama. Ja nu kādreiz Silmežs būtu ko rakstījis, tad

nu gan viņš it labi atminētos, kur spalvu nolicis, — bet kur

nu tie gadi, kad pats spalvas ne rokā nebija ņēmis! Vislielā-

kais ja vārdu bija parakstījis pagasta protokolu grāmatā pie
vietnieku pulka spriedumiem, bet vai tad nu to var saukt par

rakstīšanu? Kamēr Trīne no skolas bij izstājusies, tamēr arī

Silmežs spalvas nebija kustinājis. Šodien pēc ilgiem gadiem

viņam atkal spalva bija vajadzīga, bet ne tik viegli tā bija

dabūjama. Silmežs jauca un purināja visu caurcaurīm, bet

spalva kā neatradās, tā neatradās. Gribot negribot tās dēļ

bija jāvaicā Trīnei. Pa to laiku Silmežs apraudzīja sadabūto

tintes butelīti un papīri. Papīrs gan bija smalku smalkais,

nesen kā no žīda pirkts, bet tinte butelītē bija pavisam izkal-

tusi, un tajā bija kā uz īres apmetušies brusaki, mušas un

pat dažas skudras. Silmežs tagad stipri dusmojās uz Trīnes,
ka tā aizmirsusi butelīti aizkorķēt, jo tad tak tāda ķibele un

kavēkle nebūtu gadījusies. Un, butelīti apgriezis iesāņš, viņš
sāka dzīvos īrniekus tramdīt laukā un miroņus, kuri tāda

tramdījuma nemaz neievēroja, viņš pamazām sāka izzvejot
ar smalku žagariņu. Lai gan gausi, tomēr ar laiku visa ņu-
dzekle bija no butelītes izdzīta, tā ka, ūdeni pielejot klāt, tinte

priekš šās reizes bija sagādāta. Papīri un tinti Silmežs jau
iepriekš nolika uz «pātaru galda» un, krēslu piecēlis pie «pā-
taru galda» klāt, žēlojās vienā gabalā: «Kad tik nu arī vēl

būtu spalva, kad tik nu arī vēl būtu spalva! ak posts, tīrs

posts!» Bet nu bija Trīnei pēc spalvas jāvaicā.
Pa to starpu Ilze ar Trīni, pusdienu nesdamas, nāca pa

durvīm iekšā. Uz šķīvja kūpēja uzcepts šķiņķis ar olām, tam

papilnam bija piegriezts klāt sīpolu un loku. No smakas vien

jau varēja sajust, ka pusdienai vajadzēja būt «stiprai» un

gardai.
Kad nu mātei ar meitu vēl nevienai ēst negribējās, tad

Silmežs piesēdās viens pats pie galda. Pirmos kumosus ieko-

dis, viņš piecēlies piegāja pie skapja un izņēma no tā ciemi-

ņiem glabājamo šņabja buteli, ieliedams sev no tās krietnu
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«malku» kā labāko līdzekli pret trichiniem, ja varbūt gaļā
tādi atrastos. Šņabi iedzēris, Silmežs stiprinājās kā jau laikam

cilvēks, kas paredz grūtu darbu priekšā. Ēšanai metis mieru,

viņš lika ienest ūdeni, ko rokas nomazgāt, lai būtu drošs, ka

papīram netiks nekāds melnums vai bleķis no taukiem. Kad

šis drošības labad speramais solis bija padarīts, Silmežs lika

Trīnei pagādāt spalvas. Kamēr Trīne visvisur meklēja, tamēr

tēvs tai deva stipru bārienu dēļ neaizkorķētās tintes glāzī-
tes. — Visus rakstīšanas priekšdarbus svarīgi un pamatīgi
izdarījis, Silmežs nopūzdamies nosēdās krēslā pie «pātaru
galda», izrādīdams tik rūpju pilnu seju, kādu tik var izrādīt

tas, kam patlaban jāstājas neaprastā, grūtā darbā, no kura

tomēr nedrīkst atrauties.

Māte ar meitu skatījās tēvā un tūliņ noģida, ka tam lai-

kam nodoms rakstīt. Ilze pārbrīnodamās izsaucās:

«Tad priekš tā darba tev vajadzēja tās stiprās pusdienas!»
«Priekš tā, jā!» Silmežs atteica.

«Lai tak raksta labāk Trīne!»

«Nav Trīnes darīšana, — ir mana «amata darīšana».

«Nu, sauc tu, lai Trīne raksta!»

«Amata lieta, nevar!» Silmežs sievai atteica.

Ar to tad bij abām jāpaliek mierā.

«Bet tu netiksi, Pēter, lietā, — apdomā, cik ilgi tu neesi

rakstījis!» Ilze bēdājās.
«Apmierinies, Ilz, gan ies!» vīrs tai atbildēja.
«Lai tad nu dievs dod, ka tā «stiprā pusdiena» tev pie tā

palīdzētu!» Ilze nosmējās, kad Silmežs, spalvu saņēmis, atkal

nopūtās.
«Bet ko tad Ziediņš bija rakstījis?» Ilze vīram jautāja no

jauna, kad tas patlaban spalvas galu lieca pret tintes butelī-

tes kaklu.

«Prasi nu citā reizē, — liec man tagad mieru!» Silmežs

atrunājās. «Būtu labāk, kad jūs abas mani nemaz netraucētu!»

Trīne tūliņ atstāja istabu, māte tai arī drīz gāja pakaļ,
bet nevarēja un nevarēja izprast, kādēļ tā «amata darīšana»

bija tik ļoti abām slēpjama.
Palicis viens istabā, Silmežs galīgi iemērca spalvu pusmel-

naiā tintē un izvilcis to atkal rūpīgi apskatīja un nokratīja,
lai neappil papīrs. Tad roku vai desmitreizes izvicinājis gaisā,
viņš uzsvieda it laimīgi lielo «emmi» (M) uz baltā klajuma,

pēc tā nāca «i», tad garais «a» (h), tad «ļ», tad īsais «a»,
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tad atkal «i» un beidzot pašā galā «raibais esīte» (s). Šās

rakstu zīmes pats Silmežs burtodams sauca priekšā, un, ja
vien kāda «dzīva dvaša» būtu bijusi istabā, tā dzirdētu no

Silmeža lūpām skaņi atskanot «mīļais». Pēc šā laimīgā iesā-

kuma rakstnieks mazu brītiņu atpūtās un noslaucīja pirmos
sviedrus no pieres. Tad atkal mērcēja spalvu, vismazākais

priekš katra burta savu reizi, un pēc garāka brīža dzirdēja at-

kal klusajā istabā atskanot «māsasvīrs», «mīļais māsasvīrs!».

Atpūsties pēc šā vārda vajadzēja ilgāk nekā pēc pirmā, jo tas

bija otrtiek garš. «Bilstamie» vārdi gan nu bija rokā, bet kur

tad vēl visa garā vēstule? Tā nebij smiekla lieta. Tomēr jā-
ķeras vien bij atkal klāt pie rakstīšanas, lai priekš vakara to

vēl varētu nobeigt. Pēc ilgākas rakstīšanas un atpūšanās pa

starpām Silmežs burtoja un sasauca kopā garāku teikumu,

kas tā skanēja: «Visupapriekš es Tevi apsveicinu ar simtu

daudz labām dienām un daru zināmu, ka esam visi, paldies

dievam, sveiki un veseli.» Ar šo iesākumu rakstnieks

pats, kā likās, bija ļoti mierā, jo tas sakrita ar parastiem vēs-

tuļu rakstīšanas likumiem, un mērcēja no jauna spalvu vēs-

tules turpināšanai, kur bija jāpārvar vislielākie grūtumi un

jāizstāsta pati lieta, par kuru gribēja rakstīt. Šie grūtumi auga
lielumā vēl īpaši aiz to, ka drīz Ilze, drīz Trīne ienāca istabā

un traucēja autoru viņa diktajā burtošanā un teikumu un

vārdu sasaukšanā. Un šī lieta citādi nebija darāma kā tik vis-

lielākā klusībā, visklusākā čukstēšanā. Gan izbāra Trini, gan
pārmeta Ilzei, ka tās vienādi durvis virinot un šo tik traucējot
vien, bet vai nu šām trūka ko atbildēt? Bija arvien iemesls,
kādēļ viena vai otra nākusi. No pirmā gala rakstnieks gan

bija biežāk atpūties, bet uz vakara pusi, sauli redzot arvienu

noslīdam zemāk, bija vairāk jāraksta nekā jāatpūšas, lai laikā

tiktu galā. Tādēļ varam gan domāt, cik sviedru Silmežam ne-

bija jāizlej, līdz nokļuva pie vēstules «nolaiduma», kur vēl

pielika labas dienas visiem no Ilzes un no Trīnes, tad mēneša

dienu un «Kristus vecumu» un galu galā «Pēteri Silmežu».

Manīdams, ka rakstījums jau nosausis, Silmežs to sāka mē-

rīt pēc kuvēra lieluma un tad salocīt. Kad bija vēstuli aizlī-

mējis un aizlakojis, tad ieslēdza to līdz rītam galda atvilktnē

bez adreses, kuru teicās dot turpat tiesas mājā skrīvelim uz-

rakstīt, jo šis ar savām «vistu kājām» nedrīkstot ļaudīs rādī-

ties. Ko Silmežs Ziediņam bija rakstījis, tas palika noslēpums
tiklab Ilzei, kā Trīnei, un noslēpums tas būs palicis arī



112

lasītājam. Bet gan jau viņš to dabūs zināt, — vēl agrāki kā

Ilze ar Trīni — ja varbūt jau tagad pat nezin
...

Vesels gads pēc tam bija pagājis.
Pēc Gusta uzbilšanas Trīnei gan vēl nāca pa preciniekam,

bet diezin caur ko bija izpaudusies slava, ka Trīne cita ne-

gribot kā Birznieku Gusta un cita arī neņemšot, lai tad esot

vai par vecmeitu jāpaliek. Un precinieku uzņemšana Silme-

žos arī bija tāda, ka otrreiz neviens tur vairs savu acu nerā-

dīja, tādēļ visa precinieku nākšana apstājās gluži pavisam.
Visiem bija zināms, ka Trīne paliks pie sava nodoma, neņem-
dama neviena, ja vecie neļaus iet pie Gusta. Precinieku lielais

pulks bija nācis par velti. Silmežu iegātņa lieta nebija nemaz

tapusi labāka, ja ne sliktāka. Ļaužu vaiodas pa vecam kā

ūdens skalojās ap Silmežu dzimti.

Birznieku Gusta jau kādu gadu nebija vairs Zvirgzdēnos,
no tā dzirdēja stāstam, ka tas norentējis kādu pusmāju vēršu

sešdesmit no viņa agrākās dzīves vietas, no Zvirgzdēniem.
Par viņa aiziešanu visvairāk priecājās Silmežene, un la-

sītājs jau gan zinās, kas atkal visvairāk tādēļ raudāja, —

kaut gan slepeni naktī, klusībā.

Ilze stipri domāja, ka Gusts Trīnei sen jau būs no prāta
izgājis, tādēļ viņas satrūkšanās bij liela, kad reiz ap pļaujas
laiku Trīne tēvam ar māti vaicāja, — vai tad šie pavisam ne-

atļaušot šai iet pie Gusta? Māte, zināms, spļāva vai uguni
un, Gustam klāt neesot, izgrūda par viņu vēl niknākus vār-

dus nekā toreiz, kad Gusts bija nācis preciniekos. Arī Silmežs

pats cieši palika pie savām domām, ka Gusta mājā neparko

neņemšot un pie viņa iet tai arī neatļaušot. Uz to tad Trīne

bij atbildējusi, ka šī kā toreiz, tā arī tagad no mājas un man-

tošanas pavisam atsakoties, un lai šie turot šo par savu meitu

vai neturot, bet iet šī iešot un aiziešot. Tādēļ lai nebrīnoties,
kad šās kādreiz vairs mājā neredzot, bet tad lai arī zinot, kur

šī aizgājusi.
Māte tagad meitas neparko negribēja ieraudzīt. Plaisa

starp abām palika arvien lielāka. Tikai tēvs, Silmežs, turējās
vidus ceļā, neiejaukdamies nekur.

Bija silts vakars septembra sākumā, kādi reti mēdz atga-
dīties šai mēnesī. Tas, kā likās, no augusta pirmās puses bija

iemaldīties septembrī. ledzeltenās bērzu lapas ripuļu ripuļiem

virinājās no kokiem zemē . .. Pēc šā vakara nāca tikpat patī-
kama nakts, bet tumšāka, kā augusta naktis mēdz būt. Silme-
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žos visi jau gulēja. Tikai pats saimnieks no pirmā miega

bija piecēlies un aizgājis uz riju sera aplūkot, vai būs ar bei-

dzamo krāsni diezgan sauss vai arī vēl jāgaida otra rīta.

Tumsā viņš redzēja, ka kādas sievišķas tēls ar baltu nastiņu
rokā klusām izlīda pa istabas durvīm un devās steigšus pa

ceļu projām ... Silmežs pazina, ka tā bija Trīne. Sirds viņam

patīkami, it kā savādi, silti ietrīcējās un lūpas ne lāstus, bet

sirsnīgus, mīļus svētīšanas vārdus sauca un sūtīja aizgājējai

pakaļ...
Cik liela bija Silmeženes iztrūkšanās, kad rītā meitas vairs

mājā neatrada! Aiz sāpēm no meitas padarītā kauna viņa ne-

zināja, ko iesākt, ko ne.

«Trīniņ, mīļo krustmeit, tad tu tiešām nākusi bez tēva un

mātes ziņas! Un tikai Gusta dēļ! Bet ir jau Gusts arī krietns

cilvēks, viņa dēļ to arī var darīt. Paliec vien, krustmeit, pie
mums!»

«Paldies, krustmāt, paldies! Kā lai tev to atmaksāju?!»
«Gan es, krustmeit, par to gādāšu, ka tēvs ar māti būs ar

mieru, gan es pārrunāšu arī māti, tēvs jau neliegsies, esi Vien

mierīga! Bez līdzinieka tev nebūs jāiet pie mācītāja. Nebīsties

nekā, krustmeit!»

Šī mīļā krustmāte nebija cita kā Ziediņiene, Silmeža māsa

un Trīnes krustmāte.

Pēc brīža ienāca arī krusttēvs Ziediņš un līdz ar viņu arī

viņa meža zemes nomnieks. Šo pēdējo ieraudzīdama, Trīne

priecīgi satrūkās — tas bija Gusts.

Svētdienā, varēja būt vairāk kā nedēļu pēc Trīnes atnāk-

šanas pie Ziediņiem, N. baznīcā mācītājs patlaban sprediķi

bija beidzis, pēc tā nāca aizlūgšanas, tad saukšanas.

Šām tuvojoties, baznīcā palika tik kluss — tik kluss, ka

varētu domāt, ka baznīca pilnīgi tukša, ja vien acis nerādītu

simtām galvu, kas visas ziņkārīgi bija pagrieztas pret kan-

celi. Kam vien bija dvaša, tas mēģināja to aizturēt vai arī

elpot tik klusi, cik klusi vien iespējams. — Pēc trešu un otru

reizi uzsauktiem nāca pirmoreiz uzsauktie, kam sestdien
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bijušas derības. Šo starpā mācītājs arī minēja Gusta un Trīnes

vārdus, zināms, vienu kopā ar otru, beigās vēl piesacīdams

klāt, kam tas nebūtu, pa prātam, lai tas runājot pie laika un

vēlāk lai ciešot klusū. Pēc beigtiem dievvārdiem Silmeža saim-

niece Ilze ar visu varu gribēja sperties ģērbkambarī tūliņ mā-

cītājam darīt zināmu,, ka viņai tāda lieta nemūžam neesot par

patikšanu un ka viņa nemaz nevarot izprast, kā mācītājs
drīkstējis bez vecāku ziņas viņu meitu uzsaukt. Ar lielām pū-
lēm tik Silmežam izdevās savu sievu atturēt un tai izskaidrot,
ka šodien priekš tādas runāšanas mācītājam nemaz neesot

laika un ka to jau varot, ja gribot, darīt rītu vai parītu. Ar

to tad vismaz tai dienai domām tika nolikts: miers. Lai gan
Silmežene solījās nerimt, kamēr tādas «kauna» derības bū-

šot izjaukusi, man tomēr pēc patiesības jāziņo, ka otras un

trešās reizes uzsaukšanai ne mazākie kavēkļi neradās ceļā.
No tā varam spriest, ka, — ja Silmežene bija pie mācī-

tāja, — viņas iešanai nebij nekādas sekmes, vai ari — kas

arī varētu būt — viņa nemaz nebij gājusi runāt -un: šķēršļus
likt ceļā, lai derības izjuktu. Neticami gan tas izklausās, —

tomēr kas gan nenotiek pasaulē?

Pēc trim nedēļām no šīs dienas kalenderis atkal rādīja
svētdienu septembt a > rnēneSa galā. Turklāt uz šo svētdienu

krita pati Miķeļdiena. Uz šo dienu Ziediņa meža zemes.'nom-

nieks''— Birznieku Gusts bija nolicis sava jaunā, nupat kā

steigšus nobeigtā ērbeģa iesvētīšanu. Tomēr zem jaunā pa-

jumta viņš negribēja ieiet viens pats, no šās dienas zem šā

paša pajumta līdz ar viņu gribēja ieiet viņa jaunā mūža bied-

rene Trīne. Šī diena tādēļ Gustam ar Trīni arī bija kāzu

diena.

Jaunais ērbeģis tādam gadījumam, par godu tādēļ arī bija
pušķots kā uz svētkiem. Kaut gan dabā nebija nekā no va-

saras ziediem, no vaSaras zaļuma, tomēr vija aiz vijas stie-

pās gar jaunās ēkas sienām un griestiem. Bija rūpīgām ro-

kām lasīts un plūkts katrs zaļumiņš, ko rudens nakšu salnas

vēl nebija maitājušas. Te mainījās ziemcieši ar ciesām un

brūklenājiem, skaisti sarkanās apšu lapu virknes ār zaļajiem

vīgriežņiem, — gar pašu sienmali, kur garais galda skrāģis
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stāvēja,, ozolu vaiņagi vijās cits caur citu, sienu gandrīz pa-

visam aizklādami. Lai arī ārā koku zari metas kaili ,nb la-

pām, lai arī lauks rādījās bāls un nodzeltējis,, lai' ari visur

lauka pūta nīcību sludinātāja rudens vēsma, — te iekšā bija

pajums — zaļums no pagājušā ziedoņa . ...
..

Tāļ cilvēks, dzīves rudenim, rudenim tuvojoties, rū-

pīgi skatās un meklē pēc kāda zaļumiņa, .pēc kāda, zaļa zie-

diņa no dzīves pavasara, dzīves laimes dienām. Sie. piemiņas

ziedi,: piemiņas zaļumi pušķo viņa krūtis,- tam pašām

vairs nav spēka dīdzēt jaunu zaļumu, dīdzet jaunus, ziedus.

Lai būtu šie ziedi arī vītuši, viņiem tomēr piemīt jauķā zie-

doņa smarša. Laimīgs var saukties tas, kam,, pēdīga zaļu-
miņa rudens vējš nav aizpūtis... ./"*.'•

Pēc pusdienas jaunais pāris atbrauca = mājas no baznīcas

ar nelielo līdzenieku un panāksnieku pulku. Jāpiemin, ka

Gustam nebija daudz radu, bez tam pašam tēvs un māte jau

bija miruši; — no Silmežu radiem arī nebija daudz, tie vis-

vairāk tādēļ nebija nākuši kāzās, ka tēvam uņ:.mātei Trīnes

vīrā:iešana pie Gusta nebija pa prātam. Ziediņu, zināms, ne-

trūka. Krusttēvs ar krustmāti posa, vīkša, rīkoja un .taisīja
Trīnei kāzas no savas puses. Trīnei tādēļ vairāk'radu nebija
kāzās kā tik krusttēvs ar krustmāti, arī Gustam bija salūgti
tik vistuvākie radi; kas no citiem viesiem bija kāzas, tie bija
Ziediņa uzlūgtie kaimiņi.

Sapulcējušies kāznieki jau pašulaik gribēja sēsties ap

galdu, kad pa ceļu dzirdēja ratu rīboņu. Visi,, kas no viesiem

bija lūgti un gaidīti, bija atnākuši, bet kas Šie tādi varēja
būt? Silmežu neviens uz kāzām negaidīja,, jo tie no meitas

nekā negribēja zināt, kamēr šī no mājas bēgusi. Kas tie. gan

varēja būt? Un, lūk, aiz rijas jau parādās Silmežu bērā

galva, un vāģos — kas par brīnumu! —- pats Silmežs ar Sil-

meženi!!! Visi viesi bija ar reizi no galda, augšā. .Visi spie-
dās uz durvīm saņemt negaidītos viesus. Trīne tā bija pār-
steigta, ka viscaur trīsēja aiz prieka un arī aiz baiļu:jausmām.
Nemazāk pārsteigts bija Gusts. Visi aiz ziņkārības, gribēja re-

dzēt, kādu seju jel rādīs Silmežs un Silmežene. 'Dažs jau
domāja, ka ar brūtes vecāku atbraukšanu visa kāzu. jautrība
būšot vējā. Tik vien krusttēvs ar krustmāti bija' priecīgāki,
ķā vēl visu dienu nebijuši, šis prieks atspīdēja: viņiem ārīgi
uz vaigiem. . . ,

«Sveiki! sveiki visapkārt!» Silmežs , jautri /sveicināja un
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steidzās pie Trīnes un Gusta tos apsveicināt un tiem laimes

vēlēt. To pašu darīja arī viņa sieva Ilze. No viņas apsveici-
nāšanās ar jauno pāri vien jau varēja noskārst, ka viņa trīs

nedēļu laikā daudzmaz apradinājusies ar domām, ka Birz-

nieku Gusts būs viņas meitasvīrs. Pēc tam katrs no viesiem

spiedās Silmežam klāt tam sniegt roku, ko Silmežs katram

spieda un kratīja un spiezdams un kratīdams smējās un tēr-

zēja, tā ka kāzniekiem cēlās šaubīšanās, — vai tiešām gan
Silmežs šo precēšanos nopietni būs liedzis? Vai tad gan pats
būtu tik priecīgs? Un katrs tak zināja, ka Silmežs nav ne-

kāds liekulis.

Nu visi kopā ar īsto kāzu tēvu un māti apsēdās no jauna
ap galdu, šoreiz ar īstu kāzu prieku, bez kāda traucēkļa bau-

dīt goda mielastu. Protams, ka te jautrības un omulības ne-

trūka, tā plūda kā no avota. Arī kāzu jeb galda runa tika

turēta, un runātājs bija Trīnes krusttēvs Ziediņš. Savā ru-

nas iesākumā viņš aizrādīja uz to, ka laikam gan visi kāz-

nieki būšot domājuši, ka brūtes tēvs līdz beidzamajam esot

liedzis Trīnei ar Gustu precēties, tāpat būšot domājuši ari

abi jaunie, kas tagad kā brūte ar brūtgānu pie galda

sēdot, — bet tā tas nemaz neesot bijis. Silmežs no paša

pirmā gala esot nospriedis savu meitu citam nevienam nedot

kā Birznieku Gustam. Lai neviens no kāzniekiem par to ne-

šaubītos, tad šis celšot gaismā kādu pierādījumu, kas apstip-

rināšot, ka šis runājis patiesību. Un, no krūšu kabatas izvil-

cis apmētājušos vēstuli, viņš priekš tās lasīšanas pieminēja
visiem, ka priekš pusotra gada šim esot bijis vajadzīgs uz

šās pašas meža zemes nomnieka un ka pēc tāda vīra šis esot

rakstījis savam sievasbrālim Silmežam. Šī vēstule, ko šis ta-

gad pat turot rokā, esot Silmeža atbilde uz viņa rakstu.

Kāzu namā palika kluss kā baznīcā, — jo katrs gribēja

dzirdēt, ko laba jel Silmežs būs rakstījis. Ziediņam taisoties

vēstuli lasīt, Silmežs to raudzīja apturēt, teikdams:

«Liec jel tādiem niekiem mieru, kam tā vajag?»
«Bet es nelikšu vis,» Ziediņš atteica. «Lai sieva tev arī

dabū zināt, kādas lietas tu dari viņai aiz muguras.»

«Viņa jau zina,» Silmežs atbildēja. «Izbraucot jau to

viņai izstāstīju.»
«Nu tad lai zin meita ar meitasvīru, cik labs tu viņiem

tēvs un sievastēvs.»

«Liec jel labāk mieru!» Silmežs skubināja māsasvīru.
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«Lai lasa vien!» dzirdēja viesus ar pulku saucam.

Cits neatlika kā Ziediņam bija vien jālasa. Pāra reizes

iekāsējies, viņš iesāka:

Mīļais māsasvīrs!

Visupapriekš es Tevi apsveicinu ar simtu daudz labām die-

nām un daru zināmu, ka esam visi, paldies dievam, veseli.

Tāpat ar labām dienām apsveicinu savu māsu Lieni un daru

Tev zināmu, ka priekš Tavas meža zemes man gan ir zināms

rentnieks, kas labprāt gribēs iet pie Tevis. Tas ir Zvirgzdēnu
Birznieka Gusts, Tu zini, vecā Mārtiņa dēls, kas uz Rīgas
ceļa nomira. Šodien pat viņš uzbilda mūsu Trīni, un man Tev

jāsaka, ka labāka znota savai meitai nevēlos kā Gusta. Ilze

gan vai nezin kā par to skaistas, bet es jau Trīnes citam ne-

vienam nedošu kā Gustam. Gan ar laiku arī Ilze apmieri-
nāsies. Trīne pati tūliņ vai šodien aizietu pie Gusta, tāds

karstums ir. Bet nu gribu izmēģināt, vai pēc gada tas kar-

stums neatdzisīs pie Trīnes un vai Gusts vairāk nerunā mā-

jas kā Trīnes dēļ, tādēļ pret Gustu izlikos un tāpat arī pret
Trīni, — izlikos, kā kad es negribētu viņiem to ļaut. Un tāds

gribu izrādīties līdz pašam galam. Tu nu pret Gustu par to

arī nesaki nekā un ņem tik droši viņu uz savas zemes un dod

viņam visu iedzīvi, es par to galvoju ar visu savu kustamu

un nekustamu mantību. Un, ja Trīne kādreiz pie jums meklē

patvēruma, tad uzņemiet viņu tāpat droši, — gan dievs dos

visam labu galu. Nestāsti par to lietu nevienam, jo to jau es

slēpju no Ilzes un tāpat arī no Trīnes. Beigumā vēl pielieku
labas dienas Tev un Lienei no Ilzes un Trīnes un saku, cel

tik ar Gustu norunu, bet tā, ka viņš nekā no tā nemana.

Silmežos . .. maijā 18 ....
Pēteris Silmežs

Ziediņš bija beidzis lasīt. Šai vēstulei bija lielāks iespaids
uz klausītājiem, nekā to būtu panākusi pati labākā runa. Visi

brīnījās un tik brīnījās.
«Nu saki nu, kas to būtu no tevis domājis,» Silmežene

teica uz sava vīra, «tīrs kumēdiņš!»
Silmežs par atbildi tik skaļi pasmējās.
«Gatavs kumēdiņš!» dažs labs arī no viesiem iesaucās. Trīne

raudādama ar Gustu nezināja, kā tēvam rādīt savu

pateicību.
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«Bet esošāku,/tas bija gudri darīts!» Ziediņš teica.,.«Lai
katrs ;tēv's tāpat savai meitai ņem vīru, tad vēlāk dzīvē būs

laba. Un kurš tēvs meitai grib iegātņa, tas lai tāpat dara.»

«Bet vai tad mēs, še kā ienākuši, tūliņ lai ejam uz

Silmežiem, dzjvot?» Trīne jautāja krusttēvam.

. «Vai,'tad es saku, ka Gusts iegātnis?» krusttēvs Ziediņš
atteica, , ' V. ,' ' , i,'!;'.;V

«Gan,par to runāsim vēlāk!» Silmežs nobeidza runu.

Pēc ,šā. klusuma viesu starpā sarunas atmodās no jauna.
Jautrība augtin auga. No galda uzcēlušies, jaunie sāka ap-

skatīties; pēc spēlmaņa.

Ārā: atkal rati ierībējās. No pirmajiem ratiem, kuros at-

radās divi mucas alus, braucējs jautri nolēca, spēles turēdams

padusē. Tas'bija mūsu pazīstamais Podziņa, kas nekādā ziņā
nedrīkstēja no-Gusfa un Trīnes kāzām atrauties. Abējos paka-

ļējos ratos1 atradās visādas ēdamas lietas. Visa šī Podziņas 1
vadītā bija''Silmeža izrīkota, bagātīgi apgādāta
dzērieniem un ēdamo, — lai jel kāzās jautrība neizsīktu.

Un1 bija . tiesām jautras, brīnum jautras kāzas! Podziņa
grieža' ko grieza savas spēles, un jaunie griezās ko griezās
Vai reibdami. Vecie sēdēja ap alu un groku! Jā, tās tik bija
kažasL Uri'Trine ar Gustu nu nebija vairs šķirami. Šī apziņa

viņu sirdis pildīja ar laimi un prieku, ar īstu kāzu prieku .. .
Lasītājs redz, ka mūsu stāsts tik labi kā beigts, tādēļ

rakstīsim, 'pēc ša skata: «priekškaramais krīt!» Jā, priekška-
ramais,/krīt gan, bet es jau teicos stāsta nenobeigt ar precī-
bām vai'kāzām, tādēļ; Iasītā js lai neļaunojas, ka priekškara-

mais, varbūt viņam par nepatikšanu, atkal paceļas pēc desmit

gadu garas, starpas.

Gusts ar Trīņi sen jau dzīvoja Silmežos un bija saim-

nieks ūri1 saimniece: Silmežs ar Silmeženi bija nokāpuši no

saimniecības skatuves un aizvilkušies, tā sakot, aiz kulisēm. 1
Jaunie; bija veco vietā. Un vecajiem nebija arī

ka saimniecība varbūt neies uz priekšu, jo kur gan vēl atrastu

labākus saimētājus kā Gustu ar Trīni? Saticība,. kas reti at-

rodama mājā, kur iegātnis ņemts, še bija tā labākā. Nu: neva-

rēja vis sacīt, kā iegātnis ielec kā circenis karstos pelnos. Bet

bija ari savādi meklēts, savādi ņemts iegātnis.
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No Ziediņiem tie tūliņ vis nenāca uz Silmežiem. Pirmo

gadu viņi pavadīja turpat, jo ar jauno meža zemes ērbeģi
tiem bija savienotas daudz jaukas atmiņas: viņi bijās, ka,
šo savu kazu vietu atstājot, arī laime no viņiem neatstājo-
ties, — bet šī pavadīja viņus arī uz Silmežiem. Tomēr no

Ziediņiem tie neatnāca divi vien, — trešais,. Birznieku cilts

vīrišķs atzaris, Jānis vārdā, tiem bija ko līdz vest uz Sil-

mežiem. Un īpaši šā atzara dēļ Silmežene tiem vairs neļāva

ilgāk palikt Ziediņos un apgalvoja Trīnei, ka labākas aukles

kā šās mazajam Jānim tie visā pasaulē neatradīšot. Un bija
arī tiesa, Silmežene sargāja un glabāja savu meitasdēlu kā

labo aci pierē, jā, pat lutināt to lutināja, kā jau tas no sen

laikiem «vecāsmātes» paradums. Ka no Jāņa neizauga lutek-

lis, tas nāča no tā, ka tēvs neprata nemaz lutināt, jo pats

nebija ticis lutināts.

Nupat pieminētā laikā Birznieka mazajam Jānim bija de-

viņi gadi pilni, gāja desmitā. Visi mājā no viņa bija pār-

liecināti, ka puikam branga galva un ka tas «liels āķis».
Pātarus tas mācēja visus tā, ka skaitot ne durties nepiedū-

rās, un no galvas zināmo peršu un dziesmu skaits tam bija
liels, gandrīz «kā pašam mācītājam». Arī rēķināt rēķināja

brangi, īpaši lielais rēķens par nabagu ar piecām kulēm, kur

katrā kulē pieci kaķi un katram kaķim četras kājas, un kat-

rai kājai pieci nagi, — Jānim bija tīri nieks. Uz mata viņš

zināja pasacīt, cik bijis kaķu, cik kāju, cik nagu visiem kopā.
Kad nu pašulaik arī bij rudens, tad tēvam citu domu nebij

kā tādu gudrinieku dot tūliņ skolā. Noteiktā diena, kurā mā-

cītājs saņēma skolā bērnus, bij klāt. Gusts no paša rīta teica

Trīnei: .

«Sataisi, Trin, Jānītim kulīti, jāved ir uz skolu.»

«Vai tev prāts tik jaunu bērnu no mājas dot laukā?» Trīne

atteica.'-"? '•'

«Lai tad tur lielākie viņu grūsta un nieko, lai min pa kāju

apakšu,» vecāmāte iesāka savu aizstāvēšanas runu. «Vai nu

uz priekšu neizskolos, vai neizmācīs — tik mazam bērnam

skolā sajauks tik galvu.»
«Par to, māt, nav jābīstas, puika nav vis vairs tik mazais,

kā jūs abas domājat, — un neesmu arī dzirdējis, ka skolā

būtu kāds ticis sagrūstīts vai samīdīts.»

Silmežs jeb tagadējais «vecaistēvs» raudzīja izturēties

rāmi un noteica tik no savas puses:
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«Vai nu skolā vairs nav skolotāja, kas bērnus aprāj?»
«Nu kā tad, tu jau tūliņ šaujies Gusta pusē,» Silmežene

jeb, labāk sakot, «vecāmāte», to aprāja, «tev ari tik maza

bērna nav žēl. Ak krusts, cik vīriešiem cietas sirdis!»

«Bet es Jānītim kules netaisīšu!» Trīne turējās pretī.
«Nu tad brauks puika bešā!» Gusts atteica.

«Vai tad lai bērns mirst tīri badu?» vecāmāte runāja

starpā.
«Lai iet vien labāk skolā,» vecaistēvs atkal teica, «labāk

lai ko mācās skolā nekā šļūcinās pa ledu,, mājā dzīvodams.»

«Vai tad jau tāpat diezgan mājā nav iemācījies un var

iemācīties vēl vairāk!» Trīne sacīja.
«Kas nu mājas mācība pret skolas mācību?» Gusts teica.

«No mājā palikšanas nu vairs nerunājiet, es to negribu.»

Kalpu istabā izgājis, Gusts lika puisim jūgt zirgu, un,

ienācis atkal atpakaļ pie savējiem, tas uzsauca Jancim: «Ģēr-
bies uz skolu!» Puika nezināja, ko darīt, jo abas mātes, jaunā
un vecā, to raudzīja atturēt, un prāts pašam arī svērās uz

to pusi, kur mātes. «Vai dzirdi?» tēvs otrreiz uzsauca, un

puika tūliņ sāka meklēt zeķīšu un zābaciņu, ūdens un

ziepju — un bij drīz gatavs. Zirgs jau bij pie durvīm, un

tēvs ar dēlu aizlaida uz skolu, māte ar vecomāti tik noska-

tījās pakaļ, abas noslaucīdamas rūgtās šķirību asaras. Re-

dzēja arī Janci ar piedurkni velkot gar acīm. — Drīz vien

braucēji bij skatītāju acīm pazuduši.
Par kādām pāra stundām pēc vīra un dēla aizbraukša-

nas uz skolu arī Trīne lika jūgt zirgu un brauca, kalpa pa-
vadīta, arī uz skolu. Pa šo laiku viņa mājā bija sataisījusi
Jancim kulīti visai nedēļai, kā ari salūkojusi kastīti, kurā gla-
bāt pārtiku. Gultas drēbes, ķisens, palags, deķis, dvielis, ko

slaucīties, ziepītes, — viss līdz beidzamajam bija apgādāts,
netrūka nekā, — tādēļ bija tik vien jābrauc, lai pie laika

skolā puikam visu varētu ierīkot. Gribot negribot bija vien

jādara Gusta griba.
Skolā atbraukusi un klasē iegājusi, Trīne redzēja, ka Jā-

nītis, Gusta pievests, stāvēja pie mācītāja, kas, laipni smai-

dīdams, tam sniedza grāmatu, kurā lasīt. Trīnei bija, it kā

pati pirmoreiz stāvētu pārklausībā. Pirmie vārdi lasot Jānim

gāja drusku nedroši, kā likās, raudas gribēja dabūt virsroku

pār valodu, bet drīz vien puika iedrošinājās un iestiprinājās,
un nu vārdi bira kā pupas, — nē, nevis kā pupas, — lija
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galvas gabali tika noskaitīti tikpat droši un skaidri, un dzie-

dāt nodziedāja uzdoto dziesmu tik spēcīgi, ka katrā kaktā to

varēja dzirdēt.

Mācītājs, Jāni apglaudījis, teica, ka, lai gan šis pēc ga-

diem esot jaunāks, tomēr labas mācēšanas dēļ šo ar prieku
varot uzņemt citu skolēnu skaitā.

Pirmais eksams Jānim bija nolikts. Tēvs ar māti, visu

ierīkojuši, atvadījās no dēla uz veselu nedēļu, kurš tagad

šķiroties nekāda žēluma nerādīja, bet likās citu pulkā īsti

priecīgs un jautrs.
Uz māju braucot, Trīne, pie Gusta sēdēdama, teica, laipni

pret vīru smaidīdama:

«Cik labi, Gust, bija, ka Jānīti atvedi skolā, izlasīja par

visiem labāk.»

«Es jau teicu, ka jūs velti baiļojaties,» Gusts, tāpat smai-

dīdams, atbildēja.
«Bet sestdien es braukšu pretī,» Trīne teica.

«Manis dēļ kaut ik sestdienas,» Gusts atteica.

Vēl gan mēs varētu apskatīt Jāņa ceļu caur skolām, var-

būt uz universitāti, bet, kad nu viss tas vēl tālu nākamībā,
tad teiksim pēc šā skata galīgi: «priekškaramais krīt!»,
atvadīdamies kopā ar lasītāju no tās dzimtes, kuras lab-

klājība dibinājusies caur — krietnu iegātni...

1885.
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Silts, mīlīgs rīts ausa augusta sākumā. Kā pelēkā autā

bieza migla bij ietinusi mežus un druvas. Saule vēl ne-

bija lēkusi, jo gaismiņa tikko sāka svīst. Dīvainie miglas
tēli, daždažādi izķēmojušies, vēl nemaz necilājās, it kā šie

būtu sapņotāji, kam uz rīta pusi uznācis pats gardākais un

cietākais miegs. Tomēr ilgs dusas brīdis viņiem vairs nebija
vēlēts. Putni mežā iečirkstējās, grieza sen jau kamēr briedēja
rudzu druvu, — likās, tie gulētājiem sauca, ka laiks celties.

Arī austrumā blāzma metās aizvien sarkanāka, aizvien kvēlai-

nāka, kamēr pati saule izkāpa no savas zelta laiviņas, atstā-

dama to līgojot. Viņas spožās rokas aizskāra sapņotājus
miegapūžņus. Tie tagad uztrūkās. Un, redzēdami, ka tiešām

aizgulējušies, viņi steigdu steigdamies cēlās kājās un kūleņu

kūleņiem, cits citu stumdami un grūzdami, laidās kā nokau-

nējušies projām.
Drīz druvās radās dzīvība. Zemkopji šorīt agrāk nekā

citiem rītiem devās pie darba. Kādēļ tā? Ar rudzu pļāvu tie

bija aizkavējušies. Lietains jūlija mēnesis tos bezgala daudz

bija vārdzinājis pie siena saņemšanas. Bet tagad, lietum mi-

toties, visi darbi sagrūdās vienā reizē. Dažam vēl bija jā-

nokopj siens, — bez tam linīši kalta tīrumā, rudzīši bira

laukā, aiz darbiem bija tīri vai jānositas. Cik dārgs nebija
darba cilvēks tādā laikā! Tādēļ ikkatrs, kas tik vien spēja
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rokas kustināt, steidzās druvā vai nu pie liniem, vai pie ru-

dziem. Tomēr pēc brokastlaika daži no tiem pašiem strādnie-

kiem, kas tik nadzīgi bija pūlējušies, steidzās atkal uz māju

atpakaļ un nenāca vairs pie darba. Kādēļ tā? Dzirdēsim
...

Pa ceļu, kas veda uz Vārnēnu pagasta namu, gāja divi

veci cilvēki, vīrietis un sieviete. No gausās un nevarīgās gai-

tas, kā arī no abiem salīkušiem stāviem varēja noskārst, ka

tie ;bija mūžā ceļā pēdējā pusē. Abiem nevarēja daudz iz-

trūkt no sešdesmitiem. Tomēr dziļās grumbas viņu ģīmjos un

iesirmojušie mati izrādīja tos gandrīz par vēl vecākiem. Bija
noredzams, ka šie rūpju un sēru pilnie vaigi nebija vis sil-

dījušies dzīves ceļa saulītē, bet gan izcietušies diezgan vētru

un negaisa.
«Man bail, Jēkab,» sieviete uzsāka valodu, «ka nenoka-

vējamies. lesim jel žiglāk!» Viņa kā skubinādama pameta
savas rūpju pilnās acis uz vīrieti.

«Gan nonāksim laikā, Mad, nebīsties nekā. Tiesasvīri

paši jau nav vis no ātrajiem. Mēs droši varējām nākt vēl

tik no pusdienas, jo.kas tad mūs, tukšiniekus, pirmos ņems

iztiesāšanā? Tie vien jau ir pirmie, kas tiesasvīriem atvel-

dzina mēles.». •
«Tā jau dzird,» sieviņa skumji atteica. «Bet kur tad nu

mēs ņemsim, ko dzirdīt tiesasvīrus, mēs, nabadziņi? Mums

jau jāpalaižas uz to pašu debesstēvu, kā viņš spriež, tā jā-
paliek ar mieru.»

«Un, ja man .-arī.būtu pie rokas, tad tiešām labāk to kapeiku
nosviestu zemē nekā tiem žūpām savu sūri, grūti pelnīto nau-

diņu ielietu rīklē,» Jēkabs dusmīgi atrunāja.
«Es gan, Jēkab, nekā laba neredzu, visu nakti mocījos ar

nelabiem sapņiem. Bijām tā kā pie tiesas. Priekšsēdētājs

Blāķis pienāca man klāt un bēra man sudraba rubļus saujā,
teikdams: tas tev par dēla audzinājumu. Bet tu pieskrēji klāt,
izsiti to naudu man no rokām un uzkliedzi Blāķim: nes tu

ellē savu naudu, — no tās pirksti deg. Tad iesāki ar Blāķi
tā kā kauties. Blāķis sakliedza cilvēku, tie sāka tevi trenkt

un dzīt, es arī devos bēgt — un Blāķis ar visu pulku mums

no pakaļas.-Tu gan vēl varēji skriet, bet man kājas bija kā

svina pielietas — es nevarēju ne solīša kustēties — kamēr

aiz bailēm pamodos. Vai, Jēkab, sirds man nekā laba nepa-
redz: cik viņa grūta, cik grūta! Sudraba naudu jau saka esam

uz asarām. Tev gan labāk nevajadzēja Pēterīša vest pie
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tiesas — lai ciestu pati kā ciezdama, gan ;varbūt dieviņš
palīdzētu ...»

«Nevajadzēja sūdzēt!
...

Tā? lai tad mierīgi'noskatos, ka

tu vecumā mirsti badu, un tavs Pēterītis (šo vārdu Jēkabs

izrunāja ar sevišķu nepatikšanu) lai blandās apkārt uņ
' . .

«Savu mūžu ne ar vienu neesmu bijusi tiesā, un nu man

jāiet ar pašas vienīgo bērnu. Vai dieviņ, kas viss vēl man

jāredz! . . .»

«Jāredz, Mad, vai nav jāredz, bet tādas nebēdības arī ne-

varu laist garām, — lai tad tur kas iznāk vai neiznāk. Par ko

tad es esmu tavs māsasvīrs un aizstāvis? Nesacītu jau nekā,

ja tu varētu vēl vilkties pati ar sevi vai ja arī es tev spētu
ko atlicināt. Bet, kā zini, esmu arī tik nespēcīgs un vājīgs,
ka man pašam nākas diezgan grūti aizsargāties no nabagu

mājas sliekšņa.»
. «Dievs sarg,, Jēkab, ka man no taviem sviedriem jāēd!
Un man pašai dēls!»

«Un tev pašai dēls, kas varētu maizi dot,» Jēkabs tai ru-

nāja starpā. «Pagasts tev arī tādēļ nepalīdzēs,. tad nu jā-
runā ar tiesu, lai to viņam atstāto tēva mantas daļu izdotu

tev, tavai vecuma iztikai. Kā tavs un viņa aizbildnis to

drīkstu prasīt, un tiesai tas būs jāklausa.»
«Lai dieviņš dotu!» Made nopūtās. «Bet vai to varēju

domāt, ka tēva grūtie sviedri dēlam būs jāatrauj?»
«Dēlam? E, kur dēls! Kā kad dēls to būtu pelnījis! La-

bāk tad lai dēla pavisam nav. Cik reižu mēs ar nomirēju
Ilzi, tavu māsu, nenopūtāmies, ka mums bērnu nav! Bet,

redzēdami, cik daudz posta un sirdsēstu vecākiem nāk no bēr-

niem, apmierinājāmies atkal.»

«Tā nesaki, Jēkab, tā nesaki! Vai nu visi izaug tādi?

Mans nomirējs vecākais dēls Andrejs, tas bija godīgs puisis.»
«Un tā tu vis tā nelutināji kā Pēterīti,» Jēkabs tai

pārmeta.
Made apklusa. Arī Jēkabs iegrima domās. Tad drusku

žiglākā gaitā steidzās uz priekšu, līdz nokļuva pie Vārnēnu

Lejaskroga, no kura kādu ceturksni verstes kalniņā atradās

Vārnēnu pagasta nams. Tikpat klusi, kā pienākuši, viņi arī

iegāja krogā.

; Ļaužu vēl nekādu nebija krogā. No tiesājamiem mūsu ve-

cīši bija pirmie. Bīdamies, lai nenokavētos, viņi bija steigu-
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sies, ka noteiktā laikā, ap pulksten desmitiem priekš pusdie-

nas, varētu stāties pie tiesas. Kā atpūzdamies abi nosēdās

lielās krogojamās istabas sienmali, kas bija iepretim stoikai,

un te klusām pārmainīja kādus vārdus savā starpā. Jēkabs

izvilka savu pīpīti un aizpīpoja to pats ar savām spičkām,

jo ķerties pie krodzinieka cibiņas viņam bija kauns, lai gan

bija ieradums, ka kroga ļaudis aizpīpēja savas pīpes ar kro-

dzinieka spičkām. Šo labsirdību krodzinieks rādīja kā mazu

atlīdzinājumu par krogā taisīto tēriņu. Tabakas birzumus un

smalkumus uzņēmis uz delnas, viņš tos piedāvāja Madei, lai

iešņaucot, bet šī viņa piesolījumu atraidīja. Karsta laika un

noguruma dēļ Jēkabs izpirka pie stoikas pusstopu alus, ko

abi pa malciņam izdzēra.

Pamazām krogs sāka pildīties ar cilvēkiem, kas visi bija
uz tiesu paziņoti, — jo vai tad citādi kāds tik lielā darba

laikā kavētu dienu? lenācēji visi griezās uz stoikas pusi, tā

ka mūsu vecīši sienmali palika gluži neievēroti — un kas

gan krogā arī to ievēro, kas negriežas pie stoikas, bet paliek
sēdot kaktā vai sienmali? — Krodziniekam radās diezgan
darba ar alus un brandvīna izdošanu. Tiesinieku sarunas

griezās no šīs dienas karstā laika uz tiesas lietām. Pazīs-

tami sāka savā starpā cits citam apvaicāties: kālab tu nāci?

un kālab tu? vai cits tevi sūdz, vai tu sūdzi citu? Un nu

nāca atbildes.

Tur saimniekam bija sūdzības pret kalpu, kalpam pret
saimnieku, — tur saimniekam ar saimnieku, kalpam ar kalpu.
Miera tie nebija varējuši vai gribējuši atrast bez tiesas pa-
līdzības.

Te kāds saimnieks kalpu bija aizdzinis no darba, ka tas

bija nosmādējis viņa ēdienu, zirgus un darba rīkus, dēvē-

dams saimnieku pašu par «badakāsi» un zirgus par «kaulu-

kambariem», par «žīda kleperiem». Kalps solījās meklēt tais-

nības, jo vai tad īsti viņam vienam esot tāda vara — darīt

ar darba vīru, kā pašam patīkot, un teicās nepalikšot mierā,

lai tad šim esot jāejot vai līdz pašai «sinatei».

Te atkal kādām vaļinieku mātītēm pašā Jāņu vakarā bija
izcēlušies kara laiki, tādēļ ka katra gribējusi pirmā tikt pie

cepšanas, kad saimniece savus kukuļus bijusi izcepusi.
leroči tikuši cilāti, kādi gadījušies pie rokas: krāsns slau-

kāmā slota un maizes lize; vēlāk, kad kautiņš palicis sīvāks,

šie tikuši atmesti un kautiņš pārgājis kulaku lietošanā un
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matu plūkšanā. Kāds no vīriem pieskrējis klāt un palīdzējis
savai sievai kautiņu pārvērst uzvarā. Pārspētā puse bija ap-

ņēmusies žēloties pie tiesas par to, ka bija saņēmusi vairāk,

nekā cerējusi izdot. Jo vai tad tādu burlaku pavisam vairs

nevarēšot savaldīt? Tad jau tādi varot otru nosist — un par

to lai nekā nesakot! Bet nepalikšot vis gan tik ilgam mierā,
kamēr tādus razbainiekus aizdzīšot uz «pasiliju».

Kādiem pāra tēviem bija radusies domu starpība naudas

lietā. Pēterdienā (abi Pēteri būdami) bija kā brāļi abi tepat

krogā dzēruši, kamēr beigās tik vienam bijusi nauda, ko sa-

maksāt. Otrs Pēteris lūdzis turīgāko vārdabrāli, lai samak-

sājot šā pusrubli ar, — kad jau no savalnēm nauda ienāk-

šot, tad atdošot. Bet vēlāk, pēc pārciestām paģirām, vairs

nekā neatminējis. Pirmais, zināms, sūdzēja par blēdību un

pievilšanu. Jo — tad tu pelnīsi sūri, grūti, un otrs nāks

un apdzers tavus sviedrus! Vai tad taisnības vairs pavisam
nav pasaulē? Lai pēdējais krekls, lai pēdējais pārs pastalu

noplīst, bet taisnības vajag dabūt rokā, tāda blēža vajag pa-

mācīt, — un lai tur jāiet vai līdz pašam «kriminālam»!

Kāds cits bija no sava tuvākā nosaukts par «garpirksti»
un uzsāka prāvu dēļ goda laupīšanas, solīdamies tādam

vārdu atvasinājumam «meklēt pakaļ», lai tur kad «nezin cik»

esot jāmaksā «apikatam».
Citam bija šis, citam tas. Un kas gan lai saskaita visas

tās lietas un sūdzības, kas no tiesas prasīja atmaksas un al-

gas? Kas bēdas par liniem, kas kalta tīrumā, — kas bēdas

par rudziem, kas bira laukā?! Kas bēdas par kavētām, velti

tērētām dienām?! Vai tad dievam trūkst laika vai saimnie-

kam dienu? Kas bēdas par tīši postīto mieru un saderību?!

Kad jau taisnības jāmeklē, tad jāatstāj visas lietas un jā-
dzenas viņai vien pakaļ.

Cilvēkam dzīvē var uzbrukt dažādas ķibeles, dažādas ķe-
zas, bet tomēr lielākas nav nevienas par to, kā kad taisnība

pazūd vai izkrīt. Gan jau nu pats pazaudētājs kā rūpīgs tais-

nības mīļotājs tūliņ ķeras pie meklēšanas, pie atdabūšanas,

pie atkarošanas, ja pretinieks to varbūt ar varu piesavinā-
jies; — bet_ne tik viegli viņu dabūt rokā! No pagasta tiesas

ka no pirmās instances sācis meklēt, tu vai nu kājām skrie-

dams, elsdams — vai arī braukšus pilnos lēkšos steidzies

vi_sā ātrumā pie draudzes tiesas paraudzīt, vai taisnība var-

būt te nav sadzenama. Ja tad par laimi še uzej kad arī tik
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vien pēdas, tad pa šīm pašām pēdām tu viņu dzen līdz ap-

riņķa tiesai, līdz apriņķa pilsētai; ja še nedabū dzirdēt sprie-

duma, kā sirds kāro, tad dodies uz guberņas pilsētu, kurā pa

lielākai daļai taisnībai ieradums apslēpties. Kad nu pašam vi-

sas tekas pilsētā nav pazīstamas, tad ņem meklētājus — ad-

vokātus palīgā, lai šie par labām timpām tev palīdz taisnību

notvert. Ja tad nu biji tik laimīgs viņu dabūt rokā, tad atkal

jauna ķibele: tik tāļu ceļu nostaigājot, taisnība tā pārgrozīju-
sies, ka tās gandrīz vairs ne pazīt nepazīst. Cik skaista un

spoža tā bija priekš pazušanas! Un tagad? Bēda redzēt! Cik

nejauka, apgraizīta, apcirpta, sašķobīta, novazāta, nosmuļ-

ļāta! Vai tā vairs tā pati taisnība, kuras dēļ tik garu ceļu mē-

rīji? Tīri vai jānospļaujas! Būtu to paredzējis, nebūtu tik garu

ceļu nemaz mērījis.
Tik cītīgi taisnības meklētāji, kā nupat minēts, bija vār-

nēnieši. Šiem bija vai no paša ļaunā uzsūtīts posts, ka tais-

nība tiem; nedevās un nedevās rokā, lai tu kad viņas dēļ
vai kājām papēžus noskrēji. Vārnēniešus ķircinādama, spī-
dzinādama un zobodama, tā dažam gluži nemanot apslēpās

krogā starp pudelēm, kā vecos laikos ķēniņš Zauls «starp
traukiem» vai arī starp krodzinieka cigāru un papirosu kas-

tītēm
...

Jā, tik neizdibināmi ir taisnības ceļi, ka tā atstāj

savas spīdošās godības namu un, savu taisno stāvu saliek-

dama un it līku kupru uzmezdama, ielien klusu klusiņām pa

zemajām, šaurajām kroga durtiņām pie nabaga mirstīgajiem,
kā debess dāvana iekrizdama klēpī tam, kas pratis uzminēt

un atrast viņas paslēpto vietu.

Dažs labs taisnības cienītājs Vārnēnos taisnības nemaz

nemeklēja tiesas namā, bet iesāka šo darbu krogā, un sek-

mes viņam bija labākas nekā tam, kas nomaldījies neceļā,
meklēdams taisnības tur, kur tā nemaz nav atrodama

...
Cik

prātīga lieta mūsu Latvijā, ka pa lielākai daļai krogi un tie-

sas nami tik tuvu stāv kopā. Vienā vai otrā namā droši tais-

nība atrodama. Bez tam magaričas un miera derības krogā
vislētāk panākamas; cik bieži neatgadās, ka prāvnieki sa-

līgst mieru pie saderību nesējas glāzītes, — cik tiesas ceļu

caur to nenobeidzas jau pašā sākumā!...

Varēja būt jau ap pusdienu. Ārā saule tveicēt tveicēja.
Bija paredzams, ka tik spiedīgs gaiss nesīs ap launaglaiku

pērkoni. Krogs bija pilns cilvēku kā svētdienā. Tiesasvīru

vēl nebija. Tie, kā likās, domāja, ka bez viņiem jau neviens
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tiesas neiesāks, tādēļ viņiem laika diezgan nākt vēlāk. Krogā
burzma un troksnis augtin auga. lenācējs šķitās iegājis

tirgū. Zilie, smirdošie tabakas dūmi griezās no griestiem līdz

pašai zemei. Tie, kā likās, meklēja ceļa, kur viņi kā vienīgie
kultūras nesēji varētu no šī ienaidīgā pūļa izsprukt ārā, iz-

lietodami katru acumirkli izmukšanai, kad tik vien kroga dur-

vis pavērās vaļā, jo logus attaisīt nebija kroga papas ieradums.

Grūt jau bija mierā sēdētājam panest tādu gaisu, tādu

dvanumu, ne tad nu vēl tam, kam viennotaļ jākustas kā kro-

dziniekam. Rokas tam bija pilnas darba. Brīžam tas cēla

pudeli iz kurvja, brīžam lēja iz šņabja trauka glāzē, brīžam

noliecās pie mucas, ielaizdams alu stopā; te vienam snieg-
dams papirosus, otram cigārus, trešam «firteļus», ceturtam

veģus, piektam zutiņus utt. Kas lai visu to saskaita, pēc kā

katra sirds krogā kāro? Tādēļ katrs ticēs, kad teikšu, ka res-

najam krodziniekam sviedri lija vienā līšanā no pieres, no

vaigiem, tie pilēja pat no matiem. Un, lai gan vīrs svārkus

jau bija novilcis, tomēr drīz tam bija jāsper solis tāļāk un

jānolaiž arī veste (krekls bija kā no mārka vilkts), — jāno-
velk zeķes un jāuzmauc kailās kājās tupeles. Bet visu šo

grūtumu, šo darbu pūliņu viņš panesa pacietīgā, varētu teikt,
priecīgā garā, kā zinādams, ka katram darbam sava alga

un, jo lielāks bijis grūtums, jo lielāka alga. Šī priecīgā,
drošā apziņa darīja viņu jo centīgāku, jo rosīgāku sava uz-

devuma izpildīšanā. Viņš grozījās kā tītavas gan uz vienu,

gan uz otru pusi, dažam teikdams glaimu vārdus, dažam uz-

bārdamies, dažam pamezdams tik acis, vai nu laipnas vai ne-

laipnas, kā nu kuru brīd laiks un vajadzība atļāva; citam uz-

samaksā vecu, tad dabūsi uz jauna! — citam

biedinādams, ka sūdzēšot pie tiesas, ja parāda nesamaksā-

šot, citam atkal solīdamies stāstīt sievai mājā, cik liels vī-

ram krogā tēriņš, ja tik vien tūliņ negādāšot naudas. Kro-
dzinieks lietāja visus līdzekļus, kas vien tam bija pie rokas.

Un tiešām tiesa, neviens vārds netika vējā runāts, katrs da-

rīja uz klausītāju savu iespaidu un panāca savu nolūku, jo
krodzinieks it smalki pazina savus ļautiņus, ar ko tam bija
darīšanas. Ar vārdu: viņš parādījās kā pilnīgs kungs savā

namā, kuram dzērāji tik padevīgi kalpi — vai arī nopirkti
vergi.

Lielajā rūkšanā un troksnī pamazām radās klusums: viena

balss pēc otras apklusa un tā cita pēc citas, līdz beidzamā
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runātāja vārdus gandrīz jau skaidri varēja izšķirt. Tā iet daž-

kārt pavakarā, vējam rimstoties, kad viena galotnīte pēc otras

apstājas, kustēties, līdz visas paliek klusu, ka pēdīgi vairs ne

zariņš nelokās. Krogā bija tāpat. Ikkatrs sāka acis mest ap-

kārt, gribēdams izzināt šīs piepešās apklušanas cēloni. Visu

acis griezās pret durvju pusi. Soļus četrus no sliekšņa bija
redzams vīrs savā gaitā uz stoiķu, kura bija viņam drošais

un negrozāmais ceļa nolūks; — šis bija pazems no auguma,

tuklu, uzpampušu seju, lāsainu bārdu un resnu vēderu, kurā

kājas kā īsi stabiņi likās būt ieskrūvētas. Viņš gāja gausi,
patusnodams, protams, sava tukluma dēļ. No tuvējā kakta

dzirdēja paklusām sakot: «Lūk, veļas kā muca, kamēr pie-
sūksies, pienāks gandrīz jau tepat vakars.» Šis vīrs bija Vār-

nēnu pagasta tiesas priekšsēdētājs Blāķis. No apkārtējiem
saņemdams' sveicinājumus, viņš lēnā, bet negrozāmā virzienā

tuvojās stoikas treliņiem.
Viņam iepakaļ nāca pajauns cilvēks pirktiem svārkiem

un viksētiem zābakiem, spieķi un dzelteniem glazē cimdiem

rokā, melnu, mazu Ūsiņu un spalvu kušķīti pie apakšlūpas.
Šī Ūsiņa īsti tā izskatījās, kā kad kāds ar tintē apmērcētiem
trim pirkstiem tam būtu saņēmis aiz lūpām, pie tam īksti spiez-
dams pret apakšējo un tos divus pirkstus pret augšējo lūpu.
Viss cits ģīmja izplatījums bija tik rūpīgi noskūts un nogludi-
nāts, ka tur nebija redzama neviena lieka spalviņa. No pār-
lieku lielās rūpības un glītības šā jaunā kunga apģērbā un iz-

turā varēja it nemaldīgi spriest, ka šis mākslas ražojums bija

pagasta skrīvelis. Ja viņam uzticētās pagasta grāmatās ari

valdīja tāda pati rūpība un kārtība, tad tur nevajadzētu at-

rasties nevienai nelikumīgai rakstu zīmītei. Arī šī jaunā

kunga ceļa mērķis bija stoikas treliņi. Viņa vārds bija (tāda

kunga nedrīkst atstāt priekšā nestādīta) Dāvids Klucē. La-

sītājs man ticēs, kad saku, ka še rakstu Klucē kunga vārdu

gluži tāpat, kā viņš pats mēdza rakstīt, proti: Klucē.

• Vienkārši ļautiņi, kuru mēlei «Klucē» bija par grūtu, pār-
vērta valsts inteliģences reprezentanta vārdu par Kluci, dē-

vēdami skrīveļa kungu vai nu par Kluču Dāvi, vai par Klu-

cīti, vai arī; par Dāvenu vien. Zināms, ka, pašam dzirdot, viņa
tā nedrīkstēja saukt, tad bija jālietā «jaunkunga» vārds, kas

Klucē kungam ar vislabāk patika.
Pēc šiem brītiņu vēlāk nāca pirmais piesēdētājs Stabule.

Visi trīs: vīri! — Blāķis, Klucē un Stabule nosēdas cienīga
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svarība savos krēslos aiz stoikas, it kā še butu jānotur kada

priekšsēde.
Rūkšana un troksnis tiesinieku starpā sacēlās no jauna,

jo pirmītējā apklušana bija notikusi nevis aiz cienības vai

bailības, bet aiz ziņkārības, kad jel reiz nāks gaidītie tiesas-

tēvi. Tomēr tagad visu sapulcējušos vidū bija nomanāma-

spiešanās uz stoiķu, lai ikviens būtu taisnības dievietes pries-
teriem tuvumā, lai dzirdētu viņu mutes balsi un lai varētu arī'

paši nākt ar tiem sarunā.

Aiz stoikas, kā laikam priekšsēdētājam pienākas, Blāķis

savu amata biedru starpā pirmais uzņēma valodu:

«Tad ta karstums! cepina, lūk, tevi kā reņģi!» un norausa

sviedrus no pieres ar piedurkni.
«Nu, pirtī, brāl, arī nav lielāks,» Stabule atteica.

«Sēdēšanas gan laikam nevarēsim iesākt, kamēr karstums

pāriet,» Blāķis teica.

«Ko nu par to domāt!» kāds prāvinieks, stoikai tuvāk nāk-

dams, iesmējās. «Vēsuma dēļ tas gudrākais iecirst kādu

šņabi vai iesviest dūkās pudeli bairīša.»

«Klunk, klunk, klunk!» Blāķis iesmējās. (Jāpiemin, ka

Blāķa smiešanās skanēja tā, kā kad no pudeles ar tievu kaklu

steigšus lietu glāzē.)

«Krodziniek, gādā, ka mēs nenotvīkstam!» tas pats prā-
vinieks (Kasīklis vārdā) uzsauca. Šim pašam Kasīklim bija
ik baltas tiesas dienas darīšanas vai nu krogā, vai tiesas

namā. Blāķim un Klucē kungam viņš bija tuvu tuvais pazīs-
tamais, jā, pat draugs, un jādomā, ka laikam gan tādēļ viņa
prāvas pie pagasta tiesas arvien ņēma labu galu.

Kamēri krodzinieks sagādāja šņabja glāzes un alus pude-
les, tamēr Klucē, līdz šim arvien vēl ciezdams klusu, atsva-

binājās no saviem cimdiem, pie kam spīdošs zēģelgredzens
parādījās labās rokas otrā pirkstā, — nolika cepuri (nesen kā

no žīda pirktu) un noglauda savus jau tā kā tā glumi nosu-

kātos matiņus, vērīgi aptaustīdams matu celiņu, vai tas var-

būt, cepuri noņemot, nav kaut kā sašķobījies. Par šo Klucē

kunga celiņu man gribas teikt kādus vārdus.

Gan saka, ka mērnieks protot nodzīt taisnu stigu, — bet

kas nu viņa stigas taisnums pret Klucē kunga matu celiņu!
Ja līdzības dēļ Klucē kunga deguna galu pieņem par kupicas
mieta galu (šīs līdzības dēļ lūdzam Klucē kungam neļauno-
ties), un no šī kupicas mieta sākam vilkt matemātiski taisnu
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līniju pāri par degunu, tālāk starp abām uzacīm pa pieres
vertikālo grumbiņu (Klucē kunga grūtā amata raižu un

rūpju augļi), tad šī pati līnija iet kā šķīrējs meridiāns pāri
Klucē kunga gudrības miteklim — viņa smadzeņu kausam, —

liecas tāļāk pāri par pakausi un nobeidzas tur, kur sākas skro-

deļa taisītā svārku šuva. Šī šuva tikpat taisnā līnijā pagarina
minēto meridiānu par Klucē kunga muguru un nobeidzas tur,
kur arī Klucē kunga mugurai gals. Ar šo meridiānu viss

Klucē kunga stāvs un sastāvs tika dalīts divās diplomātiskās
daļās, proti: labā jeb bezsirds un kreisā jeb sirds pusē. Va-

rēja redzēt, ka Klucē apģērbā valdīja savs likums un sava

kārtīhfcun tā ir jo teicama lieta pie tāda vīra, kam pašam jā-
raug<ļpar kārtību un likumu pie citiem. Bez tam ar noņemto

cepuri, ko tik viņš vienīgais darīja visā krogā, viņš pierādīja
savu augsto civilizācijas pakāpi, savu pārākumu par visiem

citiem smalkāku ierašu ziņā — ar vārdu: viņš bija pagastā
un krogā (bez dūmiem) vienīgais «kultūras nesējs».

Kasīkļa izprasīto šņabi krodzinieks patlaban lēja glāzēs,
pienesdams vēl uzkožamiem šķīvi zutiņu.

«Ja tiesasvīri un skrīveļa kungs,» Kasīklis iesāka savu

uzaicinājumu, «manas labās sirds negribētu apsmādēt, tad

lūgtu ar mani kopā izdzert kādu mēriņu šņabja.»

«Klunk, klunk, klunk! Kas tur ko smādēt?» Blāķis ieklunk-

šķējās, «dod tik šurp!»
«Vai tad nu mūsu sirds meža zeme?» Stabule pūta.
«Laba sirds pēc likumiem nav aizliegta,» Klucē kungs ta-

gad pēc ilgas klusēšanas savu reizi atdarīja muti, pie kam

šos vārdus izrunāja tā, ka tik drusku vien viena lūpa pie ot-

ras piesitās. Caur to viņa runāšana izklausījās kā svipsnā-
šana, proti, tā: svips, svips, svips, kā jau «smalki» cilvēki pa
laikam mēdz runāt.

Pēc tik saprotama un droša uzaicinājuma Kasīklis tad arī

nekavējās katram no pieminētiem pagasta tiesas ierēdņiem

pasniegt pielieto glāzi, skubinādams pēc iztukšošanas ķerties
kādam zutiņam «aiz ausīm». Kad nu uz vienas kājas pat
taisnība nevar stāvēt, tad raudzīja iemest arī uz otras, — tad

atkal pa otru lāgu uz vienas un otras kājas, ar ko tad arī

«šņabošanās» pagaidām beidzās. Nu sākās «alošanās», kurā

Kasīklis ieveda pagasta tiesas ierēdņus. No šīs Kasīkļa rīko-

šanās varēja noskārst, ka tam kāda ķezaina prāva pie pa-

gasta tiesas bija jāiegroza labās sliedēs. Amata vīri tagad
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caur baudīto šņabi un alu iekļuva možā sarunā, kurā jaucās

Blāķa klunkšķēšana ar Klucē kunga svipsnāšanu.
«Tiesa kas tiesa, bet tiesasvīriem brandvīns!» Kasīklis

teica, no jauna pieliedams glāzes. «Neņemiet tik ļaunā, ka tā

iedrošinājos ar tiesasvīriem jokot. Joki paliek joki. Lūdzu,
dzeriet!»

«Vai tad nu tēvutēvu likumus pārcelsi?» Stabule iepūtās.
«Neviens lai nedomā, ka taisnība vārnēniešiem mājo

glāzē!» Klucē pamācīja.
«Dievs pasarg, bet vēderā, tas ir, sirdī,» Blāķis pārlaboja.

«Lūdzu, «valdīšana», vēl vienu glāzi!» Kasīklis no jauna

piedāvāja Blāķim alu.

Kasīkļa brango panākumu pamudināti, vēl daudz citi no

tiesiniekiem spiedās amata vīriem tuvumā, gribēdami braukt

pa tām pašām sliedēm, pa kurām Kasīklis.

«Lūdzu, valdīšana, no manas puses arī kādu mēriņu, kopā

tāpat jādzīvo, kopā jāpazīstas. Cilvēki, sak, esam visi, un tais-

nības meklējam visi,» tā dzirdēja dažas balsis aiz treliņiem
stoikā. Ikviens manījās pirmais savu glāzīti ziedot Vārnēnu

taisnības elkam Blāķim, tad Klucē kungam un Stabulēm. Un

tiešām, šiem vīriem par godu jāliecina, ka viņi nebija labas

sirds smādētāji. It kā iztvīkusi, izkaltusi zeme sadzer kārīgi
lietus lāsītes, tā arī minētie vīri iesūca visu slapjumu, ko tiem

pasniedza. Par to bija arī manāma dieva svētība pie pašiem
baudītājiem — īpaši pie Blāķa. Lai gan vīrs nebija ilgāk kā

tik otru lāgu tiesas amatā, tomēr miesas briešanas ziņā viņš

varēja uzrādīt tik ievērojamus panākumus, ka dažs labs, at-

minēdamies viņa agrākā miesas stāva priekš amata laika,

ieskatīja šo briešanu par nedabisku. Amatā nebijis, Blāķis

bija tievs kā kārtsgabals, nesa Blāķa vārdu gandrīz jau tīri

par palamu, tā ka citi viņa tievuma un kalsnējuma dēļ to dē-

vēja par «adatnieku», — bet tagad viņš valkāja Blāķa vārdu

ar pilnu tiesību. levērojams bija arī tas, ka Blāķis priekš
amata laika šņapsta ne mutē neņēma, ja daudz, tad alu pie-
lika pie lūpām. Bet tagad viņam tik slāpa vien.

Vajag būt stipram karakteram, kas nesašķeļas pie pagasta
amata slepenām un redzamām aizām vai seklumiem.

No pienākušiem tiesiniekiem alus, cigāri un papirosi skrī-

«ļaunam kungam» un tiesnešiem tika sniegti bagātā
mērā. Pie šīs mitruma izdalīšanas Blāķis bija par priekšnieku.
Pieliešanu izdarīja krodzinieks. Blāķis atkal sauca, kam
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jādzer, vai ari, kad tas balsij bija par grūtu un tā bija jātaupa
runāšanai pie tiesas, viņš rādīja ar pirkstu. Tādā rādīšanā,
ko Blāķis izdarīja vienādi ar īksti, viņš bija aizsniedzis ap-

brīnojamu izveicību. lepriekš nolicis labi vērā, kā visi dalīb-

nieki sēdēja, it īpaši tie, kas aiz muguras, viņš ar savu ne-

maldīgo īksti rādīja taisni pār plecu ikkuram degunā, kam

bija kārta klāt. Lielākais labums, kas Blāķim no tādas urķēša-
nas atlēca, bija tas, ka viņam savs reiz mierā nostādītais vi-

ducis nebija jāgroza. Ja pusriņķis ar labo roku bija izrādīts,
tad sāka ar kreiso, jo Blāķis ievēroja darba dalīšanu.

Tā dzeršana, pīpēšana un runāšana gāja uz priekšu, lai

gan pulkstens jau rādīja četri pēc pusdienas, lai arī iesākums

bija nolikts uz desmitiem priekš pusdienas. Gaidītāji jau pa-
lika nepacietīgi un mētāja šā tā vārdus, ka nu jau tēviem

priekš slāpēm būtu diezgan, būtu laiks sākt domāt par

«augšu», jo tiesas māja, kā zinām, stāvēja kalniņā. Tomēr

šie bija pašā labākā vitošanā.

Patlaban treliņiem tuvojās jauns puisis, gadu divdesmit.

Papiross tam kūpēja kā dūlis mutē. Cepure bija uz vienas

auss. Biksēm viena stara pārlaista par zābaku, otra zābakā.

Rokas bija sabāztas bikšu kabatās. Stoikai pienācis klāt, tas

lielīgā balsī uzsauca krodziniekam:

«Duci alus un paku cigāru!»
«Vai nauda ar ir?» krodzinieks tam strupi atteica.

«Nu, nebēdā par naudu, dod tik, ko tev prasa!»
«Bet es nedodu, kamēr papriekš samaksā!»

Sarkanais desmitrubļu papīrs parādījās uz galda. Visu

acis griezās uz šo jaunekli. Arī Blāķis, kaut gan ar pūlēm,

pavērsa savu sarkano seju pret alus prasītāju un pamirkšķi-

nāja tam ar acīm.

«Ka tik vien neesi to naudu zadzis?» krodzinieks teica,

negribēdams ņemt pretī.

Blāķis krodziniekam pamāja ar acīm. Šis paklausīja, un

alus un cigāri tika pasniegti. Pats izpircējs piegāja it tuvu

pie Blāķa un iečukstēja tam kādus vārdus ausī, uz ko Blāķis
tikpat klusi atbildēja: «Esi tik mierīgs, — gan es par to

gādāšu.»
Alus tika cītīgi vien tukšots, pie kam Blāķa īkstis kā at-

spole šaudījās no viena uz otru. Ari šīs jaunās sērijas izlai-

dējs piedalījās pats visiem spēkiem pie nokopšanas.
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Šī jaunekļa ienākšana ievērojis, ari mūsu vecītis Jēkabs,
kuru ar Madi aiz citiem iespaidiem gandrīz bijām vai piemir-
suši, piegāja stoikai tuvāk noskatīties, ko laba jel šis tur da-

rīs. Tik vien Made bija pavisam iegājusi kaktā un acis aizklā-

jusi ar mutes autu.

«Klunk, klunk, klunk!» Blāķis atkal uzsāka valodu, «bet

kur tad Rozīte?» (Rozīte bija otrs piesēdētājs.)
«Rozīte jau kamēr no pusdienas gaida tiesas mājā uz

jūsu nākšanu,» Kasīklis atteica.

«Palūk, šis būšot tas taisnais!» Stabule pūta starpā.
«Pag, pag, putniņ, tu pret mums gribi lepoties! Gan tevi

pamācīsim,» Blāķis lielījās.
«Es gribētu zināt, uz kāda likuma paragrāfa stutēdamies

Rozīte no mums atšķiras?» Klucē kungs svipstoja.
«Un amatā vēl kādu mēnesi. Jāsaka, neiebraukts kā ku-

meļš, bet grib gudrāks būt par vecu darba zirgu,» Kasīklis

piebilda.
«Klunk, klunk, klunk! Ko bēdāt par viņu! Lej tik glāzē!»

Blāķis skubināja.

«Nu gan dzersim ceļa kāju!» Stabule pirmais pūta uz

šķiršanos. «Paliek jau, lūk, visi nepacietīgi.»

«Svips, svips, svips! mēs paši zinām savu laiku, — un,

kad sākam, mēs arvienu sākam laikā,» filozofs Klucē atbildēja.
«Tomēr, vērā ņemot vispārīgu balsstiesību, būtu gan jāiet.»

«Jāiet gan!» pats priekšnieks Blāķis to lietu izšķīra, un

tātad arī viss pulks palēnām sāka virzīties uz durvju pusi,
kur Kasīklis jau turēja savu zirgu gatavu, ar ko tiesasvīrus

un skrīvēta kungu šķūtēt uz «augšu». Pulkstens rādīja pus-

seši, kad Blāķis ar biedriem sēdēja ratos.

Lasītājs man sacīs pateicību, ka viņu izvedu atkal

laukā dieva pasaulē no Vārnēnu Lejaskroga, kurā viņam jau
riebtin bija apriebies. Man gāja tāpat, tik vien ar visu labāko

gribu nevarēju un nevarēju agrāk šķirties, neiepazīstinājis
viņa ar mūsu stāsta personām, kuras krogā parādās visdabis-

kākā veidā.

Kasīklis ar saviem vedamiem aizlaidās pirmais. Tam no

pakaļas gāja viss lielais pulks taisnības meklētāju, kuru

starpā, ja daudz, tad divi vai trīs bija tādi, kam patiesi tiesas

izšķiršanas bija vajadzīgs. Varēja paredzēt, ka no visa lielā

pulka paziņoto vislielākais desmito daļu varēs saukt priekšā,



138

visi citi būs jāatstāj uz priekšu, uz jaunu dienu un darba ka-

vēšanu.

Tik mūsu abi vecīši, Jēkabs un Made, gāja visam pulkam
klusu no pakaļas. Made aizvien vēl šņukstēja.

«Man bail, Jēkab,» Made teica, «ka Pēterītis nav vien to

desmit rubļu zadzis, lai gan tā grēka pie viņa neesmu nekad

manījusi.»
«Man citas bailes. Kad tik vien Blāķis bez manas ziņas

nav izdevis tēva naudas un pats par devumu noņēmis pusi
vai vairāk.»

«Lai dievs sarg!» Made izbijusies izsaucās. «Ak mūžs, ko

tad lai iesāk, tad jau beidzamais posts klāt!»

«Dzirdēsim, ko «augšā» sacīs. Es par to prasīšu atbildes,»
Jēkabs atteica.

Še būtu vieta par Madi un viņas dēlu teikt kādus

vārdus.

Made, ar pavārdu Zīle, jau gadi astoņi bija atraitne. Vīrs

Tenis dzīvojot valdīja pusgraudu, un tātad viņiem bija sava

iztika, jo bez mazā Pēterīša tiem vēl bija liels, pieaudzis dēls

Andrejs, un tas bija stiprs atbalsts pie darba. Tomēr šī mie-

rīgā dzīve drīz tika izpostīta. Kādā pavasarā granti vedot,
vīrs, nelaimīgi zemei iebrūkot, tika apbērts grants bedrēs. Lai

gan citi viņu tūliņ atraka, tomēr dzīva tā vairs neat-

rada. Made pazaudēja vīru. Pusgadu vēlāk vecākais dēls

Andrejs nomira karsonī, — tā viņai pēdējais atspaids

bija paņemts. No savas dzīves turēšanas vairs nebija
ne runas. Bija grūts liktenis, kas Madei uzkritis! Gan

Made izmisusi vaimanāja: vai dieviņ, vai dieviņ, kas to iz-

turēs, kas to panesīs? Un tomēr bija vien jāiztur un jāpanes,
lai arī nezin cik grūti. Tādos brīžos, kur cilvēkam dzīvība iz-

liekas tik par grūtumu vien, viņam rodas kāda saite, kas to

jo cieši saista pie dzīves, pie pasaules. Tāda saite bija Madei

jaunākais dēls Pēterītis. Šim viņa pieķērās ar divkāršu mīles-

tību. Tiesa, jau vecākajam dēlam dzīvojot, viņa Pēterīti bija
vairāk mīlējusi, vairāk lutinājusi kā jau laikam jaunāko. Ta-

gad, kur viņai viss, kas mīļš, bija laupīts, Pēterītis bija gan-
drīz vienīgais, kura dēļ viņa dzīvoja un pūlējās. Kas no vīra

mantas pēc visu parādu atlīdzināšanas bija atlicies, tika no-

dots pagasta tiesas glabāšanā. Šīs naudas iznāca priekš dēla

tā ap rubļu četrdesmit. Par bāra un atraitnes aizstāvi tika

iecelts mums jau pazīstamais Mades māsasvīrs Jēkabs
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Galviņš un no tēva radiem attālējs radinieks, tagadējā tiesas

priekšnieka Blāķa sievasmātes māsasvīrs Plaudis. — Lai nu

gan Madei grūti nācās, noliktās naudas neaiztiekot, divpa-
dsmit gadu veco Pēterīti ģērbt, barot un pa ziemu skolā va-

dīt, tomēr, uzcītīga sieviņa būdama, viņa to iespēja un izvilka

puisēnu pati saviem spēkiem tik tālu, ka to ap gadu piecpa-
dsmit vecu varēja nodot amatā. Pie zemes darba Made negri-

bēja savu mīlulīti strādināt, bet gribēja tam sagādāt vieglāku

dzīvi, kāda, pēc viņas domām, bija amatniekam. Bija diezgan

grūti izvēlēt, kādā amatā mācīt, kamēr beidzot ar Pēterīša

paša gribēšanu nosprieda, — ka tam jāmācās par galdnieku
(dišleri). Meisteris tika izraudzīts diezgan teicams, krietns

un uzcītīgs cilvēks. Šis bija kāds saimnieks, kas blakus zemes

darbam ar labu sekmi strādāja arī galdnieka darbu. Pie šī

Pēterīti nodeva amatā. Norunāts tika, ka Pēterītim, ja vaja-

dzīgs, pa vasaru jāiet arī pie zemes darba — ziemu, zināms,

jāmācās tikai amatā. Pirmos divi gadus jādod Madei pašai
apģērbs un apāvis, trešajā un beidzamajā to apsolījās meiste-

ris dot no sevis. Jēkabam gan tas nepatika, ka Pēterītis at-

rāvās no tēvutēvu balsta, tādēļ viņš diezgan rūca pret tādu

nodomu, beidzot tomēr paļāvās Mades gribai. Izlutinātam Pē-

terītim bija diezgan grūti izturēt pie darbīgā meistera. Mātei

tas jau daudzkārt bija lūdzis, lai dodot šo citā amatā, bet mā-

tes māsasvīrs Jēkabs neatļāva vairs grozīties. Nu bieži vien

Pēterītim nāca sūdzības par meisteri, ka pie darba vien dze-

not, amatā maz vien mācot un brīva brītiņa nedodot neviena.

Reiz pat tam bija sūdzība, ka meisteris ar collu mēru tam

esot sitis. Tas Madei bija pa daudz. Viņa tūliņ skrēja pie mā-

sasvīra žēloties un skubināia, lai Jēkabs meisteri sūdzot. Bet

šis, lietas sastāvu izklausījis, deva Madei padomu, lai labāk

ejot pie meistera un sakot tam paldies par mācību, jo puika
nepaklausības dēļ esot krietni vien pelnījis. Viņš neatļāva arī

Madei Pēterīti ņemt laukā no amata, teikdams, ka no tā neiz-

nākšot ne cepts, ne vārīts. Made nu Jēkabam pārmest vien

nevarēja, ka tas atraitnes un bāriņa neaizstāvot, lai gan esot

tik tuvējs radinieks; bet tā jau esot atraitņu un bāriņu tiesa,

ka tos visi plucinot kā zirnīšus ceļmalā. Pati gandrīz pagura,

Pēterītim, kā dzeguzes bērnam, gādādama vajadzīgo apģērbu,
un spēja iepriecināties tik ar to, ka viss grūtums beigšoties,
tiklīdz Pēterītim amata gadi būšot pagalam. Arī Pēterītis ne-

varēja vien tā brīža sagaidīt, kad tikšot no niknā un darba
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dzinēja meistera vaļā, par amatā ieņemšanos tam bija mazāk

bēdas. Mācekļa gadi, zināms, pagāja, bet Pēterītis iznāca

gandrīz tāds pats, kā aizgājis. Meisteris to vairs ilgāk negribēja
turēt, jo teicās laimīgs, kad viņa galva no tāda putna esot

vaļīga. Cita meistera arī tik lēti vis nevarēja atrast, — bez

tam Pēterītis pats arī negribēja vis no jauna jūgties zem

meistera pletnes, tādēļ palika pie mātes deviņpadsmit gadu

vecs puisis, barodamies tīri no viņas pirkstu pūlēm. Gan māte

izrunājās, lai meklējot šur vai tur darba, pie saimniekiem vai

citur, bet Pēterītim patika tāpat labāk. Dažreiz gan gadījās,
ka šim vai tam vajadzēja piepalīga pie darba, un tur tad Pē-

terītis atrada kādu lāgu darbu, maizi un arī drusku algas, bet

šis iepelnījums bija jāizlietā priekš alus un papirosiem. Pati

Made aiz rūpēm un miesas nespēka tā bija panīkusi, ka tik

gandrīz no žēlastības kāds saimnieks to pieņēma savā pa-

jumtā par vaļinieci, kur tad tā visvairāk pārtika vērpdama
vai arī darba laikā kalpodama kādas, dienas algādzēs.

Arī māsasvīram Jēkabam liktenis bija piešķīris grūtu
mūža galu. Sieva Ilze tam sāka vārgot un nīkuļot, tā ka viss

agrākais padoms izgāja par dakteri un zālēm; tomēr labuma

ar to nepanāca ne par nagu. Ilgu laiku izvārgusies, tā beidzot

nomira. Ari paša Jēkaba veselība bija tāda sašļukusi, ka no

tā stiprs strādnieks vairs neiznāca. Tādēļ no Jēkaba puses tai

arī nekāda piepalīdzība nebija gaidāma. Vienīgais atspaids,
no kā trūkumā cerēja glābiņu, bija vīra atstātie četrdesmit

rubļi. Šo naudu Made bija nodomājusi Pēterītim priekš amata

rīku iegādāšanas, — bet nu šis nodoms bija jāpārgroza. —

Redzēdams, ka no mātes tam vairs nekas nav ņemams, Pē-

terītis blandījās no viena uz otru. Pa šo vasaras gabalu tas

bija aizgājis pie mums jau pazīstamā Blāķa. Tā lietas stā-

vēja, kad Made ar Jēkabu par dēlu gāja pie tiesas.

Tiesinieku lielais pulks bija sagājis tiesas namā. Citi ap-

metās ārpusē šur tur pavēnī. Starp šiem pēdējiem bija arī

mūsu Jēkabs ar Madi. Pēterītis bija kaut kur iekšā aizvilcies,

jo nezin kāda iemesla dēļ tas beidzamā laikā no Jēkaba un

Mades aizvien slēpās.
Gaiss bija tikpat svelošs un karsts kā priekšpusdienā. Ap-

vāršņa pamalā sāka lasīties pelēki mākoņi. «Tas uz oērkoni,»

tā veci ļaudis sprieda. Vēl priekš saules rietēšanas pērkonim

vajadzēja savilkties, to varēja noskārst arī jaunie, kas nebija
nekādi laika pareģoņi.
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lekšā tiesāšana pašulaik bija sākusies. Pirmais no iesauk-

tajiem, kā jau bija paredzams, bija Kasīklis. Šim pretinieku

un liecinieku bija vai bez sava gala. Drīz sauca iekšā pa vie-

nam, pa diviem vai pa trim. Lāgiem runāja tik Kasīklis vien,

lāgiem liecinieki, lāgiem pati tiesa. Kazaks, aiz durvīm stā-

vēdams, mēģināja noklausīties lietas sakarā un tad šo sadzir-

dējumu pastāstīja saviem ārpusē stāvošiem pazīstamiem. Šī

Kasīkļa un liecinieku vērā ņemšana vilkās droši stundas pus-

otras. Pēc Kasīkļa nāca kāda cita lieta, kas vai nu vēlāk

vairs nebija atliekama, vai arī drīzāk sākama. Pagāja atkal

kāda stunda. Pēc tam kazaks iznāca ārā un visiem klāteso-

šiem par lielu brīnumu sauca: «Jēkab Galviņ un Made Zīle

lai ienāk!» Izskaidrojuma dēļ jāpiezīmē, ka Blāķis visas lie-

tas, kas zīmējās uz bāriem un bāru naudām, ātri un aši gri-

bēja nodarīt.

Abi vecīši sarāvās un drebošiem soļiem iegāja namā, «kas

taisnību nes tiem, kas varasdarbus cieš, un maizi dod izsal-

kušiem». Redzēsim, kā šis nams šo uzdevumu izpildīja.

leejot kazaks tiem durvis atvēra, teikdams: «Lūgtu ienākt

gribēt.» (Šd teikumu viņš bija mantojis no Klucē kunga.)
Priekšā tie atrada Pēterīti, kas laikam bija ienācis pa skrīveļa
istabas durvīm. Vai gan māte, to mazu auklēdama, domāja,
ka tai pret pašas bērnu būs jānāk pie tiesas. Bet vai tad nu

Made bij vienīgā māte, kam tāds liktenis jānes? Un vai šis

liktenis tādēļ paliek vieglāks, ka daudz mātēm tas jānes? ...
No kroga mājā pārnācis, Klucē tagad atkal bija pārģēr-

bies. Bija apvilcis zilus svārkus, baltu vesti un dzeltenas bik-

ses. Atskaitot tiesas galda sarkano apsegu, viņš līdzinājās
trīskrāsu karogam. Ai, cik jauki tas izskatījās. Un celiņš,
šis Klucē kunga celiņš! Cik taisns, cik pareizs
tas bija!

Lai gan tiesas istabā neviena neredzēja pīpējam, tomēr tā

bija pilna dūmu. Neizskaidrojama lieta, kādu dabā vēl daudz

atrodas.

Blāķis piecēlās.
«Jēkab Galviņ!» (Šos vārdus viņš izrunāja cietā, bargā

balsī.) «Par ko tu sūdzi kā Mades Zīles aizstāvis?»

«Par ko es sūdzu? Es sūdzu, luk, par šo,» (še Jēkabs

radīja uz Pēterīti).
«Lūgtu savu sūdzību skaidrāk pierādīt gribēt,» Klucē
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svipstoja. Jēkabs, šo vardu satura laga neizprazdams, cieta

klusu.

«Nu, par ko tad tu īsti sūdzi?» Blāķis tagad jautāja.
«Nu par ko tad citu kā par šo pašu, ka mātei nedod mai-

zes un nekā negrib strādāt.»

«Par maizes nedošanu runā ar valsts vecāko. Tiesai nav

magaziņas, tiesa maizes nevar dot. Sī sūdzība te nepieder.»
«Lai nu piederētu vai nepiederētu, bet atraitnei jāmirst

badu, kur pati savu padomu iztērējusi, «šo» mācīdama

amatā.»

«Ak tā? tu neklausi vis, ko tiesa tev saka? Un kad vēlreiz

tev saku, ka tiesai priekš atraitnēm maizes nav?» Blāķis,
bārdu par galdu pārstiepdams, tam uzbrēca.

«Bet žēlīga tiesa, man tak te vēl vīra nauda, ko gribēju

ņemt nespēka dienām par atspaidu,» Made baiļodamās izmeta

šos vārdus.

«Turi muti, vai tā tava nauda, tā ir bāra, lūk, viņa

nauda,» Blāķis teica, uz Pēterīti rādīdams.

«Bet, kad nu arī bāra nauda un tas «bāris» (Jēkabs uz-

svēra šo vārdu) diezgan labi varētu gādāt pats par sevi, tad

šī nauda gan piekrīt viņai, jo viņa to ir aiztaupījusi.
«Ak tad tu būsi tas zinātājs, kas tiesai likumus mācīs?»

Blāķis uzbrēca. «Vai tu zini, ka tiesai vairs nemaz tās naudas

nav?»

«Un kur tad viņa palika?» Jēkabs sabijies ievaicājās.

«Viņa jums jau ir rokā,» Klucē steidzās Blāķa vietā at-

bildēt, «to jums varu no protokola grāmatas priekšā lasīt.»

«Nauda mums jau rokā? Kā tad es no tā nekā nezinu?»

Jēkabs izbrīnojies vaicāja.

«Nu, ka tu esi gulējis aizkrāsnē, tad tā nav tiesas vaina,»

Blāķis bārās, «bet vai tev, otram aizbildnim Plaudim klātesot,

visa tēva nauda netika izmaksāta?» Blāķis jautāja Pēterītim.

«Kā nu netika? Izmaksāja visu,» šis atbildēja.
Rozīte palika uzmanīgāks un sāka lietā klausīties ar lielu

ziņkārību.

«Kā tad tiesa bez manas ziņas tā varēja darīt?» Jēkabs

pārmezdams jautāja, «un kur tad nu atraitne to naudu lai

ņem, jo palaidņa puika to būs izšķiedis?»
«Tad prasi Plaudim, kas tāpat aizstāvis, lai viņš par to

atbild,» Blāķis atteica.
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«Plaudim? tam žūpām? tam jau godīgi ne krekla nav mu-

gurā, ko tad no tā lai ņem?»
«Nu, ņem, ko gribi, bet liec tiesai mieru!» Blāķis teica.

«Ko tiesa darījusi, tas paliek spēkā,» Stabule piepūta klāt.

«Bet es prasīšu no tiesas,» Jēkabs pastāvēja.
«Tu dzirdēji, ko tiesa tev noteica, un tagad vari iziet,»

Blāķis pavēlēja.
«Klus, Jēkab, ja tev tas nav pa prātam, tad lūdz protokoli

uz draudzes tiesu,» Rozīte pamācīja.

Blāķis pameta baltas acis uz Rozīti, kas uzņēmies veco

aizstāvēt.

«Ko nu es, vecs cilvēks, no tiesām daudz zinu,» Jēkabs

teica, «to tik noprotu, ka tas nebija taisni darīts.»

«Ak, nebija taisni darīts!» Blāķis izgāzies brēca, «skrīveļa

kungs, ierakstiet to vārdu protokolē.»

«Zināms, ka nebija taisni,» Jēkabs atteica, drošāks palik-
dams, kam tāda netaisnība un blēdība ķērās pie sirds.

«Pievaldies, veci, ja negribi tikt krātiņā,» Blāķis bie-

dināja.
«Man nav nekā ko pievaldīties, bet to tik es saku, ka

tā ir atraitnes apzagšana, tā ir aplaupīšana, skaidra ap-

laupīšana.»
«Vai dzirdi, veci!» Blāķis devās starpā.
«Bet es nepalikšu vis mierā, kamēr visu izteikšu. Ja tāda

aplaupīšana būtu notikusi silā, nakts laikā uz ceļa, tad par to

nevarētu sacīt ne vārda, bet, kad dienas laikā nabaga at-

raitni, kam nav gandrīz ne kumosa maizes, ko mutē bāzt, pati
tiesa aplaupa (še Made iesāka raudāt), tad tādi vīri nav arī

nekas vairāk kā tik zagļi un laupītāji.»
«Veci, valdi muti!» Blāķis brēca.

«Tie ir zagļi un razbainieki. Tad vilki mežā spriež labāku

tiesu.»

«Negāni tiesas, veci, mēs tevi ieliksim cietumā, tu dzirdi,
mēs tevi ieliksim cietumā!» Blāķis pārskaities kliedza.

Rozīte piecēlās un nogāja no galda nost.

«Cietumā tevi ieliksim, tu vecais prauls!» Stabule pūta
gandrīz aizsmacis.

«Cietumā, pie maizes un ūdens,» Klucē uzsvipstoja.
«Un jūs dieva soda nebīstaties, grēkagabali!» Jēkabs

pārmeta.
«Arā no šejienes, ārā! Kazak, kazak! Ved šo tēviņu ārā un
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pielūko, ka neaizbēg, kamēr nāk spriedums,» Blāķis tam uz-

kliedza.

Kazaks izveda Jēkabu ārā. Made gāja tam pakaļ.; Abi

cieta klusu, Pēterītis tik nezināja, kur sisties, tādēļ palika kā

miets aiz durvīm stāvot. Likās, ka sirdsapziņa tam gribētu
runāt.

Visi citi Jēkabu, šo nevarīgo vecīti, aplūkoja, acis izplē-
tuši, ka tas iedrošinājies varenajam Blāķim pretī runāt.

lekšā, tiesas istabā, dzirdēja stipru.balsu troksni. Te Ro-

zīte, kas, lai gan tik trešoreiz savā laikā sēdēja pie galda, aiz-

bildināja Jēkabu, ka tas, tiesas priekšrakstu nezinādams, esot

lietājis tādus vārdus, kas nepieklājušies. Par visu citu lietas

sakaru Rozīte nekā nezināja sacīt. Bet šī Rozītes saldā

smarža pazuda Blāķa, Stabules un Klucē kunga sirds tuk-

snesī. Rozīte tāpēc arī apklusa; vairs tik tercete — Blāķis,
Stabule un Klucē — ķērca pa iekšu.

Saule bija apmākusies. Debess pamalā tumši, melni mā-

koņi kāpa augšup... ātri ātri tie.auga, brieda... Melni kā

milži tie cēlās iz tumšiem bezdibeņiem
...

Pērkona grūdieni
kā biedinādami trīcināja tiesas nama rūtis.

Kas no tiesiniekiem līdz šim bija stāvējuši ārā, sanāca

visi iekšā. Pieelpotais, saspiestais gaiss kā slogs spieda
krūtis.

Tiesas zvaniņš ieskanējās. Jēkabs un Made ar dēlu tika

iesaukti. «Dzirdēs, ko sludinās,» ārpusē stāvošie savā starpā
čukstēja.

Tiesasvīru un skrīveļa kunga skatieni ienācējiem neapso-

līja nekā laba.

«Klausieties spriedumā!» Blāķis teica.

Skrīvelis Klucē pacēlās un sāka lasīt:

«Uz vērā ņemšanu tās sūdzības tās atraitnes Made

Zīle un viņas dēla Pētera pērmindera Jēkab Galviņ

pret to pašu viņas dēlu Pēter Zīle dēļ negādāšanas

par savu māti, pirmā kārtā, un uz vērā ņemšanu tās

Jēkab Galviņ pieprasīšanas dēļ nomirušā Teņa Zīle at-

stātas bāru naudas izmaksāšanas viņa pakaļpalikušai
atraitnei Made Zīle viņas nespēcīgas veselības dēļ,
otrā kārtā, šī pagasttiesa nospriedusi ir:

pirmā kārtā,

ka sūdzība par dēla negādāšanu par māti vispirms pa-

gastvaldībai pienesama ir, un
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otrā kārtā,
ka tā Teņa Zīle atstāta nauda ar visiem augļiem tā

paša dēlam Pēter Zīle kā pilnos gados nākušam viņa
pērmindera Plauža klātbūšanā ** mēnesī šai gadā no

šīs pagasta tiesas izmaksāta tikusi ir. Tā nu Made Zīle

ar Jēkab Galviņu ar saviem prasījumiem no šīs pa-

gasta tiesas atraidīti tiek un tiek uzaicināti šo pagasta
tiesu ar šiem līdzīgiem paģērējumiem vairs uz priekšu

neapgrūtināt gribēt. Bez tam, vērā ņemdama Jēkab

Galviņa nepieklājīgos lamāšanas vārdus pret šo pa-

gasta tiesu, šī pagasta tiesa

trešā kārtā

nospriedusi ir tam Jēkab Galviņ viņa gānīšanās dēļ

pret šo tiesu cietuma strāpi no divi dienām, pie maizes

un ūdens.»

Sprieduma gals Jēkabu tā satrieca, ka tas nobāla, to dzir-

dēdams, Made vai paģība. Kazaks to izveda ārā un nosēdi-

nāja sienmali uz soliņa.
Rozīte, kas šim spriedumam nebija parakstījies, sacīja uz

Jēkabu:

«Bet tu tak izņemsi nemieru pret šo spriedumu?»
Jēkabs stāvēja kā mēms.

«Nu, tad es tavā vietā meklēšu šai lietā skaidrības,»

Rozīte teica.

«Kazak, ieliec viņu uz divi dienām pie maizes un ūdens!»

Blāķis pavēlēja.

Rozīte raudzīja ko starpā runāt.

«Uz manu atbildību ved viņu!» Blāķis sauca.

«Uz mūsu atbildību lai rūc savas divi dienas!» Stabule

pūta līdz.

Kazaks sāka ķerties Jēkabam klāt, bet šis nekustējās no

vietas. Blāķis, to redzēdams, kliedza: «Cilvēki, palīgā!» Ka-

sīklis ar saviem kalpiem bija klāt. Lai gan Jēkabs bija vecs

cilvēks, tomēr viņš lietoja visu spēku, cik vien tam bija, jo
labu prātu negribēja mūža galā ņemties tāda kauna. Bet visa

pretī turēšanās bija veltīga. Kasīkļa pulks sagrāba Jēkabu

un ienesa to kā jēru cietumā.

Cietuma jeb, labāk sakot, putnu būra durvis (jo lielāks

tas nebija) aizvērās aiz Jēkaba, kas savu laiku nebija kritis

nekādā tiesas sodā.
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Lietus gāzās kā spaiņiem zemē. Zibeņi laistījās vienās

baltās ugunīs. Spēcīgie spērieni nāca viens uz otra. Koka tie-

sas māja līgojās visos pamatos, it kā daba pati dusmotos par

varmācību, kas patiesības liecinātāju balsi sprostījusi cie-

tumā ... Grūdiens uz grūdiena, it kā tie gribētu sadragāt
durvis Jēkaba cietumam ...

Blāķis un Stabule nokrustojās, kā bīdamies pelnītā spē-
riena. Klucē bija savilcies kamolā maziņš kā ezis un ielīdis

kaktā. Krustu mest pēc savu biedru priekšzīmes tam, kā iz-

glītotam cilvēkam, bija kauns, kaut gan sirds tam drebēja kā

jēram.
Tādā negaisā visai tiesāšanai bija jāmet miers. Ko drīk-

stēja te spriest, kur daba bija tik dusmīga, tik aizkaitināta!

Ilgi ilgi negaiss trakoja, kamēr beidzot pamazām aprima. Tie-

sinieki izklīda ...

Saule jau bija nogājusi, tikai tumšsarkani, gandrīz asi-

ņaini stari šāvās caur tumšajiem mākoņiem rietumā. Stiprs,
dzestrs vējiņš dzenāja saplosītos padebešus, pielīdzināmus no

dusas izbaidītiem ūdens putniem, kas, spārnus kuldami, grie-
zās pūļu pūļiem, cits caur citu jaukdamies un dzīdamies. Viņu
izskats ne brītiņu nepalika vienāds. Te redzēja milzīgus zir-

gus, te garas kamēļu karavanes, kas apkrautas vilkās pa zilo

tuksnesi... Piepeši sacēlās viesulis un smilšu padebess visu

apbēra dzīvu... Vairs tik redzēja kailas, augstas, robotas

klintis vien... Te atkal rādījās garens galds, pie kura trīs

vīri, elkoņos atspiedušies, sēdēja, ceturtais likās stāvot. Pie-

peši pacēlās milzīgs putns ērgļa izskatā. Tas augdams auga,

spārnus izplētis, tad, knābi atvēris, trīs no šiem vīriem pa-

mazām saknāba gabalos, — papriekš galvu, tad krūtis, tad

visu galdu. Ceturtajam ērglis pacēlās par galvu un aizlaidās,

papriekš atmezdams vienu spārnu, tad noliekdams knābi pa-

krūtē, tad savienodams otru spārnu ar asti, — pēdīgi satī-

damies kamolā, kamēr beidzot viss pazuda, iepeldēdams citu

maiņu tēlu pulkā ...

Pilnais, spožais mēnesis kā uzvarētājs parādījās nemie-

rīgā, pirmāk tik dziļi aizkaitinātā d-abā! Birzis un mežs ap-
klusa. Galotnīte pēc galotnītes nostājās. Vairs tik grieza brie-

dēja labību. Miglas pūļi kā spoku bari sacēlās no gravām un

upmalas. Tie virzās tuvāk, aizvien ciešāk kopā, it kā segtu
savā neatšķetināmā kamolā tumšu, dziļu noslēpumu ... Vis-

apkārt miers tik dziļš, tik plašs, tik bezgalīgs, ka cilvēkam
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kaislību un ienaida saviļņota sirds aprimst, jūtas nogurusi un

labprāt grimtu šī mūžīgā, bezgalīgā miera klēpī...
Ne skaņas, ne trokšņa! Tik gurdas vecītes soļi jūtami da-

bas miega brīdī. Tā nopūšas, vaid, raud — varbūt kopā ar

kādu otru, kam ar šī klusā nakts nenes miera, — un viņas

nopūtas gan laikam vienīgās, kas traucē šo nepostāmo, va-

renīgo mieru ... viņas asaras vienīgie karstie pilieni vēso ra-

sas lāsīšu pulkā!
...

Šo svēto, augsto mieru daba it kā zai-

modama rāda ienaidīgai, nemiera pilnai cilvēka sirdij ...
Ai

miers, debess miers! Kad nāksi, kad mājosi -pilnīgi cilvēku

sirdīs?! Kad skanēs dziesma eņģeļu balsīs: miers virs ze-

mes ■— un cilvēkiem labs prāts?! ...
Vairāk kā gada ceturksnis pēc tam bija pagājis. Novem-

bra vidus bija pienācis ar stipru saltumu, bet bez sniega.
Daba līdzinājās gulētājam, kam aukstā istabā jāguļ, bet kas

ar visu meklēšanu neatrod un neatrod siltas segas. Tomēr

drīz tā varēja sākt savu ziemas miegu. Sāka pamazām snigt.
Pērsliņa nāca pēc pērsliņas, no iesākuma gan kā baiļodamās:
kas gan padarīšot baltu tik melnu zemi; bet, redzēdamas, ka

viņu nākšanai tak savi panākumi, tās krita drošāk, priecīgāk,

nebēdīgāk, kamēr ātri ātri zeme pārvērtās balta kā līgava
kāzu uzvalkā, uz kuras baltām drānām kā mirtu zari spīdēja

zaļās meža skujas un zemie brūklenāji. ..
Pa tumša, maza pirts lodziņa sarūsējušām rūtīm skatījās

šai sniega pērslu dejā vāja, veca sieviete, mūsu pazīstamā
Made. Viņa beidzamā laikā stipri vaidēja ar savu veco pa-
krūtes sāpi. Vecīgs vīrietis turēja rokā bļodiņu ar siltu ēdienu

un sniedza to vājniecei, — tas bija Jēkabs.

«Vai Jēkab! Vai man no tavas nabadzības jāēd?»
«Ēd vien, esmu tak bagātāks kā tu!» šis, kā smieties tai-

sīdamies, atbildēja.
«Gan jau zinu tavu bagātību, tev pašam tikko vēl ir ko

mutē bāzt. No tā paša cietuma laika jau esi gluži kā pus-
miris.»

«Ēd vien, nerunā par to vairs ne vārda. Kas nu man, ve-

cam cilvēkam, par to bēdās, vai ielienu zem velēnām ar godu
vai ar kaunu. Kad smilšu kalniņš būs nosūnojis, tad neviens

vairs nevaicās, kā zem tā nokļuvu. Tik ilgam vien jau sāp,
kamēr virs zemes, — un gan jau to pārcietīs ...»

«Tā jau es tevi iedzīšu nabagu namā,» Made teica.

«Nu, ja citādi nevarēsim, iesim tad abi,» Jēkabs atteica,
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«bet sevis dēļ nu tik daudz neraizējies. Rozīte stipri noteica,
šis gādāšot, ka visa vīra nauda tev nākšot atpakaļ, un ta Blā-

ķim ar Stabuli būšot jāmaksā. Arī citādi pašiem vis gan lai-

kam neveikšoties jauki.»
«Vēl jau dievs debesīs, kas katram savu tiesu spriež,»

Made teica,

«Bet ņem nu, Mad, un lūko ēst, — ja tik maz ēdīsi, tad

jau nemaz neizturēsi,» Jēkabs bilda.

«Kas nu, Jēkab, par manu izturēšanu, vai nāve rīt vai pa-

rit. Man gauži žēl, ka es tev tagad par nastu, tavā maizē,

tavā pelnītā pajumtā» (pie šiem vārdiem vecīte sāka raudāt).

«Ņem vien, nerunā par to.»

«Un man pašai dēls!» Made raudādama runāja tālāk.

«Nepiemini viņa!» Jēkabs noteica un spieda tai bļodiņu un

karoti rokā.

Vājniece paklausīja un sāka ēst, tomēr likās, ka kumoss

tai spriestos kaklā.

Varēja būt kāda nedēļa pagājusi, kad pēc pirmā biezā

sniega jo stiprs aukstums saņēmās.
Kādā pēcpusdienā, Jēkabam mājā neesot, Made jutās kā

labāka un tādēļ apģērbusies taisījās iziet. Bija nodomājusi
iet pie Rozītes un tam lūgt, lai tas uz nosolītās vīra naudas

aizdotu kādu mazumiņu, ar ko pašai vilkties, jo ēst no Jē-

kaba nabadzības tai bija par nepanesamu grūtumu. Ja Jēkabs

būtu bijis mājā, tad gan Madei tā nebūtu ļāvis, bet tas bija
saimnieka gaitā izsūtīts, no kuras tik vēl otrā dienā varēja
būt atpakaļ. To zinādama, Made izgāja, citu mājinieku ne-

ievērota. Ķeģīti tā bija paņēmusi rokā un villainīti uzsējusi
uz plānā kažociņa. Gāja, gāja vaidēdama, pa reizei atstāda-

mās un no dūrējas atņemdama elpu. Bija līdz Rozītes mājai

jāiet verstis piecas. Ceļš uz turieni gāja caur lielu birzi, kurā

jaucās egles ar bērziem. Tūliņ aiz birzs nomaļus dzīvoja Blā-

ķis, bet līdz Rozītei bija vēl jāiet otra puse ceļa. Arī Pēterītis

vēl dzīvoja pie Blāķa, kas diezin kāda iemesla dēļ šo tik ilgi

paturēja pie sevis.

Bija apmācies. Smagi mākoņi kā svins gulēja pār birzs

galotnēm. Sāka jau mesties krēsla.
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Madei, bieži vien atpūšoties, jau birzī ieejot, uzbruka

tumsa. Arī dūrēja un aukstums sāka to stiprāk mocīt. Labi

paredzēdama, ka aukstuma un dūrējas dēļ tā nespēs noiet

līdz Rozītei, viņa nodomāja griezties atpakaļ, jo bija, ja

daudz, trešu daļu ceļa nostaigājusi. Elpu atņemdama atpakaļ-
iešanai, tā apsēdās zem kādas vecas, zarainas egles. Villai-

nītē ietinusies ciešāk, tā sāka pārdomāt savu bēdīgo mūžu.

Pēc laimīgas bērnības un jaunības tik bēdīgs vecums!

Kā sapnī viņa redzēja sevi kā gana meiteni, kas dziedā-

dama un lēkādama ganīja pa birztiņām raibulītes gotiņas.
Kad nāca meitas kārtā, tad pušķojās, tad rotājās, tad ce-

rēja — — gāja kunga gaitās, kunga valakās. Un, lai gan

grūti bija jāstrādā, tomēr, dziedot dziesmas, radās vieg-
lums, — dziedot dziesmas kopā ar puišiem nebēdniekiem un

ar viņu — labo Teni, kas arvienu viņai palīdzēja, pakalpoja,
ielaidās valodās, jokos, dejās .. .

Jā, šis bija tas pats, kas

solījās kā vīrs ar viņu kopā staigāt mūža gaitu, bet bija at-

stājis viņu vienu, pats jau agrāk izbēgdams ceļa grūtu-
mam ... Un nu nāca vientuļie, sērie atraitnes gadi, kuros

sirds tomēr nebeidza cerēt uz labākām dienām, uz dēla at-

spaidu vecumā. Un ko gan bija sagaidījusi no šī dēla, kura

mātes sirds tagad nemitējās mīlēt? Sirds viņai dziļi iesāpē-

jās, sāpīgi, nāvīgi dūrieni skrēja tai caur sirdi. Samaņa sāka

zust. Sapnim līdzīgs tēls tai rādījās...

Bija pats pavasaris. Sniegs patlaban bija nokusis, sau-

līte spīdēja tik silti, tik gaiši, ka šis siltums un gaišums spie-
dās līdz pašai sirdij. Visapkārt dzirdēja putnu dziesmas un

urdziņu un strautiņu jautro čurkstēšanu, burbulēšanu un

klunkšķēšanu. Pati ar Pēterīti bija aizgājusi uz purvu ciņu
zālēs. Purvā iebridusi, tā plūca zāles, bet Pēterītis sēdēja
malā un ēda purvmalī salasītās dzērvenes. Zāļu klēpi pieplū-
kusi, izgāja malā nolikt un prasīja Pēterītim: «Ko tad nu

dari, dēliņ, vai ēst ar gribas?» Un, atbildes nenogaidījusi, iz-

ņēma no kulītes maizi un sviestu un, gabaliņu apsmērējusi,
izlikdamās jautāja: «Vai man ar, dēliņ, no tā dosi nokosties?»

Un Pēterītis, tā nemaz neaizticis, sniedza mātei visu gaba-
liņu, teikdams: «Ņem, māt, visu!» Māte pieglauda Pēterīti pie
krūts un priecājās: «Kas man par labu dēlu, tas gan vecumā

dos mātei maizi!» Lielā mātes mīlestībā tā spieda viņu jo cie-

šāk, jo stiprāk pie krūts, rokas tā apvija ap puisēnu, kā kad

nekāda vara to nevarētu atraisīt. Viss cits apkārt viņai
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izdzisa, izzuda, tik vien sirds, šī mātes sirds izplūda nebei-

dzamu mīlestību pret savu bērnu — līdz nāca pēdējais sāpjū

dūriens, kas padarīja šo sirdi klusu uz mūžību
...

Viena cilvēka dzīvība kā ēna bija izzudusi, noskanējusi kā

atbalss mežā
...

Rīta saule uzlēca; spīdoša, mirdzoša. Sniega mātes baltā

seja laistījās visādos briljantos. Šī aukstā, spīdošā bagātība
likās mēdot stīvajai, bālajai vecenītes sejai, ko nabadzība

dzinusi nāvē . .
.

Diena no jauna sāka savu gaitu ar raizēm un nemieru, •—

tomēr viena sirds izvārgusies, izcietusies nu bija iegājusi
mierā. . .

Pa birzi dzirdēja skaļi braucam. Ilkšu zvans rūca, birzī

tālu atskanēdams, pātaga plīkšķēja. Braucēji tuvojās kādai

vietai, ap kuru vārnas gaisā pūļiem vien griezās, ķērkdamas
un dažādu troksni celdamas. Braucēji, tapuši uzmanīgi, pie-
turēja. Šie bija, uz draudzes tiesu braukdami, Blāķis un

Stabule, kuriem par vedēju bija Pēterītis.

«Ej jel tuvāk,» Blāķis saka uz Pēterīti, «palūko, kas tur

īsti ir!?»

Šis iet stīviem, bailīgiem soļiem, kamēr beidzot iekliegda-
mies krīt pie zemes: «Vai, dieviņ, tā jau māte!»

Nu arī Blāķis un Stabule pieiet tuvāk un redz, un skatās

viens otram acīs, ne vārdiņa nerunādami. Bet dēls, pie mātes

izdzisušām miesām nometies, rāda uz Blāķi:

«Lūk, ko tu padarīji, mani piemānīdams, tēva naudu no-

vildams! Paturi arī savu blēža maksu!»

Blāķis un Stabule cieš klusu, kā liekas, Kaina apziņa tiem

liedz runāt pretī... Tie klusu ciezdami aizbrauc... Dēls pa-
liek pie mātes ...

Stiprs vējš pūta no draudzes tiesas. Tas apgāza Blāķi,

aizpūta Stabuli un apvēla Kluci. Caur Rozītes gādāšanu
daudz tumšu, netaisnu lietu nāca gaismā. Izrādījās, ka Pēte-

rītis nebija vairāk no Blāķa dabūjis kā tik tos desmit rubļus.
Visu citu bija paturējis Blāķis ar biedriem. īpaši bāru mantas

nebija uzticami valdītas, tādēļ, lai šo iztrūkumu atdabūtu,

vajadzēja ķerties Blāķim un Stabulei, kas visur tāpat bija
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rupe. Kluci par nekārtīgu rakstu vešanu un dažādu naudas

izkrāpšanu pagastam un pagasta locekļiem atcēla no amata.

Bez tam visiem vēl draudēja pelnīts tiesas sods. Rozīti vien-

balsīgi iecēla par priekšsēdētāju. Ar viņa paskubināšanu tika

ievēlēti tādi vīri tiesas amatā, kam rūpa taisnība. Rozītēm

nākot priekšsēdētāja amatā, vārnēniešiem plauka jauna, la-

bāka un saderīgāka dzīve. Tik vien krodzinieks žēlojās, ka

tam tiesas dienā maz peļņas.
Bet nu atkal pie mātes un dēla!

Bija svētdiena. Kapa zvans bija noskanējis. Pie aizmesta

kapa, pār kuru vējš dzina sniegputeni, stāvēja divi vīrieši.

Viens vecs, ķeģī atspiedies, — otrs jauns, uz krusta uzmeties.

Vecais aiz raudām drebošā balsī kā lūgdams runāja:
«No mātes kapa sāc labāku dzīvi! Es drīz savas dienas

še kur pabeigšu, bet tu stāvēsi viens pats pasaulē. Sargies no

tāda ceļa, pa kuru līdz šim staigāji. Redzi, kāds tam gals!

Pielūko, ka šis pats kaps pastardienā tevis neapsūdz līdz ar

tiem netaisniem tiesnešiem, kuru sirdis šī kapa smiltis spie-
dīs kā akmeņu slogs. Vēl tev laiks laboties ...» Runātājs bija
Jēkabs.

Otrs, jaunākais — Pēterītis — raudāja bez mitēšanās:

«Kaut jel vienu vārdiņu es vēl varētu runāt ar māti! Kaut

jel vārdiņu viņa teiktu, ka man piedevusi! ...»

Par velti! Kaps paliek mēms ... Tik vējš kokos, kā likās,
šalca dziesmas vārdus:

Jel mīlē, kamēr mīlēt spēj,
Jel mīlē, kamēr laiks ir vēl;
Tas brīdis nāks, tas brīdis nāks,

Kur tev pie kapiem būs tā žēl.

1885.
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Moto: Ak tā piktā māmuliņa,
Tautas dzeja sirmajā!!
Nepielūdzama ir viņa,
Sirdi nolaupīja tā.

(Kaudzītes Matīss.)

Kāda gan ir šī vecā māmuliņa, šī «tautas dzeja sirmajā»?
Tiešām tak veca un sirma, kā dzejnieks to nosaucis, ko citu

lai no viņas vēl saka? Vecuma ziņā viņa pieder pie tiem cilvē-

kiem, kam gadu skaits aizmirsies; kas paši nezin, cik veci ir.

To viņi tik zin, ka ir veci un sirmi, zin, ka gadi, lai to vēl

nāktu cik nākdams, nespēj viņu vairs darīt vecāku, nedz arī

ievilkt viņu vaigiem vairāk grumbu. Gadi viņiem tik nāk un

iet it kā pār sirmiem, nosūnojušiem akmeņiem, bet pēdu un

zīmju tie vairs neatstāj. Tomēr šī tautas dzejas māmuliņa, šī

sirmā, vecā neskaita kā citas māmuliņas savu gadu pa desmi-

tiem, viņa nesaka vis: man septītā, man astotā desmitā, nē, viņa
skaita gadus pa simteņiem, pat arī tūkstošiem. Lūk, tādēļ viņa
tik veca un tik sirma. Bet šis garais mūžs viņai nav aiztecējis
bez darba, bez pūliņa, — daudz viņa darījusi, daudz pūlējusies,
daudz pirkstu kustinājusi, gan vērpdama, gan auzdama, —

tautas garīgo pūru darinādama. Un bagāts, tiešām bagāts vi-

ņas pūrs. Cik tur nav zelta un sudraba pavedienu, vērptu un

šķetinātu, cik gatavu audumu no tautas dziesmām, teikām,

pasakām! To viņai pilni šķirsti, pilnas vāceles. Un, kad ieska-

tāmies dziļāk šai pūrā, kā tad viss mirdz, kā laistās! Kad un

kā viņa to visu vērpusi un audusi? Ziņkārīgi metam acis

atpakaļ uz pagātni, skatāmies ko skatāmies, gribam vai

acis no pieres izskatīt, bet, kā nevaram, tā nevaram nekā



158

saredzēt... kā migla mums krīt uz acīm, viss saiet vienblaku

pelēkā gabalā ... par velti skatīties! Bet vai tādēļ lai noskum-

stam? Aplūko košo, ienākušos ābolu, kas mirdzēdams pušķo

zaļo zariņu — tiešām prieks, to uzskatot! — un tak tavām

acīm bija paslēpta dabas spēku darbošanās, kas šo pašu augli no

tumša zemes klēpja cēla saules gaismā, zara galiņā. Tā tas

arī ar šīs māmuliņas vērpumu un audumu ... Bet lai nedo-

mājam, ka viņa jau rimusi kustēt, rimusi pūlēties. Lai gan

veca un sirma, viņa tomēr čakla un darbīga un valo-

dīga viņa ir! Ai, ko viņa visu māk stāstīt! Un, lai neaizmirstos,
ko viņa stāstījusi, tad viss jāuzraksta. Mute — rakstītāja,
atmiņa un sirds — grāmata. Tā tas bijis no gadu simteņiem,
tā tas ir vēl tagad, no mutes uz muti, — no sirds uz

sirdi.

No sirds uz sirdi! Jā, to viņa prot, sirdi nolaupīt. īsti sa-

kot, viņa neiet pa lieliem ceļiem, kur burzma un troksnis, viņa
iet labāk pa klusu meža teku, pa ganībām, — —■ ziemu pa
vakariem tā nosēžas pie ratiņa vai zvejnieka būdā pie tīklu

mešanas un stāsta ko stāsta. Lepna viņa nav, šī māmuliņa.
Bet cik jauki viņa prot stāstīt, vai tās būtu teikas vai pasakas!
No auss uz sirdi, tas ir tas ceļš, pa kuru viņa tiek klāt tev

pie sirds, un, to nolaupījusi, — mūžam tās vairs neatdod
.. .

Vasara pašulaik bija kā iesākusies. Dienas bija tik jaukas
un siltas, daba tik pilna zaļa kupluma un ziedu, ka tiešām

grūt bija nociesties istabā. Diezin kas par varu vilka un vilka

tik uz āru, ka nemaz nevarēja atturēties pretī. Nebija prātam
ar to vien diezgan, ka uz kādu brītiņu varēja aizzagties uz

mežu, ieelpot krūtīs meža gaisa . .. sirds kāroja vairāk, slāpa

pēc kā cita. Jūnija vidus bija pienācis un līdz ar to brīdis,
kur darbs un pienākums teica: «Atpūties, draugs! bet tad sāk-

sim atkal no jauna!» Kas gan varēja tādu brīvību atstāt ne-

izlietotu? Vai putns, kad tam būrīša durtiņas vaļā, gan vēl

kavēsies cietumā?! «Brīvs, brīvs!» tā visur laukā skanēja. Ta-

gad varēju kā cīrulis skriet, laisties un dziedāt, kur un kā vien

varēju un gribēju. Bet uz kurieni tad? Kur tad citur kā uz

dzimteni.

Un nu gan laikam sēdos pasta ratos un braucu: pasta
pulksteņi skanēja, pasta puiša pātaga plīkšķēja, zirgi skrēja,
ko mācēja, un sirds, tā nesās kā spārnos jo drīzāk nokļūt
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dzimtenē... Bet tā vis nebija. Sirds gan nesās kā spārnos,
bet visai citai miesai bija jāceļo daudz lēnāk un gausāk nekā

ar pasta ratiem.

Bija bērītis kumeliņš no dzimtenes man attecējis pretī, at-

vilkdams vāģīšus, ko mani vizināt. — Vai mīksti? — ai, nevis

mīksti, turpretī diezgan bargi. Ceļš bija apkaisīts akmenti-

ņiem, gan maziem, gan lieliem, un šie lielie savā lielībā pie-

grūda man te vienos sānos, te otros, lai jel šos ievērojot, jo
šie nebūt neesot tik mazi, kā es domājot. Un, neko darīt, bija
vien jāievēro, kaut arī ar sirds- un kaulu sāpēm.

Bet kas gan žēlosies par ceļa grūtumiem, kad pēc ilga lai-

ka brauc uz dzimteni? Es ne, lai žēlojas, kas grib. Un, lūk,

paciešoties un ceļa gala gaidot, esmu arī jau dzimtenē. Ai, cik

mīļi, cik silti viņa saņem ilgi neredzēto ciemiņu — tīri kā

māte bērnu.

Atpūties mājā, sāku apciemot radus un draugus. Nākošās

dienās bija kārta pie Kalnegļu Andreja, vecā Kalnegļa dēla,

tagadējā mājas saimnieka. Bet, ievērodams, ka Kalnegles bija
vairāk «mežgaliešos» un man atkal nometne bija tā sauktos

«upmaliešos», tad nospriedu kukuļiem sadabūt kādu zebenieku

vēžu vai zivju.
Patlaban ari bija zirņu zieds. Vēžiem tad pati labā nāk-

šana. Ari pļavās upmalas līči viet vietām jau bija nopļauti,

tādēļ nebija ko bīties, ka nomīdīs zāli.

Bija sestdiena. Rītu, kā pie svētdienas, gribēju apciemot
Kalnegles. Zvejas biedri man jau bija sarunāti, rīki salūkoti,
tātad visas lietas sataisītas, — nu tik vairs trūka pašu vēžu

un zivju.
Saulīte bija vēl gabaliņu no rietēšanas, kad mēs, pavisam

skaitā septiņi, to starpā divi zēni, izbraucām no mājas uz vēr-

šu trīs attālo zvejas vietu. Es saku izbraucām, jo zirga tak

vajadzēja viegluma dēļ, lai vāģos varētu ielikt skalus un ķe-
seles vēžošanai, grūstavi zvejošanai un vēl šo to vajadzīgu.
Lielais pulks gājām kājām, tik vien abi puikas sēdēja vāģos

par braucējiem.

Tagad, ejot un braucot uz upi, mums būs laika iepazīties
tuvāk ar šo pulciņu. Pirmais un vecākais no visiem bija kai-

miņš Namiķis, tam jau sen bija pāri par sešdesmit. Tomēr ne-

viens, kas viņa nepazina, nevarēja domāt, ka viņš jau tik

vecs. Gaita tam bija viegla un sparīga, mati vēl tikpat tumši

kā pusmūžā, tikai bārdā varēja manīt drusku sirmuma. Ciemu
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viņš sen jau bija nodevis dēla valdīšanā, bet pats arvienu

vēl gāja kā gājis par mežsargu; protams, ka kājas tam vēl

labi klausīja un iešanā viņš varēja noiet pašu jaunāko un

veiklāko gājēju. Ilgus gadus būdams par mežsargu, viņš bija
ar mežu kā kopā saaudzis. Medīt un zvejot — tas bija viņam
tas lielākais prieks. Tādēļ viņš, vecs cilvēks, jau nekad ne-

atrāvās, kad to uzaicināja vai nu medīt, vai zvejot. Ari šoreiz

tam bija divstobrenīca kaklā, kā pats teica «laika kavēklim».

Līdzā sev vēl bija paņēmis dēladēlu Ancīti, kas pie mūsu

Jēcīša sēdēja vāģos, un divi puišus — Taņu un Indriķi.
No mūsu jeb, labāk sakot, manas mājas lielu cilvēku vai-

rāk nebija kā puisis Ādams un es, ar mazo Jēcīti kopā trīs.

Tātad lielākais spēks bija Namiķa. No tā vien jau varam no-

skārst, cik stipri vecam Namiķim prāts nesās uz zveju.
ledami runājām par iesākto siena laiku, par to, cik siena jau

rokā, cik zemē, cik vēl nepļauts, cik vēl būs jāpļauj, un tā

tālāk. Tad tika aizņemta vasaras sēja, šis gads salīdzināts ar

pērnājo, ar vārdu sakot, runādamies aizņēmām visus jūlija
mēneša darbus.

Varējām būt vairāk kā versti nogājuši, kad saule norie-

tēja. Gaiši sarkanais atspīdums, kāds, saulei norietot, stājās

viņas vietā, pildīja visu rietuma pamali. Mazi, iesarkani mā-

konīši stāvēja nekustēdamies vakara blāzmā, pielīdzināmi kvē-

lošām pagalēm, kas kā izjauktā ugunskurā šurp turp izmētātas.

Bijām pienākuši un piebraukuši pie meža, pa kuru gandrīz
verstis divas bija jāiet līdz upei. Puisēniem vāģi gāja pa koku

saknēm lēkādami un mētādamies, dažureiz pat uzgrūdās uz

celma, tā ka tikko neapgāzās. To redzēdams, Taņa paņēma no

Jēcīša grožu un iesēdās pats pie puikām vāģos, teikdams: «Jūs

jau, muļķīši, nemākat braukt.» Un tiesa, vajadzēja arī tagad
prātīga braucēja, jo meža celiņš gāja pa dūkstīm un tēcēm

un ķēve, no slapjuma vairīdamās un kumeļam līdziedama, ar-

vienu griezās nost no grambām. Bet nu, manīdama stipra
braucēja roku, tā vairs neiedrošinājās griezties sāņš. Drīz

nāca gabaliņš sausāka ceļa, pa to Taņa laida ātrāk, jo bija
uz priekšu atkal vietas, kur kājām gājējs varēja ātrāk tikt uz

priekšu nekā braucējs. Braukdams Taņa sāka dziedāt, puikas,
cik zinādami un mācēdami, tam vilka līdz.

Vāģiem tricinoties, arī dziesma skanēja tāpat — tremu-

lando, atbalss viļņu viļņiem vēlās, piesizdamās pie meža ko-

kiem, kas jau bija nogrimuši svētvakara klusumā, kamēr
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beidzot, tāluma pazuzdama, ta izgaisa kada krūmāja vai

smalcītē.

Drīz bijām klāt pie upes. Migla no līčiem un ūdens jau

bija mežā jūtama. Vairs bija jāiziet tik caur biezu egļu smal-

cīti, kurā ieejot jau bija stipri dzestrs un tumšs; šī ēna nāca

no kuplajiem zariem, kas kā lievenis apsedza ceļu. Tad vēl

kādas cienīgas, vecas egles un priedes kā meža robežsardze-

nes — un līči un gaisma bija aizsniegti.

Taņa, zirgu nojūdzis, palaida to līcī, kur siens jau bija

nopļauts, vāģus atstāja turpat, kur izbraucām, mežmalā. Ve-

cais Namiķis noņēma plinti no kakla, izcēla visu, kas no vē-

žošanas un zvejas rīkiem bija vāģos, pa kārtai laukā un sāka

ap tiem rīkoties. Jēcītis ar Ancīti palauzīja sausu skuju un

palasīja sakārnīšu un sprunguļu, ko iekurt uguni. Drīz viņiem

jau dūmi sāka kūpēt un gaiša liesmiņa spīdēja sprakšķēdama.
«Kad nāksim no upes augšā, tad būs kur sildīties,» tā paši

priecājās par savu darbu. Nepagāja necik ilgi, kad mežsargs
jau visu bija sarīkojis, un nu tik bija jāiet uz upi. Zvejnieki
ar grūstavi — šie bija pats Namiķis ar savu saimi — gāja
vēl kādu versti uz leju, protams, tādēļ, lai mūs netraucētu vē-

žojot, — mēs gājām tūliņ taisni uz upi. Šī upe bija mērena

meža vai dzirnavu upe, pilna siekstām un ūdens zālēm, pa
kurām vēl tagad krēslā zili tauriņi kā vientulīši lidinājās. Ar

rokām vēžot tādēļ še nebija ko domāt. Bet par to jau mums

arī bija ķeseles un barība.

Lai gan saule jau sen kamēr bija norietējusi, tomēr gaisma
vēl bija tik liela, ka bez skala varēja redzēt seklākās vie-

tās upei dibenu. Jēcītis, zebenieku pakāris kaklā, staigāja no

viena ielikta koka uz otru, skatīdamies, vai nebūs jau pie kāda

kāds «skrodelis» pievilcies. Un nav arī par velti jāgaida, pir-
mais metiens tam jau tarbā — pēc tā pa divi, pa trīs, — zebe-

niekā sāk jau rasties. Ķerties vēži ķeras labi kā jau laikam

zirņu ziedā. Kad tik nu zinātu, kā šiem iet ar zivīm, bet vai nu

tur bez laimes, kur Namiķis? Vai Jēcītis lai neietu apvaicā-
ties, kā veicas? Bet kam to? Gan jau paši, uz augšu nākdami,
mums to varēs pastāstīt, gan jau to redzēsim.

Zvaigznīte uzlēca pēc zvaigznītes, vējiņš aprima, krēsla

metās lielāka.

Upei dibena nevarēja saredzēt, tādēļ bija jālūko skalu.

Zvejniekiem jau redzēja skalu lāktījot, protams, ka Namiķa
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Ancītis bija skala rādītājs. Arī mūsu Jēcītis sameklēja skalu

un uzsāka savu gaismas nesēja darbu.

No upes un līčiem pacēlās pelēkā migla kūpēdama. Mežs

pa abipus upes bija kā tumša siena, kas ieslēdza šo ieleju.
Tomēr pa miglu un krēslu spīdēja skalu ugunis, lēni lēni šurp

turp kustēdamās
...

Bet' vai tās nebija purva zilās liesmiņas,
kas nakti, spīdēdamas un cilvēkus mānīdamas, vilinādamas

izkāpj no bezdibeņa slīkšņiem un rāda mantas kārīgai cilvēka

sirdij, kur nauda kaltējas? Ja skriesi šai liesmai pakaļ, viņa
bēdzin bēgs no tevis, bet tu, viņai pakaļdzīdamies, redzēsi šo

pašu liesmiņu izdziestot un pats būsi iebridis staignā purvā,
kur cita nekā kā tik reibinātājs vāverāju gaiss ...

Uz mūsu uguns rādītājiem varēja drošāk palaisties. Jēcī-

tis pūlējās cik spēdams uguni rādīt gaiši un pa rokai. Upes
ūdens rāmi tecēja, kustinādams vai nu ūdenī iekārušos kārk-

lus, vai arī upē ieaugušās zāles, kas dažā vietā locījās kā dzī-

vas. Ūdens pats no skala gaišuma spīdēja sarkanā blāzmā.

Te skaidri varēja redzēt, kā vēži vilkās pie barības. Šķērainās

kājas cilādami un ragus slaistīdami, tie likās vai nu ostot, vai

klausoties. Tad ar savu irkli pielaižas kādu sprīdi tuvāk, tad

atbēg atpakaļ, tad nāk atkal par jaunu, arvienu tuvāk, tu-

vāk, — kārdināšana paliek stiprāka, — kamēr beidzot paga-
lam klāt pie vilinātāja kumosa un tad kārdinātāja tīklā —

iekšā. Samaksā nu kārību ar savu dzīvību!

Bet Jēcītim par to lielu lielie prieki, viņš nu vairs neskaita

vēžu metieniem, bet kāļiem — un jau padsmitiem.
Arī Namiķis jau nāk tuvāk, ko var noskārst no ūdens stip-

rākas dunkurēšanas. Dunkuru sitienus un ūdens šļakstēšanu
dzird arvienu skaidrāk; atvaru dibenos ūdens vārīdamies vā-

rās, tīri kā kad pats ūdenstēvs kāptu bārdamies no ūdens, aiz-

sargādams savas valstības bērnus, spuraiņo zivju saimi, no

vajātājiem.
Jau var dzirdēt, kā Namiķis skubina grūdējus, uzsauk-

dams: «Taņa, dod siltumu!», «Indriķi, pabiksti vēl zem tās pa-

ceres, būs kāds sapals!», «Taņa, tur vajaga būt līdakai!»

Un puiši silda, ka arī pašiem paliek silti. Ilgi stāvošiem

ūdenī, sāk jau mesties salti, tādēļ jālūko, stiprāki lokoties, sa-

silt. Grūstavi izņemot, zvejnieki izsaucas: «A-a-a! a-a! labi

ķēries! turi, turi — ka nepasprūk — ai, glupji, — vaļā! —

cieti gan, rokā! bet nu stipriem nagiem! tā! — tarbā!»



163

Nepagāja vairs ilgi, kad Namiķis pienāca mums klāt, lai

gan ari mēs vēžodami gājuši uz augšu. Nu visi bija mierā ar

savu «laimi», kā jau pa laikam zvejnieki nosauc labi vilktu

lomu.

Pusnakts vairs nevarēja būt tāļu, kad metām vēžošanai

un zvejošanai mieru. Visi gājām atpakaļ uz ugunskuru un vā-

ģiem. Abiem puikām jau grūt nācās nest smagos zebeniekus,

tādēļ tos paņēma lielie.

Ari mēness pa tām starpām bija uzlēcis, mežu un līčus

pavāji apgaismodams, jo viena mala tam bija stipri nodilusi.

Drīz bijām pie vāģiem, bet uguns, ko sildīties, vairs ne-

bija, tā bija bez kūrēja izdzisusi; puiku pirmītējās cerības bija
tai līdz izkūpējušas. Bet kādos sakārnīšos oglis kvēloja, tos

sabīdot kopā, drīz atkal liesmiņa uzlāktīja. Lai dabūtu krietni

sasildīties, nu arī lielie iegāja mežā un atnāca pilniem klēp-

jiem malkas un zaru. Labu tiesu sakrāva tūliņ virsū, tā ka

augsta liesma pašāvās, un nu dzirkstis sprakšķēdamas pa-

šķīda gaisā, kur tās pamazām, pamazām, kā zvaigznītes, sau-

lei lecot, izdzisa un par pelnu pērslām nobira zemē.

Nu visi apstājās apkārt sildīties, gan sildīdamies no priek-
šas, gan no muguras, tā ka slapjās drēbes tik kūpēja vien.

Manot siltumu un sausumu, valodas un jautrība sāka cel-

ties. Kas bija pīpētājs, tas uztaisīja pīpi vai kaļķi, kas ne, tas

lūkoja kopā ar puikām uzkost kādu gabaliņu maizes ar gaļu.
Par laimi vāģos vēl bija šņabja pudele, tā deva iekšķīgu
(uguns — ārēju) siltumu un mēles kā raisīt raisīja vaļā uz

valodām.

Sāka vēlreiz — un tagad it sīki — apspriest zvejas panā-
kumus, zvejas laimi, vēžnieki pārjautādami zvejniekiem, šie

atkal vēžniekiem. Bija vēlreiz pakārtais vēžu zebenieks jāņem
no zara zemē, lai pašus «gūstītos» varētu jo labi apskatīt —

to pašu darīja arī ar zivīm, izskaitīja mazās, izskaitīja lielās,
šīs pēdējās izcilāja un izsvārstīja rokās: cik mārciņu svērtu

šī, cik tā. Tad atkal aizsēja kulēm galus ciet un jo stipri vēžu

zebeniekam, lai neviens no cietumniekiem neizspruktu, un pa-
kāra no jauna pie egles zarā, kur vēži klusi čaukstēja, bet

mēmās zivtiņas gulēja gluži bez trokšņa.

Namiķis bija nosēdies zem vecas, caurumainas egles un

lika Ancītim no vāģiem paņemt savus virssvārkus, lai būtu

puikām guļot kur apsegties, tad, muguru atspiedis pret egli
un ievilcis no pīpes kuplu dūmu, teica:



164

«Šovakar esam visi mierā ar savu laimi, bet kas tas nieks

pret agrākiem gadiem!»
«Kā? vai ta agrāk te bija vēl vairāk vēžu vai zivju?» mūsu

JēcTtis ievaicājās.
«Ai dēliņ, tu nobītos! Vēžus un zivis te agrāk smēla ar

smelšanu. Labs vēžnieks par nakti savēžoja vai veselu pūru,
tā ka nezināja, kur likt, un zivju — to bija dieva svētība.»

«Stāsta, ka te agrāk izzvejojuši podu smagas līdakas,»
Ādams teica.

«Te nu gluži ap šo vietu gan ne,» Namiķis atteica, «bet

vairāk uz leju gan, tas nebija toreiz nekāds brīnums.»

«Kur tad palika, vecotēv, vai izzvejoja?» Ancītis jautāja.

«Izzvejoja un lielāko tiesu zivju un vēžu izskauda, upē
linus mērkdami,» Namiķis dēlam atbildēja,

«Bet tekošā ūdenī tak nav brīv linu mērkt,» Indriķis, kā

kalpu runasvīrs vietnieku pulkā, uzrādīja likumu.

«Tev taisnība, Indriķi, brīv jau nav un labi arī jau nav,

bet vai tad pats nezini, kā sausā vasarā ir ar mārkiem? Vai

tad linus akā bāzīsi?»

«Tā nu gan ir,» Indriķis atkal teica, «bet, kad to uzrāda

valdīšanai, tad bruģutiesai darbs.»

«Tik bargi gan jau mūsu «muiža» nestrādāja,» Namiķis
atbildēja, «viss jau bija ar muižas pabrīvēšanu, un tad jau ar

upē pašā ne, tik malā izraktā mārkā, kurā no upes ielaida

ūdeni. Bet kur tad ar šis ūdens citur palika, kā iegāja atpa-
kaļ upē?»

«Vai nu zivju dēļ linus atstāsi sausumā? Tad jau labāk

lai mirst zivis, nekā pats mirsti badu vai ciet plikumu,» Taņa
piebilda.

«Bet tagad gan laikam tik smagu līdaku vairs upē nav?»

Ancītis atkal jautāja vecamtēvam.

«Nav dzirdēts, dēliņ,» Namiķis atteica.

«Lajkam zivis, tāpat kā cilvēki, šinīs laikos paliek mazā-

kas,» Ādams sprieda, «saka, ka cilvēki tagad ne vairs dzī-

vojot tik ilgi, ne arī izaugot vairs tik lieli augumā kā agrāk.
Ar zivīm laikam ir tāpat?»

«Laikam,» Taņa teica, «bet lielajos ezeros un jūrā būs

diezgan vēl lielu zivju.»
«Ko nu par jūru?!» Indriķis atteica, «tur jau esot zivju kā

malkas.»



165

«Jā, un lielas gan,» Taņa tam piekrita. «Man mātestēvs

vēl piestāstīja, ka reiz pie Rīgas jūrā redzējuši tik lielu zivi,

kas trīs dienas gar Rīgu peldējusi, un tad tik vēl par trim

dienām pēc galvas ieraudzījuši asti, un, ja zivs būtu galvu

iegriezusi. Daugavā, tad Rīga būtu noslīkusi...»

«Ūja!» visi iesaucās par Taņas stāstu

«Nav brīnums, ka nenoslīktu ar Rīga,» Indriķis teica,

«laime, ka aizpeldēja garām; bet dievs to zin, vai pavisam
zivis ir tik lielas?»

«Ka nebija valzivs?» Ancītis, ziemu skolā gājis, ievaicājās.
«Nieki! valzivs nevarēja būt,» Jēcis atbildēja.
«Varbūt bija vāravs?» Taņa teica.

«Blēņas! vāravs? Vāravs nemaz nav tik liels, lai arī jūrā

dzīvo,» Indriķis kā īsts vāravu pazinējs atbildēja Taņam.
«Nu cik liels tad, kad tu tik gaiši zini?» Ādams ar Na-

miķi kā vienā mutē vaicāja Indriķim.

«Nu, tik liels, ka Rīgā lielās vannēs tos esot rādījuši par

naudu. Viņiem esot cilvēka galva un zivs aste, un par vari

mīlīga balss, dziedot tā, ka nevarot ne atklausīties.»

«Laikam to ar no mātestēva dzirdēji?» Namiķis jautāja

Indriķim.
«No kā tad cita? Ai, viņš pulka zināja stāstīt, pieguļā vai

ziemu pa vakariem skalus plēsdams, — tad nevarēji ne no-

klausīties.»

Valodas drusku apstājās. Namiķis parīkoja Taņu, lai aiz-

ejot ar katliņu (to paņēmām līdz no mājas) uz upi ūdenī un

Indriķis lai pacērtot stakles, kur pakārt, — puikām par nā-

kumu tak jel vēžu vajagot pavārīt, un pašiem ar runājoties
labs būšot ko uzkost.

Puiši aizgāja katrs uz savu pusi.
Mēs citi cietām klusu. Klusums arī bija visapkārt, trok-

šņa nekāda nedzirdējām, tikai klusa elšana, lēna čaukstēšana

mežā, it kā dabas dvašas vilkšana naktī, sitās ausīs.

Šai klusumā dzirdēja tālumā atskanot it kā vaidas
...

Sā-

kām klausīties: vaid atkal, un tā reiz trīs vienu pēc otras, žēli

žēli — kā kad vājš cilvēks aukstumā ievaidētos . ..
Tūliņ dzirdējām ķēvi ar kumeļu līcī salecoties, bet drīz tā

apstāļās, jo Taņa tai lecot bija gadījies ceļā un to apturējis.
«Tā bija Stepja malkciršņa pūce!» Ādams teica.

«Pusnakts jau arī būs klāt.»

«Kāda pūce?» es jautāju Ādamam.
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«Stepja malkciršņa! Vai tad tu par to nekā nezini?»

«Kur tad lai es to zinu?»

«Nu, tur agrāk Stepis nosities, un tagad tur arvienu pus-
naktīm pūces vaid.»

«Vai ilgi jau?»
«Sen sen jau. Stepis laidis baļķi no kājas, un diezin kā

nejauši baļķis uzkritis pašam virsū un to nositis. Stāsta, ka

no tā paša baļķa esot muižā taisījuši kauna stabu, pie kura

tad cilvēkus kūluši... Tā dienvidiem, karstā bula laikā, tur

arvien klija pūšot, dzert prasīdama ...
un naktī pūce ... Kam

vasaru dienvidū vai ap pusnakti tur gadoties iet garām, to

māns maldinot...»

«Saka, ka tā pūces vaidēšana esot Stepja sievas raudā-

šana, kas vīra žēlabās žigli pēc tam nomirusi...»
«Vai tas tiesa,» Jēcītis šāvās Ādamam starpā, «ka klija

nedrīkstot citur dzert kā tik no apšu lapas?»
«Tiesa gan, tādēļ viņa ari arvienu brēc pēc lietus, un,

kad kliju dzirdi pūšot, tad zini, ka drīz sāks līt, — tas,

Jēcīt, uz lietu.»

Taņa ar Indriķi bija klāt, viens ar ūdeni, otrs ar staklēm.

«Vai dzirdējāt Stepja malkciršņa pūci?» Taņa jautāja.
«Kā ne? dzirdējām,» Namiķis atteica.

«Ķēve ar kumeļu neganti satrūkās, par laimi es vēl gadī-

jos pretī, un tad apstājās,» Taņa stāstīja.

«Klau, vaid atkal,» Ancītis teica un glaudās aiz bailēm

tuvāk klāt pie vecātēva.

«Nu, nu! nebīsties nekā, gan ķēmu nošausim, ja kāds rā-

dīsies, man jau, lūk, tur plinte,» Namiķis drošināja dēladēlu.

«Nekā, vecotēv! ķēma vis tu nenošausi; kad ķēmam šau-

jot, tad šāviens pašam lecot atpakaļ.»

«Atpakaļ gan pašam,» Indriķis apstiprināja.
«Mans mātestēvs piestāstīja, ka reiz kāds meža sargs ar

gribējis ķēmam šaut un šāvis ar, bet ķēms negāzies, tik aiz-

bēdzis. Un tā nekā. Bet nu gaiša mēnesnīca, un šis redz uz

ceļa, turpat, kur šāvis, spožu divdesmit kapeiku gabalu, ņem

augšā un iebāž ķešā, domā, krogā būs ko nodzert šņabi. Kā

tad. let krogā un maksā ar to naudu. Bet nu ņem pašu krogā
ciet, ka šis taisa «palšu» naudu, — un, ko domājat, nauda

bijusi no svina, paša plintes lode, ko ķēmam šāvis un kura at-

lēkusi par naudu atpakaļ
...

Un tā nekā. Bet meža sargu aiz-

sūtījuši uz Sibiriju . ..»
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«Nu redzēsim, vai mums ar nauda birs zemē.»

Tā teicis, Namiķis žigli paķēra plinti un izšāva. Šāviens

tālu tālu norībēja, mežs ilgi šalca, līdz atkal apklusa.
Šāviens sacēla puikām atkal drošību un jautrību, tie prie-

cīgi lēkāja ap katliņu, ko Taņa bij uzcēlis uz uguns, gaidī-
dams, vai ūdens drīz nesāks vārīties, ka varētu mest vēžus

iekšā. Namiķis ar skaidu palūkoja, vai sāls būšot laikā, tad

nosēdās atkal pie savas egles.
«Ir jau gan visādi ar to pašu naudu,» Taņa teica, «tev,

sak, gandrīz nav ne kapeikas pie dvēseles, cits atkal nezin,

kur likt.»

«Tāpat kā tas lielskungs ...» Ādams runāja starpā.
«Kurš lielskungs?» visi gandrīz reizē ievaicājās.

«Nu, tas pats, ko velns rāvis .. .»

«Mēs nezinām, stāsti!»

«Nu jā, bijis reiz lielskungs, kuras muižas, to vairs ne-

atminu. Un tas bijis brīnum bagāts.»
«Kurš tad no šiem nabags?» Taņa iemeta starpā.
«Nu ja, viņš bijis brīnum bagāts, bet ar nežēlīgi skops

un be?galīgs ļaužu sūcējs. Viņam vien jau visa vajadzējis,
par citiem tas nekā nebēdājis. Nu, kā tad! Naudas bijis, ka

nezinājis, kur likt, gan zelta, gan sudraba.

Bet gaidi, ka otram ko devis! Neapgarējies jau ne pats

ņemt, ne tērēt. īstens skopulis, sīksts kā sakāda! — Nu, kā

tad! — Bet nu paliek slims un mana, ka vairs necelsies. Guļ

pats vaidēdams uz naudas kastes — bet līdz ņemt nekā

nevar ...»

«Līdz ņemt nekā nevar,» klausītāji nosaka Ādamam pakaļ.
«Nu, kā tad! Kaste jāatstāj tepat. Bet gluži bez graša tak

negrib iziet no šās pasaules. Vai ziniet, ko nu lielskungs
dara? ...»

«Nu, ko tad?»

«Viņš paņem pilnas saujas dukātu un — norij!»
«Norij!! Ak, rij tu tavas nedienas!» mēs brīnāmies.

«Vai tad neaizrijies vis?»

«Tu dzirdi, norij! Nu, kā tad. Un nav necik ilgi, kad nāve

ar klāt. Nu aiznes lielkungu uz baznīcu un tur noliek. Bet

nu tur vienādi rādās ķēmi, nav miera ir nomirušam. Nu, kā

tad. Laiks klāt lielkungu nest uz kapsētu, sabrauc mācī-
sabrauc cilvēki, sāk jau ap mironi dziedāt. . .»

Ādams drusku apstājās.
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«Nu?» mēs jautājām.
«Nu, kā tad. Kā pašulaik sāk ap mironi dziedāt, tā velns

baznīcā pa griestiem zemē un lielkungu aiz kājām ciet un no

zārka laukā — lielkungu no zārka laukā un krata un bir-

dina, un saka uz baznīcēniem: «Še jums tie dukāti, man tas

maks!» Un dukāti izbirst visi zemē, bet velns pats ar «maku»

projām uz elli.»

Visi smējās.
«Un tad velns aiznesa tukšu maku?» Taņa teica.

«Tukšu!» Ādams noteica. «Vai nu viņam pašam nau-

das nav?»

«Diezin kā nu tur vīram iet?» Indriķis jautāja.
«Jau vārās vēži, jau vārās,» puikas teica, katliņu

jaukdami.

«Bet es zinu, kā vīram iet!» Taņa iesaucās. «Nu es zinu.»

«Tu zini?» Namiķis smiedamies tam jautāja.
«Zinu. Nupat man ienāk prātā, ka tas cits nebija kā ve-

cais Cirpavietis, jo tas jau bijis tāds ļaužu sūcējs, un par to

tā piestāsta. Par viņu es zinu vēl otru stāstu.»

«Stāsti! stāsti!»

«Nu, labi!»

«Vai klibo Šķērstu kāds pazina? Jādomā, ka vecaistēvs

gan viņu būs redzējis?»
«Pazinu!» Namiķis noteica.

«Tiku ari es pats viņu reiz redzējis ar visu klibo kāju.
Citi gan laikam viņa nav redzējuši un nezin vai būs ar ko

par viņu dzirdējuši?»

«Neesam nekā dzirdējuši.»
«Kā tad lai nu ar dzird? Bija jau cirpavietis, ne mūsu

valsts. Viņš cirpaviešiem ilgiem gadiem bija par kazaku un

palika tāpat par kazaku ar tad vēl, kad labā kāja tam bij
iztecējusi. No tā laika viņu visi bij iesaukuši par Klibo Šķēr-
stu, un tā arī viņš nomira par Klibo Šķērstu. Mans tēvs viņu
gan labi pazina, kā jau laikam vecs cirpavietis. Un tēvs man

ar pats to stāstīja.»

«Ko tad?» es nepacietīgi iejautājos.
«Lai uzkož labāk papriekšu kādu vēzi,» Namiķis teica,

Taņam kādus pāra metienus ieceldams riekšavās.

Taņa sāka lupināt un sūkstīt vēzi, un tūliņ arī taisījās
stāstīt, redzēdams, ka visi gaida.
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«Tad par to pašu Klibo Šķērstu!» viņš teica.

«Nu labi!»

«Kādu sestdienas vakaru, jau labi pavēli, Klibajam Šķēr-
stam bijis jāiet ar steidzamu «grāmatu» uz Cirpavas mācī-

tāja muižu. Dienu vienam iet, tas nu nekas, bet nakti vie-

nam pašam pa verstis septiņas garo silu, kur_ ap pašu vidu

vecā Dadzīša tēvabrālis pakāries, — tur, brāl, vajaga du-

šas! Bet nekā! Tev tik, kur saka, — jāiet. Un tā nu Kli-

bam Šķērstam jāiet vien, tur nelīdz ne zāle, ne plāksteris.
Un Šķērsts nu ar tipuļo ar visu klibo kāju, cik tik jaudā, lai

vēl priekš pusnakts ar ziņu tiktu mācītāja muižā. Jau pie
sila pienākot, saule bijusi norietējusi, un silā pašā krēsla

jau bijusi labi liela. Un cilvēciņa uz ceļa visā silā neviena,

ne braucēja, ne kājnieka. Un kur tu gan ar sestdienas va-

karā redzēsi cilvēku, kad visi pa pirti? — — Tad ta gardi
vēži, vajadzētu tik mazdrusciņ vairāk sāls! — — Un tā cil-

vēciņa ceļā neviena, ne braucot, ne ejot. Viss kluss kā baz-

nīcā. Šķērstam jau sāk mesties drusku bail, sila viducis vairs

nav tālu — un diezin kā vēl laimējas tikt tam pašam Da-

dzītim garām, tādēļ vīrs sācis skaitīt tēvareizi, — aizmetis

priekšā krustu un domājis: kas nu nāk, lai nāk, — viss dieva

vārdā. Un tā sirds ar pašam palikusi kā drošāka. Bet, kā

nu nāk pret Dadzīša priedi, kurā krusts iecirsts, tā dzird no

pakaļas kungus braucot. Atskatās atpakaļ. Kā tad. Brauc

viens kungs ar divi melni melniem zirgiem; tāpat kučiers, tā

kungs — abi melni. Pie krustapriedes izkrīt kučieram viens

zirga deķis, balts kā palags. Tā kungs liek pieturēt. lerau-

dzījis Klibo Šķērstu, saka, lai esot tik labs un lai padodot
kučieram to deķi. Šķērsts arī klibo pēc deķa, — vai tad nu

kungam neklausīsi, lai arī kad svešs? Kā liecas pēc deķa
un pieķer nagus, tā salts vien pāriet par kauliem! Deķis
auksts kā ledus, tīrs miroņa palags! Kājas pašam tikko kust,

deķi uz vāģiem nesot. ledams, ■— ko nu iedams! — vilkda-

mies apskata drusku zirgus un pašu kungu. Zirgi vienās

baltās putās noskrieti, tik elšā vairs .. . kučieram gara pā-
taga rokā, un kungs pats melns, melnu bārdu un spīdošām
acīm ... Šķērstam pie vāģiem pienākušam, kungs saka, — šis,
kā liekoties, laikam esot klibs? Tā jau nu esot, Šķērsts atteicis.

Tad kungs prasījis tālāk, — kur šis iedams? Šķērsts attei-

cis: uz mācītāja muižu. Nu, tad lai kāpjot vien pie šā iekšā,
šim ar turpat esot jābrauc . ..»
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Taņa stāsta apstājas un ka bailīgs pameta acis uz tum-

šajām eglēm, tad klusākā balsī stāstīja atkal tālāk:

«Lai Šķērsts nebīstoties nekā, lai tik sēžoties droši iekšā,
šis drīz aizraušot. Šķērsts gan teicis, ka kungs esot par

daudz žēlīgs un kā nu šis, zemnieks, pie kunga lai sēdot, tad

labāki jel pie kučiera, bet kungs pastāvējis uz tā, lai sēd

pie šā paša. Kā Šķērsts grib kāpt pie kunga, tā dzird, ka

viens zirgs nopūšas un vaid: vai, cik man grūti! Vai, cik man

grūti! Otrs tāpat vaimanā: vai, cik man grūti! Bet kučiers

uzšāvis reiz ar pātagu abiem un uzkliedzis: «Rāmi!» Tūliņ
abi palikuši mierā. Klibais Šķērsts aiz bailēm sasalis stīvs

kā miets. Bet kungs pats parāvis Šķērstu aiz rokas vāģos
un teicis, ko šis nieku velti bīstoties, šis jau šim nekā ne-

darīšot, lai sēdot vien droši, šim jau ar mācītāja muižā šo-

nakt esot darīšanas. Nu, labi! Šķērsts ar iesēdies. Kungs uz-

saucis kučieram: «Brauc!» Ak tu brīnums! Kā tad sākuši tie

zirgi skriet un tas kučiers salaistījis vēl krietni ar pātagu,
tad balta uguns vien šķīdusi, vējš vien gājis gar ausīm...

Tad kungs prasījis Klibam Šķērstam, — vai šis ar zinot, kas

šim tie esot par zirgiem? Klibais Šķērsts nav zinājis. Nu tad

pats kungs teicis: tas labā pusē esot Cirpavietis, tas pats sko-

pais, un kreisā pusē vecais Dauzavas kungs, kučiers esot Cir-

pavas šķilteris Dzelksnis. Šķērsts ar 'visām bailēm tak tik

daudz atminējies, ka tie visi trīs jau miruši, un gribējis to

pašu teikt arī kungam, bet bijuši tūliņ no sila laukā, —

kungs pieturējis, un Klibais Šķērsts izkāpis .
.. Tūliņ kungs

ar zirgiem nezin kur bijis, kur palicis — pazudis . ..»

Taņa aizrāvās. Likās, ka pats būtu no sava stāsta sabijies.

Tad, brītiņu atpūties, no bailēm atņēmies, drošākā balsī

nobeidza:

«Šķērsts, manīdams mājas tuvumā, no bailēm atžirdzis

un nodomājis pats sevī: lūk, tā iet ļaužu plēsājiem un dau-

zītājiem kā Cirpavietim ar Dauzavieti; te dauzīja citus, nu

dauza un svīdē tur pašus. — Nodevis Šķērsts mācītājam

«grāmatu» un izstāstījis visu, kā siīā braucis, bet mācītājs
to nosvētījis un sacījis, lai nevienam tā nestāstot. Par nakti

palicis turpat tuvumā pie mācītāja muižas kādās mājās,
bet rītā izdzirdis, ka mācītāja muižā viena meita padarī-

jusies sev ...»

Taņa neizsacīja visa, bet norāva atkal galu un nopūtās
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svabadāk, it kā cilvēks, kas nolicis no pleciem smagu nastu

un nu priecājas, ka tā vairs nespiež.
«Pie reizes ar pašam velnam laba sirds, paved, lūk,

klibu,» Ādams teica.

«Vai nu ne? Viņš jau tik tos vien arī moka, kas viņam
atdoti, labiem viņš nekā nedara,» Indriķis atbildēja. Visi pa-

lika klusi, puikas tik klusu ciezdami skraukšķināja vēžus.

Katrs, kā likās, domāja savas domas. Arī uguns sprēgāja

klusāk, negribēdama būt vienīgā jautrā, — no kokiem un

krūmiem, no cilvēkiem, kas ap to sasēdušies, viņa rādīja ga-

ras, dīvainas ēnas .. .
Es pametu acis gan uz vecajām eglēm, kas, nokārušās

garām, pinkainām bārdām, cienīgi rādīja savu slaiko

augumu, — gan pret debesi, kur mēness brīžam mācās, brī-

žam skaidrojās, tik izkaisītās zvaigznītes nešaubīgi un uz-

ticīgi raudzījās uz zemi... Mežs, lai gan mēms, tomēr kā

saprātīgs gribēja kaut ko teikt, ko stāstīt. Likās, kā klauso-

ties, kā kaut kā gaidot... Šīs cienīgās egles un priedes,
šie slaikie koki, vai tie varbūt agrāk nebija cilvēki siltām asi-

nīm, siltām sirdīm, ko spēcīga burvja lāsts pārvērtis bezjū-

tīgos, mēmos kokos? ... Un, lūk, vēsmiņa ceļas pēc pusnakts
un kustina šo koku galotnes, vai tā atkal nav cerības jausma,
kas sludina atpestīšanu no lāsta vārda, atkal pārvēršanos

siltās, laimīgās cilvēku sirdīs
...

Pametu acis arī uz saviem biedriem, kas klusu ciezdami

vai nu sūca savas pīpes, vai arī, elkoņos atspiedušies, noda-

bīgi skatījās ugunskurā. Kā likās, viņi visi pārdomāja, ko

nupat dzirdējuši.. .
Es salīdzināju — sevi ar viņiem un atradu starpību,

spraugu, jo plašu, nepārejamu. Jutos, kā putns, kas celts no

pērkļa no citiem brāļiem un, klīdis svešumā — jūtas svešs

savu brāļu vidū ...
Vai gan nebiju svešs šiem godīgiem, rāmiem, domīgiem

sejiem, kuros kā atvērtās grāmatās varēju lasīt ticību, paļā-
vību, mieru?! leraša, tikums, spriedums, jā, pat domas —

mantas no tēvutēviem mantotas — cik uzticīgi tās saņemtas,
cik uzticīgi glabātas, cik uzticīgi arī mirstot tiks nodotas viņu
bērnu rokās!! Un vai gan, salīdzinoties ar viņiem, es nebiju
saucams par to pazudušo dēlu, kas visas šīs mantas svešumā

izšķiedis un nu postā noslīcis, šaubīšanās, neticības mo-

cīts, tukšām rokām, pliks un kails no visām šīm dārgām
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mantām, — atnācis kā übags pie saviem brāļiem, lūgdams pie

viņu durvīm — pēc ticības, paļaušanās, un miera ...
Un tak ar sāpēm man pašam bija jāatzīst, ka mūžam šīs

durvis man vairs neatdarīsies, ka mūžam nesaukšos vairs

par viņu brāli, — mūžam viņi manis nesauks par savu

brāli...

Bet vai ticības durvis man tiešām aizslēgtas? ...

Kā sapnī man rādījās vecā, sirmā māmuliņa, rokās tu-

rēdama vaiņagu, vītu no daždažādiem ziediem, gan bal-

tiem kā sudrabs, gan dzelteniem kā zelts, gan arī drūmi sar-

kaniem kā asins
. .. Šinīs pēdējos likās būt rakstītas visas

vaimanas, visas asaras, sirds karstās asins plūšana, sirds

bailes, izmišanās, noziedzība, nāve .. . visas mokas, visas sā-

pes, viss rūgtais, cilvēka mūžā baudāmais malks
...

Līdzās

gaišam saules dārzam redzēju šo tumšo, moku pilno bez-

dibeni
...

Ar brīnošanos skatījos māmuliņas vaiņagā, dari-

nātā no cilvēku sirdī plaukušiem ziediem, uzziedējušiem gan

prieka saulītē, gan asaru lietutiņā, gan karstajā moku

tvaikā
...

es skatījos un domāju: dzeja un ticība, vai

jūs šķirtas, vai vienotas, — vai svešnieces, vai māsas? ..
.

Un domāju un gavilēju: jūs neesat vis šķirtas, jūs stai-

gājat kopā — kur dzeja, tur ticība, — kur ticība, tur dzeja .. .

Un miers, salds, ilgi nebaudīts miers kā debess viesis no-

laidās man krūtīs un asaras, kādas raud tik mierā un laimē,

spiedās kā no pārplūstoša strauta man acīs
...

Es nogriezos
sāņus

.
. .

Abi mazie, Ancītis ar Jēcīti, jau bij apgulušies un, varēja
redzēt, arī aizmiguši maigi kā pūpēži.

Mēs, lielie, vēl tāpat sēdējām bez vārda runas.

Uguns jau bija stipri vien nodegusi. Taņa pacēlās un uz-

meta atkal sakārņus un zarus ugunskuram un tad, pret mani

pagriezies, teica, ka nu gan būšot mana reize kaut ko stāstīt,
bet Indriķis pasteidzās manā vietā atbildēt, sacīdams:

«Ko nu vairs viņa moki ar stāstīšanu, būs jau arī mums

laiks likt ausi pie zemes.»

«Vai tev prāts?» Taņa teica, «rītu svētdiena, kādēļ tad ne-

var stāstīt?»

«Lai nu stāsta labāk Namiķa tēvs, viņš vecāks,» es at-

bildēju.
«Vienam no abiem jums jāstāsta, mēs jau katrs savu tiesu

esam stāstījuši,» Taņa teica.
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«Lai stāsta ar labāk šo tēvs!» mūsu Ādams teica, palī-
dzēdams stāstīšanas pūles novērst no manis.

«Nu, kad jau man jāstāsta, tad jāstāsta, — stāstīšu es

ar par vienu spoku,» Namiķis teica, «bet par citādu nekā

jūs. Jūsu spoki jau tīri cilvēku biedēkļi.»
«Vai tavs spoks vis ne?» Indriķis vaicāja.
«Mans vis ne. Mans spoks atnesa laimi citiem un arī

pats sev.»

«Kas tas par laimes spoku?» Taņa teica.

«Tas bija gan laimes spoks, un es pats vēl viņu pazinu,

bij man labs draugs.»
«Tad tas ar gan nebija nekāds īstais spoks,» Indriķis

sacīja smiedamies.

«Pag, pag!» Namiķis teica.

«Stāstiet vien, stāstiet vien!» mēs citi skubinājām.
«Nu tad klausieties!» Namiķis teica un tūliņ ar iesāka:

«Mežgaliešu Kalnegle, tas pats tagadējais saimnieks

Andrejs, kam mēs nupat zivis zvejojam, būs visā valstī tas

turīgākais.»
«Bet Sulubērzs?» Indriķis teica, «vai tas nebūs pārāks

par Kalnegli?»

«Nav, Indriķi, nav! Kalneglem vairāk graudā, vairāk

naudā, — to es zinu labāk,» Namiķis atteica.

«Nu, kas tur par brīnumu? Ciems jau no tēvatēva laika

par brīvu,» Taņa sacīja, «kā tad lai tur nav maizes vai

naudas?»

«Bet vai tad zini, kā Kalnegles tēvatēvs nāca pie tās

vietas?»

«Par to stāsta dažādi,» Taņa teica, «stāsta, ka viņš veco

lielkungu izglābis no belzieniem, kad divi rijnieki to tumsā

gribējuši smeltēt.»

«Nekā, Taņa, nezini vis! Ļaudis, kā liekas, paši ar ne-

zin, kā īsti bija, un jaunie Kalnegles arī paši to neizpauž. ..
bet es zinu gan, kā bija.»

«Nu, labi, labi! vecotēv, stāsti vien, mēs jau klausīsimies.»

Namiķis pavilka no ugunskura mazu pagalīti un tad, ar

īkša nagu uzberzis ogli uz pīpes un ievilcis reiz trīs pa
dūmam, sāka stāstīt:

«Tagad, paldies dievam, citādi laiki! Jūs to neredzējāt un

pateiciet dievam, ka to neredzējāt. Labs, kas pagājis. Ta-

gad citādi iet zemniekam, citādi kungam, — citādi jādzīvo



174

zemniekam, citādi kungam, citādi tagad uzskata zemnieks

kungu, citādi kungs zemnieku. Un paldies dievam, ka tā ir.

Jūsu acis tā neredzēja, jūsu ausis tā nedzirdēja, —ko zināt,
to zināt tik no stāstīšanas. Bet lai dievs sarg, kad pašam
viss tas bija jāredz un jānes! Tas pats stabs, par ko pirmīt

Indriķis stāstīja -»

«Ādams, vecotēv,_ Ādams,» Indriķis pārlaboja.
«— — par ko Ādams stāstīja, tas tik mums, vecajiem,

vēl piemiņā. Ja no jaunajiem kāds dabūjis kūliena, tad to ir

spriedusi pagasta tiesa un tad tak arvienu kādas vainas

dēļ, — bet tad nemaz nevajadzēja vainas. Aizdarīja tik mui-

žaskungam, stārastam vai šķilterim dusmas, ņēma tik tevi

un noplaucēja. Un kas tad nu rēķina tos sitienus, ko dabūja
ar kūju vai vicu tāpat par pleciem vai muguru? Un nevaja-

dzēja nemaz aizdarīt dusmu, kad tevi nosildīja. Nebija vien

tik kas pa prātam — un kas gan viņu prātu varēja izzināt,

šodien tas tāds, rītu tāds, — ņēma tik tevi un nozvetēja —ej
tad sūdzi, kam gribi. Bet lai dievs žēlīgs tam, ko pats liels-

kungs vai muižkungs noķēra pie nieka vainītes. Tā bez staba

nepārlaida.
Un kas tā gan arī bija par lielu vainu, kad ļaudis, badu

mirdami, — labi jau nu, zināms, nebija, — daži pieķērās pie

kunga grauda, piebērdami kādas riekšavas svārku kulēs vai

arī aiz oderes, vai arī ūzās?!»

«Bet bijušas gan toreiz ūzas!» Indriķis teica, «vēl tagad
dažam labam vecim tādas redz, jāsaka, tad ir gan kules!»

«Nu, citādi toreiz bija svārki, citādas bikses vai ūzas, ci-

tādi arī paši skrodeļi.»
«Vai tad nu tādi, tik smalki kā tagad?» mūsu Ādams

teica.

«Viena lieta,» Namiķis stāstīja tāļāk, «drēbes jau nu gan

vecie skrodeļi izšuva vairāk, un bija arī citādi svārki kā šo-

laik. Tagad jau, ja skrodelis sāk vien mērīt svārkus drusku

pāri ceļgaliem, tūliņ kliedz: «Tik garu ne, tik garu ne! kur

ar tādiem ies?» Un, ja bikses vien nav kā liet uzlietas, tad tū-

liņ jāpaļā: «Kur ar tādām kulēm lai iet? Kurš cilvēks tādas

valkā?» Drēbes nu, zināms, gan mazāk iziet, bet vai tik

ilgi stāv? Bet toreiz labi ja no pusbaķa vienus pašus

«krumpaiņus» izšuva. Un bija ar svārki! Stāva apkaklīte —

ne tev vajadzēja kā tagad uzkrekļa, nekā — un kur tad pats

garums — līdz* papēžiem! Vējš un saltums jau tak tā neķērās
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pie stilbiem kā ar šālaika svārkiem. Kas par to, ka drēbes

vairāk izgāja.»
«Bet vecie skrodeļi ar vairāk zaguši drēbes kā šālaika,»

Indriķis šāvās starpā.
«Vai nu šālaika arī visi gluži bez zagšanas?»
«Toreiz jau arī visi nezaga. Tik tas pats Diega Pēteris,»

Namiķis pasmējās, «tievs gan bija kā diegs, tas gan zaga

kā krauklis.

Ja tad, pašam zogot, krumpaiņi iznāca kādam drusku

īsāki, tad pats aizbildinādamies mēdza teikt: «Tad tu gribi
tādu lindraku? Kam nesacīji agrāk?» Bija vien labi jāpie-
stāv klāt, kamēr svārkus vai ūzas sagrieza, tad nozagt ne-

varēja nekā. Bet svārki gan ar pašam Diega Pēterim bija
raibi kā dzenim: vieni sāni pelēki, otri tumši, mugura zila.

Varēja gaiši redzēt, no kā ķēris vienu gabalu, no kā otru...

Jā, un tad par tām pašām ūzām muižas rijās! Graudi jau
nu! gan platuma dēļ drīzāk viņās iebira nekā šālaika bik-

sēs. Cits iznesa pie reizes ūzās sieku vai pusotra sieka rudzu,

ka ne manīt nemanīja; krumpaiņi bij virsū, rokas tukšas, ko

tur varēja zināt? Bet lai dievs sarga, kad šķilteris kādreiz

aptaustīja! Nu tad taustīja ar, ka zilums palika. Tā reiz

Kļav' Ancītis ar bija piebēries, bet neieskatījies, ka ūzas vienā

stilbā drusku cauras, iet tik uz māju, domā: sestdienas va-

kars, kas, vilks, redzēs? Bet kad tu izčibētu! Šķilterim, kur

ellē, acis kā kaķim, redz: rudzi biruši kā no caura maisa, —

iet, iet pa pēdām, kamēr sadzen Kļav' Ancīti, nabagu! . ..»
«Nu?» mēs visi ievaicājamies.
«Nu, kas tur ko vaicāt? Atkāva pašu pie nabaga. Un cik

to bija, kas nedabūja? Retais tik palika sausā. Ak dieviņ! bija

gan tam pašam vecajam lielkungam zvēra sirds .. .
Bet uz-

reiz bija viss stabs un pērieni no muižas kā slaucīt izslau-

cīti, un to spoks izdarīja.»
«Laikam tas pats vecais Kalnegle?» Taņa vaicāja.
«Nu, paklausies tik!

Toreiz es vēl biju puikā, kad Kalnegle — nu jau vīrs sen

miris — jau bija liels puisis, gandrīz jau pusmūža gados. Par

Kalnegli jau tad viņa vēl nesauca, visi viņu tik sauca par
Lielo Jāni. Un liels ar gan bija. Tagad otra tāda cilvēka ne-

zinu. Kas par spēku viņam bija kaulos, lauza vai dzelzi pušu,

un, ja mežā viņam lācis vai vilks nāktu pretī, nezin vai Lie-

lais Jānis tam grieztu ceļu. Nebija saimnieku kārtas, bet
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kalpa vīrs. Gāja kunga gaitās, valakās, kārtās, — kā jau daž-

dien kalpa vīrs. Bet bija strādnieks! Darbs viņam gāja aši

no rokas, kur pielika nagus, tur šķīrās, — tik putēja vien.

Šķilteris ļauna vārda viņam netika teicis, ne tad nu vēl pirk-
sta piedūris. Vai nu tādēļ, ka Lielais Jānis darbu tā padarīja,
ka nebija vārdam vietas, vai ar tādēļ, ka no Jāņa spēka
katram bija bail. Dievs sarg, ja šķilteris tam ar nagu vien

būtu aizķēris, viņš tam kaulus smalkus saberztu. Tik dūšīgs

viņš bija! Kad dzirdēja kādu kuļot, tad viņš zobus vien

grieza un dūres vien dauzīja uz kūlējiem. Un Lielais Jānis

izdzīvoja ar bez pēriena. Bet reiz tak vīram pēriens bija
gluži tuvu.

Tas bija tā. Atminu vēl kā šodien, ka māte mani aizsū-

tīja uz muižu darbiniekiem ar kulīti. Pats jau vēl, kā sacīju,

biju puikā, strādnieka no manis neiznāca, bet launaga aizne-

šanai tāds puika labu labais. Biju gan varbūt drusku lielāks

par mūsu Ancīti. Un tā nu māte mani aizstellē uz muižu.

Atnāku muižā, rijās, — nu, tur lielie puiši priekšā. Pienāk

arī Lielais Jānis, prasa, ko mūsējie mājā darot, ko

šā mājā darot — un tā runājas ar mani. Un draugs

jau viņš man sen bija — tuvumā kā dzīvojām —

ņēma mani visur lielajiem līdz, vai pieguļā, vai kur.

Un tā labi! Parunājās ar mani, pasmējās, — aiziet

visi pusdienā, paēd — laiks atkal iet pie darba. Bet nu meitas

iesākušas dziedāt — un dzied, kā viss skan. Tā Lielais Jā-

nis saka uz mani: «Nāc paklausīsimies, kā meitas dzied.»

Bet es jau zināju gan, kuras šis gribējās dzirdēt dziedot. Eju
ar līdz. Dzied nu meitas, dzied puiši. Bet pusdiena jau pāri,
sāk šķilteris atkal dzīt pie darba. Visi aiziet. Tik Lielais Jā-

nis viens paliek un tur Sulubērzu Grietu ciet un nelaiž pie
darba. Te pienāk šķilteris un saka:

«Jān, kas tas par darbu? Vai nezini, ka laiks iet?»

«Dzen tu, kas dzenami, nedzen tu manis! Kad iešu, tad

redzēsi, kā putēs, padarīšu divu vai triju darbu.»

«Nu, neņem, Jān, tik lielas galvas!» šķilteris saka.

«Es pats Lielais Jānis, man ar var būt liela galva,» ta

pats nosmejas šķilterim pretī. Šis ar nosmejas un aiziet.

Paliek Jānis ar Grietu vieni paši. Pamīlinās, padzīvojas brī-

tiņu, grib atkal iet pie darba. Kā pašulaik grib iet, tā uz-

nāk pats — lielskungs.»
«Vai dieviņ!» klausītāji iesaucās.
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«Pats lielskungs nu atrod šos. Kad tevi deviņi!
Nu nebūs vairs labi. To pašu nomanīja arī Lielais Jānis.

Bet ko nu vairs, kad lielskungs klāt!

Pārskaities, zils aiz dusmām, acis izbolījis, kliedz visā

spēkā: «Ko tu man še dari?! Tu kavē manu darbu, tu garais
Goliāts! Es tev mācīšu!» Un uz Grietas: «Ak tu ar viņam
līdz! Es jums rādīšu! — Šķilter! šķilter! Kur tu esi? Vai tā

tu man uzlūko darbu? Tev pašam ar pērienu!» Šis pastei-
dzies saka: «Cienīgs, žēlīgs lielskungs! Es jau gan viņus rī-

koju pie darba, bet viņi jau tūliņ neklausīja.»
«Un tu nezini, kur žagari? Es redzu, man vajag cita

šķiltera.»

«Cienīgs, žēlīgs lielskungs,» šis saka, «tā meita nav tik

vainīga kā tas Lielais Jānis, viņš jau viņas nelaida.»

«Viņa nav nemaz vainīga,» Lielais Jānis teica savu reizi,

nesaukdams lielkungu ne par «cienīgu», ne par «žēlīgu»,
labi zinādams, ka žēlastības nebūs.

«Tad tu pats vien esi vainīgs, tu bendesmaiss!»

«Es vien, es pats viņu atturēju no darba, bet tūliņ mēs

ar gribējām iet pie darba,» Lielais Jānis saka uz lielkungu.
Bet lielskungs saka: «Tev vairs nepalīdz nekas, nāc tik man

līdz! Un tu ar, šķilter!» Un tā nu aiziet visi trīs, lielskungs

papriekšu, šie abi kā jēri no pakaļas. Kamēr lielskungs šos

bāra, tamēr es — cik nu puikam tās dūšas — aizlīdu aiz-

krāsnē kā circenis; kad šie aizgāja, tad es arī izlīdu no sava

kakta un vilkos par gabalu šiem no pakaļas, gribēdams re-

dzēt, ko jel ar Lielo Jāni izdarīs. Bet sirds gan pašam trīsēja
kā apšu lapa, lai gan lielskungs manis nemaz nebija pa-

manījis . . .»

«Uz tām bailēm vecamtēvam šņabis būtu īsti derīgs,» In-

driķis teica, atminēdamies, ka pudele vēl labi klausīja.

«Nu, ja nu pudelē vēl ir!» Namiķis teica pasmiedamies.
Es piecēlos un ielēju Namiķim un arī visiem citiem. Par

brītiņu Namiķis stāstīja tālāk:

«Un tā nu šie aiziet visi trīs: lielskungs papriekšu un

šķilteris ar Lielo Jāni no pakaļas, un es vienādi tāpat velkos

šiem no pakaļas. let un iet taisni uz stabu. Es domāju: nu-

pat vairs laba gala nebūs, Lielais Jānis jau ar labu pie tā

nelaidīsies. Un kas tik viņam ķersies klāt, to viņš aizsvie-

dīs kā pupu kūli vai nožņaugs kā cāli. Un tā arī būtu bi-

jis, laba gala nebūtu ir pašam lielkungam, kā Lielais Jānis
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pats man vēlāk stāstīja, kad jau bija Kalnegles: šis būtu tu-

rējies līdz beidzamam, lai tad notiktu kas notikdams. Bet ne-

tika nemaz tik tālu.»

«Nu?» mēs atkal ievaicājāmies.
«Kā šie pret muižas pagalmu, tā redz kungus braucot.

lerauga tos pats lielskungs arī un dodas tik steigšus uz

«kalnu» saņemt ciemiņu. Lielais Jānis ar šķilteri paliek stā-

vot pagalmā. Par brītiņu iztek sulainis laukā un saka šiem,

lai ejot atpakaļ pie darba, bet rītu priekš pusdienas lai abi

atkal esot klāt un līdz tam lai šķilteris pieskatot Lielo Jāni.

Šie abi atkal aiziet uz rijām. Labi ap sirdi nav ne Jānim,
labi nav arī pašam šķilterim, jo kungs netaupīja neviena,

uz kā tik uznāca dusmas, un aizmirst neaizmirsa nekā, lai

tas būtu vai pēc gada.
Pie manis nācis, Lielais Jānis sacīja: «Bet tā kā tu mājā

vien nekā nestāsti citiem.» Man bija cieši jāapņemas, un tad

atkal aizgāju uz māju.»
«Bet ko nu pa to laiku Lielais Jānis dara?»

«Nu?»

«Paklausies tik! Tolaik muižā bija par sulaini vecais

Posmiņš, tas pāts, kas Mežakrogā nomira par krodzinieku, —

viens dēls Pēteris vēl rentē Dzirnup-pusmuižu, otrs Dauzavā

jau ilgus gadus par melderi — tas tolaik par sulaini. To

lielskungs arī bija licis izpērt, tādēļ ka lielmātei pie galda
bija uzlējis netīši taukus uz drēbēm. Šim nu par to varen

sirds sāp, ka par nepatiesu aiztikts, un nu tik gaida vien,
kā lielamkungam to atdarīt, bet nekad neiznāk pa rokai.

Domā, domā — un par laimi Lielais Jānis šim ienāk prātā.

Posmiņš nu grib ar Lielo Jāni samesties abi uz vienas rokas

un tad kundziņu drusku pabiedēt. Kā domā, tā arī izdara.

Ap vakaru svešie kungi aizbrauc, Posmiņam nu vaļa, un

pa krēslu šis lūko satikties ar Jāni un tad norunāt, ko kun-

gam darīt. Un aiziet ar klusiņām pie Lielā Jāņa.

Bija gan nikns tas pats vecais lielskungs, lai dievs žēlīgs!
bet, kā Posmiņš stāstīja — bailīgs, ar kā zaķis. Un tā esot

tiem nežēlīgajiem un niknajiem: — dienu viņi kā elle, bet

nakti, tad esot bailīgi, ka nezinot, kur sprukt. Un tā bijis arī

ar veco lielkungu. Tumsā viņš nedrīkstējis viens ne soļa spert,
bijis šim arvien līdz jāiet. To Posmiņš zinājis it labi. Esot

arī spokiem ticējis. Saka gan, ka kungi spokiem neticot, ne-

ejot arī ne pie pūšļotājiem, ne pie vārdotājiem, bet daži lie-
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lās tak redzējuši, ka pie vecā Laitiķa — un nāk nu gan ar pie

Laitiķa no malu malām, saka, palīdzot ar — ka pie vecā Lai-

tiķa dažreiz pa krēslu piebraucot kariete ar kučieru un četri

zirgi priekšā vēl tagad pat, šos laikos. Bet ej nu zini, vai

tiesa vai meli! — Un tā nu Posmiņš labi zin, ka lielskungs

varen bailīgs, un nu grib ar Lielo Jāni šo labi krietni izbiedēt.

Nu! Muižā jau aiziet visi gulēt, rijās ar jau visi apgu-
lušies un šķilteris ar Lielo Jāni ar. Lielskungs pats tovakar

aizgājis arī agrāk pie miera, bijis ar ciemiņu laikam drusku

vairāk iebaudījis un tā iereibies. Kā nu šis ap pusnakti pašā
labākaiā miegā, tā spoks klāt un sagrābj lielkungu aiz krū-

tīm, tā ka nagus var manīt. Šis uz reizes gultā stāvu! Grib

kliegt, bet tā nobijies, ka ne izkliegt nevar. Un priekšā ķēms,
balts kā nāve. Galva tīri kā mironim, un zobi balti atiezti

kā redeles. Lielskungs, nabags, trīs vien aiz bailēm. Bet bal-

tais izrauj šo pagalam no gultas laukā un pieved pie loga
un rāda ārā uz pagalmu. Mēnesnīca ārā gaiša kā diena, re-

dzēt var pēdīgo. Un tā nu ķēms rāda ar roku muižas pa-

galmā uz stabu, pie kura kūla cilvēkus. Šis negrib skatīties,
bet spoks ņem šo un papurina labi krietni un rāda atkal uz

stabu, kamēr lielskungs daudzmaz sāk atskārsties, ko šim

rāda. Un sirds, nabagam, pašam trīs kā jēram; bet baltais

vienādi rāda stabu. Kad nu redz, ka lielskungs saprot, ko

rāda, — spoks šo paķer un iesviež uz mutes gultā un pats
proiām — nokūp tik.

Kā lielkungs no pirmām bailēm atžirdzis, tā kliedz tūliņ
pēc — gribēju sacīt — zvana tūliņ pēc sulaiņa. Posmiņš ar

tūliņ no savas istabas klāt un prasa, ko lielskungs gribot.
Lielskungs prasa, vai te nupat kāds neesot skrējis? Posmi-

ņam acis ar miegu, viņš nav nekā dzirdējis. Nu saka, lai pa-

lūkojot, vai logs cieti. — Ir cieti. «Bet durvis vai bija ciet?»

«Lūk, atslēga jau vēl, lielskungs, tāpat durvīs — iekšpusē
kā arvienu,» Posmiņš saka pretī. «Bet vai bija arī aizslēg-
tas?» lielskungs prasa. «Tā, lielskungs, es nezinu, jūs jau
paši ik vakara

..
.» «Bet vai es šovakar ar aizslēdzu?» liels-

kungs prasa Posmiņam. «Laikam jūs aizslēdzāt,» šis atsaka

pretī. Lielskungs sāk domāt. Par brītiņu prasa atkal: «Vai

tu kāda neielaidi?» «Lielskungs, ko tad?» Posmiņš prasa...
Lielskungs paliek atkal mierā. «Vai citas durvis arī visas bija
ciet?» «Aizslēdzu, lielskungs, visas, ja neticat, palūkojiet.»
Lielskungs sāk atkal domāt. «Nu, paliec tu šonakt pie manis
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līdz rītam,»: saka atkal par brītiņu uz Posmiņa. Kad saka,
Posmiņš paliek ar. Un kā nu lai nepaliek, lielskungs jau nobi-

jies kā. kaļķis? Nu, tā rīts klāt, visi jau augšā, jau balta

diena, nu tik vēl lielkungam sāk nākt miegs. Bet nu guļ ar,

kā jau laikam nakti negulējis. Šķilteris ar Lielo Jāni sen jau
gaida lielkunga, bet kā nenāk, tā nenāk. Posmiņš iet pie liel-

mātes un prasa, vai šiem iet projām vai gaidīt, kamēr liels-

kungs ceļas augšām. Lielmāte saka: lielskungs laikam neesot

vis īsti vesels, lai tik ejot vien pie sava darba, kad jau lie-

lamkungam vajadzēšot, tad jau viņš likšot saukt. Šie aiziet

atkal atpakaļ. Bet lielskungs visu dienu nav kājas laukā

cēlis, un ar tām bailēm piemirsies laikam arī šķilteris ar

Lielo Jāni.

Nākošu nakti no gulēšanas neko domāt, visi kājās un

Posmiņam jāstāv vienādi pie lielkunga. Citi gan nekā nav

zinājuši, kādēļ jāpaliek nomodā, bet šis zinājis gan labi. Ap

pusnakti Posmiņš atlēcis no loga nost kā satrūcies. Liels-

kungs prasījis, kas šim esot. Šis negribējis no pirmā gala
nemaz teikt, bet, kad lielskungs uzmācies, tad teicis ar, ka

šis nupat pie staba redzējis baltu kustot. Sabijies lielskungs

ar, bet sacījis, ka tā nebūšot tiesa. Un tā netic. Bet nezin kā

nejauši pametis pats arī acis uz stabu un ieraudzījis ar at-

kal vakarējo spoku: Posmiņš gan redzējis, kā lielskungs,

spoku ieraudzīdams, nobijies, bet lielskungs pret šo izlicies

tā, kā kad spoka'nemaz nebūtu redzējis. Un tā spoks atkal

nozudis. Bet no visas spoka rādīšanās lielskungs tik daudz

tak nojēdz, ka ar to stabu vairs nav lāgā. Un tā otrā rītā, kad

saka lielmāte par šķilteri un Lielo Jāni, lielskungs liek šos

atsaukt. Atnāk ar abi. Lielskungs apskata šos abus un prasa

šķilterim: «Vai tu viņu uzskatīji ar labi?» «Kā ne? cienīgs,
žēlīgs lielskungs, te jau viņš ir, bēdzis jau nekur nav,» tā

šķilteris saka uz lielkunga. «Nu labi,» lielskungs saka, «ej
tu pie sava darba un uzlūko labāk darbiniekus, bet tu, Lielais

Jān, paliec tepat.» Šķilteris aiziet, ka gandrīz kājas pie
zemes nemetas, ka tik viegli ticis vaļā; bet Lielais Jānis ne-

zin vis, kas šim būs. Kā šis ir viens, tā lielskungs uz šā saka:

«Pelnījis nu gan tu biji pērienu, bet to es tev piedodu.» Lie-

lais Jānis nezin kā pateikties par to, ka lielskungs tik žēlīgs,
un saka: kaut tik šis varētu kā lielamkungam tik labu sirdi

atmaksāt. Nu, labi, labi! lielskungs sacījis, lai tad ar to tūliņ

parādot. Sulainis vakarnakt esot redzējis pie staba ķēmu, šis
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gan sakot, ka tie esot nieki, bet šim ar nepatīkot, ka šā saime

tā bīstoties. Lai nu Lielais Jānis ejot un nākošnakti tur vak-

tējot, un, ja tur kādi blēņojoties, tad lai tūliņ šaunot, sulainis

vakarā šim iedošot plinti. Bet rītu lai nākot pie šā un izstās-

tot, kā naktī bijis. Šis tādēļ uz šā sakot, ka šis esot liels un

stiprs un laikam šim arī no spokiem bail nebūšot. Lielais

Jānis teicis, ko nu par bailēm daudz varot zināt, bet, kad

lielskungs tā gribot, tad jau šim ar esot jāpaklausa. Un tā

pateikdamies aizgājis. Bet papriekš lielskungs piekodinājis,
lai to nevienam nestāstot, un Jānis noņēmies ar nevienam ne-

stāstīt.»

«Un tā nu spoks spoku biedēs!» Ādams ar Taņu gandrīz
reizē iesaucās.

«Spoks spoku!» Namiķis atteica.

«Bet kā Lielais Jānis tika iekšā pie lielakunga?» Indriķis
jautāja.

«Kā tika? Nu, tā tika, ka Posmiņš nobēdzināja ātslēgu un

durvis palika neaizslēgtas, un lielskungs aiz ciemiņa tā nebija

iedomājis kā citiem vakariem. Un naktī, kad Lielo Jāni ielai-

dis pie lielakunga, Posmiņš to atkal iebāzis durvīs. Visu, visu,
tā ir to pārģērbšanos, Posmiņš bija izgādājis.»

«Bet vai lielskungs nedomāja uz Posmiņa?» Taņa vaicāja.
«Uz Posmiņa? Ko nu uz Posmiņa! Tas jau bija daudz

mazāks un smalkāks par Lielo Jāni.» « ;

«Nu, tad uz Lielā Jāņa!» Ādams atkal teica.

«Kā nu uz Lielā Jāņa? Vai viņam par to maz bija prātā?»
«Bet šķilteris tak varēja manīt, ka Jāņa vienādi nebija

klāt?» Indriķis savukārt vaicāja.
«Pirmo nakti manījis ar un bāries uz Jāņa: var šis bēgt

gribot? Bet, kad nu rītā abi bijuši pie lielkunga un ka Jānis

jau vakarā teicis, lai šā dēļ esot drošs, tad otru nakti nelicies
nekā daudz par Jāni zinot un domājis: kad jau vakarnakt ne-

bēdza, vai tad nu šonakt bēgs? Bet no spoka jau šķilteris
nekā nezināja. Un tā nu —»

«Trešo nakti Lielais Jānis sargā Lielo Jāni?» Taņa ievai-

cājās starpā.
«Nu, kā tad!»

«Un rītā?» es atkal vaicāju.
«Rītā lielskungs Lielo Jāni atsaucis un prasījis, vai šis

nakti ar ko redzējis. Tā nu esot ar to redzēšanu, Lielais Jānis

atteicis, pāri pusnaktij šis gaidījis, bet tad neviena nebijis.
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Un, kā šis drusku iesnaudies, tā dzirdējis, ka ap stabu viens

kašājas. Šis pamodies un iesaucies: kas tur? — tā balts vien

esot aizlaidies. Laikam stabu gribējis laukā rakt, liela bedre

zemes bijusi izkašāta, šis to esot drusku gan pielīdzinājis,
bet vēl lielskungs to varot redzēt. Tad lielskungs prasījis, ko

šis par to domājot. Lielais Jānis atteicis, ka laikam lielkun-

gam vajadzēšot likt stabu izrakt, citādi tur miera nebūšot, jo
spoki neatstājoties, kamēr uzminot, ko viņi gribot.

Lielskungs sacījis: Nu, labi, stabu šis likšot izrakt, to

šis jau sen esot nodomājis darīt, nevis tā spoka dēļ — spoku

pavisam neesot, — bet tādēļ, ka šis jau esot vecs, bez maza

sešdesmit, un šim ar esot jādomā uz miršanu. Ja tad kādam

vēl pēriena vajadzēšot, tad gan iztikšot tāpat bez staba. Un

tā ari darījis. Stabs bija projām. Visi tik brīnījās, kā liels-

kungs pārgriezies, bet neviens nezināja, kas viņu tā pārgrie-
zis. Cilvēki arī visi runāja, ka lielskungs uz miršanu pie
dieva atgriezies. Ilgi gan arī vairs pēc tā nedzīvoja, bija

gadi pieci vai seši, kad nomira. Tā nāca dēls, tagadējā jaunā

lielkunga tēvatēvs, un tam bija pavisam citāda sirds — tas

ne kustoņa neaiztika, ne tad vēl cilvēku .. .»

Jēcis ar Ancīti pašulaik uzmodās un skatījās miegainām
acīm visapkārt, kā nezinādami, kur paši īsti ir, vai mežā,

vai mājā.
«Jūs arī saslējāt kā brieži ragus augšā,» Namiķis teica,

«liecieties nu atkal uz otriem sāniem!»

«Mēs gribam dzirdēt, par ko jūs tagad stāstāt,» puikas
atteica.

«Kam tad gulējāt?» Taņa teica.

«Nu, ir jau arī tik vien bērni,» Namiķis atbildēja.
«Bet kā tad nu palika ar Lielo Jāni? Kā tika Kalneglēs?»

Indriķis vaicāja.
«Ak jā! Gribēju gandrīz piemirst. Manu es ar, ka galva

paliek vecāka,» Namiķis atteica. «Nu, un tā. Kā nu Lielais

Jānis tik labi lielamkungam izstāsta par to spoku, tā liels-

kungs saka uz šā: vai šis negribot kāda ciema? No šā iznāktu

labs saimnieks, jo strādnieks šis esot pirmais. Lielais Jānis

atteicis: Kad jau nu lielskungs esot tik žēlīgs, kādēļ tad šim

negribēt, bet šis nezinot, kur lielamkungam tāda vieta va-

rētu būt. Nu lielskungs sacījis, Taušķītis esot liels dzērājs
un ar dzeršanu izputējis, ciema valdītāja no tā tikpat nebū-

šot, lai saņemot šis to vietu. Vai, lielskungs! Lielais Jānis
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sacījis pretī, Taušķīša vietā gan nē. Lai nu ar Taušķītis esot

dzērājs, bet viņam esot sieva un sīki, mazi bērniņi, kur viņš
ar tiem iešot, kad viņu izmetīšot no ciema sētmalī? Tad jau
uz šā vien visas asaras raudāšot, labāk lai nu velkoties pats,
kamēr vēl varot un lielskungs ciešoties. Nu ko tad? — liels-

kungs prasījis. Ja tad nu lielskungs gribot šim tik žēlīgs būt,

tad šis mierā kaut ar kādu meža gabaliņu, kur iesākt līst

līdumu, kad vai Egļukalnā, Lielais Jānis atteicis lielkungam.
Nu, labi, lielskungs sacījis, lai tad ar šis ejot Egļukalnā un

lai līžot, cik gribot un spējot, stiprs jau šis esot diezgan,
un tas šim vēl labāk patīkot, ka šis šim gribot jaunu ciemu

ietaisīt nekā iet gatavā vietā. Lielais Jānis nu slavē lielukungu
vai līdz debesīm un taisa tūliņ kāzas ar Sulubērzu Grietu.

Bet pavasarī projām uz Egļukalnu. Toreiz tagadējo Kaln-

egļu vietā viss bija ar mežu. Vieta, kā zināms, kalnaina; tā-

dēļ to arī sauca par Egļukalnu. Pašā augstākajā pakalnītī
bija veca veca egle, — to redzēja pāri visam mežam jau no

laba tāluma, un tā ir tā pati egle, kas vēl šodien tur stāv.

Un kas tagad tur par tīrumiem! Tas viss Lielā Jāņa darbs.

Cik pūliņu tur bija, to tik tas zin, kas pats to mežu re-

dzēja. Un tā pavasarī Lielais Jānis ņem cirvi un kulīti pār ple-
ciem un iet uz Egļukalnu.

Ne tur ēkas, ne vagas galiņa, tik mežs vilkiem un lapsām.
Egļukalnā nonācis, Lielais Jānis iet taisni uz veco, lielo egli
un pakar kulīti tās pašas egles zarā, kas vēl šodien tur stāv.

Ņem cirvi rokā un sāk līst — un, palūk, kas nu par ciemu,
kas par tīrumiem ap veco egli! No Egļukalnā meža tādi la-

bības lauki! Tik vecā egle kalna galā rāda, ka tur agrāk mežs

bijis. Un no tās egles kalnā tad ar visu ciemu un saimnieku

iesauca par Kalnegli un tā sauc vēl tagad, un visi viņi lepni
uz savas egles.»

«Bet, kad tā egle reiz gāzīšoties, tad Kalnegles nīkšot,»
mazais Ancītis šāvās vecamtēvam vidū.

«No kā tu to dzirdēji?» Namiķis jautāja.
«No vecāsmātes,» Ancītis atbildēja.
«Nenīks vis,» Namiķis teica, «kamēr paši vien strādās un

dzīvos, kā vecais Kalnegle pūlējās un dzīvoja.»
Namiķa stāsts par veco egli it silti aizgrāba manu sirdi.

Es domāju sevī: jūs «augsti dzimušās» lepnās kārtas, kas jūs
tik ļoti lepojaties ar savu pagājību, savām cilts zīmēm,

ar saviem varoņu darbiem, sakiet jel, kas rakstīts jūsu
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vapeņos? Vai tur nav zobiņu un šķēpu, aptraipītu vājāko
asinīm un sviedriem? Un turpretī šī vecā Kalnegļu egle! Vai

jums jel viena tāda zīme, kāda šis egles vapenis? Paša spēks
par labu tuvākam un sev, paša pūliņi, paša darba

augļi, paša tikums, paša uzcītība! — vai jūsu zīmes liecina

to pašu?! Vai jūsu bērnu mantojums nav dažkārt pagājības
lāsts — un te jauka, bagāta dieva svētība?! Lai dievs sargā
veco egli no aukas un negaisa, lai svētī tos, kas zem viņas
zariem vaiga sviedros strādā un pūlējas, lai bērni manto to

pašu tēvu krietno un uzcītīgo dabu! Tā sirdī svētīju Kaln-

egļu tēvutēvu piemiņu.

«Bet, lai nu gan vecajam Kalneglem grūti bija mežā ietai-

sīties, par to atkal māja uz laiku laikiem par brīvu,» Taņa
teica uz Namiķa.

«Kas tad saka, ka par brīvu?» Namiķis atteica. «Pirmīt

gan tu pats tā sacīji, un ļaudis nezinādami ar tā runā, bet

par brīvu tā vieta viņiem nav.

Es to zinu labāk. Viens kas tiesa, no iesākuma viņiem ilgu
laiku nebija rente jāmaksā, kamēr ietaisās; bet, kā tie gadi

bija pāri, tā maksāja renti tāpat kā citi, un, kad vēl nāca

pirkšana, tad vecajam Kalneglem tūliņ bija skaidra nauda,

ko kunga pusi izmaksāt. Tā bija.»
«Bet ļaudis stāsta, ka vecajam Kalneglem bijis viens la-

bības un otrs naudas pūķis,» Indriķis teica. «Rudeņos tie

viņam piebēruši apcirkņus, un maku.»

«A-a!» Namiķis teica, «tādi pūķi var nākt tev ar, ja tik

strādāsi un pietaupīsi.»
«Bet par spoku gan Posmiņš ar Kalnegli, vecam lielam-

kungam dzīvojot, nedrīkstēja bilst ne vārda?» mūsu Ādams

jautāja.
«Dievs pasarg! Kas nu to drīkstēja, tad jau abiem vai

ādu par acīm novilktu. Tikai tad, kad māja jau bija pašu
rokā, nopirkta, tad reiz Kalneglēs vienā godā vecais pats to

stāstīja saviem tuvākiem draugiem, un tur es to dzirdēju.
Un tā nu jūs arī to zināt. Lūk, tāds bija mans spoks!»
Namiķis beidza stāstīt.

«Laimes spoks gan!» mēs noteicām pakaļ.
Stāstot rīta puse jau bija pienākusi. Varēja manīt rīta

gaismu. Zvaigznītes jau taisījās izdzist kā ugunskura dzirk-

steles, kas par augstu uzskrējušas gaisā. Mēness pamazām
sāka nobālēt. Jau dzirdēja kādu retu putnu aizčirkstamies.



Priekš saules lēkšanas gribējām vēl kādu brītiņu nosnaus-

ties, tā ka ap brokastlaiku varētu būt mājā. Tādēļ likāmies

visi gar zemi, kur kurais aplīkdamies. Drīz visi bijām aiz-

miguši ...
Saule bija lielā gabalā, kad pamodāmies, un tūliņ sā-

kām taisīties uz māju. Namiķis noņēma abas kules no zara

un nošķīra lielākās zivis un vēžus «ciemam», to atlikumu iz-

dalījām paši savā starpā. Visu sarīkojuši, sākām braukt.

Kas par jauku rītu bija! īsts svētdienas rīts! Mežs tik

skanēja vien no putnu dziesmām. Klausīdamies nevarēja at-

klausīties šai jaukā svētrīta dievkalpojumā, kur balstiņa ar

balstiņu vijās, cita par citu skanēdama skaņāki, cita par citu

kāpdama augstāki, visas tik raisīdamās vien no zemes vaļā

un kāpdamas tik augšup, augšup ... Projām bija nakts, pro-

jām nakts ēnas un baigi. Tik saulīte, silta saulīte! Tā sil-

dīja visu, tā modināja visu, kam tik vien dzīvība.

Nakts pagājusi, tumšā pagātnes nakts aizmirsta! Acis

tik raugās pilnas cerības spožajā, gaišajā dienā
. ..

«Bet neaizmirstat vien Kalneglem no manis sacīt labas

dienas!» Namiķis teica šķirdamies.

«Paldies, paldies! Gan iedomāšu!» es atteicu, viņam roku

sniegdams.

1885.
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Patlaban, kur sāku šo rakstīt, Jura diena atnākusi. Lai gan

aprilis jau beidzamajā pusē, tomēr no pavasara vēl maz

ko mana. Ziema ar labu negrib pavasara dzīvības nesējai va-

rai padoties, tādēļ abēju starpā ass cīniņš. Gan var pavasari

jau redzēt kā uzvarētāju, gan droši jau var spriest, ka ziema

žigli būs pārspēta, tomēr aizdzīta viņa vēl nav. Kā par spīti
saules siltajiem stariem tā rāda savus sniega plankumus iele-

jās, gravās, mežmalās. Un vējš, pats saltais ziemelis, pūš
skarbi jo skarbi un purinādams purina priežu un egļu sku-

jainos zarus un virsotnes, un šūpodams šūpo bērzu šmaugos za-

rus ar briedušiem, rūsganiem pumpuriem. Daži no šiem pumpu-
riem jau tā piebrieduši, ka dzelteni zaļās, jaunās lapiņas pārplē-
sušas savas cietuma durvis un izbāzušas pa tām savas mī-

līgās pavasara actiņas saulītē. Un saulīte — tā nekavējas
ari ilgi aiz mākoņiem un izgāž savus spožos starus kā plū-
dus pār kalnu un leju, mežu un birzi. Līdz ar viņas spožumu

izgāžas ari pavasara jausma pār dabu un — sirdi. Cik gaiši,
cik silti ir sirdij! Tai rodas no jauna cerība un paļaušanās, ka

veci māņi un aukstā ziemas tumsība izzudīs arī no cilvēku sir-

dīm un biedros tos par vieniem brāļiem, par viena tēva bērniem

siltā, spožā saulītē. Bet vai še ari pavasaris nāks bez cīniņa?
Vai nebūs grūti jāmaksā par šo vienību? Kā par atbildi šiem

jautājumiem saulītes spožais vaigs aizklājas mākoņiem,
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ziemelis pūš jo skarbāk un loka cēlos kokus kā ganarīkstes, ka

dažam pat jālūst, — padebess, melns kā nakts, aptumšo zemi,
un krusa ar sniegu sitas grabēdama pie rūtīm! Ko te vēl ce-

rēt, kur ziema tik spēcīga? Un tomēr sirds nebaidās: pava-

saris nāks un uzvarēs ziemu. Šī cerība paliek nešaubīga, kā

nams uz akmeņa klints
...

Līdzās šim cīniņam dabā manām

acīm parādās cits cīniņš: cīniņš dēļ uztura. Cik pilni šodien

visi ceļi gan braucējiem — tā vezumniekiem, kā tukšinie-

kiem, — gan kājiniekiem! Ratus redz piekrautus dažādām

mantām: skapjiem, gultām, šķirstiem, krēsliem ud. Kājnieki

steidzīgi mijas šurp un turp, cits iet tukšā, cits nes pauniņu
vai ko citu padusē. Visiem savs ceļš, savs nolūks. Vai piepil-

dīsies, ko cerēja? Vai citugad nebūs atkal jāiet no jauna? ...
Vai šī diena mums neatsauc atmiņā pirmās rudens dienas,

kur gāļ'putni bariem dodas uz «silto zemi»? Putni atrod savu

«silto zemi», bet vai Jura dienas gājēji arī atradīs savu? Vai

tiem nepaies Jura diena pēc Jura dienas, meklējot savas sil-

tās zemes, līdz beidzot pienāks pēdējā Jura diena ar pēdējo

pāriešanu uz beidzamo dzīves vietu, kur tad visam miers?!

Neatminu vairs, cik tagad no tā laika gadu pagājis, neat-

minu arī, cik pats toreiz biju vecs, — atminu tik, ka biju vēl

mazs puisēns un ka toreiz bija tāda pati Jura diena kā nu-

pat aprakstītā, kad gaidīju atnākam pie mums dzīvot Andra

tēva un Andra mātes. Ir tiešām brīnums ar bērnības atmi-

ņām. Kamēr vislielā daļa bērnības iespaidu izzūd vai arī

rādās tik kā miglā, tomēr dažas atmiņas ir tik gaišas, tik dzī-

vas, ka tās mūs pārsteidz ar savu nepārspējamu patiesīgumu
un dzīvu īstenību, ka šķietamies stāvoši spoguļa priekšā, kurā

atspīd atgadījumu gaišie tēli, lai arī šie paši par sevi nebūtu

necik svarīgi, necik ievērojami. Tā tas arī bija Jura dienā, kurā

gaidīju atnākam Andra tēva un Andra mātes. Ja man prasītu,
kas tie bij par aizgājējiem, kuru vietā Andra tēvs ar Andra

māti atnāca, tad tā tiešām nezinātu, — bet, kā Andra tēvs

atnāca, kādi pat svārki tam bija mugurā, tā visa it gaiši at-

minos. Atminos tikpat gaiši, ka māte man saltā laika dēļ
ar varu spieda apaut kājas, bet ka es apavi nometu un ba-

sām kājām aizskrēju uz bērziem tīrummalā, kuros sulas bij
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ieurbtas. Atskrējis atkal mājā, rušinājos tāpat basām kājām
sētmali saules pusē smiltīs, kas piesaulē izlaidušās un jau
irdenas bij kā pelni. Tad skrēju lāgiem uz ceļa galu skatī-

ties, vai Andra tēvam jau neved mantas, bet, kad vēl ne-

redzu braucam, tad skrienu atpakaļ savā sētmalītī, piesaulītē.
Tik krusa un sniegs mani spēj iedzīt istabā, bet, tiklīdz kā

atkal skaidrs, tā es kā deviņi laukā. Un skatos atkal ceļa

galā, vai Andra tēvam jau mantas neved, un lūk, pašulaik

jau ved ar: bērajā laukā galva jau parādās aiz kalniņa, redz

jau pirmo vezumu un aiz tā tūliņ otru. Andra tēvs nāk bē-

rajam līdzās. Andra māti redz nākam taisni pa ežiņu, pa tī-

rumvidu, ar ratiņu un spolēm rokā. Un lēkādams es skrienu,

dubļainām ceļa vietām pāri lēkdams, — lai nu lēkšana iz-

dodas sausā vai slapjā — cik vien kājas nes, — Andra tē-

vam pretim, gribēdams redzēt, kāds Andra tēvs īsti izskatās,

vai ar bārdu, kā mani mānīja, vai arī bez bārdas, kāds viņš
tiešām bija. Tiklīdz ko Andra tēvs mani ierauga, viņš dod

man labdienu: «Nu, labdien, dēliņ!» un es atkal atņemu:

«Labdien, Andra tēv!» Tad teciņiem vien teku vezumiem pa

priekšu mājā stāstīt: «Andra tēvs brauc, Andra tēvs brauc!»

Šo svarīgo vēsti izstāstījušam, man prāts nerimstas, līdz

skrienu atkal Andra tēvam pretim un tagad nāku ar to reizē.

Vezumus pietur pagalmā, pagraba augšiņas priekšā, kur

Andra tēvs noliks savu mantu, kad būs papriekš paēdis, jo
ēdiens jau mātei uz galda, tas drīz var atdzist. Laiks, kamēr

Andra tēvs ar Andra māti ēd, man izliekas ļoti garš, — ne-

varu tagad tāpat sagaidīt viņa paēdam kā pirmīt atbraucam.

Man gribēt gribas redzēt, kā Andra tēvs izliks savu mantu

pagraba augšiņā un kas tam viss vezumā, jo no ārpuses
visa nebūt nevar ne saredzēt, ne izzināt. Beidzot tomēr An-

dra tēvs paēdis un nu iznāk ārā pie mantu ierūmēšanas aug-
šiņā. Cik ziņkārīgi skatos, kā vezumiem noraisa virves, kā

nopūlē skapi un šķirstu no vezuma un iepūlē pa šaurajām

augšiņas durtiņām pajumtē! Lāgiem skraidu cēlājiem pa kāj-

apakšu no pagalma augšiņā, no augšiņas pagalmā, lāgiem
atkal stāvu un skatos mantas nešanā un nolikšanā, it kā tur

izpildītu kāda darbu inspektora vai vismazākais darba

uzrauga vietu. Pēdīgi arī viss ir nolikts; tik vien uziets, ka ve-

dot krēslam salūzusi atzveltne, saplīsusi arī Māras tirgus bļo-
diņa un gultai atlūzusi kāja, citādi skādes nav nekādas. Par

plīsumu un lūzumu pie krēsla un gultas Andra tēvs nav visai
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noskumis, to, saka, varot ritu izlāpīt. Bet saplīsušās bļo-
diņas gabalus es mantoju no Andra tēva kā piemiņu viņa
Jura dienas braucienam pie mums. Cik laimīgs biju par šiem

raibiem bļodiņas gabaliem, kas savā mūžā (Andra māte žē-

lodamās teica, ka tai jau gadu desmit) bijusi no iekšienes

izrotāta visādiem podnieka rakstiem, kā to vēl tagad varēja
redzēt! Šīs bļodas lampiņas tūliņ steidzos nest savā piesau-
les sētmali, tā ka man neatlika ne laika apskatīt Andra tēva

šķiltavas, kramu un pulvera ragu, ko viņš patlaban bi]a iz-

vilcis, gribēdams iepīpēt. Bet pēc brītiņa biju atkal atpakaļ

pie Andra tēva un nešķīros no viņa līdz vakaram...
Ko darīju tūliņ rītā, ko parītā? Ja lasītājs man tā vaicātu,

tad viņš vaicātu velti, jo atbildēt viņa jautājumam es taču

nespētu, tādēļ ka atmiņa man tālāk vairs neklausa. Visas

citas dienas tītas tai pašā pelēkā miglas autā, kurā arī viņu

priekšgājējas. Tik vēl no bērnības man pamirdz kādas atmi-

ņas par sevi un Andra tēvu, it kā vasaras vakarā uzlec pie
debess šur tur pa kādai gaišākai zvaigznītei. Šīs atmiņas jau
varu sakārtot, salikt vienu pie otras, it kā aukliņā uzver krel-

līti pie krellītes. Jādomā, ka pats pa tam arī biju nācis drusku

vecāks, jo citādi tas man viss nebūtu iespējams.

Lasītājs lai man neņem ļaunā, ka, stāstīdams par Andra

tēvu, stāstu līdz arī par sevi. Tas notiek tādēļ, ka mūsu abēju
mūžs tek kādu laiciņu kopā zem viena jumta, vienam zem

otra acīm. Pie Andra tēva mani jo cieši saistīja īpaši tas ap-

stāklis, ka mūsu māja stāvēja no citām atstatu un, tā ka

tādēļ ar kaimiņu bērniem man nebija gandrīz nekādas satik-

šanās, bez tā arī bērnu mūsu pašu mājā nekādu nebija, tā-

tad vienīgais draugs un biedris man bija Andra tēvs: viņš

manis neatstūma, bet mīļi ar mani nodevās.

Ja tagad vēl kādreiz iedomājos Andra tēva, tad nevaru

par viņu domāt citādi kā tik ar pateicību. Vēl tagad nevaru

izprast, kā tik vecam cilvēkam (jo viņam toreiz bija visma-

zais gadu piecdesmit), kam turklāt aiz darba maz vien at-

lika vaļas brīžu, neapnika ar mani visādi pūlēties. Laikam

iemesls pa daļai bija tas, ka Andra tēvam pašam mazu bērnu

nebija, pa daļai varbūt arī tas, ka viņam pašam bija bērnišķi

priecīga, bērnišķi atklāta daba. Abi šie apstākļi mūs tādēļ tik

cieši vienoja, ka viens bez otra, tā sakot, nevarējām būt. An-

dra tēvs ņēma daļu pie manas dzīves un darbošanās, es at-

kal pie viņa darbiem un viņa dzīves, un, ja darbs vien mūs
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nešķīra, tad bijām arvienu kopā. Kas mūsu dzīves tuvāk ne-

pazina, tas varēja mani noturēt par Andra tēva dēlu, viņu

par manu tēvu. Lai Andra māte, kas dzīvoja par vājinieci,

cepa ko cepdama vai vārīja ko vārīdama, — es arvien da-

būju pirmo kumosu. Gan manai mātei tas nepatika, bet An-

dra māte zināja mani arvienu aizstāvēt un aizbildināt: «Vai

nu viņš ko apēdīs? noknābj tik drusciņ kā putns.» Un tā man

likās, ka Andra mātei arvien bija garšīgāks ēdiens nekā

manai mātei.

Kā jau minēju, vecākam nākušam, man atmiņas par An-

dra tēvu sāk palikt arvienu gaišākas. It skaidri jau varu atmi-

nēties, ka, pirmo vasaru cūkganos ejot, Andra māte man palī-

dzēja izdzīt un sadzīt. Viņa, un it īpaši pats Andra tēvs, mani

vēl arī aizstāvēja pret lopu ganu nievāšanu un izsmieklu,

ja kādreiz man gadījās ar lopu ganiem reizē savu stūrgalvīgo
baru dzīt mājā. Viņiem vienam vai otram, Andra tēvam vai

Andra mātei, klāt esot, biju tik drošs, ka iedrošinājos pats

lopu ganiem uzbrukt, zināms, tik ar vārdiem, un tā atmak-

sāt agrāk uzkrautos pāridarījumus. Kas zin, ar kādu nicinā-

šanu lopu gans noskatās uz cūkganu, tas noskārtīs arī, kā

varbūt indiešu bramins noskatās uz nicināto pāriju, — un

noskārtīs arī, cik ievērojams te man bij Andra tēva un

Andra mātes aizvējš.
Jo gaišāk man atmiņā diena siena laikā, kur man apso-

līts, ka varēšu Andra tēvam braukt līdz uz līčiem, uz gāršas
upi, kur jau_iesākts pļaut. Šī gāršas upe sendienām bija tā,

pie kuras but, kuru redzēt es ilgot ilgojos. Bet nekad man

vēl nebij izdevies gāršu redzēt citādi kā tik no tālienes, kur

tad tā apvāršņa pamalā manām acīm izskatījās kā zila ap-
loka sēta, aiz kuras saulīte ikvakar aizgrima un aiz kuras

dažureiz varavīksna no upes dzēra ūdeni. Tagad man bij no-

lemts redzēt gāršu un upi pašā klātumā. Kā par to priecā-
jos! Cik nepacietīgi ilgojos pēc mājā dzenamā laika! Jādomā,
ka arī mans apakšnieku bars tikpat nepacietīgi ilgojās pēc
mājas, jo tas kvieca un rukšķēja bez mitēšanās, vai nu tādēļ,
ka šo launagu viņa nepaklausību bargāk rāju nekā citām

reizēm, vai arī tādēļ, ka tas jo drīz gribēja tikt pie pilnas
siles, pie mīkstām kāpostu lapām, kur tam patika daudz la-

bāk nekā še izrakņātā un noēstā maurā. Beidzot tomēr, lai

gan ar grūti iet gaidot, mājā dzenamais laiks sagaidīts, un drīz

vien es sēdu pie Andra tēva vāģos un braucu uz upi, — par



194

rītdienas ganiem man nav bēdas, tos Andra māte ņēmās
izpildīt.

Saule jau bija norietējusi, kad gāršu un upi ar līčiem

ieraudzīju. Esmu vēlākos gados daudzreiz priecājies par da-

bas jaukumu, bet vairāk gan nekad un nekur kā par šo pirmo

gāršas bildi. Tā man atmiņā tik dzīvi iespiedusies, ka vēl šo-

brīd to garā redzu spožu kā gaišu saules dienu. Ja tagad kur

meža skaistumu uzskatu, tad man ik reizes nāk prātā pirmie

gāršas sapņi. Vēl šodien kā acīm redzu, kā Andra tēvs iz-

cēla no vāģiem tecilu, dzēriena muciņu un vakariņas, grā-
bekļus un izkaptis, pakārdams tās lielās priedes zaros noras

malā un grābekļus piesliedams pie pašas priedes. Kamēr An-

dra tēvs pūlējās ap vāģiem un zirgu, tamēr man vaļa aplūkot

gāršu. Pirmais apsveicinājums gāršai, pirmā prieka izrādī-

šana no manas puses ir stiprs kliedziens, cik vien jaudas un

spēka. Un, lūk! gārša atņem manu vakara sveicienu ar tik-

pat stipru atbalsi. Tomēr man šķiet, ka atbalss atrunā ne vi-

sai dziļi gāršā, vairāk tik malā. Andra tēvs skubina, lai klie-

dzu stiprāk, bet man nav vairāk spēka, un atbalss atsaucas

ne dziļāk kā pirmoreiz. Tad Andra tēvs pats kliedz. Un brī-

nums! Cik tālu, cik dziļi nu atbalss gāršā atskan! Un, kad

vēl viņš sāk dziedāt, kā tad skaņa aiz skaņas dzenas un vī-

damās vijas un jaucas! Brīnumi man lieli par robotām egļu

galotnēm, no kurām daža sniedzas pāri par visu gāršu. Un

brīnodamies es jautāju Andra tēvam: «Vai tā, Andra tēv, nav

baznīca?» Bet Andra tēvs atbild: «Nē, dēliņ, tā tik egle.»
Atkal skatos uz citu virsotni un prasu Andra tēvam: «Bet vai

tā te nav baznīca?» Un Andra tēvs pasmejas un saka: «Te,

dēliņ, nav nevienas baznīcas, te viss ir tik mežs, mežs vien.»

Bet, lai arī viss ir tik mežs vien, tomēr man patīk galotnes
iztēlot par baznīcu torņiem, iztēlot visu gāršu par baznīcu. —

Un cik savāda, cik brīnišķa šī plašā baznīca! Te lūdzējiem
nekad netrūktu vietas, te visur tik svēts klusums un plaša sva-

badība! Klusa tiešām šī baznīca, dziedātāji jau visi gājuši pie
dusas, nav ne mazākā trokšņa, ne lēnākās vēsmiņas; tik slai-

kie, tumšzaļie torņi, vakarblāzmas -applūdināti, sniedzas rāmi

un slaiki gaisā ... Pār upi jau sāk celties migla, izlocījusies
tādos pašos līkumos kā pati upe. Lieli tauriņi, kā dusas mek-

lēdami, laižas pa stiebriem un grīsli... Andra tēvs jau sa-

kūris pie priedes uguni, es palīdzu viņam to uzkurt lielāku

un sildos pie tās, kaut gan nav nemaz salti, tad atkal skatos
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gāršā. Andra tēvs sāk tecināt izkaptis, es griežu tecilu, gan

ar vienu, gan ar otru roku, līdz abas apkūst un kāda no pļā-

vējām nāk mani atsvabināt no šī darba.

Kad tas padarīts, tad sākam visi ēst vakariņas. Apsē-
žamies visi ap spainīti, kurā strebjamais, kā zvejnieki ap

ezeriņu. Andra tēvam, kā vecākajam darba strādniekam, tie-

sība pirmajam celt karoti iekšā, pēc viņa nāk citi, tāpat pēc
vecuma un darba sekmēm, bet mācībā neuzgājušam un

pirmo vasaru pļaut sākušam Peksim jānāk ar savu «laivu»

pašam pēdējam. It sevišķi Peksi Andra tēvs māca ēšanā,

stingrām acīm vērodams Pekša smēlienus no spainīša, un,

kur vien kas labojams, rājams vai mācāms, tur Andra tēvs

netaupa ne vārdu, ne pamācības. Ja Peksis iegrūž savu

smelteni par dziļi, tad Andra tēvs tūliņ baras: «Neizsmel

visu biezumu viens pats!» Ja Peksis atkal savu vērību grib

griezt uz spainīša virsējo kārtu, tad Andra tēvs rājas: «Un

kas tad ēdīs biezumus?» Peksim te jāsmeļ mācība: nedz pa

labu, nedz pa kreisu, bet šķidrumu ar biezumiem vajag tā

vienot, ka Andra tēva acs ar to ir mierā. Pie sievietēm pļāvē-

jām viņam vairāk nav ko rāt kā tik tas, kad kāda drusku

pie ēdiena pasmejas. Te Andra tēvs tūliņ pamāca: «Neap-

smej dieva dāvanas!» Tad atkal dīda mūžam nelabojamo

Peksi, kas nupat kā nokodis varen diženu maizes kumosu, tā ka

Andra tēvam tas tūliņ duras acīs un viņš izsaucas: «Uja!
muti piedzinis kā gubeni! kad tik vien, pagāns, neaizrijas!»
Peksis sāk jau kost mazākiem kumosiem, kas vairāk mutes

plašumam pa mēram, bet strēbdams izlaista daudz no šķid-
ruma, tā ka Andra tēvam atkal jārājas: «Saproti, nosmalsti

papriekš savu «laivu»!» Peksis tam paklausa, un karote, savā

ceļā no spainīša uz muti gandrīz ne piliena nezaudējusi,
iebrauc laimīgi ostā — Pekša mutē. Peksim šādas pamācī-
bas vērā ņemot, Andra tēva acs skatās uz to daudzmaz mie-

rīgāka, kaut gan viņš no piedzīvojumiem zin, ka mācība Pek-

sim pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Tā nu visi ēd klusu

ciezdami, dieva dāvanai godu dodami; katrs smeļ ierastā kār-

tībā, tik man vien Andra tēvs dod priekšroku un ļauj smelt

nevis pēc Pekša, kā man vecuma dēļ pienāktos, bet tūliņ pēc
sevis, caur ko viņš man ierāda viesa, ciemiņa godu. Spai-
nīšam tukšam metoties, ēdāji trauku godbijīgi atstāj Andra

tēva rokās, kas to tad rūpīgi izsmalsta un, vāku aiztaisījis,
noliek pie malas, un tad kā ēšanas iesācējs un pabeidzējs,
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rokas paglaudis, nosaka: «Paldies, žēlīgam dievam!» Vaka-

riņas paēduši, visi taisās pie miera, jo rītu jau priekš saules

vajag būt pļavā. Gulēšanai Andra tēvs izņem no vāģiem mai-

siņu un ierāda man vietu gar uguns pusi, pats guļ ārmalā,
lai man būtu siltāk.

Bet man acis vēl arvienu stāv uz gāršas galotnēm, no ku-

rām rietuma kvēla jau nozudusi, tā ka tās tagad tumšas,
gandrīz melnas stiepjas gaisā. Citādi viss klusu, tik vien odi

sīkdami un dīkdami dzied man ap ausīm un nāsīm... Un

tad ap acīm man sāk tīties kā migla, man šķietas, it kā es

kristu no augsta torņa zemē, lielās bailēs, ka nenositos, pats

pie tam ciezdams sāpes aiz vēja, kas man krītot žvingzd ap

ausīm. Pēdīgi tak laimīgi nonāku zemē un te redzu, ka upes
līcī puķes sāk augt aizvien augstākas, tās augdamas aug ar-

vien straujāk, diženāk un ziediem klanās kā lieliem biķeriem,
beidzot tās izaugušas vienā garumā ar gāršas kokiem un nu

plātās savām milzīgi platām lapām, un kāti tām vareni kā

koku viduči. Tad liekas, it kā saule izlietu savu gaismu pār
šo brīnišķo puķu mežu

... es atmetu acis, — saule jau silta

man spīd acīs, — un Andra tēvs man stāv līdzās, izkapti

rokā, un prasa: «Nu, dēliņ, vai būsi labi izgulējies? Mēs jau
labi izpļāvušies.» Bet es nespēju atbildēt uz viņa jautājuma,
tik prasu viņam, brīnišķā sapņa pārņemts: «Bet kur tad pu-

ķes, Andra tēv?» «Puķes zemē!» Andra tēvs man atbild, rā-

dīdams uz nopļauto upes līkumu. No mana sapņa viņš nekā

nezināja.
Tas tiešām bija brīnišķs sapnis un ne tik sapnis vien,

bet arī īstenība. Man šķiet, ka sapnis ar īstenību še tā bija

savienojies, ka to šķirtu nekad nevarēju iedomāties, tie abi

bija kopā jauka, smaržīga pasaka. Ciekreiz šā pirmā gāršas

iespaida atminos, tiekreiz jūtu to pašu brīnišķo pasaku

smaržu, kuras tagad nekur vairs nemanu, lai arī skatītos tai

pašā vietā uz to pašu gāršu. Visur tik redzu tagad kokus un

atkal kokus, bet cita nekā. Un šī piedzīvotā, jaukā pasaka! —

Tā tikai pasaka .. .
Vēlāk no gāršas pie sava ganāmā pulka pārnākušam, man

daudz bija ko sapņot no tā, ko redzējis. Kādreiz, kamēr mani

ganāmie ēda vai raka papuvē, es pats rudzu malājiz ežiņas,

uz krūtīm nogulies, skatījos kuplajā rudzu druvā, kas jau

patlaban bija zaļbriedā. Pametu gan arī kādu aci uz cūkām,

bet tad atkal skatos slaikajos rudzu stiebros. Man šķietas,
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ka tie stiepjas un briest augumā, kamēr pieaug par gāršas
kokiem, un zāle no apakšas ir tās līča puķes, kas tāpat šau-

jas garumā, lai aizsniegtu vienu mēru ar meža kokiem. Bet

tad dzirdu kādu nākam, jo zeme dimd no soļiem, un domāju:
tas būs Andra tēvs, kam gribu jautāt: «Kur tad puķes?» To-

mēr pienācējs mani izbiedē ar citu jautājumu: «Puika, kur

tev cūkas?» Acis atplētis, ieraugu, ka tas ir kaimiņš Pūce.

Gan gribu aizbildināties, ka «visas jau tepat ir», bet ko tur

vairs līdz vārdi, ko runa? Redzu, ka daglajai ir mutē vesela

bunte linu, ko tā rāda kā liecības zīmi, mani apsūdzēdama.
Liegties te par velti. Mēģinu lūgties, bet Pūce tā noskaities,

ka ne dzirdēt negrib no piedošanas. Visi mani mīļie vārdi Pū-

ces cieto sirdi nespēj iekustināt, jau pārdomāju, cik bries-

mīga lieta gan ir krist Pūces nagos, kad uzreiz nāk glā-

bējs — Andra tēvs. Tam izdodas tas, ko es turēju par ne-

iespējamu: pārrunāt Pūci, lai atlaiž savas bardzības upuri —

mani — vaļā. Pūce tiešām šoreiz mani palaiž brīvu, bet ne-

aizmirst piekodināt: «Otrreiz lai dievs tevi sarga!» Ar to

Pūce man lika saprast, ka no viņa lai tad vairs taupīšanas

negaidu. Un tie vārdi vis nebija joki. Kas Pūces nesaderību

kaimiņu starpā, viņa ātrās dusmas un skopumu pazina, tam

par to nebija ko šaubīties. Var domāt, ar kādu pateicību es

Andra tēvu uzskatīju, ka tas mani izrāvis no šī pūķa nagiem.
Šis atgadījums ar Pūci mani jo ciešāk saistīja pie Andra

tēva: es viņu turēju it kā par savas dzīvības glābēju. Bet

daglā, kurā toreiz vai pats ļaunais bija ieskrējis, tagad nāca

vārīgi stiprā jūgā. Visus viņas turpmākos soļus uzlūkoju
ļoti neuzticīgām acīm, un, kur vien no tiem varēja manīt

viltību vai nepaklausību, tur atmaksa tai nāca tūliņ uz pē-
dām. Jo diezin kā man tad būtu veicies, ja Andra tēvs ne-

būtu nācis kā laimes saukts
...

tad Pūce mani ... Atmino-

ties šī sava visai nepaklausīgā ganāmā pulka, kuram ar vi-

siem lielajiem un mazajiem bija pavisam divpadsmit galvu,
tā ka katru šī pulka locekli it labi varētu saukt par vienu

«divpadsmitnieku», varu arī it labi saprast un noskārst, cik

daudz pūliņu, raižu un errestību ir krietnam valsts vecāka-

jam ar stūrgalvīgu, muļķīgu vietniekpulku, kas cita nekā

nezin kā rūkt, bļaustīties, kurnēt un valsti vairāk postīt
nekā gādāt par viņas labumu.

Bet te nu es stāstu vairāk par sevi kā par Andra tēvu,
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biju gandrīz aizmirsis, ka esmu pats tik stāstītājs un Andra

tēvs tas, par ko jāstāsta.

Kādēļ Andra tēvu sauca par Andra tēvu? Saukt viņu va-

rētu tikpat labi arī par Jēča tēvu, jo viņam bij divi dēli, An-

drejs un Jēkabs. Bet, kad nu vecākais bija Andrejs, tad arī

pašu tēvu no tā bij iesaukuši par Andra tēvu. Dēli Andra

tēvam jau toreiz bija abi pieaugušo kārtā ... Andrim, stās-

tīja, esot jau ap gadu divdesmit, jaunākajam, — Jēcim, pāri

par septiņpadsmit. Protama lieta, ka, pieauguši būdami, tie

vairs nevarēja dzīvot pie tēva, bet bija jau paši par sevi pie
citiem.

Andrejs gan no auguma izskatījās vesels un brangs, gan-

drīz jau tukls, bet garā plānprātīgs. Runādams tas stipri

stomījās, un jo vairāk tad, kad bija dusmās vai bailēs. Lai

gan locekļos un visā augumā izskatījās spēcīgs, no kā va-

rēja cerēt, ka tas būs stiprs pie darba, tomēr spēka viņam

bija maz, ko pat jau no viņa pagļēvās gaitas varēja noskārst.

Darba strādnieka nekāda stiprā no viņa neiznāca, protama
lieta, ka arī nekāda lielā algas ņēmēja. Deramdienā viņam ne-

bija daudz derētāju, Andra tēvs varēja būt mierā, kad to vai

nu par vasaras, vai gada puisi pie radiem bija izdevis. Reti
kad kāds no svešiem viņu noderēja. Tātad maz prieka bija
no Andreja.

Vēl mazāk prieka Andra tēvam bija no Jēkaba. Tam gan

bija vesela saprašana, bet kājas bij leinas, un turklāt vēl tam

lāgiem uznāca krītamā vaina, kaut gan ne visai bieži. Leino

kāju dēļ Jēcis zemes darbam nepavisam nederēja, tādēļ ne-

atlika cita padoma kā mācīt par skrodeļi, kaut gan diezgan

grūti gāja sadabūt meisteri, jo neviens negribēja «tāda na-

baga» ņemt amatā. Beidzot tak izdevās pierunāt «vestes

skrodeļi» Vaski (par «vestes skrodeļi» to tādēļ bija iesau-

kuši, ka Vaskim pirmais darbs, uz savu roku iesākušam, bija

gadījies vesti šūt, un šī veste tā bija nobojājusies, ka pašam
meisteram palika uz visiem laikiem-«vestes skrodeļa» vārds),

un šis tad Jēci par mazu piemaksu pirmos gados pieņēma,

jo «vestes skrodelis» strādāja vairāk valsts zemākām šķirām

nekā pašiem lielmaņiem; bet par to arī «vestes skrodelis>

bija daudz lētāks.

Tādi bija Andra tēva dēli. Jāsaka, cerības no tiem

bija maz.
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Reiz dienvidū aizgājām ar Andra tēvu uz namiņu, kur

Andra tēvs gribēja pulveri dedzināt, jo viņš nekad nepīpēja
ar spičkām, bet vienādi vai nu ar daglu (izraudzētu bērza

piepi), vai arī pulveri. Te nu nav jādomā, ka Andra tēvs tai-

sīja tādu pulveri, priekš kā papriekš vajag valdības atļau-
šanas, nē, Andra tēvs savu pulveri taisīja no nātnām lupa-
tām, kurām tad neļāva vis izgailēt, bet nosmacēja tās īstā

laikā ar kādu galdiņu vai dēlīti. Saprotams, ka es arī gri-
bēju klāt būt un redzēt, kā Andra tēvs dedzina pulveri. An-

dra tēvs, pašulaik kā skaliņu paņēmis, sāka dedzināt savu

pulveri, kad es tam ievaicājos:
«Andra tēv, par ko tu nepīpē ar spičkām?»
«Spičkas maksā naudu, un pulveris, lūk, par velti.»

«Bet krams un šķiltavas ar maksā naudu.»

«Kas tad kramu pirk? šķiltavas tik
.. . un, kad tās reiz

iegādātas, tad naudas nav jāizdod ne graša.»
«Bet kad viņas tev izkrīt?»

«Jāglabā, un, ja ar izkrīt, tad kalējs lēti pataisa jaunas.»
«Bet, kad tev Andris pulka lona pelnītu, tad gan tu lai-

kam pirktu spičkas?»

«Kas nu viņam, dēliņ, dos pulka nopelnīt, labi, ka sev

nopelnī maizi un drēbes . .
.»

«Bet, kad Andrām būtu Jēča galva (es jau biju dzirdējis
bieži vien smādējam Andra «galvu»), tad gan viņš laikam

pelnītu pulka naudas?»

«Dievs to zin, dēliņ, bet kur tad lai Jēcis ietu bez galvas
un kājām?»

«Jā ...» es redzēju, ka mana gudrība nebija vis tālu snie-

gusi, tādēļ nezināju, ko atbildēt...

«Labāk, dēliņ, lai ir tāpat, kā jau dieviņš nolicis, ko tur

paši varam izgudrot. . .»

«Bet kas tad tev vecumā dos maizi?»

«Gan jau dievs palīdzēs
...

vēl jau man bagāti radi: četri

brāļudēli vien jau paši par saimniekiem, pavisam manos ra-

dos kādu desmit saimnieku. Un Andris jau vairāk pie radiem

vien nodzīvojis . . .»

«Tad nu gan .
. .» es noteicu.

Bet Andra tēvs nu vairs nerunāja ne vārda, tik klusu ciez-

dams ņēma atdzisušo pulveri un bāza to radziņā un, tikpat
klusu iešķīlis uguni un iepīpējis, izgāja no namiņa.
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Vēl tagad man Andra tēva sirds jāapbrīno, kas par tik

daudz grūtumu pasaulē nemaz nesūdzējās, bet visu to nesa

ar pacietību. Abi dēli tak nebija vairāk nekas kā tik nabagi.
Pārdomājot par dēlu, kā arī par pašu nākotni vecumā, ne-

varēja paredzēt daudz laba. Andris gan vēl kā nebūt vilkās

pats ar sevi, bet Jēcim jau bez runas bija jādod apģērbs un

jāmaksā amata nauda Vaskim, «vestes skrodelim». īstenais

pelnītājs bija vienīgi pats Andra tēvs. Tagad gan vēl darba

vīrs bija pats labais, bet cik ilgi tad tā varēja būt? Vecums

tak gadu no gada nāca tuvāk. Andra māte arī nevarēja iet

pie saimnieka darba, jo, kur četriem cilvēkiem jāgādā par ap-

ģērbu, tur pastāvīgi nevar būt pie lauka darba, labi, ja pa
vislielāko darba laiku tai atlika vaļas iet par algādzi, par
dienas strādnieci.

Nebija vieglas dienas Andra tēvam. Tomēr sūdzēties vai

žēloties Andra tēvs nekad nežēlojās. Nekad nedzirdēja viņa
sakām: vai, cik man grūti! Arvienu viņš rādījās jautrs, un

skumjas tik viņam no tā varēja pazīt, ka viņš runā apklusa,

tāpat kā toreiz namiņā, kad tam aizņēmu par dēliem un

vecumu.

Tik vien Andra mātei, kā sievietei, sirdī nestās bēdas iz-

plūda dažreiz vārdos, bet tad arī tikai pret tuvu stāvošiem,
nekad pret svešiem. Abi viņi nesa šo grūtumu gandrīz ar vie-

nādu pacietību, it kā tādi, kas paši pie sava likteņa vainīgi
un kam paša vaina aizliedz par tādu grūtumu žēloties. Bet

vai tad viņi bija vainīgi? .
..

Tādu Andra mātes žēlošanos man reiz izdevās noklausī-

ties. Biju pašulaik lopus sadzinis pusdienā (ar laiku tak man

bija izdevies nākt vairāk cienītā kārtā) un gribēju pa iera-

dumam iet uz pagrabaugšiņu paraudzīt, vai varbūt Andra

tēvs tur nav, kad izdzirdu, ka Andra mātei bija atnākusi

viešiņa. Tādēļ neuzdrošinājos tūliņ iet iekšā, bet paliku ār-

pusē gaidot. Aizdurvē stāvēdams, dzirdu Andra māti stāstām:

«Un kā nu nāk lieldien projām no Upmaļiem — tu jau
zini, Upmalis pats manam Pēterim (Andra tēvu sauca krus-

tāmā vārdā par Pēteri un uzvārdā par Avotiņu) vecākā

brāļa dēls, — mums jau arī ar Pēteri Upmaļos vēl kāzas

bija — un, kā nu mans Jēcis nāk lieldien projām, tā Upma-
lene pati iesauc šo vēl klētī un ieber kulīti pilnu bīdeļmiltu —

Upmaļiem jau varen skaisti kvieši aug, — pieber to kulīti

pilnu — un saka, lai nu aiznesot to kulīti mātei...»
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«Nu jā, mīļā, baltā, tad tev tos miltus . ..» viešiņa runāja

starpā.
«Man to kulīti, lai, sak, man ar tiekot kādreiz kukuļa ko

izcept — lai nu šis atnesot. ..»

«Tavs Jēcis, vai, mīļā, baltā?
..

.» viešiņa lielākas skaid-

rības labad atkal ievaicājās.
«Mans Jēcis, kā tad!» Andra māte neaizmirsa uz tik sva-

rīga jautājuma atbildēt, tad stāstīja atkal tālāk:

«Tā nu šis ar nosaka paldies, atsaka visiem «ar dievu» un

nāk ar projām uz māju ..
.»

«Vai tavs Jēcis, vai, mīļā baltā? . ..»

«Mans, kā tad! Un nu nākdams nenāk vis apkārt pa liel-

ceļu, bet grib iet taisni par Dūkstu purva asti un tad cauri

Mežbērziem
..

.»

«Vai tavs Jēcis, vai?» viešiņa atkal ievaicājās, šoreiz no-

laizdama tik «mīļā, baltā».

«Mans Jēcis, kā tad! Tu jau zini, kāds viņš ar tām kājām.
Ak kungs! nabagi, jāsaka, abi divi. Ko gan iesāksim, kad

pašu rokas vairs nespēs kustēt, ne pelnīt? Tad jau jāiet na-

bagu mājā ...» Andra mātei balss tā kā aizrāvās.

«Bet jums tak bagāti radi, mīļā, baitā .. .»

«Radi nu gan, jāsaka, nav tukšie. Tāpat, lūk, kā Upma-

lene, iedod manam Jēcim tos miltus . . .»

«Vai tavam Jēcim, vai, mīļā, baltā?»

Viešiņa atkal uzņēma savu veco dziesmu.

«Manam, kā tad! Un tā nu šis nāk taisni pār Dūkstu

purva asti: pārlaipoties nu tur gan var, un pārlaipojies būtu

ar mans Jēcis . . .»

«Vai tavs Jēcis, vai, mīļā, baltā?»

«Mans, kā tad! Bet, kā nu līdz pusei aizlaipojies, tā jau,
tu gan zini, ka viņam tā pati krītamā vaina, lai nu ne bieži,

bet tak lāgiem . . .»

«Vai tavam Jēcim?»

«Manam, kā tad! Un, kā nu ticis ap pašu vidu, kur dūksts

visstaignākā, tā uznāk tā pati vaina un Jēcis iekrīt. . .
dūkstī.» (Andra mātei aiz raudām grūti nācās runāt.)

«Vai dūkstī, mīļā, baltā?»

Andra māte tūliņ viešņai nespēja atbildēt, tad, no jauna
saņēmusies, sāka atkal stāstīt:

«lekrīt pašā dūkstī, un tur nu vārtās, kamēr vaina pāriet.
Ak dieviņ, dieviņ! Tur svētdienas drēbes, tur visi milti!

.. .



202

Viss vienās dūņās! ..
.

Atnāk mājā kā biedēklis, ģīmis un ro-

kas — viss ar vienām dūņām. Piemircis kā purvs! ... Kur nu

drēbes, kur milti? .. .»

«Gan nu drēbi tīri, gan mazgā, bet vai tā vairs tāda, kāda

bijusi? Lai nu gan to miltu vēl tik žēl nebūtu, bet skāde jau
arī par tiem! .. . Kur tu gan vari paņemt, kad nav? Un vai nu

mums kāda pilnība? Kaujamies tik tāpat ar savu trūkumu.

(Un Andra māte jo stiprāki sāka raudāt. ..) Labi, ka pats
vēl dzīvs atnāca mājā, turpat dūkstī jau varēja nosmakt...

Dieva laime vēl.. .»

Es domāju, ka viešiņa atkal prasīs: «vai tavs Jēcis, vai,

mīļā, baltā?» Bet šoreiz tā jautājuma nedzirdēju, laikam tā-

dēļ, ka viešiņai Andra mātes bēdas ķērās tuvu pie sirds, jo
dzirdēju, ka arī šī sāka līdz šņukstēt.

Apmierinājušās sāka atkal runāties, bet nu čukstēdamas,

tā ka nekā nevarēju sadzirdēt. Domādams, ka Andra māte

mani pamanījusi un nu negrib, ka es viņas sarunā ar viešiņu
klausos, — es pats aizgāju projām no augšiņas. Viešiņu pašu
redzēt man arī nebija nekādas ziņkārības, jo to jau no valodas

pazinu, tā bija «mīļā, baltā» māte.

Par «mīļo, balto» tā bija tādēļ iesaukta, ka runādama,

īpaši ar sievietēm, tā nekad nevarēja iztikt bez sava «mīļā,
baltā» un bez savas mūžīgās vaicāšanas, otra stāstīšanā

klausoties. Šī bija Andra mātei attāla radiniece un retumis

arī atnāca Andra māti apciemot. Tādēļ viņa man nebija ne-

kāda svešā.

Otra tāda reize, kur dzirdēju Andra māti par savu nelaimi

ar bērniem žēlojamies, bija ziemā. Nezin kā biju reiz apsal-

dējies, un tādēļ man uz kādām dienām galvas un krūšu sāpju
dēļ bija jālien gultā. Un gulta man stāvēja tai pašā istabā,
kur Andra tēvam ar Andra māti. Te nu gadījās, ka Andra

mātei atkal viešiņa atnāca, bet šoreiz daudz tuvāka nekā

«mīļā, baltā» māte, — šī bij Andra mātes mātesmāsa. Nākt

viņa nāca īsti bieži pie Andra mātes un atnesa tai vai nu cim-

dus, vai zeķes, ko bija palīdzējusi māsasmeitai noadīt, vai

arī kādreiz savērptas linu un pakulu dzijas.
Andra māte ar savu krustmāti — domādamas, ka es var-

būt aizmidzis vai arī, slims būdams, nemaz neklausīšos viņu
sarunā, varbūt arī pārlikdamas, ka no manis nav nekā ko

slēpt — sāka pārrunāt savu un radu dzīvi.
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«Paldies nu tev, krustmāt, ka manis dēļ tik daudz ar vēr-

pienu pūlējusies,» Andra māte iesāka.

«Ko nu, krustmeit, vai nu tev ar nav diezgan krusta, diez-

gan bēdu, — cik reižu neesmu par tevi gan nopūtusies, gan

noraudājusies! ... Vai nu tev vieglā diena? ... Vēl nu, sak,

gan tāpat velkaties, bet vai tad labu galu vari paredzēt? .. .'

Ak krusts, ak krusts! ...»

«Vai tad nu labais gals, krustmāt!
. .. Tāpat kā šoruden

pat ar Andri. Noderējām pie Vasaraudža-par gada puisi, bet

kas tad bija ap Miķeļiem? Atdzina mājā pašiem uz kakla, lai

ari pats Vasaraudzis Pēterim brāļadēls. Saka, saplēsis, no

dzirnavām braukdams, vāģus, izputinājis miltu vezumu. Va-

saraudzis liek visu Andra vainā, Andris atkal saka zirga
vainu — iedevuši to pašu jauno brūno

..
.»

«Tā nu ir, krustmeit. Vai nu Vasaraudžos nezin, kāds An-

dris ir? Dod vēl tādu zirgu, kuru pat stipram grūti valdīt. . .
Un, kad notiek nelaime, tad dzen projām.»

«Nu, kur tad lai mēs viņu liekam?' Vai tad esam kādi ba-

gātie? Ak dieviņ, viens pats pelnītājs, tik daudz kopšanas, tik

daudz ģērbšanas... Lai nu barojam kā putnu. Aiz trūkuma

vai jānositas... Gan izgājos pati, gan izgājās pats Pēteris,
lai jel Vasaraudzis ņemtu Andri atpakaļ, — izlūdzāmies tiku

tik daudz, es vēl izraudājos, —■ bet, kā neņem, tā neņem.

Saka, lai aizmaksājot šim skādi par salauztiem vāģiem un iz-

putinātiem miltiem, tad paturēšot.»

«Kur nu jūs to lai ņemiet?» krustmāte runāja vidū, «jums
jau labi, ķad vēl nav jāiet no pagasta maizes lūgt.»

«Ak, dieviņ! Kur nu mēs lai naudu ņemam? Jāmaksā par

Jēci, jāmaksā šur tur... nezin kur būtu rubli ņēmis, kā tau-

pījis, — un kur tad ņemtu vēl Vasaraudzim skādi ko mak-

sāt!
..

. Bija, pag, vai divudesmitpieci, vai trīsdesmit... jā,
trīsdesmit rubļu. Jāsaka, turpat viss Pētera lons .. . Runājām,
lai patur Andri citugad, kad par puslona, bet Vasaraudzis tik

saka: projām, projām! Nezin kādas skādes vēl šim nevarot

padarīt. Labi, ka vēl šis, kā Pētera brāļadēls, izmaksājot An-

drim vasaras daļu un nepaturot tās par vāģiem un miltiem.

Nekā, jāņem vien pie pašiem . . .»

«Ak krustmeitiņ, ko nu var darīt! . . . Skāde jau nu gan

bijusi liela, bet kam tad tādam dod tādu zirgu .. . Vai tad

nezināms, kāds Andris ir? . . .»
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«Vai nu, krustmāt, nezināms?
...

Paši jau ar līdzvainīgi.
Nu, kur tad mēs šo būtu par ziemu izbarojuši? Tad nu vēl ar

lielām lūgšanām, ar asarām Kļavkalni pieņēma — tur jau nu

pa otram lāgam. Tiem, kā tā pati gārša tuvumā, nu, tad pie
malkas zāģēšanas ...»

«Paldies dieviņam, ka tiem vēl bija radu sirds . . .»

«Jāsaka gan, paldies dievam, krustmāt... Radi nu mums

gan ir, lai nu tos saka bagātus vai kādus, bet vai nu visiem

ar ir radu sirds kā tam pašam Vasaraudzim? Citi jau nu gan
vēl tāpat palīdz, kur var, bet vai nu uz radiem vien ska-

tīsies?»

«Tavs Pēteris gan tos radus lielī.»

«Lielī jau par daudz, krustmāt. Nezin kā būtu slavējis,
kad kāds no radiem tāpat ko ir atmetis ... Vēl nu gan radi

ņem ir to pašu Andri pretim, bet kā tad abiem ies, kad mūsu

acis būs cieti, — kā ies vēl pašiem, kad būsim nespēkā?! .. .»

Un Andra māte iesāka stipri raudāt un krustmāte tai līdz,

aplikusi roku Andra mātei ap kaklu un slaucīdama asaras

krustmeitai no acīm.

«Neraudi, krustmeit, neraudi! Vai tev nu vienai pasaulē
grūtums? Katram tāpat savs krusts!»

«Lai nu vienai ne, bet kad tik labāku galu varētu pare-

dzēt ... Kā ar to pašu Andri. Atnācis, atdzīts no Vasarau-

džiem, stāsta, ka lāgā nedevuši ēst, to darbu vien esot dzi-

nuši, — tad pērn pie Upmaļiem esot dots labāks ēdiens un

labāk ar pašu esot turējuši. Un jāpasmejas skaidri vēl —

stāsta, ka vēders šim tās pašas ēšanas dēļ esot daudz iekri-

ties, nomērījis no siksnas ap viduci: Upmaļos tā tikko metu-

sies kopā, bet Vasaraudžos par divi sprādzes caurumi viducis

atkrities atpakaļ. Ak dieviņ, kā ar to pašu prātiņu ir! .. . Do-

mājām, augs lielāks, — augs arī saprašana klāt, — bet no tā

neredzi nekā, liekas vairāk zūdot nekā klāt nākot. Agrāk tik

aplam vēl nemaz nerunāja ... Turpat Vasaraudžos — vai nu

tas labi? — sabiedējuši, ka šo sadauzīto vāģu un miltu dēļ
ielikšot cietumā, ka aizstellēšot pie kārts, atnācis nu neguļ_ne
miega, lec ap pusnakti no miega augšām, kliedz kā bez prāta,
ka nupat šo ķerot, — kamēr tad ar lielu, ar lielu apmierinā-

jām, nu, tad vairs gan nebijās...»
«Ko nu, krustmeit, ciet vien,» vecīte mierināja Andra

māti. «Var būt, ka Jēcis iemācīsies amatā, varēs pats savu

galvu turēt. . .»
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«Lai nu dieviņš dotu, krustmāt! Bet man gan maza cerība.

Vai nu Vaskim kāds lāga amats? Labie skrodeļi neviens ne-

gribēja ņemt, tad šis vēl pieņēma. Un tad aiz tās pašas nau-

das, kas vēl klāt jāmaksā, neliek nemaz miera, — lien vien kā

miegs virsū ... Jāmaksā nu ir, bet vai nu tūliņ uz reizes vari

paķert?
...

To zin dievs, kādēļ mums vieniem tik daudz bēdu

jāizredzas?!»
«Dievs to zin, krustmeit! Var būt, ka tādēļ, ka tik tuvi

radi precējāties? .. .
Nezin vai mācītājs citādi būtu paļāvis, ja

tas pats vecā Upmala brālis nebūtu bijis pērminderos? ...
Gan jau visi jums izliedzās, bet jūs jau neviena neklausī-

jāt ... Pēteris jau teica, lai tad rada neviena nepaliekot, bet

atlaisties ne... Citi atkal saka tādēļ, ka tev, krustmeit, dus-

mīga sirds ...»
Andra māte neatbildēja nekā. Krustmāte vēl varbūt ko

vairāk būtu runājusi, bet Pekša māte ienāca no lauka iekšā

pie ratiņa, un tā šīs valodas izjuka.
Tās bija tās divi reizes, kur Andra māti dzirdēju par savu

likteni gaužamies. Citādi arī viņa nelika manīt, kāda nasta

tiem abiem uz sirds. Ja kāda pazīstamā vai kaimiņiene iežēlo-

jās: «Vai! Andra māt, cik tev grūtuma ar dēliem!», tad Andra

māte ikreiz cieti, gandrīz vienaldzīgi mēdza atbildēt: «Nu, ko

tur darīt? Viss dieva likts!» Ar to tad ari tālākām sarunām

par šo lietu bija gals.
Bet nu kādus vārdus par Andra māti un Andra tēvu pašu!
No Andra mātes krustmātes jau dabūju dzirdēt, ka Andra

tēvs ar māti kā tuvi radi precējušies un ka Andra mātei dus-

mīga sirds. Viņas dusmīgo sirdi es daudzreiz dabūju redzēt,

īpaši viņas dusmīgās acis, no kurām tad metās bail. Dzirdēju
runājam, ka tai esot acis kā raudavai — Andra mātei arī bija
gandrīz sarkani brūnas acis — un šīs acis esot nenovēlīgas,

skaudīgas. Bet, lai nu ļaudis Andra māti teica dusmīgu, to-

mēr ar Andra tēvu nedzirdēju viņas nekad baramies. Jā, reiz

tikai! Un, lūk, tādēļ: Pūces suns, kas nebija mazāk ķildīgs

un plēsīgs par savu saimnieku, bija sakodis Andra mātes si-

vēnu, tā ka nevarēja zināt, vai tas vēl būs dzīvotājs. Žēlabās

vienīgā sivēna dēļ Andra māte nezināja, ko darīt. Tā skubi-

nāja, lai Andra tēvs ejot no Pūces prasīt atlīdzības. To Andra

tēvs gan arī darīja, bet Pūce negribēja no atlīdzības ne zināt:

ja gribot ko dabūt, lai sūdzot pie tiesas. Andra māte nu pa-

stāvēja, lai tūliņ ar uzdodot Pūci pie tiesas. Bet Andra tēvs
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vilcinājās, teikdams, ka esot papriekš jānogaida, kas zin, var-

būt sivēns atveseļošoties, un kurš tad ar Pūci gribot iesākt?

Tad es ar redzēju Andra mātes raudavas acis, tik dusmīgi

ļaunas, un dzirdēju balsi tik ārprātīgi niknu, ka bail bija,

viņu uzskatot. Aizsmakusi tā kliedza uz Andra tēvu: «Tu, tu!

Tu ļausies, lai otrs tev kreklu novelk no muguras! .. . Pliks

skriesi pa pasauli! ... Lai tik ņem vien, tev jau zelta kalni!
.. .

Lai sūc, lai spiež tevi! . .
.

Pats tu lej asins sviedrus, par velti... priekš otra! Lai

tevi min kājām ...
tu nepīksti! .. .» Andra mātei balsī bija

tāds niknums un vārdos atskanēja tādas dvēseles mokas, tāds

aizkaitinājums, tāds apspiesta cilvēka skarbums, —ka visa

viņas grūtuma nomāktā sirds pārplūda, nevis kā skaidrs

strautiņš, bet kā pavasari šņācoša garšas upe, gāzdamas par

siekstām un krācēm, saviļņota, sajukusi, barga, visu, kas ceļā,
izārdīt gribēdama . ..

Citādi pret Andra tēvu viņa bija klusa, mēreni cieta, —

šī reize bij vienīgā, kur viņu tādu pret vīru redzēju, — bet

pret svešiem, kas vien viņai kaut ko pāri darīja, viņa rādījās
skarba, barga; — šai ziņā pavisam otrāda par savu vīru, kas,

to pašu nastu nesdams, bija lēns un panesīgs pret citiem.

Vēlāk tik, gados nācis, Andra mātes dabu varēju vairāk

izprast. Tad dabūju arī skaidrāku ziņu par Andra tēva un

Andra mātes precēšanos.
Andra tēvs bija saimnieku cilts atzaris. Avotiņu sakne jau

sendienām dzīvoja Upmaļos. Turpat arī Andra tēva tēvs jau
klausības laikos bija par saimnieku. Šim bija trīs dēli, no

kuriem Andra tēvs, Pēteris, bija tas jaunākais. Vecais Upma-
lis bija vīrs, kam tolaik bija svars muižā un pagastā. Tādēļ

viņa vārdi arī nebija turami par tukšu lielību, kad tas teica,

ka lūkošot visus trīs dēlus iegriezt valstī par saimniekiem.

Vecākajam, Andrim, piekrita Upmaļi, — vidējam, Tenim, jau
bija ciems salūkots, tie bija Vasaraudži, tik vien Pēteris kā

jaunākais bija tukšā.

Bet tēvs bija solījies, ka ari Pētera neatstāšot bez ciema,

lūkošot tik kā varēdams. Šo solījumos tēvs ar gan laikam būtu

izdarījis, ja tik vien Pētera precēšanās nebūtu gadījusies

starpā. Upmaļiem bija tuvēji radi, kas dzīvoja Silgaiļos par

kalpiem. Tie bija Andra tēvam mātes radi Ežiņi. Tomēr, kaut

gan bija tuvēji radi, Upmaļiem un Ežiņiem bija iesakņojies
naids. Šis jau pastāvošais radu ienaids palika ar to jo
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lielāks, ka Upmala Pēteris bij uzdomājis Ežiņa Ilzi precēt. Ve-

cais Upmalis aiz dusmām nezināja, ko darīt, kad Pēteris no

sava nodoma negribēja atlaisties. Gan tēvs pārmeta dēlam

tuvējo radu būšanu, jo Pēteris stāvēja otrā un Ilze trešā

augumā, gan Ežiņa kalpu kārtu, gan veco ienaidu, bet Pēte-

ris negribēja no citādām domām ne dzirdēt. Nu tēvs no ciema

lūkošanas Pēterim pavisam atstājās, teikdamies to pat no

mājas izdzīt, ja darīšot pēc sava, ne pēc šī prāta. Kamēr šī

acis platas, tikām tādas domas lai metot pie malas. Bet lieta

griezās ar to pavisam citās sliedēs, kad Pētera tēvs, vecais

Upmalis, nomira. No vecākiem nu neviena liedzēja vairs ne-

bija, jo Ežiņi no savas puses tam nepretojās un māte Pēterim

jau iepriekš tēva bija mirusi. Gan brāļi un tēva radi no saim-

niekiem izliedzās, bet bija paredzams, ka Pēteris arvien savu

nodomu izvedīs galā. Bet nu uzkrita jauna liksta. Pēterim no

ciema nebija vairs ko domāt, bija diezgan ko bēdāties, kā lai

tiktu vaļā «no zaldātiem». Bēgt toreiz nebija nekāda sveša

lieta. Arī Andra tēvs kopā ar Silgaiļos dzīvojošo Matveju,
uzvārdā Grumbu, šādā kārtā mēģināja glābties, kamēr ķera-
mais laiks pāriet; bet ne vienam, ne otram neizdevās. Abus

noķēra. Matveju, kā kalpa puisi, nodeva, bet Andra tēvs iz-

glābās, izgādādams par tēva mantas daļu, kas tam nācās no

Upmaļiem, sev vietnieku. Bez tēva mantas palicis, Andra tēvs

nekad vairs nevarēja cerēt nākt pie ciema. Bija jāpaliek par

kalpu, Ilzi nu tas apprecēja, lai gan daudzi teica, ka mācītājs
to tik tuviem radiem neatļaušot. Bet, kad nu tomēr bija atļā-
vis, tad visi teica, ka tas vecā Upmala brāļa, Andra tēva tē-

vabrāļa darbs, kas toreiz bijis pērminderos. Redzēdami, ka

Andra tēvs tak savu nodomu izdarījis, Avotiņu cilts piederī-

gie apmierinājās, kaut gan Ilzei ilgāku laiku bija jāsajūt, ka

tā zemāka dzimuma. Tāda radu lepnība un nemīlestība pret
Andra māti sacēla viņas sirdī rūgtumu. Viņa sajuta, ka tā no

vīra radiem atstāta, ka tā viņiem svešiniece. Ar laiku šis rūg-
tums gan mazinājās, bet nu pienāca jauns klāt. Redzot, ka

bērni tai abi gaudeņi, Andra mātei cēlās rūgtums arī pret

likteni, rūgtums pret visām mātēm, kas laimīgākas kā viņa,
beidzot rūgtums pret visiem tiem, kam dienišķas maizes dēj
nebija jālej tik sūri sviedri, nebija jādzīvo vienās raizēs, vie-

nās pūlēs kā viņai.
To apdomājot, man bija saprotams, kādēļ Andra mātei šis

sirdī nestais rūgtums izvira vārdos, ja kāds turīgāks vai no
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viņas pašas par laimīgāku turēts aizskāra viņas sirdi vai nu

ar vārdiem, vai pāridarījumiem. Tādēļ man bija saprotams,
kāpēc ļaudis Andra māti teica meitā bijušu daudz mīlīgāku,

saticīgāku nekā sievā.

Bet pavisam savādāk bija ar Andra tēvu. Ne viņš kurnēja,
ne žēlojās par savu likteni, lai gan nebūt nav jādomā, ka viņš
neatskārta un nenosvēra, kāds jūgs viņam pasaulē. Radi, kas

viņam jaunībā diezgan rūgtuma darījuši, viņam bija .mīļi.
Nekad viņš neieņēma sirdī skaudības, ka tie turīgāki, īabāk

pārtikuši nekā viņš, ka tiem savs drošs pajumts un viņam
ne vietiņas, kur nolikt galvu zem savas paspārnes. Viņš
priecājās, kad radiem, īpaši brāļudēliem, kam visiem bija tēvu

gādātas vietas, dzirdēja labi klājamies. Nereti Andra tēvu

dzirdēja sakām: «Tad ta Upmaļiem šogad kvieši! Kas par li-

niem un miežiem šovasar Vasaraudzim!» Ja tad vēl no ra-

diem kāds Andra tēvam no rudens svētības šo vai to atmeta,
tad viņa mute pārplūda no radu slavas. Viņam, kā skaidri

varēja redzēt, nebija nekāda rūgtuma vairs pret radiem.

Arī radi likās tagad ciešākām saitēm vienoti pie Andra

tēva, visvairāk aiz līdzcietības par viņa gaudeņiem dēliem.

Par vecuma dienām runājot, Andra tēvs arvien savu cerību

dibināja uz radiem: «Vai tad nu tiešām radi man liks badā

nomirt? Tak laikam apžēlosies un dos kaktiņu, kur nomirt!»

Jā, Andra tēvs stipri cerēja uz saviem «bagātiem radiem».

Tādā nupat aprakstītā gaitā bija Andra tēvam daudz gadu

pagājuši, nesdami tās pašas raizes, tās pašas bēdas. Bet pie-
peši viņam uzkrita jauns sitiens.

Krītamā vaina beidzamā laikā Jēcim uznāca arvien biežāk

un biežāk, tā ka Vaskis sāka žēloties, ka šim piepalīga no

viņa neesot nekāda, esot tik vairāk bēdas un sliktuma, jo mā-

jās, kur šim jāstrādājot, daudzi no tā bīstoties un negribot
šo tāda burša dēļ vairs ņemt par skrodeļi. Labāk lai ņemot
Jēci paši mājā atpakaļ.

Var būt, ka Andra tēvs ar māti Jēci arī būtu ņēmuši no

Vaska nost, var būt, ka Vaski arī būtu pierunājuši, lai par
lielāku piemaksu to patura vēl pie sevis, bet nebija vairs ne

šis, ne tas jādara:
Jēcis nomira!

Un te atkal paspīd no bērnības man gaiša atmiņa. Redzu

it dzīvi, ka Jēča melnais zārks stāv piedarbā. Sabraukuši uz

bērēm Andra tēvam visi «bagātie radi», tā ka pagalms pilns
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zirgu. Upmala saimnieka dēls, vienu vecumu ar mani, vadā

mani ap zirgiem un vāģiem, skaitīdams, cik dzelzasu, cik kok-

asu vāģu, un rāda man Vasaraudža nesen iemīto zirgu, kas

nevaldāms grib sētai vai stabu izgāzt, pie kā tas piesiets.
Tad stāsta, ka šā tēvs un citi Andra tēva saimnieku radi no-

runājuši visi braukt Jēča bērēs, lai nesacītu, ka šie lepni un

negribot no zemākiem vairs nekā zināt.

Ņēmuši visi tāpat ar ēdamo un dzeramo līdz. Sā tēvs un

visi trīs krusttēvi kopā devuši divas mucas alus, ko ēst un

dzert. Visi teikuši, ka bēres būšot Jēcim kā saimniekam. Sā

māte nupat stāstījusi, ka bērenieku trīs galdi bijuši pilni un

ceturtais pusē. Tad no zirgiem un vāģiem ejam dārzā, kur,
kā jau laikam vasarā, bites dūc ap puķēm un ogulājiem. No

dārza tūliņ jāsteidzas uz piedarbu, kur Jēci pašulaik sāk iz-

dziedāt. Pats Andra tēvs, Andra māte un Andris raud gauži

gauži...
Kad nodziedāts un norunāts, zārku ieceļ vāģos un tad

gara gara rinda izbrauc pa vārtiem, kur eglītes nostādītas,
lēniem soļiem uz kapsētu ...

Pēc bērēm Andra tēvs tik kluss, tik domās nogrimis, ka

tam priekš manis neliekas vairs būt ne acu, ne prāta. Pats

viņš vairs manis nemeklē, ja es viņa nemeklēju. Un es arī

saprotu, kādēļ Andra tēvs tāds.

Tāpat Andra māte nevar beigt žēloties un raudāt pēc
Jēča. Lāgiem tā kā izmisusi kliedz un žņaudza rokas. Gan

vecā mātesmāsa viņu mierina, ka dievs labi darījis, tādu vār-

guli no pasaules atņemdams, bet Andra māte neļaujas ieprie-
cināties. -

Tomēr laikam brīnišķs dziedināšanas spēks. Gan mēs, no

bēdām un sirdēstiem satriekti, domājam, ka nekad mums ne-

atnāks vairs brītiņš, kur smiesim, kur baudīsim līksmību, kur,

vismazāk, miers kā dārgs viesis ienāks mūsu sirdī, tomēr

laiks mums atnes to, ko paši vairs necerējām. Viņš dziedē

gan gausi, nemanāmi, — bet droši. Labi zinām, ka no savām

bēdām netiksim atraisīti jau rītu vai parītu, tomēr, ar

laiku, ar laiku gan. Uzskati koku, ko cirvja zobs dziļi

ievainojis! Lielo robu redzēdams, tu domā, ka mūžam tas

vairs neaizaugs, bet pagaidi vien laika, miza tak pamazām

viņu aizsegs, lai arī kokā pašā vecā vaina vēl būtu sajūtama.
Tomēr ļaužu acīm tā apslēpta. Redzi — laiks tak bija tas

dziedinātājs!
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Arī pie Andra tēva un Andra mātes laiks rādīja savu dzie-

dinātāja spēku. Gan šī dziedināšana nenāca piepeši, — tāpat
kā no grūtas gultas uzcēlies vājnieks neatspirgst ātri, bet

lēni, gausi, pamazām; lāgiem pat tam uznāk brīži, kur vecas

sāpes liekas no jauna sākušās, — tomēr nākt viņa nāca. Pa-

mazām, pamazām žēlabas vārdos aprima, lai arī sirdī tās

atstāja robu.

Nākošā pavasarī atbraucis no kapsētas, kur bija Jēkaba

kapam velēnu uzlikt, Andra tēvs atminējās bēru dienas: «Bet

bija gan Jēcim bēres! Kā jau radi teica, gluži kā saimniekam.

Un atrauties neviens no maniem radiem neatrāvās, nākt nāca

visi, kurus tik vien biju lūdzis. Un visi teica: negādā tu pats
no sevis nekā, neputinies mūsu dēļ pavisam laukā, gan mēs

paši par bērēm zināsim. Vai tur ēdiens, vai dzēriens — nav

tava, bet mūsu bēda. Esi tik gluži mierīgs, mēs nenāksim

tukšā. Vasaras laiks, kur tu ņemsi, ko godu vīkšt? Un radi

man bija pie vārda. Tāpat darīja arī Ilzes radi, vai tad nu

nezināms, kāda mūsu dzīve? Un, lūk, kāda rinda bija bēri-

nieku! Andris izskaitījis divdesmit zirgu! Un pilnības ar bē-

rēs bija diezgan, ne tiem trūka ēdiena, ne dzēriena. Tik otrā

dienā ap vakaru radi vēl sāka šķirties. Kur kalpa vīram tādas

bēres var nākt? Bet paldies dievam, man jau vēl radi... Jē-

cis lai nu guļ mierā, velēnas apliku mīkstu mīkstās, kaps drīz

apzaļos. Silgaiļu radu māsa Anna teicās uzstādīšot kapam vēl

puķes, apkopšot, aplaistīšot, jo kapsēta šai tuvumā ... Lai nu

guļ izvārdzies, tāpat mums visiem reiz pienāks stundiņa ...»

Pēc Jēča miršanas Andrejs no tēva un mātes tika mīlēts,

kā man šķita, ar divkāršu mīlestību.

Bij jādomā, ka vecāki to mīlestības daļu, ko tie Jēcim dzī-

vam rādījuši, tagad pielikuši Andrejam, kam šādas mīlestības

arī ļoti vajadzēja. Kas cits lai tad viņu, garā un miesā ne-

spēcīgu, koptu, uzturētu un sargātu no trūkuma un posta

dzīvē, kā tas nedz pazina, nedz atjēdza? Labi vēl viņam bija,
ka tēva un mātes acis, lai gan jau vecas, par viņu bija
nomodā.

Bet arī manis Andra tēvs neaizmirsa. No jauna viņš sāka

ar mani nodoties, ciklīdz no žēlabām atspirga. Viņam, un tā-

pat arī Andra mātei pašai, patika un neapnika klausīties, kad

kaut ko no Jēča dzīves zināju pastāstīt. Dažkārt viņiem stās-

tīju otrreiz to pašu, ko tie jau reiz no manis dzirdējuši, bet
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brīnums, ka viņi arvien klausījās un klausījās! Ar to Andra

tēvs ar māti jutās pie manis tā pievilkti kā pie dēla ...
Bet drīz nāca dzīves vilnis, kas mani aiznesa tālu no An-

dra tēva. Tik pēc ilgākas laika starpas kāds cits vilnis mūs

atkal saveda kopā, bet šoreiz pavisam citādos dzīves ap-
stākļos ...

Nabadzība!

Cik grūtuma, sāpju, pazemošanas un apkaunēšanas, cik

moku un asaru neatskan šinī vienā pašā vārdā: naba-

dzība?!
...

Vai cilvēce saules mūžu nesīs šo smago nastu, kā jau
gadu tūkstošiem nesusi, vai varbūt viņai cerība ausīs, ka šī

pati nasta tak reiz tiks noņemta no viņas kamiešiem?
...

Bet nabagu nams!

Vai tas nav tuvāku mīlestības zīme? Vai tas tiešām nelie-

cina no kristīgas mīlestības, kas izsalkušus ēdina, izslāpušus

dzirdina, plikus ģērbj? ...
Kur citur lai šie atstātie, tukšie,

bezspēcīgie atrastu patversmi, ja ne nabagu namā? ...

Kādēļ no Andra tēva un Andra mātes norāvu runu uz na-

badzību un nabagu namu? To tūliņ teikšu.

Pēc labi garas gadu virknes atkūlos gandrīz nejauši dzim-

tenē, jo tā jau man jāsauc vieta, kur bērnu dienas pārlaidis.
Bet drīz ceļš mani veda atkal tālāk. Bija pavasara laiks, pati
Jura diena. Ceļi, vai lielie, vai mazie, visi izrūguši, dubļaini
un grumbaini. Pabraukšana pa tādiem grūta un nemīlīga.

Negribēdams vāģos kratīties un zirgam vilkšanu ar savu

svaru apgrūtināt, atdevu savam līdzbraucējam grožus un pats
sāku iet kāju ceļu no savas bērnu gadu mājas uz lielceļu. Sis

celiņš izgāja it taisni gar pļavmalu, birzi un valsts nabagu

māju uz Sauso krogu, kur man ar ceļa biedri bija norunāts

sastapties. Ejot nesatiku neviena cilvēka, teka bija tukša un

vientulīga, lai gan šodien bija Jura diena un cilvēku mīšanās

pa visiem ceļiem un celiņiem. Biju jau iegājis birzī, aiz kuras

tūliņ nabagu māja atradās. Un šī nabagu māja modināja,

lūk, man minētās domas par viņu pašu un viņā mītošu

nabadzību.

Laiks apmācās. Krusas debess aizklāja sauli un gāzās ar

vēju zemē. Graudi, lieli kā balti zirņi, krita grabēdami uz
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izgājušā gada sausajām lapām — arī lietus pilieni jaucās
krusai pa vidu, un domas man izklīda. Nu tik mētelim apkakli

augšā un galvu ieraut tajā iekšā, — lai lietus un krusa trako,
cik patīk! Tā pagāju kādu gabaliņu pa birzi, lietus un krusa

pamazām atlaidās, tā ka vaigiem vairs nebija jābīstas no kru-

sas asajiem sitieniem. Drīz viss atkal bija pārgājis.
Putnu dziesmas atskanēja no jauna. Visa birzs trīcēja no

dažādām balsīm. Tomēr šo balsu kopdziesmai trūka vēl tās

pilnības, tā dziesmu kupluma, kāds par piemēru birzī ap va-

saras svētkiem, kad viss meža orķestris pilnā skaitā sapul-

cējies.
Sim brīžam birzī bija tik vien tie dziedātāji, kam siltais

ziemas apģērbs mugurā, kā arī tie, kam derīgi uzvalki pār-

ejamam laikam no ziemas uz vasaru, jāsaka, kam iegādāti

pavasara uzvalki, ar vārdu, basisti un tenoristi, arī dažas

zemā alta dziedātājas. Bet vēl bija jāgaida siltāka laika, līdz

varētu atnākt vārīgās, smalkās, vieglās vasaras drānās ģēr-
bušās soprana dziedātājas un it īpaši visā pasaulē izslavētā

solo dziedātāja lakstīgala. Kā jau teicu, tādas dziesmu pil-
nības, tāda dziesmu kupluma gan tagad birzī vēl nebija, to-

mēr arī tie paši «spēki», kas jau bija klāt, darīja, ko spēja, lai

klausītāja ausis patīkami pamielotu. Un sirds, kam vien vēl

pavasara nākšana mīļa, kam pavasaris un rudens vēl nav

viena alga, tā jutās pacelta un ielīksmota arī ar šām pirma-
jām pavasara balsīm, ar šiem pirmajiem pavasara sveicie-

niem.

Varēju jau būt nogājis birzij ap vidu, kad sev netālu

priekšā izdzirdu cilvēka balsi. Paliku stāvot un klausījos. Un

nu dzirdēju it skaidri runājam, tā ka pat varēju saprast pē-
dīgi teiktos vārdus:

«Pēter, nu jau krusa sen pārgājusi, iesim atkal uz

priekšu.»
Un otra balss tūliņ atņēma:
«Gan, gan, Ilz! atpūtīsimies vēl drusku!»

Tuvāk piegājis, ieraudzīju divus vecīšus, vīrieti un sievieti,

sēžam kāju celiņa malā zem kuplas egles, kur tie, kā pro-

tams, no krusas un lietus bija meklējuši patvēruma. Brīnums!

viņu balsis man likās tik pazīstamas, tik ļoti pazīstamas, ka

pat nakts vidū būtu atminējis, kas paši tie runātāji. Vai tie

tik nebija Andra tēvs ar Andra māti? Bet kā tad viņi še ceļā

uz nabagu māju?
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Pašulaik esmu vecīšiem klāt — un tiešām! Pazīstu. Tie

abi Andra tēvs ar Andra māti. Bet kā novecojuši, kā salīkuši!

Gan tikai pāra desmit gadu, vislielākais ja tik daudz, pagā-

juši no mūsu šķiršanās, bet tagad, kā viss pārvērties! Vai to

kāds varēja paredzēt, ka mums tā reiz būs jāsastopas?..^

Biju patlaban eglei piegājis klāt, kad abi sēdētāji, mani

ieraudzījuši, uzcēlās un skatījās manī it kā iztrūkušies.

«Labdien, Andra tēv ar Andra māti!» es bildināju.

«Labdien, labdien!» abi atņēma vecuma vājām balsīm un

4)rinodamies skatījās manī tādām acīm, kādām pa laikam ska-

tās svešiniekā, kas mums pilnīgi svešs vai kura vārda un

vaiga nevaram atminēties, bet kurš gan mūs tūliņ pazinjs.
«Kur tad nu abi tā iedami?» es jautāju.

Vecīši, arvien vēl brīnodamies un kā iztrūkušies, skatī-

jās manī.

«Laikam manis vairs nepazīstiet?» es atkal jautāju.
«Kas nu var zināt. . . nevaram izprast...» Andra tēvs

teica.

Es saucu savu vārdu.
«Ak tad tu, dēliņ! Vai, vai! Kas to būtu domājis! ... Cik

liels izaudzis!» Andra tēvs gandrīz reizē ar Andra māti iz-

saucās.

«Es gan, es pats, Andra tēv!»

«Bet kur nu tie gadi, — ak, toreiz biji vēl puika .. . kas

tad nu vairs lai pazīst...» Andra tēvs teica.

«Un palūk, kāds nu liels izaudzis!» Andra māte

atkal teica.

Šinīs īsos vārdos, ko abi vecīši uz manis runāja, atskanēja
tik daudz prieka, tik daudz sirsnības, cik vien var atskanēt

tēva un mātes balsī, kas pēc ilgiem svešumā pavadītiem ga-
diem pārnākušo dēlu apsveic dzimtenē. Kā saulīte pārlaidās

pār viņu grumbainajiem, sirmajiem vaigiem. Un nu abi man

spiedās klāt kā pie veca, mīļa pazīstama, jāsaka, kā pie mīļa
dēla. Un tas pats satikšanās prieka spožums kavējās uz viņu

vaigiem kā noejošās saules blāzma gāršā ap torņaino egļu

sirmajām galotnēm. Bet sarkanā kvēle izdziest, un galotnes
tinas krēslā un naktī, — viss drūmīgs un tumšs!...

Arī Andra tēva un Andra mātes ģīmjiem nozuda pirmējie
prieka stari, kad atkal jautāju kā pirmāk:

«Bet kur tad nu abi iedami?»
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Atbilde nāca gausi. Likās, it kā vaicātie gribētu papriekš
smelties spēka, ko izteikt smago vārdu, kas viņiem kā slogs
spieda krūtis. Un acis, vecās, izsīkušās, gandrīz neredzīgās
acis, skatījās manī kā ar sāpēm un žēlumu, kā līdzcietības

lūgdamās, it kā gribēdamas skatieniem to izteikt, ko mēle ne-

spēja. Viss pirmītējais satikšanās prieks no seja bija aizbē-

dzis, tik grumbas, dziļas un asas kā likteņa bargie raksti, un

trīcošās, vecās galvas, un ķeģīši abiem rokās, — tie izteica

manam jautājumam jau agrāk atbildi nekā pats Andra tēvs

ar Andra māti.

Es iztrūkos, jo nu visu nopratu. Kā nazis man dūrās sirdī.

Kur citur vecīši gāja, ja ne uz nabagu māju? To pašu apstip-

rināja man arī Andra tēva vārdi:

«Kur citur, dēliņ, kā uz nabagu māju?»
«Vai, Andra tēv, cik tev ar māti vecumā grūti!»
«Ko lai dara, dēls, citur neviens neņem pretī!»
Andra tēvs man atteica, saukdams šoreiz mani par dēlu,

laikam domādams, ka «dēliņa» vārds pieaugušam vairs ne-

piekrīt, lai gan man bērnu dienu atmiņu dēļ pēdējais būtu

mīļāks par svešāk skanošo «dēlu».

«Spēka jau tev, tik vecam, ar vairs nav, ko strādāt,» es

teicu.

«Spēka gadi, dēls, pagājuši. .. vakars klāt... nekā

vairs
...

maizes devēja neviena! ...»
«Un tad nu abi uz nabagu māju? ... vai, Andra tēv,

vai! ...»

«Labi, dēls, ka turpat vēl pajumte... vai tad nu tur ilgu
laiku? ~. gan dieviņš drīz atsūtīs stundiņu! ...»

«Bet vai tad radi jums abiem? ...»

«Ko nu radi!» Andra māte krita man starpā, «Andra vēl

neņem pretī, kas daudzmaz var kustēt, ne tad nu mūs, vecus

praulus! ... Kurš tad gan nabagus sev ņems uz kakla? ...»
«Ko nu, māt, uz radiem sirdīties! Pateic vēl dievam, ka tie

paši radi tev nabagu māju izgādāja. Nebūtu vēl tādu radu,
diezin kur tad galētos ...»

«Nu, kur tad mūs dzītu, mežā laikam pie vilkiem?» Andra

māte atrunāja.
«Pateic dievam, ka mežā vēl tevis nedzen, bet dod maizi

un siltumu pie citiem cilvēkiem,» Andra tēvs atteica pretī.
«Nebūtu radi tev palīdzējuši. ..»
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«Tu vienādi ar saviem radiem!» Andra māte vai jau ar

dusmām atteica: «Kādu labu tad tie radi tev iedeva? Andris

jau trešu gadu pie svešiem gandrīz par vēderu... Lūdzies tu,
cik gribi, radi ne ausu nepaceļ, nosaka tik «slikti jau, māt,

ir, bet mēs ar nekā nevaram palīdzēt», un tad ej atkal pie
otra durvīm, — tur saka to pašu ... Liekam, svešam tad la-

bāka sirds nekā radiem ...»

«Tu atkal radus paļāji! Saki, vai tad tu ņemtu tādus vecus

krāmus savā pajumtē, ja tu būtu radu vietā? Kurus tu ņemtu,
Vasaraudžus vai Upmaļus, vai Smiltājus? ... Nezin kā tad

būtu?! Un radiem pašiem visiem bērnu pulciņi, diezgan to

pašu ko kopt... Labi, ka to pašu nabagu māju no pagasta

izgādāja ...
teicās vēl tepat šo to atmest no pavalgas vai

putraimiem ...»

«Gaidi vien, gaidi! kad nav tik kā dzenim jāknābj kokā.

Cik no tās pašas pagasta klēts būs, tik bus... uz ra-

diem skatīdamies, vari nomirt badā ...»

«Ko nu, Ilz, tā runā! Vai radi mums sliktie? Vai nebija
Jēcim bēres kā saimnieka dēlam?

...
Teicās arī mums abiem

iztaisīt tādas pašas... Nebēdā tu par radiem, aizvedīs ar

godu uz kapiem, lai vakars pienācis kad trūkumā. Šķūtnieka
zirga nejūgs mūsu zārkam priekšā .. .

aizvedīs paši, kā jau
laikam radabrāli vai radamāsu. Kauna dēļ radi nedarīs ci-

tādi ... tur tu nesaki ne vārda!»

«Ko nu, Pēter, ar tevi par radiem iesākt! Tev jau viņi vai

nezin kas ... Bet nu iesim, Silgaiļu Ādams jau gaidīs pie
nabagmājas ar mūsu grabažām.»

«lesim, iesim! diezgan jau pa krusas laiku zem egles at-

pūtušies ..: jāiet atkal uz priekšu... Bet kājas gan vecas,

neklausa vairs
...

no visa var manīt, ka vakars klāt,» Andra

tēvs atteica Andra mātei.

Un tiešām! Abiem vecīšiem vakars bija klāt. Apskatīju
Andra tēvu. Cik vecs un līks palicis par tiem pāra desmit ga-
diem! Nu jau tam droši gadi trīs četri astotā desmitā. Galviņa
balta kā ābele pavasara ziedos, tik vien ar to starpību, ka

ābele ziedonī un šī galviņa ziemas priekšvakarā. Aiz vecuma

tā jau stipri trīs, tāpat kā stiegrainās rokas, kurās baltais ķe-

ģītis. Acis pierē gan dziļi iekritušās, tomēr vēl nav zaudēju-
šas sava agrākā laipnā skata, viņās vēl atspīd it kā pavasara

mīlīgie stari, kaut arī visā citā sejā rudens bargās zīmes. Jo

vairāk šais acīs skaties, jo mīļākas viņas tev rādās.
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Cik viņās panesības, lēnības, pieticības un miera! Nekad

gan viņas nav nikni raudzījušās uz pasauli, uz cilvēkiem, lai

pašam arī nezin cik grūti bijis. Bet kājas, tās gan vairs ne-

klausa, velkas vien gar zemi, spēka nav vairs viņu cilāt, un,

jādomā, gabals jau labs šodien viņiem noiets.

Un Andra māte. Vecējusi arī viņa. Galviņa arī viņai balta,
kaut gan tai vēl daudzmaz sirmuma. Arī viņai jau pāri par

sešdesmitiem, nespēcīga un izkaltusi arī viņa, tik vien ģīmja
vaibsti viņai asāki, acu skati stingrāki, cietāki. Gan vecums

viņas spēku salauzis, gan pasaule un liktenis viņai sirdi mā-

kuši, tomēr gars viņai vēl spēcīgs. Viņai nav lokanās kārkla

dabas, viņai prāts celties pret visu cilvēku un pasaules varu

un tos griezt pēc savas gribas. Bet nu, kad viņa tā neiespēj,
tad labāk viņa ļaujas, ka tai sirdi lauž gabalu pa gabalam, —

tomēr liekties neliecas. Viņa labāk no tiem ņemtu nāvi nekā

žēlastības maizi. Caur tādu prātu viņa cieš divkārt, — dziļāk
un sāpīgāk nekā lēnprātīgais Andra tēvs.

Liekas, ka viņa miesā daudz vājāka, gurdāka nekā par

viņu daudz vecākais vīrs, tikai jādomā, ka viņas cietais gars

ir tas, kas to vēl uztur un velk uz priekšu. Trīs arī Andra mā-

tei galva un ķeģītis rokā, velkas kājas ari viņai — tomēr uz

priekšu jāiet abiem.

Es, kā trešais ceļa biedris, eju līdzās pa šauro birzs celiņu
un klusu ciezdams domāju, jo arī mani līdzgājēji mierā no

runāšanas.

Kas Andra tēvs ar Andra māti bija par uzcītīgiem strād-

niekiem! Spēka ne vienam, ne otram priekš darba netrūka. To

droši zinu, rokas un kājas tiem tik ilgām kustēja, kamēr vien

tik jaudāja. Sava pelnījuma arī neviens gan rūpīgāk negla-

bāja kā viņi abi. Bet ko tur varēja aiztaupīt, kad jāģērbj pie-
audzis dēls, jāģērbjas pašiem ar — un spēks nevienam no

abiem neaug klāt, bet tik dilst vien nost?

Palīdzības no radu puses arī nekādas nebija, — kurš tad

lai ir tas ņēmējs? Radu jau nav mazums, bet par ko tad lai

Upmalis ņem, kad Vasaraudzis neņem? Un par ko tad Va-

saraudzim ņemt, kad Smiltājs neņem? Tas jau, lūk, tas posts,
ka ņēmēju tik daudz un ņemamo tik maz. Bet nabagu māja,
tā īsti piedienīga vieta, tā Andra tēvam ar Andra māti visde-

rīgākā. Te vecīši nevienam nav par nastu, ne brāļudēliem, ne

citiem radiem.
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Kas par starpību starp Jura dienu divdesmit gadu atpakaļ
un šo? Tad Andra tēvs ar māti vēl spēka gados, — tagad

nabagi no pagasta žēlastības.

It dzīvi man atkal tēlojas priekš acīm toreizējā Jura diena,
kad Andra tēvs atnāca, un līdz ar to visas atmiņas, kas sais-

tījās pie Andra tēva. Kā burvja spogulī atspīd gārša ar va-

kara blāzmā kvēlošām galotnēm, no līčiem plūst brīnišķā
smarža, tā reibina prātus, tā rāda man dīvainus skatus it kā

no citas pasaules, — viss pārvēršas kā teiksmā, kā pasakā ...

Un puķes, milzīgiem kātiem, pasakaini platām lapām un zie-

diem kā baznīcu zvaniem, izšaujas iz līčiem, kur zilie tauriņi
vakarā šūpojas; tās plaukst, zied, smaržo

...
viss kā brīnišķā

sapnī... Šis sapnis mani kā rietekļa spārniem aiznes prom

no pasaules, kurā naids, bēdas, trūkums, bads, sirds mokas

un dvēseles izmišana
...

Es pilnīgi izrauts no pasaules trok-

šņa, no viņas spiedīgā tvaika, — es citā pasaulē, kur miers,

zemes virsū nebaudīta laime, smarža, daiļums un pilnība ...

Tomēr, tas ir — tik sapnis! Lūk, man papriekš iet pasaules
dzīves ēnas puse, — tur drebošās galvas un rokas, tur salī-

kušie stāvi, tur nespēcīgās kājas un vientuļās, bārenīgās, lik-

teņa sitienu salauztās sirdis! Arī man šie gadi nav pagājuši
bez pēdām, bez sirdī atstātām zīmēm. Arī es mācījies cik ne-

cik pazīt gaismu un ēnu pasaulē, cilvēku dzīvē, — bet kas tas

pret to malku, kas šiem vecīšiem jābauda?

Gājām visi trīs klusu ciezdami.

Birzs viscaur izdvašo mitru gaisu, pildītu kā ar puvuma
tvaiku, — vēl visur ziemas ledainās saites, — tomēr urdziņās
un dūkstīs jau urdz un pukst jautrā pavasara dzīvība, tik vien

saule, visas dzīvības devēja, aizsegusies saltiem, pelēkiem
mākoņiem.

Bijām pagājuši gandrīz līdz pašam birzs galam. Varēja
jau manīt klajumu spīdam cauri. Nabagmāja vairs nebija
tālu. Domāju, ka vecīši, redzēdami ceļa galu tuvumā, sāks iet

daudzmaz žiglāk, jo gājuši bijām tik lēni, cik lēni vien var, —

bet vai nu aiz noguruma, vai arī aiz sirds grūtuma Andra

tēvs nopūzdamies nosēdās uz cintiņas un viņam līdzās Andra

māte. Bija jānosēžas arī man, lai gan prāts nesās iet uz

priekšu, bīstoties, ka līdzbraucējs manis jau negaida Sausajā.
«Bet kur tad nu Andris šogad?» es tagad pirmais iesāku

valodu.
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«Šogad Mežplēšos, pērn Dzirņos, nu jau trešs gads, ka-

mēr pie svešiem vien,» Andra tēvs atteica.

«Ko lai dara? Radi jau arī vairs neņēma pretī,» Andra

māte sacīja, «Mežplēšos šogad gandrīz par vēderu... labi,
ka vēl tā ņēma.»

«Jums jau gan Andris nekā nevar palīdzēt?» es teicu.

«Ko nu palīdzēt!» Andra māte atbildēja, «vai tad ilgais
gabals būs, kamēr nāks mums pakaļ uz nabagmāju?»

«Gan jau radi izgādās arī viņam nabagmāju,» Andra

tēvs teica.

«Tu atkal ar saviem radiem!» Andra māte atteica.

«Nu, kā tad ne? Ja man nebūtu tik laba pulka radinieku,

gan brāļadēlu, gan citu vietnieku pulkā, tad valsts vecis vis

manis vēl nelaistu nabagu mājā un nedotu nekādas palīdzības
no magaziņas, bet radi, lūk, izgādāja visu, — badu tak ne-

būs jāmirst, arī dārziņu vēl ierādīšot...»

«Gan jau redzēsim, — bet nu iesim, ka tiekam reiz galā,»
Andra māte teica skubinādamās. Pēc brītiņa it kā negribē-
dams ari Andra tēvs piecēlās, un nu sākām atkal iet. Drīz

bijām no birzs laukā, kur nabagmāju par gabaliņu varēja re-

dzēt. Saule, visu laiku aizslēpusies aiz mākoņiem, tagad iz-

klāja savus starus kā spīdošu palagu pār laukiem, birzi un

nabagmāju, it kā gribēdama apgaismot tumšo teku, kas

abiem vecīšiem tagad staigājama. Vai gan šī pati saules

gaismā spīdoti māja nebija tā pati sēta, no kuras tautas

dziesma teic:

Gan pazinu to sētiņu,
Kur ir daudzi bārenīšu:

Sētmalīši notekāti

Basajām kājiņām ...

Tumsā gāju, neredzēju,

Kājām ceļa neredzēj.

Un, lai Andra tēvs ar Andra māti šo tumšo ceļu saredzētu,

tad, kā jau teicu, saulīte to apgaismoja, izvilinādama arī pa-

šus «bārenīšus un bārenītes» ārā vai nu sildīties «sētmalītī»,
vai arī skatīties abos jaunos pienācējos, kuriem vezums ar

Silgaiļu zirgu jau stāvēja durvju priekšā. Pirmais, kas no

nabagmājas iedzīvotājiem Andra tēvam nāca pretī, bija šīs

mājas uzraugs un kārtībnieks, pensionēts atstavnieks Mat-

vejs, pavārdā Grumba. Andra tēvam Matvejs bija vecu vecais
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pazīstams un biedris, jo lasītājs tak atminēsies, ka tie abi

kopā bija mēģinājuši bēgt no zaldātiem. Kā jau zinām, abus

toreiz bija noķēruši, — no šī laika viņu ceļš vienam no otra

tālu atšķīrās: Matvejs nodienēja savus kara gadus divu ķei-
zeru laikā, Andra tēvs palika dzimtenē, līdz liktenis atkal

abus jaunības biedrus saveda kopā, kaut gan tagad citādos

apstākļos kā toreiz.

Matvejs (visi viņu sauca krustāmā vārdā) iznāca jau labu

gabalu Andra tēvam ar Andra māti pretī un apsveicinājās ar

tiem, īpaši ar pašu Andra tēvu, ļoti sirsnīgi. Pēc tam Matvejs
deva arī man labu dienu, kad bija no Andra tēva dabūjis zi-

nāt, kas es tāds esmu. Nabagmājas iedzīvotāji, no kuriem lie-

lākā daļa bija sievieši, Andra tēvam ar Andra māti visi bija

pazīstami. Visi bija iznākuši ārā saņemt jaunos ienācējus,
visi tādēļ arī ar reizi atņēma Andra tēva un Andra mātes lab-

dienas. Nabagu vidū arī stāvēja vēl ne visai vecais vīrietis,
klibu kāju un vienu neredzīgu aci. Andra tēvs ar to līdzcietīgi

sarunājās, apvaicādamies, cik ilgi esot, kamēr šim tā acs iz-

sāpējusi, un cik ilgi jau nabagmājā, vai vēl ko šujot ar vai

ne. Sapratu, ka tas bija skrodelis Vaskis, kas nelaimes un

darba devēju trūkuma dēļ kritis pagasta apgādībā. Matvejs
sāka gādāt par Andra tēva vezuma izcelšanu, teikdams tam

ierādīt labāko un siltāko kaktiņu visā mājā, gar pašu krāsni

savā «pusē», caur ko Andra tēvs tika pieskaitīts nevis naba-

giem, bet Matveja paša piederīgiem. Bīdamies, ka, ar Andra

tēvu gausi iedams un runādamies, neesmu nokavējies un ka

līdzbraucējs manis nepārgaidās, sāku no Andra tēva un

mātes atvadīties.

«Nu, ar dievu, dēls, ar dievu!» Andra tēvs teica ar

Andra māti.

«Lai dieviņš tev palīdz, jaunam, veselam!»

«Un jums abiem tāpat!» es atbildēju.
«Ko nu mums vairs, dēls, mēs jau veci, savu laiku nodzī-

vojuši, — mums jau lai dieviņš dod tepat nomirt, viegli,

mierīgi, — citur jau no šejienes vairs neaiziesim.»

«Kur nu citur vairs?» es runāju starpā.
«Tepat, dēls, tepat jānogaida vakara stundiņas, nu jau

vienīgais ceļš mums abiem tik uz kapiem. Bet to gan abi lū-

dzam, kad nu viens vai otrs mirstam, uz bērēm gan nāc, ne-

atraujies vis, neesi lepns pret mums, veciem cilvēkiem
...

Tu

jau mums biji tikpat kā dēls. Nāc gan, dēls, lai nu kur tev
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jādzīvo, — gan ziņu tev aizlaidīs, kas pakaļ paliks, vai tad

nu abi reizē nomirsim? gan radi tev ziņu aizgādās ...
Lai nu

dieviņš dotu mirt labāk ziemu ... vasaru ilgi nevar glabāt...
nezin, vai tu tad vari tik drīz tikt... bet ziemu tu gan

varētu .. .»

«To gan, dēls, izdari, nāc gan uz mūsu bērēm, vai nu Pē-

terim vai man!» tagad arī Andra māte lūdza mani savu ties.

«Ja jau nu maz vien varēšu, tad jau to izdarīšu,» es

solījos.
«Nu redz, nu redz! Tev vēl tā pati sirds, mūs tu vēl neesi

aizmirsis,» Andra tēvs teica.

«Neaizmirsīšu ar nekad!» es apņēmos.

«Nu, tad jau tu būsi!» vecīši priecīgi izsaucās, un pār viņu

vaigiem pārskrēja it kā saules gaisma.
«Gan lūkošu! ... Bet nu ar dievu, Andra tēv un Andra

māt!» es teicu, kādu mazumiņu pirmajam saujā ielikdams.

«Kam nu, dēls, tā?» viņš man atteica, «gan jau mums vēl

radi, badā jau nenomirsim. Bet paldies tev par to, lai dieviņš
tev palīdz.»

«Nu, ar dievu!»

«Ar dievu, dēls, ar dievu! nezin vai šai pasaulē vairs re-

dzamies?! ... staigā vesels! ...» abi man nosauca pakaļ.
Es sāku iet, noskatīdamies vēl, ka abi man tik tuvie vecīši

spēra pirmoreiz kāju pār nabagmājas slieksni. Ko sirds tad

abiem sacīja! — ■—

Saule aizbrida atkal aiz mākoņiem, aizsegdamās tumši,

cieši, it kā līdz pašam vakaram negribētu vairs rādīties. Arī

citi nabagmājas iedzīvotāji sagāja jaunajiem iedzīvotājiem no

pakaļas iekšā palīdzēt Andra tēvam nokopties un norīkoties.

Viņu vientulīgajā dzīvē ar abiem klātpienākušiem vecīšiem

tak radās daudzmaz pārvēršanās, līdz atkal sākās tā pati
vecā, ierastā dienu gaita ...

Vai visi šīs mājas iedzīvotāji nebija līdzināmi seklumā

uzskrējušiem kuģiem, kas te bez palīdzības lēnām izirst, sa-

drūp? . .. Vai arī viņi kuģinieki, kam kuģis bangās sašķēlies
un paši dzīvību tik ar mokām glābuši tukšā, vientulīgā salā,
no kuras ilgodamies gaida pārvedēja uz dzimteni, kur aug-

lība, pilnība, miers un laime? Un gaida, gaida ilgodamies,
bet braucējs vēl nerādās salas tuvumā, visapkārt tik bezga-

līga jūra un viļņu kaukšana
...

Vai ilgi vēl jācerē, jāgaida,
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jābaiļojas? ...
Vai apvāršņa malā it kā miglā neredz jau spī-

dam glābēja kuģa baltās buras?
...

Cik ilgi Andra tēvs še gan mitīs? Cik ilgi Andra māte?

Gan še pūliņa viņai būs diezgan, taisot vīram un dēlam ap-

ģērbu. Un Andra tēvs, ko tas darīs, jo bez darba viņš nerima?

Pa vasaru apkops savu mazo sakņu un tupinu dārziņu, pa

ziemu varbūt metīs tīklus. Bet acis pašam pavājas, vai gan

tīklam tāpēc neizlaidīsies, nepārmetīsies daudz acu?

Priecājos ļoti, ka uzraugs Grumba bija Andra tēvam

draugs, — lai nu tādēļ viņam nevarēja nākt nekāda palī-
dzība, — jo tās jau Andra tēvs gaidīja no radiem, tomēr viņš

varēja cerēt uz Matveja aizstāvēšanu pret citu mājas iemīt-

nieku pāridarījumiem, ja tādi atgadītos, kā arī varēja būt

drošs, ka Matvejs pats viņa ne ar pirkstu neaiztiks. Un Mat-

vejs kārtības un miera uzturēšanas ziņā bija dažreiz bargs un

bīstams. Šinī mājā viņš bija pilnīgs valdnieks, kas viņam ne-

padevās, tam ar pletni, kas vadzī. Pirmā laikā gan Matvejam
tik plaša brīvība nebija atvēlēta, bet, kad nabagi, īpaši sie-

vietes, ar savām ķildām un sūdzībām bieži apgrūtināja pa-

gasta priekšniekus, tad Matvejam šie pameta klusām ar acīm,
lai izlīdzina visu labāk pats vien. To Matvejs tūliņ saprata
un gādāja par disciplīnu, turēdams mājā par augstāko lietu

mieru un klusu ciešanu. Kā lai pie tā visa arī taisnība bied-

rotos, par to Matvejam bija mazāk bēdas. Dažreiz atlaida

sūdzētāju un sūdzēto ar to pašu maksu, — pietika tik, kad

mājā bija miers. Ja arī kaut kur kaktiņā slepenībā klusām

kāda asariņa par netaisnību noritēja, Matvejs tās neredzēja
un par to nebēdāja. Jo bargu to dzirdēja esošu tad, kad atnā-

cis mājā iedzēries. Tad mājā valdījis tas lielākais klusums.

Beigās pašai pagasta valdei bija jātic, ka Grumba uztur

brangu kārtību, jo nedzirdēja vairs sūdzību ne par uzraugu,
ne par nabagiem.

Tādu liecību par Grumbu vēl šai pašā Jura dienā dabūju

dzirdēt, kad nezin kā runa bij ienākusi par nabagmāju un vi-

ņas iedzīvotājiem. Bet par brītiņu man izdevās iepazīties pa-
šam tuvāk ar šo karavīru.

Patlaban kā biju atnācis Sausā krogā, kas, ja daudz, tad

versti bija no nabagmājas, bet sava līdzbraucēja tur vēl ne-

atradu priekšā. Apjautājies izdzirdu, ka neesot še vēl nemaz

redzēts. Nopratu, ka viņam laikam kāds kavēklis ceļā gadī-

jies. Man neatlika cita kā uz viņu gaidīt. Priekšpusē cilvēku
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bija daudz, tādēļ nogāju sānistabā, līdz paņemdams laika

kavēklim laikrakstu, ko te kā retu pazīstamu sastapu uz kro-

gojamā galda.
Kādu laiciņu lasījis, izdzirdu priekšpusē pazīstamu

balsi. Sāku klausīties, tiešām! — tas Grumba. Gribēdams ar

viņu vēl parunāties par Andra tēvu, izgāju es arī atpakaļ
priekšpusē. Tukšākā sienmali uz soliņa sēdēja Grumba un vi-

ņam līdzās Vaskis. Es abiem piegāju klāt. Mani uzskatījis,

Matvejs tā iesāka runāt:

«Redz nu, atsūtīju šo pēc šņabja, lai atnes mums, ko ar

veco Avotiņu uz satikšanos nodzert kādu glāzīti, — bet gaidi,
pagaidi, — Vaska ne jutin ...»

«Ko nu, Matvej, man jau, tu zini, kliba kāja, nevar nekur

paskriet.»
«Nu, būtu tu bijis dienestā, gan tevi tur izmācītu ar visu

klibo kāju.»
«Varbūt gan, Matvej ...»

«Ko, varbūt? Palūk, man jau turpat septiņdesmit, bet es

vēl uz nagiem un nodzeru savu čarku, ka tik bārda nospurkš!
E, ej atnes man pusstopu un mazo mēriņu!»

Vaskis aizkliboja uz stoiķu.

«Par ko nevedāt Andra tēva ar līdz?» es jautāju.
«Vai vecā Avotiņa, vai?»

«Kā tad?»

«Izvedos jau tiku tik daudz, bet kā nenāca, tā nenāca,

teicās no nākšanas piekusis un palika uz savas gultas sēdot.

Es atsūtīju Vaski ar buteli šurp, bet nevarēju sagaidīt un tā

nācu pats lūkot, kur palicis. Jāaiznes kāda lāse šņabja uz

māju, var būt, ka tur ko dzers, lai gan Avotiņš dzērājs nav

lielāks par gaili.»
«Bet ko viņš tur tagad sadarīs?»

«Vai Avotiņš? Teicās metīšot tīklus un nupat vasaru ap-

kops savu dārza gabaliņu ... Gan cilvēks savu laiku nodzīvos.

Bet vai nu gluži tāda dzīve būs kā man? Nebūtu toreiz, kad

mūs abus noķēra kā zaķus, meklējis vietnieka, bet nācis man

līdz karā, tak kas labāks būtu sadienēts nekā pagasta maize.

Kroņa būšana un pagasta būšana liela starpība ...»

«Bet radi tak, kā pats domā, viņam palīdzēs?»
«Par viņa radu palīdzību es nesolu ne petuka. Kas tie par

radiem? Pašu vēl tik daudz saimnieku, un tad nevienam nav

lieka kaktiņa, ko nodot vecīšiem; «staršiņš» jau (Matvejs
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sauca pagastvecāko par «staršiņu») tādēļ arī vecam Avoti-

ņam rūmes vēl negribēja dot nabagmājā, lai ņemot radi paši
pie sevis. Bet radi sasperas vietniekpulkā, sadzirda arī vēl

citus un nospriež Avotiņam nabagmāju. Labi, ka no kakla

nost. Lai nu dzīvo, — kamēr ...»

Grumba būtu vēl ko tālāk runājis, bet Vaskis jau ar

šņabja pusstopu un mēriņu bija klāt.

«Lūk še, Matvej, brandvīns.. . nevarēju drīzāk, cilvēku,

lūk, daudz pie stoikas! . .. Pusstopu arī, krodzinieks teica, lai

nesot rokā, vajagot.. .»

«Salej butelē!» Matvejs pavēlēja, «bet atnes papriekš «tūk-

turīt i».»

Vaskis atkal aizkliboja pēc «tukturīša» un tūliņ ar bija
atpakaļ. Grumba tagad pa «tukturīti» salēja sīvo butelē un

ielēja no buteles vienu mēru, līmetni pilnu, glāzītē un iemeta

to kā ogu mutē. Pēc tā, ģīmi un acis aiz dzēriena sīvuma iz-

šķobījis un izmirkšķījis itin kā vājnieks, kam jābauda rie-

bīgas zāles, Matvejs ielēja otru mēru glāzītē un, to man ga-
rām sniegdams, teica:

«Jūs jau «prastā» laikam nedzeriet, lai tad dzer Vaskis.»

«Paldies, Matvej!» Vaskis atteica, iztukšoja mēriņu, ne tik

pilnu kā pirmo, un, dzēriena stiprumam pietiekošu godu do-

dams, izšķobīja arī viņš savu ģīmi un samirkšķīja savas acis

tikpat cieši, jāsaka, vēl ciešāk nekā pirmāk Matvejs. Bet man

likās, ka Vaskis savilka ģīmi tiešām aiz sīvā stipruma, bet

Matvejs, kā likās, to darīja vairāk pieklājības dēļ pret mani,

svešāko, nekā aiz patiesas vajadzības.
Izdarījis visus šos čarkas pēcdarbus, Vaskis no svārku

kabatas izvilka viņam nezin kad pazīstamā iedotu siera ga-

balu, jau labi sakaltušu, un, mazāko pusi nogriezīs sev, lielāko

pasniedza Matvejam.
«A! tev laba zakuska ... Bet tad man jādzer vēl viens mē-

riņš.» Pie šiem vārdiem Matvejs ielēja sev no jauna glāzītē
un iemeta to tik pat žigli kā pirmo, bet tagad mazāk ģīmi sa-

vilkdams nekā pirmīt, — laikam Vaska iedotās «zakuskas»

dēļ. levērojamākais pie šī mēriņa tukšošanas bija tas, ka šo-

reiz tik Matvejs drusku nospurkšās un nobraucīja savas sir-

mās ūsas, un tad sāka krimst Vaska sieru. Nokodis kādus

kumosus, gribēja dot otru mēru arī Vaskim, bet šis aizrunā-

jās, ka esot diezgan ar to pašu vienu.

«Jums gan, Matvej, laba sirds pret saviem ļaudīm?»
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«Ir laba, bet pie reizes arī nav laba,» uzrunātais atbildēja:
«uznāk dusmas, un — pletnei darbs.»

«Bet vai tad kāds jūsu nebīstas?»

«Bīšanās dēļ tad jau to daru, bailība tak drusku katram

jādod, lai zin, ka priekšniekam jāklausa. Noķer jau nu pie
reizes arī dažs labs par tīri nieka vainu, dažreiz tik par to,

ka ielaidies ar vainīgo, — kā šis pats «vestes skrodelis» .. .»

(Grumba pasmējās un tad, pret Vaski pagriezies, teica.) «Nu,

diezgan tu savā laikā puiku pletnējis, diezgan bikstījis ar

olekti, reiz tak tev pašam ar jādod pabaudīt, kā ir uz paša

muguras ...
Vai gan Avotiņa Jēci tu atstāji sausā? Vai tev

grēka nebija — nabagam sist? Toreiz tev tas par to bija, ka

tu tak kādreiz būsi iesitis mana drauga dēlam,» Grumba teica,
it kā savu apziņu klusinādams un priecādamies, ka uzgājis
reiz iemeslu, kura dēļ Vaski varētu saukt par vainīgu.

Es paskatījos arī uz Vaska, man likās, it kā šis gribētu

Matvejam kaut ko atbildēt, laikam teikt: «Vai nu kāds bez

sitiena iemācīts amatā? Ne manis tā mācīja, ne es tā mā-

cīju,» bet vārds laikam aizspriedās līdz ar kumosu kaklā, un

viņa redzīgā labā acs pieskrēja pilna asaru. Man šī Vaska

klusu ciešana ķērās pie sirds. Arī Matvejam sirds laikam kaut

ko pārmeta. Gribēdams to nomierināt kā naktī uztrūkušos,

kunkstošu bērnu, viņš iesvieda trešo mēru, šoreiz ne acu ne-

pamirkšķījis, un tad, vēlēdamies to pašu kunkstētāju iešūpot,
nolaistā balsī sāka atkal runāt:

«Nu, nebīsties vairs nekā, reiz tas bija, uz priekšu tevis

vairs neaiztikšu, tas jau arī bija tūliņ pēc tavas atnākša-

nas ...
vēl tevis nemaz nepazinu, tu jau lēns kā jērs . . .

Arī

es uz vecumu palieku lēnāks, nesanāk jau vairs tik bieži dus-

mas kā agrāk, lai nu kādreiz vēl mātītes izsloksnē, bet kas tas

pret agrākiem gadiem?! Tad bija gan bēda, ko redzēt. . .»

«Vai patiesi, Matvej?» es jautāju.
«Jā, nudien! bēda redzēt! Kad toreiz noturēju «smotru»,

tad zini, ka bija bailība. Tur vēl dot priekšniekiem tiesāt...

nieki! Es izdarīju pats. Ja vajadzēja, izpletnēju visu māju pie
reizes! Tagad tas viss tik bērna rājiens pret to laiku

...

tin

palūk, kā visi bijās. Neviens ne čīkstēt nečīkstēja! Tad «izko-

mandierēju» gan kā karapulku ... Ā, toreiz biju gan sirdīgs!
Nu jau man pašam ar vecums klāt. Bet kur vajag, pierāju
vēl tagad ar. Gan es pats diezgan grūtuma izturējies, diez-

gan mācījies, diezgan mācīts
..

. Pazīstu dienestu
..

.»
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«Vai ilgi dienējāt ķeizeram, Matvej?»
«Diviem ķeizariem izdienējos. — Nu saproti. . . nav šutka.

Es zinu, kā jāklausa, tur nedrīksti tu ne mutes atvērt, un tad

te es ļautu mātītēm vaļu? Jāpasmejas, lai tad es dienesta ne-

redzējis! .. . Pletne diezgan man strādājusi, bet par to ar

miers mājā ... tagad tik aizsaucies vien «smirna!» — un,

palūk, visi klusi kā peles salien kaktos.»

Matvejs iemeta jau čarku viegli kā zemeni. Man palika
bail no Grumbas «smotrām», «komandierēšanām» un visiem

citiem viņa disciplinas līdzekļiem. Man palika bail arī dēļ An-

dra tēva, ka dusmās Grumba tam nepadara kādas pārestības,

tādēļ kā aizlūgdamies ierunājos bargajam mājas uzraugam:

«Bet Andra tēva gan, Matvej, neaiztieciet.»

«Dievs pasarg, — tam pirkstu piedurt! Lai tad es suns, ne

cilvēks! .. . Drauga dvēselei pāri darīt, ar ko abi kopā vēl

bēgām kā brāļi?! Par to nav jābīstas
.. . Gan viņu glabāšu

kā aci pierē; sargāšu kā savu acuraugu .. . Dievs sarg to,

kas viņu aiztiks! tam tūliņ ar pletni. Jāsaka, tas cilvēks ar

godu, aiz nespēka ienācis nabagmājā, bet dažs tur ir tik aiz

slinkuma un palaidnības, un, kad tādus čamda, tad vēl nav

nelaime . . .Nesu, lūk, vēl čarku . . .
brālim savam . . .»

«Labi, labi, Matvej!»
«Bet nu jau butele būs gandrīz tukša, paši vien būsim iz-

dzēruši.» Matvejs teica «paši», lai gan Vaska daļā nebija vai-

rāk kā viens mēriņš.
«Gan jau Andra tēvam ar vēl būs, viņš jau maz dzer,»

es teicu.

«Kas tur? tāda pile! Vaski, ej atnes vēl vienu korteli, pie-
liesim butelē klāt, ko uz māju nest, un ņem tukturīti arī tūliņ

līdz!»

Vaskis aizkliboja.
«Labi gan, Matvej, ka par Andra tēvu tā domājat.»
«Nu, kā nu ne? Tas ir cilvēks! Bet citiem jādod ar rāšana,

kur rāšanas vajag. Bez tās dzīvē neviens nav izticis, ne iz-

tiks. Cilvēks jāsāk rāt jau no mazatnes. (Matvejs šos vārdus

runāja ne tikvien uz mani, bet arī uz citiem tuvāk stāvošiem

kroga ļaudīm, kas sāka mūsu sarunā klausīties.) Neesmu arī

savu bērnu atstājis bez rāšanas, rāju diezgan krietni... Tas

pats Petruškis dabūjis diezgan siltuma. Bet, kad tēvs rājis un

vēl rāj, tad citam ar nav daļas pirkstu piedurt pie zaldāta

bērna, ja negrib to iegrūst karstās pirkstīs . ..»
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«Kur tad tavu puiku svešs rājis?» kāds no apkārtstāvo-
šiem ievaicājās Matvejam.

«Kur citur kā skolā? Tas pats Zālīte ņēmis un izpēris.»
(Matvejs ilgā dienesta dēļ tik vēli bija varējis precēties.)

«Tad laikam tak vainu diezgan lielu būs padarījis?»
es teicu.

«Bez vainas nu gan nav bijis, esot otru sakāvis, bet vai

tādēļ viņam brīv zaldāta bērnu aiztikt? Tēvs nodienējis di-

viem ķeizeriem, un tā bērnu viņš drīkst aiztikt?! Palūko tu

tik tagad zaldātam pielikt pirkstu pie pogām, tad redzi, kur tu

palieci! ...
Par ko tad es tēvs, par ko tad es pats nevaru rāt?

Bet es tā mierā nepalikšu, es žēlošos,» Matvejs solījās, juzda-
mies savā zaldāta godā aizskarts.

«Pie kā tad tu žēlosies? Taisnības tev neviens nedos, jo

puika vainīgs,» kāds atkal runāja no pulka.
«Pie kā žēlošos? Nu neprasi, tu domā, ka es ceļa nezinu,

kur iet... Sis vīrs nav vis jāmāca!... Man maza lieta aiz-

laist tik ziņu žandieru palkavniekam, tad redzi, kā izvāra
.. .

Tad Zālīte gaismas vairs neredzēs ... Apdomā, zaldāta bērnu

pērt! Par ko tad es tik grūti dienējis? ...» Matvejs būtu vēl

ko teicis, bet atkal jau Vaskis ar korteli un tukturīti bija klāt,

un šis apstāklis novilka viņa domas no uzsāktā priekšmeta.
Arī mans ilgi gaidītais līdzbraucējs reiz piebrauca un

ienāca iekšā mani skubināt tūliņ uz braukšanu. Teicās dub-

ļainā ceļa dēļ nevarējis citādi pakulties uz priekšu kā tik vie-

nos soļos.
Es teicu Matvejam un Vaskim «ar dievu», pirmajam vēl-

reiz pie sirds likdams:

«Bet, Matvej, tā ka par Andra tēvu un Andra māti labi

gādājiet!»

«Nav bēdas, — kad saku vārdu, tad nav bēdas ... Kapā
mani vēl pieminēs! . . . Bet nu jāiet arī mums uz māju, jā-
aiznes čarka, lai cilvēkam paliek priecīgāks prāts...» tā

Grumba atkal atteica un iznāca tūliņ mums no pakaļas pa

durvīm ārā, aiz viņa tūliņ Vaskis. ~

Mēs iekāpām vāģos un tūliņ sākām braukt.

Braucot pametu arī vēlreiz acis uz nabagmājas priekš-
nieka un viņa apakšnieka Vaska. Pirmais gāja stingrā, taisnā

karavīra gaitā, jo vecums muguras tam vēl nebija saliecis,
var būt, ka tukšotie «mēriņi» arī pie tā darīja savu tiesu.
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Labu gabaliņu iepakaļus kliboja Vaskis, pie katra soļa galvu

uz labo pusi paliekdams un ar ķeģīti ceļu taustīdams ...
Drīz abi man izzuda no acīm, jo iebraucām mežā, kur ceļš

liecās.

Braukdams arvienu domāju, vai Matvejs tiešām turēs

vārdu, vai tiešām Andra tēvu turēs kā acuraugu, vai viss so-

lījums nebūs dots tik pirmajā draudzības siltumā, bet vēlāk

piedzīvoju, ka vecais karavīrs tak pildījis, krietni izpildījis to,

ko solījies. Šai lietā no viņa pilnīgi varēja teikt: vīrs un

vārds.

Šī pieminētā reize bija beidzamā, kur satikos ar Andra

tēvu. Dzīva viņa vairs neredzēju.
Varēja būt gada pusceturta pagājis, kad man ap janvāra

vidu ienāca vēstule ar apriņķa pilsētas štempeli. Rakstītājs
bija Upmala dēls, tagadējais jaunais Upmalis, tas pats, kas

mani Jēča bērēs vadāja, rādīdams zirgus un stāstīdams par
bēru vīkšanu. Vēstule atnesa ziņu, kas jau sen bija gaidāma,

proti, to, ka Andra tēvs nomiris un ka man nākošu svētdien

jābrauc uz bērēm. Izvadīšana būšot turpat no nabagmājas.

Beigās jaunais Upmalis kā «radinieks» manis lūdza, lai es

neatraujos, jo nomirējs pats esot vairāk reižu piekodinājis
mani lūgt bērēs.

Par ko gan es, neradinieks, Andra tēvam biju tik tuvu, ka

manis vēl pēdējā brīdī nebija aizmirsis? Ar ko viņš man stā-

vēja tik tuvu, ka šī ziņa mani tik ļoti aizkustināja, kā kad

daļa no manas paša sirds būtu nomirusi? Kas tā par saiti,

kas cilvēkus tik cieši saista vienu pie otra?

Un, skat, iesākumā šīs saites pavisam nemana, sirdis

viena otrai vēl svešas, tām, liekas, kopā nekādas biedrības.

Bet dzīve tās tuvina. Dien no dienas sirds slepenās durvis

atdarās, atdarās tie paslēptie, dziļie sirds strauti, kas ne katra

acīm redzami, kuru tecēšana ne katra ausīm sadzirdama, —

atdarās daiļie, smaržīgie sirds ziedi, kas sveša acīm aizklāti,
bet tuvu stāvoša mīļām acīm atsedzas kā puķu lapiņas rīta

rasā spožajam saules vaigam. Tā acīm paspīd arī daža laba

sirds dzelmē glabāta pērle, kur svešinieks varbūt redzēja tik

nespožo vāku . . .
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Un mēs ar Andra tēvu? Mēs bijām tuvu ieskatījušies —

iedzīvojušies viens otra sirdī... Un, lūk, tā saaug nemanot

kopā. Sirds sadodas ar sirdi. Tā izaug draudzība, tā mīlestība.

Bet tad, kad nāk šķiršanās, mūža šķiršanās, tad tik sajūtam,
cik ciešas saites mūs vienojušas, tad sajūtam arī visa šī zau-

dējuma svaru, tad sajūtam, ka, šādām siržu saitēm irstot, arī

mūsu pašu sirds raisās pamazām vajā no pasaules, tā mācās

šķirties, mācās apradināties ar pēdējo šķiršanos un beidzot

pašā šķiršanā mācās meklēt savienošanos ...
Un kā Andra tēvs pats vēl pie nabagmājas manis lūdza,

lai nāktu viņam bērēs! Kā lūdza arī Andra māte!

«Mēs jau citur no šejienes vairs neaiziesim, mums jau
lai dieviņš dod tepat nomirt, viegli, mierīgi... nu jau tas vie-

nīgais ceļš mums abiem tik uz kapiem . . . nāc, dēls, neatrau-

jies vis! ... Lai nu dieviņš dotu mirt labāk ziemu! ...» Un,

lūk, kā beidzamā vēlēšanās piepildījusies! Man pilnīgi atlika

laika, lai gan gabals tāļš bij jābrauc, nonākt svētdien uz

Andra tēva bērēm.

«Nezin vai šai pasaulē vairs redzamies!» tie bija viņa pē-
dējie vārdi. Bet mēs neredzējāmies vairs. Un, ja ar būtu re-

dzējušies, ko tad gan es ar vairāk būtu ieraudzījis kā tik

grūto vecuma un nabadzības nastu uz nespēcīgajiem pleciem?
Bet tagad? Tagad viss tas pārciests! Viss sūrais likteņa malks

iztukšots — līdz pašam dibenam! ... Lai gan stipri skubinā-

jos ar braukšanu, tomēr svētdien agrāk nenokļuvu pie nabag-

mājas kā ap pāri pusdienas. Braukdams arvien bijos, ka ne-

aizkavējos; un tā ar notika — ar visu skubināšanos tomēr

biju aizkavējies. Kalniņā ticis, ieraudzīju, ka bērinieki ar

zārku priekšgalā pašulaik nobrauca no nabagmājas uz liel-

ceļu, kas veda uz kapsētu.
Andra tēvs jau bija izvadīts!

Bet uz kapsētu es varēju nokļūt pašā laikā. Garais brau-

ciens tak man nebija bijis par velti.

Jā, es redzēju Andra tēvu šai mājā ienākam, tagad redzēju
arī viņu izvedam. Bet starpība liela starp toreiz un tagad!
Toreiz Andra tēvs klusām, it kā kaunēdamies, kā ļaužu acu

bēgdams, ielīda ar Andra māti nabagmājas paspārnē, un, pa-

lūk, kā nu tagad viņu izved! Kas par brīnum garu rindu bē-

rinieku! Zirgu nevari gandrīz ne izskaitīt! Te redzams viss

spīdošais Andra tēva radu gods! Neviens no tiem nebūs at-

rāvies, visi būs nākuši! Katram te jāsaka: skat, kas par



231

radiem! Kā tie savējus cieni, nekaunas vis vecā Avotiņa, lai

ari viņš dzīvojis nabagmājā, bet izvada, lūk, ar kādu godu!
Retam saimniekam vēl tādas bēres kā vecajam Avotiņam! Te

citi radi lai ņem priekšzīmi. Lai mācās, kā īsteni radi pazīst
savu radubrāli, lai tas kad nabags! ... Palūk, ka neskatās

vis uz bagātību! ...
Brīnišķā pasaule! Cik savādi tā dara! Mirušu tā dažreiz

nezin kā būtu godājusi, nezin kā slavējusi, bet dzīvam tā ne-

vēlēja ne maizes garoziņas, ne ūdens piliena. Lai slāpst, lai

mirst badu, lai cieš kaunu un pazemošanu, — viņas cietā

sirds par to neiežēlojās. Bet, kad nu šis pats mocītais, vārdzi-

nātais mūžu nobeidzis, tad viņa klāt ar savu godu, ar savu

slavu un kaisa to uz cietēja kapa pilnām, šķiedīgām rokām. Bet

kas mirējam šis gods, kas mirušam šī slava? Viņš vairs tā ne-

dzird, viņš vairs tās neredz! Viņš neredz krāšņo kapa vai-

ņagu, ko pasaule noliek uz viņa kapa, viņa piemiņa tik asie

ērkšķi, ko tas mirstot kā algu ņēmis līdz no pasaules... Vai

viss nav tik pamudinājums dzīvajiem censties pēc tā, kas

krietns un patiess, lai ari pasaule acumirklī tā nesaprot, ne-

māk cienīt, ne atzīt?
...

Drīz arī es esmu klāt pie nabagmā-
jas. Nespēcīgie vīrieši un sievietes, sanākuši ārpus durvīm,
noskatās Andra tēva zārkam no pakaļas un kā vaicādami

uzskata cits citu: kuram nu pēc vina būs reize? Man ... vai

tev? . . .

Sanākuši arī ārpus durvīm tie Andra tēva radi, kas zirgu
trūkuma dēļ paliek nabagmājā, kas tagad bēru māja, kā arī

dažas sievietes un bērni, kurus plāna apģērba dēļ nevarēja

līdzņemt uz kapsētu.
Piebraucis pret pašām durvīm, redzēju, ka kāda sieviņa

pa nabagmājas ceļu mudīgi steidzas uz lielceļu, kur es

braucu. Man likās, it kā viņa būtu nnetusi ar roku, lai pieturu.
To arī darīju. Pienākusi viņa man lūdza, vai es šo ar neva-

rētu ņemt līdz uz kapsētu, ja es turp braukdams. Ar prieku

viņu uzņēmu, jo nu tak atradu biedreni, kas man varēja stās-

tīt par Andra tēva izvadīšanu. Un ne tik par to vien, bet arī

par viņa dzīvi nabagmājā, jo šī sieviņa, kā vēlāk dabūju zi-

nāt, bija arī pati šīs mājas iemītniece.

«Nu jūs par vēlu!» viņa teica man, — «izvadīšanas nere-

dzējāt.
Tad bija gan izvadīšana, bija gan bēres! Ne tādu nabag-

mājā redzējuši, ne redzēs, — tāda goda! Ak tu mīļo dieniņ,
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ko radi visa nebija saveduši, gan ēdienu, gan dzērienu,
arī mūs visus izmieloja! ... Bija tur alus, bija tur citu dzē-

rienu, — gan baltmaizes, gan gaļas, tik bagātas bēres ...»
Vecīte rādījās labi runīga, tādēļ tai gribēju izvaicāt par

Andra tēvu no paša gala.

«Nu, ka tad Matvejs ar Andra tevu satika? Vai nebija

sirdīgs?»
«Ak tu mīļo dieniņ! Kas mums viegli gāja dēļ Andra tēva!

Matvejs pavisam palika citāds, ne vairs tā bārās, ne dau-

zījās. Visi manījām, ka mums ar Andra tēvu pati laime at-

nākusi. Un kā Matvejs Andra tēva klausīja! Cik viņi labi

satika! Vai tur Matvejam bija šņapsts, vai labāks kumoss,

nekā ne dzēra, ne ēda bez Andra tēva. Vai, labi gan viņi
dzīvoja, lai dievs dod visiem tā satikt! Un pie Matveja viņš

mums bija liels palīgs, liels aizstāvis. Ja kāds ar kaut ko

sliktāk bija padarījis, — piegāji vien pie Andra tēva, lai

aizlūdz pie Matveja — tūliņ Matvejs klausīja un piedeva ...
Lai viņam par to vieglas smiltis! visi viņa dēļ raudāja

.. .

nezin kāds nu uz priekšu Matvejs būs? Ka nepaliek tāds

pats kā agrāk .. . Katrs viņu pieminēs .. . Andra tēvu
.. .

Bet dieviņš, lūk, nelika vairs ilgāk dzīvot.»

«Beidzamā laikā gan Andra tēvs esot palicis gluži ne-

varīgs .. .»

«Gluži pagalam! Nekā jau vairs nespēja. Gaidīja vien jau
tās pašas stundiņas — un, lūk, dieviņš atsūtīja ar. Vēl Jaunā

gadā Matveja Petruškis lēja laimes, katram savu, nezin kas

tur Andra tēvam bija izlējies, — teica, ka šim vēl izlijusi
laime uz dzīvošanu, bet Andra tēvs pats tā neticēja, negri-

bēja ar vairs nekā dzirdēt no dzīvošanas; ko nu šis tāds bez

spēka, bez veselības vairs dzīvošot, nezin kā vēl jaunā gadā
esot pārgājis, nedomājis nemaz, ka to vēl piedzīvošot, —

un redz! Nedzīvoja arī vairs. Pats arvien teica, kad jau Vas-

kis nomiris, un tas par šo tak bijis stiprāks, kā tad šis vēl

būšot dzīvotājs.»

«Vai Vaskis ar jau nomiris?»

«Priekš ziemas svētkiem jau nomira. Sitās šoziem jau
otrās bēres mūsu mājā.»

Rikšos laizdami, piebraucām arī mēs klāt pie garās bē-

rinieku rindas, un man bija vaļas viņu tuvāk aplūkot. Sī rinda

bija daudz garāka nekā toreiz Jēcim, kad arī Andra tēva
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radi visi bija kopā. Katrs likās uz šo dienu izraudzījis labāko

iejūgu un pajūgu, lai Andra tēva bērēm darītu godu.
Gar Sauso krogu braucot, daudz kroga ļaužu bija sastā-

jušies kroga priekšā skatīties, kā veco Avotiņu aizved uz ka-

piem. «Skat, kas zirgu! palūk, kas par rindu!» dzirdēju ap-

brīnojam bēriniekus. Ceļš iegriezās mežā. Es atkal uzsāku

sarunu ar savu līdzbraucēju.
«Vai radi Andra tēvam uz nabagmāju ar ko sūtīja?»
«Gluži bešā jau nebija. Sūtīja ar pa reizei šo to. Vie-

nādi tā pati Upmalene visvairāk, citi retumis tik... Bet viņi

jau paši iztika. Kamēr spēja, Andra tēvs meta tīklus, apkopa
savu dārza stūrīti, turēja paši savu siveniņu — iztika, kā

varēja... vai nu mēs te diezin kādu labumu kārojam? Nu

jau gan visu rudens gabalu nekā vairs nespēja kustēt, no-

gulēja tāpat vien visvairāk uz gultas, kamēr ir stundiņa

pienāca ...»

«Ar ko tad Andra tēvs īsti mira?»

«Nebija nekādas īstas vājības, stāstīja, ka krūtis sāpot,
krusti, — spēka neesot, kā jau laikam vecam cilvēkam ... vai

nu tie ar vājību mirst? Vecums klāt, — jāmirst. Tā Andra

tēvam ar. Jāsaka kā Matvejam: uznāca drusku ciešāk un

nospieda kā cāli: cik tad vecam vajaga? Paklau, jau
zvana! ...»

Vecīte norāva valodu, izdzirdusi pirmās zvana skaņas.
Laiks no rīta, man braucot, gan bija skaidrs un salts, bet

ap pusdienu sāka mākties un atlaisties. Zvana citkārt tālu

dzirdamā skaņa, palēna vēja projām nesta, šoreiz nebija tik

spēcīga, lai arī no meža jau bijām izbraukuši. Bet, jo tuvāk

piebraucām baznīcai, jo vairāk viņa balss pieauga, palikdama
skaņāka, varenāka. Pie kapsētas piebraukušiem, zvana balss

skanēja tādā pilnībā, tik brīnišķā skaidrībā, ka visas viņas
skaņas likās savienojoties vienā pašā brīnišķā dziesmā, kurā

izskan cilvēka mūža gaitas gals, izskan pats viņa dienu

mūžs, — kas, lai cik garš, cik īss, — cik augsts vai zems,

laimīgs vai nelaimīgs, tagad saņemts šīs pašas dziesmas

vara skaņās, izteic bez vārdiem visu, visu mūža likteni ...
Un atbalss šai brīnišķai dziesmai, kur tā varenāka, kur vis-

dziļāk satriec sirdi nekā kapsētā? Pie kapsētas vārtiem visa

garā rinda apstājās. Tur es arī apsveicinājos ar Andra tēva

radiem, cik no tiem man bija pazīstami.
Jaunais Upmalis, mani ieraudzījis, izsaucās:
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«Ā-ā! Tad jūs tak mūsu radinieku ar neesiet aizmirsuši.»

«Kā nu lai aizmirstu?» es atteicu.

«Nu, vai nav citādākas bēres kā toreiz Jēcim, kad abi vēl

bijām puikās?»
«Ko nu par to runāt! Radi tak laikam visi?»

«Visi, cik vien to tuvāko un labāko ir. Un jūs ar vēl

tik tālu? Nu varēs teikt, ka Andra tēvam bērinieki gan no

tuvienas, gan tālienas.»

«Tā jau nu gan ir,» es atbildēju un sāku skatīties pēc
Andra mātes un Andra, kamēr tos arī pie zārka ieraudzīju.

Būtu gājis klāt un viņus abus bildinājis, bet redzēju, ka

vecīte likās pavisam esot vienaldzīga, kas ap viņu notika,

ne viņa ko runāja, ne arī likās citu runā klausoties. Acis

tik stīvi skatījās uz zārku. Viņai līdzās stāvēja Andris, ko

šodien pēc vairāk kā pāra desmit gadu pirmoreiz atkal ierau-

dzīju. Arī viņš bija stipri vien palicis vecāks, matos jau

spīdēja sirmums. Bet, neskatoties uz visu to, viņš tagad miesā

bija daudz tuklāks nekā toreiz. Vai nu tādēļ, ka radi viņu
šodien varbūt bija iedzirdījuši, vai arī aiz miesas nespēka,

viņš uz kājām vairs nerādījās drošs, gāja palīgodamies, pa-

svārstīdamies. Ja kāds uz viņu teica kādu vārdu, tad dzir-

dēja par atbildi tik nesaprotamas skaņas vai nu, kā bija jā-
domā, aiz iereibuma, vai arī aiz mēles stomīšanās.

Andra tēvu līdz ar kādu otru līķi ienesa kapsētas kam-

barī. Zārkam atņēma vāku vaļā. Un nu es pēdējo reizi ska-

tījos Andra tēva sejā. Viņš likās mierīgi guļot, ka pavisam
nebūtu nomiris, bet tikai aizmidzis. Mati balti, kā ābeļu ziedi,

plāni apsedza gludo galvu. Grumbas ģīmī arī nelikās tagad
esot tik dziļas, kā toreiz redzēju pie nabagmājas, bet izlī-

dzinājušās, it kā gludākas. Un mute — man šķiet, ka tā gri-

bēja uz mani teikt:

«Redz nu, kas man par radiem! Visi sanākuši, veca ra-

dinieka tak nav aizmirsuši. Vai tās kalpa vīra bēres?
...

Pal-

dies dievam, man jau vēl radi.. . aprok ar tādu godu kā

saimnieku
.. . Izgādāja mums nabagmāju, izgādās Andrim

ar. Un paskat, kādas man pašam bēres izvīkšuši! . .. Vai tad

viņiem nezināms, kāda mūsu dzīve! Ai, radi man labi!
.. .

Vai neteicu, ka radi mani aizvadīs?! . . .»

Un Andra tēva vaigs? Tas rādīja dižajam radu pulkam,
cik ļoti viņš ar tiem mierā, cik daudz pateicības viņš par

visu to viņiem palicis parādā. Šis vaigs pasaules neapsū-
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dzeja, bet, lūpām nespējot kustēties, mēmiem smaidiem iz-

teica savu pateicību, savu prieku par to, ka arī viņam mūžā

ļauts ieelpot to pašu gaisu, ko citi visi elpojuši. Lai šie citi

bijuši laimīgāki, bagātāki, — viņš neviena nav apskaudis,

viņš citādas daļas mūžā nav kārojis, kāda tā, kas viņam pie-

šķirta, — viņš, lūk, mierā! To liecina viņa klusais sejs.
Un no netālās baznīcas torņa skan joprojām tā pati

dziesma, kas skaņām izdzied to, ko Andra tēva vaigs klu-

sām runā. . . Šai dziesmā nedzird sūdzību, vaimanu,

gaudu, — te skan atsvabināšanas prieks, līksmība, — un

šīs skaņas kāpj arvien augstumā, bezgalībā, raisīdamās vaļā
no zemes, no pasaules .. .

Radi uzlikuši Andra tēva zārku uz bērēm.. . Radi to

aiznes paši saviem pleciem arī uz kapu, paši aprok veco

radinieku. . . Viss nodarīts, nodziedāts un norunāts ierastā

gaitā, ierastā kārtībā .. .
Andra tēva kaps jau līdzīgs ar zemi. Tad sniedziņš, lēns

un viegls, sāk birt zemē, kā gribēdams apsegt Andra tēvu

ar vieglu, mīkstu sedzeni...

Kaps samests, krusts, Andra tēva mūža zīme, uz-

sprausts, — nu jāsaka: «lai guļ izvārdzies!», kā pats Andra

tēvs teica par Jēci.

Tik Andra māte pati vien nav dabūjama no kapa nost.

Asaru viņai acīs nav, bet balss vaimanā kā kliegdama. Andri

viņa tur aiz rokas, negribēdama prom laist no tēva kapa.
Andris arī raud, bet viņa raudāšanai nav balss, to redz, ka

visa miesa viņam raustās, bet skaņa nenāk no mutes. Radu

mātes, gribēdamas atraitni uzcelt un aizvest projām, mie-

rina: «Ko nu, Ilz, raudi, tikpat mums visiem reiz jāmirst, vi-

siem šurp jānāk!» Bet Andra māte liekas visiem šiem vār-

diem kurla. Tad pienāk vēlreiz vecā Llpmalene, jaunā Upmala
māte, kas Andra mātei no visiem vīra radiem stāvējusi tu-

vāk, tā saka: «Met nu, mās, reiz mieru, vai nu ar to uz-

celsi!» Šie vārdi tak Andra māti aizņēma, viņa pieceļas un

sāk radiniecēm iet līdz, bet iedama vienādi gaužas: «Kur nu

es viena? Kur nu es viena? Kur nu Andris viens?!»

Kapsētā bija daudz ļaužu, ne tikvien kā no Andra tēva ra-

diem un otrējiem bēriniekiem, bet arī daudz nebērinieku, kas

nākuši skatīties, kā veco Avotiņu apbērēs. Pie kapsētas kam-

bara vecais Upmaiis, visos radu gājumos kā cilts galva, uz-

lūdza dažus pazīstamus un attālākus radus līdz nākt uz
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tuvējo baznīcas krogu: «Kad nu bērēs nenācāt, tad jel uz krogu

jānāk.» Jāpaklausa bija arī man, kaut gan mans nodoms

bija tālā ceļa dēļ ilgāk nekavēties. Bet vēl jau ar nebiju sa-

ticies ne ar Andra māti, ne arī ar Matveju, kura, lai skatī-

jos cik gribēdams, bēriniekos nevarēju saskatīt.

Manai pirmītējai līdzbraucējai bija gadījies cits vedējs. Tā-

tad es atkal viens laidu citiem bēriniekiem līdz uz baznīc-

krogu.
Andra tēva bērinieki, krogā atbraukuši, sāka griezties pie

krodzinieka, prasīdami gan alus, šņabja, gan pīpējamā. Dzer-

dami paši runāja: «Lai nu radabrālim vieglas smiltis, aiz-

vadīts tika pa godam, kā nākas.» Un līdzaicinātie attālie radi

un pazīstamie, bēru malku līdzbaudīdami, atbildēja: «Ko

tur
...

tur nav vārdam vietas! kā saimnieku
... pa godam,

kā nākas
...

lai katram mums tādas bēres, lai katru mūs tā

pavada, tad labuma diezgan.»
Jaunais Upmaiis pienāca man klāt izdzert ar mani glāzi

uz Andra tēva «vieglām smiltīm». Netālu aiz viņa arī Andra

māte stāvēja ar Andri. Piegāju tai klāt, un laikam ar nebūtu

šodien manis pazinusi, ja jaunais Upmaiis nebūtu minējis
manu vārdu.

«Tad tu, dēls, tak nāci,» viņa iesāka, priecādamās par

manu nākšanu, «es jau gan droši nevarēju zināt, vai tālā ga-
bala dēļ varēsi . . .»

«Ko nu, Andra māt, biju jau solījies.»
«Labi, labi, dēls, Pēteris jau tā vēl pielūdza, lai tevis ne-

aizmirstot ... bērēs lai lūdzot.»

«Bet kur tad nu Andris šogad?»
«Ko nu, dēls, par Andri... Andris jau no Jura dienas ar

nāks uz nabagmāju pie manis ... Tas jau mums agrāk iz-

runāts. Pēteris arvien priecājās, ka tak jel uz vecumu visi

būšot vienā pajumtē, bet nu nekā... Palikām mēs divi

vien
...

Ko lai dara
...

Cik ilgi nu būs mums ar? Es jau
pagalam veca, nevaru nekā vairs... Kas tad ar Andri

būs? ... Kas viņu apkops? Novārgs turpat bez apkopēja ...»
«Grūti, Andra māt, grūti!» es atteicu.

Mums vēl runājot, Vasaraudzis pienāca klāt, mēriņu un

buteli rokā. lelējis no buteles brandvīnu glāzītē, viņš Andrim

sniedza to dzert, teikdams:

«Dzer nu tēva bērēs, kas tev citādi dod? ..
.

dzer pats un

dod mātei ar!»
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«Lai nu, Vasaraudzi, lai. .. diezgan jau viņam visi spiež,

jūs tā viņu piedzirdīsiet.»
«E, kur bēda par to! Kas tad par to ir? ~.»
«Kas tad tur par godu, kad tēva bērēs piedzēries?»

«Neklaus, Andri, nekā, dzer vi>sn!»

«Nedzer vis, dēls, tiks tev daudz .. .» Andra māte teica,"

atbīdīdama Vasaraudža roku, kurā tam bija pilnais mēriņš.
«Tad dzer pati!» Vasaraudzis uzstāvēja.

«Paldies, radniek, nevaru,» Andra māte atbildēja.
«Nu, būs reize, kur tu būtu dzērusi, bet tad nebūs devēja,»

Vasaraudzis atraidītās piedāvāšanas dēļ lepni noteica un aiz-

griezās pie citiem, sirdī domādams: «Lūk, dari tu viņiem vēl

tādu godu, bet viņi tev atmaksā tā .. .»

«Ko lai nu dara?» Andra māte, noskumusi, ka Vasaraudzis

to ņēmis ļaunā, teica, pret mani pagriezusies, «nebūtu šodien

Andra sargājusi, tad jau ar piedzirdījuši būtu pagalam. No

tēva bērēm tad nekā neredzētu. . . vai viņš pats ko atjēdz?
. ..

diezgan jau man grūti no visiem atkauties
... ar mokām vēl

tādu novaldīju . ..»
Bērinieku pulkā tagad reiz ieraudzīju seju, kuru šodien ar

visu gribu nebiju redzējis — tas bija Matvejs. Mēs tūliņ pa-

zināmies.

«Bet par ko nebijāt kapsētā?» viņam vaicāju.

«Vai tad vecais Avotiņš tādēļ palika virs zemes?»

viņš man atbildēja. «Mana smilšu sauja bijusi starpā vai ne-

bijusi, draugam gulēšana viegla tā kā tā ... cilvēks bija labs,
lai tādi uz akmeņa aug. A, kā, jauni būdami, abi bēdzām, bet

noķēra ar kā zaķus.»
«Bet kur tad pa to laiku bijāt? Ko darījāt?»
«Vai tad nedzirdējāt, ko darīju?... visa pasaule būs

dzirdējusi.»
«Ko tad īsti, Matvej?»

«Zvanīju visu laiku ... draugam par piemiņu. Būtu bijis
ar citiem kapsētā, tad sacītu tik: nu, Matvejs ar bija kap-
sētā, bet tagad: Matvejs zvanīja. Lūk, tā tūliņ mūža pie-
miņa . . . Radiem jau tā kā tā būs gods pie Avotiņa pagla-
bāšanas, — bet mana zvanīšana, lai tur kas

.. . Zvanītājs tā

neizzvanītu.»

«Kur tad zvanītājs pats?»
«Vēl jāvaicā, kur zvanītājs! Prasi labāk, — vai galva jau
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vīram nežvingst kā zvans? Visu laiku, kamēr es pa torni, šis

sūc kā ods no bēriniekiem. Nu jau stipri vien sakopies
..

.»

Kopies gan bija arī Matvejs, bet vēl ne sakopies.
«Vai tad šoreiz vien zvanījāt, vai citām reizēm ar to da-

riet?» es atkal viņam vaicāju.
«Zvanu citām reizēm ar ... pieprotu to lietu. labi. Ja zva-

nītājam pašam nav vaļas, vai kā, tad tik pasauc mani, es no-

zvanu, — lai šis tikmēr kopjas ap bēriniekiem vai citur . ..»
«Tad jums patīk zvanīt, bet kā tad tik vecām kājām vēl

variet uzkāpt pie zvana?»

«Uzkāpšana nu gan vairs nav vieglā, bet jādomā tak arī

ir uz miršanu. Jāsataisās, ka ar mazāk grēku var stāties

dieva priekšā. Un pagrēkojis es diezgan savā mūžā, turpat

nabagmājā dažam bargāk uzgājies, — jādomā tak daudzmaz

darboties dieva lietā, svētākās būšanās
.

.. tādēļ iesāku ar to

pašu zvanīšanu, sak, baznīcas darbs
..

. var būt, ka pastar-
dienā vieglāk pāries . .. Turu tagad nabagmājā ar svētdienām

pātarus, nolūdzu, nodziedu, — ka vai pats velns var norau-

dāties
..

. Jādomā, jādomā man ar uz miršanu.»

«Bet Andra tēvu jūs gan labi glabājuši.»
«Vai nesacīju, kā acuraugu, kā brāli. .. Lai guļ, par mani

viņš nežēlosies pie dieva. Ja ar tiem citiem ar tāpat būtu

varējis satikt, tad pastardiena lai nāk kad rītu . .. Bet nu vēl

jādzer kāds mēriņš uz drauga vieglām smiltīm!»

To teicis, Matvejs piegriezās pie Vasaraudža, kam bute-

les dibens vēl klausīja, un tad pie Upmalenes, kas bērinie-

kiem dalīja baltmaizi un gaļu.

Radi, diezgan savā starpā izgodājušies, izpriecājušies arī

paši par Andra tēvam parādīto godu, kuru tie vēl pavairojuši,

ne visai sīksti uzdzerdami, — sāka vīkšties uz nabagmāju, kur

vēl šovakar un rītu bija bēres. Es sāku teikt «ar dievu» bēri-

niekiem, jo biju diezgan nokavējies. Atvadījos arī no Matveja,
kas solījās, cik iespēšot, palīdzēt Andra mātei, un tad pēdīgi
no Andra mātes pašas:

«Nu, ar dievu, dēls, ar dievu, ar dievu! mēs jau gan vairs ne-

tiksimies. Kas nu par manām bērēm! . . .
Man jau nav prāts tā

kā Pēterim . . . kad tik zem velēnām!
..

. Bet Andris, An-

dris! .. . Kur viņš viens!? ...» Vecītei balss aizrāvās
.. . Tad

radinieces to apstāja, vezdamas uz prombraukšanu.
Es ar iesēdos zirgā un sāku braukt. Ceļš man, atpakaļ

braucot, gāja gar kapsētu. Bija jau krēsla.
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Laiks, kas pirmīt bij atlaidies, tagad atkal atmetās saltāks.

Pamazām debess sāka atskaidroties. Mēness, pusē pieaudzis,
laida savu gaismu caur mākoņiem kā caur miglas tīklu. Arī

dažas retas zvaigznītes, to starpā rieteklis, iededzās kā lies-

miņas aiz klīstošiem padebešiem.
Pret kapsētu ticis, vēlreiz pametu acis uz to pusi, kur An-

dra tēva kaps. Un tur viņš gulēja, blakus Jēcim, — abi «iz-

vārgušies». Divi viņi te kapsētā, divi vēl virs zemes. Bet cik

ilgi, kad viņi visi, kam dzīvē nebija sava kaktiņa, kur kopā
dzīvot, kur kopā sildīties, še būs kopā?...

Vakara klusumā man, vienam braucot, uzplaukst bērnības

atmiņas. Kā skaidrs ūdens debess zilo atspīdumu, tā arī do-

mas man rāda to dienu, kur Andra tēvs atnāca pie mums dzī-

vot, kur viņu tā gaidīju, kur viņu ar tādu prieku saņēmu. Do-

mājot par viņu, man metas tik silti, tik mīļi ap sirdi, ka ne-

varu nemaz domāt, ka viņš tiešām miris. Man šķietas, kā

kad šis nebūtu ziemas, bet vasaras vakars, kur Andra tēvs

mani paņēmis līdz pirmoreiz uz gāršu. Man atkal uznāk vecie

sapņi par gāršu, par upi un līčiem. Es atkal guļu Andra

tēvam līdzās pie uguns, — dzirkstelītes pašaujas gaisā, kāp-
damas arvien augstāk, augstāk, kamēr atspīst pie debess par

zvaigznītēm. No līčiem plūst tā pati ziedu smarža, vakara

blāzma tāpat aplej gāršas galotnes ar savu liesmaino kvēli,
zilie tauriņi tāpat šūpojas pa līča puķēm ...

Lln šīs puķes atkal

izplaukst par brīnišķu mežu, milzīgiem kātiem un lapām, dī-

vaini diženiem ziediem, līdzīgiem lieliem zvaniem. Kluss viss

šis puķu mežs; tik brīnišķa smarža liekas būt viņa elpa, ar

ko tas dzīvību. Bet tad austrumā atmirdz jaunas die-

nas blāzma. Vēsmiņa ielīgo šos ziedu zvanus. Tie sāk skanēt

un skanēdami aug milzīgā lielumā, celdamies pie puķu kātiem

nezināmā bezgalībā. Cik varena, augsta šo zvanu skaņa! Tā

nav šīs pasaules skaņām rada
...

tā spēcīgāka, varenāka, —

tās nesien nekāds tālums, tai kavēkļu nekur
... tā atskan visā

pasaules ēkā: viņa ir mūžības balss. Un sitiens no-

skan pēc sitiena, zvani visi sāk dziedāt vienu dziesmu
...

šī

dziesma piepilda visu, pārņem visu, satriec visu
...

No viņas
stipruma kustas zemes pamati. Aiz bailēm sirds izkūst kā

kvēlošs varš, zvanu skaņa to satriekusi un izkausējusi. ..

Tā skan joprojām, nemitas skanēt un skanot sludina bīstamo

vēsti: uz tiesu, uz tiesu! Un tad viss cilvēku dzimums pulcē-

jas, tur tas pulks nabagu un kailo, kas cietis badu, slāpes,



saltumu, mokas, tur bagātie, kam bij ko ģērbt, ēdināt, dzir-

dināt un kopt — tur arī Andra tēvs ar saviem radiem ...
Ko šī jaunās dienas tiesa viņiem nesīs? Bet zvani skan

joprojām, nemitēdamies, mūžīgi. Viņi skan un sauc: «Mīlē-

jiet, mīlējiet! Esiet brāļi!»

1886.
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1. SKATS

DUMBRĀJOS

Kas par Dumbrājiem? Kur šie ir? — Nāc man līdz, es tevi.

ja patīk, turp aizvedīšu! Bet ievēro, ja gribi tikt Dum-

brājos, tad tev vajag būt labam nācējam vai arī labam gā-
jējam, kas tas pats, — ja esi braucējs, tad tev tik viegli vis

neklāsies aizsniegt Dumbrājus, kā to jau viņu vārds rāda.

Tātad kājām, kurām tev vajag būt stiprām un izturīgām!
Braukt brauksim citureiz, kad vairs par ceļa mērķi nebūs Sil-

muižas Dumbrāji. lesim!

Pa labo
%

roku paliek mazā koka baznīciņa ar nosūnojušo
torni, kas tikko spēj savu sirmo galvu pacelt pāri par baznīc-

dārza veco, sarepušo priežu un bērzu galotnēm, — pa kreiso

kapsēta upes malā, kur mums tiltā jāiet pāri. Viņa no baznīcas

tik tālu, ka šī mazā, bet mīlīgā zvana balss dzirdama ka-

pos gandrīz tādā pašā skaidrumā, ka ar šo attālumu tā vēl

patīkamāka. Taisni pašā vidū starp šīm abām māsām, baznīcu

un kapsētu, nometies kā trešais — garais filozofs, sarkanjum-
tis baznīckrogs, it kā šis gribētu būt par vidotāju starp abām

nopietnām vietām. Viņš pilnīgs eksemplārs savā ziņā, tam

netrūkst ne abu stadulu — vācu un zemnieku — kurus viņš,
tas ir, vācus un zemniekus, kā īsts kosmopolīts grib sabiedrot

savā iekšienē, — ne arī iepretim bodītes, kur pārdod spičkas
un tabaku, ziepes un sukuru, un tā tālāk.



244

Ceļš mūs drīz noved pie tilta, kas pārstiepies par še ne

visai plato upi. Kas šī tāda par upi ir, to jau tu atminēsi,
kad teikšu, ka viņa viena no mūsu tēvijas jaukajām upēm,
kas te gan vēl, kā jau palaikam jaunībā, maziņa, bet sava

mūža beigumā izplētusies īsti liela; viņai īsti tur gals, kur

mūsu nākošai stāsta bildei iesākums. Nu tu skaidri zināsi.

Tātad tiltā jau arī esam pāri un ejam pa gludo, labi kopto
lielceļu uz priekšu. Labi kopts viņš tiešām saucams, šis liel-

ceļš: lielākie akmentiņi rūpīgi nokasīti malā, grāvīši iztī-

rīti — viss pēc ceļu uzrauga pavēles — uz mata! Pa to

iedams, tu domā: ja tā līdz galam, kam tad mums kājām
iet? Bet nespried par agru. Kādas verstis gājušiem, mums

jau pa ceļmalām rādās meži. Valoda mums tūliņ arī grie-
žas uz mežiem, ka tie mūsu tēvijā dien no dienas vairāk iz-

zūd un ar šiem iet mazumā arī pašas tēvijas jaukums. Kā
lai jel viņus kopt un sargāt, kā glābt no izpostīšanas? Tā

spriežot, mums priekšā necik tālu smalcītē sāņus viensliežu

ciema celiņš, pa to mēs nogriežamies no gludā lielceļa, at-

stādami kultūras dāvātos labumus un uzņemdami dabas uz-

liktos grūtumus. No kultūras uz dabu! Vai tu mierā ar šo

izmaiņu? Vai tev, Lata sievai, nav tā žēl, kas pakaļā?
Kādu versti gājušiem, mums pretim klajums. Šī klajuma

pakalnā ciems, kurā dzīvo divi pušelnieki, kā to no divi ēr-

beģiem redzam, kas viens otram krūtis pretim sagriezuši lai-

kam tāpat kā savstarpīgā satiksmē viņu kungi — īpašnieki
un iemītnieki, tādēļ ka viens otram par daudz tuvu. Rudzi

laukos, kā jau augusta mēneša ceļa jūtīs, lielāko tiesu no-

kulti, kaut gan kaimiņiem abiem tikai viena pati kopas

rija, — kuras dēļ dažu labu reiz ķilda būs sanākusi. Tagad
redz cilvēkus strādājam te pie liniem, te pie vasarāja, no

kura jau šur tur izstiepjas labi slaidi miežu blāķi. Diena ir

sausa, silta un mīlīga. Kas vien spēj rokas cilāt, tas laukā

pie darba. Tikai mazie zēni, vēl ganu vecuma neaizsniegu-
šie, garām apiņkārtīm apbruņojušies, lūko pie retajām, ve-

cām ābelēm, kas tāpat bez sētas aug, notraukt pa ābolam,
kaut gan tev grūti tos tur ieraudzīt. Bet šiem maziem me-

diniekiem žirgtākas acis kā tev, tie dažu labu lapās pa-

slēpušos medījumu zin ieraudzīt un novadīt zemē, ja ne ar

labu, tad ar ļaunu, lai tas nonāk kad arī ar visu zaru — kad

tik zemē. Palūk, kā šie notrauktā ābola dēļ plūcas! Ja daudz

vēl būtu ābelei galā, tad gan laikam iztiktu bez plēšanās.
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Bet kad tad tēviem laika domāt dārzu kopt un taisīt, kur ro-

kas pašiem pilnas darba?

Tu prasi, vai šie jau Dumbrāji? Nē, draugs — pacieties!

Labi, ja ar saules rietu tur nonākam, un tagad tik vēl lau-

nags, kuru gan patlaban dzērves, gaisā klaigādamas, taisās

aiznest uz silto zemi. Projām launags, projām launaglaika
īsā atpūta, projām kalpa vīriņam arī launaglaika pīpīte —

saimniekam vien dzērves, badakāses, izdara labumu! — Tā-

tad Dumbrāji šie vis te nav, — tie ir Dzirnupmuižas Spēl-

maņi, nevis tādēļ tā iesaukti, ka viņu iemītnieki būtu diezin

kādi muzikanti, bet tādēļ, ka Dzirnupkungs, kā ļaudis
stāsta, tos uz kārtīm novinnējis Silmuižas kungam, kam vairs

nebijis naudas, ko pretim likt. Tālab arī Spēlmaņiem visapkārt
Silmuižas zeme, tik vien paši Dzirnupes.

Bet nu atkal uz priekšu!

Spēlmaņu mālu zeme nobeidzas, sākas atkal smiltaine, sī-

kām priedītēm un paegļiem noaugusi. Tad nāk sausas ganī-

bas, tad vēl pārs ciemu, un atkal tādi paši sīkmežu šiliņi.
Aiz šiem pakalnu starpā ieraugām paprāvu meža ezeriņu, vai-

rāk kā versti garu un kādu pusversti platu. Vientulīgs ļoti
šāds meža ezers, pakalniņi smiltaini un kaili, reti kur uz

tiem redz kādu sakrupušu priedīti, visur tikai smilts — baltā

smilts, ko vējš putina. Uz viena no ezera pakalniņiem tikpat

vientulīga vienīgā šī ezera zvejnieka būda, lubu jumtu, veca

un nokvēpusi, tai līdzās pārs sānu ēku, no kurām viena lai-

kam būs niecīga rija ar tikpat niecīgu piedarbu, jo Purviņ-
ezera zvejnieks pastarpām nodarbojas arī ar zemkopību, ja
tā drīkstu saukt viņa rušināšanos ar ragaini arklu un za-

raino skrāpi — ecēšu pa baltās smilts pakalniņu savas bū-

das apkārtnē. Bet nabadzīgs gan ir Purviņezera zvejnieks,
maz tam atmet zemkopība, maz zveja, — viņš zvejnieks bez

laimes, kaut gan tas zvejo ar muižu uz pusēm un šī muižas

puse ir tik liela, cik Purviņezera zvejnieks pats no laba prāta
nošķir, — jo ezers tik tukšs no zivīm, ka muižai tā mazuma

dēļ negribas uzņemties ne uzraudzības pie zvejas. Savas da-

ļas zivis Purviņezera zvejnieks pārdod pie baznīckroga, kur

viņu redz ik svētdienas. leņemtie graši reti kad dabū re-

dzēt Purviņezera malu, tie paliek lielāko tiesu turpat, kur cē-

lušies, — krogā, jo zvejnieks ir apradis nevien ar slapjumu
no ārienes, bet — arī no iekšienes, un tā cilvēkam jāmirkst,
reti kad redzot sausumu. Bet, ja viņam taču laimējies saķert
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lielāku vairumu zivju, tad viņš ari tik gudrs, ka neņem par

tām maksas naudā — bet graudā, jo citādi pēdējs bads būtu

klāt — un vai tad no savas «zemes» tam tiek pārtika?
Vientulīgs un tukšs izskats šim meža ezeriņam, ne te re-

dzam zaļo niedru, ne lakstu gar malām! Augšgalā tam

staigns purvs, lejas galā plata, dūkstaina izteka, gar sāniem

kailā, baltā pakalnu smilts ar vientuļo zvejnieka būdu kā cil-

vēku dzīves ēnu meža vientulībā. Tomēr palaunaga saules

ieslīpos staros ezers laistās kā spožais zelts, un pāra gai-
galu, spārnu galus pie līdzenās ūdens virsas piedūrušas, aiz-

šaujas atkal projām kā bultas, pielīdzināmas gaišiem, žigliem
sapņiem šai mēmi rāmā meža dvēselē

...

Mums jāiet pāri minētai Purviņezera dūkstij, pa kuru

ūdens lēnām sūcas lejup, beigās savienodamies mazā upītē,
kas aiztek uz Dzirnupi. Kājām tai it labi varam tikt sausā

pāri, jo te izmestas laipas un reti akmiņi, pa kuriem bez bē-

das var izlaipoties, arī braucējs sausā laikā kā nebūt var

pārkulties, bet slapjā, — lai dievs nedod! Ko gan te apzīmē
salūzušie loka gabali, pārlūzušās vāģu un ragavu ilksis, ratu

loku gabali, mietnes, slieces un koka ass gali? Vai te nav kuģi-
niekam bīstama vieta, no kuras nekāda bāka nesargā? Te

ir braucējiem bailīgā Scilla un Charibda, kas pavasaros pār-
vēršas par pilnīgu upi, tā ka pavisam jāatmet domas —te

pāri tikt. Bet mēs viņai sen jau pāri. Sen jau ari izzuduši

no acīm sīkie šiliņi, un jau sākuši rādīties gāršas cēlie koku

stāvi un tālās, izcilās galotnes. Patlaban esam aizsnieguši
Silmuižas gāršas «izdegas». Skat te melnos, apdegušos koku

stāvus! Zari tiem visiem kaili un sausi, tikai retam kokam,
kam liesma tik biezo mizu apsvilinājusi, redz zaļas skuju pa-
zares vai arī šur tur kādai apsei jau tikko manāmi iesarku-

šas lapas, kas tagad dreb, kā liekas, nemierīgāki, bailīgāki
nekā pavasara zaļumā. Šurpu turpu redz garas malkas ielas

sakrautas, jo te meža ko pārdot un dedzināt daudz gadiem.
«Sausā vasarā» te vairāk simtu pūra vietu veca meža izde-

dzis. Malkas bagātība te liela, un, ja vēl tā badotos ar ko-

kiem un malku, kā citas mežiem nabagas muižas dara, tad

jau nezin kad «izdegas» vien izcirstu. Palaunaga saule izlej
visu savu spožumu un kvēlu, it kā gribēdama ar to iesildīt

un pamodināt izmirušo koku dzīvību, bet šie paliek tādi, kādi

bijuši: sastinguši, sakaltuši, bez kādas dzīvības jausmas,
tik šur tur redz kādā sausā galotnē dzeni kaļam, viņa knā-
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pieņi atskan kā sitieni uz zārka vāka — un kas gan šie koki

ari cits kā miroņi, kam pēdīgā stundiņa situsi? Visur še iz-

nīcības un miršanas sveicieni, — bet tak nē! Vai lai nāve

būtu spēcīgāka par dzīvību! Lūk, cik kupls un mīksnējs jau-
nais meža zaļums paceļas pelniem bagātīgi barotā zemē!

Vai tā nav zaļā cerības vēsts, kas sludina dzīvības uzvaru par

nāvi? — un lai tas būtu tik niecīgs zaļš asniņš, tik niecīga
zaļa atvasīte — tās visas ir jausmīgas rakstu zīmes dzīvī-

bas uzvarētājas karogā. Kas te par mīksnējiem avieksnājiem,

par kuplām apšu un bērzu atvasītēm! — vecais mežs vēl nav

nomiris, jau jaunais tam sniedzas pie ceļgaliem, — it kā

tēvs mirdams redz pēdējā prieka acīm vēl mazo, bet žirgto

pēcnācēju — dēlu un aiziedams runā mēmām lūpām uz viņa

galvas svētīšanas vārdus, tā arī še vecais mežs savam ma-

zajam, bet cerības pilnam dēlam liekas kaut ko mēmi stāstot

vai čukstot — un, man šķiet, viņi saprot viens otru, tādēļ arī

vecie, melnie koki nemaz neraud un nesēro; viņi tik rāmi,

nopietni padodas savam liktenim... Kas te meža putniem

par brangu dzīvi! Medinieks no «izdegām» nekad tukšā ne-

atnāk. Bet kā gan uguns «izdegās» iemetusies? Runā par tīšu

pielikšanu. «Izdegām» degot, skrējuši glābt ne tikvien paši

silmuižnieki, bet ari.kaimiņu ļaudis no apkārtnes pagastiem.
Tā uguns gan apturēta, bet meža zaudējums tomēr liels. Arī

vainīgais atrasts, kas, kā teicies, aizdedzinājis mežu aiz at-

riebšanās muižai un aizdzīts uz «pasiliju», bet silmuižnieki

tak paši spriež, ka viņš nebijis vis tas īstais vainīgais, bet

ticis nodots tik aiz viltīgām liecībām. Vai tiešām uz «izde-

gām» guļ tik grūts noziegums? ... Bet koki jau mēmi, — viņi
nerunā, — un tak, viņi runā gan: ar saviem melniem stāviem

viņi kā biedinātāji spoku tēli pulcējas ap īsto vainīgo naktīm

un dienām, spiezdamies tam tuvāk un tverdami viņu ar saviem

sakaltušiem, melniem zariem kā simtu rokām, un sen izdzi-

susi liesma nav vis apslāpēta, tā deg joprojām viltīgā lie-

cinieka sirdī dienām un naktīm un nemitēsies degt mūžīgi...
Apziņa, vai tev tik briesmīga soģa vara?!

.. .
«Izdegām» sāņus izgājuši cauri, pa kreiso roku redzam

lielāku klajumu ar trim četriem ēku puduriem, kas viens no

otra šķirti ar mazākiem šiliņiem vai smalcītēm. Aiz šiem ēku

puduriem redz celmainos līduma plēsumus un tikpat celmai-

nas pļavu tēcītes. Tās ir Silmuižas muižas zemes mājas, kādu

viņai pa visiem mežiem pāri par pussimta. Katrā tādā ēku
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puduri trīs, vislielais, četras ēciņas, — iesācējiem tik divas:

rija, kurā paši dzīvo, ar piedarbu zem viena jumta, un klē-

tiņa, stallis un kūts zem otra jumta. Tikai tas, kam, ēkas

ceļot, bijis vairāk iespējas, ir ietaisījis ja nu ne katrai, tad

tak jel tai svarīgākai vajadzībai savu sevišķu ēku zem se-

višķa jumta. Šo muižas māju iedzīvotāji ir pa lielākai daļai

ienācēji, satecējuši te no visām debesu pusēm; tādēļ te, sa-

tiekoties ar viņiem, vari dzirdēt visvisādas latviešu valodas

izloksnes. Te netrūkst seklā uzskrējuša ratiņu dreimaņa —

piebaldzēna, ne viņa kaimiņa — vēvera, kam gandrīz pašam

plikums uznācis un kas abi nodomājuši mest savus amatus

pie malas un dibināt sev drošāku dzīvi uz zemkopības pa-
mata, ja retums tikai vēl saņemdami rokā veco amatu — pir-
mais izdziedinādams pavaļā silmuižnieču ratiņu dažādās vā-

jības, — otrais, palīdzēdams tām pašām uzvilkt grūtāki
aužamu vadmalu vai audeklu vai pamācīdams noaust gal-
dainu dvieli. Te netrūkst videnieša, kas «runā tā kā grāmatā»,
ne daugavmalieša no Vitebskas un Pliskavas robeža, ne jūr-
malnieka, ne palsmanieša, kas še silmuižnieku «mežzemnie-

kos» stāv lielā cienā kā teicams burvis, vārdotājs un pūšļo-

tājs. Šī tēva slava (dēli viņam strādā zemi) sniedzas tālu

pāri par Silmuižas robežu, tā ka viņš pilnīgi var dzīvot no

sava «amata». Viņš ārstē un dziedina tik ar «tīriem diev-

vārdiem», bībeli viņš «jau trīsreiz izgājis cauri» (ceturtā vēl

ejama), tādēļ arī, kā pats spriež, «dieva priekšā var stāvēt

taisns kā spieķis», un tādēļ mīļais dieviņš, pēc viņa domām,

pilnīgi var aizdarīt vienu aci un piedot viņam to drusku vār-

došanas un pūšļošanas, jo kur gan vēl tādu atradīs, kas trīs-

reiz izgājis bībeli cauri? Un, ja viņš ļaudīm nevarētu palī-
dzēt, vai tad šie jel maz pie viņa nāktu un spiestos vēl tik

dziļi mežos iekšā, meklēdami viņa par sakņu saknēm, celmu

celmiem un dūkstu dūkstīm? Tādēļ atstāsim Zaļo tēvam (tā
viņu sauc) viņa «amatu», jo ar to viņš, kā šī laika avīžu ko-

respondents teiktu, izrāda šī apgabala ļaužu «attīstības kā-

pienu». Bez tam burvis dziļi mežā, aiz nosūnojušām eglēm

paslēptā būdiņā meža vientulībā, pie kā slepen nāk veci un

jauni, vai tas mums neatgādina pasaku par burvjiem un bur-

vēm mežā, pie kā nāk Ancītis un Grietiņa, meita un pameita
ziemā zemeņu lasīt un daži citi bērnu dienu pazīstamie? Vai

gan Zaļo tēvs nav tas bulbula putns, kas šo mežu cēlis no ap-
burtiem cilvēkiem, tos pārvērzdams kokos? Un vakaros tādēļ
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ar tev liekas gāršā atskanot vaidas un gaudas, kas sagrābj tev

sirdi žēlumā un asarās, neizsakāmās sāpēs un līdzcietībā, ko

brīnuma putna dziedāšana sacēlusi. Tu nevari vairs savas

sirds remdēt un gribi teikt «atdusies, bulbul!» bet, to teicis,

tu krīti burvības varā: karstā sirds tev atdziest, un tu esi sa-

stindzis koks, bez sirds, bez jušanas. Nieki! Zaļo tēvs nav

tik briesmīgs burvis: viņš gan labprāt pūš šņabī un izraiba

rozi, — bet nopūdēt nolādamam kādu locekli kā citi burvji, —

viņš nespēj, viņš lēns kā jērs. Liksim viņam mieru: muļķība,

tāpat kā gudrība, ir nemirstīga.
Tātad ļaužu «mežzemniekos» no visiem stūriem, trūkst ja

daudz tik partiešu, mediešu un elamitu, — vidzemniekus te

atradīsi no visiem vējiem. Bet nošķirti gan viņi par daudz

no valsts satiksmes. Baznīca un valstsmāja daudziem vēršu

piecpadsmit un vairāk, — labi ja uz pirmo tiek reiz par mē-

nesi, uz otru iet tikai tad, kad īpaša ziņa un vajadzība.
Valsts kazakam te nav viegla diena — atrast meža kaktā va-

jadzīgo paziņoto. Kaimiņu un kaimiņa palīdzības vajadzības
brīžos tikpat kā nemaz nav. Tuvākie ir tie, kas vienas mājas
gaiļa dziedāšanu dzird otrā, citi visi tālāku. Kā te lai dabū

iekšā ārstu vai citu palīgu steidzamā vajadzībā? Lai ar tā-

lums vēl nebūtu visai lielais, bet kur tad ceļi, ceļi, ceļi?
«Mežzemnieki» pilnīgi atšķirti un atšķīrušies no cilvēku sa-

biedrības labumiem, tādēļ ceļā uz prāta gaismu tie ir «tīrum-

niekiem» labu soli pakaļā. Tā māja jau diezgan no civilizā-

cijas un kultūras svētīta, kurai laika mērotāji, kalenderis un

pulkstens. Bet ir vēl viena cita lieta, kādēļ īpaši «mežzem-

niekiem», pasaules gājējiem, slikta slava: viņus tur par zag-

ļiem, kam meža kakti, uz kuriem nav gandrīz nekādu ceļu,
un vientuļā, citu acīm apslēptā dzīve palīdz vislabāk noslēpt
nedarba pēdas. Ja «mežzemnieks» ko zadzis, tad labāk ne-

meklē: būsi gudrāks. Ko tas tev līdzēs, ja arī pagasta poli-

cijas vīrs tev ies līdz taujāt un izmeklēt? Mājā tak nekā ne-

atradīsi, un mežus izmeklēt — kam tur laika un iespējas? Uz

viņa jautājumiem zādzības lietā tu dabūsi dzirdēt visās iz-

loksnēs: «Nekā nezinu!», «nika naazinu!» utt. «Kuu tu taici?»

malēnietis kā iztrūcies viņam ievaicāsies — un visa izmeklē-

šana beigta.
Bet, runādamies par «mežzemniekiem», neesam vairs tāļu

no sen gaidītiem Dumbrājiem, uz kuriem tevi solījos vest.

«Izdegām» sen esam cauri un, garām iedami, redzam vairāk
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tādu iebūviešu mājiņu, kā jau minēts, dažā vietā ar ne-

maz neredzam, tik dzirdam jaunus gailēnus dziedot izmēģi-
nām savas vēl neskaidrās balsis, un no tā spriežam, ka cil-

vēka miteklim vajag būt tuvumā. Gailim «mežzemniekos»,

patiesību sakot, daudz svarīgāka nozīme nekā «tīrumniekos»,
kaut gan še mežos viņam daudz grūtāk izsargāt savu dzī-

vību no vanaga nagiem nekā klajajos «tīrumniekos». Bet par
to viņam arī še vairāk goda, svara un cienības.

Labu gabalu pa gāršu nogājuši, izejam laukā klajumā,
ko it labi ari varētu saukt par salu, tādēļ ka šī visapkārt
gāršas apņemta. Šīs salas tēcītēm viscaur 'melna, dumbraina

zeme kā darva, aiz viņām sāņus gar gāršu redz celmai-

nus tīrumus, kas cēlušies, gāršu nolīžot. Šo tīrumu vidū re-

dzam četras «mežzemnieku» ēkas — tie ir Dumbrāji. Saule

patlaban ari aizslīd aiz gāršas galotnēm, mezdama tām cauri

savus sārtos starus, — kā domājām, ar saules rietu esam ari

Dumbrājos. Tu saki, — kas tad te ievērojams, jo te tak bez tām

četrām ēciņām un gāršas neredz cita it nekā? Vai tad tiešām

tādēļ mums vajadzēja mērīt tik garu gabalu? Ir tiesa, te ne-

redz nekā ievērojama, bet arī, ja Dumbrāji paši un viņu
iemītnieki nesaistītu tavas uzmanības, tad jel gārša viņpus
mājas to iespēs. Un gāršu viņpusē tev visnotaļ gribu rādīt,

jo nezinu, vai kur citur mūsu tēvijā tu tādu mežu būsi re-

dzējis. Paiesimies viņā dziļāk! Ceļa te uz iekšu nav vairs ne-

kāda, jo līdz Dumbrājiem tak jel maz vēl redzējām kādas

nekādas grambas, bet še neredzi ne stidziņas. lešana tādēļ
te mums īsti grūta, jo mežs še audzis gadu simteņiem pats
savā vaļā, cilvēka rokas neaiztikts.

Brīnišķs izskats tādam senlaiku mežam! Met acis uz

augšu, kas tad te par cēlām galotnēm, no kurām saules

gaisma patlaban atvadās! Daža laba no tām vairāk kā vienu

vai divus gadu simteņus pārlaidusi, un, ja viņa varētu runāt,
tad gan laikam stāstītu, ka viņa, arī mazā skostē būdama,
cita nav redzējusi kā tik tādu pašu sirmu, nosūnojušu mežu

kādu tagad, kas bijis senāk labs patvērums bēdzējiem kara

laikos. Laid acis drusku zemāk, cik daudz te ieraugi resnu,

baltpelēku lauztu koku stembju, kam auka neļāvusi piedzī-
vot sirma vecuma, kurā gals pienāk dabīgi ar sapūšanu vai

nokalšanu, bet kas pārtraukusi viņus pašās spēka dienās!

Dažs labs no šiem stembjiem nebūs vēja vai vētras, bet zi-

beņa traukts, īpaši tie, kam lūzums vairāk saskambāts.
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Šie vecie, resnie stembji ir kā monumenti, ko gārša cēlusi

par piemiņu visiem tiem simtu negaisiem savā sirmajā mūžā,

kas viņiem bijuši jāpanes un jāiztur un ko viņa arī pārcie-
tusi, pastāvēdama vecā spēkā un zaļumā, — viņi ir gadu
no gada atjaunojamas piemiņas zīmes uz simtu gadu ve-

ciem trūdiem, lai sen te augušie un zaļojošie koki nebūtu

aizmirsti krituši zemē, lai no viņiem liecinātu ne tikvien viņu

trūdi, no kā barojas viss tagadējs mežs, bet lai viņiem arī

netrūktu pieminekļu, kas celti aukas vai zibeņa rokas meža

lielajā kapsētā ... Lūk, vienā tādā stembī pūce tup, —ko gan

viņa domā, saulei norietot? Vai viņa arī domā par nāves

un dzīvības maiņu un cīņu dabā? Par nāvi laikam gan, —

un nezin vis, vai dažs no mazajiem meža dziedātājiem, kas

domā šonakt mierīgi pārgulēt savā paspārnē, šīs pašas pūces
dēļ ieraudzīs rīta saulīti? . ..

Met acis uz gāršas apakšu, uz viņas pakāji, — atkal jauns
skats tev parādās!

Te nav vis sūna kā mīksta, līdzena sedzene izklājusies
mums pa kājapakšu, kā to redzam cilvēku pēdu aiztiktos me-

žos, nē, — te guļ siekstas uz siekstām vairāk kā cilvēka

augumā cita uz citas, krustām šķērsām sakritušas, tā iztai-

sīdamas milzīgus apcirkņus, par kuriem, ja tie ne visai platie,
tikai žiglais briedis, šo mežu bērns, var pārstiepties un stip-
rināties izveicībā lecot un dejot, ko tu diezgan nevari ap-

brīnot, ja izdodas to redzēt, — bet tev ar Miķeli — lāci ne-

atliek cits kā tikai kāpelēt pāri par šo apcirkņu sienām, ja
grib tikt uz priekšu, jo cita padoma te nevari atrast. Cik ba-

gāti trūdi gan ar šīm kritalām netiek doti mežam! Kas par

mīksnējiem un taukiem krūmiem un zaļumiem te aug uz šo

siekstu virsas un spiežas iz viņu starpām!
Nīkšana ar dīgšanu te liekas sadevušās vienkop: tu ne-

zini, kur īsti viena beidzas, kur otra sākas, un tomēr skaidri

redzi viņu abu parādīšanos. Tev šķiet: tas viss ir gaišs un sa-

protams, un tomēr it kā ar šausmām tevi pārņem šī paša no-

slēpuma neizdibināmais dziļums!
Bet ir jau labs brītiņš, kamēr saule norietējusi, gāršā tā-

dēļ jau nakts. Vai esi jau kādreiz redzējis nakti uznākam

tādā vecokšņa gāršā? Nakts te, tā sakot, ir vairāk nakts nekā

citur kur, viņa ir cienīgāka, drūmāka, jausmīgāka, svētāka,

pilnāka godbijības un augstības. Cik kluss viss gāršā! un

tomēr šis klusums nav kapa klusums: te skaidri jūti dzīvības
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rāmos, bet drošos dvašas vilcienus. Šur tur dzirdi kādu zaru

nobrīkšķam: varbūt vēl visi meža iedzīvotāji nav gājuši pie
dusas, varbūt vāvere to nolauza, varbūt tas arī, sakaltis bū-

dams, pats nokrita. Tu dzirdi kāda putna spārnus šmīkstot, —

tad atkal visu apklustot, tad atkal no jauna kāda putna balsi,
līdzināmu gulētāja muldēšanai miegā — un, lūk, atkal tas

pats cienīgais, varenais nakts klusums gāršā!

Bet nu nekavēsimies gāršā vairs ilgāk, iesim atpakaļ uz

cilvēku dzīvokli apskatīt Dumbrāju iedzīvotājus! Mēness,
drusku nodilušiem labiem sāniem, pacēlies otrā debesmalā,

pārspīdēdams klusā meža vientulību, it kā gribēdams iespies-
ties saviem gaišiem stariem tumšā gāršas azotī. Viņš mums

rāda ceļu iziet no meža, un tāpat viņš arī rāda savu gaismu

vēlajiem strādniekiem tīrumā, kas «bez saulītes vakarā» stei-

dzas vēl nokopt nopļauto miežu gabalu.

Patlaban arī pēdīgā guba salikta (pretim silmuižnieku

ieradumam, kas miežus krauj blāķos un rudzu stapjiem liek

cepurēm griezās uz augšu, nevis, kā Dumbrājos redzam, uz

zemi), mazais pļāvēju pulciņš apstājas ap to riņķī un no-

slauka sviedrus no pierēm. Strādājuši viņi ir visā spēkā, bez

šaubīšanās te redzam cilvēkus, kas ēd savu maizi vaiga
sviedros. Un tiešām tiesa, ka tas, kas grib ietaisīties dzīves

vietā mežzemniekos, nedrīkst bīties nekāda pūliņa, ne grū-
tuma. Un vai gan šīs kuplās miežu vārpas te celmiem no-

sētā līdumā augušas bez sviedriem un raizēm?

Lūk, vīrs. ko varēsim vērot par Dumbrāju saimnieku, saka

uz sievas, kas gan būs viņa saimniece un atnākusi vēlos

strādniekus saukt vakariņās:
«Paldies dievam, šodien mums labi secās, nevaram diez-

gan dievam pateikt par bagāto svētību, ar ko mūs tik žēlīgi

apsvētījis.»
«Nevaram, nevaram gan diezgan viņam pateikt, mēs, grē-

cinieki, viņš mūs baro ik dienas, bet mēs aizmirstam viņa
labdarīšanas,» — sieva atteic.

Bez šī pāra, kas savā starpā runājas, vēl otrs ir tīrumā,
laikam gan kalps ar kalponi, kas iet pirmajam iepakaļus uz

mājas pusi, kura vislielais pāra simta soļu atstatu no pļau-

jas vietas. Priekšā redzam četras pamazas ēkas: istabu ar

vienu skursteni, vienām durvīm, — palejā pirtiņu, kuras viņas
mazuma dēļ ēku skaitā neliksim, — sāņus klētiņu, tai iepre-
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tim otros sānos stalli ar kūti zem viena jumta un, beidzot,

labi attālu riju un piedarbu ar gubeni — ari zem viena

jumta. Ēkas visas glītas un jaunas, skaidām jumtas, kā lie-

kas, spēka vīra celtas. Celmaina tīruma vidū viņas gandrīz
varētu saukt par kailām, ja gārša koku trūkuma pie mājas
neatlīdzinātu jo bagāti ar savu slaiko koku pilnību un ja jau
arī bez tā nebūtu kādu retu, līdumu līžot, saudzētu koku ēku

starpā, visvairāk vecu egļu pie istabas, klēts un rijas un pa-

prāvā melnalkšņu pudura lejā pie pirtiņas, aiz ko šī mums iz-

liekas vairāk kā kāda būda muižas pilsdārzā un nevis kā tā, kas

viņa tiešām ir: Dumbrāju pirtiņa. Bet tas pats jau atgadās
arī pie cilvēkiem; tie arī nereti izliekas vairāk nozīmējot nekā

tie tiešām sver, un tad nu lai mēs to nieka pirtiņai ņemtum
ļaunā!

Pavadīsim mazo pļāvēju pulciņu istabā pie vakariņām!

Pie galda sastopam vēl vienu galviņu vairāk nekā tīrumā

redzējām: gadu desmit vienpadsmit vecu meitenīti, kas kust

un tekā, šo to galdā uznesdama.

«Nu, meitiņ, vai tev vakariņas ar jau galdā?» abi pirmie

ienācēji gandrīz reizē tai vaicā, no kā varam noprast, ka šī

būs saimnieku pāra meita.

«Gatavas, gatavas!» meitene smaidīdama atbild, jo māte,

pati govis izslaukusi un vakariņas izvārījusi, meitai bija at-

stājusi viņas tik galdā uznest, kamēr pati gāja pļāvējus
saukt.

Visi apsēžas ap galdu, katrs savā zināmā vietā, tomēr ne-

sāk vēl ēst un skatās klusu viens otrā, it kā galdā kaut kā

vēl trūktu, kurā mēs gan nekā ēšanai vajadzīga neredzam

trūkstot, jo ir sāls, ir maize, ir bļodā kūpoša jēra gaļas zupa,
ir karotes, — vai gan vēl kāda galda viesa trūkst? Laikam,

jo mājastēvs paceļas — līdz ar viņu arī visi citi — un skaita

lūdzēja balsī:

Kungs Jēzus Krist, tu debess vies,
Nāc pie mums vārgiem mieloties,
Un svētī mūs, lai visi tā

Ar sēdam debesvalstībā. Amen.

Tikpat klusu ka piecēlušies visi atkal piesēžas un sak bau-

dīt, kas galdā. Ir redzams, ka visi pie galda sēdētāji bauda
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ar pateicību dieva dāvanu, jo te neredzam tās rijīgās grūstī-
šanās pie ēšanas, kas nezin, ko steigt, ko ķert, —te nedzir-

dam arī nekādu smieklu, ne tērzēšanas, — bet še redzam vie-

nīgi klusu, pateicīgu salkuma klusināšanu. Šīs piemīlīgās
ierašas ēdāji nav nebūt mācījušies no kādas «grāmatas par

smalku uzvešanos», bet saimestēva galda lūgšana viņu prā-
tus ir it kā atraisījusi, kā atvilkusi nost no baudāmā ēdiena

un pacēlusi uz dzīves gala nolūku. Lai gan izsalkuši, tomēr

viņi neaizmirst, ka augstāk par miesu stāv dvēsele, ka, lai

gan miesai barība vajadzīga, tomēr tā ir un paliek žēlastības

dāvana, kas arī kā tāda jābauda.

Lāgiem tikai, un tad arī paklusā balsī, ēdāji savā starpā

pārmaina kādus vārdus, apskatīdami pabeigtās dienas gaitu,

aizņemdami arī nākošo, bet tūliņ atkal apklust, ja saimestēvs

paliek no runāšanas mierā.

Kamēr šī mazā saime ēd, aplūkosim viņu tuvāk!

Saimestēvs pats ir pusmūža vīrs, pašos spēka gados, vi-

dēja auguma, stipri brūnu seju, kas atgādina vairāk kuģi-
nieku nekā zemkopi. Ģīmja panti gan rādās būt stingri un

cieti, tomēr tai pašā brīdī tie rāda mīkstsirdību un skumību,

un šis pēdējais iespaids dabū galā virsroku par pirmajo.
Saimniece no ārējā izskata daudz jaunāka par viņu, un,

lai gan seja viņai liekas būt jautrāka un spirgtāka kā vī-

ram, tomēr arī še redzam sēras kā šķidrautu pārklātu par

viņas ģīmi.

Šis abēju laulātu slepeni sērais vaiga izskats parādās jo
gaišāk, kad abēju acis atduras uz vidū sēdošās mazās mei-

tenītes, kas līkās, gandrīz kuprainās muguriņas dēļ augšanā

stipri sīciņa, vairāk atgādina vecenīti nekā desmit gadus
vecu bērnu.

No kalpa un kalpones nekas vairāk nav sakāms, kā kad

viņi abi nupat paēduši, karotes nolikdami pie malas, skatās

uz saimnieku. Bet saimniece vēl paceļas no galda un atnāk

ar izrotātu majolika krūzi, kurā atnes saldu pienu, no kā uz-

dzirām ielej katram savu mēru. Šī krūze, kā arī saimnieces

prāvais spāniešu lakats, pusgalvē apsiets, rāda, ka Dumbrāju

iedzīvotājiem nav sakars vienīgi ar gāršu, bet arī ar plašo
pasauli. Bez tam darba dienas vakarā tādas vakariņas, tāda

saimnieces uzvešanās liek domāt, ka tam vajag būt, ja ar ne

sestdienas vai svētku, tad tak jel citam kādam ievērojamam
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vakaram. Visi tagad paēduši un padzēruši. Saimnieks atkal

pieceļas un, rokas salicis, tāpat kā ari citi galda biedri, saka:

«Pateiciet tam kungam, jo viņš ir mīlīgs un viņa žēlastība

paliek mūžīgi! Amen!» Tad visi ceļas no galda augšā. —

Kalps ar kalponi atsaka «ar labvakaru» un aiziet pie miera,

to pašu dara arī mazā meitenīte, ieguldamās gultā pie sie-

nas pulksteņa, kas patlaban nosit deviņi, — tik saimnieks ar

saimnieci paliek augšā, klusu un nopietni pie sevis kaut ko

domādami un tik lāgiem viens uz otra acis pamezdami un

saskatīdamies. Ko gan viņi domā? Par ko gan?

Pulksteņa rāmie tikšieni kā laika sirds pukstieni atskan

savā vienmērīgā gaitā. Lampa pavāji apgaismo kluso istabu,
kādēļ šī mums izliekas vēl klusāka un vientulīgāka, nekā tā

jau tiešām ir.

Mēness saviem gaišajiem stariem spiežas pa logu istabā,
tā ka caur tiem lampas gaisma tiek it kā apmākta, un mums

jo skaidri redzama gārša, kas apaļā ielīkumā stiepjas saviem

kokiem kā tumšu sapņu tēliem ap vientuļo cilvēku dzīves pa-

spārni. Kā kāds neizdibinājams noslēpums, — tumšs, dziļš un

bezgalīgs, — liekas apkampis visu gāršu, tā klusa un drūma,

nekustīga it kā apburta. Kā kāda neizprotama, ne bez šaus-

mām sajūtama vara liekas sargājot no cilvēka acīm un ausīm

šo lielo noslēpumu, — varbūt viņam tas nekad nav ļauts zi-

nāt, — varbūt šī noslēpuma atklāšana nospiestu kā slogs viņa

prātus un domas, izbiedēdama un salauzdama viņa sirdi, var-

būt šis noslēpums ir tuvu rada tam, kas mūs apņem, dzīvībā

ienākot un no tās izejot... varbūt, varbūt. Tomēr šī pati

vara, lai gan sargā no mūsu acīm šo noslēpumu, pievelk mūs

viņam ar to jo vairāk, — atstādinādama mūs tikai atļautā

tālumā, lai nepieejam tam par tuvu un netiekam kā tauriņi
liesmas ķerti un apsvilināti. Aiz šās pašas sargātājas varas

arī mēness gadu simteņiem te lidinās, gribēdams šo noslē-

pumu apgaismot; bet viņš tam nav ticis tuvāk, ja varbūt arī

viņam reiz gadījies nejauši ieskatīties šī meža noslēpumu dzi-

ļumā, tad arī viņš uz mūžu padarīts mēms, viņam nogriezta
mēle, lai neizpaustu tā, ko redzējis ...

Vai šī pati noslēpumu sargātāja vara nav arī aizsegusi
mūsu acīm to, par ko šie abi laulātie domā šai pašā brīdī, ko

viņi viens otram it kā baidās vaicāt, kā baidās atbildēt? To-

mēr mēģināsim minēt, varbūt mums izdodas zināt, par ko

namatēvs domā, rokā atspiedies!



256

2. SKATS

DZIMTENES ATMIŅAS

Jūra, plašā, bezgalīgā jūra! Kuģi, baltām burām, šūpojas
tālumā kā tauriņi uz zilā ūdens, pielīdzināmi gaišām atmiņām
bezgalīgā domu jūrā.

Tā pati upe, kas Dumbrāju tuvumā vēl maza un neievēro-

jama, te liela un pieaugusi, mūsu tēviju savā mūža gaitā puš-

ķojusi, atrod te savu galu. Netāļu no viņas grīvas ir Grīvgaļi,

jauns, brangs ciems. Šī ciema saimnieks Grīvis ir ievēro-

jams ne vien savas turības dēļ, bet it sevišķi tādēļ ar, ka tas

ir dedzīgs brāļu draudzes kopējs. Viņš šai apgabalā brāļu
draudzes lietās, vadīšanā un kopšanā arvien no citiem uzska-

tīts un turēts kā par pirmo, kā par vadoni. Uz viņa zemes

stāv arī brāļu draudzes saiešanas ēka jeb «kambaris», mazas

upītes krasta malā, kas pa dziļu gravu steidzas uz jūru. Šī

upīte ir pret dienvidu no lielās upes. No šejienes uz vakariem

brangs izskats uz jūru, īpaši no saiešanas ēkas lieveņa, kas

stāv jūras pusē. Metas it savādi ap sirdi, uzlūkojot plašo jūru,
ko bieži vien vēji un aukas ārda, un šo kluso, vientuļo ēku,
kas, it kā pasaules trokšņu bīdamās, paslēpusies veco, sen

stādīto liepu pavēnī. Viņa kā lūgdama lūdzas, lai jel tās ne-

traucē, lai ļauj viņai mieru, pēc kā viņai slāpst un kā viņa
ilgojas. Un, it kā paklausījis viņas kluso ilgošanos, brāļu

pulks viņai taisījis sētu apkārt, lai viņa šī dārza vidū būtu

viņu dēstītais stādiņš, ko viņi kopj ar savu sirds vientiesību

un mīlestību, ko viņi slacina savām asarām un apdveš savām

sirds nopūtām.

Šī pati klusā ēka ir tā, ap ko pinas Dumbrāju saimnieka

domas, aizsteigdamās tālu no vecās gāršas vidus uz šo jūr-
malā stāvošo vientuli, kas arī tur mēnesnīcā stāv tikpat klusa

un sapņos nogrimusi kā še sirmgalve gārša. Mēness saviem

rāmiem stariem laistās pa logiem iekšā uz vientuļiem soliem

un uz sienmali stāvoša «sacītāja» galdiņa. Varbūt vēl viņā
izvīti vaiņagi no beidzamajiem laulāto svētkiem, ko arvien

augusta beigās mēdza noturēt... Atmiņa kā burvju spogulī
rāda domās nogrimušajam vīram daudz un dažādu tēlu no

viņa pagājušām mūža dienām, kas senāk cieši bija vienotas

un saistītas ar šo ēku un viņas dzīvi. Raibi sapņu tēli cits pēc
cita paiet gar viņa gara acīm, sākdamies no agras bērnības
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un tad soli pa solim tuvāk vīra gadiem. Vai tiešām kāds brī-

numu darītājs vārds viņus tā saucis, tādā kārtībā, citu aiz

cita, tā ka šie, virknē savērti, izrāda un izteic visu viņa mūža

stāstu? ...

Lūk, atkal atmiņa rāda jaunu tēlu!

Pašulaik vasaras svētki. Upīte gravā tikko saredzama aiz

biezajiem lazdu krūmiem, ziedošām ievām un kuplajiem alk-

šņiem un melnalkšņiem. Tikko saredzama arī vecā saiešanas

ēka, kuras nosūnojušo salmu jumtu maz, maz tik mana aiz

kuplo liepu lapām. Saulīte tikko uzlēkusi, izliedama savu

spožo kvēlu kā sarkanu zeltu pār zemi un jūru. Viss laistās,
mirdz un gavilē. Lakstīgala dzied savu rīta dziesmu, tā ka

sirds viņai grib vai pārtrūkt aiz lielas līksmības, tādēļ arī vi-

ņas dziesmas šūpojas kā jūra viļņos, gan celdamās aug-
stumā, gan laizdamās dziļumā, it kā nevarēdamas savai līk-

smībai, savām gavilēm atrast ne augstuma, ne dziļuma, kas

bezgalīgas, tāpat kā jūra un viņas dziļums un debess un viņa
augstumi.

Pa kāju celiņu, kas ved no Grīvgaļiem uz saiešanas māju,
steidzas svētku drēbēs ģērbusies sieva ar diviem puisēniem,
vienu pie vienas, otru pie otras rokas, kur gan citur kā lai-

kam uz to pašu liepās paslēpušos ēku. Saulīte vēl necik nav

no apvāršņa malas pakāpusies uz augšu — abiem puisēniem

gan miedziņš būtu šorīt tas saldākais pasaulē, bet tas jau ar

saules lēkšanu aizdzīts, kaut gan ne visai pilnīgi, jo tas zē-

niem vēl paslēpies acu plakstiņos, kas taisās vien, taisās vien

lipt cieti un tik ar pūlēm un mokām uzturami tik plati vaļā
kā tad, kad miegs izgulēts. Bet jāmācās jau no mazām die-

nām sevi pcašu aizliegt, jo vai tad tikai miegs bērniem pasaulē
tas saldākais un mīļākais?

Šī sieva ir abiem puisēniem māte, kas steidzas uz Grīv-

gaļu saiešanu, kur šorīt noturēs bērnu svētkus. Nav viegli
uzreiz pasacīt, kurš no abiem puisēniem vecākais, kurš jau-
nākais. Tikai labi ieskatījušies, varam tāmēt pie labās rokas

vesto par vecāko un pie kreisās par jaunāko. «Vai tu vēl savas

peršiņas māki, Ancīt?» māte vaicā labās rokas dēlam, «un tu

arī savas, Krišīt?» pie kreisās rokas vestajam. «Māku!»,
«Māku!» atskan no abēju mutēm gandrīz reizē. Tad atkal visi,

soļus skubinādami, «lai tēvs», kā māte saka, «nebārtos», stei-

dzas ko varēdami uz saiešanu, no kuras, tuvāk pienākušiem,
skan pretim brāļu draudzes dziedāšana, jo svētku dievvārdi
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jau iesākti. Kaut gan ļaužu sanācis tik daudz, ka labai tiesai

jāstāv ārpus ēkas pie atvērtām durvīm un vaļējiem logiem,
tomēr pienākušai mātei visi pagriež godbijīgi ceļu, lai tā ar

saviem maziem tiktu priekšējos solos, kuros bērniem vieta

ierādīta. «Grīvgaļu māte ar saviem bērniem,», «lūk, Grīvgaļu
māte!» Šie klusie čukstieni atver nācējai ar puisēniem pēc

iespējas savabadu stidziņu, pa kuru aiztikt līdz soliem, pui-
sēnu pusē, kurai nupat jādzied, jo «tētiņš» grāmatu pametis
uz puišiem.

Grīvgaļu mātei nebija viegli izsteigties no mājas, jo bija

jāgādā par «tētiņa» un citu «sacītāju» uzņemšanu, kas no

svešienas sabraukuši, tādēļ viņa tā drusku bija nokavējusies.
Nu «tētiņš» grāmatu pagriež uz meitiņām, tad dzied šīs, —

pagriež grāmatu vidū, dzied visi. Kad dziedāt beigts, tad at-

skan šī paša draudzes kopēja mīlīgā, rāmā balss: «Laidiet

bērniņus pie manim nākt un neliedziet tiem, jo tādiem pieder
debesu valstība.» Pēc beigtas runas bērni nāk viņam klāt

lasīt un skaitīt peršiņu, un Grīvgaļu mātes bērni, kā tie labi

mācīti, kā tie labi māk, gan lasīt, gan skaitīt! Tie pulka per-

šiņu māk no galvas, tā ka jābrīnās, vai mazu puisēnu atmiņa
jau var būt tik stipra un spēcīga! Tētiņš tos uzteic un mīlīgi

apglauda, viņš tos paskubina arī uz priekšu mācīties un ne-

piekust staigāt šaurā ceļā. Kā tas bērniem iespiedies atmiņā!
To piemin vēl vēlu mūžā, pat tad vēl, kad no bērnības un

bērnu svētku rīta cits nekas vairs nav atlicis kā tik šī rīta

piemiņa karstajā vasaras dienvidū ar smago dienu nastu,
kas spiezdama spiež nesējam kamiešus, kam saule vēl tālu

tālu no rietēšanas, kam ilgoties ilgojas prāts pēc vēsā vakara,

kas vienīgais ceļa gājējam vēl gaidāms, kad jaukais rīts vi-

ņam sen jau pagājis. Bet vai tad vakars un rīts nav brāļi?
Vai te sākums ar beigumu nesakrīt kopā? Vai tādēļ arī

ilgošanās pēc vakara nav ilgošanās pēc rīta? ...
Mēness kāpj arvienu augstāk pie debesīm, kāda nere-

dzama roka to, kā lākturi pacēlusi, tur par tumšo gāršu.

Viegli mākoņi, kā aizkavējušies gulētāji, klusu aizpeld debess

malā, atsegdami acīm jaunas zvaigznes, kas iedegas pie
debess kā liesmiņas.

Atkal jauna liesmiņa iedegas arī sapņotāja vīra atmiņa,
tomēr viņa nespīd no tuvuma, bet no tāluma; — viņa liekas

spīdot augšā starp zvaigznēm, tālu nost no zemes, no zemes

tvaika. Kas tā par liesmiņu? Tās ir divas acis, kas kā mātes
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acis skatās zemē uz vīra, kas, it kā viņu meklēdams, savas

pacēlis uz augšu. Vai viņš tās atradis citu zvaigžņu pulkā?
Ai, kādēļ gan nē! Pie visa debess jau vairāk tādu nav kā tikai

divas. Lūk, kā viņas skatās uz viņu zemē, pilnas mīlestības,
pilnas līdzcietības! Un viņš skatās tām pretim un nevar beigt
skatīties viņu apskaidrotā spožumā. Tās tiešām mātes acis,

kas no augšienes tik mīļi skatās uz bērna zemes virsū. Ai,
kaut tās vēl virs zemes spīdētu, cik daudz tad šī dēla liktenis

nebūtu savādāks, cik daudz tas nebūtu laimīgāks! «Esi labs!

esi labs! Staigā dievbijīgi, staigā šauro ceļu!» liekas viņam šīs

acis runājot. Ai māte, kaut tu jel ņemtu bērnu pie rokas un

vadītu to «caur šo svešniecību», nepalaizdama savas rokas

vaļā, kamēr abi ceļa galā! Bet tu jau bērnu agri atstāji vienu

pašu, pamezdama bez mātes rokas, bez mātes sirds. Kam biji
tik cietsirdīga? Bet nē, nē! Tāda tu vis nebiji. Tu bērnu arī

neatstāji, tu paliki pie savējiem. Tu staigā neredzama līdz uz

visiem viņu ceļiem, tu svētī savējus mēmām lūpām, tādēļ ari

tava svētība svētāka, tava piemiņa debešķīgāka nekā no dzīvas

mutes. Tu esi bērniem tā pati, kas vainu un noziegumu pil-

nam cilvēku dzimumam Ēdenes piemiņa: paradize vēl ir, lai

arī mēs sen no viņas izdzīti.

Ar māti Grīvgaļiem nobiris mājas vaiņags, — palikusi
tukša arī pati māja. Mātes vietā nāk Grīvja māsa, puisēnu
krustmāte, kas šiem gan citādi laba gādniece, bet nav vien

tik — māte. Miesu viņa brāļa bērniem apkopj labi, bet, mātes

mīlestībai trūkstot, puisēnu starpā arī sāk trūkt dažreiz mīles-

tības, kādēļ vienam pret otru nereti iezogas ja ne ienaids, tad

tak nesaticība vai ķildas.
Bet tēvs un tēva nams?

Tas atkal kā jauns tēls stājas atmiņā.

«Kristus vārds lai mīt bagātīgi jūsu starpā!» — šie vārdi

karājas tāpelītē pār Grīvgaļu saimnieka istabas durvīm. Viņi
nebija tur pakārti tikai uzskatīšanas dēļ, nebija arī pakārti tik

tādēļ, lai ar to izrādītu ārīgu dievbijību, bet viņi karājas tur

kā šīs mājas sejs, pie kā lai katrs to varētu pazīt, viņi karā-

jas tur kā šīs mājas iekšķīgās dzīves, viņas centienu un no-

lūku nozīmētāji, viņi uzspieda beidzot šai mājai savu īpašu
zīmi un raksturu, ar ko viņa pagalam izšķīrās no daudz citām

mājām apkaimē. Tā nebija ne uzpūšanās, ne garīga augst-

prātība, bet nopietna dzīšanās ar «trīcēšanu un drebēšanu»,-
lai Kristus vārds arī tiešām bagātīgi mājotu šai namā.
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Vai rīts, vai vakars — Kristus vārds atskanēja šai namā,

un svētdienās un svētkos saimnieks ar savējiem un saimi al-

laž. nostaigāja uz tuvējo saiešanas māju, kur noturēja diev-

vārdus. Katrs darbs, katrs ceļš tika sākts un beigts ar šo

vārdu, tā ka par visu, kas vien šai namā tika darīts, runāts,

domāts, Kristus vārds izlēja savu gaismu, dodams visam tam

augstāku, svētāku nozīmi. īsti sakot, bībele bija tā māja, kurā

dzīvoja Grīvgaļu tēvs, te viņš arī tiešām bija «kā mājā» un

pazina katru kaktiņu, katru vietiņu. Un, būdams šai mājā tik

pazīstams un iedzīvojies, viņš tās ieražas, dzīves kārtību un

mācības ieveda arī sava paša mājā, iegrozīdams viņu pilnīgi

pēc šīs priekšzīmes. Kristus vārds tiešām mita bagātīgi šai

mājā. Tādēļ arī šīs mājas vadītājs neuzlūkoja savā pasaules
dzīvē sevi par īstenieku, bet tikai par piemājotāju, par viesi,

par ceļagājēju, kas neskatās ne pa labo, ne pa kreiso, bet acis

vienumēr tur pavērstas uz tālo pilsētu kalngalā, kurp nokļūt

viņam prāts ilgoties ilgojas. Šis ceļa mērķis viņam arvienu

acu priekšā, tāpat kā kuģiniekam kompasa rādītā osta, no

kuras viņš ne ar ko neliekas nomaldināties. Pārliecināts no

savas dzīves mērķa nopietnības, svarīguma un nemaldības,

viņš necieta, ja kāds viņa acis gribēja novērst nost no šī

mērķa. Viņam būtu paticis katru līdzcilvēku ņemt sev par

ceļa biedri savā ceļā, bet, ja kāds viņa ceļu apsmēja vai nici-

nāja, to viņš izslēdza no savas satikšanās vai draudzības un

nobeidza uz pēdām savu runu vai darīšanu ar tādu cilvēku.

Ārpus mājas viņš no tādas sava ceļa nicināšanas bēdza, bet,

ja tā bija iekšā viņa mājā, tad viņš tās ne brīdi nepanesa, bet

to uz pēdām izdzina. Svešinieks vai pazīstams, viņa mājā
ienācis, nedrīkstēja tam piedurties, kas mājastēvam bija svēts.

Bet, ja viņa kalps vai gājējs nicināja «to vārdu», tad tas acu-

mirklī tika atlaists. Tāpat kalpu atlaida arī, ka tas cilāja ar-

monikas vai pijoles vai arī dziedāja «blēņu dziesmas».

Saimnieka turība mantā viņam nespieda naudas trūkuma

dēļ turēt kaut kādu nelieti kalpu mājā un panest neiespēšanas

dēļ to, ko sirds viņam neļāva panest. «Jūs, kalpi, paklausiet
saviem kungiem,» šis vārds atrada piepildīšanu viņa namā.

Un, ja kalpi negādāja par to, ka tie vārdi taptu pildīti, tad

gādāja saimnieks par to, —• un paklausības viņam nekad ne-

trūka. To zināja kalpi un neiedrošinājās darīt saimniekam

pretim.
Tēva stingrais prāts neļāva arī abu dēlu starpā notikt
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nekādām ķildām vai nesaderībām, bet, ja tās notika, tad tās no-

tika viņam aiz muguras, tikai tēvamāsai zinot un redzot, kas

no savas puses piestājās arvienu vairāk jaunākā gribai, tā ne-

saderību nevis mazinādama, bet vēl pavairodama. Te trūka

mātes acu, kas ar taisnīgu mīlestību bērnu starpā visu varētu

izlīdzināt. Bet nāk arī reizi laiks, kas brāļus vienu aiz otra

izvada pasaulē projām no tēva pajumtes, no dzimtenes.

Atkal jauns atmiņas tēls!

Jūra pašulaik atsvabinājusies no ledus, kas to cauru

ziemu turēja kā cietumā. Tagad viņas viļņi, pirmo brīvību iz-

lietodami, mētājas augstu jo augstu gaisā nebēdīgā dejā, un

nu atkal dzirdama viņu vecā, varenā šņākšana. Liels bars

jūrmalnieku ļaužu sapulcējies malā, gribēdams noskatīties, kā

Grīvgaļu Grīvja jaunais kuģis pirmoreiz izbrauks jūrā, abu

dēlu Anča un Kriša vadīts. Tēvs mājā priekš izbraukšanas

noturējis sirsnīgu lūgšanu, lai dievs pasargātu izbraucējus
viņu tālajā ceļā. Pats tagad, krastmalā stāvēdams, noskatās,
kā jūras viļņi aizšūpo svešumā viņa dārgāko un labāko man-

tas daļu pasaulē. Vientulis viņš paliek, malā stāvot, tomēr ne

izmisis vai izbijies, bet rāms un drošs, paļaudamies nevis uz

nemierīgās, nedrošās jūras, bet uz tā, kas radījis to «lielo un

abējās pusēs plato jūru», kas «licis augstības grīdu ar ūdeni»,
kas «dara padebesis par saviem ratiem un dzenas uz vēja

spārniem». Vai dēli pārnāk, vai nepārnāk — viss dieva prāts.

Mierīgs viņš pārnāk savā vientuļā mājā, sākdams jau pašā

pirmā vakarā ilgoties dēlu pārnākšanas .. .
Ar jauno kuģi jūras ceļš iesākts. Kaut gan tēva manta

vēl nedalīta, tomēr jaunākais dēls Krišs saņem vairāk savā

vadīšanā - kuģi, vecākais vairāk savā pārziņā ciemu,
būdams tā vairāk tēva tuvumā un iedraudzēdamies ar

tēva dabu, viņa darbiem un «krusta nešanu un lie-

cības došanu no krusta». Par laimi pie viņa neatgadās bieži

redzētā zīme, ka bērniem dieva vārds apnīkst, tādēļ ka tie ar

viņu pārēdināti.
No jauna Dumbrāju saimniekam domas pinas ap veco sa-

iešanas ēku, kur arī viņš, daudzkārt tēva paskubināts, jau-
nekļu svētkos nosēžas pie «sacītāja» galdiņa un runā, kaut

arī bez raudāšanas, par jaunekļa laika īstu pavadīšanu, kā

nu pirmās reizes nedrošība un neizveicība atļauj. Tēvam tas

ļoti patīk, viņš dēlam vairāk reižu pateicas. Tāpat nāk pie

viņa arī citi «brāļi» pateikties, viņu iedrošinādami mīt tēva
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pēdās un vēlēdami viņam no «vāja» liecinieka caur «žēlas-

tību» palikt par «spēcīgu».
Bet šī pati reize saiešanā viņam kož kā pārmetēja

zobs sirdī.

Un nu nāk atmiņā brīdis, kas dēlu pavisam šķir no tēva!

«Tēv, es viņu gribu precēt,» dēls saka.

«Viņu?» tēvs, brīnumu un iztrūkšanās pārņemts, izsaucas.

«To, kuras tēvs lielākais dieva vārda nicinātājs un smējējs,
kas ne svētdienas, ne it nekā netur svēta, tā meitu tu gribi
vest šai mājā, kuru es visu laiku esmu dzinies svētīt tam

kungam par mājas vietu? Vai jel vienu labu tikumu tu vari

rādīt pie viņa? Tad sauc jel kādu! Vai tev nezināma lieta, ka

šis pats cilvēks mani visur «tā vārda» dēļ nievājis un apsmē-
jis, un traucējis vēl mūsu kluso vietiņu, kur mēs klusībā sa-

nākuši savam dievam kalpot? Tu gan būsi dzirdējis, ka viņš
savā jaunības laikā, kad mēs veca gada vakarā sanācām kopā

pateikt par dieva žēlastību, bija paņēmis, nevienam neredzot,
visu vīriešu cepures un sabāzis tās klusām āliņģī, upītē. Vai

tu domā, ka man tāda bezdievība neķērās pie sirds? Vai gan

es koka vai akmiņa sirds cilvēks? «Uz vecumu viņš palicis
citāds?» tu saki. Bet es tev saku, viņš tāds pats apcietināts

grēcinieks, kā bijis. «Viņa meita nav tāda!» Ja tev jel maz

prāta gaismas, tad spried, — ko lai mācās bērni no tāda tēva?

Vai akls aklam var ceļu rādīt? Vai ābols nekrīt tur, kur tas

audzis? Vai tu gribi, lai es ar bezdievīgu sēžu uz viena sē-

dekļa? Vai lai es un tu, vai lai mēs ņemam dalību līdz pie
viņa sodības, kurai neviens bezdievīgais neizbēgs? Vai varbūt

tu vari rādīt kādu, kas, grēku tekās mīdams, ņēmis labu galu?
Bet gan es tev simtiem varu rādīt, gan no rakstiem, gan no

pasaules dzīves, ka tos, kas dievbijīgi staigā, svētība un lab-

klāšanās pavada. Es negribu spīdēt citiem par priekšzīmi, lai

gan mums visiem pēc tā būtu jādzenas, gan nevaru ar teik-

ties kā dieva dēls ar savām svētām lūpām: «Kurš man jūsu
starpā jel to vismazāko grēku var uzrādīt?» Bet to gan arī

es savā vājībā varu liecināt, ka cilvēku priekšā esmu staigājis

neapvainots un neaptraipīts; mans mūžs no bērna kājām ir

tīrs, bez kāda melnuma, cik nu mēs, aklie, varam izšķirt

gaismu no tumsības; man neviens nevar nekā pārmest, kur es

būtu tīšām ko dieva likumiem pāri darījis. Vai tu arī nekā-

rotu, lai tavs mūžs nobeigtos kā gaiša diena, lai ari tu, kad

vakars nāktu, varētu sacīt: «Paldies dievam, kas man tādu
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dienu dāvinājis!» Vai man jāredz, ka tu, kas, tāpat kā Timo-

tejs «no mazām dienām tos rakstus zin», neliec to vērā, ko

viņi tev māca un rāda? Es esmu visu savu mūža ceļu turējies

pie «tā vārda», viņš man bijis par zizli, kur atspiedos, kad die-

nas karstums mani spieda, viņš man bijis par prieka devēju,
kad pasaule man rādīja naidu, kad bēdas man uzbruka, —

esmu vecs palicis, turēdamies pie tā paša vārda, un, vecs bū-

dams, negribu tā atmest, kas man rīta agrumā un pusdienas
karstumā bijis mīļš un dārgs. Es ticu, ka tas pats vārds man

atvadīs arī klusu un svētīgu vakaru kā strādniekam, kas dienu

pavadījis sviedros — teic, vai tu gribi iet citu ceļu?
Mans tēvs, tu jau ar vēl viņu redzēji, bija pirtnieks, tukšs,

nabaga vīrs, bet tak bagātāks par daudz bagātiem «tā

vārda» dēļ. Šo bagātību viņš man arī atstāja, jo laicīgu
mantu tam nekādu nebija.

Atminu vēl kā šodien: mūsu pirtiņa bija aizdegusies. Glā-

bām visu, ko tik varējām. Uguns gandrīz visu jau bija pār-

ņēmusi, kad vēl iedomājos, ka bībele palika plauktiņā. Nebī-

damies devos iekšā un iznesu viņu laukā. Tā bija pēdējā
manta un pēdējā piemiņa no vietas, kurā šo sauli ieraudzīju.
Šī manta nu man palikusi par pirmo un vienīgo, un varu

liecināt, ka, pie šīs mantas turoties, dieva svētība manis nav

atstājusi, bet piemitusi pie manis bagātīgi tā garīgās, kā lai-

cīgās lietās. Bet ko nu redzu? Maniem bērniem šī nav vis tā

augstākā manta — tiem ir sēnalas par zeltu.»

Tēvs apklust, — dēls arī apklust.
Par pāra mēnešiem dēls atkal nāk tēva priekšā.
«Tēv, atļauj man tomēr viņu ņemt par sievu. Atļauj mums

glābties no kauna un neslavas pasaules priekšā!» Kā mēms

palicis, tēvs vēl tūliņ nespēj atbildēt. Bet tad viņš atdara muti,
nevis bārdamies un kliegdams, bet lēni, gauši, it kā vaidē-

dams, runādams it kā no salauztas un satriektas sirds:

«Kādu godu lai es tev dodu, kur tu uz vecuma mani ap-

krauj ar tādu kaunu? Vai tu tādēļ cieti klusu, lai vēlāk mani

jo drošāk spiestu paklausīt tavai gribai? Vai tu mani turi par

niedru, ko katrs vējš var šaubīt un locīt? Vai šodien lai turos

pie cita baušļa nekā vakar? Vai tev jau nepietiek ar to kaunu,
ko tu cēlis manai neapvainotai mājai, mūsu lūgšanas vietai

un mūsu «brāļiem», un tu gribi, lai es ar savu atļaušanu to

visu nomazgāju vai lai atļaudams stājos līdz uz tava ceļa?
Pļauj tos augļus, ko tu esi sējis, un pieraugi, vai tie tev nebūs
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uz samaitāšanu, — jo uz gara tak tu neesi sējis. Es savas

mājas nedarīšu par samaitāšanas vietu. Dari, ko vēlies, bet

ārpus manas mājas, pie kuras tev vairs nav daļas, jo tu ar

neesi vairs mans dēls. — Paldies dievam, ka viņš vecumā

man jel vienu pametis, kas kā bērns mans vēl uzturējies, kaut

gan līdz šim tevi, kā vecāko, turēju pirmā vietā. Bet tu mani

esi pievīlis. — Lai dievs tev nepielīdzina tā grēka, to tik

lūdzos, un nu esam šķirti! . ..»
Kristus vārds lai mīt bagātīgi jūsu starpā!
Bet vai ar to līdz Grīvgaļos mita ari Kristus mīlestība?

Dēls atstāj tēva māju kopā ar sievu, kas solās līdz ar viņu
nest laimi un nelaimi. Viņi aiziet svešos ļaudīs. Vīrs gan būtu

gribējis doties jūrā, bet sieva negrib tai uzticēt savas mantas,

sava gādnieka, tādēļ vīrs paklausīdams paliek uz sausuma.

Viņi sāk dzīvot svešos ļaudīs, iesākot gadu no gada mainī-

dami dzīves vietu, it kā meklēdami īstās, kur uz ilgāku laiku

apmesties. Bet svešatnē viņi nav vieni, viņiem jau no paša

pirmā laika radies ceļabiedris, bērniņš, kas kā dzimtenes at-

miņa viņus visur pavada. No nelaimīga kritiena meitenītes

muguriņa palikusi līka, bet tas vecāku sirdis jo ciešāk saista

pie bērna: mīlestība te vienojas ar līdzcietību un nožēlošanu,

bērniņu uzskatot, sirds iesāpas un acis pieskrien pilnas
asaru . . .

Tagad jau septītais gads, kamēr viņi atnākuši un ietaisī-

jušies Silmuižnieku Dumbrājos. Šovakar ir pagājis taisni des-

mit gadu, kamēr mazā meitenīte, šo laulāto vienīgais prieks,
piedzimusi. Diezgan garš mūža gabals viņiem jau aiztecējis
svešumā, garš it īpaši tādēļ, ka šis bijis grūtāks par agrāko
mūža laiku ...

Bet ko gan vecais tēvs dara Grīvgaļos? Vai šis nav tas

klusais jautājums, kam vīrs, sievai acis uzmezdams, gaida

atbildes, liekas, tāpat ar acīm sievai sakot, lai tā neizteiktu

vārdiem tā, ko viņa domā? Vai tēvs vēl dzīvs? Un, ja dzīvs,

vai tas tad ilgodamies negaida pēdējās stundiņas, kas viņu
atraisītu no bēdām, ko dēls tam uzkrāvis? Vai viņš nav līdzi-

nāms Ijabam, ko dievs pārmāca, lai arī tas cauru mūžu turē-

jies pie viņa? Bet nu nāve viņam būtu tā vienīgā, kas nestu

viņam prieku. «Es ļoti priecātos un līksmotos, kad atrastu

kapu, — es ilgojos pēc nāves, bet tā nenāk, un roku pēc tās

vairāk nekā pēc apslēptām mantām ... Maizes vietā man ir

nopūtas, un mana kaukšana izgāžas kā ūdens.» Vai ;sie Ijaba
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vārdi neskanēja arī no tēva mutes? Vai viņš vēl dzīvs? Kas

viņu kopj, kad viņš paliek vājš, — kas viņam pasniedz ūdens

malku, kad viņš sāpēs izslāpis? Vai varbūt viņa trīcošā galva

jau pie miera? Vai šķirdamies no pasaules viņš dēlam pie-
deva? Vai arī varbūt viņam atstāja lāstu kā vienīgo, bet pel-,
nīto mantas tiesu? Un šis mantojums pavadīs viņu cauru

mūžu, noplēsdams un noārdīdams to, ko viņš vaiga sviedros

un sirds bailēs pūlējies uztaisīt? ...
Mēness aizbrien aiz mākoņa. Zvaigznēm gaisma it kā ap-

dziest. Melna un drūmīga gārša sniedzas ap vientuļo cilvēku

dzīvokli. Iz viņas tumšākā, slepenākā viduča liekas paceļoties
melnu putnu bars, tie lido, spārniem plivinādami, ap kluso is-

tabu, tie dodas iekšā pa logiem istabā un lido ap domās no-

grimušo, izbijušos divu cilvēku galvām, virzīdamies tiem

tuvāk un tuvāk, apgrūtinādami ar savu spārnu šmīkstoņu

viņiem elpošanu ...
Ciešāk jo ciešāk viņi griežas riņķī ap viņu

galvām, aizklādami acīm gaismu, aizņemdami krūtīm dvašu.

No kāda gāršas bezdibeņa izskrējuši šie melnie nelaimes

putni, nelaimes vēstneši? ... Nelaime lidinās pār viņu galvām,
brīžam tuvāk, brīžam tālāk, bet tad arvienu spiezdamās tuvāk

un tuvāk, — kad viņa nolaidīsies ar postu un samaitāšanu,

viņus satriekdama?

Bailīgi vīrs un sieva pamet acis viens uz otra. Abi sajūt:
nelaimes brīdis nav tālu, bet kāds tas nāks? kad viņš
nāks? Ka d? — D r ī z! — sirds saka, pilna izbaiļu .. .

Istabā lampa pukšēdama un sīkdama sāk raustīt liesmu.

Drīz viņa izdzisīs.

«Vai neiesim mēs ar, Katrin, gulēt? Pulkstens jau, lūk,

nav tāļu no pusnakts!» — vīrs saka uz sievas.

«lesim, Anc, iesim mēs ar. Paskat, cik Māritiņa maigi
guļ!» sieva atbild.

Abi saliek rokas kopā. Vīrs klusām skaita lūgšanu, no

kuras tik sadzirdam iesākuma vārdus:

Nāc pats durvis aizver,
Visas mokas aiztver,

Nāc pie savējiem .. .

Viegliem soļiem miegs pielien gulētājiem. Raibos tēlos

viņš tiem rāda gāršu, tad jūru lāgu lāgiem. Viņiem atvērta

savāda valstība, kurā svešums ar dzimteni sadodas kopā par

vienu vienīgu zemi, pa kuru sapņi viņus vada no vietas uz
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vietu, rādīdami atgadījumus un skatus brīnišķā, jauktā vir-

knē, kā spogulī vezdami gar acīm gan priekus, gan bēdas,

gan smaidus, gan asaras ... Vai šī pasaule labāka par to, uz

ko rīts viņus abus atkal modinās?

3. SKATS

NĀVES EŅĢELIS

Rudens pļaujas laiks pagājis. Gāršiniekiem reti kāds ru-

dens bijis tik laipnīgs kā šis. Neviena pati salna nav uznākusi

nelaikā, nomaitādama zaļo labību. Arī izkūlums bijis labs,

tādēļ droši var gaidīt ziemas. Un ziema tūliņ ir nākusi pēc
īsā rudens, stipra, pastāvīga ziema, kas neļauj rudenim ar

lietu un atkusni iejaukties savā laikā, bet valda pati cieti

pilnā spēkā un varā. Sniega sasnidzis ļoti daudz. Dziļās

sniega kārtas dēļ ir grūti uzturēt lauka ceļus braukšanai. Bet

vēl grūtāk ir tam, kam malkas vai baļķu dēļ jābrauc gāršā:
meža ceļi visi aizsniguši, zirgs iestieg pats sniegā, pavest ne-

vari nekā. Cilvēkam nav viegli, apgādājot savas vajadzības no

meža. Bet cik daudz grūtāk gan nebūs tam, kam no meža jā-

ņem viss uzturs, kā briedim, stirnai, zaķītim? īpaši šim pēdē-
jam, nabadziņam, sūras dienas mežā, tādēļ tas, savu bailīgo
dabu pārspēdams, lien ārā no sila uz krūmiem un pļavmalām,
meklēdams šķūņu priekšā kaut kādas siena zālītes, viņš nebīs-

tas arī pat dienas laikā, bada dzīts, tuvoties cilvēku dzī-

vokļiem.
Dumbrāji tagad sniegā it kā iesniguši. Dziļā sniega dē}

tie no citas pasaules gandrīz pagalam atšķirti. Kas te lai dzī-

tos iekšā? Kam vajag malkas vai baļķu, tas lūko to dabūt no

tuvākiem meža gabaliem; tikai reti kādi malkas zāģētāji, kuri

malku domā vēlāk izvest, atnāk Dumbrāju tuvumā, visvairāk

«izdegu» pusē, tā ka Dumbrāju iedzīvotāji laiku pa laikam

dabū redzēt dzīva cilvēka vaigu. Dažs atnāk Dumbrājos pēc
zāģa, ja pašam tas salūzis, vai arī iztecināt cirvi, ja tas at-

cirties. Citādi satiksme ar pasauli it kā pārrauta: tuvākie kai-

miņi patālu, turklāt tie arī ieraduši ar gāršas vientulīgo dzīvi,
nerāda nekādas lielas patikšanas satikties ar citiem, ja tikai

nespiež īpaša vajadzība. Tikai reti Dumbrāju saimnieks tiek
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aizlūgts gāršiniekos vai nu nokristīt kādu bērniņu, vai izvadīt

kādu līķi, jo tik daudz no viņa droši zin gāršā, ka viņam dieva

vārds nav sveša lieta. Citādi tuvākas draudzības un pazīša-
nās viņam ar citiem nav, ko var sacīt gandrīz no visiem

«rnežzemniekiem», jo pārāk par draudzību un pazīšanos te

stāv vajadzība; kad tā ir, tad pazīstas, kad nav, — iet katrs

savu ceļu. Bet nevar sacīt, ka gāršinieki kūtri viens otram va-

jadzības brīdī sniegt palīdzību. Ja vien iespējams, tad palīdz.
Tas gan laikam ceļas mazāk no cilvēkmīlestības nekā aiz bī-

šanās, ka, nepalīdzot otram, arī pats vajadzīgā brīdī nedabūs

palīdzības. Un tādu vajadzības brīžu te gadās ļoti daudz:

pietrūkst sāls, spičku, tabakas, maizes vai putraimu — iet pie
tuvāk dzīvojošiem aizņemties. Ja šādas vajadzību saites ne-

būtu, tad paši tuvākie gāršinieki viens otra nepazītu. Ar tālā-

kiem dabū iepazīties tik baznīckrogā, valstsmājā vai skolā, tā-

dēļ daudz gāršinieku viens otra nemaz nepazīst, īpaši vēlāk

ienākušo. Bet, kad uznāk vēl tāda ziema kā šī, tad satikšanās

gandrīz pavisam apstājas.
Dumbrāji sniegā kā ierakti. Gārša visapkārt pilna piesni-

gusi, ka pat briedim grūti pa to pabrist. Kokiem visi zari liek-

tin noliekušies no sniega smaguma, kas tiem uzsnidzis virsū.

Tomēr, neskatoties uz visu sniega baltumu zaros, gāršai
ziemu daudz tumšāks un drūmāks izskats nekā vasaru, kas

gan nāk pa lielai daļai no tam, ka meža lapukoki stāv kaili

kā žagari. Ap māju viss klusu un vientulīgi. Gārša to no vi-

sām pusēm ieslēgusi savā klēpī. Arī vējiem un puteņiem te

mazāka vara nekā uz klaja lauka, tādēļ sniegs te nav sadzīts

nekādos augstos blāķos, bet noklājies gandrīz vienlīdzīgā bie-

zumā. Ziemu ari mežā palaikam klusāks nekā vasaru, jo tad

te daudz balstiņu apklusis, kas vasaru dzirdamas. Bet vēl klu-

sāka tāda māja meža vidū, kas no pasaules trokšņa pagalam

atšķirta. No gāršas uz viņu skatoties, liekas, ka tā gluži kā

apburta: te neredzi nekādas dzīvības zīmes, ēkas te pulciņā

guļ tik mierīgi, kā būtu lieli, sniega apklāti akmeņi. Reti kad

redz cilvēku izejam no istabas vai arī ieejam tajā vai kāda

citā ēkā. Gāršas smagā šalkšana, kā liekas, te vienīgā dzīvī-

bas zīme dabā. Un šī šalkšana tev skan vienumēr ausīs, brī-

žiem klusāka, brīžiem stiprāka, retumis palikdama mierā. Bet

tad viņa atskan no jauna, pieņemdamās spēkā, līdz beidzot tā

kā vētras krākšana trako pa citkārt mierīgo gāršu. Tādā brīdī

cilvēks rādās pret dabu kā nieciņš, bezspēcīgs, vājš radījums,
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kam, šais dabas spēkos skatoties, jāstāv klusu nomaļā, bīs-

toties, ka nevaldāmie dabas spēki neierautu viņu savā samai-

tātāja griezenī. Sirds pagurst aiz sērām un skumjām, skato-

ties pa logu uz sakustināto gāršu, kur koki čīkstēdami un

vaidēdami lokās zem vētras grūdieniem un pa starpām atskan

vecu šmaugu koku brīkšķēšana, kas iz meža kaukšanas at-

skan kā kaujas rībieni. Diena pārvērtusies par krēslu, viss sa-

tinies pelēkā miglā, kurai visapkārt redz kā melnu ēnu gāršas
apaļo līkumu. Kas no mazatnes ieradis sev priekšā redzēt ar-

vienu jūru, tam tāds gāršas skats nevar būt svešāds, tādēļ
arī Dumbrāji skatās uz to kā uz kaut ko pazīstamu un ap-

rastu, tik vien savādāku
...

Pa ziemas vidu gārša rāmāka,

tad aukstums vien valda, liekas, ka tas viņu sastindzinājis,
ka nevar ne palocīties: koki sniedzas, kā no akmeņa cirsti,
stāvu gaisā.

Bet uz pavasara pusi vētras viņā atkal sāk plosīties. Nu

viņas šalka daudz mīkstāka, bet par to arī daudz smagāka,
vēl daudz drūmāka nekā ziemu. Lāgu lāgiem iesities dienvi-

dus vējš dzied gāršā pavisam savādākā balsī nekā sausais

ziemelis vai ziemeļrītenis. Cita skaņa, cita vēsts arī gāršā.
Kaut gan no pavasara sākuma vēl nekā nemana, tomēr rādās,

ka bērziem zari būtu palikuši brūnāki, nekā tie bija ziemu .. .
Lieldiena tuvu pie durvīm. Šoreiz viņa iekrīt ļoti agri

martā. Bet sniegs vēl nav ne pēdas kustējies no savas vietas,

tas stāv kā stāvējis, tāds pats gandrīz kā ap ziemas svētkiem.

Tādēļ visi, kam vien kāds garāks ceļš priekšā, steidzas to no-

beigt tagad priekš šķīdoņas, kur ceļi vēl visi ziemas stiprumā
un labumā. Katrs jau zin, kas tagad nokavēs izdevīgo laiku,

tam vēlāk ilgi tāda būs jāgaida. To liek īpaši vērā gāršinieks,
kam daudzo dūkstu, urgu un urdziņu dēļ gandrīz nemaz nav

iespējams izkļūt ārā no meža pavasarī, kad sniegs jau iesācis

kust un radīt ūdeņus. Tad tiem, kam kā Dumbrājiem un vēl

citiem jābrauc pār Purviņezera dūksti, nemaz nav domājams
kaut kur kustēt no mājas laukā. Tādēļ tagad ikkurš, kam vien

vajadzība un spēja, taisās uz ceļa.
Pavasarim nākot, radies arī ap Dumbrājiem drusku vairāk

dzīvības. Te dažs labs malkas cirtējs vai zāģētājs dzirdams

strādājot. Dažreiz arī kāds no viņiem atnāk Dumbrājos pār-

gulēt nakti labāk siltā istabā nekā mežā aukstā būri. Divi

tādi jau nedēļas divas vai trīs nāk ik vakara uz Dumbrājiem

gulēt.
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Ari Dumbrāju Grīvis grib priekš lieldienas izbraukt pil-
sētu, kamēr ceļa laiks un precei cena. Viņš izbrauc ar abi

zirgi, paņemdams kalpu līdz. Sieva ar Māritiņu vienas paliek

mājā, jo meitas pa ziemu viņi netur. Ja nu malkas cirtēji ne-

nāktu pie viņiem gulēt, tad gan meklētu drošības dēļ otra

liela cilvēka pa to laiku, kamēr vīrieši pa lauku, bet, kad nu

šie solījušies pirmdienas vakarā tūliņ nākt uz Dumbrājiem

gulēt, tad saimnieks ar kalpu pirmdienas rītā agri dodas ceļā,
paļaudamies uz viņu solījumu, ka nāks.

Trešā diena jau pagājusi, kamēr Dumbrāju saimnieks ar

kalpu no mājas izbraucis. Sieva viena pati sēd mājā pie vāja
bērna gultas. Diena jau iet uz vakara pusi. Laukā sāk tumst.

Sniegs putinādams virinās zemē. Saredzēt apkārtnē var tik

to tuvāko. Ar krēslu vairojas arī sievas bailes, kam vienai

pašai gāršā, tālu no cilvēku tuvuma un palīdzības, jāpavada
nakts. Ne pirmdienas, ne otrdienas vakaru malkas zāģētāji
neatnāca. Kas tiem gan varēja būt par kavēkli? Tīšām viņi
tak solījuma nepārkāpa! Izgājušo nakti viņa tak lāgu lāgiem
dabūja aizvērt acis, jo Māritiņa tad arī gulēja un nelikās vēl

tik cieši slima, bet kas šonakt lai to drīkst, kur bērns guļ
kvēlošiem vaigiem, ātri dvašodams un ne acu vaļā neatvēr-

dams?! No vājā bērna gultas māte gan ne soļa nebūtu kus-

tējusi nost, bet bija vien bērns jāpamet uz kādu brīdi viens

pats, kamēr pati apkopa kustoņus, kurus arī nevarēja aiz-

mirst bez barošanas. Apkopšanu kaut kā pasteigusi un pa-

darījusi, steigšus atkal steidzās atpakaļ istabā pie meitenī-

tes lūkot, kā tai klājas. Bet labošanās neredz nekādas. Ar

bērna sāpēm aug arī viņas bailes un izmišanās. Kaut jel
kādu cilvēciņu varētu ieraudzīt, kam lūgt palīga vai padoma!
Bet tuvumā neredz kustam neviena paša. Viņa kliedz, sauc,

bet cits neatsaucas kā vecā, tumšā gārša. Gan paskrienas
kādu gabalu tuvāk tiem vidiem, kur mežinieki redzēti strā-

dājot, — izsaucas, izkliedzas tur, bet velti! Mežs šalc. savu

dziesmu un aprij viņas balsi, — cilvēka nekur. Atkal viņa
skrien pa dziļo sniegu, slapja nobridusies, uz māju atpakaļ
bērna lūkot, vēl acis visapkārt mezdama, vai neieraudzīs

kur kāda cilvēka, — bet velti viss' Padzirdījusi noslāpušo
bērnu, kam arvienu mute paliek sausa, skatās no jauna pēc
palīga. Kā lai gan iedrošinātos bērnu tik vāju pamest vienu,
kamēr pati aizskrien uz Dzegužiem, tuvākajiem gāršiniekiem,
pēc kaut kāda palīga vai cilvēka, kas nāktu klāt dzīvot? Un
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tie jau nav tuvāk par verstīm trim. Brist uz turieni, tik

dziļā sniegā! Bet varbūt dievs būs žēlīgs un sūtīs jel kādu

palīgu, tā viņa domā savā prātā. Vai viņam nezināms, cik

viņa vientule un atstāta un cik ļoti viņai vajaga palīga?
«Piesauc viņu bēdu laikā, tad viņš tevi izraus.» Un viņa
lūdz un sauc, nopūšas un raud uz dievu, cīnīdamās ar viņu
savā lūgšanā, tiekams viņš paklausītu, bet kur nu ir palīgs?
Nekur, nekur neredz. Vājība arvien vairāk pārņem bērnu,

un vientulība un atstātnība māc un spiež nabaga sievu vai-

rāk kā pirmāk. Velti asaras, — kas tās redz? Velti saukšana

un nopūtas, — kas tās dzird? Tālu cilvēku ausis viņas pa-
līdzības lūgšanai, tālu nost viņu acis no viņas posta un iz-

mišanās. Māte, savam bērnam palīdzības meklēdama un

saukdama, pamesta viena pati kurlās, aklās un mēmās da-

bas vidū? Bet kur tad dievs, kas valda par dabu un cilvē-

kiem? Kādēļ tas no viņas apslēpies, kādēļ, tas viņu atstā-

jis? ...

Cik gara diena pavadīta no agra rīta ar bailēm, il-

gošanos un gaidīšanu. Bet cik gara gan tad vēl nebūs nakts!

Nu jau diena gan iet uz galu. Varbūt vēl kāds malcinieks

brauks tuvumā garām? kas zin?
.

.. varbūt? Viņa atkal iz-

skrien laukā un skatās, un sauc uz visām pusēm. Bet re-

dzēt neredz nekā kā tik caur pelēko sniega viruli tumšo gār-
šas loku, — un dzirdēt nedzird cita kā tik pati savu balsi,
kas liekas jau izgaistot, gāršas neaizsniegusi. Raudādama

sieva atkal skrien istabā pie vājā bērna. Visa garā nakts

vienai pašai meža vidū, nomodā stāvot pie mazās vājinie-
ces gultas! Kā to lai pavada? Kā lai sagaida rīta? Un

kāds gan tas atnāks? Vai Māritiņa līdz tam vēl izturēs? Kas
tā gan par vājību, kas viņas bērnu saņēmusi?

Elpošana arvienu paliek ātrāka, īsāka, — kā velk dziļāk,
tā bērnam jāraud par dūrieniem sānos. Varbūt Māritiņa kur

apsaldējusies, jo viņai kāss arī piesities, kas sāpes padara

grūtākas? Bet kā viņa to varēja, viņu tak tā glabāja, kā aci

pierē? Kaut jel vīrs to būtu varējis paredzēt, viņš ne soļa
nebūtu kustējis no mājas! Bet nu viņš tik varbūt labi ja
nobraucis pilsētā, jo bez nedēļas jau tās nevar izbraukt. Tik

svētdien, ja labi vai pirmdien, viņš vēl var tikt mājā, —

kas līdz tam viņai vienai ar bērnu nevar atgadīties? Un cik

liela tad nebūs viņa iztrūkšanās, mājā atbraukušam? ...
Nakts pārvarējusi dienu. Visur ārā tumša nakts. Vējš

šņākdams skrien pa gāršu un gaudo ap vientuļas istabas



pakšķieņr ūn klabinās ap logu rūtīm. Istabā Sieva dzird tik

sienas pulksteni vaidošā balsī tikšķam; — liekas, it kā tas

nespētu, vairs kustēt uz priekšu, gaidīdams brīža, ko atstā-

ties un! atpūsties, —

un bērna klusos vaidienus, kas viņai
duras sirdī kā dūrieni. • '

Acumirkli viņai uznāk it kā miegs, — rādās tā kā sapņi.

Viņa stāv jūrmalā. Ancis, neklausīdams viņas lūgšanas,

kāpj kuģī, atstādams viņas abas ar Māritiņu vienas malā.

Viņa izstiepj pēc tā savas rokas, bet kuģis aizpeld projām,

arvienu. tālāk nost no malas, viņa raud ūn žņauga rokas...
Bet tad: uzreiz dzird sev ko līdzās ūdenī iekrītam. Viņa pa-
skatās: :Māritiņas vairs nav, tikai rociņu vēl redz iz ūdens.

Steigšus'viņa lec tai pakaļ ...
Galva viņai atsitas pret gultas galvgaļa stabiņu, — viņa

pamostas. Miegs viņu bija gribējis pārspēt. Acis atvērusi,

viņa redz, "ka suns stāv pie durvīm un smilkstēdams lūdzas,

lai laiž arā. Vienīgais sargs un biedris nu skraida riedams

un gaudodams pa lauku. Par kādu brīdi skrien atkal rie-

dams atpakaļ pie istabas durvīm, it kā būtu pamanījis kādu

cilvēku nākam. Priecīgā cerībā sieva steidzas durvis attai-

sīt: reiz tak dzīvs cilvēciņš nāks viņu apraudzīt. Bailes viņai

nav, ka šis cilvēks varētu būt ļauns zaglis vai cits kāds bezdie-

vis, viņai prieks, ka tik cilvēks nāk pie viņas. Kaut tik

dzirdētu cilvēka balsi, cilvēka mutes valodu! Un, ja viņš ar būtu

nezin kāds gāršas zaglis, viņa tam ar prieku atdotu visu, kas

vien viņai ir, pat vai dzīvību, bet lai tik bērnam palīdzētu. Arā

izgājusi, viņa klausās ko klausās, — bet vai tad suns būs

velti rējis? Nedzird neviena cilvēka nākam. Viņa pārbauda
katru troksni, kas vien aizņem viņas ausis, — bet cilvēka

nejūt nekur tuvumā. Bet vai tur gāršā nedzird it kā cii--

vēku kliedzam? Nē, tas tikai vējš šalc pa kokiem, — izbai-

dītas domas viņu tik mānīja. Ilgi viņa stāv nakts tumsā viena

pati, klausīdamās, līdz kamēr aukstums, basām kājām klāt

ķerdamies, atgādina viņai, ka Māritiņa viena pati istaba.

Mudīgi viņa atkal piesteidzas bērnam pie gultas un atvel-

dzina tam izkaltušo muti, jo dzēriens ir tas vienīgais, ko viņš
vēl bauda, ēdiena tas nemaz neņem mutē. Baltām pusviru
acīm, bālu seju meitene vairāk līdzināma mironei nekā dzīvai.

Izbijusies māte atkal nosēstas tai pašā vietā, lai no jauna
uzsāktu ciest vecās mokas: šaubīšanos starp bailēm un ce-

rību. Kaut jel drīz izšķirtos vai nu uz vienu, vai otru pusi, —
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bet kādēļ tad bērnam tik grūti ciest?! Un pulkstenim rādītājs
velkas tik gausi uz priekšu, ka viena pati stunda liekas būt

visas nakts garumu! Bezjūtīgs tiešām pulkstens sievas nepa-

cietīgajam prātam, tikpat nejūtīgs kā laukā gārša, kā visa

daba pret cilvēku sāpēm un mokām. Tādā pašā bezjūtīgā
balsī dzied arī circenis aiz skursteņa. Tam, kā liekas, ar citu

neko nav daļas kā tik pašam ar savu dziesmu. To viņš čirk-

stina bez mitēšanās, reti tik starpā apstādamies. Mātei pie
bērna gultas nepanesams viņa vienmuļais troksnis. Lāgu lā-

giem viņa paceļas augšām no sava sēdekļa apklusināt miera

traucētāju. Šis arī uz kādu brītiņu paliek mierā, bet tad sāk

no jauna savu veco dziesmu. Arī suns ārā, aiz durvīm smilk-

stēdams, lūdzas, lai laiž iekšā, un kasa ar kājām pie dur-

vīm, lai jel saimniece dzirdētu un atvērtu durvis. lekšā ticis,
arī šis tūliņ dodas pie mazās vājnieces gultas un skatās

it kā saprātīgs gan uz vājā bērna, gan uz nomodā stāvo-

šās mātes, bet, nedzirdējis neviena priecīga vārda no saim-

nieces mutes, nokar arī viņš bēdīgs galvu . . .Pulkstens nosit

pusnakti. Kas lai sagaida rīta tik garai naktij! Raudādama

sieva atkal griežas ar lūgšanu pie sava dieva, lai jel viņš
dotu palīdzību no sevis, kur no cilvēkiem tie svešos ļaudīs
nekā nevar cerēt, ne gaidīt. Visi te tālu, visi svešnieki! Ak,
kā dzimtenē gan būtu citādāki! Vai tur viņai tā vienai pa-

šai vajadzētu sēdēt pie bērna gultas? Tur tak jel cilvēka seju
dabūtu redzēt, — bet te? — visapkārt melnā gārša un gār-
šas šalka! «Vai tēvs drīz būs mājā? Ko viņš tik ilgi dara?»

vājā pamodusies lāgu lāgiem vaicā mātei. Ko lai māte at-

bild? Vai katru brīdi arī viņai nedeg ilgošanās, lai vīrs drīz

pārbrauktu mājā! Nomodā gaidot un baiļojoties, sievai brī-

žiem uznāk sēdošai tāds kā pusmiegs, viņa dzird dziedam

«kambarī» skaistām balsīm brīnišķi jaukās skaņās. Lāgiem

skaņu viļņi atsitas viņas ausīm tuvāk, lāgiem tie tālāk, tadpa-

ceļas augšā un skan pār galvu it kā no debess ... Pamodu-

sies* dzird atkal bērna kluso vaidēšanu un circeni jo stiprāk
čirkstam aiz skursteņa. Pulkstens jau rāda rīta pusi. Lāk-

turi iedegusi, sieva iziet laukā apskatīt kustoņus. Tad, at-

pakaļ nākusi, sēd atkal vecā vietā un gaida rīta. Un reiz

tak tas arī rādās tuvumā. Jau svīst pa logu iekšā pirmā gais-

miņa. Kaut jel ar jaunu rītu austu arī jauna cerība! Garā

nakts reiz pagājusi, kaut jel tā būtu pēdējā tāda nakts! Tik-

līdz gaišs, viņa, Māritiņu kaut kā nomierinājusi un ieprie-
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cinājusi, vienai palikušai nebīties, steidzas, dziļo sniegu
brizdama, uz Dzegužiem. Sirds nav mierā, atstājot bērnu

vienu pašu vāju gultā tikai suņa apsardzībā, bet vēl

nemierīgāka viņa ir, sēdot gultas malā un negādājot
nekādas palīdzības, tik skatoties bērna sāpēs. Arā laiks

mīksts un smags; tādēļ nevar kā uzsalušā iet pa sēr-

sniem, bet kājas visur, kur liek, iestieg pāri ceļgaliem

sniegā. Ceļa uz Dzegužiem tikpat kā nemaz. Jau pie pir-
mās pusversts sievai aiz nokušanas jāapstājas atņemt elpu.
Kaut jel dievs palīdzētu drīz aizmocīties līdz galam, lai ietu,

cik grūti iedams! Stundas divas droši pagājušas, kamēr viņa
aizbridusi uz Dzegužiem. Nonākusi grib Dzegužu māti lūgt,
lai jel nākošu nakti tā nāktu viņai pie bērna klāt dzīvot,

jo pati aiz miega bada, sirdssāpēm, noguruma un raizes dēļ

kustoņiem novārgusi līdz nespēkam. legājusi rijiņā, redz, ka

Dzegužu māte nedēļās guļ vāja bez kādas kopējas, bez kā-

das citas palīdzības. Nevar viņa gultā ne pagriezties. Bēr-

niņš pats arī bez kādas palīdzības ienācis pasaulē. Bet vai

nu viņš pirmais tāds bērns gāršā, vai pēdējais? Vājš arī viņš

guļ mātei līdzās, čiepstēdams kā putnēns. Dzegužu māte lūdz

Dumbrājenei, lai šī, kamēr dēlēns aizskrējis pasaukt tēvu no

trauku taisīšanas, nomazgātu viņas bērniņu, jo arī viņa par

ziemu viena pati, netur arī viņa meitas kā liela daļa gārši-
nieku, kam jau bez tam aiz radu būšanas vai kā citādi nav

otras sievietes, kas klāt dzīvo. Kaut gan abas sievietes ļoti
nobēdājušās, tomēr abām prieks, ka satikušās tādā grūtā
brīdī. Dumbrājenei bērnu mazgājot, Dzegužu māte dod tai

padomu, lai .šī labāk nemaz nepūlējoties priekš daktera ve-

šanas meklēt zirgu. Kad jau neesot nekas ne lūzis, ne

iecirsts, ne iegriezts, ne sasists, — kam tad tur daktera vaja-
got? lekšas vainai meklēt dakteri, esot tīri nieki. Un, kad vēl

šis tā būtu
paņemams tuvumā, bet lai nu braucot tās trīs-

desmit verstis, — tas tak esot ceļa gabals — tur neesot no

tā labāk neko domāt. Lai tik ejot vien pie Zaļo tēva, iekšas

vainai viņš tas labākais ārsts, vai nu ar riebšanu, vai ar

dievvārdiem — bet gan jau palīdzēšot. Vai tad šai nu arī esot

viegla diena, vienai tā guļot, — tēviņš (vīrs) jau arī tādā

reizē neliekoties neko daudz par šo zinot, — neesot neviena,
kas kaut ko pasniegtu vai padotu, kas ietu labāk pie sirds

nekā sausa maize ar gaļu, ko dēlēns pienes. Bet ārsts gan

Zaļo tēvs esot pats labākais, — kā viņš redzēšot, tā darīšot,
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var'paspaidīt, vai āpriebt, vai apvārdot, dievvārdi tam Cii-

vekārņ visi esot . galvā kā baušļi — tas ar palīdzēšot; «Ko,

vaļ\ nesūtīt;''iTiaii; puikas, lai aizbrauc pēc Zaļo tēva?» Dze-

gužu''nlāt'e tāicā- Dumbrājenei. Bet šī neatbild ne vārdiņa,
tik nsēd; 'vien,'- bērņu r; nomazgājusi, vājai gultmalī. Dzegužu
māte vaicā' Vēlreiz, ūn, kad arī tad Dumbrājene vēl neka ne-

dzird';''tad paraustā' viņai aiz rokas. Nu tik vēl redz, ka Sē-

krēslā sedbti, :: aizmigusi. Izgājušo nakšu vārgšana:bez

miega ■un'vģrjjtais bridiens to tā nokausējuši,- ka' viņā tūliii,

rokās'mierā likuši, iemigusi un no visas Zaļo tēvā Slavēša-

nas ;nekā::
nav- dzirdējusi. Sapratusi, ko Dzegužu māte vaicā,

Dum'bfājene nekā: tiegrib dzirdēt no Zaļo tēva, kas' ar >!diev-,
vārdiem džisn: pēļņ;u.':Viria tik domā, kā dabūt dakteri mājā
vai arī, jā viņš nebrauktu līdz, tad tak jel kā atvest kādas

zāie&^'BeVkur: ņemt pakaļbraucēju? Dzegužmāte' grib. sūtīt

pui%ū' :ūz .Sausviežiem, jo tie tak laikam visi būs māja, visr

cilvēki-ļpi!* jffriV&tfgfr fCerība uz dabūšanu te tādēļ jo drošāka,

ka 'Di'imbrājs pērnvasar bija devis Sausviedim savu zirgu,
p'ēfe'-Nl&ktērtf, kad tam koks krizdams bija pār-

lauži sukāju.lVar ka arī Sausviedenes mātei būs vaļa nākt

vz1 Dumbrājiem: Māritiņai klāt dzīvot, un, ja tai neiznāktu,
tadi lūkotu padot ziņu uz citām mājām, lai jel kāds cilvēciņš

nāktu; pālīģā 'tur, kur bez palīga nevar iztikt. Zirgs jau aiz-

jūgts, ;:
ar ko Dzegužu īnātes dēlēns aizvedīs Dumbrājeni uz

māju un tad brauks uz Sausviežiem ziņas dot. Simtukārt pa-1
teikdamās; Dumbrājene šķiras no Dzegužiem, steigšus steig-

damās'-pie sava bērna.

Viņai prāts tagad kā mierīgāks, zin tak arī citi cilvēki

par viņas bēdām un viņas vajadzību. Un, lai arī viņi visi

ir sveši ļaudis, ne radi, ne tuvinieki, tomēr viņi ir cilvēki ār

cilvēku sirdīm, kas iežēlosies par viņas grūtumu. Vai tiesām

viņiem sirds vietā būtu akmens? Jādomā tak, ka viņi, tiklīdz

ko dzirdēs par viņas bēdām, steigsies palīdzēt, ja tik maz va-

rēs. Gāršiniekos tak viens otram palīdzības neliedz, lai arī

pašil savā starpā nav ne radi, ne pazīstami.

Paļaušanās un cerība viņai aug un līdz ar to arī sirds-

miers un Uzticēšanās dievam.

Pagalmā atbraukusi, viņa piekodina Dzegužu dēlēnam, lai

neaizmirst "Sausviežos visu izstāstīt un lūgt, lai jel kāds nāk

viņas -apraudzīt.
"Tad viņa klāt pie bērna gultas un pildā"; no jauna pie



277

gultas pielikto tukšo ūdens krūzīti, — slapēs Māritiņa: visu iz-

dzērusi. Suns, līksmodamies, ka saimniece atnākusi, vicina

asti un slienas pašai klāt aiz prieka. Bet vel lielāks prieks

Māritiņai, kas, acis atvērusi, atkal redz māti savā tuvumā.

Šorīt viņa daudz spirgtāka, daudz jautrāka nekā vakarā un

naktī. Varbūt dievs palīdz un viss pāries? .. . Vai pavisam lai

sūta pēc daktera?... Tomēr zāles nekaitētu... Lūk, bērns

runā un smejas. Dievs tak būs žēlīgs ...
-

Bet prieks ir īss. Drīz sašļūk visa cerība, visa priecīgā
paļaušanās. Vecās sāpes nāk atpakaļ. Redzams, tas tik drīz

nevar pāriet. «Māt, liec man rokas zem sāniem, tā man la-

bāk!» bērns saka. Mātei, to dzirdot, visa cerība pagalam. .
Ārā sniegs laižas mīkstām, slapjām pērslām zemē. Istabā

atkal tā pati ierastā dienas gaita, — bez cerības, bez labo-

šanās. Pulkstens pie sienas vaidēdams ziņo nemitošo laika

tecēšanu mirkli pa mirklim pagātnes klēpī. Viņš liekas istabā

esot otrs vājnieks, kas sagaida katru nākošu brīdi ar vaidām

un, to pavadījis, atdod viņu kā nopūtu pagātnei. Sieva ska-

tās pa logu uz gāršu, kas atspīd kā melna sēta aiz balta

sniega griezeņa. Pagalmā zaķītis staigā tik mierīgs un drošs,
kā kad nebūtu vis sētvidū, bet pats savā mežā. Viņš liekas

lasot nokritušas siena zālītes. «Paskat, rņeit, kur zaķītis,»

viņa grib teikt. Bet nē, kam viņu modināt, labāk lai viņa guļ,
tā viņa domā un atstāj bērnu mierā. Un, lūk, pie pirtiņas

stirniņa, pacēlusi ragus, klausās vai arī kā skatās, tad mund-

riem soļiem ietek pāri rugājiem gāršā. Kā Māritiņa par to

priecātos. Bet labāks viņai miegs. Un vai gan vājam tas

varētu dot kādu prieku, kurš pats negrib gultā ne pa-
kustēt!

Atkal ārā jau krēsla, atkal nakts gaidāma. Bet šoreiz viņa
netuvojas tik bīstama: nāks jel tak viens cilvēciņš viņas ap-

lūkot, nebūs tak kā izgājušu nakti vienai pašai jāsēd pie vāja
bērna. Jau vakars iesācies, jau nakts pienākusi, bet vēl ne-

viena cilvēka kāja nav spērusi par šīs mājas slieksni. Bet tad

durvis atveras un ienāk gaidītā Sausviežu vecāmāte, pirmais
cilvēks pēc vīra aizbraukšanas. Dumbrājene nezin, kā par to

priecāties, kā vecaimātei par to pateikt. Un tad vēl viņa ir ve-

cāks cilvēks, kas vājību savā mūžā ir diezgan redzējusi, un

diezgan pazīst — tiešām viņa kā dieva sūtīta. Atnesusi, viņa
bērnam līdz arī kādus ziemas ābolus, jo Sausvieži, agrāk
nekā Dumbrāji iebūvējušies, paspējuši iestādīt - pie mājas
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kādas ābelītes, kurām izgājušu rudeni bijis jau labi daudz

ābolu.

Meitene priecādamās saņem viņas doto ābolu un sāk ēst.

Tas gandrīz vienīgais, ko viņa šodien ņēmusi mutē.

Arī Sausviežu māte spriež, ka daktera neparko nevajagot.
Bērns apsaldējies, lūk, kā kāsējot, — gan jau tas pāriešot,

un, ja ar tā būtu iekšas roze, tad Zaļo tēvs to izārstēšot la-

bāk nekā desmit dakteru. Lai apdomājot tādu ceļa gabalu
mērīt, un vai tad šis arī esot par velti? Meitasvīra šai neesot

mājā, tas ar veselo zirgu izbraucis, rītu varbūt būšot atpa-
kaļ, — otrs zirgs guļot ienāšus. Un tad jau, ja dakteris jā-
vedot uz gāršu, vajagot divu zirgu, viena ko atvest, otra ko

aizvest. Ja nu zāļu vien gribot, tad gan varot iztikt ar vienu

pašu zirgu, bet, ja pašu gribot vest, tad vēl jāmeklējot ci-

tur otrs zirgs, kas būtu tūliņ gatavs, ko aizvest, — lai nebūtu

jākavējas. Un nezinot pat, vai dakteris jel maz esot mājā —

tad jau diena, dažreiz pat vairāk, jāgaiclot, kamēr atbraucot.

Un labu prātu viņš tak nebraukšot uz šiem «mežzemniekiem»,

un, ja ar brauktu, vai tad šis līdzētu vairāk nekā Zaļo tēvs?

Ko dievs licis, tas būšot. Pašiem tik jānogaidot.
Palīdzība, ko māte savam bērnam domājās sameklējusi,

aizbēg atkal tālumā. Vai pati nelaime vīru dzina īpaši šone-

dēļ izbraukt no mājas?! Bet vai tad cilvēks var paredzēt?
Abas sievas sēd pie vājās meitenes, viena raudādama, otra

raudātāju priecinādama. «Ej gulēt, meit, — atgulsties. Ar

savu roku tu jau to sāpju tak neatņemsi. Pagulēsies, būs

prāts pašai mierīgāks. Rītu gādāsim kaut ko pašas, ko bēr-

nam pielikt, kādas mizas vai zāles, vai sūnas... Ko tad

dievs darīs, tas būs. Bet tu ej pie miera! Bērns paslimo, pa-

vārgo, — bet palūk, pāriet tas, vesels atkal
... Ej tik gulēt,

gan par bērnu es zināšu.»

Caurām dienām un naktīm izvārgusies, Dumbrājene pa-

klausa Sausviežu mātes padomam un, bērnu aplūkojusi, lie-

kas gulēt. Kādas stundas miegs liekas būt diezgan ciets, pro-
tams, aiz noguruma, bet tad viņa atkal uztrūkstas un skatās

pēc bērna. Miegs pagalam. Un it kā vakar noliktās drēbes

viņa apvelk atkal tās pašas vecās sāpes, uzņem to pašu smago

sirdsslogu. Atkal kā dzelons viņai ieduras sirdī un nekus-

tas projām no turienes. Un, ja arī atkal par lāgu viņa lie-

kas gulēt, tad acis gan aiziet ciet, bet sirdī skumjas un rai-

zes neiemieg. Miegā neaizmirstas vairs tas, ar ko vakar
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apgulās, un tādēļ rītā mana, ka starp gulšanos un celšanos

nav bijis nekādas starpas atspirgšanai, bet ka viss ir bijis

murgu brīdis, pa pusei miegā, pa pusei nomodā, kur ap prātu

apvilcies it kā tīkls un krūtis aizņēmis it kā smags tvaiks,
kas spiež sirdi pat miegā. Skaidri jūt: sirds sāp, bet kādēļ? —

tā vairs nevar atminēties, — it kā kāda ēna aptumšo prā-
tus. Un tas esot miegs?

Tādā murgošanā viņa pārvada nakti līdz rīta pusei, gul-
damās un satrūkdamās no miega.

Atkal jauna diena iesākusies. Bet cerības viņa nav ne-

susi, — kas vēl no vakardienas cerības atlicis, to šī jaunā
diena izpostījusi. Māritiņa gul jo ciešāki slima. Elpot viņai
nākas ik brīža grūtāk.

Pēc brokasta Sausviežu māte aiziet atkal uz māju, briz-

dama pa dziļo sniegu, kamēr tiek uz iebrauktā meža ceļa,

pa kuru vairāk vadā malku. Viņa grib lūkot, vai meitasvīrs

jau mājā un, ja mājā, kādēļ tad nebrauc gar Dumbrājiem pēc
daktera. Ap vakaru viņa solās atkal atnākt uz Dumbrājiem.
Dienu paliek Dumbrājene viena pati pie vājās. Atkal viena

grūta diena apgulstas pie citām. Sirds Dumbrājenei it kā

pamirusi, tā vairs, kā liekas, nesajūt sāpju, gul viņai tā kā

smags slogs virsū, it kā migla apņēmusi acis un prātu: cil-

vēks staigā kā pa miegu un ir tak nomodā.

Sausviežu māte vakarā atkal ir klāt. Bet viņas meitas-

vīrs vēl nav atbraucis. Ja viņš nakti atbrauks, tad rītu no

rīta viņš brauks uz Dumbrājiem un no turienes tūliņ pie

daktera, Atkal abām sievām tāda pati nakts kā pagājušā.

Lāgu no lāga Sausviežu māte uzmācas Dumbrājenei, lai jel

viņa atmestu domas par dakteri un grieztos pie Zaļo tēva,

kas ar dievvārdiem izdarīšot vairāk nekā šis ar savām zālēm.

Bet ikreiz Dumbrājene ar riebumu atraida Zaļo tēvu ar viņa
dievvārdiem.

Sestdienas rītā Sausviedis iebrauc Dumbrājos, gatavs uz

ceļu. Dumbrājene viņam visu labi izstāsta, kā Māritiņai klā-

jas, redz arī viņš pats savām acīm, cik meitene vāja, tādēļ
bez kavēšanās aizbrauc" garo gabalu pie daktera.

Mātei sirds sava bērna dēļ paliek mierīgāka, jo nu tak

viņa apzinās darījusi savu pienākumu, darījusi tik, cik vien

viņai iespējams. Varbūt atved drīz dakteri, varbūt tas vēl

var ko palīdzēt, — šīs domas viņai it kā vēl stiprina vājo
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cerību, kaut gan bērns, gulēdams pusviru acīm, muld gan

saprotamus, gan nesaprotamus vārdus.

Bet paiet sestdiena, paiet svētdiena, — svētdiena, kura

neiesākas vis kā citas ar saimnieka turētiem rīta pātariem, —

pienāk jaU svētdienas vakars, bet vēl nejūt Sausvieža ne ar

dakteri, ne ar zālēm.

«Kungs, kā tev tīk, ar man tā dar,» saimniece lūdzas,

dievam pavēlēdamās, kaut gan sirds viņai brēktin brēc uz

dievu: «Dari viņu veselu, dari veselu!» Grūti viņai locīt savu

prātu zem dieva prāta. Kas vairs viņai un viņas vīram paliek

pasaulē bez šī bērna? Bet vai tad dievs viņiem to atrautu, kas

viņiem tas visumīļākais, tas vienīgais?
Un tomēr, kaut gan negribošai, viņai jādomā par bērna

nāvi, kam spēki, vājības pārņemti, acīm redzot zūd. Ilgi arī

vairs nebūs jāgaida uz pēdējo brīdi, ja vājība nemazināsies.

Dievs lai sargā, ja bērns nomirtu, vīram neredzot. Kas tā vi-

ņam būtu par iztrūkšanos!

Kaut jel dievs, ja tā spriedis, jel tik ilgi uzturētu meitiņu
dzīvu, kamēr vīrs pārbrauc!

Un gaidīdama viņa tek vakarā laukā klausīties, vai jau
kas nebrauc. Pēc kā gan viņa nu visvairāk ilgojas? Vai pēc
daktera un zālēm? Ai, ko tas gan daudz vairs līdzētu, kur

bērns gandrīz uz aiziešanu! Bet vīrs, vīrs, kaut jel tas nu-

pat būtu mājā! Un vai tad ir agri viņa gaidīt, kur nedēļa jau
tepat apkārt? Labā ceļā jau arī vēl agrāk varētu atbraukt.

Velti ■ izklausījusies un izgaidījusies, viņa tek atkal iekšā at-

pakaļ pie Māritiņas un klausās, vai tā vēl elpo. Bailes viņu

pārņem, sēdot pie Māritiņas gultas. Ko gan Ancis teiks at-

braucis? Vai tas nepārmetīs viņai, ka nav diezgan par bērnu

rūpējusies, nav diezgan tā uzskatījusi, nav diezgan labi ko-

pusi? Bet vai viņš tā varētu viņu apkraut ar pārmetumiem,
zinādams labi, cik cieši viņas sirds pieaugusi pie Māritiņas?
Vai viņš tiešām ticēs, ka viņa darījusi visu, ko tik vien

spējusi?
Un atkal viņa iztek ārā klausīties, bet nedzird nekā cita

kā tik pavasara nakts smago, dobjo šņākšanu gāršā, kur vējš,
visu visādās balsīs pūzdams, skraida gan svelpdams, gan

gaudodams, gan elsdams, gan atkal šņākdams un krākdams

kā milzis gulētājs.
Drīz viņa tek atkal iekšā un modina Sausviežu māti, jo

vientulība vienai pie vājā bērna viņai nepanesama.
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Baiļojoties un gaidot jau pienākusi pusnakts, cik iigi tā vēl

bērns varēs izciest? Pulkstens jau rāda rīta pusi, kad suni

dzird priecīgi ierejamies. Reiz laikam vīrs tak būs mājā? Un

tiešām! Arā izskrējusi, sieva dzird vīru ar kalpu pagalmā ru-

nājam. Priecīgi iekliegdamās, viņa tam krīt klāt un ved steig-
šus istabā.

No sievas savādās izturēšanās vīrs noprot, ka mājā gaida
kāda nelaime. lekšā iegājis, drēbes nolicis urr Māritiņu ierau-

dzījis gultā vaidam, viņš visu uzreiz noprot. īstā brīdī viņš
vēl atbraucis. Pie gultas piegājušam, bērns viņam vēl tai-

sās it kā uzsmaidīt un tad, — tad iesākas pēdējais cīniņš...
Nāve izpūš vājo dzīvības svecīti vājās miesās.

Klusu paliek visi istabā. Klusa arī mazā cietēja gultā —

uz mūžu. Beidzamais dvašas vilciens lēni aizlidojis pār at-

dziestošām lūpām. Klusu klusu viss istabā. Nāves eņģelis te

nolaidies, pabeidzis te savu darbu un aizsteidzies. Bet istabā

vēl jūtama viņa spārnu vēsma, kuras cilājot viņš sāpīgi sa-

triecis divas sirdis. Nupat viņš bijis šī mazā pulciņa vidū

un vienu no tā atšķīris, izraudams no pakaļpalikušām sirdīm

pēdējo prieka ziediņu, salauzdams tās pašas drupu

drupās . . .
Drebošiem ceļiem vīrs un sieva stāv pie mazās mirējas.

Nāves aukstums viņus aizņēmis, izbailes viņus abus sagrā-
bušas .

Bet drīz sāpes aizdzen izbailes... Skaņas raudas atskan

klusajā istabā
.. .

Nāves eņģelis te sitis dziļas rētas, nebē-

dādams par ievainoto siržu dziedināšanu . ..
Jaunas dienas gaisma aust istabā, kuru nāve izstaigājusi.

Ar gaismu arī piebrauc Sausviedis ar daktera zālēm, ko tas

Māritiņai devis pret duramo krūtīs. Ilgas gaidīšanas dēļ uz:
daktera, kas bija aizvests pie tāla vājnieka, viņš tik vēl ta-

gad paspējis atbraukt ar zālēm. Bet ko gan nu vairs līdz zā-

les tai, kas jau «izārstēta», jau «viscaur vesela»?

Drīz pēc Sausvieža ienāk arī abi malkas zāģētāji, kurus

Dumbrājene izgājušu nedēļu par velti izgaidījusies. Vai agrāk
tie nevarēja nākt? Ziņoti nomaksāt galvasnaudu, viņi agrāk
nebija varējuši ietaisīties pie sava agrākā darba.

Istabā tā saradies vairāk cilvēku. Visi klusu ciezdami uz-

skata mazās mīlīgo seju, kam, kā uzvarētājai, nāve jau pār-
ciesta. Vai nu tam, ko katrs sevī sajūt, nedot izskaņas vārdos?
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Vai lai mēmi visi stāv ap mirēju, neizteikuši, ko nāve cilvēka

mūžā nozīmē?

To atzinis, mājastēvs paņem dziesmu grāmatu un iesāk:

«Ak, kā nu dusi svētīgi!» No dziesmas atskan prieks par pār-
ciestām zemes grūtībām un ilgošanās pēc tā miera, ko mazā

jau aizsniegusi.
Dziedāt beidzis, mājastēvs nometas ceļos pie bērna gul-

tas un sāk runāt iz savas satriektas un salauztas sirds. It

kā stīga trīcēdama sāk skanēt, tā arī runātāja balss, ar rau-

dām cīnīdamās, drebēdama ieskanas. Un it kā stīga trīcē-

dama grib izdot visas skaņas, ko tā sevī satur, tā arī runātāja
balss, trīcēdama kā stīga, grib izskanēt visu, ko sirds sajūt
šinī brīdī. Viņa balsī tagad skan līdz tā neizprotamā skaņa,
ko brīnodamies dzirdam zvanā, tā skaņa, ar kuru sirds mēdz

skanēt un kas ar brīnišķu varu aizņem un izkausē klausītāja
sirdi līdz asarām.

«Kungs, paliec pie mums, jo vakars jau metas un diena

ir pagalam,» —■ tā iesāk runātāja drebošā balss un turpina
vienkāršiem vārdiem: «Tā lūdza tevi tie Emmaūs ceļa gājēji,
kad tu visu ceļu ar viņiem kopā staigājis, bet, vakaram klāt

esot, gribēji no viņiem šķirties, likdamies tālāk ejot, —tā lū-

dzam arī mēs tevi, kungs, kas tu mūs visai esi apbēdinā-
jis, un sakām, tāpat kā tavi mācekļi, par kuriem arī mēs

domājamies būt, kungs, paliec pie mums, jo vakars jau me-

tas un diena pagalam. Vai tu, kungs, tiešām no mums gri-
bēsi šķirties un mūs pamest vienus vakarā, kad ap mums

tumšs, kad diena jau pagalam, — kur tu visu dienu ar mums

gāji kopā? Ak kungs, vakars gan ir ap mums meties un

mūsu diena pagalam! Mūsu prieka saulīte ir norietējusi, mūsu

acīm tumsa uzkritusi, mēs slīkstam bēdās un asarās. Paliec

tu, kungs, pie mums, kas pats tādu tumšu vakaru mums esi

sūtījis, neatkāpies no mums, neaizver savas ausis mūsu lūg-
šanai. Gan mēs domājam savā tumšā prātā, ka tu mūsu vidū

esi tāds pats ceļabiedris kā starp tiem, kas uz Emmaū gāja,
bet nu tu, kungs, taisies mūs atstāt. Ak, kādēļ tu negribi
ar mums vairs kopā staigāt? Kādēļ "tu nevaicā mums tāpat
kā tiem Emmaūs gājējiem: Kāpēc jūs esat tik noskumuši? —

Vai gan mūsu grēks stāv starp tevi un mums? Mūsu grēks,
kas sarkans kā asins, kas nav deldēts, ne mazināts, kas brēc

tava soda un tavas atriebšanas? Un vai nu šis nav tas dus-

mības brīdis, kur tu izgāz savu taisno bardzību pār mums?
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Vai šis nav tas bridis, kur tu atmaksā mums par mūsu no-

ziegumu un krauj bēdas uz bēdām, un liec arī mums izsaukt:

ak dievs, dievs, kāpēc tu mūs esi atstājis? Kur tu esi, dievs?

Mēs tevi meklējam, bet tu paslēpies — mēs tevi saucam, bet

tu neatsaucies. Nu tu pamet mūs kā bāriņus starp svešiem,
vienus, tik ar mūsu grēku, ar mūsu asins vainu. Kungs, pa-
liec pie mums, jo tas vakars ir par tumšu un gaismas mēs

vairs neredzam. Tas, ko mēs par prieku turējām, tas, pie
kā mēs savas sirdis sējām, —■ tas gul kā drupās satriekts

māls mūsu priekšā. Tu esi, kungs, mums to ņēmis, vai gan

sodīdams? vai pārbaudīdams? Tu pamet mūs vienus bez

prieka, bez gaišuma, jel paliec tad pie mums, kur mēs esam

gluži tukši un nabagi, paliec pie mums, jo vakars jau ir me-

ties un diena pagalam. Māci mūs ticēt, ka tava žēlastība lie-

lāka par tavu dusmību, māci mūs ticēt, ka tu neesi vis mūs

atstājis, bet nu pats gribi būt par mūsu vienīgo prieku, par

mūsu vienīgo gaišumu. Atdari mūsu acis, tāpat kā tiem mā-

cekļiem, ka mēs tevi arī šinī brīdī pazīstam un redzam, ka

tu, kungs, tiešām esi mūsu vidū, esi mūsu ceļabiedris un

gribi mums līdz staigāt, kamēr arī mums vakars metas un

mūsu mūža diena pagalam. Palīdzi, ka mēs pēc šīm bēdām

no šī bēdu brīža varam liecināt ar mācekļu vārdiem: «Vai

mūsu sirdis iekš mums nededza, kad viņš ar mums runāja,»
kad tu, kungs, uz mums runāji ar mūsu bērna nāvi, kas'

mums bijis tas mīļākais, — palīdzi mums, ka mēs tevi pa-

zīstam arī tur, kur tu mums liecies garām ejot. Dod mums

ticēt, ka tās domas, ko tu par mums domājis, ir bijušas ne-

vis ļaunas, t>et miera domas, lai tu pats mums dotu to cerēto,

svētīgo galu.»
Istabā dzird visus šņukstam. Arī klātesošie vīrieši slauka

acis. Mājas saimnieks beidzis runāt. Viņa drebošā balss, kurā

sirds lūzdama atskanējusi, aizkustinājusi kā brīnišķa zvana

skaņa visu sirdis līdz pašiem pamatiem. Runātāja balss at-

radusi radu skaņas klausītāju sirdīs, — tās tagad jūt līdzi

svešu bēdām...

Vēl kādu brīdi klusām noskatījušies mazajā mirējā, sa-

pulcējušies sāk lēnā balsī savā starpā sarunāties. Vecā Saus-

viežu māte sāk stāstīt par Māritiņas vājību, kāda tā bijusi,
jau viņai atnākot, kāda tā bijusi beidzamā brīdī. — Vēl

neilgi priekš nāves mazā saukusi: «Man deg, man deg
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krūtīs,» — jo mokas bijušas gauži grūtas. Viņa piemin arī

citus Māritiņas vārdus, ko tā vājības laikā runājusi.
«Man deg, deg krūtīs!» klusām nosaka pie sevis arī ve-

cākais no abiem malkas cirtējiem — Tumsis un pārvērstu

seju izskrien laukā.

Visi citi istabā viņam brīnodamies noskatās pakaļ. Kur

gan viņš aizsteidzās? Bet neizprotams viņš jau bija dažu

labu reiz. Ļaudis runā, ka viņu ļaunais dzenājot...
Bērnu apkopuši un atstājuši Sausviežu mātei uzlūkot,

Dumbrāju. saimnieks ar saimnieci priekš pusdienas izbrauc

no mājas. Uz kurieni viņiem ceļš?
Sirds abiem ievainota. Nav neviena, kas to, ko viņi sa-

vās sirdīs cieš, pilnīgi saprastu un spētu viņiem 'teiķt kādu

miera vārdiņu. Visi sveši ļaudis, neviena nav, kam savu sirdi

atklāt. Vieniem viņiem jānes viss bēdu svars, bet tādēļ šis

svars viņus arī nospiež kā slogs. Kaut tagad no dzimtenes

nāktu jel viena vienīga līdzjūtīga skaņa, kaut jel tēvs atmi-

nētos dēla, kas tagad postā un nelaimē! Bet velti, velti tā

gaidīt. Kaut jel viena vienīga sirds rastos, kas saprastu to,

kas viņiem jācieš, kas viņus nenotiesātu, bet paceltu un

iepriecinātu viņu sagrauztās sirdis!

Var jau būt pēc pusdienas, kad abi laulātie iebrauc mācī-

tāja muižas kokos. Lai gan acu viņiem nav tagad priekš tā,

kas ap viņiem notiek, tomēr alejas galā tās atduras uz kaut

kā negaidīta: Tumsis nāk viņiem no mācītāja muižas pretim.

leraudzījis Dumbrājus, viņš tiem nāk klāt un saka: «Ar

dievu, ar dievu, mīļie, mēs vairs šai pasaulē neredzēsimies!

Man ceļš tagad uz «pasiliju». Es ielaidu «izdegās» uguni un

ar viltīgu zvērastu uzgriezu vainu citam. Paldies taviem šo-

rīt runātiem vārdiem un tavam nomirušam bērniņam,: kas

man to gadiem nesto smago slogu novēla no sirds. Ar dzīšanu

sirds mani dzina to izstāstīt mācītājam, lai nevainīgais tiktu

vēl vaļā. Pats gribēju darīt sev galu, bet mācītājs man rādīja

citu, labāku ceļu. Ar dievu, ar dievu! lešu tūliņ un uzdošos

tiesai. No soda man vairs nav bail!» ' \ \v.u
Un steigšus viņš aizsteidzās, it kā bīdamies aizkavēties.

«Cik brīnišķi dieva ceļi!» vīrs iztrūcies nosaka uz sievas,
kas izbijusies noskatās Tumsim pakaļ, kas steigšus dodas uz

mājas pusi.
Tad abi ieiet pie mācītāja un stāsta viņam savas bēdas, ar

kurām dievs viņus šo pašu rīt piemeklējis. Mācītājs ir vīrs,



285

kas it labi pazīst cilvēka sirdi un tādēļ'ikkatrā dzīves gadī-

jumā :ziri :;atrast derīgu vārdu. To sajutuši arī pie sevis, vīrs

un SieVā; stāsta un atklāj viņam visu, kas viņiem jau agrāk
spiedis; sirdis, viņi atklāj tam visu savii dzīves stāstu. Un

brīnums! Mācītājs viņu nerāj un nenotiesā, bet iepriecina un

mierina. Kā mīlīgs lietutiņš viņa lēnie mierinātāja vārdi

remdē' Viņu sāpīgās sirdis. Nevis dieva dusmība, bet dieva

mīlestība 1a esot, kas tagad nākusi pār .viņiem, tā viņš saka.

Dievs pats zinot vislabāk, kas cilvēkiem labs un derīgs, kas

ne,
v
—1 lai .mācoties ticībā sacīt: «Tomēr ne mans, bet tavs

prāts lai notiek.»

Neviens grēks neesot tik liels, ka dievs nespētu piedot,

viņš arī tagad, kur tie domājot viņu esot paslēpušos, esot

jau tuvāk klāt pie viņiem un neatstāšoties arī nekad, ja tik

paši vien dieva neatstāšot. Un kas vēl jo vairāk mierina viņu
sirdis, ir tas, ka mācītājs apsola viņiem rūpēties izgādāt tēva

piedošanu, gādāt savest kopā tēvu ar bērniem, kaut gan tas

tēva nelokāmā prāta dēļ nebūšot jau tūliņ iespējams.

Apsolīdamies būt uz meitiņas paglabāšanu, mācītājs abus

atlaiž.; Gan vēl bēdu pilni, tomēr vairs ne izmisuši abi lau-

lātie iznāk ārā, uzņemdami ceļu gar kapsētu uz māju.
Vēl ir dienas gaisma, kad viņi nonāk ar zvanītāju kap-

sētā izraudzīt vietas kapiņam. Un, it kā Ābrams kapa vietas

meklēdams teica: «Es esmu svešinieks un piemājotājs pie

jums, dodat man īpašu kapa vietu, lai es tur aproku savu

mironi no manām acīm nost,» tā arī šiem abiem laulātiem der

taga.d viņā runātie vārdi. Svešumā viņiem jāguldina tas, kas

tiem pasaulē bijis tas mīļākais. Bet nu caur bērnu šī vieta

viņiem vairs ne svešums, bet dzimtene, pēc kuras tie nu arī

paši ilgodamies sāk ilgoties.
Vakarā jau labi vēlu, kad abi nobrauc mājā!
Viena diena mūžā pagājusi, diena, kas neizdzēšamiem rak-

stiem iespiesta viņiem sirdī.

«Kur jūsu manta, tur jūsu sirds,» šos vārdus, Māritiņu
apglabājot, mācītājs bija ņēmis par savas runas kodolu, no-

rādīdams, ka vecāku sirdis, to dārgāko mantu te guldinot,
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būs ari allaž sietas pie bērna kapa, kur viņu vienīgā manta

nolikta. Viņš rādīja, ka sirdis, šo mantu zaudējušas, nesie-

sies vairs pasaulē ne pie kādām citām mantām, nemeklēs

vairs cita prieka, tik vien ilgodamās ilgosies atsniegt to

vietiņu, kur viņu manta, kur viņu prieks, un tādēļ arī viņu
sirds.

«Kur jūsu manta, tur jūsu sirds.» šie vārdi skan kā

dziesma vecāku ausīs, pilda viņu domas, tādēļ ka tie izteikuši

to, ko viņi savās sirdīs jutuši un jūt joprojām. Nupat kā viņi

šķīrušies no vietas, kur viņu manta, no tās vietas, kuru viņi
svešos ļaudīs pirkuši kā miera kaktiņu savam bērnam un sev

pašiem. Viņu dzimtene kapsētā pie nupat aizmestā kapa, —

kas viņus vēl lai vilktu uz māju? Un tomēr viņi brauc no

kapsētas uz māju. Nedaudz bērinieku viņus pavada. Tur ir

Sausvieži, tur Dzeguži, tur Celmiņi, kuru saimnieks taisījis

zārciņu, un vēl kāds pārs tuvāk pazīstamu gāršinieku, — kas

visi pa bēdu laiku vientulim pāram snieguši kaut kādu pa-

līdzību.

Savēju nav neviena šo pavadoņu pulkā. Šo trūkums

spiestin spiež viņu sirdis. Nav arī neviena no netālās brāļu
draudzes locekļiem, jo Dumbrāju Grīvis, turēdamies it kā par

izstumtu, nav viņiem iedrošinājies tuvoties. Bet pateicīgas to-

mēr viņu sirdis pret dievu, ka tak ir bijuši cilvēki, kas, lī-

dzīgi žēlīgam samarietim, nav atrāvuši bēdās savas sir-

dis no viņiem, bet nākuši kā lūgti pavadīt viņus bēdu ceļā,
nevaicādami ne šā, ne tā.

Bērinieki ir jau ap Purviņezera izteku, kurā par laimi

rīta un vakara uzsalumā vēl var tikt pāri, bet kur ap pus-
dienu vairs ne visai vieglā pārbraukšana. Ir jau lieldienas

nedēļa klāt un līdz ar to arī pavasaris, bet vēl gāršā īsta

ziema. Arī Dumbrājiem vēl gadījies še laikā tikt pāri.
Saule norietējusi, un sarkanā vakara blāzma spiežas caur

gāršas galotnēm. Dzestrs ziemeļa vējš saldē dienvidū atku-

sušo sniegu un loka pavasara šalkā koka zarus. Arī strazdi,

pirmie pavasara vēstneši mežā, skraida vēl šurp turp, kā ap-
skatīdamies vietas, kur naktī apmesties. Daba cer drīzumā at-

mosties, un pavasara vējš apstiprina šo viņas cerību, sludinā-

dams tai atpestīšanu no ziemas nāves valgiem. Augšāmcelties
cer un ilgojas arī tie, kas savas sirdis atstājuši pie savas man-

tas. Tomēr tā ir cita augšāmcelšanās pēc citas nāves, ne parastā

gadskārtas maiņa, ko viņi vienaldzīgi redz nākam un vien-
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aldzīgi redzēs arī aizejam. Ko lai pavasaris ar saviem ziediem

viņiem ari nestu, kur pēdējais prieka zieds tiem novītis? ...
Zirgs iet mājai arvien tuvāk, — ir jau «izdegās», kas viņiem
atgādina nelaimīgo cilvēku, kam soda ceļš jau laikam uz-

sākts, ■— bet kas lai tagad viņu mājā sagaida? Cik tukšs, šau-

šalīgi tukšs tur viss priekšā!
Vējš šņāc, palikdams arvienu stiprāks. Viņš dzied savu

pavasara nakts dziesmu, tomēr viņa dziesmā nav nekādas

līdzjūtības apbēdināto cilvēku sirdīm, — kā auksta nakts-

dvaša viņš sitas ap tikpat bezjūtīgiem, nedzīvajiem gāršas

kokiem, kas kā ķēmu bari pulcējušies gar abām ceļa malām.

Zvaigznes uzlec cita pēc citas pār gāršas koku galotnēm.
Austrumos atspīd jauns gaišums, — mēness paceļas staigāt,
savu nakts ceļu un kaisa savus starus kā baltu sudrabu šurpu

turpu pa koku starpām, bet ir vietas mežā, kur arī viņam
liegts skatīties. Tā pati neizprotamā, noslēpumainā gāršas
vara nāk pār visiem, kas te kust un dvašo, viņa vada pašu
cilvēku kā gar bezdibeņa malu, kurā aizsegts tas, ko viņa acis

mūžam nedrīkst ieraudzīt, un, lai cilvēks pārdrošībā netuvo-

tos šam bezdibenim, tad tā pati vara aizklāj viņu ar šausmām

un bailēm. Vai gan tādā tumšā meža klēpī, dziļi zemes

apakšā, netiek austs mūža tumšais audums, kuram nāve par

audēju? ...
Kādas stundas bērinieki vēl pakavējas Dumbrājos, tad iz-

šķiras, jo visi redz, ka ilgāka palikšana būtu mājas saimnie-

kiem tik par slogu. Kā lai gan šie sagrauztām sirdīm noska-

tītos viņu ēšanā un dzeršanā!

Dumbrāji paliek vieni, — vieni ar savu krustu un savām

bēdām. Diena lai nāk pēc dienas, bet ko tak tā jauna var

nest? Tā, kas zudis, neviena neatnesīs. Sirds ir lūzusi, tā

vairs nevar dzīt, bet var tik lēnām sadrupt. Kā svētumu vien-

tule māte katru dienu apskata mazās aizgājējas atstātās

mantiņas. Tur lakatiņš, tur drēbītes, tur apavītis, viss nolikts

uz mūžu, — valkātāja pati vairs neatnāks. Tur grāmatiņas,
no kurām lasīja un mācījās, taisīdamās uz skolu, — tur so-

liņš, kurā sēdēja rītos un vakaros un skaitīja peršiņas, dzie-

dāja, darbojās, —
— viss tas atstāts un tukšs, — tik vien

māte staigā ap to, birdinādama katrā vietā asaras.

Un, ja tagad vīra un sievas acis sastopas, tad tiem liekas,

it kā skatītos uz «izdegām»: viss tur postā un iznīcis, —

tumšas ēnas tik rādās acīm, dzīvība liekas būt aizbēgusi.
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Tā kādu bridi viens otrā skatījušies, abi novērš atkal acis

viens no otra, lai paslēptu asaras, kas dažreiz izplūst piepeši;
negaidot, kā paslēpts avots iz zemes apakšas.

Kas vairs viņus saista pie dzīves? Abiem tik. viena ilgol'
ianās: nost, nost no pasaules! Bet saule vēl tālu no va-

kara
.. . Cik gara gara diena! Pēc vakara ilgojas gan arī

tēvs, kas dēlu aizmirsis. Bet varbūt šī kopīgā ilgošanās 'mo-

dinās arī abēju sirdīs citu ilgošanos: pēc miera, pēc sade-

rēšanās
...

Kas zin, kad katram saule riet!
...

Un vai šī il-

gošanās nesākās, jau tūliņ no pašas šķiršanās? Kas kavēja
savienoties?

... Brīnišķa mācītāja ir nāve, — viņa, savu ceļu

iedama, loka arī cilvēku uz tādu ceļu, kuru viņš pats no; se :

vis vien nekad nebūtu gājis. Vai viņa nav te tik augstākās,

vadītājas varas izpildītāja?...
Gārša līgojas pavasara vējā ap Dumbrājiem. Viņa: pildās

jaunām skaņām, jaunām krāsām, jaunu dzīvību. Bet vientuļās

meža mājas iedzīvotāji liekas it kā izmiruši.

Vai mežā lapas augšā zaros, vai zemē uz sūnas, — vien-

alga viņiem. Ne viņi redz, ne dzird, kas ap viņiem pārvēr-
šas un notiek. Domas un prāts viņiem griezti uz citu pusi, —

te it kā raisīt atraisīti no zemes, no pasaules. Gars meklē un

ilgojas tikt augstās pilsētas kalnā, kur tēvu zeme, kur dzim-

tene. Tur nevalda vairs nāve, tur netvīkst sirds karstumā, —

tur miers, dusa, prieks un līksmība . ..
Kluss pavasara vakars izplēties pār gāršu, kas zied un

zaļo pavasara kuplumā. Putni, gulēt iedami, nočirkst katrs

savu vakara dziesmu, vientuļi nosīc bitīte, uz māju dodamās, kā

aizkavējusies iedūcās vabulīte, visur jaunas pavasara skaņas ...

Bet iekšā iz istabas pa atvērto logu atskan siržu ilgoša-
nās pēc tālās pilsētas, paceldamās kā putns no zemes do-

buma uz augšu, viņa aug ar katru dienu un arī šinī vakarā

izskan dziesmā:

Jeruzaleme, augstā pilsēta,
Kad tevi aizsniegšu?
Jau gan, jau gan man bēdu lejiņā, —

Kad tev' ieraudzīšu?

Man netīk zemes nieki,
Jau ceļas sirsniņa
Turp, kur gaid' debess prieki —

Pasaule aizmirsta!
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4. SKATS

ATKAL TĒVA MĀJĀ

Pavasaris, gada jaukais rīts, pagājis ar saviem ziediem

un savām cerībām. Viņam pakaļ aiztecējusi arī karstā pus-

diena, vasara, ar dienas nastu un sautēs gozi, ar pūlēm, rai-

zēm un bēdu tvaiku. Atnācis jau tuvumā gada vakars — ru-

dens — aiz kura tik vairs gaidāma aukstā ziema, — kā gara
nakts miegam un dusai.

Rudens patlaban kā iesācies. Septembris jau pusceļā.
Laiks vēl vasaras mīlīgumā, kaut gan saules zemākā gaita
pie debesīm rāda citu gadskārtu.

Lai pametam acis visapkārt!

Mūsu priekšā mirdz un laistās atkal varenā jūra, ko pēc-
pusdienas saules remdensiltie stari tērpj zeltā un sudrabā. Uz

sausuma, cik vien tāļu acs nekavēta var sniegties, redz tīru-

mos cilvēkus vasarāju pļaujam, kas šogad apsola dot izdevīgu
ražu. Un tur, kur acīm aizsegta arāja darbošanās, tur stāv

vecās, sarepējušās jūrmalas priedes, lēnā vējiņā paklusu līdz-

dziedādamas jūras šņākšanai. Tīkliņi, rudens vēstneši, virinās

pa caurspīdīgo, skaidro gaisu. Putni gaisā pulcēties pulcējas

uzņemt rudens ceļu, gribēdami steigties projām no baltās jū-
ras malas uz silto zemi, kur ziemu var pārmainīt pret vasaru.

Visapkārt dabā rādās kā miers, kā pieticība, — liekas, ka

viss, kas ziedu laikā cerēts un gaidīts, kas kārots un cīnīts,

tagad pilnīgi aizsniegts; no sēklas ir augļi, — cerībai un cīni-

ņam sasniegts kārotais gala mērķis, kā vaiņags, kā pūliņu
alga. Tādēļ ari visur tāds apmierināts miers, tāda piepildīta
pilnība, tāda visu jausmīga pieticības un apmierināšanas
jausma. Viss dabā rāms un apzinīgi kluss, tādēļ ka aizsniegts
dabiskais gals. Nekur nedzird ne žēlabu, ne vaidu, ne nemiera

trokšņa, tik vien klusa, rāma elpa — pieticības un apmieri-
nāšanas zīme — pilda un kustina palaunaga mīlīgo gaisu.
Pēc kā te lai žēlotos un gaustos, — jo viss jau piepildīts? Ko
vēl lai cerētu un gaidītu — jo visam jau rudens rāda galu
un beigas, visam viņš jau sludina vakaru, atdusas brīdi?

.. .
Sirds pildās ar rudens mieru, nekā vairs neilgodamās,

nekā nebaiļodamās, nekā vairs nepūlēdamās, — viņa atdodas

pilnīgi klusai baudīšanai kā atpūtas brīdim, kas vēl atliek līdz

gulēt iešanai . ..



290

Grīvgaļu tīrums šo pēcpusdienu tukšs no pļāvējiem. Vis-

apkārt kaimiņu laukos redz strādniekus tikuši kustamies. Ko

gan Grīvgaļi šodien tā svētī?

Vecā Grīvja dēls un vedekla šodien pēc ilgiem gadiem at-

nākuši atkal mājā. Tādēļ šī diena svētījama, tādēļ viņu ari

svētī ne tik vien ar to, ka kalpi met darbiem mieru, itin tāpat
kā tie kalpi līdzībā darīja, kad pazudušais dēls atgriezās pie
tēva, — bet viņu svētī Grīvgaļos īpaši ar to, ka vecais tēvs,
kā pie katras, tā it sevišķi pie šīs dienas svētīšanas tur diev-

vārdus. «Visu, ko jūs darāt, to darāt Jēzus vārdā.» —

Tādēļ Grīvgaļu lauks šobrīd tukšs no cilvēkiem, tādēļ šo

pašu brīdi tukša arī pati māja. Kur visi palikuši? — Zinām

jau, kur viņi jāmeklē... Tuvāk iedami saiešanas ēkai, dzir-

dam tur iekšā dziedam. Vai neiesim mēs arī viņā? Nostāsi-

mies tepat pie durvīm, lai netraucētu tos, kas še sanākuši klu-

sībā un vientulībā dievam kalpot. legājuši redzam šādu skatu:

Vecais tēvs sēd aiz sacītāju galdiņa. Galva viņam balta kā

sniegs. Gludie, retie mati kā sudraba šķiedras nolaižas uz

apkakles. Bet trīc jau gan viņam galva aiz vecuma. lesāņus
viņam «brāļu» solā sēd no svešuma atnākušais dēls Ancis,

viņam līdzās viņa sieva Katrina un aiz tās jaunākais dēls

Krišs, līdzšinējais Grīvgaļu valdītājs. lepretim priekšējos

klausītāju solos sēd mājas saime, kas no darba metusi mieru

un aicināta šurp, un arī kādi cilvēki no kaimiņu mājām, kam

atlikusi uz kādu brīdi vaļa un kas varbūt arī tik ziņkārības

dēļ te atnākuši. Tik vien paša Grīvgaļu tēva vecās māsas te

nekur neredzam. Bet dziedāšana jau beigta. Nākdami esam to

nokavējuši. Dzirdam, ka Grīvgaļu tēvs vāju, drebošu balsi,
ko lāgu lāgiem raudas draud pārvarēt, runā uz sapulcētiem
savā sirdī sajustus vārdus:

«Ja es ar cilvēku un eņģeļu mēlēm runātu un man nebūtu

mīlestības, tad es būtu skanīgs varš vai zvanīgs zvārgulis.

Un, ja man būtu pravieša mācība un ja es zinātu visus noslē-

pumus un visu atzīšanu, un ja man būtu visa ticība, tā ka es

varētu kalnus pārcelt, un man nebūtu mīlestības, tad es ne-

būtu nenieka. Un, ja es visu savu mantu nabagiem dotu un

ja es savu miesu nodotu, ka es taptu sadedzināts, un man

nebūtu mīlestības, tad man tas nepalīdzētu nenieka.

No savām mazām dienām, mīļais kungs Jēzus, esmu do-

mājis turēties pie tevis, esmu ticējis un cerējis, ka tevi mīlēju
tā, kā man pienākas mīlēt. Esmu tavu mīlestību mācījis sa-
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viem bērniem, esmu par viņiem bijis nomodā rītos un vaka-

ros, ar bijāšanu un drebēšanu cīnīdamies, lai viņi pie tevis

paliktu un apliecinātu tavu mīlestību tavā un cilvēku

priekšā, — esmu tavu mīlestību mācījis arī tiem, ko tu pēc
miesas licis par maniem kalpiem, par manu saimi, — bet, ja
nu tu pats, kungs, vaicā pēc šīs mīlestības augļiem, ja tu saki:

nu ir rudens, rādi, kas audzis no tava darba, — tad ar no-

skumšanu jāliecina: mēs velti, kungs, strādājuši, nav izauguši
tie īstie, tev patīkamie augļi. Jo grēks ir mūsu vidū, grēks ir

mūsu iekšās, tas mūs aptumšojis, ka neatzinām tavas īstās

mīlestības. Domādams tevi, kungs, mīlējot, — esmu tavu mī-

lestību aizliedzis, — domādams pie tevis turoties, esmu no

tevis atkāpies. Bet pateicība tev, ka tu pats mūsu visu ceļus

žēlīgi galā izvadījis, esi savedis kopā pie tevis pēc tava prāta.
Esmu vienumēr ilgojies ar apustuļa vārdiem: «lekš šīs būdas

mēs nopūšamies un ilgojamies, ka taptum pārģērbti ar savu

dzīvokli, kas ir no debesīm,» esmu vienumēr vēlējies «atraisīts

un ar tevi būt», bet pateicu tev, ka tu manis neesi saucis tad,
kad to kāroju, kad manis neesi saucis pirmāk, pirms pabeidzu
savu darbu virs zemes pēc tava prāta. Tu esi tā pļāvuma

kungs, tu pats arī zināji, kad mana pļaujamā stundiņa, esi

man žēlīgi vēlējis laiku iekrāt augļus mūžībai, lai man kā

tukšai vārpai nebūtu jāstāv pļaujamā dienā. — Un, ja nu'mēs

šobrīd te sēdam, tevis savesti kopā, kas bijām šķīrušies, ne-

vis, kā domājam, tevis, bet savas aklības dēļ, tad lai piemi-

nam, ka tu esi tas, kas mūsu ceļus un mūsu sirdis vadījis pēc
savas mīlestības, tu esi mūs katru pa savu ceļu vadījis un

tak savā žēlastībā devis visiem vienu gala mērķi, kas esi tu

pats, kungs, — vakar, šodien un mūžīgi. Tu esi mācījis mums

visiem, ka tava mīlestība ir tā, «kas apklāj visu, kas tic visu,
kas cerē visu — kas nekad nebeigsies.» Tavi ceļi, lai gan tie

katram mums bijuši bēdu un asaru ceļi — ir tā mūs saveduši

pie tevis kopā, saveduši kopā mīlestībā, kurā, kungs, dod

mums palikt, līdz tu, kā pļāvuma kungs, nāc sakrāt savus

augļus un ienes mūs kā savus kūlīšus savā šķūnī. Paliec tu

pats mūsu vidū par vienīgo prieka avotu, kur cita prieka uz

pasaules mums nav, esi tu tas ceļabiedris, kas mūs vada p_ie
savas rokas žēlodams, paciezdamies, panesdams, kas mūs

vada no nīcības uz mūžīgu, paliekamu mieru, paliec tu pie
mums līdz pašam dienu galam un dod, ka cita prieka un citas

mantas mums nebūtu uz pasaules kā vien tu, mūsu ticības
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iesācējs un pabeidzējs. Piedod mums savā mīlestības pilnībā,
ko mēs savā vājībā pret tevi grēkojuši, itin kā arī mums ir

ko lūgt un piedot savā starpā. Caur šo pārbaudīšanas laiku

tu mums devis atzīt, ka mūsu gods meklējams tikai tavā mī-

lestībā, jo, kad tu mūs pazemo, tad tu mūs paaugstini, un,

kad tu mūs dari vājus, tad tu mūs dari lielus. Svētī arī to

vīru, kas man rādīja paklausīt tavam mīlestības prātam, un

svētī mūs visus pie mūsu dvēselēm, sataisīdams mūs uz savu

valstību . . .»

Vecā tēva runai uz galu ejot, raudas grib viņa vājo balsi

pavisam apspiest. Viņš visu sirds krājumu tukšojis vārdos,

un, ko vārdi nespējuši celt gaismā, to izteic asaras kā pilieni,
kas izplūduši no visdziļākā sirdsdibina. Mazais klausītāju

pulks arī aizkustināts līdz asarām ...
Ir dažādas asaras, gan prieku, gan bēdu, raudātas dažā-

dos brīžos un laikos, bet tādas asaras, ko raud, piedošanu sa-

ņemot un piedošanu dodot — tādas ir tik vienas vien pa-
saulē ... Svētumā tām nav līdzīgas nekādas citas. Vai gan

sirdij, šīs asaras raudot, neatklājas tas lielais mīlestības no-

slēpums, tas lielais mīlestības bezdibens, kas visu apklāj, kas

visu piedod, kas visu nogremdē savā bezdibenīgā dziļumā,

priekš kā neviena vaina nav par lielu, neviens grēks par

smagu? Vai gan cilvēkam, to sajūtot, neuziet jausma no tā,
ka dievs viņam tuvumā, ka dievs iekš viņa un viņš iekš

dieva?
.. . Svētas šausmas pārņem sirdi, it kā skatītos dieva

vaigā ...

Visā savā garā mūžā saiešanas ēka gan nebūs redzējusi
šāda salīdzināšanās skata. Mūža galā viņai, kā Grīvgaļu mā-

jas nešķiramai draudzenei labās un ļaunās dienās, vēlēts

prieks redzēt tādu brīdi kā šo. Viņas vārdi, ko tā runājusi, —

dziesmas, ko dziedājusi, un asaras, ko raudājusi, nav bijušas
veltīgas, — tās kā sēkla ir nesušas augļus, ko viņa kā ve-

cuma prieku redz šai salīdzināšanās brīdī...

Diezgan arī mēs esam redzējuši, tādēļ atstāsim vienus

tos, kam tagad pašiem no sevis vien diezgan, kam svešas klāt-

būtnes nevajag.

Par mazu brītiņu iznāk no saiešanas mājas viss mazais

dieva lūdzēju pulciņš. Uz lievenēm visi vēl apstājas, noska-

tīdamies jaukajā rudens pavakara skatā, kur saule netālu no

rietēšanas izplata savus starus pār jūras virsu daždažā-
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dās krāsās un kur debess kā bezgalīgs klēpis apkampj zemi

un jūru.
Jaunākais brālis Krišs, Anci un Katrinu savrūp ņēmis,

liekas kaut ko sevišķu uz viņiem runājot. Ja mēs būtu viņiem
tuvumā, tad dzirdētum, kā Krišs lūdz:

«Piedod man, brāl, un tu, Katrin, ka es pret jums visvai-

rāk noziedzies. Tas brīdis tur iekšā, kas mūs visus nupat tā

iepriecināja un savienoja, tas būtu nācis jau sen sen agrāk,

ja vien es, ja vien vecā tēvamāsa būtu to gribējuši. Dažu

labu reiz pēc jūsu šķiršanās tēvam sirds uz jums palika it kā

mīkstāka, viņš būtu jūs saucis tūliņ atpakaļ, ja vien tēva-

māsa, lai nu dievs to viņai piedod, viņa tagad jau dieva

priekšā, un ja arī es nebūtu tam pretim. Viņa un viņas dēļ
arī es bijām vainīgi, ka tēva sirds jums atkal aizslēdzās, kur

tā bija gribējusi atvērties un jums piedot. Vai nu aiz naida

uz jums, vai arī tādēļ, ka bijās, ka pašai nav jāatdod mājas
saimēšana citai, viņa arvienu mācēja tēvu tā griezt, ka viņš
tik to ļaunu no jums pieminēja. Būtu māte bijusi dzīva, tad

gan tā nebūtu noticis. Pavasar pēc jūsu šķiršanās viņa no-

mira; viegli viņai nebija, jo, slima būdama, par jums domāja,
varbūt arī viņai tāpat kārojās piedošanas no jums kā man

tagad, — un nupat vēl izgājušo mēnesi jūsu mācītājs pie
mums iebrauca, kam, kā teica, agrāk neizdevies uz šo pusi at-

braukt kā uz peldu laika beigām, — tam izdevās tēvu pārru-
nāt. Viņš stāstīja par jūsu bēdām, par jūsu dievbijīgo dzīvi —

un ar to tēvam pietika. Nu jūs paliekat tēva mājā un paturat
to — es kāpšu atkal kuģī un došos jūrā. Tik vienu lietu lū-

dzu: man laj paliek jūsu Dumbrāji, kur, kad jūra aizsalusi, pa-
vadīt ziemu klusumā, pēc kā man sāk rasties ilgošanās. Jums

tas arī būs pa prātam, jo jūsu sūrie sviedri nebūs svešam

rokā un jums, apmeklējot Māritiņas kapu, būs zināma vieta,,

kur piemesties ...»
Mēs tak nešaubīsimies, ka Krišs dabūja piedošanu no

brāļa un brāļasievas.
Visi tagad atstāj saiešanas ēku un griežas uz māju.

Saule, rietēšanai tuvodamās, sūta savus pēdējos starus kā

ardievas vecajam saiešanas namam. Zaļais, nosūnojušais
salmu jumts pārvērsts tagad sarkanā zeltā un logi kvēlošās

uguns liesmās. Tie paši ardievu stari glauda arī veco liepu
galotnes, no kurām jau daža laba lapiņa raisās zemē, it kā

tie, ardievas teikdami, negribētu aizmirst arī šo koku, kas
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saauguši ar šīs ēkas mūžu un dalījuši ar viņu ari tās pašas

gadskārtas, pavasari, vasaru, rudeni, gaidīdami ziemas dusai

un mieram. Ir bijis šai ēkai, tāpat kā šiem kokiem, pavasaris,
kad saule pār un ar viņu uzlēca un nesa gaismu, gara gaismu
tur, kur visur vēl valdīja bieza tumsa. Bijis viņai arī savs

karstais vasaras laiks, kad saule to spiedusi un gozējusi, gā-
dādama par augļu ienākšanos, — tagad rudens atnācis, vēs-

tīdams dusu un mieru. Bet piemiņu un neizdzēšamas pēdas

viņa atstājusi. Viņa klusi nobeigs savu mūžu — un netiks

vairs no jauna uzcelta. Cita ēka stāsies viņas vietā, citā iz-

skatā, citā nozīmē. Laiks tecēdams nemitoši ārda un ceļ, un

ceļ un ārda, un maina un groza, — un nepaliek uz vietas. Bet

šī vecā ēka var no sevis liecināt, ka viņa ir savu tiesu pieve-
dusi tam ceļamam namam, kas mūžam pastāv, kas mūžam ne-

grozās, kas pārstāv laiku un laika mērus, gadu simteņus un

tūkstošus ... Un, lūk, saule vij vaiņagu no saviem nevīsta-

miem stariem...

Pavadīsim tēvu nu ar bērniem uz māju!
Visiem iepriekšu, kūjā atspiezdamies, iet pats tēvs, aiz

vecuma lēniem soļiem. Pakaļ viņam nāk abi dēli un vedekla,
tad mājas saime.

Cik ilgi viņš vēl staigās to ceļu no mājas uz saiešanu un

no saiešanas uz māju? Vai gan drīz pļāvuma kungs viņa kā

briedušas vārpas neievāks savā klonā? Vai tas notiek rīt, vai

parit — viņš savu namu apkopis — bagāts rudens viņam
dots pēc karstas vasaras — dusas brīdis var nākt, viņš gatavs

aizmigt — un piekusis jau arī viņš ir...
Un abi no svešuma atnākušie un pieņemtie bērni, ko tie

sagaida, tēva mājas pajumtā ieiedami?

Sirdis abiem palikušas svešumā pie mazā, rudens puķēm

pušķotā kapa. Arī viņu mūžs ienācis rudens gadskārtā. Viņi
vairs negaida pavasara, kur saule dien no dienas kāpj aug-
stāku pie debesīm, radīdama jaunus ziedus, jaunus zaļumus,

jaunas cerības, viņi arī vairs negaida vasaras, kur saule pus-
dienā tveicē un gurdina, kur strādnieks vēlas un ilgojas pa-

ēnas, bet kur cita nav, kā tik karstā saules kvēle uz galvas
un slāpes, un tvīkšana; viņi priecājas, ka arī viņu saule laižas

no pusdienas uz debess malu, vēstīdama vakara vēsumu un

atpūtu.
Priekš kā lai viņi vēl savas dienas dzīvo? Veltīgs jautā-

jums! Kā kad cilvēkam tikai priekš sevis un savām cerībām
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vību, nesprieda ar to reizē arī dzīvības mērķa? Vai gan katrs

cilvēks, lai tas dzīvotu labu vai ļaunu mūžu, lai tas pats ci-

tiem būtu par svētību vai postu, nav kā zīme dieva rakstu va-

lodā, ko viņš runā caur cilvēkiem uz cilvēkiem? Citi raksti ir

par mācību un paskubināšanu — citi par bailēm un biedinā-

šanu, tomēr visiem šiem dzīviem rakstiem viens gala mērķis:
izrādīt un izdarīt dieva rakstīto likumu cilvēka sirdī...

Priekš kā lai viņi dzīvo? Par to viņi sen skaidrībā; savas

dzīves nolūka dēļ viņiem nekad nav bijis jāšaubās, ne jāalo-

jas — tas viņiem spīd kā zvaigzne naktī un vada viņu ceļus
uz drošu, nemaldīgu mērķi. Tiesa, grūti gan dzīvojot, bet vai

tādēļ jau dzīve bez nolūka? «Mēs nedzīvojam sev pašiem» —

un «mūsu dzīvošana ir debesīs», tie vārdi Grīvgaļos ir par

dzīves ceļa rādītājiem. Ko viņiem pasaules dzīve lai nes?

Lūk! saule nogrimst jūrā. Diena pagājusi ar raizēm un

pūlēm. Kluss, rāms vakars atsteidzies. Tas sludina dusu un

mieru, dusu un mieru arī tiem, kas pēc ilga laika svešumā at-

nākuši atpakaļ dzimtenē un tēva mājā.
Ko lai dzīve viņiem nes?

Kas ir augstāks par mieru? Kas ir saldāks par dusu pēc
dienas karstuma?

Zvaigznes uzlec pie skaidrām debesīm, un jūra dzied klusā

naktī savu augsto slavas dziesmu savam mūžīgam radītā-

jam...
Miers un dusa visapkārt!

1888.
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I

KROGĀ

Pašu
laiku pirmā svētdiena pēc Jura dienas. Ko no tās lai

sevišķu saka? Varbūt to, ka viņa šoreiz reti silta, spoža
un mīlīga, nekā tas citkārt šai gadskārtā piedzīvots. Sniega

pēdas liekas visur izzudušas, kur tik vien saule ar saviem

pavasara stariem spējusi iespiesties. Ceļi tā apsusējuši, ka

augstākās vietās jau gandrīz put. Pēc garas, aukstas ziemas

tāda diena, un īpaši vēl svētdiena, it kā vilināt vilina laukā.

Cilvēki ar, kā rādās, nav spējuši atturēties tādam mīlīgam

pavasara smaidam, bet devušies laukā, vai tur bērns, vai ve-

cītis, — pavasara saulīte visiem mīļa. īpaši šodien pēc pusdie-

nas redz cilvēkus pulciņiem vien kustamies gan pa lielceļiem,
gan ciema celiņiem. Citi pārnāk no baznīcas, citi vēl iet, —

tak ne vairs uz baznīcu? Nu, tad varbūt papriecāties dieva

jaukā dabā, varbūt paciemoties vai parunāties pie tuvākiem

kaimiņiem, — vēl citi, kam neviens no šiem minētiem ceļiem
nav zem kājām, uzņem vecu veco ceļu pie «papas» uz kro-

dziņu.
Šo ceļa gājēju nav mazums, tā ka droši varam spriest, ka

krogs šo svētdienu būs «pilns», kas zināms arī šo pašu svēt-

dienu ceļ svētku dienas godā, jo, ja dzirdi, ka to vai to svēt-

dien krogs bijis «patukšs», tad arī pašas svētdienas svars un

pilnīgums ar to rādās it kā mazinājies. Lūk, kur pie spieķīša
vecītis vēl tausta ceļu uz krodziņu! Izgājušu ziem tam kaulu
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sāpes un aizdusis maz ļāvušas kustēt no gultas, bet šodien

pēc ilga laika viņš jūtas tik spirgts, ka iedrošinājies uzņemt
teku uz krodziņu, zināms, ne viens pats, bet sava dēladēla

pavadīts. Zēns drošības dēļ jāņem līdz, lai vakarā, ja mājā
pārnākšana izgadās vēlāk, divas žirgtākas acis vecajām pa-

tumšām būtu par ceļa rādītājām. Dēlēns tek pa priekšu, pats

jau celiņu labi zinādams, tā ka vecajam nav ne jāstāsta, ne

jārāda, kur iet... Vecumam ar bērnību te viena stiga, viena

gaita. Pie laika jau jāradinās mīt tēvu pēdās. Bet vai tad

abiem vidējiem, jaunekļu un vīra augumiem, šī teka nav tik-

pat pazīstama? Veltīgs jautājums! Krogā griežas visi četri

augumi, kuru starpā gan abi vidējie kā spēcīgākie visbiežāk

un straujāk...
Lūk, esam drīz ceļa galā. Mums priekšā stāv Rāvuļu Gaiļu

krogs.

Pēcpusdienas saulītē logi Gaiļu krogam laistās kā tīru

zeltu pārvilkti. Bet sakāms vārds māca, ka viss nav zelts, kas

spīd, tā arī Gaiļu kroga logi ne. Tuvāk pieejot, redzam, ka

rūtis šiem zeltītiem logiem aiz vecuma vai ūdens trūkuma ap-

skapstējušas un aprūsējušas, dažas pat kādā zemes trīcējumā,
kas Gaiļu kroga iekšā ne visai retais dabas brīnums, pagalam
izkritušas vai arī pa pusei izbirušas. Bet, kad nu ne pasaka,
ne teika, pat ne vecu ļaužu stāsts nepiemin, ka glāznieka
žīds būtu kādreiz braucis gar Rāvuļu Gaiļu krogu, tad ari

katram būs saprotams, ka rūtis vairs nevarēja ielikt no tās

pašas vielas, bet vaļējie caurumi bija jāaizbāž ar galdiņiem
un lupatām un kā nebūt jāsasprauda ar skaliņiem. Ar šādu

mozaiku bij pušķotas visvairāk to logu rūtis, kas bij uz sta-

dula galu.

Nabaga saulīte! Velti viņa izpūlējās savu zeltu liet arī uz

galdiņu un lupatu rūtīm, bet šīs kā nespīdēja, tā nespīdēja;

viņai bija jāatzīst, ka ir lietas «zem saules», kas arī pašai
saulei neiespējamas, jo — runājot svarīgos izteikumos —

koks paliek koks, lupata paliek lupata. Tādēļ viņas stari it kā

nokaunējušies atkāpās no šīm nepateicīgām vielām un krita

ar divkāršu spožumu uz jau spīdošām glāzes rūtīm.

Ko no šī kroga lai vēl sakām? Ka viņš koka, pašķību kāp-

tuvju lieveni un nosūnojušu šindeļu jumtu, tas mums gandrīz
viena alga, jo tikpat labi viņš mūsu dēļ varētu būt arī mūra,

daktiņu jumtu un taisnu lieveni. Staduls viņiem viens pats,
kungiem un zemniekiem, gruntniekiem, rentniekiem un graud-
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niekiem, tādēļ te nav nekādas kārtu starpības, bet viena pati
taisnība visiem. Ar to, zināms, arī tūliņ esam izteikuši, ka

krogs ir brīvs no vecu laiku aizspriedumiem, un devuši ar to

viņam jaunlaiku gara labāko liecību, kā arī pelnītu uzslavu.

Tik daudz, protams, katrs būs noskārtis, ka šādos kro-

dziņos, kā Rāvuļu Gaiļu krogā, klājas daudz daudz omulīgāk
nekā tādos, kur viss jauns, vesels, plašs un ērts. Omulība zeļ
nevis plašumā, bet šaurumā: jo biezāk, jo omulīgāk.

Vientulim dzīvot pasaulē — grūts liktenis. Šo vārdu pa-

tiesību likās atzinis arī Gaiļu krogs un tādēļ pielabinājis sev

vistuvākajā tuvumā abas māsas — tiesas māju un magaziņu,
pirmo pa labo, otro pa kreiso roku.

Bet nav jādomā, ka viņš magaziņu cienītu tādēļ mazāk, ka

tā pa kreiso roku, — nebūt ne, viņas abas tam vienādi mīļas,

un, ja tik viņam būtu divas labās puses, tad tiesas māja ar

magaziņu bez šaubīšanās nāktu pie tām, lai tad manis dēļ
kreisā paliktu kad gluži tukšā. Tagad, zināms, viņš par savu

likteni nevarēja un nedrīkstēja kurnēt, kur tam katros sānos

tik mīļa māsa un viņš, brālis, pašā vidū.

Cilvēku dzīvē dažreiz atgadās, ka darba spēcīgs brālis

barojas un uztiek no savu māsu sviedriem, lai tad šīm brāļa
dēļ jānotekājas un jānoskrienas vai bez atpūtas un jāatdod
brālim vai pat pēdējais kumoss. Bet viņām īsta māsu sirds:

viņas par to nekurn un nežēlojas, — visu savu gādājumu
salikušas galdā, viņas saka uz brāļa: «Še, brāl, ēd! Lai dievs

tevi svētī! Mēs tev laba neliedzam. Kamēr mums vēl kas būs

pie mutes — netrūks tev ar!» Un brālis, neko daudz nevai-

cādams, bauda, ar ko dievs viņu svētījis.

Ja mēs no brāļa, kroga, teiktum arī to pašu, ka viņš ba-

rojas no abu māsu labuma, tad būtum aizskāruši viņa godu.
Zināma lieta, ka goda aizskaršana ir kriminālnoziegums un

ka mums tādēļ neklātos vis jauki, īpaši kur viņam māsa, tie-

sas māja — taisnības nesēja — tik tuvu un tik mīļa, kas al-

laž būtu gatava brāli aizstāvēt pret tādu ļaunprātīgu apmelo-
jumu.

Bet lai nu tiesas mājai paliek viņas nauda un manta, lai

magaziņai paliek viņas graudi, brālis, krogs, no tā neko

priekš sevis nekāro, ne naudas nedz graudu. Viņš iztiek ar

sevi. Un, ja kas no mīlestības tiek pienests, tad vai to lai at-

stumj un labprātīgo devēju apkauno?
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Vēl vienu pagastā ievērojamu ēku esam aizmirsuši piemi-
nēt, kuru tagad ievērosim. Viņa piedos, ka šo jau minēto sva-

rīgo ēku pulkā viņas neesam likuši pirmajā vietā, jo viņai

klusa, lēna un pazemīga daba — viņa ir skola. Šī no minētā

brāļa un viņa abām māsām atkāpusies verstis divas attālu,
tā ka no viņas var redzēt tik vienu balto skursteni. Viņai ne-

mīl rupjie kroga prieki, nedz skaļie trokšņi, tādēļ tā, klusumu

meklēdama, nometusies birzs malā, turklāt ar to arī izrādī-

dama, ka tai ar jau minētām ēkām nav nekādas radniecības.

Ka skola tik atstatu, par to viņas iekšķīgās vērtības dēļ

nebrīnāmies, bet, ka pat vēja dzirnavas, kas tak, taisnību sa-

kot, uz tīra vēja vien stāv, ir atkāpušās arī savu versti, — tas

mums tiešām liekas dīvaini. Nevaram to citādi izskaidrot kā

vien tā, ka šīs tik aiz pārlieku uzpūtīga vēja un tukšas lielības

vai lepnības apsmādējušas cienījamā Gaiļu kroga un viņa
māsu tuvumu. — Katram savs iemesls lepoties, lai tas daž-

reiz nebūtu arī nekas cits kā tik — vējš.
Bet kam mums šo citu ēku vajadzēja? Taisnību sakot, šo-

reiz nekam. To darījām tikai tādēļ, lai nozīmētu tuvāk Gaiļu

kroga apkārtni. Un turpmāk, pie sānu lietām vairs nekavē-

damies, piegriezīsim visu savu uzmanību Gaiļu krogam, kas

arī bez šaubīšanās būs viņas cienīgs.
Pieklājība prasa, ka vispirms iepazīstamies ar kroga dvē-

seli — ar pašu krodzinieku. Šī nolūka dēļ mums gan būs jā-
iet krogā iekšā? Nē! Lūk, kā izgadās: krodzinieks iznāk pats
ārā mums pretim. Ja vien iekšā mums nekas nav darāms, tad

varam iepazīties kad tepat ārā. Vai neaprakstīsim viņa ārējo
izskatu, lai arī tiem, kas Gaiļu krodzinieka nav redzējuši,
būtu iespējams ar viņu iepazīties? Manis dēļ darīsim ar to,
kaut gan no tādiem seja aprakstiem bez paša redzēšanas at-

lec gluži mazs labums. Ar kuru seja daļu lai sākam? Man

šķiet, ar degunu, — jo tie pie dažādiem krodziniekiem mēdz

būt dažādā izskatā un dažādā krāsā. Krāsa svarīga lieta. Jau

no deguna krāsas vien vērodami, krodziniekus varam iedalīt

daudz un dažādās kategorijās! Kur tad nu vēl paliek iedalī-

šana pēc resnuma vai tievuma, pēc" iekšķīgas dabas un rak-

stura? Jā, cik daudz gan neiznāk šķiru un sugu?

Pietiks, ja no Gaiļu krodzinieka deguna teiksim, ka tam

nav ne pārāk bāla, ne pārāk sarkana vai pat zila, bet tikai

veselīga krāsa. Resnuma ziņā viņš ari nav resns, bet tikai

paresns, kādi, ja vien mūsu statistika neviļ, būs krodzinieku
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lielākā daļa. Ar to pietiek, jo atliek ari vel iekšķīgas īpašības
ko ievērot.

Tātad krodzinieks pats iznāk laukā. Un vai tas kāds brī-

nums, ka viņš no savas dūmakas iznācis paspirdzināties pa-

vasara spožā saulītē? Kurš gan būtu tik nenovēlīgs —

liegt viņam šo prieku? Neviens, neviens, tur nav vārda,
ko teikt.

Gaiļu kroga dvēsele skatās uzmanīgi un tomēr it kā gar-

laicīgi visapkārt. No tiesas mājas viņa acis lēnām aizgriežas
uz magaziņu, te kādu brītiņu pakavējušās, vai nu aplūkojot
zvirbuļus, kas tur ķildojas dēļ graudiem trejām atslēgām aiz-

slēgto durvju priekšā, vai skatoties magaziņas lāpītā jumtā,
kur jaunie šindeļi spīd kā ielāpi vecītes kažociņā — viņas, tas

ir, Gaiļu krodzinieka acis, griežas atkal vecā ceļā atpakaļ un

apstājas pusriņķa vidū, taisni pagriezušās pret vēja dzirna-

vām, kas, mierā būdamas, pūtina spārnus rītdienas skriešanai

un liekas kaut ko gaidot.
Pašu laiku gar vēja dzirnavām nobrauc uz krogu lejā

braucējs pilnos rikšos, un, ja Gaiļu krodzinieks uz šo gaidījis,
tad viņš tiešām sagaidījis, jo braucējs izkāpj Gaiļu kroga
priekšā no orītes un sveicina krodzinieku: «Labdien, papa!» —

«Labdien!» papa atņem drusku ņurdēdams, it kā vīlies gai-
dāmā personā vai arī neturēdams piebraucēju par tik cie-

nīgu — atdot tam laipnāku labdienu.

«Atvedu, lūk, jums sāli,» piebraucējs saka.

«Vai tad saimnieks jau no pilsētas mājā?» papa jautā.
«Vakar pat kā atbrauca.»

«Par ko tad pats šurp nebrauca?»

«Nu, svētdienas diena, teica, gribot no ceļa atpūsties.»
«Brauc uz klētiņu!» papa pavēlēja.
«Bet čarka jau nu gan ar būs?»

«Ko niekus vaicā, brauc!»

Šai pašā brīdī piesteidzas pie Gaiļu kroga vēl divi vīrieši,

viens nākdams no labās puses gar tiesas māju, otrs no krei-

sās gar magaziņu, un sastopas te ar tādu akurātību ar pie-
braucēju no vēja dzirnavu puses, ka mums neviļot jāvaicā, —

vai šie visi trīs nav pagastu kazaki, kam te pasts jānoņem?
Arī šie apsveicina krodzinieku ar padevīgu: «Labdien, papa!»,
bet papa tāpat vien atņurd kā pirmajam: «Labdien!», nemaz

nepielikdams otra «labdien» klāt, ar ko sveicinājumam daudz

laipnāka atbalss.
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Kaut gan šie visi trīs jau labu laiku piederēja pie Gaiļu
krodzinieka draudzes un bija cītīgi draudzes locekļi, tomēr

Gaiļu papa likās tos maz vien ievērojot. Viņam, kas nekā ne-

darīja bez aprēķina, bija uz to savi iemesli. Ja viņa draudzīte

būtu bijusi maziņa, tad varbūt šie būtu dzirdējuši laipnāku

labdienu, nekā varbūt savā izturēšanā pret papu pelnījuši, bet

Gaiļu papam, kam nesa meslus ne tikvien rāvulieši paši, bet

arī tuvākie ārvalstnieki no verstīm trim apkārtnē, tam bija
maza bēda, vai trīs tādi gausi maksātāji, bet cītīgi žūpotāji,
kā no papas labdienas atņemšanas varam noģist, klāt vai

nost. Tomēr viņa cilvēkmīlestība un rūpība ievēroja arī tos

vājākos un nespējīgākos maksātājus, jo, ja jau ar tiem nepa-

ciestos, tad šiem sirds pavisam sakalstu.

Domāju, nebūs nevietā, ka šepat lūkosim iepazīties ar vēl

citām Gaiļu papas teicamām īpašībām, lai vēlāk viņa biogrā-

fijas sarakstītājam, ja tāds rastos, būtu jau kāda daļa gatava
materiāla pie rokas.

Ņemsim vispirms viņa labdienas došanu un atņemšanu.
No šo nupat minēto triju vīru apsveicināšanas mums gandrīz
būtu jādomā, ka sveicināšana nav vis viņa sirds spožākā

pērle. Bet, iepazinušies tuvāk ar viņa labdienas došanu un

ņemšanu, būsim piespiesti atzīt, ka īpaši ar šo atspīd viņa
dvēseles gleznākie ziedi. —

Jo sveicināt Gaiļu papam nozīmēja ne tikai izpildīt kādu

sadzīves ieražu, pie kuras daudz nekā nemēdz domāt, bet

sveicināt viņam nozīmēja dot kritiku jeb spriedumu par svei-

cinātāju, tā ka katrs jau no papas labdienas atņemšanas vien

varēja droši sajust, cik liels svars vai cienība, cik liels kre-

dits tam pie papas. Vai gan vēl kāds cits sveicināšanas no-

zīmi sapratis dziļāk un nopietnāk nekā Gaiļu papa? Šiem

trim, kas nupat ar sāli aizbrauca uz klētiņu, viņš atņurdēja
ar kailu «labdien!». Ar to bija gaiši teikts: man jūs gluži vien-

aldzīgi, bijuši vai nebijuši, ko jums dodu, to dodu no žēlas-

tības, pelnījuši tā neesat. Bet, ja papa labudienu atņēma ne-

ņurdējis, kaut arī tik vienreiz vien, tad tas jau nozīmēja vienu

grādu augstāk: plāns vīriņš gan tu ar vien esi, — bet ko lai

dara? —■ jāiztiek vien jau ir arī ar tevi. «Labdien, labdien!»

bez smaida nozīmēja trešo kāpsli: vari ienākt, redzēsim, cik

jel no tevis iznāks. «Labdien, labdien!» ar smaidu, ceturtais

kāpslis, bija saprotams: nāc vien iekšā, gluži zemē metams

vis jau neesi. Piektais kāpslis — vienreizīgs «sveiks!» bez
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smaida nozīmēja: tev var dot par kvartu vai pusrubli uz pa-

rāda. Sestais kāpslis, vienreizīgs «sveiks!» ar smaidu: uzticu

tev par trīs kvarti līdz pilnam rublim. Divreizīgs «sveiks!»

bez smaida, kā septītais kāpslis, vadīja krītu no pieci kvarti

līdz pusotra rubļa, un tā tālāk. Viss tika dots pa kāpšļiem, ar

svaru un mēru, kā kurš pelnījis, jo papas taisnības mīlestība

nekur tik skaidri nebija manāma kā pie sveicināšanas. Reo-

mirs skaita 80, Celzijs 100 grādu, bet Gaiļu papa pārspēja
droši pašu Fārenheitu, jo viņam nekad netrūka taisnīga
grāda, ar ko atmērot sveicinātāja labdienu. Visaugstākos
draudzības grādus rādīja pagasta vadoņiem, nemaz līdz ne-

skaitot cienības grādus, kurus arī izdalīja pēc mēra un no-

pelna. Visaugstākais grāds, ko vien zemnieku kārtas loceklis

pie Gaiļu papas spēja aizsniegt, bija tas, ka viņš, klusu un

nozīmīgi smaidīdams, ilgi kratīja sveicinātāja roku, to spiez-
dams un negribēdams vairs gandrīz ne vaļā laist.

Ar šādu sveicinājumu viņš apsveicināja tik pagasta vis-

ievērojamos vīrus jeb galvas, ja tie ilgi nebija redzēti Gailī.

Tas nu bija par sveicināšanu. Ar citām Gaiļu papas la-

bajām īpašībām iepazīsimies, iegājuši viņam no pakaļas līdz

krogā.
Pa tam sāls atvedējs ar saviem abiem biedriem bija arī

ienākuši krogā un nostājušies visi trīs pie stoikas, aiz kuras

pašu laiku krodzinieks aizgāja, pārmīdamies ar savu sievu,
kas līdz tam bija izpildījusi viņa vietu.

«Nu, papa, kas tad nu bija ar šņabi?» šis vaicāja, pieaici-
nādams arī savus biedrus klāt.

«Te, dzer!» papa, puskorteli ieliedams, teica un pagriezās
runāties pret kādu aiz stoikas aizgājušu gruntnieku, vecpuisi

pāri pusmūžā. Puskorteļa iemantotājs nodzēra pats no tā vai-

rāk nekā trešdaļu, atlikumu pasniedza saviem biedriem, kas to

klusu ciezdami iztukšoja. Tomēr varēja redzēt, ka tas, kam

bija gadījies dzert pēdējam, pameta ne visai apmierinātas acis

uz sava priekšgājēja pie dzeršanas, laikam savam biedrim

pārmezdams (ja vien te viņa acu valodas netulkojam aplam),
ka tas nav mācījies rēķināt ar daļām. Bet kur nu, cilvēciņ,
tanīs laikos, kad šis bija skolas gados, tev mācīja daļu rēķi-

nus, — tad jau bija labi, ja tikai iemācījies tik daudz lasīt un

pātaru skaitīt, ka varēji tikt pie sievas!

Pēdējais, kam, kā redzējām, un kā viņš arī pats bija sa-

jutis, bija notikusi pārestība no abiem priekšējiem, izsauca,
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it kā iekārdināts no tiem pilieniem, ar ko dabūjis tik lūpas ap-

slapināt, vēl puskorteli, izprasīdams turklāt mazā mēriņa glā-

zītes, lai pie viņa puskorteļa neatgadītos tas pats, kas pie

pirmā. Taisnībai jāvalda pasaulē, un vai tad nu ne pie dzer-

šanas?

Bet, kad nu dzīvojam tādos laikos, kur smalkas pieklājī-
bas likumi dabū arvien vairāk un vairāk virsroku par nemācī-

tām zemnieku ieražām, tad lasītājs jau labu brīdi būs ievēro-

jis, ka viņam darīšana ar personām, kas nav priekšā stādītas.

Un, negribēdams, ka mani notur pieklājības ziņā par rupju,

steigšos to padarīt, ko aizkavējis un ko laika gars prasa no

ikkatra no mums.

Tas, kas krodziniekam atveda sāli, bija Rāvuļu Zemīšu

saimnieka kalps Žibulis, šinīs pašos Juros pie viņa atnācis.

Otrais, proti, tas, kam liktenis pēdējam bija lēmis dzert

no pirmā puskorteļa un kas par atriebšanos tādai likteņa vil-

tībai bija izsaucis pats savu puskorteli, uz kura viņam tagad
tādas īpašnieka tiesības, ko visu civilizēto valstību likumi

apdrošina, — bija Rāvuļu Lauciņu mājas daļu rentnieks

Vipulis.
Trešais un pēdējais — tas, kam tas gods bija saņemt no

mums jau pazīstamā Vipuļa ne visai mīlīgo acu uzmetienu

daļu rēķināšanas dēļ, bija Rāvuļu Mežiņu mājas otrais pus-

graudnieks — Virulis. Jā, Virulis — tiešām tā viņu sauca —

nenesa ar par velti šo vārdu, jo runādams viņš valodu vārīja
kā pa katlu, tā ka, lai citi arī saprastu viņa runu, tam daži

vārdi div- vai trīsreiz bija jāpārsaka.
Kamēr Vipulis dala, mērī un sver savu puskorteli ar sa-

viem biedriem, atstāsim šos trīs «uļus», kā citi kroga ļaudis

viņus zobodami saukāja, ja visi trīs bija sagadījušies kopā,

uz acumirklīti vienus un paklausīsimies, ko «papa» (lai gan

tas tik pusmūža vīrs, bet nes šo vārdu tik aiz cienības) runā

ar jau minēto gruntnieku vecpuisi.

Saka, ka velns noplēšot vismaz trīs pāri pastalu, kamēr

kāds pārs tiekot pie laulības. Bet, ja gribētum skaitīt tos pā-

rus pastalu (ja vien viņš nav gājis"laika solim līdz un ne-

valkā kā visi citi šos laikos kamašas ar kalašām), ko viņš
noplēsis pie šī vecpuiša, tad tiešām viņam apava dēļ vien

būtu bijis jākrīt bankrotē vai arī jāskraida basām kājām. Jo,
kur vien šis vecpuisis savā garā mūžā bija novijis kādu gro-

dāku siržu saiti, tur velns tūliņ klāt pie pelšanas un jaukša-
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nas. Un cik to reižu nebija! Paskaties tik, izjucis viss pūliņš!
Cik no tā, dienestmeitām saimējot, mājai necēlās posta, nav

nemaz apsverams. Tagad viņš bija acis metis uz kādas jau-

navas, kuras tēvs pieņēmis dažu labu reiz padomu no «papas»

kā no laba drauga, un tādēļ lūdza īpaši «papu», lai tas jel
palīdzot tēvu pierunāt un sadrošināt, jo citādi nezin kā atkal

varot izdoties.

Saprotams, ka Gaiļu papa, kā līdzcietīgs cilvēks, apsolīja

viņam savu palīdzību, ja vien tik meitas tēvs klausīšot šā pa-
domu.

Un, kamēr krodzinieks piesolīja savu palīdzību vecpuisim
aiz stoikas, tamēr kāds cits gruntnieks uzlūdza krodzinieci

viņa dzīvojamā istabā uz sava dēla un mājas mantinieka

kristībām, pirmkārt, pagodināt viņus ar atnākšanu uz kristī-

bām, otrkārt, palīdzēt savīkšt visu vajadzīgo priekš goda, pa-
līdzēt ēdienu taisīt un tā tālāk. Krodzinieks no savas puses

jau esot apsolījies, tad šī jau laikam ar nesacīšot nē. Protama

lieta, ka krodziniece neatsacījās vis, jo, kur vien viņu draudzē

vai apgabalā kaut kas svarīgāks atgadījās, tur viņiem šā vai

tā bija jāņem dalība. Un, kur jau redz krodzinieku un krodzi-

nieci ņemam pie visa tik dzīvu dalību, kā lai tur atkal neņem
tādas pašas dalības pie viņu dzīves priekiem un bēdām?

Draudzība te bija vijusi stipras saites starp krodzinieku pāri
un apkārtējiem saimniekiem. Un, kaut gan īsta draudzība ne-

kad nemeklē sava paša labuma, tomēr ar šo draudzību kro-

dzinieku pāra peļņa, turība un labklājība pašas no sevis gāja
arvienu manāmā vairumā. Krodzinieku zināja apkārtnē par
tik turīgu, ka viņš dažam labam saimniekam rentes laikā vai

citā kādā spaidu brīdī varēja palīdzēt un arī palīdzēja ar ne

visai mazo sumu.

Roka roku mazgā — abas tiek baltas. Krodzinieks jeb

«papa» likās turoties pie šī patiesā sakāmā vārda, un augļi,
kas cēlās, to nopietni izpildot, viņam uz katra soļa bija re-

dzami.

Atgadījās ne visai reti, ka apkārtējiem gruntniekiem «šinīs

tukšos laikos» maki bija par daudz piebrieduši, dažam vairāk,
dažam mazāk. Šī maku vājība prasīja atvieglināšanas un lī-

dzīgākas pārdalīšanas, un kā gan to lai panāk labāk nekā «uz

trīs kārtīm»? Protams, ka Gaiļu papa arī šinī lietā, savas

līdzjūtīgās sirds skubināts, uzņēmās šo grūto, daudz un dažā-

dām nepatikšanām savienoto darbu. Bet kurš cits tad lai ar
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iežēlotos par pārpildītajiem makiem, kam citādi būtu jā-

sprāgst pušu, ja ne viņš? Vai gan drīkst aizbildināties ar grū-
tumu, kad jānes cilvēku mīlestības upuris? Tātad savas sirds

teicamo īpašību dēļ, kuru starpā, kā jau redzējām, mīlestība

stāvēja vispirmā vietā, Gaiļu papa nedrīkstēja atsacīties no šī

likumības ziņā nepatīkamā pienākuma izpildīšanas.
Kā mājastēvam viņam šinī lietā, proti «uz trīs kārtīm»,

piekrita vadītāja loma. Ja kāds pulciņš tādu maka vājnieku

bija salasījies, «papam» nedodams miera, lai jo drīzāk, jo la-

bāk novedot viņus klusā kaktiņā, tad «papa» ar daudz nekā

nepretojās un aizveda vājniekus savā guļamā istabā tur

drusciņ viņus «paāderēt». Krodziniece, zināms, iestājās viņa
vietā krogot, jo «papa pats drusku saslimis», tā viņa vīru aiz-

bildināja. Tikai viena lieta bija pavisam savāda pie «papas»

kā pie citiem vājniekiem, jo, kamēr šie pa vājības laiku maz

ko bauda no ēdieniem un dzērieniem, tamēr «papam» šādos

saslimšanas atgadījumos slāpes bija tik lielas, ka drošības

dēļ alus kurvim un šņabja butelēm vajadzēja stāvēt pie vāj-
nieka gultas. Arī ēstgriba bija neparasti lielāka nekā citām

reizēm, jo liels šķīvis zutiņu vai pilna bļoda sivēna galerta

nebija priekš «papas» it nekas, paskaties tik — bija jau viss

nodzerts un noēsts. Sieva, kā rūpīga laulāta draudzene, aiz-

vien gāja vīru aplūkot, vai tam kaut kā netrūkstot, un, ja kā

trūka, tad, zināms, to piegādāja ar lielāko veiklību. Dažreiz

vajadzēja ēdienu un dzērienu mēru div- vai trīskārt pavairot,
tad vājība bija ļoti nikna. Tad arī nereti gadījās, ka vājnieka
istabā dzirdēja, pat pie stoikas stāvot, mazu troksni, kas lau-

zās caur trejām durvīm. «Laikam papa murgo, vai bērni taisa

troksni, — tie palaidņi, labi noguldīju priekšistabā, lai «pa-

pas» netraucē, bet redzi nu!» Tā pret dzērājiem aizbildināju-

sies, krodziniece steigšus izsteidzās «papu» pamodināt «no

murgiem» un bērnus apklusināt «no trokšņa». Krodziniecei at-

nākot atpakaļ krogojamā istabā, guļamistabā dzirdēja visu

klusu, ne «papa», ne bērni vairs nekunkstēja. Pienāca rīts,

bija «papa» arī vesels, dažreiz tikai drusku vien vēl žēloda-

mies par «neskaidru galvu». Ar nakti vājība pilnīgi bija pār-

gājusi. Vai šai dīvainā vājībā «papa» arī meklēja daktera pa-

līdzības vai ne — neesam dzirdējuši. Bet mums te stipri vien

jāšaubās, vai šie «papam» būtu spējuši palīdzēt, ja ar viņš

pie tiem būtu gājis, jo vājība par daudz sveša un nepazīs-

tama. Reiz gan viens policijas vīrs teicies «papu» izārstēt, bet
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tas viņam nevarētu nekad izdoties, jo «papa», kā «attīstīts»

cilvēks, nemeklē vājībās palīdzības ne pie kādiem pūšļotājiem,
bet tik pie mācītiem, «studierētiem» ārstiem.

Bet kur tad nu mūsu trīs «uļi» palika: Žibulis, Vipulis, Vi-

rulis? Runādami par papas vājību, kas tomēr nav nekāda vā-

jība, bet tikai viņa teicamo sirds īpašību labākā liecība, bijām
šos pavisam piemirsuši; bet kā kalpu kārtas locekļi viņi to

mums neņems ļaunā, ka aristokrātiju ievērojuši pirmo.

Vipulis jau pa tam līdz beidzamai pilei izsvēris savu pus-

korteli «kā zilumzāles», kā tam biedris Virulis zobodamies

pārmet, protami tādēļ, ka Vipulis pilnīgi pazīst viņa vājību,
no kopas trauka dzerot, pamērkt virslūpu dziļāk, nekā daļu

rēķini atļauj.

Tagad, zināms, Virulim bija jāpārtiek ar taisnu mēru un

svaru un pēc tās pašas taisnības «jāizsauc» arī savs pus-
kortelis.

leskatīdams, ka bez pirkšanas nepāries, Virulis izsauca

arī savu puskorteli, jo vai tad lai viņš kā pusgraudnieks, kas

taču arī patstāvīgs vīrs, dzertu no citu labuma? Bet ar Vipuļa

izprasīto mēriņa glāzīti viņš negribēja ielaisties nekādās da-

rīšanās. «Dzers'm tapt,» viņš teica; bet, redzēdams pie abiem

biedriem stipru pretošanos savam nodomam, jo arī Žibulis

bija piesities Vipuļa pusē un aizstāvēja domas, ka mēriņa glā-
zīte jālieto, viņš padevās, kā jau laikam pārbalsots, vairā-

kuma gribai.
Kad arī šis puskortelis bija vēl tāpat stāvu nokopts, tad

mūsu trīs biedri meklēja atsēsties pie galda sienmali, lai te

uztaisītu savas pīpes.
Brītiņu sēdējušiem, laiks tak metās it kā garš, jo valodas

vēl negribēja lāgā ietaisīties, tādēļ Vipulis ar Viruli it kā

vaicādami skatījās uz Žibuļa. Šis no tādas acu valodas neli-

kās daudz protot, tādēļ Virulis atgādināja tam, ka pienākums
prasot, ka šim atkal jāizsaucot jauns puskortelis, jo pirmo da-

būjis no krodzinieka par sāls atvedumu.

«Vai tad tev, kad viņreiz biji malties, nekā nepalika iekšā

pie «papas»?» Vipulis vaicāja Žibulim.
«Jau viss pagalam!» Žibulis atteica, «atvedu pusi no sa-

viem miltiem, piebēru arī kādu riekšavu no vecā saimnieka, —

bet nedod vairs uz tā nekā.»

«Vai tad sievai ar neka nebija?» Virulis vaicāja savā iz-

loksnē.
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«Nebija!» Žibulis kā nolaidies atbildēja.
«Tad vajadzēja pamielot,» Virulis, kas dažkārt pats no sa-

vas sievas tika «mielots», deva padomu.

«Nu, pie jauna saimnieka, — nevar vēl tik laiku iesākt,»

Žibulis atteica, «un ik reizes jau neizdodas arī ar mielošanu.»

«Vai 'tad tev īsti ne graša nav pie dvēseles?» Vipulis
jautāja.

«Ir vēl viens kvarts no vecā saimnieka.»

«Būs tas pats labs, — lai vēl iet uz otra puskorteļa,» Vi-

rulis steidzās skubināt savā veiklā izloksnē, «vēlāk tad dzer-

sim alu.»

«Lai tad ar nāk vēl katram viens,» Žibulis teica un aizgāja
savu izņemt pie stoikas.

«Lāga vīrs,» Virulis novira no pakaļas, «tik skāde, ka nav

nekā pie rokas.»

Žibulis atnāca ar savu puskorteli, ko tūliņ bija samaksā-

jis, jo «papa» zināja it labi, kad varēja dot uz parāda.
«Tad nu mēs visi baltmuižnieki sanākuši Rāvuļos,» Vi-

pulis teica, biedrus uzlūkodams.

«Un visi pie viena galda,» Virulis nostirkša.

«Nu visi «uļi» kopā,» kāds no tālāk uz stoikas pusi stā-

vošiem dzērājiem paklusu noteica, bet tomēr tik stipri, ka

«uļi» to varēja dzirdēt.

«Palūk, kas šis tāds neesot,» visi kā vienā mutē iesau-

cās, «neiesāc, vīriņ, ar mums,» Virulis biedināja, bet šis, kā

likās, Viruļa manīgās runas dēļ nesaprata biedinājuma.
«To mēs tev sakām,» Vipulis iesāka uz Žibuļa, «ka tev ar

vairs nevajadzētu uz priekšu tā dzīvot, ja nu vēl šo gadu,
tad vajadzētu lūkot grauda kā Virulim vai rentes vietas kā

man.»

«Tiesa gan, tiesa gan,» Virulis sāka vārīt, «arvienu zem

otra, arvienu zem otra. Pašam par sevi, pašam par sevi

daudz labāk.»

«Virul, nestreb karsta, ka lūpas nesadeg,» dzirdēja atkal

to pašu zobgali no stoikas puses, bet šoreiz šī balss netika

ievērota.

«Tad tu esi vīrs par sevi, bet ne otra vergs,» Vipulis iz-

skaidroja.

«Tiesa, brāl, tiesa, — skaidrs vergs,» Žibulis pats piekrita,
«dzen tevi kā ādas zirgu, dažureiz pat ne nakti nedod miera,
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bet kā lai tieku par sevi? Par vaļenieku jau divi lāgi biju,
bet tad neveicās ne tik.»

«Tā maza bēda,» Vipulis drošināja, «kad tik tu tiec pie

zirga, tad ceļš ir vaļā.»

«Tev tik vajag zirga, tad esi uz kājām, uz kājām,» Vi-

rulis runāja vēl diezgan saprotamā izloksnē.

«Viens jau tev Zaķu šiliņā norakts, roc vien ārā, varbūt

kustēs,» tas pats zobgalis mēdīja.
«Bet kā tikt pie zirga?» Žibulis vaicāja.
«Maza lieta, maza lieta, gan kāds aizdos tik daudz. Kad

tev iesākumam zirgs par 30 rubļiem, tad arklam labs diez-

gan,» Virulis izskaidroja.
«Bet kas man lai aizdod tos 30 rubļus?»
«Mēs tev palīdzēsim,» Vipulis ar Viruli gandrīz reizē

iesaucās, «mēs tev palīdzēsim.»
«Plikadīdas — palīdzēšot,» tas pats zobgalis smējās.
«Pielūko, ka tev zobi nesabirst mutē,» mūsu trīs vīri

iesaucās.

«Mēs tev palīdzēsim,» Virulis, augumā mazs, teica, it kā

dūšu rādīdams un neievērodams zobgaļa starpā runāšanas.

«Tad būsi vīrs par sevi,» Vipulis priecināja Žibuli, «un

dari, ko pats gribi.»
«Zināms, un ne otra vergs,» Žibulis pats ar piekrita sa-

vam biedrim.

«Tad vari Gailī arī dabūt vairāk nekā tagad, kur tev sieva

un bērni no tā paša kailā loniņa vien vēl jāuztur,» Vipulis
tēloja Žibuļa nākotni gaišām krāsām.

«Zināms, vairāk, — zināms, vairāk,» Virulis teica jo veiklā

valodā. «Tad tu noķer dažu labu mēriņu vairāk, kad pašam
sava manta, sava manta.»

«Bet, Virul, neber tak tik ātri!» abi biedri gaudās par šī va-

lodas ātrumu.

«Vai es beru? beru? es runāju skaidri,» apvainotais aiz-

bildinājās.
Žibuļa puskortelis bija izmērīts, izdalīts un nobeigts.

«Jālūko, cik jel vēl man no tā pūra mistra iekšā pie pa-

pas,» Virulis teica, savas reizes apzinādamies, un piecēlies

gāja pie «papas».

«35 kapeikas,» papa atbildēja Vipuļa klusam jautājumam.
«Kur, ellē, tik maz?!» Vipulis izsaucās.
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«Tad laikam es to būšu nodzēris?» papa, dusmīgs palicis,
jautāja.

Vipulis apklusa un rāmi aizgāja pie saviem biedriem.

Tagad pat būs izdevīga reize iepazīties ar «papas» sirds

jaunu, teicamu īpašību.

Ja kādam graudniekam vai kalpiņam nebija skaidras nau-

das, ar ko samaksāt tēriņu, tad «papa» bija mierā, ja tam

atlīdzināja arī graudā, miltos vai putraimos. Vai nu visiem

nauda? Jāpalīdz tam ar, kam viņas nav! Kas nu bija uztica-

māks Gaiļa viesis, tam deva arī uz priekšu, uz vēlāku atlī-

dzināšanu, bet, par kuru daudz nevarēja galvot, no tā dro-

šība bija jāsaņem jau iepriekš,— pie šādas šķiras viesiem pie-
derēja arī mūsu trīs «uļi». Pie tiesas «papa» nekad negāja arī

tanīs laikos, kad vēl kroga parādus tiesāja. Tātad ar šī likuma

atcelšanu viņš nekā nepazaudēja. Viņa saticība un miera mī-

lestība aizliedza viņam lietāt tādus spaidu līdzekļus.
Miers baro, nemiers posta! Papa turējās arī pie šīs pa-

runas, un, protams, sekmes bija labas.

«Tev vajag lūkot tikt par sevi,» Vipulis, ar savu puskorteli
atnācis, teica Žibulim, «lai iesākumam kad par graudnieku.»

«Nu, katrs vis nav tūliņ pusgraudnieks,» Virulis lielīda-

mies teica, bez biedru uzaicināšanas savu izteikumu atjau-
nodams.

«Un katrs ar vis nav daļu rentnieks,» Vipulis svarīgi at-

teica, «tur vajag mācēt.»

«Vajag mācēt, mācēt,» Virulis piekrita Vipulim, «vajag
abiem mācēt, vīram un sievai. Tu, Zibul, ar savu sievu pēc
pusgada tūliņ izputētu. Tava sieva neprot turēties vīra pusē.
Vai tas bija pareizi — visu izstāstīt par zirgu, ko aizpērn no-

skrēji? Vai kalpu cilvēki tik taisni gan var izdzīvot? Būtu pa-

grozījusies kā nebūt, paliktu tev puslons vesels. Ja nemāki

raut uz savu pusi, tad otrs tevi drīz nomāks.» Šī bija garākā
runa, ko Virulis, vietu vietām atjaunodams, teica savam

biedrim.

«Tur Virulim taisnība,» Vipulis apstiprināja, «lai mācī-

tājam tik taisna sieva ne tev, kalpa vīram! Kas bagāts, var

iztikt ar taisnību, mums jāmāk citādi ar. Vai es tik ilgi ar

būtu vilcis par daļu rentnieku, ja nemācētu? Divreiz man iz-

taisījās akciona, ko tad dabūja? Vecus ķipjus, spaiņus un

pāra jēru! Lai taisa, ja vajadzīgs, trešo reiz ar — es nebīs-
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tos. Bet vajag tik mācēt, — vienu gadu esi te, otru tur, pa-

saule plata diezgan».
«Vienu gadu esi te, otru tur,» Virulis nostirkša no pa-

kaļas. «Un, lai man nezin kādas sakas liek kaklā, — es dzī-

vošu. Lai viņš mani ar «kontraku» sažņaudz vai cik cieši, —

bet es, lūk, dzīvošu. Vajag tik mācēt! Cik pusmuižām, cik

gruntniekiem neesmu bijis par graudnieku, — un vai tie ne-

prot izdot «kontraka»? Bet dzīvs tomēr! Un, kur neviens ne-

iet, tur es iešu un dzīvošu. Vajag tik mācēt, pašam un sie-

vai, — jāmācās bērniem ar stāvēt paša pusē, turēties un vilkt

pie paša.» Šī Viruļa runa bija garāka par pirmītējo, un jā-
saka, ka vīram nenācās vis viegli to izrunāt līdz galam, lai

tā būtu arī biedriem saprotama. Vaigi tam bija piesarkuši un

sviedri spiedās uz pieres un deguna.

«Žibulis ar savu sievu nevar iet par graudnieku,» Vipulis

apstiprināja, «ne tā pati māk, ne bērnu māca.»

«Gan to pamācītu,» Žibulis lielījās.
«Cik tad esi jau izmācījis? Vai kādreiz ir piestājusies tavā

pusē, kad tev kaut kas bija sarežģījies?» Virulis jautāja.
«Gan ar laiku pamācītu,» Žibulis izteica cerību.

«Dod roku,» Virulis teica, «pēdējo gadu otram par vergu,

citugad taisies uz grauda, gan mēs tev palīdzēsim ar padomu,
tik māci sievu, — mielo, ja vajag.»

«Nu pagaidi vien, ka pats šovakar nedabū mielasta no sie-

vas!» tā pati balss atskanēja no pūļa.

«Ko tu teici?» Virulis, kājās pietrūcies, sauca.

Bet nebija neviena atbildētāja, tik vien smiekli atskanēja
sašutušam jautātājam par atbildi, jo nebija noslēpums, ka

Viruļa sieva, daudz spēcīgāka un lielāka par pašu augumā,
to dažu labu reiz, no kroga pārnākušu, «paglaudīja» uz krus-

tiem vai muguras.

«Bet nu nes alu!» Vipulis teica uz Viruļa, «ar to šņabi
kalst mute.»

Virulis bija ar mieru pāriet uz alu, varbūt tādēļ, ka tam

pie šņaba dzeršanas mazā mēriņa glāzīte dūrās kā dadzis

acīs, un aizgāja uz stoiķu.

«Cik man vēl no auzām, papa?»
«27 kapeikas.»
Virulis rādīja seju, līdzīgu lozes ņēmēja sejām, kas pie

zirga izlozēšanas izvelk tukšu zīmīti.
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Divas buteles alus paņēmis, viņš, pa pusei nošļucis, no-

sēdās pie biedriem.

«Te nu bij, cik ātri tas pūrs iztecējis!» un Virulis no-

spļāvās.
«Nebēdā nekā,» Vipulis priecināja noskumušo draugu.

«Drīz būs sējas laiks un «klēti» taisīs vaļā,» te Vipulis pa-

meta acis uz magaziņas lāpīto jumtu.
«Jācerē jau nu ir,» Virulis raudzīja iepriecināties, «bet

vai te Rāvuļos mums ko dos? Cik viņiem pašiem nav tādu

kraukļu?! Un tie sasodītie saimnieki negrib mūs galvot, lai

tu kad izstiepies.»
«E, kur liela bēda! Vai tad nezinām, kur mūsu pašu

valsts? Vai Baltmuižā magaziņas nav?»

«Tā gan, tā gan!» Virulis teica, daudz priecīgāks ieliedams

alu glāzē. «Brauksim abi uz savu valsti un ņemsim Žibuli

ar līdz —»

«Lai visi «uļi» kopā!» dzirdēja atkal balsi iz pūļa.
Bet Virulis, nelikdamies sevi traucēt, runāja tik tālāk:

«Ņemsim Žibuli ar līdz, varbūt viņam ar laimējas izdabūt

kādu pūriņu, — vai tad nu mūsu pašu ļaudis tīri būs tik ne-

žēlīgi kā Rāvuļu skopuļi?»
«Gan izdosies, Virul!» Vipulis teica, «vai neatmini, cik

mēs toreiz, kad Zemplēsi cēla par klētsveci, darījām viņam
laba ar savām balsīm. Tu biji desmitniekos, es biju desmitnie-

kos, — nezin kā viņam toreiz bez mūsu balsīm būtu veicies!

Notēs brīdī labas divas ar. Un vai viņš to būs aizmirsis?»

«Bet dzērām gan ar toreiz skaudīgi! Vai neatmini, ka abi

vairāk rāpojām nekā gājām naktī uz mājām.» Un Virulis smai-

dīja, it kā pieminēdams lielu laimi.

«Gan izdosies!» Vipulis priecināja biedri un sevi. «Pērn

vēl līdz pāri pusnaktij uzskatīju Zemplēša jauno zirgu šepat

pie Gaiļa. Vai tad viņš nekā no mums vairs negribēs atmi-

nēt? Un, kad tik viens no klētsvīriem mūsu pusē, gan tas

pierunās mums citus ar.»

«Zibul, tev zirgs norāvies! Ej nu un brauc mājā!» «papa»

skubināja, ievērodams Zemīšu saimnieka labumu vairāk nekā

dzērāja kalpa palikšanu krogā.
Žibulis izsteidzās laukā un, zirgu noķēris, to atkal pie-

sēja pie margas, uzšaudams tam pāra krietnas pātagas par

mācību un biedināšanu, tā ka zirgs saslējās stāvu,

Tad atkal ienāca atpakaļ pie biedriem.
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«Brauc nu mājā,» papa skubināja.
«Kad nu tev jābrauc (jo papam jau nedrīkstēja pretim da-

rīt), tad vēl izpirkšu no savas puses divas buteles, bet tu

mūs paved kādu gabalu pa lielceļu,» Vipulis teica.

«Tu mūs paved aiz vējdzirnavu krustceļa, kur katram jā-

griežas uz savu pusi,» Virulis arī piedāvājās.
«Tā tiksim drīzāk mājā, nekā taisni iedami,» Vipulis teica

ieliedams. «Un nu lai labi izdodas!»

«Gan izdosies, gan izdosies,» Virulis lielā steigšanā iz-

teica savu stipru cerību. «Vai tad nu Zemplēsis mūs vairs ne-

maz nepazīs? . .. Bet tad dzērām gan toreiz skaudīgi! Otru

rītu nevarēju ne no gultas kustēt.»

«Sieva jau tev esot ribas pataisījusi mīkstas,» Vipulis
teica, par ko arī Žibulis sāka smieties.

«Nu tu gan domā, ka tas palika neatmaksāts, šis vīrs nav

vis aiz deguna vadāms,» Virulis vārīja visātrākā virulī. «Bet

kam tev draugu starpā tā jārunā?»
«Nu, nekas,» Vipulis mierināja, «vai tādēļ neesam draugi?

Dzer! lai izdodas.»

«Lai izdodas, lai izdodas!» Virulis atstirkša, «un tev ar,

Zibul, pēdējais gads par otra vergu.»
«Lai izdodas!» arī Žibulis sauca līdz.

«Zibul, zirgs atkal norausies,» papa skubināja braukt.

«Ja esiet nācēji, nāciet!» Žibulis teica biedriem.

Alu līdz beidzamai pilei izsūkuši, biedri piecēlās, lai ietu

Žibulim līdz.

Saulīte jau bija pašu laiku pie rietēšanas, kad mūsu «uļi»,
šoreiz agrāk sēdēšanu beiguši, izgāja ārā.

Zirgs aiz ilgas stāvēšanas dīžājās vien, tā ka nebija viegla
lieta iesēsties. Žibulis, kā braucējs, iemetās priekšā, atstādams

biedriem vietu pakaļā. Šiem pašu laiku kāpjot, reņģenieks
ar savu kulbu brauca garām. No tā satrūcies, zirgs parāvās
uz priekšu, tā ka šie atkrita atpakaļ. Žibulis tādu zirga ap-

lamību sodīja ļoti stingri ar pātagu, tā ka zirgs sāka dancot

uz pakaļkājām.
Biedri ar kā nekā ierausās orītē. «Bet nu laid!» abi kā

vienā mutē sauca, un Žibulis laida ar. Zirgs stiepās kā putns.
«Dod man pātagu,» Vipulis teica. «Man groža galu,» Virulis

sauca, «pats tik turies grožā!» Un biedri strādāja ar, viens

ar pātagu, vēlāk ar pātagas kātu, otrs ar groža galu un
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kliedza, un ķērca. Zirgs nezināja, kā skriet, un orīte šaudījās

pa ceļu kā atspole, bet tomēr neapgāzās.
Pret vējdzirnavām Virulim nokrita cepure. «Tu man ar

pātagas kātu nogrūdi,» viņš bārās uz Vipuļa. «Turi, turi!»

Virulis sauca. Par labu gabalu zirgs apstājās. «Paņem tu

savu cepuri, bet es nolauzīšu še no sētas kārts galu, ko sa-

dot zirgam,» Virulis teica.

Abi izkāpa.

Virulis, paņēmis cepuri un Vipulis kārts galu, tuvojās orī-

tei. Bet zirgs no šiem tā iztrūkās, ka stiepšus vien aizstie-

pās. Visa Žibuļa turēšana neko nelīdzēja. Bet Žibulis par to

ar maksāja krietni, — un drīz zirgs un braucējs pazuda aiz

vējdzirnavām.
Abi biedri palika kājām.
«Tu esi vainīgs ar savu cepuri!» Vipulis teica.

Bet, kamēr šie te ķildojas un baras, kājām palikuši, nezi-

nādami, vai iet uz mājām, vai griezties atpakaļ pie «papas»,

iesim mēs, kā pieklājības cienītāji, atpakaļ un sacīsim Gaiļu
papam «ar labvakaru!», jo nezin vai vēl jel kad redzamies.

Tad iesim arī mēs uz māju, jo ir jau svētdienas vakars.

«Kad tik vien, pagāni, kakla neaplauž,» papa teica, no-

skatīdamies pakaļ. Bet, zinādams, ka dzērājam reti kad krī-

tot gadās nelaime, viņš atgriezās atpakaļ pie sava darba.

«Gan Zemīšam to pastāstīšu,» viņš paklusu nosacīja un

nelikās par to vairs domājot.
Jā, ko lai mēs arī vēl ilgāk darām pie Gaiļu papas? Diez-

gan jau esam izciemojušies, tādēļ teiksim viņam laipni «ar

labvakaru!» un saņemsim par to no viņa pretim divkārtīgu
«sveiki!» ar tik laipnu smaidu, cik laipns tas pieder pie šā

sveicinājuma grāda. Mums nav jābīstas, ka, mums aizejot,
viņam pietrūks viesu, jo paliek vēl liels pulks viņam pakavēt
laiku.

Varam šķirties mierīgi un apmierināti, pārdomādami, ko

redz_ējuši un dzirdējuši.
Arā kluss pavasara vakars. Saule jau labu brīdi nogā-

jusi, bet rietumā vēl redz sārtu blāzmu kā dziestoša uguns-

kura atspīdumu. Zvaigznes ar jaunā mēneša sirpi skatās

modri un smaidoši uz zemi, kā vērodamas, cik daudz saule

šodien spējusi izvilkt no zemes vairāk zaļuma nekā vakar.

Un viņas skatās — un smaida, jo redz, ka saules stari velti

nav spīdējuši. Drīz līgosies zem zvaigžņu lēnajiem stariem



meži un birzis jaunu lapu kuplumā. Un lakstīgala izteiks visu

to jaukumu dziesmā. Un tas brīdis vairs nav tālu. Cik jauki

burbuļo nakts klusumā mazie strautiņi un grāvīši, pārrunā-
dami savā starpā šīs dienas gājumu! Lūk, tur pāri birzs ga-
lam aizlaižas pārs sloku klusi un rāmi, šūpodamās spirgtajā
vakara gaisā! ... Daba liekas it kā klausoties, it kā domā-

jot ...
Ko viņa domā? Vai gan par jaukumu, ar ko mūs pār-

steigt ziedonī, it kā māte ziemassvētkos pārsteidz savus bēr-

nus necerētām, negaidītām dāvanām?! . .. Jauks vakars!

Sirds pilna klusas pateicības un slavas pret radītāju, kas

mums viņu dāvinājis.

1889.
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II

PI E MAGAZI ŅAS

Sējas laiks pienācis. Lapu mēnesis jau savā pirmajā pusē
kokiem atnesis kuplas lapas. Arāji steigšus vien gatavo

zemi vasaras sējai. Sen jau tie līdz ar ganiem norumulēti.

Tīrumos un ganībās radusies jauna kustēšanās. Vagu pie

vagas dzīdams, arājs uzsvelpj zirdziņam vai arī uzsauc:

«Nuk, nuk! — vagu, vagu! Vai tu re, ko! Nu tu, stīvais!»

Ja viss tas nepalīdz, tad ķeras pie pātagas un iemet kādu reiz.

Zirdziņš ar saraujas, vai nu aramā laikā auzas ēdis vai ne-

ēdis, jo nedrīkst jau arājam pretoties, kam savs cēliena gabals

jānoar. Ganiņi stabulē un dzied, savus raibos pulciņus va-

dīdami pa zālainākām vietām. Saulīte spoži spīd zilajā de-

bess klajumā, kur viegli, balti mākonīši kā ievu ziedā maz-

gātas aitiņas tekā un kustas pa bezgalīgo ganību.
Tiešām, pavasaris klāt!

Baltmuižniekiem šodien nolikta magaziņas diena. Cauru

ziemu rūsējušās atslēgas reiz atkal jāpagroza, jo vai tad

labību turēsi klētī, kad sēklas vajaga tīrumā? It kā vecos

laikos Ēģiptē, Jāzepam labības klētis atverot, ļaudis saplūda
no malu malām, tā arī šodien uz Baltmuižas magaziņas dur-

vīm redzēja jau no paša rīta gan braucam braukšus, gan

ejam kājām, ■— braucēji — sēdēdami tukšos vāģos uz mai-

siem, kājinieki — nesdami maisus padusē.
Baltmuižas magaziņa šodien pielīdzināma milzīgam bišu
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tropam, ap kura caurumiem bites noputējušas baru bariem

vien griežas, tikai ar to starpību, ka bites pavasarī skraida

un meklē pa ziediem, lai sadabūtu pilnas pauniņas un tad

pārnākušas bagāto krājumu ienestu tropā, — bet bites ma-

gaziņas priekšā grib savus tukšos maisus pildīt tropā un tad

laisties projām.
Kamēr klēts vīri vēl nav atnākuši, tamēr piebraucēji, zir-

gus piesējuši magaziņas priekšā, aiziet pa lielākai daļai uz

krogu, kas Baltmuižā gan stāv drusku atstatāk no magazi-

ņas kā Rāvuļos, bet .tomēr ne visai tāļu, kā jau tas šo māju
radu saitēs nolikts. Tādā pašā attālumā no kroga ir ari

Baltmuižas tiesas māja ar skolu zem viena jumta, jo vai tad

nu krogs kaunēsies no tiesas mājas, kad tas no pašas baz-

nīcas nekaunas? Un tiesas mājai, — kas tai kā valdiniecei no

kroga ko bīties?

Tie no magaziņas ņēmājiem, kuriem nav paticis iet uz

krogu, uztaisījuši pīpes un pīpē, vai nu vaļīgi atzvēlušies tuk-

šajos vāģos, vai arī uz maisiem nometušies no zirgiem sva-

badā mauriņā.
Paklausīsimies brītiņu šo palicēju sarunās.

«Tad nu gan šodien patīrīs klēti!» Ciesu saimnieka tēvs

saka, uz dzelzasu vāģu spārna izklabinādams pīpi.
«Nu, priekš tā jau laikam arī rudenī sabēra?» dzird atska-

nam balsi no tuvumā piebrauktiem «čuguna» ratiem, kuros

runātājs gluži iegulies, pacēlis acis vai nu uz savas pīpes zila-

jiem dūmiem, kas riņķu riņķiem izkūp gaisā, vai arī uz balta-

jiem, klīstošiem mākoņiem gaisā. «Un, taisnību sakot, jums,
saimniekiem, nevajadzēja ne pūra dot no magaziņas, — maga-

ziņa ir tik pusgraudniekiem, kalpiem un nabagiem,» atskan

tā pati balss, un no mutes iznāk jauns dūmu kūpiens, kam vā-

ģos gulētājs — pusgraudnieks Salmiņš noskatās itin uzmanīgi
no pakaļas, it kā būtu braucis tik apskatīt augšpēdu dūmus

un mākoņus, bet nevis izgādāt sēklu no magaziņas.
«Tad jau jums gan būtu laime!» Ciesu tēvs atsaka.

«Un vai tad jūs, saimnieki, bez tās laimes nevarētu dzī-

vot?» Salmiņš jautā.
«Nu, nebīsties, Salmiņ, mēs ar dēlu savu laimi atstāsim

tepat tev un citiem.»

«Zinu, Ciesu tēv, jūs turat par kaunu iet pie magaziņas,
ne tad nu vēl ņemt no viņas sēklu, bet ko gan darīs tie,
kas atbraukuši visiem trim vai četriem zirgiem?»
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«Aizvedīs savu daļu, cik pēc dālderu vērtības nākas, ko

tad citu?»

«Tie vestu vēl divtik arī, ja vien klēts veči dotu, un kas

tad paliek mums, pusgraudniekiem un kalpiem?» Salmiņš,
valodā palicis dzīvāks, piecēlās savos ratos sēdu.

«Vai tad saimnieki paņem jūsu daļu?» Ciesu tēvs jautāja.
«Kāda tad mūsu daļa ir? — Ja saimnieks vai gruntnieks,

kā viņi paši saucas, negrib par mums galvot, tad klēts vīri

arī to negrib darīt, — un ko tad lai iesākam? Labi, kam klēts

vīri paši no sevis uztic un dod. Un ko tad tāds ar var gal-
vot par savu apakšnieku, kam, magaziņu izdodot, parādu
sanāk vairāk par simtu pūru, dažam vēl pusotra simta?»

«Vai tad tie paliks neatdoti?»

«Citādi jau klēts veči nedotu, ja nebūtu drošības par at-

došanu, bet prasi vien, cik viegla šiem būs atdošana? — Vai

tad, pavasarī saņemot, tas pats mērs, kas rudenī jāatdod? Lai

nu mums, kalpu kārtas vīriem, šā vai tā — mēs nevaram visa

tā izspēt un izgrozīt, kā pēc kārtas vajadzētu, — vienreiz

esam par graudniekiem, otrreiz par kalpiem, — mums jau pie
tās pašas pagasta klēts pakšiem jāglaužas, bet, kad saim-

nieki tā nolaižas, tad tie ar gan nav nekādi saimnieki!»

«Nu, nu, Salmiņ, nepļauj nu visa ar to pašu izkapti, —

vai nu visiem pašu vaina, kad palikuši magaziņai parādā?»
«Gluži par visiem jau nu gan to nevar sacīt, bet paska-

ties vien, kur visa tā labība paliks, ko šodien iekraus vezumā:

vai visa paliks tīrumā vai mājas klētī? — Kur katrs graudiņš
vēl neaizkritīs? Cits šai krogā, cits tai, cits pie šī meldera,
cits pie tā — un prasi: cik tad jel dabūs par tādas labības

pūru, kur pat par krietnu labību negrib nekā maksāt?»

«Tur tev, Salmiņ, taisnība, ka tie saimnieki, kas aiz pa-

laidnības vai nevīžošanas, vai mīkstuma iekrituši magaziņas
parādos, tik lēti vis vairs nezaļos. Tie kā pavasara kustonīši tik

ar mokām vien velk dzīvību. Rēķini vien simtu vai pusotra
simta pūru visādas labības naudā, kas rudeni ar augļiem jā-
atdod, tad skaties, — cik vēl pašam paliek klētī, ko iztikt pa-
šam vai pārdot rentei vai lonam? Un kāda tad vēl tā ma-

gaziņas sēkla ir?»

«Tiesa, Ciesu tēv, tiesa! labi, ja lielā puse dīgst, un tad

sēj divkārtīgu sēklu tīrumā, vienu graudu dīgšanai, otru ze-

mes mēslošanai. Un vai tad ar pērnajā gada vasarāja labību

nebūs tā, kā es sacīju? Cik ilgi labība neizpuvās un neizpelē-
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jās garā lietus dēļ tīrumā, cik neizsutās pa riju — labi, ja
no auzām puse dīgst. Un vai tad labāko aizved uz ma-

gaziņu? Kad tik vien var nodot! Bet paklausies, kā paši ņē-

mēji māk to pašu sēklu lielīt: «Lūk, kur laba sēkla, tādu reti

var dabūt no magaziņas,» — bet gan, putniņ, tavu dziesmu

pazīstam! Par ko tad tie, kas vien paši var iztikt, sargās no

valsts klēts durvīm? Kā iekriti parādos, tā piesienies kā pie

«kroņa miltiem» un virini magaziņas durvis, kad vien redzi

atslēgu caurumā.»

«Tā jau nu, Salmiņ, ir, — jo viegli parādu taisīt, bet pē-
cāk grūti atdot. Būtu grūtāka dabūšana, būtu dažs labs tā-

dēļ vien atsargāts no parāda. Bet vai tad magaziņas vīri

saimniekam var liegt ņemt viņa daļu, — vai viņi zin katra

vajadzību? Tur paša galvai vien jāzin. — Un tam, kas prātu
nostrēbis vēderā, tam grūti palīdzēt. Vai to ar turēšanu no-

turēsi stāvu, kas pats kāju netur apakšā? Tādēļ tad ar dažs

no saimniekiem peras kā čigāns pa Daugavu.»

«Tiesa, Ciesu tēv, tiesa, — nebūs dažam ilgi, kad nagi

spruks vaļā un pašam būs jālaižas dibenā. Tad pakši un ežas

cita rokā. Un cik nav to, kas tik gaida vien, līdz tāds vāj-
nieks sāk gurt.»

«Gan, Salmiņ, gan — kā vārnas uz nabaga sivēna. Bet,

ja pēc tava prāta atstātu magaziņu tik kalpu kārtai vien, vai

tad šie tāpat nekristu parādos? Vai tu domā, ka tie no cie-

tāka koka? Cilvēki vien ir! Cik pusgraudnieku un kalpu neiz-

putina un neapdzer tāpat visu, kas pašiem pieder?»
«Laikam jau neietu labāk šiem ar, bet man paliek žēl, re-

dzot, kā dažs labs nemanot iešļūk magaziņas un vēl citos

parādos, kur tak redzam pulka tādu, kas ar apdomu iztiek

gluži labi bez aizņemšanās.»
«Tiesa ir, dažs labs, Salmiņ, izsargātos no posta, ja tik

vien turētu acis un prātu vaļā, bet aklo jau daudz, īpaši no

jaunajiem saimniekiem, kam cita gudrība kā vecajiem. — Bet

kādēļ tad tu, tāds magaziņas parādu ienīdējs, pats brauc pie
valsts klēts?»

«Nu, tāpat uz cerību! Drusku tak radās vajadzība, jo sē-

jas laikā zirgs arī jāuztur stiprāks, — gribēju tam pāra pūru
auzu un maizei arī kādu pūru rudzu, ko iztikt līdz jaunam, —

domāju, ka klēts veči tak man tik daudz uzticēs, ja arī ne, —

gan izspiedīšos, saka jau, parāds neesot brālis.»
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«Labi, Salmiņ, labi, — ja visi graudnieki tā domātu kā tu,
tad dažam labam solītis spertos uz priekšu, ne atpakaļ.»

«Bet man arī jāvaicā, — kādēļ tevi, Ciesu tēv, redzu pie

magaziņas? Laikam pašiem neatliek ko palīdzēt nodegušajam
radiniekam, jo jūsu galam jau pērn stipri vien krusa ķērusi.»

«Laikam tā jau būs,» Ciesu tēvs atteica, atspieda muguru
taisnāk pret strīpaino salmu maisiņu vāģos un siltā saulītē

kā aiz miega aizvēra acis, izdzisušo pīpi slābani rokā tu-

rēdams.

Salmiņš, kam arī pīpe runājoties bija izdzisusi, iepīpēja
to no jauna un tad, atkal augšpēdu savos vāģos atgulies,

skatījās vai nu dūmu zilajos riņķos, vai baltajos mākonīšos

pie debesīm.

Pa tām starpām zirgu jau magaziņas priekšā pielasījies
mazs tirdziņš. — Brangs ērzelis zviedz un spārdās triju vecu

kaulainu, savas cilts brāļu vidū, kuri gandrīz jau pelna «ādas

zirgu» vārdu.

«Vai re, Saulīt, kā «obligāciju beķera» ērzelis spārdās?
Man bail, ka tas savu trīs mājas biedru nesasper čupiņā,
kamēr magaziņa vēl nav izdota — ar ko tad vedīs la-

bību mājā?»
«Tev taisnība, Zālīt, te drīz var notikt nelaime. — Man

brīnums, ka vējš šo pavasari tos vēl nav no vagas iepūtis
grāvmali. Tie jau gatavi sienāži! Drošības dēļ visiem trim ak-

mens jāiesien astes galā.»
«Bet ērzelis spēka vien nevar valdīt. Tas apēd visas auzas,

cik ar badu atlicinātas, — sienāžiem labs tas pats grīslītis
vai zālīte aplokā. Kad sējas laikā zirgs dabū auzu, tad drīz

var gadīties, ka arājs tam nevar izskriet no pakaļas. Vai nav

tiesa, Saulīt?»

«Kā nu ne, Zālīt! Tā tik vien var apart tīrumu ar prātu
un apdomu un ievest «dziļo aršanu», ar ko pats «beķers»
vienādi lielās. Laikam par to kaut ko dzirdējis no avīzēm.»

«Laikam! Un tiesa kas tiesa, tādi zirgi agrai aršanai vis-

labākie! Kamēr brangs zirgs slapjā" zemē stieg vai nost, ta-

mēr tāds sienāzis iet pa virsu kā zvirbulis. Jā, jā, — saki nu,

ka skolotie nav gudrāki!»
«Ko nu, Zālīt, par to lietu! Vai neskolots māk cept obli-

gācijas? Pirmo cepienu, kurā jau izlaidis visu māju, kā dzird,
tēvs atkal atpircis atpakaļ. Tagad būšot otra cepiena kliņģeri
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ar jau visi izcepti, skāde tik esot, kā dzird, ka pēdējiem kliņ-

ģeriem neviens vairs neskatoties ne virsū.» -

«Tie jau ar gan laikam tad būs tie abrakasīši, jo pirmā
maize arvien garšīgāka. Un pirmos kliņģerus arī musu «be-

ķers» ātri vien esot aizlaidis no rokas, — kā dzird, kapeikas

kliņģerus par grašu. Vēlāk gan cenu turējis riktīgu, bet tad

pircēji nenākuši, — bijis jāatlaiž tāpat pa draugam. Tik

skāde par tiem abrakasīšiem, — kur tos lai liek?»

«Kuram tad gan slikta maize lien? Vai tev, Zalīt, vai

man pašam? Es domāju, ka tēvs jau no pirmā cepiena bus

saēdies, otrā vairs vis negribēs likt zobu, ja negribēs tīšu

prātu sevi uz vecumu izputināt. — Palūk, kā sienāži raujas

no «kunga» zirga.»
«Nekas, Saulīt, ja viņš to apsper, tad pašam jāstājas uz

vagas.»

«Bet ar ko tad «kungs» brauks uz tijateriem, koncertiem

un bagātas brūtes meklēt?»

«Lai iet arī reiz jel kājām kā visi citi muzikanti. Vai tad

tijateru spēlētāji nedrīkst iet kājām? Diezgan laiku jau arī

mūsu «obligāciju beķers» dabūs staigāt kājām. Diezin kāds

«kungs» vēl neizbrauksies ar to lepno ērzeli?»

«Nu, vispēdīgi tak čigāns! Nupat ap lieldienu gan, kā

dzird, ieņēmuši ar to pašu tijateri labu daļu, vai kādu simtu.

Bijuši aizbraukuši — pag, aizmirsu, uz kurieni, — skatīties

nākuši tā mērķa dēļ arī kungi, mācītājs un dakters un citi, —

mācītājs no sevis vien devis trīs vai piecus rubļus — neat-

minu vairs skaidri, cik, — bet tam mērķim nekas nav atlicis,
viss izgājis par braucienu un ceļa tēriņiem.»

«Vai tad nu skolotie nemāk rēķināt? Tur jau liek vai iz-

kritušu pātagu uz rēķina! Bet tad gan ar laikam sukāja
krietni?»

«Nu, laikam gan vēl vairāk nekā mēs pa saviem «ziedo-

šiem kroga priekiem», kā dzirdi pa avīzēm.»

«Ko lai saka, tā jau, Saulīt, jaunas modes pasaule!»
«Ar jaunas modes galu, Zālīt, brāl!»

Abi kalpu vīri nobeidza savu sarunu, jo klēts vīri maga-

ziņas durvis bij atvēruši. Drīz ar maiss pēc maisa vēlās

pa durvīm ārā un cilvēki magaziņas priekšā ņudzēja kā bi-

tes ap tropu.
Kas bija dabūjis, ko kāroja, tas atšķīrās no magaziņas

kā jau pa laikam «maizes iedots». Pamazām mazais tirdziņš
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izklīda. Saule jau laidās vakarā, kad pie magaziņas bija
tik vairs zirgi trīs, kas gaidīja sējas laika auzu, to starpā
arī mūsu jau pazīstamā Salmiņa labi koptais brūnītis.

«Nu, ko darīsim ar to Salmiņu, vai dosim viņam vai ne?»

magaziņas vecākais jautāja saviem biedriem.

«Kādēļ ne, kādēļ ne?» visi vienbalsīgi atbildēja. «Tam cil-

vēkam var dot, tas mācēs dzīvot. Pērn vēl brauca šiem pa-
šiem «čuguna» ratiem, šo pavasar izkaldināja brangus dzelz-

asu vāģus, un tik trešais gads vēl par graudnieku. Paskatī-

sies tik, drīz viņš būs rentnieks, saimnieks, un vēlāk, ja vien

dievs palīdz, —■ pats gruntnieks, ka dažam labam par tādu

jāatplēš acis aiz brīnumiem.»

«Nāc, Salmiņ!» magaziņas vecākais aicināja.

Nepagāja ilgi, kad arī Salmiņš ar citiem vēlāk palikušiem
bija atlaists. Atslēgas noskrapšķēja durvīs — magaziņa bija
aizslēgta. Klēts veči, atslēgas iebāzuši ķešā, atstāja maga-
ziņu. Zvirbuļi, tagad palikuši drošāki vai gandrīz jau bezbē-

dīgi, laidās no jumta zemē un krita uz bagāti izbārstītiem

graudiem, tā ka rudenī, miežu laikā kāzas dzerot, tiem neva-

rēja klāties labāk un jautrāk nekā tagad tukšajā pavasarī

magaziņas priekšā. Bagātīgi mielodamies, viņi ķērca un bā-

rās, it kā magaziņas priekša būtu krogs, kur katrs var iz-

bļaustīties pēc patikšanas. Ko lai sakām? Pieklājīgas sadzīves

ziņā tiem stipri vien jālabojas. Brīnums tik, kā zvirbuļi, kam

tak savi koncerti, viesīgi vakari un varbūt arī savi teātri, tik

tālu palikuši citiem pakaļ attīstības un izglītības ziņā! Vai

šiem izglītības līdzekļiem tiešām tik maza iespēja? Vai var-

būt publika pati pie tam vainīga? Vai arī paši izglītības lī-

dzekļi nav bijuši diezgan krietni un kodolīgi? Kur vaina?

Nedabūjam ne pārdomāt par atbildi, kas zvirbuļu sadzīvei

no tik liela svara, kad mūsu domas un acis jau tiek kā rau-

ti n norautas uz pavisam citu pusi, uz lielceļu, kas ved uz

magaziņu. Te putekļu mākoņos ietītus redzam divus braucē-

jus laižam ar tādu joni uz magaziņu, it kā tiem vāģu pa-

kaļā salmu kūlis būtu aizdedzies. Klāt piebraukušus tos zī-

mējam par Rāvuļu Gaiļu krogā iepazītiem Vipuli un Viruli.

Bet kur Žibulis kā trešais «ulis»? Vai tam kāda liksta uz-

brukusi, ka tas kā dzērve pavasarī atklīdis no sava pulciņa?

Tiešām, sāpīgi sajūtams robs, likteņa lauzts, «uļu» tā kā tā

jau sīkajā sapulcē. „
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«Ko tad jūs dzēsīsiet, tā lēkdami?» magaziņas vecākais

uzrunā divžuburaiņos «uļus».

«Dzirdējām, ka magaziņa degot,» Vipulis smiedamiesatteica.

«Nu, tad varat mierīgi braukt mājā, redzat, magaziņa iz-

tiks arī bez jūsu palīdzības.»
«Bet mums vajag magaziņas, magaziņas!» Vipulis virzās

lietai tuvāk.

«Tad tā cita lieta. Nu saprotu, kādēļ jums ne rati pie ze-

mes nemetās,» klēts vecākais atbild. «Nu par vēlu — jau

aizslēgta.»
«Vai nevarētu atslēgt?» Vipulis vaicā.

«Tad mēs līdz pusnaktij nedabūsim durvju aizvērt, pēc

jums varbūt piebrauc vēl kāds. Kam nebijāt laikā?»

«Sējas laiks, aizkavējāmies,» Virulis aizbildinās.

«Laikam pie Rāvulu magaziņas,» — kāds no klēts vīriem

ieteicās, bet «uļi» nelikās šo vārdu dzirdot.

«Mēs tos putekļus noskalosim no jūsu vaigiem,» — Vipu-
lis labinās.

«Mums, paldies dievam, nav tāda ūdens bada, kādu dzird

jums Rāvuļos,» priekšnieks atbild.

«Bet mēs tak esam šīs valsts piederīgi, un mums tāpat

daļa pie magaziņas, mēs tāpat Baltmuižas revizijā,» Vipu-
lis saka.

«Ko jums palīdz revizija, kad jau no pērnajā gada gal-
vasnaudu abi divi esat parādā. — lesim!» priekšnieks uzsauc

saviem amata biedriem.

«lesim, iesim!» citi arī, nepacietīgi palikuši, vedinās uz

promiešanu.
«Uļi» nezin, uz kuru pusi griezt zirgiem galvas, jo redz,

ka priekšnieki sāk iet projām. Vai te vairs nekāda zāle ne-

līdz? Vipulim ne par velti, pārklausīšanā ejot, pērminderis
stāstu un pātaru dēļ bija villājis matus. Viņš atminējās vec-

tēva Jēkaba, kā tas, redzēdams, ka ar spēku nekā nepa-
nāks, ķērās pie lūgšanas.

«Mīļie priekšnieki, mēs jūsu tā nepalaidīsim,» Vipulis
iesāka savā mīlīgākā un žēlīgākā balss reģistri, «apžēlojiet nu

mūs šoreiz! Par atdošanu nebīstaties, vai nu mēs nezināmi?»

«Ja mēs neatdodam, tad lai mūs pirmais pērkons nosper,

jā, nosper!» Virulis nozvērējās.
«Pirmais jau sen ir nobijis, no tā jums nav vairs ko bī-

ties, saki labāk, pēdējais,» — Zemplēsis atteica.
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«Ko nu, Zemplēšu tēv,» Vipulis, pret šo pagriezies, runāja,
«ko nu vairāk — jāizstāsta visa taisnība, izgaidījāmies
šodien pie Rāvulu klēts kā nabagi Lācari pie bagātā vīra

durvīm, bet mūs raidīja uz savu pašu valsti. Ja nu jūs ar

mūs atstumjat, — kas tad mums palīdzēs? Zemīte un vē-

deriņš —■ abi gaida graudiņa.»

«Nevaram dot,» priekšnieks atsaka, «jums vēl galvas-
nauda parādā, kā lai dodam jaunu parādu klāt?»

«Atdosim tā naudu, kā graudu, — vai to mums kāds at-

laidīs, vai ar gribam, lai atlaistu?» Vipulis drošina.

«Vai jūs, Zemplēšu tēv, mūsu nevarat pagalvot,» abi «uļi»

griežas pie tā kā veca pazīstama.

«Nē, nevaru! jūs man maz pazīstami.»
«Maz pazīstami?» abi lūdzēji sāpīgi iesaucas. Tādā skaņā

tik tad balss var skanēt, kad cilvēks jūtas pievilts savās jau-

kākajās cerībās. «Vai tad tu vairs neatmini, cik laba mēs tev

ar savām balsīm darījām pie tavas celšanas?» tā likās abēju
acis gan ar žēlumu, gan pārmetumu sakot Zemplēsim. «Vai

tad patiesi negribat mūsu galvot?» vēlreiz abi lūdzas

Zemplēša.

«Nē, nevaru!» šis atsaka.

«Ko tad lai iesākam?» Vipulis ar Viruli bažījās, bet abēju
acis gaiši runā uz Zemplēsi: «Otrreiz, putniņ, mēs tevi pa-

zīsim! Vienreiz suni piemāna ar kaulu, otrreiz vairs ne ar

desu nepievils.»

Nepateicība pasaules alga!
«Vai nevarētu viņiem cik necik palīdzēt?» kāds labsirdīgs

klēts vīrs saka klusām uz saviem biedriem.

Vipulis ar Viruli liekas viņa vārdu nozīmi saostījuši un

nu no jauna laiž vaļā ar lūgšanos: «Palīdziet, mīļie priekš-

nieki, palīdziet! Mūsu sievu un bērniņu dēļ apžēlojaties, ja
pašu dēļ negribat, tiem citādi pēdīgs posts klāt! Mūsu sievu,
mūsu sīku bērniņu dēļ apžēlojaties!»

«Kā čigāni!» kāds no priekšniekiem nosaka.

«Ja jūs būtu kārtīgi cilvēki, tad "gan mēs jums palīdzētu,
bet nupat jau par jums dzird, ka palīdzējuši Žibulim noskriet

zirgu un Žibulis jūs sūdzot, — tādiem nevaram uzticēt!»

priekšnieks nosaka.

«Vai tad jūs arī ticat tādus melus par godīgiem cilvē-

kiem?» Vipulis izbrīnojies jautā. «Vai tad nezināms, ka vai-
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nīgais citus vai aiz mata gala velk sev līdz vainā? Un jūs
ticat, ko Žibulis melš, tas draņķis!»

«Tas sum-sumpurnis!» Virulis met klāt.

«Tik ir taisnības, ka mēs abi gan viņam iesēdāmies līdz

vāģos — teicās mūs pavest, — bet, kad Žibulis, kā jau viņa
mode, sāka trakiski braukt, tad mēs abi gādājām, ka vēl ar

veseliem kauliem tiekam ārā no vāģiem! Un, ja es meloju, tad

lai mani velns parauj Žibulim līdz!»

«Lai pirmais pērkons tad mūs no-nosper!» Virulis lādē-

dams apliecina patiesību.

«Palīdziet, mīļie priekšnieki, palīdziet!» abi vīri lūdzas at-

kal, cik žēlīgi vien mācēdami.

«Nevaram!» priekšnieks cieši nosaka. «Meklējiet palīdzī-
bas tur, kur dzīvojiet!»

«Rāvuļos mums saka: cita uz Baltmuižu! — Baltmuižā:

cita uz Rāvuļiem! Bet dot nedod nekur, ne še, ne tur! Kur
tad lai ejam?» Vipulis, beidzamos vārdus runājot, bija savam

mīlīgajam fļauto traverse reģistrim līdz izvilcis citu, drusku

skarbāku klāt. Viņa balss caur to skanēja spēcīgāk un

pilnīgāk.
«Kur tad lai ejam?» Virulis savu kārtu jautāja.
«Nu, kad te nedod, tad jāiet projām uz Krievu zemi!»

Vipulis bargi teica, redzēdams, ka visi labie, mīļie vārdi kā

zemē nomesti, arī viņa balsī nejuta vairs ne zīmes no pir-
mītējā mīlīgā reģistra — viss orgāns bija pieņēmis tikai skar-

bas, cietas skaņas.
«Tad projām uz Krievu zemi!» biedris Virulis novira no

pakaļas.
«Mūsu dēļ kad uz Lejputriju!» priekšnieks atteica. «Ar

to mūs neizbiedēsiet!»

Lēnām, it kā negribēdami abi vīri grieza zirgiem galvas
uz mājas pusi. Lēnos soļos gāja arī paši zirgi, it kā noskārz-

dami savu kungu prātu un domas, kas nebūt tagad vairs ne-

stāvēja uz ātru skriešanu. Viņu pirmītējās jaukajās cerībās

likās iespēris Viruļa sauktais «pirmais pērkons». Vai tiešām

liktenis ar vēl nejaukāk var vilt kā šos abus vīrus? Bēdīgi
abi braucēji nokāruši galvas. Un liktenis, tas skaudīgā priekā
berzē rokas un smejas savus nelabos zobgaļa smieklus!

Vipuļa vāģi, juzdami līdz īpašnieka ķibeli, soļiem brau-

cot, lēni gaudoja: «Dā-āv Vipul! Dā-āv Vipul!» — «Nu!»

Vipulis saīdzis teica, vai nu atsaukdamies savu vāģu
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nīdami, ka viņu saukšanu saimnieks ievēro, sauca jo diktāk:

«Dā-āv Vipul! Dā-āv Vipul!» — «Nu!» saimnieks atkal at-

saucās, bet vāģi nemācēja vairāk nekā izrunāt. No visas viņu
runas varēja tikai to noprast, ka tie gribēja teikt savam no-

skumušam īpašniekam kādu prieka vārdiņu, lai gan paši līdz

gaudošanai bija nobēdājušies.
Tikai bezdelīgas, abiem braucējiem pār galvām uz savu

paspārni skriedamas, domājās sapratušas to, ko vāģi nespēja
izteikt vārdos, un vaicāja: «Kā izdevās? Kā izdevās?»

«Plāni! plāni!» Virulis gaudās uz sava līdzās braucošā
biedra.

Bet cilvēks nebeidz cerēt līdz pašai kapa malai.

«Lūkosim vēlreiz turpat Rāvuļos!» Vipulis saka, gribē-
dams drusku pacelt savu sašļukušo dūšu.

«Lūkosim! var būt, ka tie tak vairāk pielaidīsies!» Virulis

piekrīt savam biedrim.

«Bet šie!» Vipulis pameta baltas acis pakaļ palikušiem
magaziņas priekšniekiem, «šie mūs vēl gan pieminēs!»

«Gan pieminēs, pieminēs mūs!» Virulis deva atbalsi.

1889.
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iii

TIESAS MĀJĀ

Noliktā magaziņas diena Baltmuižā, ko pirmāk aplūkojām,
bija ar nodomu celta uz tādu dienu, kad ari valsts ve-

cākajam jānāk uz savu nedēļas jeb «policijas dienu», kādu

šai pagastā bija divas par nedēļu, kurās ari saņēma atnā-

kušo pastu.
Baltmuižas valsts valdes kancelejā jau no pusdienas ļaužu

bija saradies pilnam un pārpilnam, — cits nākdams šai, cits

tai vajadzībā vai darīšanā. Valsts vecākam ar skrīveli šo-

dien bija pilnas rokas darba, gan saņemot ienākušos rak-

stus, gan sakārtojot un izgatavojot izsūtāmos, gan arī ap-

mierinot katra atnācēja sevišķās vajadzības. Un, ja vien šie

abi pagasta pirmie vīri pusdienas nebija paēduši jau agrāk,
tad tiešām viņiem tagad arī neatlika laika kustēt nost no

sava darba, ja vien negribēja ļautiņus kavēt vai arī darbu

novilcināt līdz pašam vakaram. Kā likās, tad pusdienas tu-

rēšana viņiem arī nenāca nemaz prātā, jo valsts vecākais

darīja savas darīšanas ar tādu nopietnību un pacietību, ka

te nemanīja ne mazākās steigšanās lietu nodabūt jo drīzāk,

jo labāk pie malas, kā tas ievērojams, kad cilvēks izsalcis

un grib savu salkumu apmierināt. Bez tam, ja ar pusdiena
tiktu turēta, tad droši viņa neaizņemtu pie Baltmuižas amata

vīriem tik daudz laika kā pie rāvuliešu. Šie pēdējie atkal

par pirmajiem bija nopietnāki pusdienas turēšanā, kas, kā
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saprotams, notika mums pazīstamā Gailī, un tādēļ «papas»
viesmīlības un pašu amata vīru pamatības dēļ ēšanā un dzer-

šanā aizņēma vismazais savas stundiņas divas vai trīs, lai

tur bija nezin kāds darba laiks.

Lielākais iemesls, kādēļ šodien Baltmuižas tiesas mājā
tik daudz cilvēku, gan būs bijis laikam tas, ka šodien no-

likts pēdējais termiņš pavasara galvasnaudas parādniekiem.
Kas tad neatnestu, tam ietu mājā klāt «aprakstīt». Un, kad

nu Baltmuižā valsts vecākais bija pazīstams par vīru, kas

tukša vēja nepūta, tad, protams, biedinājumam bija arī savs

manāms panākums.
Tādēļ, kā jau minēju, ļaužu bija papilnam ne tikvien

pašā kancelejā, bet arī priekšistabā un siltā maijmēneša laika

dēļ arī ārā. Sanākušo darīšanas grozās visvairāk ap gal-

vasnaudas, pases un uzturamās zīmes lietām.

Lūk, šis pats Rīgas jaunskungs! Priekš gadiem trim viņš

no Baltmuižas aizgāja kā vienkāršs kalpa puisis, — palūk,
kas nu par kungu atnācis! Melns «dubultštopa» mētelis mu-

gurā, zem mēteļa tumši bukskina svārki, zem svārkiem tā-

das pašas drēbes veste, zem vestes sarkans flaneļa krekls ar

baltu gumijas apkaklīti, — viss kārtu pa kārtai, katrs apģērba
gabals priekšā atpogāts pagalam vaļā — laikam lai redzētu

garu sudraba pulksteņa ķēdi, kas apkārta ap kaklu, — kājās
vareni zābaki pāri ceļa galiem, ap rokām gumijas manše-

tas — gatavs «namnieks»! Ko gan tā Rīga ar visa neiespēj:
dažs aiziet tur ar pastalām un staigā vēlāk pa ielu cilindri!

Arī mūsu Rīgas jaunkungam laimes māmiņa, kurai lai-

kam gan vismīļāk patīk dzīvot Rīgā, liekas labi būt smaidī-

jusi. Arī naudas viņam, kā jau laikam Rīgas kungam, ne-

trūkst, jo, valsts vecākam minot nolīdzināmo pases un gal-
vasnaudas sumu, viņš jautā:

«Vai jūs man varēsiet izmīt vienu 25 rubļu gabalu?»
«Tik daudz laikam gan šoreiz vēl iespēsim!» valsts ve-

cākais atbild un sāk skaitīt izdodamo naudu.

Bet, kamēr valsts vecākais skaita un rēķina, tamēr mūsu

Rīgas jaunskungs slauka ar sarkanraibu mutesautu sviedrus

no pieres, vaigiem un kakla, tīri kā siena laikā, — laikam ap-

ģērbs siltajam maijmēneša vidum drusku par biezāku.

Pēc šī «Rīgas kunga» atkal kāda māte lūdz pases, tā pie
sava dēla grib aiziet dzīvot, kam kādā lekškrievijas guber-

ņas pilsētā skolotāja vieta.
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«Tad jūs ar, māt, ar saviem sešdesmit gadiem gribat aiz-

iet no dzimtenes?» valsts vecākais saka, pasi parakstīdams.
«Nu, tā jau nodomāju, — kur dēls, tur man ar dzimtene,»

māte atbild.

«Vai tad jūs tikpat mierīgi kā līdz šim nevarētu dzīvot

tepat pie meitas un meitasvīra?»

«Vai nu nevarētu, kas tad par vainu man arī tepat?! Bet

kas tad lai ar dēlu tur apkopj, svešumā? Un viņš jau pats tā

gribēja — un es arī tad gribēju.»
«Bet kad nu jums svešumā gadās nomirt?»

«Vai nu nāvei kur izbēgsi? Un, ja arī jāmirst, smiltīs jau
vien tur ar raks! Bet gan jau dēls tik daudz gādātu, ka ma-

niem veciem kauliem nav jāguļ svešumā, gan noglabātu mani

tepat pie vīra un citiem bērniem, — viss dieva rokā, ko tur

paši varam izgudrot!» māte droši nosaka. Var redzēt, ka viņa

labi zin, ko nodomājusi un ko dara. «Lai dievs palīdz!» valsts

vecākais atteic, pasi iedodams.

«Es ar gribēju aprēķināties par galvasnaudu,» kāds Balt-

muižas saimnieks, — kas saslimis ar vājību izrādīties par tu-

rīgāku, nekā ir — saka valsts vecākam.

«Pēdīgi tak divpadsmitā stundā,» skrīveris paklusu
nosaka.

«Kas jums ko aprēķināties,» valsts vecākais atbild, «jums
tik jāsamaksā parādā palikusī galvasnauda! Vajadzēja gan

jums, kā gruntniekam, to laikā padarīt!»
«Tad trūkuma vaina jau nu nebija!» «gruntnieks», kam šis

nosaukums vislabāk patīk, atbild vecākajam, «ir vien tā pati
neuzņemšanās, gribi nākt šoreiz vai toreiz, aiziet cita darī-

šana priekšā, un tās nieka galvasnaudas dēļ jau ar negribi
kavēt dienas!»

«Bet cik dienu man tās pašas «nieka galvasnaudas» dēļ
nav jākavē?» valsts vecākais atsaka.

«Cik man jāmaksā?» gruntnieks īsi vaicā, izvilkdams no

naudas tašiņas lielāku gabalu, pie tam atvērdams tašiņu tā,
ka citi, ja vien patikšana, var ieskatīties iekšā un redzēt, ka

tur paliek arī vēl citi «papīri». — «Manis dēļ jums ne diena

nav jākavē,» gruntnieks saka, naudu ar kvītu grāmatiņām uz

galda likdams, — «un tad pie tās pašas reizes ņemiet priekš
abiem kalpiem ar!»

Vai pēc šī skata vēl kāds iedrošinātos šaubīties par to, ka

visa vaina bij vienīgi — «neuzņemšanās»?
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Kam darīšana kancelejā nobeigta, tas iziet ārā. lekšā cil-

vēku paliek arvienu mazāk, pēdīgi vairs palikusi tik viena sie-

viete, kas, kā liekas, pati ar nodomu palikusi pēdējā, gaidī-
dama citus atšķiroties. Visu laiku viņa stāvējusi iepakaļš

sienmali, it kā kaunēdamās vai bīdamās savu vajadzību izklāt

citu priekšā.

«Nu, ko tad jūs teiksiet?» vecākais uzrunā sievieti.

«Es — atnācu pēc uzturamās zīmes,» šī atbild paklusu.
«Priekš kā?»

«Priekš Pētera Žibuļa.»
«Priekš Žibuļa? Tad jau tu esi Zūze, viņa sieva?»

«Kā tad, cienīgs vecākais, Zūze gan — no jūsu mājas jau
vēl mani aizprecēja.»

«Atminu visu, atminu —» vecākais saka, «bet tevis vairs

negribēju pazīt, tu esi par daudz citāda no seja kā agrāk —

esi palikusi daudz sliktāka.»

«Kā nu jums mani vēl pazīt? Kur nu tas laiks, kamēr es

no jums projām, un tad jau laikam gan būšu palikusi sliktāka

ar, vai tad nu sievas dienas tik vieglas kā meitas dienas?»

«Jūs tad Rāvuļos?»

«Kā tad, cienīgs vecākais, Rāvulu Zemītēs.»

«Palūkojiet grāmatā, vai Žibulim nav parāda!» vecākais

teica skrīvelim.

Zibulene, to dzirdot, satrūkās.

«Veca parāda trīs rubļi un šī gada puse visa,» skrīvelis

atteica.

«Nu tad, Zūz, lūko vien naudas, tad zīmi izdošu,» vecā-

kais skubināja.
Zibulene vēl, kā likās, nevarēja lāgā ne attapties, ne sa-

prast, ko dzirdēja.
«Veca parāda arī vēl trīs rubļi?» viņa izbijusies brīnījās.
«Tā ir!» vecākais apstiprināja.
«Lai mums kur parāds bijis, bet par galvasnaudu es vie-

nādi pati bēdāju, kamēr esam ārvalstī. Rudenī jau pats cieši

nosolījās atnest, ņēma vēl no saimnieka īpašu dienu priekš
tam, — vai tad īsti nekā nav atnesis?» Zibulene gaudās.

«Būs laikam, Zūz, garām aiznesis,» vecākais atbildēja, «ja
te būtu ienesis, tad mums ar stāvētu grāmatā.»

«Vai dieniņ, tādas nelaimes!» Zibulene gluži izmisusi

iesaucās. «Ar tā naudiņa pagalam! Bet zīmi tak tādēļ varat

dot?»
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«Bez naudas, Zūz, nevar!» vecākais cieši nosaka.

«Ko tad lai iesāku? Bez zīmes jau mūsu tur ar neturēs,

kur ta lai ejam?»
«Bet es citādi nevaru! Ka gaidu jums, tad man jāgaida

daudz citiem ar — un galu galā man tad jācieš pašam par

citu parādiem. Bez naudas zīmes nevaru dot!» vecākais saka.

«Es jau ar, lai gan sieviete, tak tik daudz saprotu, ka jūs,

cienīgs vecākais, nevariet gaidīt, — lai tad katrs ņem kur

ņemdams, bet te vajag. Es jau ar vienādi no tā bijos, ka

mums zīmes dēļ nenāk ķibeles un staigāšanas, gādāju cik

spēdama par to, lai valsts liktu mieru. Bet uzticiet nu man,

es jau tagad ar par to gādāšu, ka parāds nepaliks, — jūs jau

gan būsiet dzirdējuši, kāda mana vīra sērga?»

«īpaši viņa sērgas dēļ jo mazāk drīkstu gaidīt, jo tad jau
katrs rādīs ar pirkstu: lūk, dzērājam gaida, bet man, kas

sviedriem vaigā pūlējies un sātīgi dzīvojis, man sāk ķerties

pie mantas!»

«Saprotu jau gan, saprotu, žēlīgais vecākais, ko nu darīt,
tiesa jau ir, bet jūs jau esat valsts priekšniekos un gādniekos,
apžēlojaties nu nabaga sievas ar sīkiem bērniņiem, kam tēva

gādības nav! Kur lai mēs lienam, ko lai iesākam, ja mūs tā-

dēļ sāks dzenāt?»

«Nu, lai Zemīšu saimnieks izdod par to parādu galvošanas
zīmi un noliek termiņu, tad jau zīmi varēsi dabūt,» vecākais

atbild Zibulenei.

«Gan jau tas celiņš ar būtu ejams, ja vien nebūtu aizkrus-

tots. Saimnieks jau par zirgu atvelk no lona divdesmit

rubļu — ar lielu, ar lielu lūgšanu vēl pie tik vien pielaidās, —

ko nu viņš vēl ies galvot, kur tik daudz jau priekšā, ko no-

kalpot? Tas jau otrs zirgs, par ko tā jākalpo! Ak posts, ak

nelaime! Sūriem, grūtiem sviedriem, sūrām asarām jānokal-
pojas kā nabagiem, kur pats no visa tā neredzi ne puteklīša
labuma. Nezin kad nu mēs atkal no šī zirga nelaimes at-

spirgsim! Viņa trakums uz zirgiem, kad sadzēries ...» Zibu-

lene sāka raudāt.

Valsts vecākais, kam Zibulene, meitā būdama, trīs gadus
no vietas uzticīgi bija kalpojusi, sāka līdzcietīgi klausīties

Zibulenes liktenī.

Skrīvelis piecēlās un iegāja ar kādiem piezīmējumiem
sāņu istabā, kur, kā likās, šķirstīdams kaut kā meklēja.
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«Kā tad īsti bija ar to zirgu?» vecākais jautāja Zibulenei,

noskārzdams, kādēļ šī gaidījusi izrunāties vienatnē.

«Kā tad nu bija? Noskrietu slapju bija pielaidis pie
ūdens — otrā rītā zirgs stīvs, ka nevar ne kustēt. Nokavējies

bija par ilgāk turpat tai Gaiļu krogā un ar dzērumu nebija

par to vairs nekā bēdājis, bet jauns, brangs zirgs — un, lūk,

kas notiek!»

«Vai tad zirgs ar vēl tagad der?»

«Nu, visādi jau nu tur saimnieks ar pats izpūlējās, izmo-

cījās, kamēr tad pamazām, pamazām sāka kustēt un ielocīt

kājas — stīvs jau bija kā beņķis —■ nu jau atkal gan strādā,

bet vai tad nu vairs tāds, kā bijis?»
«Tad jau Zemītis jūs diezgan viegli palaidis! Laikam līgāt

ar labu?»

«Ar labu, kā tad citādi? Ar tiesu jau mums turpat vai viss

gada lons būtu jāpamet! Ko es tad neizlūdzos un neizgaudos,
kamēr tad tak pie divdesmit rubļiem pielaidās, kā pats teica,

tādēļ ar, ka zirgs drusku bijis jau ieradinājies grauzt siles.

Bet vai nu labumā zirgs vairs tas, kas bijis?»
«Zemītis diezgan lāga cilvēks, ka tā vēl laidies!» vecākais

piebilda.
«Lāga saimnieks gan,» Zibulene atteica, «manu asaru,

manu lūgšanu un, kā teica, manu sīko bērniņu dēļ šis vēl mūs

paturot un tā laižoties, citādi šis paša vīra dēļ mūs uz pēdām
būtu aizdzinis. Kad nu es vēl tā cilvēku aplūdzu un paklausu
kur tik varēdama, tad mūs vēl ņem pretim, bet citādi jau ne-

viens negribētu ņemt — un vai tad tā ar var kāds kalpu turēt,
kad nav uz ko paļauties? Gan jau šoreiz ar tā nebūtu vis no-

devies, ja Gailī nebūtu saticies ar saviem abiem rāvuliešos

uzņemtiem draugiem Vipuli un Viruli. Un, kamēr to pulkā

iekritis, tamēr pats arvien dziļāk ieslīcis dzērumā un bezbē-

dībā, — tie sagroza viņam galvu pavisam greizi, es ar savu

padomu netieku nemaz klāt.»

«Nu labākā skolā jau nevarēja ietikt kā pie Vipuļa un Vi-

ruļa — tie māk!» valsts vecākais piekrita Zibulenes vārdiem.

«Tos vīrus es ar pazīstu. Bet kad tik-tavs vīrs ar vien nesāk

līdz darīt Vipuļa un Viruļa darbu?»

«Diezgan jau no tā ar gan sargāju, cik vien redzu vai

dzirdu, — bet vai nu sargādams atsargāsi, ja pats neturēsies?

Kas jau vellam padevis pirkstu, — tas jau vairs tik lēti vis

vaļā nevar tikt! .. .»
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«Tiesa, tiesa!» valsts vecākais piebilda.
Zibulene stāstīja tālāk.

«Pie tās zirgu skriešanas šie jau bijuši paši lielie iesācēji,
vēlāk samācījuši manu vīru, ka šim vajagot labāk laist lietu

pie tiesas, ka bijis muļķis, ar labu līgdams. Lai ņemot solī-

jumu atpakaļ — tiesa no šā neizdzīšot ne plika graša, un ta-

gad šis bābas sievas dēļ gribot divdesmit rubļu nosviest

gluži par velti zemē. Tos labāk varot nodzert, ne pamest saim-

niekam ...»

«Palūk, kādi blēži!» valsts vecākais izsaucās. «Gan es jūs
vēlāk kaut kur tveršu!» viņš nosacīja paklusu pie sevis.

Zibulene atkal turpināja:
«Lai tik palaižoties vien uz šiem un lai klausot šo, ne sie-

vas padoma, gan pie tiesas izkulšoties cauri, — vai tad nu

šiem pirmā reize pie tiesas? Būtu gan to izdarījis, ja vien es

ar visu spēku nepastāvētu pie tā, lai negrozās, ja nelūgtu
saimnieka, lai nesūdz mūsu pie tiesas. Bija jau saimnieks ar

kaut ko jutis, kādu padomu šie abi devuši, un tad dusmīgs sa-

kliedza, ka mans vīrs minot šā labo sirdi ar kājām, ja pie tie-

sas ietu, tad šis prasītu vairāk nekā divtik maksas — un tas

priekš tā zirga ar nebūtu par daudz — un liktu rēķinā visu

dienu nokavējumu darba laikā, kur zirgs sabija stallī — tad

redzētu, cik tad sanāktu! Tad palika no tā bāriena mazs, lai-

kam tak atzina, ka saimniekam taisnība . .. Vai jūs ko teicāt,

cienīgs vecākais?»

«Nē!»

Zibulene stāstīja atkal tālāk:

«Gaiļu krodzinieks un vēja melderis ar bija sastāstījuši
saimniekam, kā bijis ar to zirga noskriešanu, tad saimnieks

teica, ja šis visai gribot iet pie tiesas, lai tad ejot ar, bet ar

saviem draugiem, lai sūdzot tos, lai jel tie ar ciešot kādu

daļu ...»

«Ar to maz ko panāks!» valsts vecākais teica.

«Lai nu, žēlīgais vecākais, panāk ko vai nepanāk, bet es

jau ar uz to viņu skubinu, jo man jau tas lielākais labums

"būtu tas, ka draudzība izjuktu. Agrāk jau vēl manis daudz-

maz klausīja, cik nu dzērājs sievas klausa, bet, kamēr ar šiem

satinies, tamēr man jātur mute («un jāsaņem sitieni,» klusām

sievas sirds nopūtās). Nu jau man tā kā drusku prieks, ka no

šiem tagad atšķīries. Posts, ak posts no dzeršanas, no tās

vien! Cik man nav bijis no tās jācieš!»
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«Jā, grūti gan tev, Zūz, to katrs saprot,» vecākais pie-
krizdams teica.

«Tad jūs ar, žēlīgais vecākais, to sakāt? Ak, kā man tas

sirdij labi, ka jūs tak ar manī klausāties! Kam lai es sūdzu,
kam lai es žēlojos? Sirds dažreiz tik pilna, ka vai plīst, bet

nav neviena tuvāka cilvēciņa, ar ko parunāt, kas to saprot, un

vai nu liekam svešam savu sirdi priekšā kratīsi? Vai jums ne-

apnīk, manis klausoties?» Zibulene prieka asarām acīs jautāja

vecākajam, atradusi cilvēku, kas klausās viņas bēdās. «Es jau
zinu, jums tā pati sirds par vecāko kā par saimnieku!»

«Bet mēs jau tev ar toreiz teicām, ka tev no dzērāja jā-

sargās!» vecākais sacīja.
«Gan, jau gan, žēlīgais vecākais, es jau to zināju, bet ce-

rēju, ka varbūt atmetīs, ka nav vēl nekāds vecais, — pirmos

gados jau arī daudzmaz varēja iztikt — bet tad jau slīka ar-

vienu vairāk, arvienu vairāk, nu jau jāsaka, ka no viņa pel-

nījuma gan es un bērni maz ko baudām, — un vai tad viss

lons ar pašam tiek rokā? Tur atvelk par šo, tur par to — un

kur tad tas pats pirmais noskrietais zirgs, kas nosprāga? Tur

visi sviedri apslīkst! Ja tad vēl es ko pati vērpdama vai auz-

dama sapelnu, tad jau tikām vanda un meklē («un sit,» atkal

mēle apslēpa), kamēr sadabū — un tad jau zināms, kur tas

tiek aiznests. Gan jau slēpju, slēpju, — bet dažureiz tak vi-

ņam izdodas kaut kā izvilkt no cilvēkiem, kur man nopelnīts.
Ak, māk jau gan mums tas krodzinieks izvilkt dzērājiem pē-
dējo kapeiku! Brandvīns manam vīram ar palicis mīļāks par

paša asini. Izgājušu ziem pie mazā bērna man krūts izauga,
sagulēju ilgi vāja — kāds pusrublis bija aiztaupīts, ko bēr-

nam pirkt pienu barībai, pašiem gotiņas no zirga nelaimes

vairs nav, — nezin kā atradis to ar un projām ar visu pie —»

Zibulene aiz raudām nevarēja vairs tālāk.

«Nebiju domājis, ka tev, Zūz, klāsies tik grūti!» vecākais

teica nožēlodams.

«Tāds jau nu mans mūžs pašķīries, žēlīgs vecākais,» Zibu-

lene teica, asaras mutesautiņā slaucīdama. «Jācieš un jā-
nes — lai nasta cik grūta! Gan dievs zin, cik tā smaga! Bet

gan jau gadu aiz gada grūtums kausē sirdi, kā ceplī, — tur

tvīksti un gursti vienā karstumā, vienā grūtumā — bez at-

jautas un atpūtas! Gaidu, gaidu, kaut jel nāktu tas brītiņš,
kur sirds var atņemties, bet tas nenāk, nenāk... velti izgai-
dos ...» Atkal sieviņa sāka šņukstēt un atkal tas pats paš-
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austais mutesautiņš satvēra birstošas, karstas asaras. «Un

te nu, žēlīgais vecākais,» viņa teica, asarām mitrā mutes-

autiņa stūri vaļā raisīdama, «te nu atnesu, cik man padomiņa

bija, gan jau labi zinādama, ka tā kā tā trūks — ir tik vien

pusotra rubļa, — bet neliedziet nu, lūdzami, zīmes, es jau

nezināju, ka ir tik liels parāds! Uzticiet nu man, jāzaudē

jums nebūs... vēl no patiesības un dieva neesmu atkritusi!»

«Labi, Zūz, labi! tev es uzticu!» vecākais teica, tad, pret
sānu istabas durvīm pagriezies, sauca: «Skrīveļa kungs, nā-

ciet, izrakstiet uzturamo zīmi!»

«Vai tiešām?» Zibulene aiz prieka brīnījās, tad krita ve-

cākajam rokas skūpstīt, kas atkal negribēja to ļaut. «Paldies,

simtu reižu, paldies!» viņa sauca.

Katrs spalvas vilciens uz papīra likās apstiprinot viņas
laimi, likās sakot: «Neraudi vairs, sieviņ, neraudi, priecājies,

gan viss būs labi!»

«Te, Zūz, ņem, lai dievs tev palīdz!» vecākais teica, snieg-
dams gatavo uzturamo zīmi.

Aiz prieka drebošiem pirkstiem šī to paņēma. «Lai dievs

jums to atmaksā, ko jūs pie manis laba darāt. Paldies, pal-
dies!» (atkal viņa gribēja krist pie rokas, ko vecākais neļāva).
«Cik jūs mani iepriecinājāt, nevaru ne izteikt! Ar dievu, ar

dievu! Es aizeju no šejienes kā no baznīcas!» viņa teica dur-

vīs, priekā smaidošās, asaru pilnās acis vēl pamezdama uz

vecāko un zīmi kā dārgumu aiz krūts noglabādama.
Vai tiešām viena uzturamā zīme var darīt tik daudz

prieka?
«Kas tas būtu par pāru, ja vīram jel puse tik būtu krietnī-

bas?» vecākais nosacīja pie sevis.

«Aizejot kā no baznīcas!» skrīvelis nosmējās no pakaļas.
«Nesmejies vis,» vecākais teica nopietni, «viņai liela pa-

tiesība!»

Ak, cik svētīgi gan nebūtu mūsu tiesu un valsts nami, ja
viņos neaizmirstu gādāt par to, ka katrs grūtdienis lūdzējs
vai apspiestais aizietu no turienes «kā no baznīcas»! Un vai

tas nebūtu šo namu uzdevums? Cik svētīti arī nebūtu valsts

priekšnieki un gādnieki, ja viņi par savu pūliņu lielāko algu
turētu šādas grūtdieņu pateicības asaras! Vai šīs asaras nav

tās, kuras dieva eņģelis klusām salasa un mūža galā sēj vi-

ņas kā mirdzošus sēklas graudiņus uz tāda labdara kapa, no

kuriem tad izaug mūžam nevīstošas puķes? Un šīs puķes ir



338

tās pašas, ko lielajā tiesas dienā tas cilvēka dēls pīs par goda

vaiņagu un liks galvā tam, uz kā kapa tās augušas, teikdams:

«Ko tu vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem darījis,
to tu man esi darījis?»

Saule varēja jau būt pāri launaglaikam, kad Zibulene at-

stāja Baltmuižas tiesas namu. Bailīgiem, nedrošiem soļiem
bija nākusi, priecīgiem un viegliem kā senāk jaunas meitas

soļiem viņa atkal aizgāja. Bet cik ilgi gan lai šis prieks pa-

stāv, vai tas drīz atkal neizgaisīs kā rīta rasa karstā saulē?

Vai ar to viņai nebūs tāpat kā jaunam putniņam, kas gan mē-

ģinājis priekā laisties, bet kam spārniņi vēl nejaudā paša tu-

rēt, — ka drīz vien atkal nabadziņam jākrīt pie zemes?

Kas viņu mājā sagaida?

Vīrs un grūtā laulības dzīve!

Vai viņa, nespēcīga sieva, beidzot tak nepagurs zem šī

grūtuma nastas? Vai sirds, kas tik ilgi velti cerējusi un gai-
dījusi uz labākām dienām, beidzot tak neatmetīs visas cerības

pie malas, it kā laivinieks vētrā uz jūras, velti ar viļņiem cī-

nījies, slābani atlaiž roku no aira un bez cerības padodas

bangu niknumam? Vai sirdī, kur viņa pa dažiem grūtiem ga-
diem sargājusi mīlestības liesmiņu, beidzot uguns neapdzisīs,

tādēļ ka traukā eļļa pagalam izdegusi un spēka vairs nav to

pildīt no jauna? Vai šī pati sirds, dzīvības un spēka pilna,
beidzot tomēr nepaliks vīram līdzīga, tādēļ ka nasta viņas

pleciem par smagu? Un bērniņi, vārīgie stādiņi, vai tie neno-

nīks jau pašā pirmā pavasara sākumā? Vai viņi visi, vecāki

un bērni, nepaliks līdzcilvēkiem par slogu un grūtumu un,

nespēdami vairs laboties, kā atstumti un izstumti aizies bojā?

Bet sievas sirds? paklausīsimies, ko tā tagad saka?

«Ak, paldies dievam, cik laimīgi man izdevās! Ak, kaut nu

jel reiz dzīvīte grieztos citādāki, kaut Pēteris nu jel reiz la-

botos! Kā es gan neapkustu viņu skubināt un sargāt, un lūgt
un labināt, un panest un ciest, — kaut jel viens pats solis

būtu uz laba ceļa. Dieviņ, vai viss velti, ko darīju un ko vēl

gribu darīt! Vai viņam nemaz vairs-nav prāta gaismas? Die-

viņ mīļais, rādi tu viņam gaismu, lai redz, kādā postā pats
iekritis, kādā man līdz ar bērniņiem jākrīt! Kaut jel viņš to

vienu lielo vainu atmestu, kas tad būtu par laimi! Vai tiešām

tik lielu laimi drīkstu cerēt?»

Pati nemanīdama, viņa bija gājusi tik ātri, ka sviedri spie-
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dās uz pieres. Viņa sāka iet lēnāk. Līdz ar to viņas domas

griezās lēnākā gaitā.
«Bet kad nu man tak nekas pie viņa neizdodas? Kad viņš

paliek, kāds bijis, un aiziet tāds pats postā? Bet bērniņi!
Dievs sarg!» viņa izbijusies notrīcējās, «ja to mana acs vairs

neredz, mana roka vairs nevada! Kas tad?! Kas tad tiem rādīs

gaismu, kas tiem mācīs pasaulē dzīvot ar labāku godu, nekā

tēvs dzīvo, kas tos sargās no posta ceļiem? Dieviņ, uzturi,

velc uz priekšu manu dzīvībiņu kaulos, lai tiem jel netrūkst

arī mātes, kam tēva nav!»

Saule laidās rietēt, kad viņa jau bija sasniegusi Rāvuļu
dzirnavu upes tiltu un atpūzdamās nosēdās pašā upmalā, lai

no ceļa nebūtu redzama. Kas par jauku vakaru šis bija! Brī-

nums, ka viņa tagad pirmoreiz to atskārta! Un dzirnavas, kas

netālu kalnpus tilta melnalkšņos un ievās bija paslēpušās,

klabēja skaidri dzirdami viņas ausīs — bet tad uzreiz apstā-

jās, arī gribēdamas atpūsties. Un ūdens nu šļāca klusāk pār
slūžām un tecēja klusāk viņai zem kājām. Klau! jauna, ilgi
nedzirdēta skaņa sitās viņai ausīs: lakstīgala dziedāja! Un

brīnums! viņa, kas sen bija aizmirsusi griezt ausis uz putnu

balstiņām, tagad nevarēja beigt klausīties lakstīgalas jaukajā
dziesmā. Viņa klausījās kā ar bērna ziņkārību, kas pirmoreiz
dzird lakstīgalu dziedam. Vai agrāk lakstīgala tā nemaz ne-

bija dziedājusi? Gan, gan, viņai vēl meitā esot! Bet kur nu

tas laiks! Vai tiešām lakstīgala tik jauki var dziedāt? Viņai
te patīk tā sēdēt un klausīties. Bet vai viņai neizklausījās, it

kā lakstīgala dziedādama ieraudātos? Vai piepeši iz dziesmas

nesitās viņai ausīs it kā žēla kunkstēšana, kā slepen aizturēta

šņukstēšana?' Kas zin, var būt, ka šai pašai lakstīgalai rītu

pašā ziedonī nesvinēs kāzu, — viņa ir saderēta līgava, šova-

kar, kā pēdējā jaunavas vakarā, viņa vēl savā vaļā — rīt viņa

jau sieva, tādēļ viņa raudādama atvadās no savas bērnības

un jaunības?! Tādēļ šovakar viņas dziesmā tādas neizprota-
mas sēras, tāda neizsakāma ilgošanās!

Dziedi, lakstīgala, dziedi, — ar ziedoni arī tava dziesma

apklusīs! Un, it kā zinādama, ka aiz sievas raizēm dziesma

apklusīs, viņa tai šovakar liek atskanēt visjaukākajā pilnībā
un dziedādama pienāk tuvāk klāt otrai lakstīgalai, kas, up-

malē nosēdusies, domās nogrimusi, skatās klusos ūdens bur-

buļos un sen sen jau aizmirsusi dziedāt, — aiz raizēm un bē-

dām apklususi.



«Bet cik jauki šovakar lakstīgala dzied! To bērniem mājā
stāstīšu! Jā, bērni, tas mans prieks, lai ar citādi grūtumi pār-

pārim ko nest! Ko lai nu mājā viņiem aiznesu? Ak, man jau
nekā nebija, ko nopirkt! Pag!» viņa uzskata kuplu ievu, kas

baltiem ziediem nokārusies pār viņas galvu, «kā par tiem viņi

priecāsies!» Un piecēlusies viņa žiglu roku lauza ievu ziedus

kā jauna meita pušķiem. Vai dziedātāja lakstīgala gan arī

saprot, kādā nolūkā un kādu sirdi sieva tos lauž? Vai viņai
no tam jausmas? Kas to lai izprot! Bet viņa dzied un nebeidz

dziedāt, tā ka sieva aizejot vēl ilgi klausās viņas dziedāšanā,
kamēr pēdējās skaņas kā jauks sapnis pazūd viņas ausīm.

«Kaut jel, dieviņ, man izdotos bērnus pa godam uzaudzi-

nāt! Vai par manu grūtumu dievs man to nevarētu likt pie-

dzīvot,» viņa domā, mājai tuvodamās, «ka bērni uzaugtu par

godīgiem cilvēkiem, ka citi ciivēki, tos ieraudzīdami, varētu

teikt: lūk, tēvs nu gan bija tāds, bet palūk, kas par krietniem

cilvēkiem bērni izauguši! Palīdzi, dieviņ, palīdzi!»
Nepagursti ar, sirds, nepagursti! Glabā šo sildītāju liesmu

kā upura uguni, kas tev apgaismo pasaules dzīvi apskaidrotā

spožumā! Ciet un nes! jo zini, ka reiz arī par tevi vaicās:

«Kas šī tāda, no kurienes tā nākusi?» Un tad būs atbilde:

«Šī ir tā, kas nākusi no tām lielām bēdām un ir savas drēbes

mazgājusi un balinājusi, un nu vairs ne izsalks, nedz slāps, —

ne saule, nedz kāds karstums to vairs spiedīs.»

1889.
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IV

BILDES TAUTAS DZIESMĀS

Lietus grabēdams sitās pret logu rūtīm un plīkšķēdams gā-

zās palāsēm no jumta. Pa starpām krita arī krusas

graudi, kā tuvā rudens vēstneši, lai gan augusta mēnesis

tikko bij beidzies. Ārā jau bija labi tumšs. Bet tādēļ, ka jau
pāra dienu laiks bij apmeties auksts un nemīlīgs, mums

krāsnī kurējās uguns. Patīkams siltums izplatījās pa istabu,

šoreiz jo patīkamāks tādēļ, ka ārā lietus un dzestrums.

Cik droši tad siltumā pie krāsns sēdēt: jo stiprāk lietus

un vējš dauzās ap logiem, jo mīlīgāk un patīkamāk iekšā!

«Vai neiedegsim lampas?» jautāju savam ciemiņam un

kaimiņam, jau vīra gados stāvošam augstskolas māceklim,

kas, gribēdams nākošu rīt braukt prom uz universitāti, bija
nācis atvadīties.

«Nē, lai paliek, — tāpat labāk!» viņš man atteica, «runāt

vedas vislabāk puskrēslā.»
«Nu, lai tad arī notiek jūsu prāts!» es viņam atbildēju.

«Ņemsim krēslus un sēdīsimies drusku tuvāk pie krāsns!»

Uguns atspīdums no krāsns trīcēdams mainījās uz pretim-
stāvošās sienas. Mēs turpinājām iesākto sarunu.

«Ir teicami, ka jau arī mūsu rakstniecībā sāk aizrādīt uz

bībeli un tautas dziesmām kā uz abiem bagātākiem avotiem,

no kuriem rakstnieki lai smeltos saviem darbiem priekšzīmi,
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spēku un dzīvību,» mans kaimiņš teica, pastumdams krēslu

iesāņis no krāsns mutes.

«Tiesa gan,» viņam atteicu, «bet kaut jel visi arī saprastu
to garu, kurā būtu jāstrādā.»

«Lai visi — jūs domājat, visi, kas raksta, — saprastu to

garu, būtu par daudz prasīts, bet, teiksim, lai jel lielākā daļa
to saprastu — arī jau būtu labi!» mans kaimiņš man atbil-

dēja. «Cik bieži neredzam, ka no tautas dziesmām rakst-

nieks — ja tā viņu drīkstam saukt — cita nekā nav izņēmis
kā tikai bieži atkārtotos vārdus, kā «bāleliņi», «zeltenīte»,
«saules meitas», «dievu dēli», vai arī dažus no tautas dziesmu

sakara izrautus teikumus, ar kuriem tad domājas ne mazumu

pušķojis savu sacerējumu un turklāt arī vēl savu tiesu darījis

pie tautas dziesmu godā celšanas. Protams, ka tāds jo mazāk

vēl varēs ko izsmelt priekš sevis no bībeles.»

«Rakstu zīme nokauj, gars ir, kas dara dzīvu,» viņam at-

bildēju. «Svarīgākais ir nevis valodas bagātība, kaut arī tei-

cama, bet bilžu vai tēlu bagātība, ko atrodam tiklab bībelē,
kā tautas dziesmās. Viens tēls te nāk aiz otra, mēs aizmir-

stam pavisam, ka tie cilvēka mutes vārdi, bet redzam tik gar

gara acīm ejam bildi pēc bildes, mākslīgā un tomēr dabiskā,

dzejiskā sakarā.»

«Bet, ja nu daža laba ražojumā skatāmies pēc domu tē-

liem vai bildēm, tad gan no tām neredzam nenieka, tik dzir-

dam šalcam tukšu vārdu vēju, dzirdam burbuļojam tukšu

vārdu straumi,» mans kaimiņš turpināja.
«Jūs esat teoloģiju izvēlējuši par savu arodu,» teicu uz

sava kaimiņa, «un tādēļ gan man ar varēsiet teikt, kādēļ šīs

draudzes vecie ļaudis vēl tagad pēc vairāk nekā trīsdesmit

gadiem zin atstāstīt dažas vecā N. mācītāja runas no galvas,
kamēr no daža cita runas, lai viņš arī svīzdams ņēmies, ļau-
dis pat pēc runas beigām vairs nekā neatmin?»

«Vienīgā vaina — runai bija tikai vārdi, bet trūka tēlu,
ko klausītājiem uzņemt savā garā,» kaimiņš man atbildēja.

«Nu, tad cita un dariet jūs ar tāpat, tad jūs ar mantosiet

augļus no savām runām. Bet nav jāaizmirst, ka arī jūsu
sirds pulkstenīšam vai jūsu sirds stīgām jāskan līdz ar vār-

diem, lai skaņa nebūtu tukša, bet pilnīga, kas spēj aizkusti-

nāt. Tas der ne tikvien runātājam, bet arī rakstniekam un

dzejniekam.»
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«Tas ir tas svarīgākais, kas nav jāaizmirst,» mans kaimiņš
man krita runā, «un, ja klausāmies pēc šī paša sirds pulkste-
nīša skaņām mūsu tautas dziesmās — no bībeles nemaz ne-

runājot, — cik vareni tad aizgrābj šīs sirds jūtu skaņas, it

īpaši bāru dziesmās!»

«Jā, tiešām apbrīnojamas gan ir mūsu bāru dziesmas,»
es turpināju, savam ciemiņam piekrizdams, «šais dziesmās

bārenīte —■ tauta pati — ielējusi savas visdziļākās jūtas, savu

mīksto dvēseli, kas raud ar raudošiem, ielējusi tajās savas

asaras, vārdu sakot, iepūtusi viņās savas sirds karstāko kvēli.

Cik vienkārši vārdi — un tomēr cik dziļi sajusti.»
«Un viscaur cik bagāti tēliem!» mans kaimiņš piebilda.
«Mūsu tautas dziesmas ar pilnu tiesību varam nosaukt par

latviešu tautas krāšņāko bilžu galeriju. Cik te nav ko apbrī-
not un ko mācīties! Te visām mākslām ir ko ņemt un smelties

priekšmetu gan mūzikai, gan dzejai, gan dailei vai nu

audeklā, vai marmorā, vienalga.»
«Ka gleznotājam netrūktu vielas mūsu tautas dziesmās,

par to nav ko šaubīties, ir daži mēģinājumi — kaut gan vēl

vāji —■ jau redzēti, uz priekšu cerēsim un gaidīsim līdz ar

gaidāmiem ievērojamiem latviešu gleznotājiem arī ievēroja-
māku darbu šai ziņā, bet, kad jūs sakāt, ka pat bilžu cirtējam
ar kaltu rokā arī netrūktu vielas, ko ņemt no mūsu tautas

dziesmām, vai jūs tur savā dedzīgā tautas dziesmu cienīšanā

neejat par tālu un neuzstādāt neiespējama par iespējamu?
Sakiet: ko gan lai skulptors izcirstu marmorā, ko lai viņš
ņemtu par vielu? Varbūt: «Tur es dzēru, tur man tīkas» —

skaisto krodzenieci ar kādu pusduci jaunu, alus kārīgu stu-

dentu kausiem rokā visapkārt?» smiedamies jautāju savam

ciemiņam.

«Kādēļ tad īpaši studentus?» viesis iejautājās. «Vai tad

šiem vienīgiem tik nedzēšamas alus slāpes?»
«Nu, dailei vajag ar izraudzīt cienīgākus, daiļākus, še

jāsaka, vairāk «lietpratējus» priekšmetus!» es atbildēju.
«Ak, ko nu jūs te mēģināt zoboties?» mans ciemiņš man,

tāpat smiedamies, pārmeta, «tā noklīstam no lietas. Esam

vienos prātos, ka tautas dziesmas tēliem ir bagātas, ka tur,

jāsaka, katrs paņēmiens pantiņā stāda priekš gara acīm jaunu
tēlu, — šos tēlus lai tik sakopo dzejnieks — būs dzeja, stās-

tītājs — būs stāsts!»

«Stāsts? Kā jūs domājat?» es ievaicājos.
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«Vajadzētu tik izraudzīt stāstam derīgus tēlus un tos ar

maz vilcieniem, kur tas būtu vajadzīgs, sakopot vai sastādīt

par veselu dzīves bildi, kādu mūsu tautas dziesmās netrūkst.»

«Vai jūs — lai es labāk saprastu — nebūtu tik laipni ilus-

trēt stāstā kādu tautas dziesmu?»

«Labprāt, tik vien nesmejieties, ka man iespēja vājāka par

gribu,» kaimiņš, paklausīdams lūgumam, man atteica. «Tomēr

savu domu izskaidrošanas dēļ gribu mēģināt. Pirmīt jūs ru-

nādami aizņēmāt bāru dziesmas. Ņemsim piemēra dēļ abas

pazīstamākās: «Saulīt tecēj tecēdama» un «Maza biju, nere-

dzēju» — un lūkosim tās sakopot stāstā. Es nu gan mēģināšu
ar muti vien, bet to varētu darīt tikpat labi ar spalvu, kā arī

ar pinzeli.»
Es parušināju apdegušās pagales krāsnī, tad griezos kā

uzaicinādams pret viesi. Viņš arī tūliņ sāka:

Saulīt tecēj tecēdama —

Es paliku pavēnī.

Svētdienas diena pašā vasaras vidū. Saule, kaut gan jau
no pusdienas laidusies palaunagā, tomēr tveicēt tveicē. Gaiss

smags un pietvīcis. Nav pat ne vēja vēsmiņas, kas jel uz brī-

tiņu uzpūstu daudzmaz spirgtuma. No pļavām gan visapkārt
jūt siena smaržu, bet šī lielā saules karstuma dēļ neliekas ne-

maz tik spirgta un spēcīga kā vakarā, bet vairāk kā noslāpusi
un sasmakusi — viņa vairāk nogurdina nekā modrina. Viss

dabā kā notvīcis un noguris. Kaut jel lapiņa zarā iekustētos!

Bet netrīc pat ne apšu lapa. Un bērenieku gaidītāji Draudzie-

nas jaunajā kapsētā velti skatās uz jaunajām apsītēm kā vis-

lēnākās vēsmiņas ziņotājām kapsētas piekalnē — tām nekus-

tas ne lapiņa. Un vecais, resnais ozols pašā kapsētas kalna

virsgalā, kas redzams vairāk vēršu tālumā un nejauši ticis

visvecākā un greznākā pieminekļa" godā —
Draudzienas

valsts «kalpu» kapsētā — (jo bagātākajiem jau vēl savas

grunts vietas draudzes kapsētās), tas stāv nekustīgi, kā no

vara liets, stīvām lapām, tā ka jādomā, ka šīs arī no metāla

kaltas un tik vien acu vilšanas dēļ zaļi krāsotas. Met acis lejā
uz līčiem! Tur upīte kā gurdena velkas, karstuma bīdamās,
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zem kupliem kārklu krūmiem un alkšņu puduriem pabēgusi,

uz tuvējo ezeru, kas saulē mirdz un laistās, un ar savu at-

spīdumu acis tā apžilbina, ka tās labprāt vērstu uz citu pusi,

ja vien jaukā, kokiem apaugusī sala tuvu šinī malā un skais-

tais, slaikais priežu sils ar zaļajām, cēlajām apsēm pa star-

pām viņā ezera malā kā saistīt nesaistītu acu pie sevis. Kā

skaists vaiņags tumši zilais sils aizstiepjas par robežu šim

skatam, patīkami apmierinādams acis. Pašulaik vairāk laivu,

pilnas iekšā sēdētāju, ar karogu priekšējā laivā, īras uz ezera

salu. Tie ir zaļumnieki, kas tur uz salas grib svinēt zaļum-
svētkus.

Kapsētas kambara zvana stāvā zvanītājs skatās uz lielceļa

pusi, kas uzlokās tuvākajā piekalnē, un nu, pamanījis mazu

braucēju rindu, zārku priekšgalā, sāk zvanīt. Tomēr arī zvans

karstā gaisa dēļ skan kā aizsmacis — viņa skaņa, citkārt jo

tāļu dzirdama, tagad atsitas kā pret sienu.

Varbūt zvans ar nodomu savalda savu balsi, lai tā ar

veco, sendzirdēto un vēl joprojām dienu no dienas dzirdamo

ziņu, ka viena cilvēka gaita atkal virs zemes nobeigta, ne-

traucētu nepatīkami zaļumnieku jautrības ezera salā. Un ko

gan ar vairāk līdzētu viņa balss pilnā skaņa! Vai tā mazo

zārka pavadītāju pulciņu sasauktu lielāku? Kam viņa skaņa

jādzird, tie viņu dzird, un tādu dzirdētāju, kam šī skaņa arī

vēl pēc noskanēšanas paliks ausīs, nav vairāk kā mazā mei-

tenīte, gadu astoņu vecumā, kas bēru kambarī stāv pie vien-

kāršā, melnā zārka un lūdzas nesējiem, lai tai vēl pēdējoreiz

parāda māti. Šie kā vaicādami skatās uz apstāvētāju — sko-

lotāju, kas
X

atkāpdamies no zārka, atvēl pašiem darīt, kā grib,

jo aizgājēja mirusi asinsguļā. Kas gan būtu tik cietsirdīgs
bērnam šo lūgumu liegt, lai arī liegumam nezin cik dibināts

pamats?! «Ko velti bīties, — viss dieva likts, vai nu nāvei kur

izbēgsi — tad jau visi būtu apmiruši!» nesēji sarunājas savā

starpā, kā jau laikam latvieši vecā ieradumā, un droši atceļ
zārkam vāku. Viens paceļ mazo uz rokas, lai šī jo labāk va-

rētu noskatīties mātē. Un tur nu viņa mierīga guļ, bērna vie-

nīgā, dārgākā manta uz pasaules! Vēlreiz bērns apglāsa mā-

tes aukstos vaigus, vēlreiz pieliek muti pie mātes aizvērtās

mutes, kas nekad vairs sava bērna nesauks vārdā, — tad iet

no pakaļas aiztaisītam zārkam bārenīte, kam dievs uz_ nespē-

cīgiem bērna kamiešiem uzlicis grūto vientules barenītes

nastu, nospriedis staigāt mūžu bez tēva, bez mātes, — kas kā
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vienīgo piemiņu ņēmusi šai ceļā līdz mātes pēdējoreiz redzēto

vaigu.
Izmisušām, stīvām acīm bāra bērns skatās, kā kaps pildās

smiltīm, ne raudu, ne vaimanu nedzird no viņas mutes, brū-

nās acis it kā brīnodamās, kā izbijušās skatās uz racējiem,
kas kapu jau aizmetuši. Vēlāk, vēlāk, bērniņ, pilnīgi sajutīsi,
ko tev še apraka! Vēlāk, vēlāk arī sajutīsi, kāda saulīte tev

te norietējusi, ka tu palikusi viena paēnā un tumsā, un vēlā-

kos gados skatīsies uz šo kapu kā uz sārto vakara blāzmu,
kas rāda, kur saulīte nogrimusi, un ka tu tad raudādama no-

pūtīsies:
Nava savas māmuliņas,
Kas iecēla saulītē.

Mazais bērinieku pulciņš jau atstājis kapsētu. Bēru kam-

bara priekšā aizgājējas saimniece griež bēru baltmaizi un

saimnieks lej bēru šņabi. Visjautrākais gan no visiem, neska-

toties uz sava amata nopietnību, ir zvanītājs. Viņš, droši sprie-
žot, jau pārspējis savu trešo mēru, ko var no tā noskārst, ka

tam cepure no pieres aizslīdējusi jau labi tāļu uz pakausi,
kas pie viņa arvienu uzskatāms par zīmi, ka galva aiz garīgā
satura briedusi.

Bāra bērns stāv vientuļi, nogājis pie mātes saimnieka vā-

ģiem, turēdams rokā iedotu baltmaizes gabalu, tomēr ne do-

māt nedomādams par ēšanu, viņš maizi ņēmis pretim tik tā-

dēļ, ka tam to deva, tāpat kā arī visur citur liekas ar sevi da-

rīt un sevi vest, kur vien patīk. Rādās, ka griba tam pavisam
pazudusi, kā apmulsis viņš paklausa bez jēgas un domām.

Meitenei tādēļ arī nav ne jausmas no tā, ka divu sieviešu

acis to vērīgi aplūko, mērīdamas mazo augumu no galvas līdz

kājām. So acu skatieni līdzīgi tiem, kādiem tirgū aplūko turē-

šanai pirkamo aitiņu.

Nabaga bāra bērns, tu vēl nekā nezini, ka pasaule tevi jau
pie paša mātes kapa uzlūko kā tirgus preci! Un laime tev, ka

tu jau ar tik agri tā vēl nesaproti!
«Tu, Krauklīten, gan viņu varētu ņemt,» pirmā saka.

«Vai tu pati nedomā?» šī atteic.

«Man tagad nav tik liela vajadzība, varu iztikt, — un kam

tad ar uzņemt lieku ēdāju? Bet tev gan derētu.»

«Bet vēl par sīku cūkganiem. Tur, taisnību sakot, šovasar

tās maizes žēl,» Krauklītene atsaka.
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«Pasīkāka jau gan ir, bet gan varbūt varēsi lielāt, — dzir-

dēju, ka pie veciem saimniekiem bijusi diezgan mudīga, gan

pie šī, gan pie tā.»

«Varbūt. Bet nezin, vai vecie saimnieki paši neturēs?»

«Neturēšot vis, nupat no pašas dzirdēju, viņiem ar neesot

nekāda lielā vajadzība. Ņem vien — vēl palikušas mātes drē-

bes, —■ tās var pārtaisīt un pirmos pāra gadus ar to vien iz-

ģērbt.»
«Vai no naudas gan laikam vairs nekā?» Krauklītene

vaicā biedrenei.

«Ko nu par naudu? Ar to jau pirkts zārks, iztaisītas bē-

res — lai nu kādas — diezgan labas dienestniecei, un cik nu

tas lons ar liels? Palūk, zvanītājs met pēdējo ceļakāju — tur

arī pēdējam grasim beigas.»
«Jālūko, varbūt izdodas!»

To teikusi, Krauklītene pieiet pie bārenītes un, izvilkusi no

ķešas kliņģeri, sniedz to šai. Meitene brīnodamās uzskata

devēju, tomēr saņem kliņģeri paklausīgi un noliek turpat pie
baltmaizes.

«Tev jau nu vairs mātes nav, vai ņemsi mani par māti, —

es tevi ņemšu par audžubērnu, ko? vai tu gribi?»
Meitene atpleš savas brūnās acis vēl platākas, uzskata kā

izbijusies piedāvājušos audžumāti, bet neatbild ne vārda.

«Kā tevi sauc?» Krauklītene jautā.

Un, kad vēl nav atbildes, tad prasa citādi.

«Kas tev vārdā?»

«leviņa!» — bārenes vietā atbild viņas mātes bijusī
saimniecei

«leviņa! labs vārds — mūsu pusē tik neparasts, bet gan

jau ar to ar apradīs.»

«Nu, māte jau ar nebij šejieniete. leviņai tagad kā pēc
bībeles: ne tēva, ne mātes, nedz radu raksta. Gluži viena

pati . . . Tad tu, Krauklīten, viņu gribi ņemt?»

«Ja jūs paši neturat, kur tad lai bāra bērns iet? Dieva dēļ

jau par tādu jāapžēlojas.»
«Jums jau gan dievs, Krauklīten, devis mīkstu un žēlīgu

sirdi,» — saimniece saka, tā kā īsti nevar izprast, vai pa jo-
kiem vai par patiesību.

«Bet neturat nu mūsu ar par tik cietsirdīgiem, ka bērnu

pametīsim tepat vienu kapsētā — turētu jau jel tik ilgi, kamēr
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ziņu aizlaistu uz mātes veco pusi — gan jau kāds tuvāks

bērnu pieņemtu.»
«Kam tad jau arī tā pūlēties, un vai tad pie tuvākiem vai

radiem labāka dzīve?» Krauklītene jautā. «Pie svešiem daž-

reiz daudz labāka.»

«Tiesa jau ir, Krauklīten,» saimniece atsaka. «Parunā par

to ar saimnieku! Bet nezin, vai meitēns pie tevis gribēs
nākt?»

«Par ko tad nenāks?» Krauklītene kā pārmezdama atbild

saimniecei, tad atkal griežas pie uzdomātās audžumeitas:

«Ko? Vai nāksi, leviņ, pie manis? Man mājā arī tāda pati
maza meitiņa kā tu — ar to jūs kopā labi varētu dzīvot.

Kā — vai tu negribi?»
Atkal tās pašas platās acis atbildes vietā, šoreiz vēl vairāk

izbijušās.

«Dzīvoju, lūk, tepat, tuvu pie kapsētas. Lūk, kur man

māja! Nemaz nav tāļu. Varēsi, kad tik vien gribēsi, atnākt pie
mātes uz kapsētu. Es tev tā neliegšu. Ko? vai nu ar negri-
bēsi?» Un droši atskan atbilde:

«Gribu gan!»
Bēriniekiem no kapsētas aizbraucot, mazās bārenītes lik-

tens izšķīries: Krauklītene viņu ved aiz rokas uz māju sev par
audžumeitu.

Saule tagad tuvu rietēšanai, vairs viņa nav necik tāļu no

sila priežu un apšu galotnēm. Bet spiedīgais gaiss palicis tas

pats, kaut gan karstums mazinājies. Kapsētas apsītēs lapas

lāgu lāgiem aši ietrīcas, tāpat arī vecais ozols aizšņācas sa-

vām nogurušām lapām — tad atkal paliek kluss.

Audžumeita maz klausās uz savas jaunās audžumātes va-

lodu, ko liecina sajukušās atbildes audžumātes daudzkārtī-

giem un daudzējādiem jautājumiem — viņa iet, skatīdamās

atpakaļ uz kapsētu, kur palikusi īstā māte un kur tik drīz

iemantojusi jaunu — mātes vietnieci. Krauklīšu māja stāvēja
arī piekalnē, jo viss Draudzienas apgabals bija saucams par
kalnainu. Tur abām uzkāpušām, Krauklītene teica jaunai
audžumeitai:

«Lūk, te nu tev būs jādzīvo.»
Bet meitene, nekā neatbildēdama, acis bija griezusi nevis

uz Krauklīšiem, bet uz kapsētu, kuras dēļ tik drīzi pieķērusies
Krauklītenei.
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Saule pašulaik rietēja. Viņas guļus krītošie stari apklāja
ezeru kā ar zeltu un likās sakot labvakarus kapsētas kalnam

un bārenītes māmuliņai, kas te «cietu miegu aizmigusi». Vis-

pēdējais, kam saule teica «ar labvakaru», bija vecais ozols.

Vēl pēc saules norietēšanas vakarblāzma meta savu zelta

sagšu pār viņa galotni.
Krauklītene savu jauno audžubērnu ieveda papriekš istabā.

Bet te nebij neviena iekšā. «Kristin Amalij!» viņa sauca, bet

neviens neatsaucās. «Varbūt no meitām kāda būs klētiņā,»

viņa teica un veda savu audzēkni uz klētiņu. Bet arī te ne-

vienas neredzēja. «Laikam Anna vēl pa zaļumsvētkiem un

Mada pie lopiem. Paliec nu tepat, es lūkošu vakariņu.»

«Negribu ēst,» meitene atteica.

«Tev jau nu gan arī ēst negribēsies, vēl jau mans dotais

kliņģers un bēru baltmaize tāpat rokā. Tāpat tu ar varēsi gu-

lēt. Vēlāk nāks meitas, bailes jau nebūs. Paliec ar tad šepat!»
Krauklītene aizgāja apraudzīt saimniecību.

Audzēkne nostājās pie šķirsta klēts lodziņa tuvumā un

skatījās pa to ārā. Te varēja redzēt daļu no ezera un salu,

kurā zaļumsvētkus turēja. Nakts krēsla jau bij iesākusies, bet

no meitām vēl neviena nenāca klētiņā. Meitene, uz šķirsta no-

sēdusies un rokās pie lodziņa atmetusies, bija aizsnaudusies.

Pērkons bija savilcies, — bargs un spēcīgs, kā jau pēc tā-

das dienas gaidāms. Celdamies aiz sila, tas nāca pāri pār

ezeru, kura pirmāk gludo virsu tagad vējš un lietus ārdīja,
zibens pa starpām kūla ar savu uguns rīksti. Lietus straumēm

gāžas pār klētiņas jumtu un sitas ar troksni pret mazo lo-

dziņu. Te atkal zibsnis, gaišāks kā diena, kurā kā ugunīga
bilde atspīd ezers ar salu un salas kokiem ka milzīgu puķu

pušķi, peldošu plašajā ūdens traukā, — tad nikns spēriens, no

kura meitene uztrūkstas un, acis aizturēdama, metas nenoģēr-
busies tuvējā gultā un aiztin galvu ar deķi.

«Ko tu te dari? Lūk, iegulusies ar nenoautām kājām manā

gultā!» — tā meita Mada viņu otrā rītā skarbi apsveicina.
Meitene aši izlec no gultas un piestājas savā vakarējā

vietā pie loga un skatās uz ezeru, kas vēl viss apsedzies ar

miglas mākoņiem, bet kuri pamazām saules staros atšķiras
un rāda acīm salas zaļās koku galotnes. — Pirmā diena

jaunā dzīves vietā iesākta.
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Divas vasaras jau pagājušas, kamēr bāra bērns, leva La-

piņ, norakstīta par audzēkni Krauklīšiem, kas apņēmušies gā-
dāt par visu, kas vajadzīgs.

Trešā vasara pašulaik iesākusies.

Gar mežābeli ārpus Krauklīšu dārza, piekalnē, noved kāju

stidziņa lejā pie upītes, kas aiztek pa dziļu gravu uz netālo

ezeru. Pa stidziņu uz augšu, dvieli rokā, nāk ganu meitene

«leviņa», kas, lopus sadzinusi, bijusi lejā mazgāties.
Ir svētdiena. Krauklītenei atbraukusi viešiņa. Abas stāv

runādamās stidziņas galā pie dārza.

«Vai tāda tava audzēkne, Krauklīten?» — viešņa saka,

atņēmusi audzēknes labdienu.

«Tāda jau nu ir, nekas nekait.. . var iztikt.»

«Vai tev neteicu jau toreiz pie kapsētas, kad pieņēmi, ka

nenožēlosi?» viešņa — Lūsīšu māte, Krauklītenes attālēja ra-

diniece, turpina.
«Līdz šim jau nu gan nekā nav ko žēloties, redzēs, kā būs

uz priekšu.»
«Kas tad uz priekšu par vainu? Dod tik vien maizi vēderā

un mācību, kā nākas, — gan par skādi nebūs.»

«Zināms, ka jādod mācība,» — Krauklītene atteic. «Vai

bāra bērnu kāds izaudzējis par cilvēku bez mācības?»

«Zināms, Krauklīten, zināms. Tādam pavadu pievelc labāk

stiprāk, ne slābāk. Pirmo vasaru tak tūliņ derēja pie cūkām?»

Lūsīšu māte vaicāja, lai gan atbildi zināja tāpat kā Krauk-

lītene.

«Nekas nekait — iztikām. Un otru vasaru izturēja tāpat.
Tagad jau pie lopiem, un arī nekā nevar teikt, tik mācības

vien vajag.»
«Toreiz vēl bijies par drēbēm ar,» Lūsīšu māte turpināja.

«Nu, drēbes vēl no tām pašām mātes pārtaisītām un Kris-

tines Amālijas apvalkātām . . .abas jau gandrīz viena lieluma,
levēns tik drusku lielāks. — Bet lai ar piedurkne drusku

īsāka, kas tad par to kait, — tādam ka tik nav plikuma —

un vai tad mums sliktas drēbes?»

«Zināms, zināms,» viešņa apstiprināja. — «Bet kā tad

Kristine Amālija ar levēnu mierā?» Lūsītene vaicāja.
«Ar iztiek, dažreiz gan levēnam vajag rāšanas, lai nedara

Kristinei Amālijai pāri.»
«Vai nu bez tā?» viešņa piekrita.
Te kādi vārdi jāsaka par Kristini Amāliju.
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Saprotams, ka tā bija Krauklītenes pašas meita, īstā un

vienīgā, un ka viņai tādēļ ar kā saimnieka meitai bija divi

vārdi: Kristine Amālija.
Daži gan teica, ka vārdi neesot lāgā izvēlēti un ka tie la-

bāk nemaz nesaderot kopā kā cimds ar zeķi, jo, ja ar liekot

divus vārdus, tad tak saukt saucot tikai vienā, bet Krauklī-

tene ne uz to klausījās, nedz tam ticēja. «Šie laikam zināšot

labāk, kas saderas, kas nesaderas,» Krauklītene atteica tā-

diem pārmetējiem, «kam tad likt divus vārdus, ja vienā vien

saukt? Laikam šodien lai saucu savu bērnu par Kristini un

rītu par Amāliju? Kas kopā kristīts, tam kopā jāpaliek!» Un

Krauklītene ar palika pie tā. Ja Krauklīteni kāds no dienest-

niekiem tīši gribēja kaitināt, tad vajadzēja viņas bērnu pa-
saukt tikai par Kristini vien vai arī tik par Amāliju, tad saim-

niece tūliņ skarbi ievaicājās: «Un Amālija?» — vai, ja otrādi:

«Un Kristine?» — «Velns zin tavu Amāliju!» reiz kalps dus-

mās bija uz tādu jautājumu atcirtis, kuru tādēļ gandrīz vai at-

laistu, ja vien nebūtu bijis pats darba laiks.

Audžubērnu Krauklītene pieņēma visvairāk tādēļ, lai pašas
bērnam nebūtu jāuzņemas ganu gaita. Slavas dēļ gan Kris-

tine Amālija kādreiz aizgāja pēcpusdienām uz ganiem levē-

nam līdz, bet vai tad ikreiz izturēja līdz vakaram?

Bez tam levēnam ļoti bij jāmanās izdabāt un iztapt Kris-

tinei, jo, kad to neievēroja vai aizmirsa, tad, zināms, ka bez

rājiena nepalika. Tādēļ īevēns arvien iemanījās vaicāt: «Kā

tu gribi, Kristin Amalij? vai tā, vai atkal tā? kā darīt?» Ja

Kristine Amālija tam nepiekrita, tad bija jādara un jādomā

citādi, kamēr mātesmeita bija ar mieru. Tādēļ arī pati Krauk-

lītene ar audžubērnu bija puslīdz mierā, tikai tas viņai sacēla

drusku bailes, ka audzēkne neiedrošinātos palikt no izskata

patīkamāka nekā viņas pašas meita. Un šādām rūpēm bij ari

pamats, jo bārene ar saviem tumšajiem matiem, brūnajām
acīm un pareiziem ģīmja vaibstiem dažam labam, neskatoties

uz viņas vairāk novalkātu apģērbu, izlikās piemīlīgāka nekā

mātesmeita gaišajiem, drusku iesarkaniem matiem un ieslīpa-
jām, pašaurām acīm. Par to, kā Krauklītene apgādāja
audzēkni, nevarēja viņai daudz nekā pārmest, jo Krauklīši ne-

bija tukšajie. Bada un plikuma jau neredzēja. Ja arī pavasarī
drusku agrāk un rudenī vēlāk bārene skraidīja basām kājām,
kas, tāpat kā rokas, no saltuma bija noskrēdājušas, tad par
to vēlāk nekas nekaitēja, jo audzēkne bija veselīga un palika
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arī tāda turpmāk, jāsaka, vēl veselīgāka. Krauklīši, no dabas

labi paskopi, kā jau katru mantu, tā arī iemantotu bāra bērnu

turēja tā, ka lai tas izturētu ne tik vienai dienai vien, bet ar

ilgākam laikam. Grūtas dienas sākās bārenītei tikai vēlāk,
kad Kristine Amālija bet par to vēlāk!

Saule, kā jau noejot, vispēdējam, tā arī uzlecot, vispirma-

jam uzmeta savus starus vecajam ozolam kapsētas kalnā. Bā-

renīte Krauklīšos, no rīta lopus izdzīdama, arvienu kā pa iera-

dumam pameta acis uz viņu un uz kapsētu. «Maza biju, ne-

redzēju, kad nomira tēvs un māte,» — tēvam mirstot, mazā

leviņa, zināms, bija tik maza, ka no tā vairs nekā neatminēja,
kad un kā to apraka dzimtās puses kapsētā, — māti atminēja
skaidri un, lopiem mierīgi ganoties nopļautajās pļavās, ska-

tījās kā sapņodama uz ezeru un silu, un it īpaši uz veco ozolu

kapsētas galā.
Saulīte pēc pirmajām rīta stundām mīlīgi iesākusi sildīt

zemi. Lopiņi mierīgi ēd pa upītes līci. Bārenei acis atkal pa-

grieztas uz ierasto pusi, — putnu dziesmas skan viņai ausīs

kā no tāluma, mūsiņas sīc klusi, un vabulīte aizlaižas, gari
dūkdama, — mīlīgs siltums spiežas caur visiem locekļiem,
kāda mīksta, ilgi nejusta roka iesāk viņu šūpot lēni lēni —

dziesmiņa, klusi dziedāta, atskan it kā pa sapņiem — viņa
iesnaudusies.

«E-e! celies! celies!» — kāda roka viņu viegli kustina, —

«lūk, divas govis izdzinu tur no miežiem.»

Meitene pietrūkstas no miega un sabijusies un izbrīnījusies
skatās modinātāja sejā.

Tas ir puisēns, gadu četrpadsmit vecumā, spirgtām acīm.

«Bet otrreiz gan vairs tā neaizmiedz!» zēns saka, meiteni

laipni rādams. — «Nezin, vai katrureiz gadās izdzinējs.»
«Nenotiks vairs tā, — man ar pirmoreiz lopi svešā la-

bībā,» meitene saka nokaunējusies. «Ar dievu» teicis, puisēns
aši aizsteidzas.

Lopus uz mājā dzīšanu pulcēdama, meitene atrod zemē

grāmatu. Jau mātes iemācīta lasīt, viņa salasa ne tikvien

grāmatas virsrakstu «Robinsons Krūziņš», bet, mājā sadzi-

nusi, sāk lasīt zem vecās mežābeles arī tālāk. Kam gan tā

grāmata izkritusi? Viņai ziņkārīgi lasot, pieskrien tas pats

puisēns un, priecīgām acīm viņu uzskatīdams, saka:

«Ak, cik labi, ka tu viņu atradusi!»

«Vai tev tā izkritusi?» meitene jautā.
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«Man pašam. Nesot skolotājam rokā, viņa man izkritusi.

Viņš man to iedeva lasīt. Cik labi, ka viņu atradi!» puisēns
vēlreiz priecādamies izsaucas un izstiepj roku pēc grāmatas.

«Vai tev žēl dot?» Un, atbildes nenogaidījis, saka: «Ja

tev patīk vien lasīt, tad pagādāšu tev kādu citu grāmatu, bet

šī man jānes skolotājam rokā.»

«Kur tev mājas?» meitene vaicā.

«Lūk, tur, Daudziņos, nav jau tāļu . . . Vai tev pašai vairs

nekā nepaliek ko lasīt?» Daudziņu zēns prasa meitenei, grā-
matu saņemdams.

«Tādu grāmatu gan man nav kā šī,» meitene skumī-

gi atteic.

«Nu, nebēdājies, gan es tev ar kādu lūkošu no skolas at-

nest. Man jau tev tā kā tā jādod atradības.»

«Par to jau tu man izdzini govis.»
«Par to nekas! Bet nu man jāsteidzas, ka pa dienvidu

varu izstaigāt.»
Nākošā dienvidū «levēns» zem mežābeles lasa Zvaigznī-

tes pasaciņas, ko Daudziņu zēns Andrejs tai no skolas at-

nesis. Kristine Amālija viņai tagad par ciešu biedreni, ne-

vis pie lasīšanas, bet pie klausīšanās. Caur Kristini Amāliju

par jauno grāmatu dabū zināt arī pati Krauklītene.

«Vai lapu grūst nevari iet nekā te kaujies ar blēņām! Pus-

bībelē laikam jau apnicis lasīt? Ja vēl tādus niekus redzēšu

rokā, tad tūliņ noņemšu,» viņa sabar meiteni.

Turpmāk meitene lasa tik ganos.
Vasara aiztecējusi. Rudens klāt. Auksti vēji aizpūš ko-

kiem pēdējās lapas. Puķītes gan dārzos, gan upītes gravā
nosalušas — nosalušas viņas arī uz bārenītes mātes kapa.
Tik vien uz zaļajiem rudzu laukiem acs patīkami kavējas:
kā nākošās dzīves zaļa cerība tie atspīd rudens kailajā, bē-

dīgā sejā. Tā ar sirds priecīgi auklē vienīgo cerību, kas tai

vēl atlikusies, kad visas citas jau salnas kostas, pieķerda-
mās šai vienīgai ar visu spēku, cik no tā vēl krūtīs atrodams.

Tā pati zaļā cerības zīme atspīd arī kā brūklenāju pīne ap

bārenes mātes krustu, ko meitene pinusi priekš sniega uz-

snigšanas.
Jauna gaita viņai jāiesāk šo rudeni, pirmā gaita uz skolu.

Gan dažas lietpratējas saimnieces, to starpā it īpaši Lūsīšu

māte, Krauklītenei bija devušas padomu, lai labāk levēnu

pirmo ziemu no skolas atrunājot, būšot šur tur ko pastum-
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dīt, dažas atkal, vēl lietpratīgākas, bija devušas pavisam ot-

rādu padomu, lai labāk pirmo ziemu nekavējot sūtīšanas, bet

lai atrunājot pēdējo, jo tad tak meitēns esot vairāk pa-

audzies un varot vēl vairāk palīdzēt nekā tagad, pirmo ziemu.

Šim pēdējam padomam, piekrītot atrunāšanai beidzamā

ziemā, Krauklītene bez šaubīšanās paklausīja un nosprieda
levēnu sūtīt skolā — pie Vecvēvera. Bet, kad nu arī pašas
Kristine Amālija bija ienākusi skolas gados, tad Krauklī-

tene to prātoja sūtīt pie Jaunbrāļa. Krauklītis pats turpre-
tim domāja, ka pirmā ziemā neesot vērts dalīt pārtikas uz

divām vietām un Kristine Amālija vēl lasot diezgan pavāji,
tā ka tādu iedot pie Jaunbrāļa citu saimnieku bērnu starpā
būtu pašiem tīri par kaunu.

Labāk sūtīt abas pie Vecvēvera. Bet ar ko tad izšķīrās
Vecvēveris no Jaunbrāļa? Prāvajam Draudzienas pagastam

bij divi skolas, vecā — zemnieku mājā ietaisītā pie Vecvē-

vera un jaunā — no paša sākuma par skolu celtā — pie

Jaunbrāļa. Bija jau abu skolas ēku starpā liela izšķiršana,
bet ne mazāka arī pašu skolotāju starpā. Vecvēveris —■ pašu
draudzes loceklis —• jau vairāk par gadu simteņa ceturksni

bija strādājis pie draudzieniešu bērniem, turpretim Jaunbrā-

lis, svešinieks, tik piekto gadu. Vecvēveris bija savā jaunībā
maz skolā gājis — visu aizsniedzis tik ar paša uzcītību un

tālāk mācīšanos. — Jaunbrālis, jaunlaiku audzēknis, «peda-

goģiski izglītots» vīrs, «stiprs valodās», visu savu zināšanu

smēlies tik skolā.

Vecvēveris pildīja savu uzdevumu itin sekmīgi un tei-

cami, bet viņam nebija ko ļaužu priekšā spīdēt. — Jaunbrālis

turpretim spīdēja cik spēdams labprāt. Viss, kas jauns, bija

mīļš Jaunbrālim, dažreiz tikai tādēļ, ka tas jauns. Ar Jaun-

brāli draudzienieši redzēja pirmoreiz savā pašu valstī teāt-

rus, koncertus un viesīgus vakarus. Šī jaunlaiku Jaunbrāļa

zvīguļojošā gaisma aptumšoja Vecvēvera gandrīz jau triju
gadu desmitu sūro pūliņu: pagasts ar visiem «lielmaņiem»

piekrita uzreiz Jaunbrālim, tikai graudnieki un kalpi palika

pa vecam pie Vecvēvera.

«Ko nu Vecvēveris,» lielmaņi teica, «auž, vīrs, pa vecam,

ar divām paminām, bet Jaunbrālis, ej paskat, laiž ar četrām!»

Saprotams, ka levēnam, kā audžubērnam, nebija vēlēts iet

skolā pie Jaunbrāļa, ko visvairāk tik saimnieki bija uzņēmuši

par savu — tāds gods piekrita tik Kristinei Amālijai.
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levēnam pirmajai bija jāiesāk skolas gaita, jo Kristinei

Amālijai vēl visa rota nebija pašūta, kas varēja tikt gatava
tik par kādu nedēļu — turklāt izskatās jau ar daudz cienī-

gāk, ja nāk kādu nedēļu vēlāk.

Vecvēveris bija atraitnis bez bērnu. Tādēļ, pats vientulis

būdams, visu laiku, no rīta līdz vakaram, pavadīja pie un

starp bērniem. Bērni viņam bija palikuši par viņa dzīvības

labāko daļu un audzināšanas un mācīšanas darbs par viņa
dzīves kodolu un saturu. Neizsakāmi laipni un rāmi viņa acis

skatījās bārenes sejā, kas, nupat lasīt un dziedāt beigusi (un
tas bij izdevies ļoti labi), lūkojās uz viņu, kura sirds solī-

jās pildīt pie viņas tēva un mātes vietu. Skatoties vecā sirm-

galvja skolotāja acīs, meitenei likās, ka tās esot viņas mā-

tes acis, kas tik dziļi skatījās viņai sirdī, — neviens vēl viņu
tādām acīm nebij uzskatījis. Saprotams, ka jaunā sirds at-

vērās šīm acīm un vecai, mīlīgai balsij kā puķīte pakrēslī sau-

les staram, kas uz viņas kritis.

Un vēl viens prieks! Skolā bija arī kā vecākais skolēns

Daudziņu Andrejs, kas, kā jau pazīstams, palīdzēja viņai, kur

vajadzīgs, pamācīdams.
Sestdien, mājā atnākusi, viņa nopriecāties vien nevarēja,

cik labi klājoties skolā, un ar saviem stāstījumiem par sko-

las dzīvi sadrošināja un sajautrināja arī Kristīni Amāliju,
kas ar baiļu jausmām sagaidīja pirmdienu, kur, īpaši grāma-
tas nemācēšanas dēļ, bija jāiet pie Vecvēvera.

Svētdienas vakarā viena zoss Krauklīšos sāpīgi iekliedzās.

Tai bija spriests iet Kristinei Amālijai par ceļa sataisītāju
uz skolu. — Brēca zoss vakarā, raudāja Kristine Amālija
rītā, no mājas šķirdamās. Zosi saņēma Vecvēvera radiniece,

saimniece, — Kristini Amāliju pats Vecvēveris, kam ar to

vajadzēja justies diezgan pagodinātam, ka vēl arī kāds no

saimniekiem atnācis pie viņa, bet kas klaji iedrošinājās teikt,,

ka no lasīšanas tikpat kā nekā neesot un kā tas izskaidro-

jams, ka audzēkne mācējusi atkal tik brangi lasīt, ka abas

tak dzīvojot vienā mājā un laikam ar bijušas pie vienas

mācības.

Vecvēveris nezināja, ka Krauklītene audžubērnam pati ne

zīmes nebija rādījusi un atbildot lūkoja iemeslu Kristines
Amālijas vājīgumā un galvas sāpēs, kas tai kavējis iemā-

cīties to, kas vajadzīgs, kaut gan katrs droši teiktu, ka Kris-
tinei Amālijai veselība labāka nemaz nevar būt. Vecvēveris
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pasmaidīja par tādu vājības sūdzēšanu — laikam ne pirmo
reizi to dzirdēdams. Bet Kjauklītenes sirdī bija iekritusi gaiša
skaudības dzirkstele pret savu audžubērnu, kas sāka kvēlot,
kamēr aizdegās ar liesmu. Uz māju braukdama, pati sev pār-
meta, ka vīram klausījusi un bērnu nodevusi vecajam «pātar-
niekam». «Gan redzēsi, kā Vecvēveris tavu bērnu spīdzinās,»
Krauklītene teica vīram. Abi gulēja nemierīgu nakti, sieva

aiz errastībām, vīrs aiz rūpēm par bērna labklāšanos.

Pirmā nedēja, kā jau katram jaunam iesācējam skolā,
Kristinei Amālijai aizgāja kā pa ciemam. Bet tomēr tas jau
nepatika, ka, lasīt nemākošai, bija jānāk vakariem iekšā pie
skolotāja, kas pats uzņēmās pūles padarīt mātes aizkavēto

darbu un pienākumu, un pusdienām, kad paēdusi, Kristinei

Amālijai bija jāmācās uzdotais lasāmais gabals zem vecākā

skolēna vadības. Gan levēns labprāt lūkoja palīdzēt nemā-

cētājai, bet Kristine Amālija viņas palīdzības nepieņēma, jo
viņai, kas mājā allaž ieradusi par levēnu pavēlēt, nepatika
padoties zem levēna un locīties zem tās.

Sestdien, mājā atnākusi, Kristine Amālija nemaz nebija
mierā ar skolas kārtību un žēlojās mātei, ka levēnu skolotājs
laižot pa starpstundām brīvā dzīvot, bet šo spiežot pie grā-
matas.

«Vai tev neteicu,» Krauklītene teica vīram, Kristinei Amā-

lijai klāt esot, «ka Vecvēveris tavu bērnu tīšām spīdzinās?»
«Bet bērnam tak reiz ar jāiemācās lasīt!» vīrs teica.

«Un kādēļ tad levēnam nav jāpaliek?» saimniece jautāja
skarbāk.

«levēns varbūt māk labāk?» vīrs atbildēja.
«Kas tad šo labāk mācīja?» Krauklītene teica, pamezdama

caur logu greizas acis uz audzēkni, kas nesa patlaban zo-

sīm ēst.

Otru nedēļu Krauklīši savu meitu spēja vadīt tikai vēl

trešdien uz skolu, jo «bērnam» bija iesāpējusies vārīgā galva
un krūtis. «Laikam vēl neapradusi ar skolas gaisu,» Krauk-

lītis, kas tagad pats bij meitu pavadījis uz skolu, teica uz

skolotāju. «Viņa jau tāda vārīga no aukstuma, ka tik nu uz

priekšu neapsaldējas vien, un arī tāda nespēcīga, — kad pie-
nāk viņas reize slaucīt, lai-tad iet ganu meitēns.»

Vecvēveris apmierināja rūpīgo tēvu, teikdams, ka skolā

jau nemaz neesot nedrošāka dzīve kā mājā un ka slaucīšana
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nebūt nedarot tādu grūtumu, ka veselības dēļ būtu jābīstas,

un tādēļ uzlikt viņas reizi ganu meitenei esot netaisni.

Bet trešās nedēļas trešajā dienā notika kaut kas negai-
dīts: Kristīnes Amālijas dienas pie Vecvēvera — beidzās. Šinī

dienā viņai bija liegts ēst ar citiem reizē pusdienu, tādēļ ka

nekā nebija mācījusies. Kristine Amālija ņēmās par to rau-

dāt pilnā balsī un pieliktai rādītājai, kas tai gribēja sākt rā-

dīt lasāmo gabalu, grūda ar elkoni sānos. Šī nāca pie skolo-

tāja sūdzēt.

«Par ko viņai grūdi?» skolotājs jautāja.
«Es jau nemaz negrūdu, viņa tik melo vien,» Kristine

Amālija atbild, «viņa pati gan man grūda.»
Bet, kad nu arī divi liecinieki apstiprināja, ka Kristine

Amālija grūdusi gan, tātad melojusi un šoreiz ne vairs pir-
moreiz vien, tad Vecvēveris Kristini Amāliju ielika kaktā.

Bet nu liktenis bija lēmis, ka taisni tanī pašā brīdī Krauk-
lītene piebrauca pie skolas ar siltas zupas podu Kristinei

Amālijai un iegāja ar to bērnu ēdamā istabā. Kas gan izteiks

viņas satrūkšanos un dusmas, kad sava bērna te neatrada,
bet ieraudzīja to vienu pašu kā bārenīti stāvam kauna vietā

kaktā! Kā aizburta viņa krita uz savu bērnu un to gandrīz
raut izrāva laukā no klases uz ēdamo istabu, spēdama tik

vairs izteikt: «Ģērbies ciet uz māju!» un tad pati devās aiz-

elsusies pie skolotāja.
«Vai manu bērnu te gribat nobeigt!» bija Krauklītenes

pirmie vārdi — labdienas vietā. — «Reiz dabūjuši par ilgu
laiku saimnieku bērnu nagos nu tūliņ nevariet atkosties vien.

Ko tas bērns jums darījis ļauna, ka viņu tā spīdzināt? Kalpu
bērni, tie jums tie lutekļi, kas tad vainīgs kā pats, ka ne-

māk labāku bērnu pieturēt?» Krauklītene gāza kā verdošu

virsū Vecvēveram, kas, nabags, nevarēja pagūt ne tikt pie
atbildes.

«Ko darīju, to darīju ar labu apdomu,» Vecvēveris teica,
«un, ja jūs, Krauklīten, ar gribat darīt bērnam labu, tad tas

no meliem jāsargā un, lai sargātos, jāsoda ar, kur pelnījis.»
«Ak, mans bērns melis! Jūs paši viņu taisāt par meli.»

«Mīļā Krauklīten,» Vecvēveris rāmi saka, «kā jūs man,

vecam vīram, to varat pārmest? Gribu tik jūsu bērna la-

bumu.»

«Neesmu jums nekāda mīļā, tā tu manis vairs nesauc, vai

dzirdi?» Krauklītene, jo vairāk iekarsdama, ķērās pie
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draudzīgā «tu». «Un te es ar vairs sava bērna neatstāju, ne-

zin, vai vairs veselu dabūju atpakaļ!»
«Bet papriekš viņa man jāizlaiž no kakta,» Vecvēve-

ris saka.

«Nepūlējies, jau izdarīts!» Krauklītene atcērt.

«Bet kas to drīkstēja darīt?» Vecvēveris jautāja stingrāk.
«Es to darīju, lūk, kā drīkstēju.»

«Bet, kad es sūdzu, nezin, kā tad ir?»

«Ak, šis vēl sūdzēt! pielūko tik, ka pašam neaizsien mai-

zes tarbu pavisam ciet turpat pie deguna gala, — mans vīrs

ar vietnieku pulkā. Mani vēl sūdzēt.. .» Krauklītene ne «ar

dievu» neteikusi, izsteidzās no Vecvēvera dzīvokļa pie savas

Kristines Amālijas.
Kā no Zodomas bēgdamas, abas aizsteidzās pie zirga, tā

ka pat kūpošais zupas pods aizmirstas ēdamistabā uz galda,
un aizbrauc.

Vecvēveris, pie loga stāvēdams, skumīgs noskatās mātei

ar bērnu no pakaļas.
Ko gan viņš šai brīdī domā?

«Dievs, atdari acis akliem! Kādi augļi tur var nākt, kur

tāda māte audzina!» Viņam sāp sirds, noskatoties uz viņa
audzināšanai atrauto bērnu. Ak, cik grūti ceļi gan bērnam ne-

būs jāstaigā, kamēr tas, īstās prāta un sirds gaismas nere-

dzēdams, nonāks mūža galā! Tad viņš, aizbraukušo vairs ne-

saredzēdams, skatās uz kailo, veco kļavu skolas priekšā, kas

vientulis kustina tukšos zarus rudens vējā.
Sis kailais koks viņu it kā spiestin spiež salīdzināt abēju

mūžu: arī viņš tāds vecs, vientulis koks rudens gadskārtā,
kam visas lapas nobirušas, bez sievas, bez vienīgā bērna,

kas abi viņu jau priekš vairāk gadiem atstājuši vienu pa-
saulē. Viņam liekas, ka mūža nasta būtu uzvēlusies viņa ple-
ciem vissmagāk tikai pašā beidzamajā dzīves ceļa galā. Vi-

ņam nav šai brīdī neviena, kam atklāt, ar ko dalīt savas

sirdssāpes, kam sūdzēt savu vientulību. Viņš cauru mūžu

strādājis pie grūtā cilvēku audzināšanas darba, un tagad, kur

viņš kā rudenī skatās pēc augļiem, "viņam šķiet, it kā būtu

velti strādājis. Viņš pūlējies ar visu vīra nopietnību; un tak

par visu to saņēmis par algu tik nepateicību un ienaidu. Bet

vai tiešām tik nepateicību un ienaidu? Nē, tad jau viņš būtu

slikts audzinātāja darba pazinējs. Viņa sirds, līdzjutēja biedra

meklēdama, paceļas uz visu laiku lielāko cilvēku audzinātāju



359

un visu lielāko cilvēku mīlētāju, tā vārds viņu arī šai brīdī

iedrošina un paceļ: «Svētīgi tie, kas taisnības dēļ top ienī-

dēti» — un «jūsu alga ir liela debesīs.»

Un, ja ar viņam tagad šķiet, ka maz vēl redzams no sē-

juma, — vienu viņš zin: sēkla bijusi laba un derīga — par

dīgšanas laiku un izdošanos lai dievs pats zin!

Klases zvaniņš ieskanas, saukdams veco vīru pie darba.

«Jums, jūs nabagie un atstātie, jums lai pieder mana mūža

pēdējās dienas,» viņš sola savā sirdī, «jo arī es bez jums
būtu bārens un atstāts.» Priecinājies, iedrošinājies un spēci-

nājies viņš līksmu vaigu iet atkal sēt, jo jaunais, mīkstais

tīrums gaidīt gaida sēklas — viņš vairs neprasa tik daudz

pēc pašiem augļiem, jo sajūt sevī, ka arī pati sēšana jau ir

prieks, un, ja ar trīs graudiņi augļu neredzēs, — ceturtais

tak kritīs auglīgā zemē un nesīs simtkārtīgus augļus.
Klasē iegājis, viņš redz vienai meitenei roku paceltu.
«Kas ir?» viņš jautā.

«Lūgtu, skolmeister, Krauklītenei aizmirsies ēdamistabā

zupas pods, un mēs nezinām, ko ar viņu darīt.» Klasē atskan

paklusi smiekli, un arī par Vecvēvera grumbaiņiem vaigiem

pārlaižas klusi smaidi.

«Lai podu saņem Lapiņu leva, tā jau viņu pašu mājas,»

skolotājs atbild.

«Bet viņa saka, ka viņa nedrīkstot,» — tā pati meitene

atsaka pretim.
«Nu, tad spriedīsim par poda likteni vēlāk, bet tagad sāk-

sim stundu.»

Kristinei Amālijai aizejot no Vecvēvera, levēna liktens pa-

lika jo grūts, lai gan pa ziemas skolas laiku bija jāiztur

mājā tik sestdienas un svētdienas, jo citādi visa nedēļa bija
skolā, kas bārenei bija palikusi par mīļāko vietu, tādēļ ka te

viņa jutās sargāta no maizes mātes skaudības un cietības.

Te bērna sirdī dabūja dīgt sirds labākie dīgļi, kas citādi bez

mīlestības būtu pagalam nonīkuši.

Vecvēveris, pats vientulis būdams, prata kopt un spirdzi-
nāt tādu atstātu bērnu sirdis. Tādēļ viņš pusbāriņam — Dau-

dziņu Andrejam, uzvārdā Bāģim, cītīgam un apdāvinātam

zēnam, palīdzēja bez kādas atlīdzināšanas tikt pie vairāk zi-

nāšanām, nekā puisēns būtu mantojis, tikai likumīgo
laiku skolā noiedams. Viņš tam deva lasīt derīgas grāmatas,

īpaši pa vasaru, kad skolas neturēja, gan arī sauca to pie
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sevis vakaros, tam rādīdams un mācīdams, ko priekš zēna

atzina par derīgu. Vecvēveris tikpat rūpīgu sirdi gādāja par
Krauklīšu audžubērnu, jo noprata it labi, kādai gan vaja-

dzēja būt viņas dzīvei dēļ Kristines Amālijas notikuma.

Pirmdienām viņa acs meklēja bailīgā bērna un sestdienām

atlaida to ar rūpēm, jo redzēja, ka meitene ne labprāt gāja
uz māju.

Tā tas bija pa ziemas laiku, bet ar pavasari sākās īstais

grūtums.

Kristine Amālija gan tūliņ par kādām nedēļām tika aiz-

vesta pie Jaunbrāļa — zināms, ne bez ierastām pavado-
nēm — zosīm, šoreiz divām — bet vai tad nu zosis vien visu

varēja izdarīt?

Tomēr še bija vien jāiztur, ja negribēja vienā ziemā iz-

braukt triju vai vairāk skolu. Gan jau arī te bieži vien sā-

pēja galva, gan piesitās citas vainas, bet bija vien jāiet, un

grūti bija arvien, kaut gan māte ar zosīm un cāļiem lūkoja

grūto gaitu atvieglināt.

Būtu jādomā, ka tagad, kur abas meitenes šķirtas, at-

nāktu atkal bārenei vecā, panesamā dzīve, bet tā vis tas

nenotika. Krauklītene atgadījuma pie Vecvēvera nevarēja
aizmirst, ar ko bija pati ļaužu priekšā kritusi kaunā, un tā-

dēļ visu šo vainu uzkrāva bārenei kā vienīgai vaininiecei.

Un bija vēl viena lieta, jau minēta, kas arī kvēlināja viņas
skaudību: audzēkne taisījās palikt smukāka par īsto meitu.

Gan Krauklītene pie savas meitas lūkoja atsvērt ar drēbēm

to, ko daba bija liegusi, bet tas viņai negribēja lāgā veik-

ties, lai arī audzēkni tāpat ar drēbēm lūkoja mazināt.

Pavasaris bija klāt, un līdz ar to arī levēns nāca pastā-

vīgi zem Krauklītenes acīm. Cik greizi audžumātes acis

skatījās uz audžubērnu! Vai gan sirds tad laiž jel vienu mī-

līgu vārdu pār lūpām, kad acis tā raugās?
Un audzēkne arī nedzirdēja neviena tāda vārda! Bet tas

būtu vēl nesams, ja nemīlībai vārdos nepiesistos klāt arī ni-

cināšana. Mājas dienestmeitas, redzēdamas saimnieces prātu
uz audzēkni, lūkoja tai iztapt un pielabināties ar to, ka pret
levēnu izturējās tāpat, kā redzēja izturamies pašu saimnieci.

Kas lai skaita visas reizes, kur audzēknei bija jāpanes nepel-
nīts grūdiens vai plucinājums aiz matiem! Ir pazīstama lieta,
ka no visiem grūdieniem un kūlieniem tik nepelnītie vien
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paliek atmiņā, patiesi pelnītos aizmirst. Divas tādas reizes

audzēknei palikušas prātā.
Minētā pavasarī Krauklītenei neveicās ar kustoņiem; ne-

skatoties uz tukšo zosu būdu, kas .Kristines Amālijas skolas

ceļam upurētas, sāka krist aitas, slimot cūkas un beidzot arī

govis. Ar zālēm vien nepalika labāk, tādēļ bija pamats domāt,
ka ļauns cilvēks tādu sērgu uzbūris un ka tādēļ vajadzēja
strādāt pretim ar tādiem pašiem līdzekļiem.

Mācītāja aizlūgums baznīcā par «jaunu svētību mājas bū-

šanā» izrādījās nesekmīgs, tādēļ bija jāķeras pie spēcīgākiem

līdzekļiem. Draudzienas valsts otrā galā dzīvoja izslavētā

Saltumene, kalēja atraitne, kas bija iemantojis Saltuma

vārdu tāpēc, ka ogļu trūkuma dēļ, ko pie paša bieži vien at-

rada, kalis vairāk saltu, ne karstu, ja vien kalībnieks pats
neatnesis ogļu līdz. Viņa pretinieks atkal bijis «Karstais»,
kam ogļu nekad netrūka. Pēc šīs izslavētās Saltumenes

Krauklītene braukšus aizsūtīja pakaļ dienestmeitu. Tas bija

pašā plūdu laikā. Bet, kad nu ar tādām ārstēm pazīstamā

pusē nemēdz braukt pa lieliem ceļiem, bet vairāk pa meža

ceļiem, tad abas braucējas, piebraukušas ap pusdienu pie

Daudziņu tīruma grāvja tiltiņa, ieraudzīja, ka tiltiņa vairs

nebija. Tas bija ūdens aiznests ...? Bet nē! lūk, tiltiņa koki

visi sakrauti otrā malā. Saltumene te oda tīšu darbu, kas

padarīts viņai par spīti un ķērās stipri pie viņas ārstes goda.
Kā un kādā sakarā šis darbs noticis, to viņa vēl nevarēja
teikt, bet apņēmās to Krauklīšos izdibināt. Kad nu uzplūduša-
jam grāvim nekā nevarēja pāri tikt, tad bija jāņem līkums

ap verstīm divām trim, tā ka Saltumene daudz vēlāk, nekā

gaidīta, iebfauca Krauklīšos ar palīdzību. Krauklītene, dabū-

jusi dzirdēt par ceļa kavēkli, tūliņ sprieda: «levēns būs vainīga,;
šorīt tā bija uz Daudziņiem pēc miltiem un būs izstāstījusi

par braukšanu Daudziņu puikam, kas visu to nedarbu būs

izdarījis.» «Tā gan, mīļā, tā gan, — abi būs to kopā sagudro-
juši,» Saltumene piekrita Krauklītenei. Tālāku izmeklēšanu

un meitenes sodīšanu atlika pēc Saltumenes beigtā darba

kūtī. «Bet to tev saku, Krauklīten, ja tu sava gana meiteņa
nevari pierāt, tad ar neesi nekāda saimniece. Kamēr gāju ap
kūti, palīdzības gādādama, meitēns visu laiku smējās vien.

Vai tu domā, ka tad var palīdzēt?» Vaicāta, kādēļ smējusies,
levēns atzinās, ka nevarējusi noturēties, redzēdama, ka Sal-

tumene gājusi ap kūti un bubinājusi.
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«Saltumene» un «bubinājusi» vien jau bij vārdi, kuru dēļ

pēriens būtu pelnīts arī bez smiešanās, bet bija jāizklaušina
ar par tiltiņa izņemšanu. «Tad tu gribi liegties, ka neesi vi-

ņam nekā stāstījusi?» Krauklītene bārgi vaicā audzēknei.

«Kā tad varēju stāstīt, kad nekā nezināju, uz kurienu

Mada brauks?»

«Palūk, kāda mute!» Saltumene saka, «es gan tik ilgi ne-

ķircinātos, bet tev jau, Krauklīten, lēna daba.»

«Ej atnes žagarus!» Krauklītene pavēl.
Meitene raudādama iziet pie durvīm, raudādama apstājas

zem mežābeles un skatās lejā, upmalā, uz birztiņu, kas

augusi ne vien tādēļ, lai vasarā iepriecinātu acis, bet arī tā-

dēļ, lai sāpinātu bāra bērna sirdi ar kailajiem žagariem.
Krauklītene, nevarēdama sagaidīt meitenes drīz nākam, iet

pati lūkot, un, atradusi to zem ābeles, nolauž no tās zaru,

un — — meitenes kliedzieni atskan visā pamalē.

Celies augšā, tēvs, māmiņa,
Es pacelšu velēniņu,
Es tev teikšu raudādama,

Ko man dara sveša māte:

Sveša māte mani sūta

Pie ābeles rīkšu griezt.

Zēlām acīm bārenīte skatās uz kapsētas kalnu, kas jau no

sniega gandrīz pavisam brīvs. Bet vecais ozols te stāv tik

mēms un stīvs, kā no akmeņa cirsts. Lai ar bārene, «velēniņu

paceldama», pirkstiem kasītu kapu vaļā, — māte viņai neat-

sauktos. Jaunā sirsniņa velti izsaucas glābēja un aizstāvē-

tāja — bet neatrod tā nekur.

Vēlāk dabū zināt, ka Daudziņu Andrejs izņēmis gan til-

tiņa kokus, bet ar saimnieka vēlēšanu, kas to licis darīt, lai

uzplūdušais ūdens neaiznestu koku. Bet kas lai atņem bāre-

nei padarīto pārestību! «Tas nebij par to tiltiņu vien, bet vis-

vairāk smieklu dēļ par Saltumenes palīdzēšanu,» Krauklītene

aizbildinājās, dabūjusi dzirdēt īsto patiesību.
Bet laiks palīdzējis bārenei panest arī šo netaisnību. Kādu

vakaru priekš mājā dzīšanas meitene ganību malā dzied ar

savu skaidro balsi: «Krauklīts sēž ozolā, zelta spēles rociņā».
Saimnieks, netālu aplokā to dzirdējis, pieskrien meitenei klāt,

bargs un noskaities, žagaru rokā: «Kā tu dziedāji?» Mei-
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tene iztrūkusies atbild dziedātās dziesmas vārdus. «Nemelo,

tu dziedāji citādi ar,» saimnieks bargi uzsauc. «Vai tā tā pa-

teicība par to, ka tevi, audzinām? Tīšām dziedāji to blēņu
dziesmu, lai mūs izsmietu, kas tev esam vēl labdari,» un, ne-

klausīdamies nekādas aizbildināšanās, izkuļ meiteni. Meitene

domā, ka viss kūliens nācis tādēļ, ka nevainīgi minējusi
Krauklīša vārdu, bet Krauklītis pats zināja dziesmas iemeslu

labāk. Teika stāstīja, ka Krauklīša tēvatēvs reiz vakarā uz-

rāpies ar bļodu un dūci kaimiņa ozolā pie bitēm, gribēdams
tās slepen izkāpt, bet kaimiņš to pamanījis un nostādījis pui-
šus ar rungām zem ozola. Krauklīša ciltstēvs nav kāpis no

koka zemē, bet cauru nakti palicis augšā, gaidīdams no sa-

vas mājas palīdzības, bet, kad tā nenākusi, tad ar rīta sauli

laidies zemē, krietni pamielots ne ar medu, bet zilumiem. No

tā laika Krauklīši šīs dziesmas nevarēja ieraudzīt tāpat kā

tītars sarkanas drēbes lupatas. Un ar īsteno tekstu viņa arī

skanēja drusku savādāk. Otrā dienā kaimiņu gana zēns, da-

būjis zināt par levēna netaisnīgo sodīšanu, dziedāja šo

dziesmu, Krauklīšam pašam dzirdot, tā:

Krauklīts sēž ozolā:

Bļoda, dūcis rociņā.
Ak tai ridi, ak tai ridi,

Bļoda, dūcis rociņā.

«Nu tad tev ar, leviņ meit, saimnieks labi samaksājis par

koncerta dziedāšanu,» dienestniece Mada zobodama saka

mājā meitenei. Bet bārene savā ierastā vietā, zem mežābeles,
skatās uz vakara blāzmu, kas pārlaidusies pār ozolu kapsē-
tas kalna virsū.

Jau saulīte zemu zemu,

Māmuliņa tālu tāl.

Teku, teku, nepanāku,
Saucu, saucu, — nesasauc.

Kam sūdzēt par tādu netaisnību, kam žēloties? . ..
«Neraudi, bērniņ, neraudi, — ciet vien, ciet un paciet, —

pasaulē daudz netaisnības, un daudz netaisnības ar jāpanes,
mācies tu ar panest, bet es, es jau ar zinu, kā tas sāp, ne-

raudi, paliec mierā, — būs atkal labi, mēs jau abas esam

kopā, abas turamies kopā, tu jau neesi viena,» tā mātes

mute mierina savu bērnu un mīkstu roku glauda raudātājas
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galviņu un noslauka birstošas asaras, bet barenitei ■ tai

mātes mute nerunā, mātes roka neglauda, tai «māmuliņa tālu

tāl».

No šī laika pagājis jau gadu desmit.

Ziedu mēnesis stāv pilnā zaļumā un kuplumā. Vecais

ozols kapu kalna galā stāv vēl tikpat spēcīgs un zaļš, kā

gadiem stāvējis, bet viņš vairs nestāv tik vientuļš kā senāk,
daudz jaunu koku zaļo ap viņu, kādēļ agrākā kalpu kapsēta
sen jau iepatikusies par dusas vietu arī daudziem saimnie-

kiem un citiem turīgākiem.
Pazīstamais jaukais ezers un skaistais sils aiz viņa stāv

abi kā veci biedri, nepārvērtušies un nepārgrozījušies ne savā

izskatā, nedz dabā — viens pie otra. Bet mums pazīstamo
cilvēku dzīvē daudz kas pārgrozījies.

Tur abas Krauklīšu meitenes, Kristine Amālija un levēns,

izaugušas abas par pilnīgām jaunavām — pirmā par jaun-
kundzi, — otra par jaunu meitu. Tomēr starpība starp abām,
kā jau bijusi agrāk, palikusi arī tagad vēl, tā gājusi ar ga-
diem ne mazumā, bet vairumā, kas jau noskārstams no tam,

ka viena tikusi par jaunkundzi, bet otra palikusi tik par

meitu. • .

Kristine Amālija bija izgājusi daudz skolu, nevienā ilgi

nekavēdamās, kas, saprotams, citādi arī nebūtu iespējams.
Nebija spējis viņas labpatikšanas iemantot ne Jaunbrālis, nedz

draudzes skolotājs, kam tūliņ bija nākusi kārta jau otra ru-

denī, — bet lauku skolas jau allaž prastas smalku ļaužu bēr-

niem — tādēļ pilsēta bija vienīgā vieta, kur turpināt un no-

beigt Kristines Amālijas izglītību. Kurā skolā un kā Kristine

Amālija mācījusies, par to trūka īsti skaidru ziņu, dzirdēja,
ka viņa gājusi skolā pie kādas «preilenes» un vēlāk, izglī-
tībai uzlikdama vaiņagu, bijusi šūt mācīties pie kādas «cie-

nīgmātes». Gan daži zināja teikt, ka" tāda vārna pērta, tāda

nepērta — tāda aizgājusi, tāda atnākusi — bet tā jau varēja
būt tik ļaunprātības valoda. Jo, kas Kristini Amāliju tagad

uzskatīja, tam bij jāsaka, ka viņa bija gan mācījusies un mā-

cēja ar — ģērbties; un, kas tik vīžāja pamest acis uz Kristi-

nes Amālijas grezno platmali — augstu kā Bābeles torni, —
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tam bij jāatzīst, ka Kristine Amālija ir gan «izglītota jaun-
kundze».

levēns —? par to runāsim vēlāk.

Jaunbrālis, — tas, kaut gan palicis vecāks par gadu des-

mit — tomēr vēl bija tāds pats jauno draugs kā senāk. Teāt-

rus un viesīgus vakarus viņš mūža dien ieskatīja «par sva-

rīgākiem attīstības un izglītības veicinātājiem», tā ka viņš
savu pūliņu dēļ šai laukā ar pilnu tiesību varēja liecināt, ka

no tā laika, kamēr viņš Draudzienā atnācis, aususi šai

valstī pavisam jauna gaisma un ka draudzienieši «attīstības

un viesīgas sadzīves ziņā citiem apkārtējiem pagastiem aiz-

steigušies tāļu priekšā». Tas viņam gandrīz no katra tā ap-

gabala laikrakstu korespondenta tika apgalvots, un tam viņš
ar ticēja un uz tā palaidās. Ar skolu viņam veicās tāpat
labi — sūdzēt jau nekā nesūdzēja — tik vien šur tur dažs

no vecākiem vīriem iekurnējās, ka skolā neesot visai nopietna
darba un ka ar tām «viesībām un dejām» vīram drusku, ne-

daudz — iepatikusies arī glāzīte. Bet paies vēl gadu desmit,
un viņš to būs pilnīgi izlabojis, ko viņam tagad klusu

pārmet. Un var jau viņš to izlabot vēl agrāk, ja tik gadās

kāds, kas viņam to pasaka — paša ausīs, draugu jau vi-

ņam netrūkst, kas to drīkstētu.

Vecvēveris — tas nākošu rudeni savu vietu grib atstāt

jaunam skolotājam — aiz vecuma nespēka. Viņam pa šo

laiku gan bijis jāpanes daudz grūtumu un pārestības no

valsts puses, bet pēdējā laikā viņam tak radušies valstī klusi

draugi — varbūt tie paši, kuriem Jaunbrālim kas ko pār-
mest, — to dēļ valstī radušās par Vecvēveri pavisam citas

domas: labi apskatot, Vecvēveris nemaz neesot paļājams, lūk,
cik uzcītīgi viņš stāvot pie sava darba.

Saulīte, kas pret vakaru vecajam vīram likās apmākusies,

tagad rietot izbrien no mākoņiem un apgaismo viņa ceļu,
dienai beidzoties. Ja vēl ilgāk dievs viņam būtu vēlējis spēku
un laiku, viņš pats savām acīm redzētu, ka viņa darba augļi
kā brieduši āboli kristu viņam klēpī, — bet to jau redzēs

pakaļ palikušie, tā labākā daļa, tā īstenā darbu atzīšana nāks

tad, kad Vecvēveris atdusēsies no sava darba zem zaļajām
velēnām. Viņa kapam netrūks nevīstoša vaiņaga.

Zēns, Andrejs Bāģis, par ko Vecvēveris tā rūpējās un

pūlējās, lai nabaga puika iemantotu vairāk zināšanu, tagad

zaļoksnis jauneklis. Viņš labi iestrādājies namdara darbā un
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uzcēlis dažiem saimniekiem krietnus ērbeģus, ar ko ticis ari

plašāk pazīstams. Ar Vecvēvera gādāšanu viņam uzticēta

pirmā lielākā būve — Draudzienas jaunceļamais pagasta

nams, kas rudenī būs pilnīgi gatavs. Būvi saņemot, Bāģim
trūka vajadzīgā zaloga, vislielais, ja viņš spēja no sava iekrā-

juma kādus pāra simtus iemaksāt. Bet Vecvēveris saskubi-

nāja savus un jaunā Bāģa draugus, lai tie galvotu katrs

kādu daļu no trūkstošās sumas ar savu mantību — un tā

Bāģim pagastnama būve tika rokā. Līdz šim visi mierā ar

krietnu un stipru darbu — jācerē, ka viņam ceļš vaļā uz ci-

tiem tam līdzīgiem un lielākiem darbiem.

Jā, bet kas tad nu ar mūsu levēnu? To bijām gandrīz vai

piemirsuši, bet viņa jau ieradusi dažu labu reizi stāvēt pē-

dējā galā, tādēļ neņems šoreiz mums arī to ļaunā. Par levēnu

viņu ar vairs nesauc. No toreizējā levēna izaugusi gluži krietna

un pilnīga leva, — pieaugusi jauna meita. Aplūkosim viņu tu-
vāk! No sejas viņu var saukt par skaistu — bet kā lai skaistumu

izstāsta? Pietiks, kad teikšu, ka šis dabas dotais pūrs va-

rēja atsvērt citu mantu trūkumu, neskatoties nemaz uz prāta
un sirds pūru, kas bārenei bija par iekšķīgu rotu. Ar saviem

tumšajiem matiem un acīm un jaunības pilnīgumu, un sārtumu

sejā viņa Kristini Amāliju kā ēnot apēnoja. No iesākuma Krauk-
lītenei gan tāds levas pārākums izskatā dūrās kā skabarga

acīs, bet viņa ar laiku sāka par to domāt rāmāk. Viņa lū-

koja, kā jau zinām, atsvērt šo trūkumu pie Kristines Amā-

lijas ar drēbēm, uz ko vēlākā laikā īpaši lika lielu svaru, un

tad viņa apmierinājās arī ar to, ka Kristine Amālija man-

tos labu pūru un Krauklīšu ciemu — bet leva — pelnu-
rušķe — nekā. Mātesmeitai pret audžumeitu bija tāds pats
stāvoklis kā pelnurušķei pasaciņā pret mātesmeitām, — bez

tam vēl levai trūka brīnumrieksta, kura čaumalā apslēpts
greznais apģērbs, ar ko rādīties ķēniņa pilī. Viņas pūrs bija
gandrīz arī tikpat liels, ka to varētu ielikt rieksta čaumalā,
ja skatās uz pūra lielumu un smagumu — kas vecos un

arī vēl tagadējos laikos bijusi un ir jo svarīga lieta. Ja leva

kādreiz runāja par vairāk algas, tad Krauklītene atteica:

«Tas jau audžumeitām kā likts, pieņem svešu bērnu, izaudzē

lielu un atdod atkal svešiem rokā. Tā tā pateicība. Un, ja
tad ko dodi, tad dzirdi arvienu: maz, maz. To, ka tu audzēkni

izvilki no grūtuma, to neviens vairs nepiemin.» levai bij jā-
paliek mierā ar tik, cik deva, ja negribēja rādīties nepatei-
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cīga un aiziet no audžumātes. Bet viņai par to bija cita

rota — un brīnums, kā viņa Krauklīšos aiz tik daudz naida

un skaudības spējusi to paglabāt un vairot — paturēt savu

sirdi labu un panesīgu.
Tomēr Krauklītene, kā audžumāte, gribēja apgādāt savu

audzēkni arī laicīgā ziņā — zināms, pa savam paradumam.

Viņa levu gribēja izprecināt. Precinieks bija viņai klusām jau
zināms — tas bija Lūsīšu mātes dēls, tagadējais Lūsīšu saim-

nieks. Laba, zināms daudz par viņu nerunāja, viņu teica plē-

sēju un rāvēju un čukstēja arī par to, ka viņš, lai gan vēl

jauns, tomēr jau pāra reizes pie tiesām «noskaitījis aplam pā-

tarus», bet Krauklītene domāja: «Labi, ka vēl tukšam mei-

tēnam sagādāju tādu laimi, kad ir cilvēks, kas ņem.»

Bet, kad Krauklītene, levai par to bildusi, dabūja dzir-

dēt, ka leva no tā negribot ne zināt, tad viņa nevarēja no-

brīnoties par tādu nesaprašanu. «Ko tad esi prātā ieņēmusi,
vai tad laikam gaidi, kamēr nāks kāds lielskungs? Nesagai-
dīsi, piemini! Vēlāk ka nepaliek savas lepnības žēl! Lūk, ir cil-

vēks, kas tev, bāra bērnam, rāda labu sirdi!» Krauklītene pū-
lējās audzēkni pierunāt.

«Bet, kad viņš tik labs, kādēļ viņš nevar ņemt jūsu meitu?»

leva atbild.

«Vai tu ar Kristīni Amāliju vienā rindā gribi stāties?»

Krauklītene saka dusmīga. «Necerē vēja, — apdomā, ka kal-

pone vien esi! Ka lepnības dēļ tik nav tev jāraud —

piemini!»
Krauklītene beidz sarunu, bet aiziedama nosaka: «Vai tā

nu pirmā reize, kad manu labo sirdi min kājām?»
Ir jauka svētdiena ziedu mēneša beigās. Krauklīšos gaida

ciemiņu, — un kas gan ciemiņiem ar kait neiet ciemā tik

jaukā dienā? Lai aizbildinās nenācējs ar ko gribēdams, bet

ar sliktu laiku viņš šodien nedrīkst aizbildināties. Kas tas par

ciemiņu, kura saņemšanas dēļ šodien Krauklīšos tā tekā un

skrien?

Visvairāk galvas lauza ap šo jautājumu Krauklīšu saime,
bet pilnīgas atbildes nedabū cits neviens kā tik dienestniece

Kača, vairs ne visai jauna vecmeita. Viņai nekas nepaliek ap-

slēpts, kas atgadās Krauklīšu familijā, jo viņa Kristines Amā-

lijas vistuvākā un vismīļākā draudzene.

Kača izzin, ka uzlūgtais viesis jaunā valsts nama būvē-

tājs Bāģis un ka Krauklītis to ieaicinājis pie sevis šosvēt-
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dien tādēļ, lai aprunātos par jauna ērbeģa būvi, ko nodo-

mājis celt vecā vietā. Tā bija uzlūguma atklātā puse, bet

Kača izzināja arī viņa aizklāto, paslēpto daļu: Bāģis būtu

Krauklīšiem arī patīkams kā precinieks Kristinei Amālijai.
Ne mazāk patīkams kā vecajiem Bāģis būtu arī pašai

Kristinei Amālijai, jo to jau Kača zināja vislabāk. Līdz šim

tai vēl neviens precinieks nebij rādījies, un kas gan varēja
galvot, vai tik drīz arī vēl kāds rādās? Tādēļ bija jāsāk pa-

šiem drusku manīties, jo ari paruna saka: kungi labi —■ tik

pašam jāmanās. Un vai tad nevajag arī diezgan manīties,

kamēr meitai sadabū labu precinieku? Mātei un meitai gan

Bāģis neizlikās kā tas īstais, kas piederētos «tik smalki sko-

lotai», bet, kad nu pats tēvs viņu bija iecienījis par preci-

nieku, kas varētu gan derēt ne tikvien meitai, bet arī uz-

būvējamai mājai, tad māte ar meitu arī nekā daudz nepre-

tojās un gādāja tik par to, lai viņu pa godam uzņemtu.
Un Bāģis? Tas jau saņemtu tādu laimi abām rokām, ja

tik vien tam kaut ar acīm pamirkštu! Nācējs būtu uzreiz!

«Kristinei Amālijai šodien nāks precinieks,» Kača saka

uz levu.

«Ir jau ar laiks, lai nāk vien,» leva atteic.

«Bet vai zini ar, kas tas būs?»

«Kas man jāzin, man jau viņš nenāks!»

«Zināms, ka tev ne, — bet mini: kas tas būs?»

«Kā to lai zinu? kad jau nāks, tad redzēs.»

«Tas būs tavs agrākais pazīstams — Daudziņu Andrejs,
būvmeisters.»

leva neatbild nekā. Bet Kača skatās ar ļaunu prieku levas

sejā, kas uzreiz palikusi bāla. «A-a! koda gan! ...
Tad tur,

putniņ, tev ligzdiņa, bet nu tā būs mūsu!» Tā Kača nodomā

pie sevis un tad, priecādamās par savu atradumu, steidzas

pie Kristines Amālijas tai to pastāstīt.
leva ieiet klētiņā un tad kā satriekta atkrīt krēslā pie lo-

dziņa. Acis viņai kā bez domu skatās uz ezeru un salu, par

kuras zaļajiem kokiem slīd palaunaga saules spožie stari.

Bet levai ezers un sala rādās kā miglā, viņai šķiet, ka ir

nakts, tāda pati kā tā, kad viņa pirmoreiz ienāca Krauklīšos.

Viss ir tumšs, tik ausīs vien rūc kā pērkons, un brīžiem spožs
zibens pāršaujas pār ezeru un salu, apgaismodams visu ka

Saules gaismā. Viss tagad atkal gaišs kā dienā, ezers zib zi-

bēdams, — bet tad leva aiztur acis un ausis, lai nedzirdētu
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bargā spēriena, kas nāks pēc tik gaiša zibeņa... Kur

iesperts? Tepat tuvumā. levai liekas, ka viņai locekļi zibeņa

ķerti, tie satriekti un gurdeni.
Brīdi viņa sēd, kā nekā nejuzdama.
Viņa neredz, ka pavakarē vēl atnāk gaidītais ciemiņš, aiz-

bildinādamies ar citām steidzamākām darīšanām, neredz, cik

laipni abi vecie viņu saņem un apsveic, neredz, cik «modīgi»

Kristine Amālija paklanās ... ciemiņš jau nav nācis viņai.
Bet pamazām viņa atžirgst. Kādēļ gan šī ziņa viņai tik ļoti
ķērusies pie sirds?

Gani sadzinuši. Viņa iziet no klētiņas apdarīt vakara

darbu, sargādamās, ka tās no istabas nepamanītu. Kādēļ?

Viņai tagad gribas būt vientulei.

Vientulības meklēdama, viņa pēc padarītas gaitas aiziet

savā vecā, ierastā vietā, nosēzdamās uz akmiņa zem vecās

mežābeles, kas tagad, baltu ziedu pilna, izskatās gluži kā no-

sarmojusi.
Saule jau norietējusi, bet vakarblāzmas dziestošais atspī-

dums kavējas kapu kalna galā, kā arī uz rāmā ezera, kas

pamazām jau sāk tīties miglā.
Acu nenovērsdama, leva skatās uz kapsētu, kā kad tajā

patlaban būtu šķīrusies no dārga aizgājēja — viņa skatās

uz ezeru, kā kad tā dzelmē būtu nogrimis kaut kas mīļš, sirdī

klusām auklēts, bet tagad pazudis uz mūžu, — pazudis un

nogrimis tāpat kā vecā baznīca ezera malā, par ko teika

stāsta, kas agrāk tur stāvējusi, bet tad piepeši nogrimusi di-

benā, no kurienes tagad tik ap pusnakti izkāpj ezervirsū

rāmi mīlīgas zvana skaņas kā agrāko laimīgāku laiku at-

balss ... leva tikpat klusām nogremdējusi te arī savu cerību,
no kuras tik vairs blāzma atspīd uz ezera kā piemiņa no ag-
rākā spožuma.

Bet kāda tiesība bija viņai cerēt — cerēt to, no kā nu-

pat šķīrusies? Viņa pati sevi tādēļ apsūdz un negrib vairs

par to ne domāt. Bet kā ar varu viņai uzmācas bērnu dienu

atmiņas, kur tai Andrejs bijis vienīgais draugs un biedris, —

viņa piemin Andreja māti, kas viņu tās pašas retās reizes,
kad izdevās pie viņas aiziet, uzņēmusi kā meitu, mielojusi
no savas bļodiņas, teikdama mīļu vārdu, apglaudīdama bāra

bērna galviņu . .. Vēlāk, kad abi nāca jaunekļu kārtā un sāka

viens otra kā bēgt un kaunēties, Andrejs tomēr nerādījās
viņai kā svešinieks. — Un tagad? Sirds viņai sažņaudzās, par
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to domājot! Kaut nebūtu vairs rīta, bet tikai krēsla un nakts

kā tagad! Cik tukša dzīve parādās, jau pašā jaunībā, bez

gaismas, bez cerības — cik vientuļa! Kas panesīs grūto dienu

nastu?! Tas jaukākais un mīļākais, kas sirdī glabāts kā svē-

tums, tas jāpazaudē un jāaprok, lai neviena acs to neredzētu.

Kā rudens nācis par viņas sirdi, — visur, kur skaties: kails

un auksts un vientuļš — sirds piepeši palikusi veca — un

tomēr tā pašā jaunībā ..
.

Cik vientuļš viss! Kam stāstīt sa-

vas sāpes, kā priekšā atvieglot viņas? Sirds no jauna viņai
iedrebas, — rokas kā žņaugtin apžņaudzas ap mežābeles

vidu, bārene spiež nedzīvo koku pie sirds, un lūpas čukst:

«Māt, māt, cik man grūt, — kā man sāp sirds!» Un, it kā

silta dzīvības straume no karstās sirds būtu ieplūdusi ne-

dzīvajā kokā, mežābele loka pār bārenes galvu savus ziedu

pilnos, baltos zarus un birdina klusām baltas ziedu pērslas
kā mīļus mātes mutes vārdus uz bārenes galvas. Bārenei sirds

paliek vieglāka, viņa sāk raudāt, raudāt gauži un nevaldāmi.

Bet ābele birdina joprojām savus ziedus uz raudātājas gal-
vas un saka: «Raudi vien, meit, izraudies, asaras atvieglo
sirdi —■ raudi vien, kamēr izraudies.»

Pie ābeles piespiedosi
Kā pie savas māmuļiņas;
Birst ābelei balti ziedi,
Birst man gaužas asaras.

Izraudājusies leva jūt sirdi vieglāku, viņai liekas pirmī-

tējās sāpes kā sen pārciestas, gandrīz aizmirstas, kā tālumā

atstātas. Viņa sāk mierīgāk domāt par Andreju un sevi un

sirdī vēlē viņam labāku sievu nekā Kristini Amāliju, — un

skatās atkal uz ezeru, kur baznīca nogrimusi un kur drīz ap

pusnakti jāatskan dobjajam zvanam, un uz kapsētu, kur ve-

cais ozols tumšs un melns pacēlies kā milzis.

Patlaban viņa grib celties un iet augšā, kad dzird soļus
tuvumā un ierauga sev priekšā — Andreju.

«Kam nu mani tā izsmejat, ko es jums vainas darījusi?»
leva teic Andrejam, un balss viņai iedrebas.

«Dievs sarg, lev, kā es tevi izsmietu, to saku no visas

patiesības,» Andrejs atbild nopietni.
«Bet to pašu patiesību jūs nupat teicāt arī augšā Kris-

tinei Amal — ?»
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Andreja smiekli pārtrauc īevas beidzamo vārdu.

«Kristinei Amālijai? Vai tiešām tu mani turi par
tik aklu?»

leva kā šaubīdamās skatās Andrejam acis, viņai šķiet,
ka tās tak laikam melu nerunā, viņa skatās Andreja vīrišķā
sejā un viņa zaļokšņa augumā, kas rāda spēku un drosmi, kam

tiešām bail nav grūtuma, — viņai liekas šī vīra sānos diez-

gan aizvēja un atspaida, te liekas viņai īstā dzimtene, sen

nejustā tēva un mātes sirds... Viņa vairs neturas pretim
Andreja rokai, jo jūt, ka tā ir vīra roka, kas spēs viņu vadīt

caur dzīvi... Viņa atļaujas šai rokai pilnīgi, uzticēdamās un

zinādama to, ka tur, kur šī roka nespēs palīdzēt, palīdzēs cita,
spēcīgāka — dieva tēva roka, kā tā jau līdz šim palīdzē-
jusi — un vadījusi . . .

Nogrimusī baznīca liekas tagad ap pusnakti atkal izcē-

lusies ezera malā, jo viņas zvans tagad skan tālu klusajā
naktī, iezvanīdams jauku, laimīgu ziedoņa svētrītu ...

Mans viesis bija beidzis stāstīt un tagad klusu ciezdams,
kā atpūzdamies no stāstīšanas, skatījās domīgi krāsnī, kur

pēdējās ogles jau bija izgailējušas.
Es arī viņa netraucēju.
Tik pēc brīža viņš griezās pret mani, runādams:

«Jūs mani atvainosiet, ka varbūt mazāk dzirdējāt nekā

sagaidījāt. Bet tā jau mana vaina, ne tautas dziesmu. Kam
labāk veiktos uzķert un savienot tautas dziesmās uzglabātos
tēlus, tam stāsts arī iznāktu labāks un pilnīgāks nekā man,

jo es tik paklausīju jūsu uzaicinājumam un stāstīju tā, kā

mācēju, tas ir, tā, kādā sakarā man šīs pāra dziesmiņas iešā-

vās prātā.»
«Bet ar tautas dziesmu vien jūs neiztikāt,» — viņam at-

bildēju, —■ «īstenā dzīve pati jums stipri vien bija jāņem
palīgā.»

«Saprotams, ka bez tās nemaz tāds stāsts nav domājams,»
mans viesis man atbildēja.

«Tad jau,» es runāju tālāk, «tautas dziesma devusi tik

to dvēseli, bet īstenā dzīve — miesu.»

«Tā ir,» mans viesis atsaucās, un ar to arī beidzās mūsu

saruna.

Mēs šķīrāmies.



Arā izgājis viesi pavadīt, redzēju, ka laiks bija noskaid-

rojies. Mēness spoži spīdēja, rādīdams dārzā pilnās ābeles,
kam zari nolīkuši no gataviem, briedušiem āboliem. No dārza

puses pūta dzestra rudens vēsma, bet man viņa likās kā

ziedu smaržas pilna, kad ābeles pilnos ziedos, kad mežābele

kā nosarmojusi aiz ziediem
...

1890.
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NO MAZĀM DIENĀM

"pastāvies vien, Spricīt, tur, kalniņa galā, kamēr es te,

lejā, pļaviņā paplūkšu zāļu. Bet, ja kāds nāk no kalna

puses, tad pakliedz vien man drusku, gan es tad zināšu.»

«Gan, gan māt!» Spricītis atteic.

«Bet tā ka tu neiemiedz vien!» māte piekodina.

«Neiemigšu vis,» puisēns atbild.

Kamēr puisēns, nepilnus septiņus gadus vecs, nostādīts

pakalna galā uz vakts, tamēr māte dūšīgi vien plūc, ko tik

nagi nes, pa otrējo pļavu, nebēdādama ne par aizkrustojuma

žagariem, ne par to, ka otrējo saimnieks jau reiz to palaidis
bez ķīlāšanas.

Vēl agri no rīta, kaut gan ne priekš mātes — plūcējas,
tomēr priekš dēlēna — sarga, jo tādam jau ap pulksten se-

šiem miegs maigu maigais.
Saule, kā jau vasaras tuvumā, pakāpusi labi augstu pie

debesīm. Cīruli dzied pa augšu, cielaviņas, pelēkās un dzel-

tenās, lēkā cēli un viegli kā dancotājas zaļumballē pa grāvī-
šiem un ežmaļiem pēc cīruļu jautrās mūzikas, ka prieks ska-

tīties. Zaļajā pļavā jau iejaukts gundegu un sviesteņu
dzeltenums, kam klāt krāsojies sveķeņu un jāņeglīšu sarka-

nums un zvārguļu brūnums, — viņa tagad līdzināma skaistai

daudz krāsu sedzenei, kur tomēr visas daždažādās krāsas

viena pret otru stāv ļoti labā saskaņā. Rasas pilītes kā zīļu



374

virknes pārpārim bagāti ieaustas sedzenes puķainumos, viss

tik mirdz un laistās vien! Pāri pār tuvējo birzi, kur bērzu gai-
šais zaļums pajautrinājis egļu drūmo, tumšo krāsu, lidinās

cēlos riņķos augstu augstu liels vanags, — reti reti tik viņš
pakustina spārnu galus vai iezveļas drusku ieslīpi, tad atkal

peld kā peldētājs uz lielības rāmi pa zilajiem gaisa viļņiem.

Viņš pats liekas kā bez dzīvības, rādās tik, it kā spirgtā rīta

vēsmiņa, lēni pūzdama, būtu tā, kas viņu griež tādos lielos,

lepnos riņķos. Puisēna acs vērīgi skatās visā šai rīta jau-
kumā, — gausāk, arvienu gausāk viņš iekož mātes iedotajā
maizes gabaliņā, jo ir jau ļoti patīkami tā arvien skatīties un

tik skatīties. Tuvumā viņam lēkā pelēkā cielaviņa, jocīgi savu

asti mētādama, kamenīte sūc no tikko uzziedējušās āboliņa

galviņas, un tauriņš brūniem spārnu ielokiem aiztiek kā ne-

rātnis te vienu puķīti, te otru, un, kamēr šās apskatās, kas tas

tāds par nebēdnieku ir, — jau viņš projām pie trešās, cetur-

tās un tā tālāk; — šo joku viņš neapnīkst dzīt cauru dienu.

Klusos, neizprotamos vārdos dieva pasaules jaukums runā uz

puisēna sirdi un prātu. Saulīte silda tik mīlīgi, ka puisēns

sajūt visos locekļos patīkamu nogurumu, miegs lēniem soļiem
grib viņam tuvoties . ..

«Vai dieviņ, nupat razbainieks mani nobeigs, razbainieks

nobeigs, glābiet, glābiet!» tā puisēnu iztraucē mātes kliedziens

no pļavas lejā. Izbijies puisēns skatās, kā pļavmalā otrējo
saimnieks grib ar varu atņemt mātei zāļu deķi par ķīlām, bet

māte tam turas pretī, no visa spēka kliegdama, ķērkdama:
«Nupat gals klāt, nupat gals klāt!» Tomēr saimnieks neatlai-

žas no deķa, tādēļ puisēna māte tam ar vienu roku ķeras
bārdā, tā ka nu saimnieka reize kliegt, ja patīk. Bet šis, spē-
cīgāks būdams, atsvabinās no sievietes, to pagrūzdams pie

zemes, un pats aiziet ar noķīlāto deķi uz mājas pusi — klu-

sajā rītā sacēlies liels troksnis: sieviete pļavā lād un ķērc,

puisēns kalngalā raud un gaudo kā kuļams.
«Tu suns, tu plēsoņa!» tā puisēna māte lād saimnieku no

pakaļas, «tu mani grūst, sievieša cilvēku, gan es tevi pamā-
cīšu, vai tev tā brīv. Tu izbiedē manu bērnu, skat, kā tas aiz

bailēm sastindzis, ka nevar ne no vielas pakustēt.»

«Spricēns» (kā mājā viņu sauca), redzēdams, ka saim-

nieks tam aiziet garām, nekā nedarījis, paliek mierīgāks no

raudāšanas. Bet nu uznāk māte kalniņā un ņem puiku nagos:

«Ak tu nolādēts, tu draņķis, vai tā tu uzskatīji?! Vai tev ne-
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bija acu pierē? Pag, gan es tev rādīšu!» Un nu māte puisēnu
buksnī un dauza, ka labāk nav uzskatījis, ka aizmirsis savu

sarga pienākumu.
Spricēns no jauna pūš vaļā ar raudāšanu.

«Bet tā ka tu visiem stāsti, ka otrējo saimnieks tevi plēsa
aiz matiem un ka tev no tā sāp galva, un ka mani grūstīja'
un dauzīja, — tad redzēsim, ko tad viņš dabūs,» tā māte pa-
māca dēlēnu.

Puisēns apņemas paklausīt. Māte ved, pati grūti vaidē-

dama un stenēdama, šņukstošo bērnu uz māju.
Viņa no otrējo saimnieka briesmīgi sasista un sagrūstīta.

Ap brokastlaiku māte ar dēlēnu atnāk mājā tik vāja un ne-

spēcīga, ka nespēj ne runāt. «Vai dieviņ, vai dieviņ, vai, vai,
vai!» viņa, uz savas klētiņas kāptuvēm atmetusies, spēj vairs

tikai vaidēt, — ja pat vairs ne to lāgā, jo kailā dzīvība tikko

vēl atstāta kaulos; bez maza, bez maza arī to «razbainieks»

būtu atņēmis. Puisēns, klusām šņukstēdams, piebiedrojas mā-

tes vaidēšanai. Viss nupat notikušais gadījums viņam izrādās

kā neatminama mīkla. Tik to viņš nojēdz, ka te vajadzēja būt

notikušam kaut kam briesmīgam, kādēļ viņa māti tā grūstīja.
Vai tas bij tik to zāļu dēļ? Puisēna mīkstajā sirdī kā vaskā

iespiežas šā notikuma baiļu iespaidi, tie paliek neizdzēšami

uz visu mūžu. Otrējo saimnieks tagad arī viņa ienaidnieks,

jo tā dēļ vien bij jācieš viņa mātei un viņam pašam mātes

dotie grūdieni un plēsieni.
Pamazām māj nieki, brokastu paēduši, iznāk viens pēc

otra ārā no istabas un paliek visi stāvot pie kalpu klētiņas,
kur redz māti ar dēlu vaidam un šņukstam. «Kas tev, Až, no-

ticis?» saimniece jautā Spricēna mātei.

«Vai dieviņ, vai, vai!» Aža cita nekā nespēj atbildēt un

taisās ģībt.
«Veci, veci, met ēšanai mieru!» kalpone sauc iekšā pa is-

tabas durvīm, «nāc šurp ārā, tava mātīte nupat taisās ģībt.»
Vecais, Spricēna tēvs, ne pīpes neuztaisījis, metas ārā pa

durvīm pie ģībstošās sievas, kas, kaut gan ģībšanā vēl ne-

iemanījusies, tomēr mēģina šo lietu izdarīt tik dabiski, cik

vien spēj.
«Ūdens, ūdens!» tikko dzirdamā balsī Aža vēl sauc, tad

paģībst pavisam. Kamēr vecis aizkūļājas uz aku pēc ūdens,

tamēr Aža guļ, gandrīz ne elpas nevilkdama. Pamazām, pa-
mazām tik no auksta ūdens dzīvība, kas nupat kā gribējusi
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šķirties no Ažas, apdomājas un atgriežas atpakaļ savā agrākā

nespēcīgajā mājoklī, domādama vēl pamēģināt te mist kādu

gadiņu, kā jau mitusi. Pusdzīvu Ažu ar bērnu iegulda klētiņā

gultā. Neviens no mājniekiem, pat ne vecis, Ažas laulāts

draugs, nedabū zināt, kas mātei ar bērnu noticis, jo abi kā

bez valodas.

«Bet tā kā tu guli visu šo dienu par slimu, jo tu jau esi

sabijies,» māte piekodina Spricēnam, tiklīdz ko klētiņas dur-

vis aiz abiem aizvērušās. «Vai saproti?»
«Saprotu!» puisēns atbild, bīdamies no mātes dūrēm.

Vecis, Spricēna tēvs, aiziet izbrīnējies pie sava darba, viņš

nevar izprast, kas Ažai šorīt gadījies. Bet cerēt viņš cerē

stipri, ka šī vājība Ažai uz pāriešanu, jo nav jau tāds gadī-

jums pirmoreiz.
Kamēr vājnieki guļ un vecis pie darba, tikām par visiem

trim bildīsim kādu vārdu, jo laiks priekš tam tagad visizde-

vīgākais.

Spricēna tēvs, vecais Briežu Miķelis, bija precējies jau
otru lāgu. Aža bij viņa otrā sieva un mazais Spricēns otrās

laulības dēls. No pirmās laulības viņam bij divi pieauguši
dēli Gusts un Juris, no kuriem vecākais — Gusts, jau bij ap-

precējies tad, kad māte, vecā Brieža pirmā sieva, vēl nebij
mirusi. Nu gan būtu jādomā, ka vecajam Briedim nebūtu ne-

kāda vaiadzība vairs precēties otru lāgu, bet vecajam pašam
bij citādas domas. «Vai vedekla mani tā apkops kā paša
sieva? Un vai tad es vēl kāds vecais, — vēl pats savu galvu
turu augšā!» Tā vecais Miķelis atbildēja tiem, kas gribēja

viņam precību domas izrunāt. Saprotams, ka viņš palika pie
sava nodoma un apņēma Ažu, jau labi pavecīgu meitu, par
sievu, pats stāvēdams «sestā desmitā».

Nebūs nevienam sveša lieta, kā vecs atraitnis dodas lau-

lībā ar vecmeitu. Laulība te nav mīlestības lieta, bet dalīb-

nieku veikals, kur vecis ar vecmeitu noslēdz derību, vienoju-
šies par iepriekš noguldāmo kapitālu — darba spējību, — da-

līt peļņu un skādi uz pusēm. Pa lielākai daļai gan vecis no

savas puses nogulda veikalā mazāk kapitāla, viņš jau vienādi

vecāks par savu izredzēto, viņš ar mazāk pelna un drīz jau
tuvu tiem gadiem, kur atlaiž galvasnaudu, — viņš klusām,
sevī smīnēdams, domājas būt tas gudrinieks, kas otru — sie-

višķo — pusi vairāk vai mazāk piemānījis, un nu izrāda tādu

pašu prieku, kā kad peļu izgrauztu teļādu žīdam būtu pārde-
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vis par veselu, — bet arī sieviete nav nemierā ar noslēgto lī-

gumu. Velti izcerējusies un izgaidījusies savā mūžā uz preci-
niekiem, jaunākiem, spēcīgākiem un labākiem, viņa ir mierā

arī ar šo, laimes mātes piešķirto, kas pieklauvējis vēl pie dur-

vīm ap to laiku, kad ciemiņa vairs neviens negaida, kad gai-
dītāja pati taisās jau iet pie miera, bet nu tomēr priecājas, ka

gaidījums nav bijis veltīgs. Viņu vilina sen kārotais sievas

gods un vaļīgā vājinieces dzīve.

Nav arī sveša lieta tā, kā tāds atraitnis — vecis — izrāda

precinieka lomu, kas jauneklim tik piederīga, bet pie at-

raitņa — veča iznāk gandrīz arvien daudz vai maz jocīga.
Tāds vecis, precību domas uzņēmis, nodzen rūpīgi bārdu, iz-

taisīdamies tā gadu desmit jaunāks — jo vecums jau tas vie-

nīgais, kas var būt par kavēkli — sper stingrākus, cēlākus

soļus, iemetis šņabi, apgriežas arī uz papēža, palielīdamies

pat pret jaunpuišiem ar savu spirgtumu un veiklumu, paceļ

galvu augstāk, bieži vien pasmaida, — jo smaidi jau taisa

jaunāku, — un, paskaties tik, sieva viņam rokā, dažreiz pat

gadu divdesmit veca, kur pats jau pie sešdesmitiem! Ja vecis

tik vēl var nopelnīt gana lonu vai arī, vismazais, pats sev

tabaku, tad cerības vēl diezgan tikt pie sievas. Pie mācītāja

par pātariem arī nav liela bēda, jo var jau aizbildināties ar

«veco galvu» un ar «tumšām acīm», ja liek lasīt, — visa rak-

stu zināšana piekrīt te vienīgi brūtei; veča galva no tām lie-

tām svabada. Gan šāda dzīves derība reizām izirst jau pēc
gada, bet tas tik retums, pa lielākai daļai viņu tura uzticīgi,
jo kopīgs labums, savstarpīga palīdzēšanās un visvairāk

bērni, ir tās saites, kas satur abus kopā. Bet nu jau nogrie-
zāmies par daudz no ceļa!

Gandrīz uz tādu pašu modi arī vecais Briežu Miķelis bij
ticis pie savas Ažas.

Aža, kā jau dzirdējām, bij labi vecīga meita, labo īpašību

viņai nebija visai daudz, bet slikto tik daudz, ka ar tām va-

rēja izpildīt labajo robu, tātad īpašību skaits vienādi bij pilns.
No Ažas sliktajām īpašībām dzirdēja minam viņas niknumu

un īpaši «lielo muti», tā ka runīgās mutes dēļ Ažas neviens

nevarēja aizrunāt. Ja viņai radās vajadzība lamāt vai lādēt,
tad viņas vārdu krājums šai ziņā bij itin bagāts, ka tas viens

pats par sevi jau varētu saukties par mazu vārdnīcu. Ko Aža

reiz ar šā krājuma vārdiem pagodināja, tas visu nevarēja ne

paturēt, ne atminēt, tik bagātīgi viņa deva. Ar uzcītību pie
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lielmutēm mēdz būt arvienu tā, ka darbu tik daudz mazāk,
cik vārdu vairāk; bet šai ziņā Aža bij liekama vidus mērā,

un, kur jau pašai īsti netikās «kustēt», tur saimnieks «pa-

dzina», jo ir jau zināma lieta, ka saimnieki mazāk «rīko» vai

«sūta» pie darba nekā «dzen».

Tātad vecā Brieža precībās nāciens pie Ažas bij uz pirmās
reizes sekmīgs. Zināms, ka Aža jau tūliņ no pirmā gala sāka

dzīvot pati uz vaļas, tikai Miķelis gāja pie darba. Šis bija vēl

diezgan derīgs pie darba, tādēļ arvien vēl derējās par gada

puisi, Ažai bij jāpalīdz tik pa darba laiku un jāiet kādas ganu
dienas. Kamēr vecis vēl tā spēja, tamēr gāja vēl puslīdz labi,
bet sliktāki sāka iet, kad vājo acu un arī vecuma nespēka dēļ
vairs tā nespēja ... Bet par to vēlāk!

Tagad aplūkosim vājniekus klētiņā!

Spricēns, miegu un rītā dabūtās bailes izgulējis, piecēlās
un pavēra klētiņas durvis vaļā. Gaiša launaga saule pa tām

iespīdēja iekšā. No tā arī Aža pati pamodās. Puisēnu ieraudzī-

jusi pie durvīm, viņa tam uzkliedza:

«Sumpurni, vai tiksi atpakaļ gultā! Vai aizmirsi, ka esi

slims?»

Puisēns ielīda atpakaļ gultā un sāka krimst no plauktiņa

paņemto maizes doniņu.
Bet māte tam izņēma to no rokas, teikdama: «Kad saim-

niece to ieraudzīs, ko tad teiks! Vai tas kāds vājnieks, kas tā

jau maizi ēd?» Tad pati piecēlusies sāka Spricišam gādāt vāj-
nieka ēdienu, cik nu pati savu sāpju un izbaiļu dēļ spēja kus-

tēt. Protams, ka, mājas cilvēkiem redzot, vaidēšana un stenē-

šana Ažai bij jo sāpīga.
Spricēns, gultā gulēdams, tik nojēdza, ka tam jāguļ vājam.

Kādēļ? Nu, to māte zināja labāk.

Ar visu nevarēšanu Aža ne visai ilgā strēķītī bij puišam
izvārījusi piena putru un apsmērējusi gabaliņu maizes. Viņa
uzlika ēdienu uz galdiņa, līdz pati kādā vajadzībā aizvilkās

uz pagrabu. Pa to starpu Miķelis bij ienācis klētiņā un, gribē-
dams ēdienu pienest dēlēnam, pielika-pats papriekšu pāra ka-

rotes pie mutes. Šai pašā brīdī Aža arī bija klāt un, pamanī-
jusi to, piesteidzās vecim, cik nu vājība paļāva, un iegrūda
tam sānos labu grūdienu, — atkal, saprotams, tikai tādu, cik

nu vājība atļāva, tā ka Miķelis pastipri iesaucās: «Au!» — «Tu,
vecais runci, laizies vēl tur, kur bērnam jāēd. Še nu, aprij
arī visu!» tā teikdama viņa grūda Miķelim pie mutes.
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«Es jau gribēju tik pasmeķēt, vai putra nav karsta,» Miķe-
lis lūkoja aizbildināties.

«Tavai lūpai tur nav nekāda daja,» Aža saka pretī.
«Bet es jau pats vēl to pelnīju,» tā Miķelis.
«Paskat, šis pelnītājs, kas tad tu bez manis esi, kas tevi

bez manis ņemtu?» tā atkal Aža.

«Spricīt, celies nu augšām un ēd, es jau tev tepat visu

pienesu pie gultiņas,» tā teikdama, Aža sāka barot izsalkušo

«vājo» bērnu.

Miķelis nopūzdamies aiziet no klētiņas.
Pie vakara Aža ataicināja netālu dzīvojošo ārsti, lai tā

apraudzītu, kas Spricīšam noticis. Šī diezgan slavenā riebēja
un būrēja, aplūkojusi lietpratējas acīm puisēnu, īsi un aši

noteica vainu: «Puisēns pārbijies!» Kas pazīst šādas mūsu

laiku ārstes un arī pie viņām gājējus — palīdzības meklētā-

jus, tas zinās, cik lielā svarā stāv «pārbīšanās». Vārdu sakot,

pārbīšanās — visu vājību pirmais iesākums. No pārbīšanās ce-

ļas bīstamā roze, krūšu sāpes, vēdera graizes, ādas izsitums,

drudzis, un viss, kas tik saucams par vājību. Tādēļ pie katras

vājības meklē pēc «pārbīšanās» kā pēc vājības cēloņa. Cik

reižu dakteris vai skolotājs pie vispazīstamās vājības nedabū

dzirdēt: «Kad tik vien bērns nav dabūjis kur bīties!?», lai arī

«bērns» nav ne ar vicu lāgā pabiedējams. Bet «pārbīšanai»
visi tic, tiklab vecenes — ārstenes, kā arī viņu aicinātāji un

vājnieki. Tātad arī ar šās ārstes diagnozi, ka puisēns pārbi-

jies, visi bija mierā. Ažai bija labs prāts, ka ārste izteica to,

ko viņa no ārstes kāroja dzirdēt, ārstei atkal bija sava lab-

patikšana par to, ka viņas ārstes zināšanai Aža un arī daži

citi no mājniekiem parādīja pelnīto godu un cienību. Turklāt

šis spriedums arī pavairoja viņas cerības uz labu atalgo-

jumu — vai nu kādu saujiņu vilnas, vai arī šķēlīti sviesta uz

maizes donas. Ārste zināja it labi, ka, ja šo reizi diagnozi
noliktu citādi, tad būtu mazas cerības uz pūliņu atmaksu. Tā-

dēļ tikpat noteikti viņa arī noteica: «Es viņu drusku pārpū-
lēšu, lai sāpes izdalās, jo atstāj vien «pārbaiļu vietu» neiz-

spaidītu, — palūk, vārgsti un mocies gadiem.» Šo svarīgo
ārstes padomu apkārtstāvošie atkal saņēma godbijīgi, izteik-

dami tam savu piekrišanu: «Tiesa, māt, tiesa, vai nu veselība

bez pārpūlēšanas?» Nu vājam Spricīšam bij jāpacieš, ka to

ārste sāka spaidīt. Puisēnam ārstes masāža sāka kutēt, tā ka

pats nevarēja noturēties, klusām nesmējies. «Kuš, kuš, bērniņ,
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neraud nekā, gan būs labi, neraud vis!» ārste un māte pui-
sēna smiešanos iztulkoja par raudāšanu, protams, kā jau ap-

stākļi to prasīja. Aizejot ārstei viena paduse bij līkāka par

otru, nāciens nebij par velti.

Otrā dienā Aža jau tik tālu bij atspirgusi no bailēm un

sagrūstīšanas, ka varēja aiziet lēnītiņām, kā jau lietas ap-

stākļi prasīja, uz tiesas māju un uzdot sūdzību par otrējo
saimnieku.

Mājā atnākusi, viņa visu laiku priekš tiesas dienas mācī-

cīja puisēnu, kā tam pie tiesas runāt un darīt.

«Ja tev prasa, kā nezini, tad sāc vien raudāt un saki: es

nezinu. Bet to tu gan saki, ka viņš tevi plēsa aiz matiem un

mani dauzīja un grūstīja.»
Puisēnam bij diezgan to paturēt un ievērot, jo māte pār-

liecināšanās dēļ arī sāka viņu pārklausīt, vai paturējis visu,
kas tam mācīts. Spricēns noskārta, ka šī mācība bij grūtāka

par pātariem un ābeci, bet māte no šīs sūrās mācības solīja

viņam labus augļus.
Tiesas dienā abas puses stājās tiesas priekšā, katra uz

reizes kā sūdzētāja un arī apsūdzētā.
No mājas Briežu familijai bij līdz vairāk liecinieku, kas,

zināms, vairāk nekā nevarēja liecināt kā vien Ažas ģībšanu
un to, ka māte ar dēlu tūliņ pēc tā aizgājuši gulēt. Mums pa-
zīstamā ārste, kā lietpratēja liecības devēja, bij apmetusies
tuvējā krogā, lai vajadzībā būtu pie rokas, ja tiesa varbūt

vēlētos dzirdēt ar viņas liecību.

Tiesas istabā ieejot, Spricēns paslēpās aiz mātes, viņam
bij bail no tiesasvīriem un it īpaši no zeltītās, spīdošās tiesas

zīmes uz sarkanā galda.
«Nebīsties nekā, Spricīt, tev te nedarīs nekā, runā vien

patiesību, esi drošs,» tā priecinādama māte vilka bērnu

priekšā. Protams, ka Spricīšam jau laiku bij jāsāk atmest vel-

tīgās bailes no tiesas, itin tāpat, kā kara zirgs jau agri iera-

dinās ar šāvienu troksni, lai kaujas- laukā nebītos no lielga-
balu rībieniem.

Otrējo saimnieks izteica savu sūdzību, izstāstīdams lietu

no savas puses. Bet nu nāca Ažas kārta. Šī noskaitīja savu

sūdzību ar tādu veiklību, ka pat lasīdams labāk nenolasītu.

Protams, ka atgadījums tika tēlots varen briesmīgām krāsām.

Aža, «sievieša cilvēks», bij bijusi «nāves briesmās» un tikai
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«pusdzīva» atvilkusies mājā, bērns «saplēsts» un «pusmiris»
atstāts guļot uz lauka.

«Bet vai tad tevi ar plēsa otrējo saimnieks?» tiesnesis jau-

tāja Spricīšam.
Sis stomījās.
«Izsaki vien, dēls, taisnību, nebīsties nekā,» māte atkal

drošināja.
«Plēsa gan.»

«Kur tad?»

«Aiz matiem,» Spricēns atbildēja.
«Bet ko tad tu man ļauna darīji, ka tevi būtu plēsis?» ot-

rējo saimnieks jautāja puisēnam. Tad pret tiesu atkal teica:

«Tie jau skaidri mātes iemācīti, meli.»

«Puis, ja melosi, tad dabūsi kūliena,» tiesnesis draudēja

Spricēnam.
Šis tūliņ sāka raudāt, jo nu jau bij priekš tā vislabākais

iemesls, un uz tālākiem jautājumiem atbildēja tik: «Es ne-

zinu.» Viss izgāja it labi pēc mātes mācīšanas, jo no raudošā

puisēna nekā vairs nevarēja izdabūt.

Tā kā otrējo saimnieks neliedzās Ažu grūdis, bet šī no sa-

vas puses noliedza visu, un acu liecinieka pļavā arī nebij ne-

viena, tad lieta priekš abām pusēm iznāca vienādi.

Ažas pievestie liecinieki un speciāliste — ārste nemaz ne-

nāca pie liecības došanas, jo tiesa viņus atzina par nevaja-
dzīgiem.

Aža bij tik pa pusi apmierināta ar tādu spriedumu, viņa

bij cerējusi otrējo saimniekam sataisīt labu pirti, bet no tā

nebij nekas iznācis. Bet uz priekšdienām vajadzēja ņemt mā-

cību no šās reizes, kā darīt gudrāk.
«Būt' tik man tas vecis tāds, kāds viņš nav, tad gan es

izņemtu «apelieri» un tad redzētu, ko šis dabūtu par savu

sūdzību, šis » (te Aža lietoja labu virkni nosaukumu no

savas pazīstamās vārdnīcas), «tad tevi pamācītu, kur nagus

likt,» tā Aža, uz māju nākot, lielījās pret mājiniekiem.
Aplūkosim turpmāk Spricēna dzīvi un audzināšanu!

Saimnieki Briežu neturēja ilgāk kā tik pa gadam. Tā ne-

bij Miķeļa vaina, bet Ažas, kas visvairāk savas mutes un ķil-
dīgās dabas dēļ bij nepanesama, bet ar laiku arī Spricēns ne-

bij mājā par prieku. Visvairāk tas bij sakņu un dārza augļu

dēļ. Vai tur kāļu vai burkānu dobīte, vai ogulājs vai ābele —

visi pazina Spricēna nagus. Dažā vietā saimnieki, pazīdami
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bērna kārumu uz augļiem, labprāt deva paši vai nu no kā-

ļiem, vai rāceņiem, vai ari no āboliem un ogām, ja to bij pa-

pilnam, — dažā vietā atkal visai cieši neliedza vai miera dēļ

aizspieda aci, ja to manīja, bet bij arī vietas, kur uz stingrāko
noliedza aizskart sakņu dobes vai ābeles un ogulājus. Te nu

bij Spricēnam visgrūtāk. Kā lai to likumu saprot? Vienā vietā

viņš tāds, otrā atkal tāds. Bet ko pie citiem saimniekiem va-

rēja darīt, to te arī varēja pamēģināt.
«Brieden, tavs puika atlauzis jaunajai ābelītei zaru ar lielu

gabalu mizas.»

«Mans puika, jā, mans puika, tas visur jums uz kakla. Vai

tad pati ar redzēji, ka mans puika nolauza? Ko pašas puika

padara, to manam uzkrauj.»
«Nu, paskaties, kas Spricēnam tur ķešā tāds apaļš! Nāc

šurp, Spricēn, izvelc laukā, kas tev tur iebāzts,» tā saimniece

uzstāv puikam.
Šis vilcinādamies izvelk ābolu.

«Nu, kur to ņēmi?» saimniece jautā.
«Eidis man iedeva,» Spricēns atbild.

«Nemelo, nupat vēl zars bij klāt, un Eidis jau no brokast-

laika ar vecotēvu pie pļāvējiem,» saimniece pierāda puikam
melus. Arī Ažai pašai jātic.

«Nu, saki nu pati, vai tādam nevajag žagaru? Un kur tad

vēl ābelīte? Pieraugi vien, ka saimnieks par to ar vēl jums
neatrēķina!» tā saimniece.

«Žagaru, žagaru — atrēķināt, visu atrēķināt, to tik jūs,
saimnieki, mums un mūsu bērniem zināt skandināt. Vai tad

tavi audzēti tie āboli? — Dieva audzēti arī tie, — un tad ta

nu liela nelaime, ka kalpa bērna sirsniņai ar iegribas, — lai-

kam domā, ka tas nav cilvēka bērns? Gribas tam ar, nedomā,
ka tavam vien! Un atrēķināt? Ko tad tu vējam atrēķinātu,
ja tas ar visus zarus nolauztu? Ko tu atrēķinātu ziemu za-

ķam? Jums, saimniekiem, sava valoda, mums kalpiem sava,» tā

Aža atbild.

«Ja viņam tik ļoti gribējās, tad viņš varēja man lūgt.»

«Lūgt, lūgt, vai tad lūgušam labāk uzvēlēsi, kad jau tāpat
neuzvēli?»

«Tev jau ar saprašanas nevar iedot,» saimniece iekaitināta

atbild un aiziet.

Aža atkal lieto savu vārdnīcu, tad grābj puisēnu rokā un

izbuksnī labi. «Muļķis tu, kam tad tev arī bij jābāž ķešā?»
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Ziemu linu kulstītājam nazis izkritis sniegā. Spricēns to

laimīgi atrod un nones mātei. «Še kur atradu sniegā nazi, tas

laikam linu kulstītāja,» viņš saka mātei.

«Dod šurp, nolikšu, būs tev pašam savs nazis, zemē da-

būts jau nav zagts,» māte pamāca.
«Spric, vai tu neredzēji mana naža?» linu kulstītājs prasa.

«Nē, neredzēju,» puisēns droši atbild. Linu kulstītājs pa-

liek, rakājoties pa sniegu.
Pienācis laiks, kad Spricēns bij jānodod par ganu. Nu bij

Ažai atkal diezgan negala ar noskraidīšanos, puisēna aplūko-
jot. Jo bij jau pašai jāpārliecinās, kas kulītē, kas cibiņā, lai

bērnam nebūtu bads jācieš. Ja ikreiz pašai tas nebij lāgā

iespējams, tad šo gaitu uzticēja kādai tuvāk dzīvotājai radi-

niecei, lai šī pārskata saimnieces līdzdevumu. Ažai tas bij kā

likums, ka puisēnam vienādi vajadzēja būt ko ēst. Ja maizes

dzirnavas kādreiz nemala, tad māte sāka meklēt: «Kas nu

puikam noticis, neredz nemaz ēdam?» Bet saimniecei bij brī-

nums, kādēļ Spricēns nekā neatlicināja pāri, lai arī diezgan

bagātīgi ielika maizes un pavalgas. Uz rudens pusi viņa tik

atķērās, kur lielie maizes gabali palikuši. Vājinieces auns bij
palicis tik tauks, ka nespēja citām aitām līdzi tikt. Nu saim-

niecei arī atausa gaisma, kādēļ vājiniece Spricēnam kādreiz

šo to bij padevusi ēst.

Bet vai tad viņa pati puisēna nebij diezgan labi barojusi?
«Baro vilcēnu kā gribēdams, acis viņam arvienu uz mežu

stāv,» viņa nodomāja sevī.

Bet ar rudeni Spricēnam bij jāiesāk jauna, grūta gaita —

skola. Grūta īpaši skolas gaita viņam bij tādēļ, ka skolas mā-

cības, ieražas un audzināšana bij gluži pretim viņa līdzšinē-

jām ieražām, kas tam ieaugušas un palikušas kā par dabu.

Māte mācīja tā, skolotājs atkal pavisam otrādi. Māte teica:

zemē dabūts nav zagts. Skolotājs: zemē dabūts ir zagts, ja
neatdod.

Bija pavisam sveša, nesaprotama dzīve, ar kuras likumiem

viņam bij jāaprodas un jāsaaug.
Spricim bij jāizvēlas: vai māte — vai skolotājs?

Saprotams, ka mātes mācības paturēja virsroku. Spricē-

nam bij jau ierasts likums: ja tik vien mācēja paslēpt, nedarba

pēdas, tad arī nedarbs pats bij paslēpts un viņam pašam ar

no tā necēlās nekāds ļaunums.
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«Zemē dabūts nav zagts,» šis mātes vārds bij tas, kas vi-

ņam izgādāja skolā bargu sodu. Pienākts pie šāda nedarba

vienreiz, otrreiz, Spricis krita solītā un pelnītā sodā. Bet sods

nerādīja nekādu augļu pie viņa. Puika palika no tā vēl spītī-

gāks un bij it kā atsalis no skolotāja. Skolotājam likās: te

viss tavs pūliņš veltīgs, viss zieds tārpa saēsts, te augļu ne-

cerē. Maz likās līdzot laipni vārdi, maz laipns paskubinā-

jums. Tomēr nāca gadījums, caur kuru skolotājs Sprici sais-

tīja pie sevis.

Uz pavasara pusi Spricis bij pievilcies pie otra gaļas bļo-
diņas, jo pašam cauru nedēļu vairāk nekā nebij bijis līdz kā

kaņepes ar biezpienu.
Atkal tas pats nedarbs, kura sakne bij tik dziļi ieaugusi

puisēna dabā.

Skolotājs nezināja, ko nu atkal darīt. Vai sodīt jo bargāk?
Ko tas līdzētu! Vai pamācīt un likt visu pie sirds? Tas viss

jau bij darīts, to viņš gribēja darīt arī tagad, bet vārdi bij tik

vējā runāti, kā to atgadījumi pierādīja.
Tagad bij jāstrādā pavisam citādi. Skolotājam ausa kā

gaisma.
Spricēnam bij liels brīnums, kad skolotājs tam pusdienā

pasniedza gaļas ēdienu. Viņš negribēja ticēt, ka tie nav joki,
bet tīra patiesība. Tā vienu pusdienu, tā atkal otru, dažreiz

rītā vai vakarā glāzīti tējas — kas to būtu domājis, ka par

viņu tā rūpētos!
«Tad ta «runcis» nu nāk sakopies,» kāds skolēns zobodams

viņu izsmēja, jo no nedarbu reizes viņam bij iedota «runča»

palama. Skolotājs runātāju stingri norāja un tādu palamu no-

liedza. Atkal skolotājs Spricēnam bij soli tuvāk.

Kādu citureiz Spricēns palika skolā stipri slims. Skolotājs

viņu kopa, kā māte labāk nebūtu varējusi. Dažu labu brīdi

viņš apsēdās viņa gultiņas malā, uzlika roku uz viņa karstās

pieres, vaicāja, — kā nu esot, vai negribot ko ēst? Viņš prie-
cināja, ka vājība pāriešot un būšot atkal vesels.

Šis vīrs viņu mīļoja, to puika sajuta, — bez mātes un tēva

bij arī vēl viņš, kas tam bij kā draugs, kā tuvenieks.

Izveseļojies Spricēns pieķērās skolotājam ar uzticību. Ta-

gad tas bij skolotājam lokāms un vadāms pats no laba prāta.
Nu arī mācības sēkla varēja cerēt jel cik uz auglīgu zemi.

Bet skolas laiks ir īss, mājas laiks garš. Jaunā sēkla gan
sāka dīgt puisēna sirdī, — bet tai jau trūka pastāvīgas kop-
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šanas. Skolā gan vēl Spricēns sargājās darīt pret skolotāja

prātu, jo negribēja izrādīties pret viņu slikts un nepateicīgs,
bet mājā, kur atkal no visām pusēm viņu apņēma parastie
dzīves vēji no mātes un no citu puses, viņš pamazām atkal

atslīdēja vecās pēdās. Sēkla gan bij atradusi daudzmaz aug-

līgas zemes, bet tai trūka slapjuma, tā nokalta un nenesa ne-

kādu augļu.
Ar skolas gadu beigšanu arī skolas labie iespaidi Spricē-

nam izzuda. Vecais likums, ka «zemē dabūts nav zagts», at-

kal no jauna sāka pārvaldīt viņa pārliecināšanos.

Vietējais korespondents, — jo valsts, kurā Briežu dzimte

dzīvoja, bij tik laimīga, ka tai bij savs īpašs korespondents,
kas bieži vien savas ziņotāja robežas izplēta arī pār visu

draudzi, dažreiz pat pār kaimiņu draudzēm, — sen jau savos

ziņojumos bij skubinājis un mācījis atmest «rupjos krogu
priekus», kas tur ziedēja «pilnos ziedos», un sākt to vietā

kopt pieklājīgus priekus. Pēc ilgāka laika viņam arī bij no-

ticis prieks, ka viņa vēlēšanās sāka piepildīties.
Šo prieku, ka valstī reiz izrādīs teātri, viņš sen priekšlaik

jau bij izpaudis savā orgānā (avīzē), protams, ka pēc šā zi-

ņojuma vajadzēja nākt otram, svarīgākam, — ziņojumam par
notikušo teātra izrādi, jo ir jau parasts, ka tādu atgadījumu

godā ar diviem ziņojumiem.
Krogā, priekš tam sevišķi ierīkotā zālē, bij kādu svēt-

dienas vakaru nolikta sen gaidītā izrāde, kurai bij uzdevums

pašā krogā apkarot krogu un viņa tumšos priekus.
Kas gribēja spirdzināties pie «augstākiem, garīgiem bau-

dījumiem», tas nopirka biļeti un iegāja kroga gaismas nodaļā
jeb «apgaismošanas telpās», kam vēl trūka vajadzīgās «izglī-
tības un attīstības», tas pa vecam ieradumam pulcējās pie sa-

viem gara brāļiem ierastajās stoikas «telpās» jeb pa veclaiku

valodai — stoikas istabā un jutās te tikpat omulīgs kā

zivs ūdenī.

«Lai viņi tur ķēmojas pa iekšu, — lai iet, kas grib, ska-

tīties, es labāk palieku tepat un nodzeru par to maksu, ko

gribu, tad, mājās aizgājis, zini, kas esi, bet tur tāds ieej, tāds

iznāc,» tā dzirdēja runājam pie stoikas. «Tiesa kas tiesa,» tā

dzirdēja atkal kādus atbildam pretim, «un vai te mums kāds

var liegt ienākt, ja ar viņā galā teātris? Krogā katram brīv

ienākt, tā nevienam nevar liegt.» Krodzinieks šovakar krogā
valdošās domu plaisas starp «gaismas» un «tumsības» drau-



386

giem ne ar vārdiņu neaiztika no savas puses, kaut gan citām

reizām ar viņa domām bij savs svars, — viņš tik priecājās,
ka viņa nams pildās, lai nācēji bij kas būdami, vai «biļet-
nieki» (kam biļete priekš teātra), vai «bezbiļetnieki», kā stoi-

kenieki dalīja ienācējus.
Spricēns ar savu jaunāko pusbrāli Juri, kas vēl, kā jau

zinām, nebij precējies, arī bij tovakar krogā, protams, kā bez-

biļetnieki. Pusbrāļiem brāļa saites gan nebija nekādas ciešās,
bet naidnieki tādēļ tomēr savā starpā arī nebij.

Juris labprāt žūpoja, tādēļ no lona labi ja sev drēbes at-

licināja, Spricēnam arī sāka patikt glāze bairīša, jo bij jau
ticis tik tāļu, ka alus sūrums nebij vairs par kavēkli iedzer-

šanai.

Šovakar gan atkal Juris būtu tūliņ griezies pie stoikas un

«izsaucis» kādu pusduci, bet maka tukšās iekšas spieda viņu
stāvēt atstatu no treliņiem, aiz kuriem slēpās tik daudz iekā-

rojamu, jauku mantu.

Tas «piecu mārks», kas vēl kā zieds bij palicis Jura «cau-

rajā makā», bij «jānokauj» vairāk uz pēcgalu, jo uz parāda
dot Jurim krodzinieks sen bij aizmirsis; tādēļ Juris nostājās
vairāk turīgāku kalpu puišu starpā, ielaizdamies ar viņiem
sarunās. Protams, ka Juris sarunas ņēma tik par apsegu sa-

vam īstajam nolūkam — dabūt no viņiem par brīvu kādu

glāzi uz izkaltušām lūpām. Spricēnam nebij ne graša, tādēļ
tas vairāk nekā nevarēja darīt kā tik paskatīties cilvēkos, kas

kā bites tropā līda un dūca cits caur citu. Bet arī skatīšanās

cilvēkos jau nav gluži nieks, kur mājā cauru nedēļu cita ne-

viena neredzi kā tik tos pašus mājniekus vien.

«Izglītības telpās» teātris jau bij beidzies un tūliņ pēc viņa
sācies viņa nešķiramais pavadonis, ari gaismas nesējs, vie-

sīgs vakars. «Izglītotie», savu garu pietiekoši apkopuši, pēc
teātra sāka gādāt arī par savu miesu, — kas jau ari tikai

dabiski, tā ka neviens to nevar pārmest, ne par to ļauno-

ties, — un nāca tagad šai vajadzībā pie tās pašas vietas, kur

«neattīstītie» visu laiku bij kavējušies, nesajuzdami ne mazā-

kās ilgošanās pēc garīgiem baudījumiem. Pie stoikas tagad
izcēlās tik liela spiešanās, ka grūti bij klāt tikt un dabūt, ko

kāroja.
*

Vai nu burzmas aizstumti, vai arī paši aizspiedušies, Juris

ar Spricēnu atradās stoikas tuvumā. Bet, kad nu šie nekā

neprasīja, tad krodzinieks uzsauca, lai jel velti neaizņemot
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citiem ceļa. Šis uzsauciens bij zīmēts ne tik uz abiem pus-

brāļiem vien, bet uz visiem nepircējiem, kas pircējiem bij ceļā.

Spricēns tūliņ ar cik spēdams grieza ceļu, palaizdams vietu

minētam korespondentam, kas, vai nu aiz prieka par to, ka

izglītības spīdeklis uzlēcis arī līdz šim tumšajā apgabalā, vai

arī ka viņam ar šo izrīkojumu gadījusies viela ļoti garam un

svarīgam ziņojumam (priekš kura ašas uzzīmēšanas zīmulis

viņam jau stāvēja aizbāzts aiz labās auss), bij tik aizgrābts,
ka, aizmaksājis pie stoikas par pudeli limonādes un pudeli
zeltera, nemaz nemanīja, ka savu portmoneju aizbāza ķešai

garām. Ja viņš nebūtu atklātu krogu prieku un reibinātāju
dzērienu pretinieks, kā jau tas plaši bij pazīstams no visiem

viņa līdzšinējiem ziņojumiem un kā to nupat arī apliecināja

viņa samaksātais zelters un limonāde, tad varētu domāt, ka

viņš drusku iereibis, — bet tā domāt nedrīkstam, jo tas, vien-

kārt, apvainotu viņa personu un, otrkārt, mēs paši paliktu
«personīgi», nogriezdamies no lietas. Tātad patiesība, «lieta»

tik tā, ka priecīgā garastāvoklī «portmanis» viņam aizbāzās

garām, pašam tā ne manīt nemanot. Arī tuvāk stāvošie, kā

likās, to neredzēja. Bet divi bij, kas to manīja, un tie bij abi

pusbrāļi. Spricēns bij ziņotājam gluži klāt. Līdz ko šis aiz-

griezās uz promiešanu, te Spricēns noliecās pie zemes un,

izlikdamies sasienam atraisījušās pastalas auklas, neviena ne-

ievērots, saņēma savā rokā izkritušo maku. Tad skatījās, it

kā šaubīdamies, ko darīt ar atradumu, uz netālu stāvošo pus-
brāli Juri. Juris papurināja ar galvu, it kā sacīdams: «nē».

Spricēns to saprata un vērsās no stoikas nost, Juris darīja

tāpat. «Dod šurp!» Juris klusām čukstēja Spricēnam, kad bij

nogriezušies tumšākā vietā, un izstiepa roku uz ņemšanu,

«varbūt, ka kāds neredzēja, kad tu liecies pie zemes.» Spri-
cēns paklausīja un, pilnīgi apzinādamies, ko dara, ielika maku

Jurim saujā. Juris izgāja laukā, — ienācis atkal atpakaļ, viņš
pirka šņabi, alu un kliņģerus un samaksai deva krodzniekiem

izmainīt trīsrubļu gabalu. Spricēnam Juris iedeva kliņģerus,
deva baudīt arī no alus, bet naudu paturēja pats. «Gan da-

būsi tu ar naudas, kad iesim uz māju, redzēs tev naudu, sāks

tūliņ prasīt, kur tu to ņēmi,» Juris atteica Spricēnam, kad šis

prasīja daļas no sava atraduma. Spricēns ar palika mierā.

Neilgi pēc tam korespondents bij atkal ieradies pie stoikas un

taujāja pēc sava maka ar trim rubļiem. Gan izskatījās pa
zemi, cik burzmas dēļ bij iespējams, gan izvaicājās, vai nav
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kāds redzējis, maku saņemam, bet viss bij par velti. «Ko nu

tādā burzmā!» visi atteica. Krodzinieks steigšanās un nevaļas

dēļ ar visu nevarēja atminēties, kam pa to laiku būtu tādu

naudas gabalu mainījis, jo tādu jau bija vairāk, bez tam pats

nebij viens vien devējs, bet bij pieņēmis vairāk palīgu — šie

aizbildinājās ar to pašu — ka nākuši jau tā sveši, kā pazīs-

tami, no kura tad lai to domājot? «Pats varbūt iereibis nezin,

kur izmetis,» kāds no pieņemtiem palīgiem teica. Juris, re-

dzēdams, ka krogā ļaudis sāk palikt uzmanīgi par pazaudēto

naudu, skubināja Spricēnu iet uz māju. Spricēns arī paklau-

sīja, zināms tad, kad Juris bij apsolījies, ka lielākā daļa at-

raduma būs viņam. Juris nu sāka zaļi uzdzīvot, kā arvien,
kad bij nauda.

Uz rīta pusi Juris, labi sareibis, iesāka ķildu ar kurpnieku,
kas ar kā aktieris bij spēlējis līdz izrādē, pārmezdams tam, ka

šis viņa zābakiem palicis ļoti nestipras pazoles. Vārds nāca

pa vārdam, kamēr Juris kurpnieku, kas bij izmetis jo treknu

vārdu pret viņu, grūda ar tādu sparu pret sienu, ka tas aiz-

mirsa piecelties. Juri noveda «drošā vietā», bet kurpnieka sa-

sistai galvai bij jāmeklē ārsta. Tātad beigās nāca uz skatu-

ves ārsts ar policiju.
Korespondenta tukšo portmoneju otrā dienā atrada no-

sviestu kroga priekšā. Bet korespondenta ziņojums avīzei ne-

tika vis rakstīts ar tām laimīgajām jūtām un to saldo prieku,
kas valda katra korespondenta krūtīs par tādu ievērojamu soli

uz priekšu «tautas attīstībā un izglītībā», bet tika rakstīts ar

mums it labi saprotamu īgnumu un riebumu pret tumsību un

viņas augļiem.

Korespondents ņēma savam ziņojumam par tekstu pazīs-
tamo savu biedru lietoto izteikumu: kur gaisma, tur ēna, un —

jo lielāka gaisma, jo lielāka ēna. Ar lietpratēja izveicību savā

arodā viņš tēloja teātra kā gaismas nesēja iespaidu un varu

uz klausītājiem, kas it sevišķi parādījies viesīgā vakarā, kur

«izglītotie un attīstītie gaismas draugi» uzvedušies tik pieklā-

jīgi un jauki, ka nebijis ne mazākā traucējuma kārtības

ziņā, — ka prieks esot bijis skatīties, kā jau tūliņ teātra labie

augļi rādījušies uz ārieni pieklājīgā kārtības ievērošanā. Bet,

cik jauka un patīkama bij bilde, zīmēta par kroga «teātra tel-

pām», tikpat — nē, divtik nejauka un šaušalīga bij viņas

pretpuse par kroga otro galu, kur «tumsība pacēlusi savu

tumšo karogu», •



389

Rakstīdams šo sava ziņojuma pēdējo pusi, korespondents
sauca palīgā visu savu bagāto tēlošanas spēju, lai pie lasītā-

jiem panāktu lietai piederīgo efektu, kas, zināms, tai būtu

par dzinekli uz nopietnu labošanos. Viņš briesmīgām, šauša-

līgām krāsām tēloja šā kroga gala tumsības varoņu domas,
vārdus un darbus, kas visi trijatā sadevušies biedrībā karot

pret gaismu un viņas svētīgiem augļiem. Gaismas necienīšana

domās un vārdos, tumsības darbi, kā piedzeršanās, zādzība un

pat kaušanās, kas saucama jau par slepkavību, šai tumsības

perēklī «ziedēja pilnos ziedos». Ziņojuma beigās viņš šaubī-

jās, vai tiešām vājiņajam gaismas stariņam izdošoties aizbie-

dēt «biezo Ēģiptes tumsību», tomēr galu galā viņš vēl ne-

pameta cerības par gaismas uzvaru, saukdams palīgā visus

tautas attīstības draugus karot pret nikno tumsību. Sarakstī-

jis ziņojumu, viņš to aizsūtīja ar visstiprākām cerībām, ka

iespaids būs varens un ka zaudētie trīs rubļi tā viscienīgāk
atriebti.

Briežu Juris, nosēdējis par savu nedarbu, neatminējās
vairs, ka Spricēnam apsolījis dot no atrastās naudas lie-

lo pusi.
«Ko tu muldi par naudu? Kādu naudu tad es no tevis sa-

ņēmis? Pats zodz un lūko vēl mani ar sev līdz vilkt vainā!

Kad tik tev neparādu, ko par tādu darbu esi pelnījis!» tā

Juris biedēja Spricēnu, kas tam mācās virsū, lai jel pilda
savu krogā doto solījumu. Spricēns nevarēja ne valdīties aiz

žēlabām un dusmām par izvilto naudu, bet visniknākā bija,
saprotams, Aža pati.

«Gan viņam parādīsim, ne viņš mums, tāds —» Aža at-

kal lietoja savas vārdnīcas labākos nosaukumus, Spricēnu
mierinādama. Un, aizskrējusi pie Jura, viņa tam gāza vār-

dus kā versmi virsū par viņa nekaunību. Aža nepārrunāja vis

šās lietas kādā kaktiņā, bet, katram dzirdot, kas tik klāt bija;
viņa netaupīja ne sevis, ne sava bērna, gribēdama Juri iedzīt

«ķibelē». Slēptais nedarbs bija gaismā — pašu vainīgo at-

klāts. Juris, zināms, no visa tā «ne vārdiņa nesaprata», viņš
tik «brīnījās» par to, ka Aža, «dienas laikā, kājās stāvēdama,
varot redzēt sapņus».

Tiem pašiem vārdiem Juris atbildēja arī pie tiesas, no-

mazgādamies šai lietā gluži tīrs pat bez ziepju. Gan tiesai

aizdomas krita arī uz Juri, bet pierādīt viņam nekā neva-

rēja, — tādēļ to šai lietā atlaida bez soda. Bet Spricēnam,
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kas bij atzinies, ka naudu gan saņēmis, bet nodevis viņu

pusbrālim tik tādēļ, lai šis to atdotu pazaudētājam, bij jā-
krīt vainā. Saņemtie trīs rubļi pēc sprieduma Spricēnam bij

jāatdod korespondentam, bez tam saņēmējs pats, kā vēl nepie-

audzis, tika nodots vecāku pārmācībai, ko tiesa, zināms, neat-

laida bez izpildīšanas. Ažai dusmas par Juri un sirdssāpes

par savu bērnu bij neizsakāmas. Kā iekaitināta tīģerene viņa
turpat, no tiesas iznākot, gribēja doties Jurim virsū, tik ar

varu no tā bij atturama.

«Tu zaglis un melis pēdīgais, tu — —» utt. «Pats visu

apdzēris, aptelzis, uzbrūc vēl mūsu nabadzībai. Pašam sava

nepietiek, ko liet rīklē — nu ņem tā nabaga puisēna bada

daļu, kas sūri, grūti pelnīta. Sūro bairīti tu lietu dienu nakti

iekšā, kas tev gardāks nekā griķu putra, tādēļ tu, pagāns,
nodod Spricīti tiesai. Savu mūžu vēl otra naudas ne graša
neesmu aiztikusi, — nu mans bērns būtu pie tās pieķēries . ..»
raudādama un lādēdama Aža aizgāja no tiesas mājas.

Spricēns, galvu nodūris, gāja mātei klusu ciezdams līdz.

«Jurim virsroka — un es tas muļķis, bet kā viņam at-

darīt?» tā viņš domāja sevī.

«Tavas .pašas vaina vien ir, kam tu pati izstāstīji,» Spri-
cēns iedams pārmeta mātei.

«Muļķi,» un stiprs buksnis sānos nāca pēc šā vārda no

mātes puses, «tad tu tik ar vēl neatjēdz, ka gribēju tev labu

darīt?»

Vispriecīgākais gan bij mūsu korespondents, viņš par at-

dabūto naudu rakstīja jaunu ziņojumu kā papildinājumu pir-
majam, šoreiz ļoti priecīgi tēlotu, galā aizrādīdams uz to, ka

gaisma arī viņu apgabalā sāk pamazām pārspēt tumsību, par
ko varēja līdzpriecāties visa tauta, cik daudz no tās lasīja šo

ziņojumu.

Kā jau teikts, starp pamāti un Spricēnu vienā pusē un

Juri, kā padēlu, otrā pusē satiksme - nebij nekāda teicamā,
bet ar šo gadījumu pie tiesas iesakņojās ienaids, kas arvien

pieņēmās lielāks dēļ tēva, vecā Miķeļa apgādības.
Kā par šo laiku Miķeļam klājies?
Kamēr vēl bij spēka diezgan, netrūka saimnieku, kas viņu

labprāt ņēma pie darba uz visu gadu. Bet, vecumam paliekot
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lielākam' un spēkiem mazinoties, vecais Miķelis varēja būt

mierā, ja to vēl ņēma pretim tikai pa vasaru vien un deva

pajumtu ziemai. Tomēr ar laiku ari šāda maizes pelnīšana bei-

dzās, jo Miķelis bij palicis vājš uz acīm. Gan jau krietna

vecuma dēļ acis tam nebij nekādas gaišās, bet nu ar sāpi
acu gaisma tiktāl zuda, ka lauka un mājas darbiem viņš pa-

lika gluži nederīgs, tā ka noderēt pie saimnieka vairs nebij

iespējams, lai arī spēka dēļ, neskatoties uz visiem 70 gadiem,
būtu varējis vēl kaut cik derēt. Tagad bij labi, ja vēl, gro-

žus un valgus vijot vai kādu kurvi nopinot, varēja sev no-

pelnīt ēdienu. Saprotams, ka Ažai Miķelis tagad nebij vairs

neko vērts, bij tik par nastu. Kamēr Miķelis vēl gāja par va-

saras puisi, viņa to cik necik apkopa, apmazgāja un aplā-

pīja, protams, tikai tā kā pati bij ieradusi saprast tīrību un

kārtību. Vecā Miķeļa krekls bieži vien līdzinājās pelnu mai-

sam, un caurumu tam bij gandrīz tikpat kā režģu sietam.

Ja nu kādreiz vecais Miķelis visai uzmācās, lai jel cik pie-
lāpa, tad Aža caurumus aizvārstīja kaut kādām lupatām, nāt-

nām, pusvilnainām, dažreiz pat vilnainām. Skaidra lieta, ka

visi ielāpi nebij vienas krāsas, bet dažādu krāsu; te redzēja

gan baltus, gan pelēkus, gan zilus ielāpus, tā ka vecais Mi-

ķelis kreklā izskatījās raibs kā dzenis. Nav jādomā, ka arī

pati būtu diezin cik daudz labāk apģērbusies un apkopusies:
nevīžodama vīra apkopt, nevīžoja arī pati sevis lāgā apkopt.
Vislabāk apkoptais bij Spricēns, Ažas acuraugs un cerība

uz vecām dienām. Miķelis savu dzīvi vēl varēja panest, ka-

mēr atrada saimnieku, kas ņēma pretim, bet, pusakls bū-

dams, velti meklēja saimnieka, kas ņemtu jel par vēderu. Pro-

tams, ka Ažai «vecis» bij tik par kavēkli atrast pašai ar dēlu

vietu un pajumtu pie saimniekiem, un, ja ar to atrastu, kas

tad lai dotu vecim maizi? Tas bij vissvarīgākais jautājums.
Pēc Ažas ieskatiem, nebij ne viņai pašai pienākums veci ba-

rot, ne Spricēnam, kas tak viņas dēls un kam dabisks pie-
nākums tik viņai vecumā dot maizi.

«Tak nemērdē nu manis pagalam nost,» vecais Miķelis
lūdzās Ažas, «kad es spēju, tad jau jūs ar no manis pārti-
kāt, nu tak dod jel garoziņu maizes.»

«Tev maizi dot, vai tev pašam nav dēlu pelnītāju? Vai

tev, vecais prauls, nav kauna un grēka prasīt no puikas pel-

nījuma, ko jau valsts sāk tirdīt dēļ galvasnaudas? Un ko tad

es ar pelnu, sievieša cilvēks? Labi, ka sevi apkopju.»
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«Kad nu tu gribētu vien, tu nopelnītu sev un man ar, kā

tad es vēl vecāks priekš jums abiem nopelnīju maizi un

apģērbu.»
«Muti ciet, vecais sakārni, tu laikam mani ģērbi un ba-

roji? Ko vēl neiedomājies! Ja nebūtu tevis apkopusi, sen tev

piepes būtu uzaugušas virsū. Par maizi nerunā, ja man vi-

ņa ar būtu, tad tak nedotu, jo man nenākas tev dot, tev

ir dēli.»

«Bet es tak neēdis ar nevaru dzīvot.»

«Nu tad bāz kad salmus vēderā vai mirsti nost, bet man

priekš tevis ar nav maizes.» Miķelis vaimanā par sievas nežē-

lību, bet salkums tak viņu dzen pie citiem cilvēkiem lūgties
kādas garoziņas maizes un kāda darbiņa, ko savu acu dēļ
varētu vēl padarīt. Dieva dēļ iedod viņam ēst viens, otrs, ne-

liedz ar viņam kaut ko padarīt, ko vēl vecais spēj, bet pilnīgi

pieņemt neviens negrib, jo Miķelis darbam vairs neder. Viņš

palicis gluži par übagu.
Spricēnam saimnieku derot, Aža noder pati ar sev līdz

rūmes vietu, paņemdamās darba laikā pakalpot, bet Miķeli

atstāj nepiederētu, teikdama, ka par to valstij un dēliem

jāgādā.
«Labi, ka pati sev ar Spricīti varu atrast saimnieku, ne

tad vēl šim, vecajam krāmam,» Aža teica deramā dienā.

Un bij ar tiesa, ka saimnieku atrast Ažai un Spricēnam

nebij vis tik viegli, viņus ņēma tik tas pretim, kas trūkuma

dēļ labāku nedabūja, jo Spricēna nelietība, pazīstamais noti-

kums ar atrasto naudu krogā, viņa palaistie pirksti un Ažas

daba nevienam nebij sveša lieta.

Vecajam Miķeļam, pēc Ažas domām, bij pulka neprātīgu

iedomu, tās neprātīgākās, zināms, bij tās, ka viņš bij iedo-

mājies, ka Ažai ar Spricēnu būtu jādod viņam maize. Bet prā-
tīgām domām viņa galvā nebij rūmes, proti, tām, ka viņš
Ažai un Spricēnam tik par kavēkli un nastu un ka visprā-
tīgākais no Miķeļa būtu šķirties no Ažas un pasaules —

bet šim ne prātā nenāca mirt, jo nāve vēl viņa neņēma pre-

tim. «Sīksta viņam dzīvība kā kaķim,» Aža domāja pie se-

vis, «ne viņš apsalstas, pat ne vaidēt neievaidas, tāds var

dzīvot vēl savu gadu desmit.» Ko lai ar viņu iesāk? Juradien,

pie jauna saimnieka ejot, Aža lika Spricēnam aizvadīt tēvu

pie vecākā dēla Gusta. Bet par nedēļu vecais pats bij at-

vilcies pie Ažas un Spricēna atpakaļ.
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«Neprovē vairs te nākt pie mums, mums pašiem sīki, mazi

bērni, kam maize jādod, kur tad tev lai ņemam? Kā visu

laiku varēji bez mums iztikt, tā iztiec tagad ar,» tā vedekla

aizvadīja Miķeli prom no sevis un, lai šis jo drīzāk šķirtos,

pēdīgi nedeva nemaz ēst. Miķeļam bij, bada dzītam, jānāk
atkal atpakaļ pie sievas un jaunākā dēla.

«Spricīt, tak lūdz nu saimnieka, lai mani ar pieņem kādā

kaktiņā par vasaru, lai man nav mežā jāguļ, ēst jau no tevis

neprasu, varbūt kāds man iedos kādu darbiņu vai maizes ga-

rozu,» tā tēvs lūdzās dēla.

«Bet to tev saku, nerunā saimniekam par viņu,» Aža de-

vās vidū, «būs atkal vecis uz kakla.»

«Nu tad vediet viņu pie valsts,» saimnieks pamācīja Ažu

ar Spricēnu, «bet veca cilvēka tak tā nevar badā mērdēt, un

es ar negribu viņa pieņemt, jo tā jau nav derēts, un, kur būs

vecis vasaru, tur gribēs būt arī ziemu. Tādēļ ejat vien

pie valsts.»

«Pie valsts!»

Šis vārds ir ceļa rādītājs visiem darba spēcīgiem sliņķiem
meklēt te kaut kādu iemeslu dēļ atvieglošanas pie maksāša-

nām un palīdzības. Vai izdodas, vai neizdodas — bet mēģi-
nāt var. «Pie valsts» nekaunas iet arī pārtikušais, vecīgais
vīrietis vai pārtikusi sieviete, kam pašiem savs slepens krā-

jums, lai dabūtu vēl kādu pūru labības vai kādus rubļus

naudas — jo smādējama nav ne labība, ne nauda. «Pie

valsts» ved netikļi bērni savu veco, nespēcīgo tēvu vai māti,
lai valsts tos kopj, tai jau tas pienākums, ne viņiem,
jo tas, ko viņi pelnījuši, pieder viņiem vien, — ir liels no-

pelns, ja viņi nav palikuši galvasnaudu parādā, kādēļ vien

jau viņu lūgums būtu jāievēro.
«Pie valsts» iet visi patiesie nespējnieki, visi nelaimīgie

tēvi un mātes, par kuriem bērni negrib gādāt, visi gaudeņi
un nabagi — visi, lūgdami palīdzības. «Ej pie valsts,» saka

brālis brālim, radinieks radiniekam. «Ej pie valsts,» ar šo

vārdu tuvākais domājas pildījis to pienākumu, ko mīlestība

prasa no ikkatra rādīt savam tuvākam. «Ej pie valsts,» ar šo

vārdu liekulīgā cietsirdība uzliek sev līdzcietības un mīlestī-

bas aizsegu. Jā, jā, «pie valsts», «pie valsts!»

«Pie valsts» jau otrureiz Aža stumdīdama un buksnīdama

vadīja veco Miķeli, kur valsts vecākais pēc aprunāšanās ar

vietnieku pulku bij paziņojis arī pretim visus viņa trīs- dēlus.



394

Gusts, Juris, Spricēns, — tagad jau pilnīgs Spricis, —un

vēl diezgan spēcīgā Aža, visi viņi stāvēja ap veco, neredzīgo
tēvu valstsvecākā priekšā. Četri spēka cilvēki ap pārāk par

septiņdesmit gadu vecu vīru, baltiem matiem, sarkanām, asa-

rojošām acīm, kas, izsalcis būdams, — viņu miesīgais tēvs, —

lūdzās no viņiem maizes un pajumta, — tā ir bilde, par kuru

gan dziļāk ko pārdomāt. Vecs un neredzīgs, tur nu viņš stāv

kā nepielūdzams liecinieks, kā briesmīgs apsūdzētāja tēls

savu miesīgu bērnu un savas sievas vidū un uz valstsvecākā

jautājumiem atbild vienīgi: «Man jāmirst badu, man jāmirst

badu, — neviens man nekā nedod.»

«Nu, Gust,» vecākais jautā, «cik tu soli no gada tēva uz-

turai no laba prāta?»
«Ko nu es varu solīt? pašam sieva un sīki, mazi bērni —

parādā ar vēl esmu kādiem, ko lai solu, šiem daudz vieglāk
solīt,» viņš pameta galvu uz Juri un Sprici ar Ažu.

«Un Juri, ko tu domā?»

«Ko nu mana domāšana! Jūs jau zināt, man galvasnau-
das parāds pāri par trīsdesmit rubļu, pēc tā jūs ar man ne-

liekat miera, ko tad es vēl tēvam lai dodu?»

«Bet tas parāds jau tik tava paša palaidnības dēļ, ar to

tu nevari aizbildināties,» vecākais saka.

«Nu, kur tad apģērbs un viss cits? Dzīvojat jūs manā

vietā, tad redzēsiet, kas tur var palikt pāri!» Juris atbild.

«Bet Sprici? Tev tak būs žēlīgāka sirds!»

«Ko nu — viņš, vecākie, var piežēlot,» Aža steidzās viņa
vietā atbildēt, «kas tad par mani gādās, vai tad valstij di-

vus nabagus uz reiz gādāsiet, kad man ar atņemsiet apgād-
nieku?»

«Bet Sprici, es tak no tevis gribu dzirdēt, vai tu tēvam

nerādīsi labākas sirds?»

«Ko nu mana sirds, laba vai nelaba, bet es jau ne tik ne-

varu palīdzēt, kad vecākie brāļi nekā nesola. Nupat kā sāku

pats pelnīt, ložu laiks arī stāv priekšā, nezin, kā ar to izveicas,
vai mani ieliek «vienīgajos» vai ne —jo bez kapeikas tur arī

vis nevaru aiziet, lai gādā par tēvu, kas grib. Šie abi sen jau
bijuši pelnītāji — un man vēl grib uzspiest tēvu virsū, par
ko tad paši labāk nevar dot?»

«Juris, lai nedzertu vien, viens pats varētu tēvu uzturēt,»
Aža iebilda.
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«Un tu, nolāpītā, par ko tad tu pati nevarētu?» Juris at-

cirta pamātei.
«Un tu! » Aža gribēja sākt lietot savu vārdnīcu, bet

vecākais abus apsauca.
«Ak dēli, dēli!» vecais Miķelis izsaucās, dzirdējis dēlu at-

bildes, «kas tad par mani gādās?»
Vecākais redzēja, ka te ar labu nekas nav panākams, tā-

dēļ uzdeva pagasttiesai visus trīs dēlus par tēva neuzturē-

šanu. Dēli gribēja labāk ar spriedumu piespiežami nekā lab-

prātīgi ņemties tēvu apgādāt.
Vecais Miķelis tiešām bij «vecs krāms», tā visiem trim

dēliem, tā Ažai; ne tu vari paiet, ne pakustēties — lūk, kājas
arvien tev atsitas pie vecā grabažas. Kaut jel būtu nost no

kājām!
Cik nesamanīgs un nesaprātīgs vecais Miķelis! Liec tu vi-

ņam kā likdams manīt un noprast, ka viņš lieks, pavisam lieks,
bet viņš ne most nemož, ka tam sen jau laiks mirt. «Vecais

sesks!» Aža teic, «viņš vēl mani var pārdzīvot.»
Kamēr vecā Miķeļa apgādāšanas lietu izsprieda un iztie-

sāja, pusvasaras jau bij pagalam. Abiem vecākajiem dēliem

bij jādod tēva uzturam viena daļa, pie kam vēl Jurim bij jā-
gādā rūme, — Spriča, kā jaunākā dēla daļā, kam arī māte,
«ko uzturēt», krita 5 rubļi gadā priekš tēva.

«Nemaksāsi ne to pašu,» Aža teica uz Spriča, «redzēs,
ko tad viņi no tevis ņems!»

Bet, lai dēli neizlocītos spriedumam, tad tiesa aizšlakoja
dēlu lonus pie saimniekiem spriestās naudas lielumā. Gusta

dodamā daļa vēl bij puslīdz droša, bet pie Jura aizšlako-

šana maz līdzēja, jo Jurim gadā bij ne tik viens vien saim-

nieks, bet vairāk kā divi un trīs, dažreiz viņš arī bij pats savs

saimnieks, iedams kā peļņenieks un šā tā vēl. Ko te varēja
visur Jurim pakaļ izstaigāt un izšlakot?

Visvairāk te bij jāpalaižas uz Jura kā dēla goda prāta
un labprātības, un, cik no tā varēja cerēt, tas labi saprotams.

Spricis ar māti, kā jau dzirdējām, bij cieti nosprieduši
«vecajam krāmam» nekā nedot un nu tik gudroja vien, kā

izgrozīties no maksāšanas. «Ja saimnieks vien drusku pasi-
tas uz mūsu pusi, tad vecim, lūk, še — re tik!» Aža rādī-

ja īksti.

Jurim tēva apgādāšana bij tā, ka viņš tēvam nedeva

nekā — un ko lai viņš ar dotu, kad jau sava pelnījuma ne
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pašam nepietika? Vecais Miķelis tagad tiktāl bij dēlu gādā-

šanā, ka agrāk maldījās pats uz savu roku māju no mājas,
bet tagad ar Jura pārzināšanu un rīkošanu.

Drīz pēc Miķeļiem uznāca ziema, piesniga bieza kārta

sniega, tā ka dažam labam ir vēl kartupeļi un izklātie lini

palika zem sniega. Veci ļaudis sprieda, ka tāda ziema jau
nu gan garas dienas nepastāvēšot, bet būt viņa tomēr bija,
lai arī tikai savas pāra nedēļas.

Brieža Jurim atkal bij vecā ķibele, ka bij jāmeklē jauns
saimnieks. Kur lai tikmēr liek tēvu? Nebij grūts jautājums:
Juris viņu laida «ganos». Vecais, ceļu taustīdams, aiztaus-

tījās arī pie Ažas un Spriča. Vai nu viņš cerēja, ka varbūt

šie abi tak jel cik iežēlosies par viņu, vai arī bij tāpat no ne-

jauši iemaldījies pie sievas un dēla — bet klāt viņš bija. Sa-

protams, ka Aža viņu svētīja ar savu labāko svētību un Spri-
cis tūliņ devās pie Jura, lai ņem tēvu pie sevis, un, ja ne,

tad tūliņ meklēs, «kur valdīšana».

Drīz Juris ar bij klāt, laikam bīdamies, ka kaut kas ne-

ceļas no «valdīšanas». Bet kur nu lai veco liek, un turklāt

vēl sestdienas vakarā?

«Klau, vedīsim viņu uz nabagmāju!» Juris saka Spričam.
«Sen jau viņu tur vajadzēja ielikt, būtu miers mums, ir

valstij,» Spricis atteic.

«Uzliksim viņu uz ragaviņām un aizvilksim, kājām
iedams, nezin vai nāk labprāt līdz,» Juris saka.

«Un tā arī ies ātrāk, — ir jau arī sestdienas vakars,»

Spricis piekrīt.
«Vai tu man palīdzēsi aizvilkt?»

«Nu, kad uz nabagmāju, kāpēc ne? tik vien tu nesaki, ka

tev palīdzu.»
Reiz jaunākie dēli tak par tēvu bij nosprieduši prātīgu

un cilvēcīgu spriedumu. «Kur viņam labāk būt nekā nabag-

mājā?»
«Veci, taisies uz pirti,» Juris saka tēvam, «es tevi aizvilkšu

ar ragaviņām uz Baltkājiem.»
«Nu, paldies, dēls, paldies, — sen jau neesmu bijis pirtī,

ai, cik veciem kauliem pirtī būs labi,» tēvs atbild.

«Vai tev pīpe arī ir klāt?» Juris jautā tēvam.

«Nav, dēls, — izkritusi.»
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«Nu tad še kur mans kaļķis, bet uzvelc labi siltu dūmu,»
Juris sniedz savu kaļķi tēvam.

«Paldies, dēls, paldies tev — ai, cik garda mute paliek,
kad pīpīte — sen jau kamēr izbeidzu pēdējo tabaku.»

Vecais Miķelis nezin, kā nopriecāties par Jura labo sirdi.

Abi dēli velk tēvu, kā jau dēlu pienākums, tik Juris vien

ir runātājs. Spricis cieš klusu, jo grib palikt nepazīts.
«Vecais krāms» reiz tak būs nost no kājām. Cik prātīgs

iedoms dēliem ar nabagmāju!

Kaut gan dēlu nodoms par tēva priekšdienām vislabākais

un vecis tagad uz paša īstā ceļa, tomēr dēli negrib, ka viņa
teicamo nodomu redzētu arī pasaule, tādēļ veco Miķeli velk

pa klusāku ceļu uz nabagmāju, pa meža celiņu caur birzi.

Vējš pūš no dienvidiem smagi, grūti. Veciem ļaudīm tie-

šām taisnība, ka agrajam sniegam drīz jāaiziet, jo mīkstais

sniegs plakdams plok zem kājām, rīt, parīt varbūt — viņa
vairs nav. Tumšpelēki, gandrīz melni mākoņi lēni virzās uz

priekšu, — viņi tīri kā piesmirkuši, kā velt veļami. Vējš vi-

ņus gandrīz ne dzīdams nevar padzīt uz priekšu; bet, lai to-

mēr nepaliktu viņiem apakšā, viņš lāgiem atņem elpu un tad

no jauna sāk pūst ar visu spēku. Varen smagi viņš gaudo

pa birzi, vicinādams lokanos bērzus, un raud kā raudādams

egļu slapjajos zaros.

Vai esi labi noklausījies tādā rudens vēja šalkoņā? Cik

dziļi viņa aizgrābj sirdi! Lūk, viņā klausoties, jūties sirdī tik

tukšs, tik kails — kā rudens mežs. Ko tev vēl cerēt, ko gai-
dīt — lūk, viss jau paiet un iznīkst? Lai ari esi pašā jau-
nībā — raug, šai brīdī tu esi tik vientulis, atstāts un vecs,
ka šķieties nonācis mūža galā. Viss prieks, visa sirds līk-

smība tev palikusi tur, kur pavasara lapas un ziedi. Tu gri-
bētu raudāt, raudāt bez mitēšanās, liet asaras ar straumi, bet

sāpes tik lielas sirdī, ka acis paliek sausas. Aiz lielajām sirds

mokām tu gribētu kliegt, kliegt kā izmisis, izkliegt vienā klie-

dzienā visu savu moku nastu, bet kā akmins tev uzguļas uz

krūtīm, tu nevari izlaist ne skaņas, un lūpas paliek mēmas ...
Bet vējš šalc šalkdams — un saceļ jo lielākas tavas mo-

kas!
...

Ai rudens, vecums, mūža gals, — cik jūs bēdīgi!

«Pietur, dēls, man izkritusi pīpīte!» vecais Miķelis saka

uz Jura.
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«Nu, tad tev ar nebij zobu viņu saturēt,» Juris baras,
«ačka, ka tev neiezveļu pa kaklu.»

«Tālu jau nu viņa nevar būt atpakaļ, gan zemē viņu atra-

dīs,» tēvs labina dēlu.

«Ej nu tu,» Juris klusām saka uz Spriča, «pameklē, kur

kaļķis izkritis, tikām veco aizbraukšu līdz nabagmājai.»
To vien Spricis ar bij gaidījis.
«Bet pagaidi manis arī turpat,» Spricis saka, aiziedams

kaļķa meklēt.

Meklēt tēvam izkritušā kaļķa Spričam nenāca ne prātā,
viņam bij labāks ceļš zem kājām. Spricis tagad domāja, ka

atnācis īstais brīdis, kur Jurim it labi varētu atmaksāt veco

parādu dēļ krogā atrastiem trīs rubļiem. Viņš taisni devās

pie pagasta priekšnieka, kam māja nebij necik tālu no na-

bagmājas.

«Vai drīz jau nebūsim pie Baltkājiem?» Miķelis vaicā

dēlam.

«Drīz būsim,» Juris atbild.

«Ai, cik labi būs pirtī, man jau sāk trīsas nākt.»

«Pagaidi vien, gan pirtī sasildīsies.»

Dēls pievilcis tēvu pie īstās «rūmes vietas», kā stomīda-

mies kavējas krūmmalā ar savu velkamo, vai nu pārdomā-
dams, kā vislabāk veco iegādāt nepamanītu pa durvīm iekšā,
vai arī gaidīdams Spriča.

«Vai jau esam klāt?»

«Tūliņ būsim, pagaid tik, es vēl drusku atpūtīšos no vilk-

šanas.»

«Bet es jau salstu.»

«Neesi jau tak bērns, tik siltā laikā par nosalšanu ne-

bīsties.»

«Velns rauj viņu, to pagānu Spričuku,» Juris domā sevī,
«kad tik vien nav aizskrējis pie priekšnieka, nolāpīts tāds.»

Jo vairāk Juris par to domā, jo gaišāka lieta viņam paliek.
Visu «Spričuka» izturēšanos viņš nu saprot no paša sākuma

līdz galam. Tādēļ viņš tad gribēja palikt tēvam nepazīts un

nezināms? «Palūk, kāds blēdis,» Juris saka, «tā mani gribēja
laikam ievilināt cilpā.»

«Bet pagaidi vien, putniņ, vēl vis manis neesi noķēris.»
«Juri, dēls, pavelc nu vēl kādu gabaliņu, lai tiekam drī-

zāk pirtī.»
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«Nāc,» Juris uzsauc tēvam, un, pievedis to durvju priekšā,

piekodina cieši: «Bet tā kā tu ne vārda nesaki, ka es tevi te

atvilku. Vai saproti?»
«Par ko tad tā, dēls?»

«Es tā gribu. Un, ja tu pļāpāsi,» Juris tēvam stipri ru-

nāja pie auss, «tad zini, ka tev jaukuma nebūs. Un nu ej
iekšā!»

Nodzirdējis, ka durvju kliņķis noskanēja, Juris devās āt-

riem soļiem tālāk. Prāts viņam bij viegls un jautrs, kā jau
laikam cilvēkam, kas zin, ka nolicis nepatīkamu nastu no

pleciem.

Ļoti apmierināts prāts bij arī Spričam, kas necik ilgi pēc
Jura aiziešanas pienāca pie nabagmājas ar priekšnieku. Arī

viņš zināja: «Tagad vecis te ielikts uz visu laiku, kas viņu no

šejienes vairs metīs ārā?» Bet ārīgi viņš bija briesmīgi no-

kaitināts par tādu Jura nedarbu, viņš nezināja ne vārdu, ar

ko tādu kauna darbu nosaukt. Ja viņam būtu «tas spēks un

tā vaļa», tad viņš gan Jura sveikā nepalaistu. «Bet jūs jau
esat priekšnieki, jūs jau paši zināsat, ko ar tādu burlaku

darīt,» tā Spricis beigās noteic uz priekšnieka.
Bet Jura vairs nebij pie nabagmājas.

Spricis gan izsaucās, gan izsvilpējās, bet atsaukties ne-

viens neatsaucās.

«Pagaidi, ka viņš tev te tupēs,» priekšnieks teica pasmie-
damies, «gan tas putns zin, kas jādara, slikti viņam klāsies

arī bez tā, bijis te klāt vai nebijis.»

Spričam bij ap dūšu kā zvejniekam, kam zivs, no tīkla

tarbā liekama, izsprūk no nagiem. Vai tad Juris šoreiz at-

kal būtu viņu izmuļķojis? Gan pēdīgi teiktie priekšnieka
vārdi, ka Juris sveikā neizies, viņu daudzmaz apmierināja,
tomēr nodomātais Jura pārsteigums, tā sakot, viss cerētais

efekts, bij vējā.

«Kad tevi velns, tāds sumpurnis, draņķis — —» Spricis
lietoja mātes vārdnīcu, smeldams no tās pašus spēcīgākos
nosaukumus, — bet Juris bij un palika aizlaidies.

Kamēr Spricis ar priekšnieku pa āru meklēja un sauca

Jura, tamēr nabagmājas iedzīvotāji brmodamies brīnojās par

pienākušo ciemiņu. Kā viņš te nācis? Kā viņam vajag? Lai-

kam apmaldījies, lāgā neredzēdams.

«Kā, vai tad neesmu vis ienācis Baltkājos?» vecais
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Miķelis tikpat izbrīnojies vaicā nabagiem, kas viņu kā brī-

numu apstājuši no visām pusēm.
«Kur nu, dieviņ, Baltkājos, tu jau esi nabagmājā.»

«Nabagmājā ... nabagmājā?» vecais Miķelis brīnās. Lie-

kas, ka viņa vecā galva nevar ne apķert, ne izprast, ko tas

nozīmē, un kā viņš, uz Baltkājiem iedams, varējis iemaldī-

ties nabagmājā.
Priekšnieks ar Sprici arī ienāk iekšā.

«Saki, kā tu te attiki? Kas tevi te atvilka šurp?» viņš

vaicā vecajam Miķelim.
«Kā attiku? Es jau gribēju uz Baltkājiem. — tad laikam

būšu apmaldījies,» vecais atbild priekšniekam. «Pavadiet nu

mani uz Baltkājiem, viņi jau nav tālu, es vēl gribu tikt

uz pirti.»
«Bet kas tad tevi tur arī ņems pretim?» priekšnieks saka

vecajam.
«Ak, vai tur ar neviens manis neņems? Nu, kur tad

man iet?»

Tagad vecā galva lauzās ap šo visgrūtāko jautājumu, bet

nevar nekā izdomāt. Kā bezjūtīgs viņš nokar galvu un sēd

uz sola, sienā atspiedies, kā jau ieradis sēdēt, gluži kā ne-

dzīvs tēls, kā kaktā nolikta lieta.

«Dariet ar mani, kā gribiet, vai paturiet, vai metiet

ārā, — pretim jau neturēšos,» tā nedzīvais, mēmais tēls lie-

kas runājam uz apkārtstāvošiem. Uz visiem priekšnieka tā-

lākiem jautājumiem viņš neatbild ne vārda.

«Lai nu viņš paliek tepat pie jums,» priekšnieks saka pē-
dīgi nabagmājas uzraugam, «kamēr par viņu nospriedīs, kur

likt, jo mežā jau cilvēka nevar dzīt.. . nakts laikā. Un padod
tu viņam ēst, un ved arī, kad jau nu tik gauži grib, uz pirti,

ja jums šovakar pirts ...»

Priekšnieks ar Sprici aiziet. Katrs šķiras ar savādām jū-
tām no nabagmājas.

«Tādi dienuzagļi, palaidņi beidzamie! Pēriena tādiem su-

ņiem, cita nekā kā pēriena! Tev ne sestdienas vakarā viņu dēļ
nav miera, jākavējas un jāskrien tādiem līdz. Viņi izdzīvoju-
šies savā vaļā, — bet tu skrien no darba nokusis . ..» tā dus-

modamies un spļaudīdamies, priekšnieks aiziet steigdamies uz

savu māju, lai jel laikā tiktu uz pirti.
«Lūk, tad ta nu reiz lieta! Vecis tagad maizē un rūmē —

un Jurītim ar vēl kaut kas
...

vai nu gluži par nieku! Tas tev,
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Jurīt, par piemiņu no manis!» tā priecādamies, Spricis iet uz

savu māju, viņš gatavs lēkāt uz vienas kājas, jo tik ļoti viņš
mierā ar šīs dienas gaitu.

Kā teicamie vecā Miķeļa dēli bij paredzējuši, tā arī notika

ar tēvu: no nabagmājas viņu laukā vairs neizmeta. Un kur

tad lai ar viņu liktu, laukā izmestu? Mežā dzīt tak nevarēja.
Cik daudz bij no dēlu gādāšanas, to katrs saprata. Tādēļ veco

Miķeli kā nenovēršamu ļaunumu uzņēma nabagmājā.
Juris pēc šā gadījuma savā pagastā vairs nebij redzams.

Pēc gada laika viņu kā bezpasinieku atvadīja atpakaļ uz pa-

gastu, bet tad jau lieta bij palikusi veca, tā kā iztiesāšanas

nemaz neiesāka.

Gan jau pagastam tā bij pūliņa ar Brieža dēliem diezgan,
ko tad vēl pieņemt pie vecām ķibelēm jaunu klāt! «Tiesā viņus
cauru gadu vienus pašus vien, tad ar vēl nebūsi iztiesājis, ne

izmācījis,» tā pagastā sprieda par Brieža dēliem, īpaši par

abiem jaunākajiem, un tas bij patiesīgs vārds.

Spricis atkal redzēja Juri izkūlušos no cilpām. Viņam ra-

dās kā skaudība uz Jura. «Tam, pagānam, vienādi laime!»

viņš teica nospļaudamies.
Vecais Miķelis ilgi neapgrūtināja pagastu ar savu «vē-

deru». Beidzot tak nāve par viņu iežēlojās, aizsaukdama viņu
no pasaules, kur tas pēdējā laikā vienādi citiem bij mētājies

pa kājām. «Vecais krāms» reiz bij norūmējies pie malas, at-

stādams vairāk platības un svabadības dēliem un sievai Ažai.

Vecais Miķelis vairs viņiem neaizņēma rūmes uz pasaules.
Viņa dēļ tagad varēja katrs grozīties un izplēsties, kā vien

pašam patika.
Reiz tak vecais bij ieņēmies prātīgas domas savā «ulbajā

galvā», kā Aža domāja.
Vai nu godādami šādu vecā Miķeļa prātīgo izdarījumu,

vai arī izdzirdējuši, ka valsts vecākais vecā Brieža bērēm at-

vēlējis stopu šņabja, dēli un laulātā draudzene bij kapsētā
klāt kā saukti.

Aiz bērnu pateicības, varbūt arī gaidīdami valsts dotā

šņabja, dēli gandrīz vieni paši vien aizmeta tēva kapu.
Protams, ka šņabītis pēc tādas izkustēšanās nebij smādē-

jams. Skāde tik, ka nebij vairāk kā tik tas viens pats stops!
Bet ko tur lai dara? Nebij jau miris diezin kāds bagātnieks,
bet vecais nabagmājas Miķelis.
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Gan tagad dēliem tēva bēda bij nost no kakla, tomēr raižu

atlika diezgan ari pēc tā vēl.

Lūk, tas pats valsts vecākais dzinās kā sadedzis aiz gal-
vasnaudas virsū. Un Brieža dēliem bij ieaugusi pārliecināša-
nās, ka tāda maksas ņemšana un došana tīri veltīga, pavisam
lieka. Bet vecākais ar neatlaidās no savas pārliecības un, kur

ar sevi netika galā, tur sauca tiesu palīgā, jo Juris ar Sprici
cita vairs nebijās kā tik spēka un piespiešanas ar varu. «Ko

tu viens pret tik daudziem izkarosi — viņi jau, pagāni, visi

iet uz vienu roku,» tā dažu labu reiz dzirdēja brāļus nopūša-
mies, kad bij jāpadodas varai. Gan valsts vecākais cerēja, ka

Sprici noņems zaldātos un ka valsts jel uz laiciņu varēs no

viņa atkratīties, bet pēc vecā Miķeļa miršanas Spricis, kā sa-

vas mātes apgādnieks, nāca vienīgo šķirā. Valsts netika no

viņa vaļā.
Tātad — Spricis mātei apgādnieks.
Līdz šim gan viņš vēl mātei nekā nebij iedevis, bet par

to jau nav ar nekas, jo apgādnieks jau tiek norakstīts ne ta-

gadnei, bet nākotnei. Kamēr vien vēl Aža spēja, tamēr apgā-

dāja dēlu cik spēdama, nereti pati savai mutei atraudama ku-

mosu, lai tik Spričam nekā netrūktu. Bet laiks nāca, kur Aža

tā vairs nespēja. Jau ap Spriča ložu laiku viņa sāka žēloties

par «iekšas sāpi», par žņaudzieniem «tukšumos» un par «pa-

krūti», gan cerēja pati stipri, ka drīz atkal pāries, bet vājība

nepārgāja vis: tā palika turpretim lāgiem vēl stiprāka.
Saprotams, ka tagad bij jāmeklē palīdzība. Viņa izgājās

pie viena riebēja, pie otra, pie vienas vārdotājas, pie otras,
bet vājuma neviens nevarēja «atķert». Ārsti un ārstes, pie kā

Aža gāja, ārstēja gandrīz katrs pēc sava sevišķa paraduma,

jāsaka, katrs pēc savas specialitātes. Viens deva dzert ap-

pūstu kamparšņabi, otrs lika ragus, trešā braucīja, ceturtā

spaidīja — bet sāpe «kā neattika, tā neattika». Bij jāmeklē

cita, slavenāka ārsta ārpus savas valsts robežām. Tas bij iz-

daudzināts vecis, kas pie katras «iekšas vainas» (kuras dak-

teris neviens neprot ārstēt) deva dzert petrolejumu, sajauktu
ar siļķu sālījumu, atkal kāds cits speciālists, pa pusei lopu
ārsts, ārstēja ar trānu un sagrūstām biszālēm, ko vajadzēja
nevis smērēt ārpusē, bet iedzert. «Kad tik tu vien, mīļā, dabū

sitās zāles dibenā, tad par veselībiņu dieviņš pats gādās,» tā

ārsts apgalvoja. Gan Aža dzēra vai pašu zēveli iekšā, bet

dieviņš ar «veselībiņu» — kavējās. Beidzot viņa gāja pie tālu



405

tālu izslavētām vārdotājām, šīs visas vienojās tanīs domās,

ka Ažai esot «vaina». «Tev, mās, «vaina», tur tev neviens

vairs nevar palīdzēt, var būt, ja tik vēl ar dievvārdiem, bet

dakteris te neviens nekā nedarīs, tur tu, mās, savu naudiņu

viņiem tikpat kā zemē nometīsi,» tā šīs slavenās lietpratējas
kā vienā mutē Ažai apliecināja. Kā pēdīgo ceļu tad viņai vēl

stāstīja vienu «vecīti», kas arī tāpat «tik ar tīriem vārdiem

vien» ārstējot; ja šis nepalīdzēšot, tad neviens cits vairs uz

pasaules.

Ko bij darīt? «Vecītis» bij tāļu, un Aža jau diezgan iztērē-

jusies, izstaigājusies un izvārgusies, tādēļ bij vien jāpaliek
ar mieru mājā. «Vainai» neviens zāļu nav atradis. Kas Ažu

uzskatīja, tas tūliņ varēja jau no vaiga pazīt viņu par sir-

dzēju. Bet otra «vaina», kas līdz ar šo piesitās Ažai, bij vēl

grūtāka: viņai sāka uzmākties — bads un trūkums.

Bet Spricis tak apgādnieks?
Tas tiesa, bet mātei apgādnieks viņš bij tik valsts rakstos,

ne darbos un palīdzības sniegšanā.

«Spricīt, dēls mīļais, palīdzi nu man ar drusku no savas

puses, tu jau redzi, cik man tagad grūti,» tā Aža lūdzās dēla.

«Tad ta brīnums,» dēls atcērt mātei, «kur tad man tās

naudas bedres, ko tev dot. Labi redzi, ka man pašam nav, kur

tad lai vēl ņemu, ko tev dot?»

«Gan jau tev ar kāda drusciņa paliktu pāri, ja tik vien

visu pats nenotērētu un nenodzertu.»

«Ak, vai tad nu tu zini, ka visu nodzeru un notērēju, —

vai es tavu dzeru, tavu tērēju?»
«Bet kur tad lai nu es ar tagad ņemu maizi? Ko lai ēdu?»

«Manis dēļ bāz kad salmus vēderā, man priekš tevis nav

ne sapelējuša graša.»
Ažai ar visām bēdām apskrējās sirds.

«Vai tādēļ tevi turēju un glabāju kā savu aci pierē, lai

vecumā tu mani mērdē badu, sātana gabals, tu ?»

Aža sāka cilāt savu vārdnīcu.

«Muti ciet, vecā pastala, lūk, ko tev došu,» — un Spricis
pacēla dūri mātei tuvu zem paša deguna, «un nu nečīksti

vairs!» viņš bargi noteica mātei.

Aža palika klusu, jo redzēja, ka dēls viņas ar citu mantu

nevar un negrib apgādāt kā tik ar belzieniem, un to viņa no

Spriča dūres nekāroja, zinādama labi, ka tie atstāj iespaidu.
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Kur viņai tagad savā trūkumā un vājumā griezties? Kur

citur kā «pie valsts»!

Aža tagad stāvēja turpat, kur vecais Miķelis bij stāvējis,
un lūdzās tā paša, ko Miķelis lūdzies:

«Apžēlojieties nu par mani, mīļie vecākie, man jāmirst

gluži badu.»

«Bet tev tak ir dēls, kas var maizi dot, kādēļ tad nāci pie
valsts?» valstsvecākais atbild.

«Dēls jau nu gan ir, bet vai tad viņš man ko, dod? Dūri

parāda — tā tā maize, ko viņš dod,» un Aža sāk raudāt.

«Un, kad vecais Miķelis lūdzās palīdzības, ko tad tu teici?

«Spričam nav jādod, lai dod vecākie dēli.» Lai nu tad ar dod

dēls, mēs tev nevaram palīdzēt, un, ja to darītu, tad nāktu

pusvalsts palīdzības lūgt,» vecākais atbild Ažai.

«Bet ko lai es iesāku? Es tak esmu beidzamā postā un

trūkumā, — kad jau veselība būtu, es nelūgtos, bet jūs jau

paši redzat, ka nekā nespēju aiz savas «vainas», un dēls jau
ar nekā nedod.»

«Mēs viņu piespiedīsim dot,» vecākais saka Ažai.

«Vai tad viņš klausīs?» Aža atbild neticēdama, labi zinā-

dama, kā Juris un Spricis prata izlocīties no tēva uzturēšanas.

«Vai tad tā mūsu vaina, ka viņš neklausa? Kā tu viņu
audzināji no mazām dienām? Vai neesi pati vainīga? Kas mā-

cīja puiku jau no mazām dienām uz meliem, kas aizstāvēja
viņa palaidnības kā tu pati? Toreiz, kad tevi savā pļavā noķī-
lāju, tad tu viņu, vēl mazu bērnu, mācīji melot pie pašas tie-

sas. Nu viņš tagad tik gudrs, ka pat tiesai grūti ar viņu tikt

galā. Un kas tā bij, kas teica, ka Spricīšam nav jādod tēvam

maize?» Tā jautāja tas pats saimnieks, Ažas ķīlātājs, kas

tagad bij iecelts priekšniekos.
«Nu tagad pati-pļauj, ko sējusi,» vecākais saka Ažai.

Aža cieš gluži klusu, jo sajūt, ka tā rūgta patiesība, ko

dzirdējusi. Pēdīgi pašas trūkums un posts tai atkal at-

ver muti:

«Tak apžēlojieties nu par mani, mīļie priekšnieki, atvēliet

jel kaktiņa nabagmājā, jo bez laika jau nevaru nomirt un

rūmē ar manis neviens negrib ņemt.»
«Papriekš mēs vēl lūkosim piespiest dēlu,» vecākais no-

teic Ažai.

«Par velti gan, par velti! nekā gan nebūs, mīļie vecākie!»
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Aža saka aiziedama. Viņa sajūt, ka tai divkārt tiek atmaksāts,

ko tā vecajam Miķelim darījusi.
«Galu galā tak valstij būs jādod viņai palīdzība,» tas pats

priekšnieks saka vecākam, kad Aža izgājusi, «ko no tā nelieša

ņems, pie kā viņu piespiedīs?»
«Tīrais posts ar tādiem,» vecākais atteic.

«Un pēdīgi tādam neliešam tak virsroka,» priekšnieks tur-

pina, «gribot negribot valsts tak viņa mātei dos rūmi un

maizi nabagmājā, jo vai tad dzīvu cilvēku dzīsi mežā?»

«Nes tu tādus cilvēkus kā slogu — un ko es savā laikā

neesmu ar viņiem izkarojies, bet kas tad panākts!? Valstij

viņi tīri par slogu, par postu!» vecākais saka nopūzdamies.
«Un pati vien vainīga, — kas cits kā pati? Cilvēka prāts

jau, kā raksti saka, ļauns no mazām dienām, bet nevaldi vien

tu viņa, neuzliec tam iemauktu, tad bailes redzēt! izaug zvērs,

ne cilvēks,» priekšnieks nosaka uz vecākā.

Rudens vakarā, kad pirmais sniegs jau zemi apkaisījis re-

tām pērsliņām, Aža vaidēdama un stenēdama, kā jau laikam

cilvēks ar «vainu», velkas pa ceļu, kas aizved uz valstsmāju.
Krēsla jau labi pieņēmusies, un vakars būtu daudz tumšāks,

ja uzkritušais sniegs to nepārvērstu daudzmaz gaišāku. Aiz

skarbā vēja viņa cik spēdama ietinas ciešāk savā vecā vil-

nainē. Liekas, it kā bez savas pašas veciem kauliem tai vēl

būtu kaut kas cits, ko slēpt no saltuma vai arī no garāmgā-
jēju acīm. Kā slēpdamās un bīdamās viņa pēdīgi ievelkas

valstsmājā pie kazaka.

Ko viņa te gribēja rudens vakarā?

Viņa bij dabūjusi dzirdēt, ka Spricis ielikts cietumā. Citi

stāstīja, ka tas ielikts cietumā dēļ kaušanās krogā, citi atkal,

ka esot pieķerts uz pašām pēdām pie zādzības. Bet, lai nu

bij kā būdams, Spricis tiešām bij cietumā.

Kamēr valsts vecākais pūlējās Sprici kaut kā piespiest pie
mātes apgādāšanas, tamēr šī gāja no vienām durvīm pie ot-

rām — übagodama. Izdzirdusi, ka Spricis ielikts cietumā, un

dabūjusi no kādas līdzcietīgas saimnieces šķēli gaļas un ga-
balu maizes, viņa vilkās kā spēdama ar to pie dēla uz

cietumu.

«Kazak mīļais, pielaid nu mani pie viņa,» tā Aža lūdzās.

«Nevaru, nav brīv,» kazaks atteic.



«Bet es jau nekā slikta negribu, es jau viņam tik at-

nesu ēst.»

«Tu viņam ēst?» kazaks iesmējās, «un pati mirsti badu!

Lai ar cietumnieks, bet neēdis netiek turēts neviens.»

«Par lūgšanu, mīļais kazak, iedod nu gan viņam to, lai

viņam ar tiek labāks kumosiņš pie mutes — lai nu viņš kāds,

bet manas pašas dēls tak viņš ir.»

«Ko tu te vazājies, ko te meklē?» Spricis, izdzirdis mātes

balsi, sauc pa sava būra lodziņu.

«Nesirdies, dēls, nekā, es jau tev atnesu ēst.» ■
Kazaks beidzot paklausa un pasniedz Ažas atnesto ēdienu

Spričam pa lodziņu būrī. — Spricis, kaut ko nesaprotamu rūk-

dams, aizvelkas ar to uz būra dibenu.

Apmierināta Aža atkal velkas projām.

«Nejēdzīgā!» kazaks nosaka tai no pakaļas.

Vai stāstīt vēl par Spriča turpmāko dzīvi?

Pietiks! Viņa dzīves ceļš jau tiktāl nospraudīts, ka to

skaidri var pārredzēt. Jauks viņš nav, un patīkama te ar nav

nekā ko stāstīt. Atgriešanās uz labu vairs nav cerama. Tikai

tad, kad viņš būs miris, dzirdēs par viņu vienu vienīgu labu

vārdu, un tas būs: «Paldies dievam!»

1891.
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VI

PAZUDUŠAIS DĒLS

No saimnieku dzīves

Saimnieku istabā ziemas svētku eglīte iededzināta. Arī kalpi
un kalpu bērni sasaukti pie eglītes, lai ar šiem būtu daļa

pie priekiem, kas sevišķi nodomāti tik mazajam saimnieku

Gustam. Bet ziemas svētki jau ir svētki, kuros cilvēkam sirds,

ja ne vairāk, tad jel pašā svētku vakarā, atveras plašāk pret
līdzcilvēkiem, aizmirsdama šai brīdī plaisas un starpības, kas

citkārt cilvēkus vienu no otra šķir: augstais nu biedrojas ar

zemāko, bagātais ar nabago; skaudība un naids sirdīs it kā

aprimst, it,kā paliek klusāki, — caur visu sirdīm šaujas kā

jausma, ka visi radi, brāļi savā starpā, ka miers virs ze-

mes .. . Tādēļ arī saimnieku istabā saimnieki ar saimi stāv

vienkop laipni un saderīgi ap eglīti kā sadraudzības un mīles-

tības redzamu zīmi.

«Nāciet jel tuvāk,» saimniece aicina saimes bērnus, «no-

raujat jūs ar pa ābolam no eglītes!»
«Ej vien droši, Jēcīt, nebīsties, lūk, saimniece pati jau

sauc!» tā kalpa sieva drošina savu puisēnu.
Cauks, čauks! Jēcītis pirmais no kalpu bērniem savām

pastaliņām piečaukstina pie eglītes un spīdošām acīm norauj
skaistu ābolu.

«Neņem! neņem!» sešgadu vecais saimnieku Gustapiņš
kliedz, «tā mana eglīte!»
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Jēcis nezin, ko darīt ar savu ābolu, bet Gustiņš sāk rau-

dāt, tādēļ saimniece mierinādama saka Jēcītim:

«Atdod ar Gustiņam ābolu!»

Jēcītis asarainām acīm paklausa. Bet saimniece grib arī

viņu apmierināt un iepriecināt, tādēļ, Gustiņam nemanot, viņa

apdāvina Jēcīti un citus kalpu bērnus, kas, redzēdami Jēcīša

izjaukto prieku, palikuši eglītei atstatu, — pilnām saujām
ābolu. Jēcītim asaras gan projām, bet acis tam vairs nespīd
tik spoži kā pirmāk, jo saimnieces dotie āboli visi kopā nav

tik vērtēs kā tas viens vienīgais, kas svecīšu gaišumā tik

skaists karājās pie Gustiņa eglītes.

Žēlām acīm viņš noskatās Gustiņā. Cik viņš gan laimīgs!
Visa tā skaistā eglīte pieder viņam.

Kalpa puisēna mazo sirdi jau agri aizņem aukstā vēsma,
kas nākusi no ziemeļiem, kur valda ziema — manta, kur stāv

ledus kalni, saucami «mans un tavs».

Jēcītis jau agri dabū just: visa tu nedrīksti iekārot.

Gustiņš: visu, ko gribu, varu dabūt.

Bet bērni drīz aizmirst skumdinājumu vai pāridarījumu,
un šai ziņā mēs, pieaugušie, ar viņiem nespējam mēroties:

viņi mums te tālu priekšā, mēs viņu nepanākam.
Jēcītis ar jau aizmirsis Gustiņa liegto ābolu un tagad

skrien priecīgs līdz ar Gustu ap eglīti, kurai sveces jau ap-
dzisušas. Gustiņš ir braucējs, Jēcis — zirgs, uzņēmies visus

zirga pienākumus un nastas.

Plīks! plīks! Gustiņš laiž ar mazo pātadziņu «zirgam» Jē-

cītim, kas tad skrien jo ātrāk, un braucējs svelpdams dodas

pakaļ.

Plīks, plīks! Gustiņš par ciešāk uzvilcis zirgam ar pātagu,
jo «zirgs» saviebj ģīmi uz raudāšanu un brauka ar roku pa
iesisto vietu.

Jēcītim zirga uzdevums tak izliekas par grūtu, viņš prie-
cājas, ka «lielais Pēteris» uzņemas izpildīt viņa vietu.

Plīks, plīks! Gustiņš dod, ko māk, ar pātagu lielajam zir-

gam, un Lielais Pēteris zviedz pēc katra sitiena un skriedams

tirpina kāju, kurai iesists ar pātagu.
«Dod, dod krietni lielajam bērim!» māte skubina Gustiņu,

«tam bieza āda.»

Un Gustiņš dod ar, ko māk. Un lielais «bēris» zviedz un

tirpina kājas pēc katra sitiena. Visiem lieli smiekli.



411

«Nu, vai tu ar negribi par zirgu?» Lielais Pēteris vaicā

Gustiņam.
«Gribu gan, bet bez pātagas,» Gustiņš atbild. Un tad at-

kal abi brauc, lomas pārmijuši, ap eglīti.

«Palūk, cik gudrs Gustiņš,» māte nodomā pie sevis.

Redzam, ka Mežnoru saimnieku Gustiņam augšana pie
tēva un mātes viegla, tāda, ka vieglākas un labākas nevar vē-

lēties. Viņa vecāki ar jau lāga cilvēki, labsirdīgi, godīgi, —

gājēji kalpi par viņiem ar nekā nežēlojas — dzīvo dažu labu

gadu no vietas pie viņiem. Tik mazajam Gustapiņam vien viņi

nekā nevar aizliegt. Un ko tad gan bērns ar neiespējamo

prasa, kādus kakladarbus tad nu puisēns ar dara? Nāks pui-
sēns pie prāta un saprašanas, būs arī puikas blēņas atmestas.

Tagad tik to var vēlēties, ka puisēniņam būtu drusciņ mazāk

ietiepības un pašgalvības, nekā tam jau ir, un ka viņš dažreiz

«pa jokiem» nebūtu pārgalvīgs un uzkundzīgs.
Jau ziemas svētku vakarā redzējām, ka Gustiņam ļoti pa-

tīk rīkoties ar pātagu. Pāra gadu vēlāk viņš tāpat «pa jo-
kiem» ar pātagu izmēģina pie Lielā Pētera ādas biezumu un

izturīgumu, lai arī Pēteris nemaz nav uzņēmies būt par zirgu.
«Paliec mierā, Gustiņ!» Pēteris saka gandrīz ar dusmām,

laikam tādēļ, ka ar visu «biezo ādu» sajutis pātagu.
«Nepalikšu vis!» Gustiņš mudīgi atteic un velk vēlreiz ar

pātagu Lielajam Pēterim.

Pēterim pacietība beigta, viņš izrauj pātagu un laikam

iesit Gustiņam? Nē, tā vis Lielais Pēteris nedara, jo priekš
tādas atgaiņāšanās viņš par lielu un Gustiņš turpretī par

mazu, turklāt saticība ar saimniekiem arī tik laba, ka tā ne-

var darīt, — viņš tik izrauj Gustiņam pātagu un aizbāž to

aiz spāres, kur Gustiņš tās nevar dabūt rokā. Bet arī ar šādu

lietas galu Gustiņš nav mierā, viņš tik «laiž tauri vaļā» un

aiziet pie mātes sūdzēt.

«Otrreiz tā ar vis nedari, Lielais Pēteris jau joku neprot,»
tā māte apmierina Gustiņu. «Vai tad tev ar citam nebija ko

sist?»

Gustiņš turpmāk pātagu izmēģina pie zirgiem un govīm
vai cūkām, un šie daudz labāki šai ziņā par Lielo Pēteri, tie

nesaka nemaz: «Paliec mierā, Gustiņ!» — Ja viņi nav piesieti,
tad tie vienkārši bēg prom, un, ja piesieti, tad tik laipni, ka

pacieš, kamēr Gustam gribas mest mieru.

Vai tad nu ar liela nelaime, ka Gustiņš parīda suni uz
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govīm vai cūkām — kurš puisēns tad tai vecumā tāpat ne-

dara?

Kas tad nu bērna blēņas aplūkos ar vairojamo glāzi? —

tā šķiet Gusta vecākiem.

Gusts līdz šim varēja lielīties, ka vēl ne reizi no tēva vai

mātes nebija dabūjis kūliena. Kūliens viņam bija vēl pavisam
svešs un nebaudīts. Bet reiz tak viņam bij itin tuvu jāiepa-
zīstas ar pērienu, kaut gan ne no tēva vai mātes rokas.

Māte lēja saimei launaga putru bļodās. Krusttēvs, Gusta

tēvabrālis, no amata galdnieks, runājās, Mežnorās atnācis, ar

brāļasievu — Gusta māti. Uzreiz Gustiņš, nezin ko iedomā-

jies, ko neiedomājies, iespļāva vienā ēdiena bļodā.
Māte iztrūkusies skatījās uz nedarba darītāju. «Kam tā

darīji, Gustiņ? Tā vairs tu ne reizi nedari!»

«Palaidni, loc nu pats bļodu laukā, vai domā, ka tie, kam

tas jāēd, suņi ir?» krusttēvs bārās.

«Un vai tu ar nezini, kas nu jādara?» krusttēvs uzrunāja
saimnieci.

«Tā viņš vēl ne reizi nebija darījis,» saimniece teica, sa-

liedama bļodu samazgās.
«Tu domā, ka tas vien bij, ko domāju,» Gusta krusttēvs

teica, «ņem pašu priekšā un nosukā!»

«Lai nu atbrauc pats no lauka mājā,» saimniece teica

krusttēvam.

«Nu, tad zini, ka nekas puikam nenotiks, jūs jau abi esat

pret viņu mīksti,» krusttēvs atteica.

«Nāc šurp, krustdēl, es tevi drusku pamācīšu!» Un, Gus-

tiņu saķēris aiz svārkiem, viņš to krietni iepēra ar kārkla vi-

ciņu, kas tam par laimi vai Gustiņam par nelaimi bija rokā.

Gustiņš kliedza, kā jau laikam perams.

«Tā, nu pieminēsi krusttēvu!» viņš teica, puisēnu palaiz-
dams vaļā.

«Pēter, kam tu tā darīji, tas ir mūsu bērns, —■ par to mēs

esam,» saimniece, no bailēm atžirbusi, bārās ar vīrabrāli, jo
viss tas bij noticis tik ātri, ka māte nebij spējusi tā ne kavēt,

ne dēla paglābt. «Skat nu, kā bērns "raud!»

«Lai raud, — vēlāk raudāsi pati, ja bērnam ļausi visur

vaļu,» krusttēvs teica aizejot, zinādams, ka ilgāk vairs nevar

būt ciemiņš, un nenāca ilgi uz Mežnoriem.

Šo pērienu Gustiņš tiešām ilgi pieminēja, jo tas bij viņa

vienīgais audzināšanas pēriens.
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Ar «Gustapiņu» tagad būsim diezgan jau iepazinušies, tā

ka viņa turpmāko dzīvi varēsim aplūkot vairāk sakarā, jo tā

jau svarīgāka par priekšējo.

Gadu četrpadsmit vecu Mežnoru Gustafu Mežgaili pieņem
un ieraksta pilsētas apriņķa skolas apakšējā klasē par skolēnu.

Tēvam jāatstāj dēls viens pats pilsētā, jāpamet pilsētas
dzīvei un iespaidiem. Un laucinieka tēvam tas nenākas viegli.

«Turiet vien par viņu bēdu, ka nedodas uz blēņām un pa-

laidnībām,» Mežnors lūdza «cienīgmāti», pie kuras Gustu bij
nodevis maizē. «Mēs, vecāki, jau nevaram tālumā paši nekā

redzēt, ne dzirdēt, kā bērns dzīvo un uzvedas, un, ja ar kād-

reiz atbrauktu, ko tad tur ar redzētu? Bet jūs jau redzat viņu
ik dienas, zem jūsu acīm lai nu viņš dzīvo.»

«Gan, gan, Mežgaiļu tēv, par to gādāšu,» cienīgmāte vi-

ņam solījās, par kuru viņam bij teikts, ka tā dodot labu ēdienu

un kopšanu un esot arī laipnīga ar bērniem.

Šķirdamies tēvs vēl teica Gustam:

«Dzīvo vien godīgi, gan jau mēs ar brauksim tevi aplūkot.
Tev jau nu te ar vēl paliek Liepnieku puikas, jūs jau būsiet

paši kopā kā vienas skolas un vienas valsts bērni. Neraudi

nekā! Gan ies labi!»

Tad, iedevis Gustam labu ķešas naudu, tēvs, smagi no-

pūties, aizbrauca uz māju.
Pirmajā pusgadā Gustam sekmes nebija sliktas, otrā pus-

gadā gan drusku mazākas, bet tomēr pietiekošas, lai varētu

tikt pāri uz nākošu klasi, kur arī Liepnieka puikas bij pār-
celti. Bet otrā gadā Gustam sāka iet atpakaļ: viņš palika pa-

kaļ mācībās un ielaidās stipri vien palaidnībās. Tāds virziens

Gusta skolas dzīvē sākās it īpaši no tā laika, kad «vecais

Fricis» ienāca tai pašā kortelī un klasē, kur Mežgaiļu Gustafs.

Katrs te nu, zināms, kāros zināt, kas tas tāds bija par «veco

Frici»? Te jāizskaidro, ka, pirmkārt, viņš vēl nemaz nebij
vecs, bija tik gadu vecāks par Gustu un, otrkārt, ka viņam ne-

maz nebij Fricis vārdā, bet pavisam cits vārds. Pie «vecā

Friča» nosaukuma viņš bij ticis nejauši. Tas bij gadījies tā.

Vēstures stundā skolotājs viņam bij jautājis: «Kā sauca

pirmo romiešu ķēniņu?» Uz ko šis bez kavēšanās droši atbil-

dējis: «Par Fridriķi Lielo.» Domājams, kādi smiekli par to

sacēlās visā klasē! Bet pēc stundas katrs viņu apsveicināja:
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«E, Fridriķi Lielais!» «Skat, skat, lūk, kur Fridriķis Lielais!»

«Nē, tas par garu, Fridriķis Lielais,» kāds atjautīgs skolēns

teica, «sauksim viņu īsāki par «veco Frici».» Lielas gaviles
sacēlās pa visu klasi: «Jā, jā, tā gan, tā gan —■ par «veco

Frici», cik brangi, cik jocīgi!» Tā visā pulkā atskanēja. Ja

viens vien būtu viņu tā saucis, tad «Fricis» to būtu izkāvis

kulakiem, kurā ziņā viņš bij uzskatāms par lietpratēju, bet

visai klasei viņš nekā nevarēja darīt. «Vecais Fricis» palika
no šā brīža viņam par nosaukumu, kā zinisks nosaukums par

krietno vēstures prašanu jeb kā akadēmisks grāds par triju

gadu studijām apakšējā klasē.

Šis nupat minētais «vecais Fricis», pēc gadiem ticis pāri
uz otro klasi, nodomāja arī še apmesties uz ilgāku laiku, jo
tāda ātra steigšanās no vienas klases otrā nebij Fricim nemaz

pa prātam, jo viņš bij pamatīgas dabas, kaut gan skolotāji

teica, ka viņš esot «pirmā numura sliņķis».
Tāds bija Gusta jaunais biedris, no kā Gusts, diemžēl,

sāka mācīties un skatīties. «Vecā Friča» vaina nebija vienīgi
milzuma slinkums, bet viņam pielipa vēl daudz citu ļaunāku

īpašību, kuras gandrīz visas Gusts piesavinājās tādā mērā, ka

spēja viņās iemanīties. Fricis bija turīgas dzimtes, kurā bij
daudz labu «tantiņu», kas «veco Frici» bagātīgi apgādāja ar

ķešas naudu. Un Fricis prata viņu izlietot tā, ka tam nereti

vien uznāca trūkums. Tad, zināms, atkal bija jāpārdomā, kā

tikt no jauna pie graša. Un Fricis ar nebij muļķis izdomāt

tam derīgus līdzekļus. Kad trūkums bij klāt, tad Fricis laida

savas skolas grāmatas pa puscenai no rokas un ņēma no grā-
matu tirgotāja jaunas uz rēķina, jo Fricim bij atvēlēts ņemt
līdz zināmai sumai. Kad atkal bij nauda, tad Fricis gāja kon-

ditorejās, bodēs un pirka, ko sirds kāroja. Biedris viņš Gus-

tam nebij slikts, jo dalīja visu uz pusēm, bet neaizmirsa arī

aplinkus pieminēt, ka Gustam pienāktos darīt tāpat. Un, kad

nu Gusts savas ķešas naudas, ar ko tēvs nebija skops, tā vēl

nemācēja pārvaldīt kā Fricis, tad Fricis Gustu draudzīgi pa-

mācīja. Fricis zināja, kur, par piemēru, augusta pusgada sā-

kumā dabūjami vislabākie āboli, plūmes vai ogas, — kur kon-

ditorejā bez kūkām varēja arī nodzert pudeli limonādes, kur

dabūt arī pudeli bairīša, jo Fricis domāja, ka jau pienācis tas

vecums, kur limonādi vien dzert par kaunu, kur jāapskatās
jau pēc vīrišķīgākiem dzērieniem. Arī papirosus Fricis neaiz-

mirsa un gādāja par vietu, kur varētu droši uzvilkt dūmu.
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Vārdu sakot, Fricis bij smalks putns. Tā saimējot ar ķešas

naudu, arī Gustam sāka rasties naudas trūkums. Kā tikt pie

jaunas? Fricis pamācīja: «Raksti tēvam, ka tev vajaga jaunu

grāmatu un rakstāmlietu, vai viņš ko zin, cik tev vajag?»
Gusts paklausīja kārdinātājam, un, lūk, nauda no tēva drīz

bij klāt. «Vai tev neteicu, ka tā izdosies?» Fricis priecādamies
teica Gustam, «gan otrreiz izdomāsim atkal ko citu.»

Saprotams, ka gādājot par pašu izpriecāšanos, «vecajam
Fricim» ar Gustu nevarēja nekā lāgā iet uz priekšu ar mācī-

bām. Fricim bij jau aprasta lieta stāvēt sliņķa slavā, bet Gus-

tam tak no iesākuma bij neparasts pamazām noslīdēt nemā-

cētāju pulkā. Lai Gustu jo vairāk dabūtu savā varā, tad Fricis

to lūkoja atšķirt no Liepnieku puikām. «Ko tu ar tiem «bife-

ļiem» biedrojies,» viņš teica, «gan tiksim mēs ar cauri.» Un,

zināms, viņi raudzīja ar tikt cauri, kaut gan citādi nekā Liep-
nieku puikas. Fricis arī še bij Gustam par priekšzīmi kā jau
visās lietās. Nekā nemācīdamies un nemācēdams, Fricis sē-

dēja pakaļgalā, uz ko viņam bij monopoia tiesības, un lūkoja
aizvien aizvilkties aiz kāda lielāka skolnieka muguras, sa-

krāva tad vēl labākas drošības dēļ sev priekšā lielu blāķi

grāmatu, piestiprinādams aiz tā no grāmatas izrautu lapiņu,
no kuras bij uzdots mācīties, un, tā kā skolotājs stundā reti

vien piestaigāja uz Friča galu, tad bieži vien viņš izkūlās

cauri, tā nolasīdams. Arī Gusts bij piespiests ķerties pie šāda

līdzekļa, ja negribēja palikt vēlāk mācīties brīvlaikā. Viņam
par laimi vai nelaimi priekšā sēdēja polis Stolbovskis ar brī-

num platu muguru. Aiz šā aizrāvies, Gusts aiz viņa muguras
kā aiz sienas varēja darīt, ko vien gribēja. Stolbovskis bij

labsirdīgs un paļāva Gustam aizstiprināt pakaļā aiz savas ap-
kakles izrauto lapiņu, no kuras tad Gusts, kaut gan iesākumā

vēl pabailīgs, nolasīja kā pats labais mācētājs. Pēc beigtas
stundas «vecais Fricis» šo varoņa darbu apsveicināja ar lielu

prieku. «Tu jau sāc palikt manīgāks,» viņš teica Gustam,

«redz, vai nav vieglāk tikt šitā cauri nekā tērēt velti laiku pie

grāmatas?» Turpmāk Gusts bieži vien lūdza Stolbovski: «Ne-

kusties, lūdzams, kad mani uzsauc!», un šis arī paklausīja.
Savā tēva mājā Gusts bij ieradis, kā jau redzējām, citus

niekot, uzkundzēties vai aiztikt vārdiem. Laukskolā gan šī

īpašība tika stipri vien apmākta, bet pilsētas vaļīgākā dzīvē

un īpaši «vecā Friča» vadībā, viņa sāka audzin augt lielumā.

Gusts aiztika ne vien savus pazīstamos skolas biedrus, bet
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vēlāk sāka aizskart ari svešus, kā, piemēram, pilsētas privat-

ģimnazijas apakšējo klašu skolēnus un amata mācekļus. Bet

ne ikreiz viņam ar to izdevās gludeni. Vienu tādu gadījumu,
kur viņam citu aizskaršanas dēļ izgāja jo plāni, Gusts gan

laikam savu laiku nebūs piemirsis, tādēļ to ari še pieminēsim.
Notikums bija šāds:

Reiz ziemā uz slidotavas Gusts pamanīja trīs ģimnāzistus
un, no Friča ieklausījies, uzkliedz tiem: «Ihr seid Knoten!»

(jūs esat resgaļi) un tad pats metās bēgt. Bet ģimnāzisti de-

vās tam pakaļ un noķēruši pievilka Gustu pie āliņģa, kur

tad — viens, div, trīs — mērcēja pēc takts Gustu kā sveci

trīsreiz ūdenī, maksādami tam ar auksto peldinājumu par

visām agrākām reizēm. Gusts aiz aukstuma nespēja ne pa-

kliegt — un ko tas ar līdzētu? Cilvēku nebij nekādu tuvumā.

Slapjš kā žurcēns Gusts devās uz māju. Par laimi laiks nebij

auksts, un Gusts tik ar vieglu apsalumos pārlaida šo ķibeles

gadījumu.

Vai vēl plašāk aplūkot Gusta skolas dzīvi? Man šķiet, ka

ir tā kā tā jau plaši diezgan, lai varētu noskārst, kā Gusts

auga un mācījās un kāds viņš tādos apstākļos varēja izaugt.

Gada galā abus Liepnieku puikas pārcēla uz virsklasi, bet

Gusts ar savu sirdsdraugu «veco Frici» palika sēdam turpat,
kur bijuši.

Gusta tēvs tagad gan noprata, ka ar dēlu neiet vairs labi,
bet nezināja lāgā, ko īsti ar Gustu darīt, vai ņemt no skolas

ārā, vai vēl sūtīt tālāk. Beidzot viņš tak nosprieda, ka Gusts

vēl jāsūta skolā, jo negribēja jau ar savu dēlu palikt kaunā

pret Liepnieku, kam, tukšākam mantā, ar saviem dēliem vei-

cās it labi. Mežnors tik nodomāja «cienīgmātei» jo ciešāk lūgt,
lai labāk uzskata Gustu nekā līdz šim.

Cienīgmāte nebij slikta, — viņa bij laipna, deva tiešām

labu ēdienu, apkopa labi, bet bija tik — par mīkstu pret sa-

viem kopjamiem. Viņa negribēja, ka ciešākas pievaldīšanas
dēļ bērni aizietu no viņas nost uz citu korteli, tādēļ lūkoja
iztikt ar lēnumu. Kad tēvs par Gustu runāja, tad viņa vainas

lielo pusi nogrieza uz Frici, kā tas tiešām ar bija, bet Gustu

aizstāvēja. Gusts palika pie viņas. Bet kā dabūt Frici no kor-

teļa projām? Par laimi Frici drīz «izsvieda», jo viņa varoņa
darbu mērs bij pārpārim pilns un izdevīgs gadījums bij svie-

šanas brīdi tik paskubinājis. «Vecais Fricis» šķīrās no skolas
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uz mūžīgiem laikiem, pamezdams tajā tik sava vārda un

darbu piemiņu.
Nu varētu domāt, ka Gusts sāks laboties. Tā ar gan rādī-

jās, bet «vecais Fricis» bij laidis par daudz dziļas saknes

Gusta sirdī, tā ka Gusta vēlākā dzīve un darbi turpinājās
«vecā Friča» garā. Šķirdamies Fricis daudz no savām īpašī-
bām bij kā piemiņu atstājis Gustam: melot, pievilt, slinkot

un meklēt vieglu dzīvi.

Neparedzēdams Gusta skolā vadīšanai citādi gala, tēvs,

klausīdams prātīgu padomu, vēlāk nodeva Gustu kortelī un

maizē pie kāda tās pašas skolas skolotāja, lai gan maksa te

bij daudz dārgāka nekā vecajā vietā. Ciešā uzraudzībā stāvot,
Gusts pusotra gada vēlāk kā Liepnieku dēli atstāja skolu, ne

vieglāk izspiedies caur gala eksamu kā kamielis caur «adatas

aci».

Gusts bij drīz divdesmit gadu vecs, kad izstājās no skolas.

Laiks jau sen tik vecam kaut ko iesākt, bet ko lai iesāk? Mājā
nākt un turēties pie zemes darba, tas Gustam nepatika. Viņš

gribēja lūkot pilsētā vietu, jo pilsētas dzīve viņam bij daudz

labāk iepatikusies par lauku dzīvi.

Pirmo vietu Gusts atrada telegrāfa dienestā, bet dienesta

ciešā kārtība un rīcība viņam drīz apnika; bez tam peļņa jau
bija iesākumā maza, — tēvam viss, kas vajadzīgs uzturam,

bij jādod klāt, — Gusts tādēļ šo vietu pēc gada atstāja un

pārgāja pasta dienestā. Še bij tā pati vaina, kas pirmā vietā:

noliktā stundā būt savā vietā Gustam nebij pa prātam, alga
tāpat maza; — saprotams, šī vieta arī bij jāatstāj. Bet ne tik

Gusts vien bij nemierā ar vietu, — vieta arī bij nemierā ar

Gustu. Priekšnieki skatījās uz to, cik daudz uzticības un kār-

tības Gusts spēja parādīt dienestā, un, atraduši, ka maz var

viņam uzticēt un uz viņa paļauties, — viņi drīz vien būtu

Gustu atlaiduši, ja šis pats nebūtu atstājies labprāt. Trešo

vietu Gustam izgadījās dabūt kādas tiesas kanclejā. Šī vieta

viņam labāk patika par agrākajām. Lai gan arī te darbam bij
savas noliktas stundas, tomēr viena lieta viņam še patika:
bieža satikšanās ar prāvniekiem. Dažs labs no tiem uzaicināja
Gustu sev līdz uz viesnīcu nodzert «glāzi» alus, kas Gustam

ļoti labi patika. Cits atkal gribēja no Gusta dabūt kaut ko

zināt par savām aktīm, par savas sūdzības lietas stāvokli, —
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beigas no visa arvien bija — aicināt Gustu līdz uz viesnīcu,
kur slikti, zināms, neklājās.

Bet ne tik prāvnieki vien vilka Gustu uz viesnīcu, viņa

draugi un biedri to darīja vēl biežāk. Saka gan, ka īsts

draugs esot reta manta, bet Gustam šās retās mantas bij ļoti
daudz. Ai, cik Gustafam Mežgailim nebij draugu! Te viens,
te otrs: «Gustaf, Gustaf!» — Katrs viņu grib dabūt sev tu-

vumā. Nedomāsim no pasaules un cilvēkiem tik ļauni, ka

Gustam tēva dotā krietnā uzturas nauda pievilka tādu pulku

draugu, domāsim, ka tā bij īsta draudzība, kas draugus sais-

tīja pie Gusta, —- tā draudzība, kas nemeklē sava labuma.

Pametīsim mēs arī drusku acis, kā Gustam klājas vies-

nīcā. Pašulaik Gusts kaut ko stāsta saviem draugiem:
«Un, kā mēs braucām ar muižkungu Klibaunu, tā mums

pretim brauc vecītis savām platām ragavām. «Griez ceļu,
veci!» Šis pretim: «Nevaru, kungi, gluži aizputināts.» Ko, tu

nevari? Redzēsim! Un plīks, plīks! Es viņam ar pātagu pa

muguru un pa ģīmi, kamēr vecis sāk saukt: «Au, au! apžēlo-

jaties, kungi, esat jel cilvēki!» Mēs tik laižam garām, tā ka

šis iegāžas grāvī ar visu, kas ragavās, — un mēs kā vēji

projām.»

Draugi skaļiem smiekliem apsveic Gusta varoņa darbu.

«Tu esi manīgs zēns, dzer uz to, dzer!»

«Bet kad nu vecītis jūs sūdz?» kāds svešinieks, kas savrūp
klausījies, ievaicājās Gustam.

Gusts saraujas, it kā atminēdamies vecīša, kam acis pēc
sitiena bij pieskrējušas pilnas asaru, bet tad kā nopurinājies
viegli atteic:

«Vecis mani sūdzēt? par ko tad?»

«Par tiem sitieniem, protams,» tā svešais.

«E, niekus, tas sūdzēt! Tas jau izlikās tik bailīgs, ka valsts

kazakam aiz pazemības nobučotu roku, ne vēl nāktu pie tiesas

mani sūdzēt!»

«Bet kad nu viņš tomēr saņemtu dūšu?» Tā svešais.

«Ko niekus, tas paliks savā aizkrāsnē! Dzersim labāk!»

Gusts nobeidz sarunu un dzer ar saviem draugiem.
Vecītis gan ar tiešām gāja pie tiesas žēloties, bet tādēļ,

ka Gusts ar Klibaunu liecnieku trūkuma dēļ visu noliedza,
tad sūdzētājs spriedumā nepanāca nekā. Bet sūdzībai tak bij
cits panākums: tiesas kungs, kura kanclejā Gusts bij pie-
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ņemts, dzirdējis par šo lietu, ticēja pilnīgi sūdzībai un gada

galā aiz šā iemesla atlaida Gustu un pieņēma viņa vietā citu.

Varbūt Gusts savās līdzšinējās vietās būtu turējies kriet-

nāk un ilgāk, ja viņš būtu spiests no savas vietas vien ņemt
uzturu un apģērbu, bet Gusts jau it labi zināja, ka Mežnoros

arvien būs patversme, ja citur tās nekur vairs neradīsies.

Gusts apskatījās gan pēc jaunas vietas, bet draugi tam

deva padomu: «Ko velti arvien meklējies būt citiem par apakš-
nieku? Tu vari dzīvot savā mājā pats par kungu, un, ja tādu

māju kā Mežnorus sāktu vien apkopt pēc jaunlaiku paražas,
tad redzētu vēl, ko Mežnori ienestu.» Gusts pārdomāja, ka

nebūtu ar slikti palikt mājā par saimnieku, bet tad vien, ja
tēvs viņam atdod māju rokā kā pilnīgam valdītājam. Tēvs

pārlika, ka dēla dzīve mājā iznāktu daudz lētāka nekā pilsētā,

jo nebij mazums, ko gadā dēlam vajadzēja dot uz pilsētu, —

un bij mierā, ka Gusts nāk mājā par saimnieku. Ja tad ar

Gustam mājā izietu tas pats, kas pilsētā — tā tēvs do-

māja, — tad tak viņa acs ar to redzētu, kur nauda paliek, un

viņam būtu vēl palīgs saimniecībā. Arī ar to tēvs drīz apmie-
rinājās, ka Gusts paliek par īsto saimnieku — kam tad galā

māja citam piederētu, ja ne Gustam?

«Nenovelc svārku agrāk, kamēr vēl neej gulēt — ka pēcāk
nesalsti!» tā viņam gan bij liedzis brālis Pēteris — galdnieks,
Gusta krusttēvs, uz ko Gusts nekad neturēja laba prāta — un

tagad pēc šā padoma jo mazāk, — bet galu galā tak Gusta

prāts notika: tēvs bij ar mieru atdot Gustam māju. «Kas tad

es mājā būšu, ja manā rokā nav visa saimnieka darīšana?

Kurš kalps tad manis bīsies?» tā Gusts tēvam bij licis; pie
sirds. Tēvs to ar saprata, un tā Gusts ar divdesmitčetri ga-
diem uzņēma Mežnoru saimniecību.

Mežnoros daudz kas bij jāpārgroza — Gusts, kā smalks

pilsētas kungs, nevarēja būt mierā ar mājas veco ietaisi. Ka-

mēr jauns ērbeģis vēl nebija uzcelts, to pašu veco vajadzēja
izlabot, izbalsināt un Gusta istabu iztapsēt.

Dārzs — mājas jaukums. Mežnoriem bij gluži labs ābeļti
dārzs, kam gar malām un pa vidiem bij arī labi daudz vecu,,

kuplu lapu koku. Varēja ar šo dārzu būt gluži mierā, bet Gus-

tam viņš vairs nebij pa prātam, jo nebij pēc jaunlaiku iekār-

tas. Te vajadzēja vilkt celiņu gareniski un šķērsām, tm, kur

koks par kavēkli gadījās priekšā, tur tas bij jānocērt. Pirmais

koks, kam Gusts gribēja likt cirvi pie saknes, bij vecā ābele,
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kas ar saviem zariem aizklāja Gusta istabai logu un «pūdēja

jumtu», kā Gusts teica.

«To nu gan ne,» tēvs liedza, arī māte lūdza: «Tā gan, dēls,

nedari,» atminēdamās, ka zem vecās ābeles Gusts, mazs bū-

dams, bij rušinājies smiltīm un paši daudzreiz karstā laikā at-

raduši zem ābeles vēsu pavēni.
«Vai nu tīri no paša pirmā gala sāksi postīt?» tēvs pār-

meta Gustam. «Papriekš iestādi un kop, un gaidi, kamēr koks

tāds pieaug, tad redzēsi, vai tev vēl būs prieks viņu nocirst?

Katrs tak papriekš stāda, ne nocērt.» Gusts neatbildēja ne

vārda, jo viņa domas bij — papriekš izcirst, tad stādīt, bet,
kad tēvs bij izgājis laukā, viņš puišiem pavēlēja ābeli nocirst,

ar to izrādīdams, ka viņa gribai jānotiek. Tēvs ar māti, ierau-

dzījuši padarīto, izbijušies un ar žēlumu uzskatīja veco, no-

cirsto koku, kam vairs nekad nebij ziedēt Mežnoru loga

priekšā —• un sirdī neparedzēja nekā laba no Gusta saimēša-

nas. Klusām asaras slaucīdama, māte noskatījās, kā ābeli

sazāģēja malkā un nokrāva pie ielas, — vai kā paredzēdama,
ka vēlāk būs vēl jāraud pēc daudz mīļāka nekā ābeles.

Maza apmierināšanās ābeles dēļ vecākiem bij tā, ka Gusts

ar lielu lūgšanu no saviem turpmākiem dārza pārlabošanas
jeb, labāk sakot, izciršanas darbiem atsacījās, atlikdams tos

uz citu gadu.
Otra jauna lieta Mežnoru zemkopībā, kas māti iztraucēja

un tēvu saīdzināja, bij tā: Gusts mēģinājumam vienu pūra-
vietu lika apsēt ar rapšiem. Par šā jaunā iedoma iemeslu jā-
saka kādi vārdi.

Draudzē bij dibinājusies zemkopības biedrība, kurai arī

apkārtējie muižnieki bij par biedriem. Gusts, kā jauns «zem-

kopis», iestājās šai biedrībā par biedri un, gribēdams bied-

rības darbošanos arī no savas puses sekmēt, apņēmās dot pa-

mācījumus par lopu barošanu. Vecākie saimnieki, to dzirdē-

dami, tikko varēja savaldīt smieklus, Gustam klātesot, bet aiz

muguras nevarēja nosmieties vien: «Tad ta nu gan āzis būšot

par dārznieku! Tas, kas lopu kūts gadiem nav redzējis un

kustonim ne saujiņas pasniedzis, tas došot pamācības! Un kad

jel pats no zemes kopšanas būtu ko mācījies!» Bet ziņkārīgi

bij visi uz Gusta izskaidrojumu, jo katrs cerēja dabūt dzirdēt

retus jokus.
Lai nu nebūtu no citu izmēģinājumiem vien jārunā, tad

jaunais Mežgailis nosprieda pats darīt mēģinājumu ar rap-
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šiem, no kuru sēklām viņš domāja spiest eļļu. Pa ausu galam

viņš bij dzirdējis, ka eļļas rauši esot ļoti laba lopu barība.

Gusta nodoms bij ar dabūto rapšu eļļu taisīt lopu barojamos.;
raušus. Šim nodomam, tā viņš domāja, piekristu varbūt muiž-

nieki un ieskaitītu viņu par gudru zemkopi. Māte, kā saim-

niece, pirmā bij jāiepazīstina ar jauno lopu barību, tādēļ
Gusts tai teica:

«Uz rudeni tev būs jācep govīm rauši!»

Māte izbijusies uzskatīja Gustu, domādama, vai Gusts nav.

zaudējis prātu.
«Nebrīnies nekā, būs vien jācep!» Gusts teica.

«Bet dēls, es jau tev vienam vēl nemāku un nespēju izcept

lāga raušu, ko tad nu visai kūtij piecepšu — un kur tad mēs

tik daudz tauku ņemsim?»
«Ar taukiem viņi ar nav jācep, bet ar eļļu!»
«Bet eļļa jau būs vēl dārgāka.»
«Nebūs vis, kad paši sējam rapšus, no kuriem spie-

dīs eļļu.»
«Bet, dēls, kur tad pieņemsim tik daudz pannu, ko cept?»
Gusts apdomājās. «Raušus varēs arī vārīt,» viņš teica.

«Bet tad jau būs zupa,» māte teica — «un no kā tad tie

rauši jātaisa?»
«No auzu miltiem.»

«Ak tā! — un eļļa jāvāra?» māte, priecīgāka palikusi,

ievaicājās, jo viņai ausa drusku gaisma, ka eļļas rauši laikam

vārāmi tāpat kā kluču putra un ka Gusts laikam to runā tik

aiz lielas gudrības.
«Vai saproti?» Gusts vaicāja mātei.

«Ja nu jāvāra, tad varbūt, dēls, ka izvārītu ar, bet ko nu

mēs. zemnieki, savas govis tik smalki izbarosim, lai nu baro

kungi savas tā, mums jau, paldies dievam, vēl nav trūcis ne,

āboliņa, nedz miltu.»

Bet rapši tika iesēti. Kaimiņi brīnējās, ka jaunais Mežnors

iesējis savā tīrumā «pērkoņus», un smējās par to. Bet Gusts

domāja: gan vēlāk redzēsim, kurš gudrāks! Vecais Mežnors

skaitās, cikreiz uzskatīja dzelteno rapšu lauku, un reiz, Gus-

tam mājā neesot, lika nopļaut rapšus un sakraut blāķī kā

vīķus.
«Saime pārklausījusies,» tēvs aizbildinājās dēlam. Gusts

izbāra pļāvējus, teikdamies skādi «dubulti» no viņu lona at-

rēķināt, — rapši bij un palika priekš tā gada nopļauti, un
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jāsaka, ka klusām Gustam pašam tas ar bij pa prātam, jo
viņš tiešām nezināja, ko ar rapšiem iesākt. Gustam bij par

labu, ka izlikšanās dēļ vainu par rapšiem varēja griezt uz ci-

tiem. Arī mātei raušu bēda novēlās kā nasta no sirds ■— visi

bij apmierināti. Turpmāk Mežnoros vairs nerunāja ne par rap-
šiem, nedz eļļas raušiem, tik vien kaimiņi smējās par Gustu

kā tīrie zobgaļi. Arī nodomātais Gusta pamācījums par

lopu barošanu netika biedrībā nekad dzirdēts, — neizdevušies

rapši un rauši pie tā bij vainīgi.
Gusta jaunie iegrozījumi saimniecībā nebij par patikšanu

ne vecajiem Mežnoriem, nedz arī kalpiem — tie visi vairāk

vai mazāk izdevās rapšu un raušu gadījumam līdzīgi. Vecie

lūkoja tādus Gusta nodomus aizkavēt vai izrunāt, un kalpi bij
veco klusi piekritēji. Gusts juta, ka saime viņam lāgā ne-

klausa, un tādēļ sāka ar to rāties, nīsties un sūdzēties. Dažu

dienestnieku atlaida, dažam atvilka kāda nekāda iemesla dēļ
no lona — nebij vēl gads galā, kad puse no saimes bij vai nu

atlaista, vai aizgājusi. Vecajiem Mežnoriem tas bij pavisam
neierasts, jo saticība ar saimi viņiem no gadu gadiem bij pati
labā. Saime un vecie daudzmaz kā atspirga, kad Gusts izbrauca

laukā, kas gadījās diezgan bieži. Un kur tad gan jaunam
saimniekam nav braukšana? Bij dzirdams kur viesīgs vakars,

teātris vai koncerts, — Gustam vajadzēja būt tur, jo vaja-
dzēja jau apskatīties Mežnoriem pēc jaunas saimnieces. Pro-

tams, ka saimnieces goda kandidātes Gustu labi ievēroja, kas

slaiks augumā, dzeltenām, garām ūsām, lepni ģērbies, izska-

tījās tīri vai kā barons. Un kā tad lai Gusts viņu neievērotu?

Viņš visvairāk biedrojās, kā jau praktisks zemkopis, ar tādām

māiesmeitām, kam dzirdēja smagu pūru un kas skolotas kā

jau arī viņš pats. Nebij ilgi, kad viņam jau bij savijušās tu-

vākas saites ar «jaunkundzi», kam minētās īpašības un kas

tai ziņā Gustam bij līdzīga, ka no saimniecības nekā nezināja,
kas lopu kūti pazina tik no savas mātes stāstiem, no kuriem

viņa noprata, ka kūtī nebūt nebij patīkami un omulīgi — pat
ne paskatīties.

Bet vēl vienu Gusta īpašību esam piemirsuši pieminēt,
kuru viņš piekopa īpaši pēc teātriem, koncertiem un viesīgiem
vakariem, tā bij viņa — kāršu spēle, saprotams, uz naudas.

Gustam bij savi pazīstami: muižkungi, tirgotāji, krodznieki,
šiem Gusts piebiedrojās kādā klusā kaktiņā «izprovēt roku»,

jo, iepazinies ar šo lietu pilsētā, viņš vairs nebij svešnieks
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naudas spēlei. Bet, vēl labi neiestrādājies un neiemanījies,
Gusts biedriem bij labs cērpams auniņš, jo bieži vien pameta.
Gan Gusts cerēja iemantot pazaudēto, bet iekrita arvien dzi-

ļāk, un kurš naudas spēlētājs, lai ar mācētājs, palicis ba-

gāts? — Tādēļ gandrīz ik reizes atbrauca mājā dienā otrā,

trešā, gluži saīdzis aiz paģirām un tukšā maka. Gulta bij

pirmā, ko Gusts apsveicināja un neatstāja agrāk — līdz dul-

lums pārgājis. Vecajiem gan rieba tāda Gusta dzīve — par

spēli jau viņi nekā nezināja — un tāda zirga kavēšana, bet

ko tad lai dara? Jaunajiem tak ar jāpaļauj sava daļa izprie-
cāšanās un vaļas.

Vecie sāka klusām jau nožēlot, ka atdevuši māju Gustam

tik laiku, un žēlojās jo vairāk, kad tiem vēl pašā vecumā —

piedzima otrs dēls. Gustam tas bij kā pērkona spēriens —

puse mantas un mājas uzreiz bij pagalam. Protams, ka tāds

gaidāms zaudējums nebij viegli aprodams Gustam kā cilvē-

kam, kas ar visu prātu dzinās «dzīvi baudīt». Arī tēvs un

māte sāka jau klaji runāt par pusmājas norakstīšanu jaunā-
kam dēlam Valdiņam. Krusttēvs Pēteris, zināms, skubināt

skubināja viņus izdarīt šādu nodomu. Bet nu Gusts ar gro-

zījās citāds. Viņš saimniecības lietas, kuras jau viņam bij pa

pusei apnikušas, ļāva vadīt vecajiem pilnīgi pēc viņu prāta.
Vecie, zināms, par to palika daudz uzticīgāki Gustam. Arī

laukā braukšanu Gusts stipri vien pamazināja, un, ja brauca,
tad arī atbrauca laikāk mājā.

«Ko jūs tur nu mokāties ar to mantas norakstīšanu Valdi-

ņam,» Gusts teica vecajiem, «paciešaties nu vēl tik kādu ga-

diņu, — man, redzat, tur var iznākt visāds labums. Ja nu

domāju reiz precēties, tad man tak tā ir labāk, un vai tad

«viņa» — te Gusts minēja saviem vecākiem par iepazīšanos
ar minēto jaunkundzi — nāktu pie tāda pusmājnieka kā ma-

nis? Bet var būt, ka man pavisam nav vajadzīgs Mežnoru, ja
es, kas zin, varbūt aizietu kur iegātņos! Paciešaties vien, vai

nu māju kas aiznesīs, gan jau to var izdarīt arī vēlāk.»

Vecie ieskatīja, ka tādam izskaidrojumam savs pamats,
un pavilcināja norakstīšanu.

To vien Gusts ar bij gaidījis un sāka drīz laisties darīša-

nās ar Glūniņu. Te drusku iepazīsimies ar Glūrriņa kungu!
Glūniņš bij tirgotājs un krodznieks — krogu viņš izren-

tēja citam, bet pats darbojās ar veikalu. Viņa bagātību rē-

ķināja uz vismaz pussimta tūkstošu. Glūniņš bij jau pāri
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pusmūžā, gludi nodzītu, patuklu, smaidošu seju. Kas viņu tu-

vāk nepazina, varēja noturēt viņu no seja par pagļēvu vai pa-

dumju, ja vien pāris cieti iespiedušos grumbiņu starp uzacīm

un ap lūpām nerādītu, ka viņam piemīt ari stingrība un nelo-

kāms prāts. Viņa sejs nekad nezaudēja ierastās smaidīšanas,
ne laipnības, — viņš nekad neskaitās, nedusmojās, allaž rā-

dījās lēns un laipnīgs un ar to ļoti ievilka citus cilvēkus pie
sevis uzticībā, — bet, kas Glūniņu tuvāk pazina, tas zināja,
ka viņš arī varēja būt ciets kā akmens, ka mīkstināt viņu ne-

varēja ne žēlošanās, nedz asaras, ja vien labums un ienākums

bij viņa pusē. Veikalā viņš nevīla un nemānīja ne ar svaru,

ne mēru — un ar to lielu pulku iemantoja sev piekritēju, bet

tie, kam bij gadījies iepazīties ar Glūniņa cieto dabu, tie bij
turīgu tēvu dēli, māju mantinieki — «zaļi dzīvotāji» un arī

vecāki saimnieki, «jautras dzīves mīļotāji». Glūniņš manīgi

skatījās, kā samedīt sev tādus «vājniekus», kas sirga zaļās
dzīves dēļ ar mūžīgu naudas badu, un tad apkopa tos, kā

nācās. Šie, protams, krita uz Glūniņu kā mušas uz medu,
bet ieskrēja viņa makā kā mušas zirnekļa tīklā. Galā gan at-

jēdzās, kur ieskrējuši, bet tad jau bij par vēlu, — laipni smai-

došu seju Glūniņš noklausījās vienaldzīgi viņu lūgšanās un

vaimanās, laipni smaidīdams, viņš lika viņu tēvu mājas uz

solīšanu — un, laipni smaidīdams, tās nopirka par savām.

Arvien laipni, bet — negrozāmi! tā bij viņa dzīves mācība —

un veda viņu droši pie mērķa. Šiem tādiem «zaļi dzīvotājiem»
Glūniņš bij kā soģis: bez līdzcietības un žēlastības viņš izpil-

dīja savus spriedumus ar tādu pašu akmeņa vienaldzīgumu,
ar kādu liktenis izpilda savus.

Ar šo vīru Gusts ielaidās darīšanās, — mums nevajag būt

pareģiem, lai varētu atminēt, kāds bij viņu gals.
Ne par velti Gusts, pilsētā būdams, bij iepazinies ar ob-

ligācijām un viņu nozīmi. Viņš steigšus pietaisīja obligācijas

par pilnu mājas vērtību un ieķīlāja tās vienu pēc otras pie
Glūniņa, saņemdams pretim naudu, ko «uzdzīvot».

Kādu gadu liekulīgi pievaldījies, Gusts, atradis drošu nau-

das avotu, sāka dzīvot vēl nebēdīgāki" kā agrāk. Nauda tagad

putēja gan dzerot, gan spēlējot — un vai tad Gustam viņas
trūka? Kur ar mājas ienākumu nepietika, tur palīgs nāca no

obligācijām. Gan vecāki Gustu lūdza dzīvot prātīgāki un tau-

pīgāki, turēties vairāk pie mājas, bet Gusts aizbildinājās ar

to, ka jaunekļa dzīve esot citādāka nekā veco dzīve un ka «vi-
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ņas» acīs viņš nevarot izrādīties, «galvu nodūris». Vecajiem
šis iepriecinājums par ceramo bagāto vedeklu labi patika, arī

Gusts par to iepriecinājās, un varbūt šis nodoms būtu noticis,

ja Glūniņš, bīdamies, ka Gusts viņam neizsprūk, nebūtu klu-

sām pačukstējis «viņas» tēvam par Gusta patieso mantas

stāvokli.

Gusta precību cerības iznīka kā migla — un par errastī-

bām viņš sāka dzīvot jo nebēdīgāki. Pilsētā veciem draugiem

viņš bij kārots viesis, bet ne mazāk arī viesnīcas apkalpotā-

jiem, kam Gusts naudas pilnībā dažreiz iedeva dzeramnaudas

vien katram ne mazāk par rubli, domādams, ka muižnieki

tāpat dara. Bet mājā kalpi kurnēja par to, ka jaunais saim-

nieks neizmaksājot algas, lai gan sen jau nāktos to dabūt, un

apvainoja tēvu, ka tas dēlam līdz esot tāds pats «blēdis». Ve-

cais Mežnors tāda nepatiesa pārmetuma nevarēja panest un

maksāja kalpiem pats no sava vecā naudas palieka, lai ne-

būtu nevainīgam jāklausās kalpu valodās. Tagad ilgāk vecie

Mežnori ar nekavējās norakstīt pusmājas mazajam Valdiņam
un apmierinājās ar to, ka tā daļa tak būšot viņam droša,
ja ar Gusts savu, kā paredzams, izputināšot. Gusts par iz-

darīto mājas norakstīšanu pie pagasttiesas klusām tik smējās,

jo viņš zināja, ka tā bij par vēlu. Bet mājas kopdzīve vecā-

kiem ar Gustu bij palikusi par tīrām mokām. Te nelīdzēja ne

vecāku pārmetumi, ne lūgšanas, nedz asaras. Gusts no savas

dzīves nebij atturams; viņš vēlās kā akmens no kalna lejā.
Gusta naudas bedre pie Glūniņa drīz bij aizsalusi — nau-

das trūkums bij klāt. Vēl Gustam gan bij pēdējā obligācija

rokā, bet tās neviens neņēma pretim — pat Glūniņš ne. Ar šo

Gusts aizbrauca uz pilsētu, cerēdams dabūt tai kādu pretim-
ņēmēju. Zirgu tikko piesējis viesnīcas sētā, pats devās meklēt

glābēja ar naudu. Kamēr Gusts staigāja no viena «ārsta» pie
otra, tamēr zirgs sniega putenī sala sētā neapsegts, nebarots.

Sētas puisis, kas citkārt nezin kā Gusta zirgu bagātās dze-

ramnaudas dēļ bij apkopis, tagad, kur divreiz jau palicis gluži
tukšā, nelikās par to ne zinot. Nabaga lops trīsēja aiz auk-

stuma.

«Tik- daudz gan tevis vēl žēlošu,» puisis teica uz zirga,
«ka apsegšu, ja deķis būs kamanās, jo tu jau neesi vainīgs,»
un izdarīja arī savu solījumu. Zirgs, manījis, ka tak kāds cil-

vēks ari par viņu iežēlojies, sāka bubināt.

«A, tu skaiti pātarus!» sētas puisis runājās tālāk, «ko tad
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lai ar citu dara, ja nav pašam līdz ne auzu, nedz siena —

un mūsu kungs uz rēķina ne vairs dod tev kā, ne tavam

kungam.»

«Ak, tu bubini vēl arvienu! Pag, es tevi vēl vairāk pažē-
lošu: varbūt tu gribi dzert?»

«Še, dzer,» puisis teica, paceldams spaini zirgam pie mu-

tes, «tā? — tu negribi vis dzert! Saprotu, tukšā dūšā, neēdu-

šam nevienam lāgā negribas dzert, — nezin vai tavam kun-

gam ar nav tāpat?»

«Bet garš laiks gan tev te vienam sniegputenī, ko tu sa-

darīsi visu garu nakti, jo kungs jau labi ja uz rīta pusi
pārnāks? Ak tā? Tu lasi sludinājumu, — kavē nu ar laiku.

Tu tak boksterēt laikam māki? «L-ie-lie, 1-a-la, liela ga-la iz-

rāde,» puisis lēni boksterēja zirgam priekšā. «Vai saproti,
tā ir tā izrāde, kur izrāda to galu? Laikam tu saproti, jo esi

dzīvojis pie skolotiem, gan jau jūs drīz abi ar kungu redzē-

siet to izrādi, kur izrāda to galu! hi, hi, hi!» Puisis smieda-

mies iegāja istabā, atstādams salstošo lopiņu vienu pie sie-

nas, kur tam priekšā bij pielipināts sludinājums ar «lielo galā
izrādi».

Kā sētas puisis paredzējis, tā arī bij: Gusts tik uz rīta pusi

pārnāca un tūliņ sēdās zirgā, neprasījis, vai tas ēdis vai ne-

ēdis. Gusta kalpiem tiešām neklājās labi, to sajuta saime, to

zirdziņš, arī viņš būtu savu muti atdarījis uz kurnēšanu, ja
vien būtu spējis. Bet saīdzis bij arī pats Gusts. Gan viņš ob-

ligāciju laimīgi vēl bij izdevis, bet tikpat nelaimīgi arī pusi
no dabūtās naudas uz kārtīm pametis. Tā nu gan nebij ne-

ierasta lieta — bet pie beidzamās naudas tak drusku ne-

patīkama. Un tad vēl viena jauna pilsētā dzirdēta ziņa
darīja Gustu nemierīgu: Glūniņš pie tiesas bij uzsacījis savas

obligācijas. «Lielā galā izrāde» bij klāt.

«Pirmoreiz! — Kas sola vairāk? Otroreiz! Trešoreiz! —

pauks!» Pavasarī ūtrupes āmurs klaudzēja Mežnoros. Katrs
āmura klaudziens gāja vecajiem Mežnoriem kā dūriens caur

sirdi; āmurs aizklaudzināja viņu mantu, izpostīja viņu dzīvi

un padarīja mazo Valdiņu — viņu vienīgo vecuma prieku —

par tukšu nabadziņu. Tēvs, žēlabu sagrauzts, noskatījās, kā

no staļļa izveda pēdējo zirgu, māte raudādama glāsīja
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pēdējo no kūts izvesto gotiņu un aitiņu, ko pati uzaudzējusi
un kopusi — jāšķiras bij.no visa. Un ai, cik grūta tāda šķir-
šanās, kaut ari tik no mantas!

Mežnoru māja un dzīve bij gājušas postā kā vecos lai-

kos Elus nams — vai ne aiz tās pašas vainas?

Pašu bērna pievilti un apzagti, vecie Mežgaiļi iziet no

mājas, kur lējuši sviedrus, kur piedzīvojuši vecumu, bet mūža

vakarā izdzīti ar spieķi rokā, kā nabagi — caur pašu dēlu.

«Tā mūs pievilt un apmānīt! Tā apzagt mazo Valdiņu, kam

tagad kā nabagu bērnam jāaiziet pasaulē!» vecie Mežgaiļi
raud, atstādami veco pajumtu, ar ko pa ilgajiem gadiem kā

augtin saauguši kopā. Bet, lai gan piecu gadu vecais Valdiņš
tas visvairāk aplaupītais — viņš tomēr visjautrākais. Viņš
lēkdams tek vecākiem un krusttēvam Pēterim pa priekšu un

grib noķert mazo putniņu, kas ceļmalā uz krūma apmeties,
un nenoskumst nemaz, ja ar tas nav izdevies. Viņš nemaz

nesaprot, cik grūti brālis pie viņa noziedzies, viņš priecāda-
mies rāda vecākiem un krusttēvam Gusta veco, tukšo portma-
neju: «Man Gusta maks, man Gusta maks!» Vecie žēli pa-
smaida par Valdiņu, tad atkal klausās krusttēva Pētera

vārdos:

«Tā paša Gusta dēļ jau mēs gan vis nesatikām īsti kā

brālis ar brāli, bet nu, kur jums pašiem arī acis par viņu

vaļā — dzīvosim atkal kā labi brāļi. Visu mūžu stāvēdams

pie ēvelbeņķa, esmu tak ko saēvelējis, jūs nu droši varat no-

dzīvot manā pajumtē — manās divās istabās pietiks rūmes

mums visiem. Un mazo Valdiņu, to ņemšu sev par dēlu un,

ja dievs palīdzēs, izaudzēšu to citādu, nekā Gusts izaudzis.»

«Nepiemini viņa!» vecais Mežnors saka brālim, «mēs no

viņa negribam ne dzirdēt!»

«Par apsmieklu mūs padarījis pasaulei!» māte raud, «ko

mēs tā glabājām un kopām kā savu acuraugu.»

Vecie Mežnori apmetās Miltiņos pie brāļa — galdnieka.
Glūniņš saņēma Mežnorus. Bet kur tad Gusts? Tas drīz pēc
konkursa izsludinājuma bij atstājis pazaudēto tēva māju, pār-
vērzdams vēl naudā ko spēdams, un tad devies svešumā. Dzir-

dēja, ka viņš atradis vietu leišos, kādā muižā par rakstvedi,
bet tad vēlāk citi stāstīja, ka esot no turienes aizdzīts, citi, ka
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pat aizbēdzis. Vecāki no viņa nekā nezināja. Pēcāk pēdas vi-

ņam pavisam nozuda. Kas ar viņu bij noticis? Neviens to ne-

zināja.

Vairāk nekā četri gadi pēc tam pagājuši.
Skarbs novembra vējš pūš pa kailajiem rugājiem un pa

kailo birzi, saceldams virpuļos nobirušās lapas. Vārnas, pū-
ļos griezdamās, kliedz un brēc, notupušās bērzos, kā bēdā-

damās par gaidāmiem bada laikiem. Beidzot kā norunājušās

apmetas birzs vidū, vecajā eglē, gribēdamas te noturēt vispā-

rēju sapulci, kurā jāapspriež padomi, kā visvieglāk un labāk

pavadīt grūto, tukšo ziemas laiku. Sapulce ļoti trokšņaina,
te, kā liekas, trūkst krietna sapulces vadoņa, jo katra te brēc

un kliedz, ko māk, gribēdama ar kliegšanu tikt ievērota.

Šis sapulces troksnis ir iztraucējis vientuļo pusmūža cil-

vēku, kas te vecās egles dobumā apsēdies, kā aizvēja un

miera meklēdams.

Vakars jau drīz klāt. Caur birzi var manīt sārto vakara

pusi, kur saule laižas rietēt. Atkal šā vientuļā cilvēka sirdī

mostas tā pati vecā cīnīšanās un baiļošanās kā vakar šai

pašā vietā ap šo laiku. «Vai iet vai neiet? Vai griezties atpa-

kaļ svešumā un pazust bez vēsts? Vai viņiem tā nebūs vieg-
lāk un labāk?» «Bet var būt, ka tomēr viņiem kādā sirds kak-

tiņā vecā mīlestība vēl priekš manis būs paglabājusies, —

varbūt viņi tak manis nedzīs atpakaļ? Un ko tad es no vi-

ņiem vairāk prasu, kā kurā citā vietā: «Dieva dēļ maizes un

pajumta naktij!»?» tā viņš domā pie sevis. «Ai, ai, cik grū-
tuma, cik bēdu viņiem manis dēļ nācis! Vai tiešām lai iedro-

šinos vēlreiz nākt viņu acīs? Bet viņi tak manis neatstums!»

Viņa sirdī rodas drošība kā apliecinājums, ka mīlestība uz

viņu tais sirdīs nekad nevarēja izdzist. «lešu pie tēva — pie
mātes,» viņš nodomā sevī, «sacīšu tāpat kā pazudušais dēls

bībelē: «Es neesmu cienīgs, ka jūs mani vēl saucat par savu

dēlu».» Asaras viņam sāk tecēt pār vaigiem. «Lūk, tas tēvs

līdzībā tak iežēlojās par savu pazudušo dēlu, viņš to pazina,
viņš tam krita ap kaklu un raudāja — un piedeva visu, un

veda to savā namā, un apģērba labākās drēbēs — vai tad

mani vecāki būs cietsirdīgāki? Un, ja tad viņi mani pie-

ņems, tad tak tik vien lūgšu: ļaujiet man te nomirt, jo es

jau atnāku še tikai mirt, — mirt ne svešumā, bet pie jums,
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jūsu paspārnē.» Tā pats sevi iedrošinājies, Gusts krēslā iziet

no birzs un aiziet uz Miltiņiem, kur tēvs, māte un Valdiņš.
Viņš sāk iet ātrāk gan aiz iekšēja nemiera, gan aiz aukstuma,

un nokaunējies viņš noskatās uz savu apģērbu, kas vietvietām

rāda plikumu, kur aukstais vējš svilinādams ķeras klāt.

Gusts jau krusttēva mājiņai pienācis — bet priekšiņā viņš
kā nedrošs, kā šaubīdamies apstājas — grūts viņam pirmais
solis pār slieksni, — grūtāks nekā viss garais ceļš no sve-

šuma līdz šejienei.
... «Gust, Gust, vai tu tāds pie mums atnācis?» Māte

pirmā viņu pazīst, lai ar Gusts ne vārda nav teicis, un, rau-

dādama dēlam ap kaklu kritusi, to mutē un glauda: «Dēls,
dēls! vai tu nu atkal pie mums!» viņa raud un nespēj cita

nekā teikt kā tik tos pašus vārdus vien: «Vai tu, dēls, — vai

tu?» Un tēvs ar pienācis klāt, raud pie dēla vaiga: «Vai tu

Gust, tu atnāci?» Tad abi, tēvs un māte, skatās Gustā:

«Kāds tu nonīcis, kāds novājējis!» un spiežas jo ciešāk pie
dēla. Sirdis vecākiem vai lūst, uzskatot savu bērnu tik nonī-

kušu, nevaldāms žēlums atkal izplūst jaunās asarās, bet tam

līdz biedrojas arī prieks, — prieks par to, ka viņš atkal pie

mums, — lai kāds būdams, bet nu ir pie mums!

Arī Valdiņš iedrošinājies pieiet svešajam klāt — un ļau-

jas no tā apķerties .
.
. Gusts nespēj runāt, tik raudāt.

Neizprotama tā mīlestība, kas pēc tik daudz grūtuma, bēdu

un kauna var piedot un sacīt: lai aizmirsts tas, kas pagājis
un pārciests.

Ja Gusts varbūt spirgts un vesels — varbūt labos apstāk-
ļos pārnāktu pie vecākiem, nezin vai viņu sirdis tad būtu tik

drīz gatavas piedot un aizmirst, bet tagad, kur viņš, pēdējā
postā noslīcis, atnācis pie viņiem, — viņi nekavējas dot pie-
došanu tam, kas viņas lūdzas, lai arī tās nav pelnījis. Māte

sameklē kādus gabalus no Gusta paša agrākajām drēbēm,
kas vēl palikušas pie viņiem, un tad pārģērbušos sēdina viņu
pie galda, kur uzlikusi siltu ēdienu. Paēdis Gusts pēc ilga
laika dabū atkal gulēt siltā gultā. Cik patīkami viņam sajū-
tams atkal kārtīgas dzīves labums!

«Piedod, krusttēv, piedod, — es jau te ilgi negribu pa-
likt, ne jūs apgrūtināt,» tā Gusts otrā dienā lūdz krusttēvu,
kas pārbraucis no lauka mājā ar dēļiem.

«Paliec nu ar manis dēļ,» krusttēvs saka, «es jau ar tevis

prom negribu dzīt, ja jau tēvs ar māti tevi pieņem.»
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Dienu no dienas Gusta veselība jo vairāk sagurst, asais

sarkanums vaigu galos paliek arvien skaidrāks, nedabiski

spulgojošās acis jo nemierīgākas, un kāss sausāks un īsāks.

Bet, lai ar viņš pagalam nespēcīgs, dzīvība tak vēl viņu kā

katru diloņa vājnieku vilina: var būt, var būt, ka vēl paliek la-

bāk. «Ak, kaut jel paliktu vesels, tad tak lūkotu dzīvot citādu

dzīvi!» tā Gusts nopūšas. Viņam šķiet, ka tagad priekš jau-

nas, labākas dzīves viņam netrūktu spēka. Bet kāss uznāk

atkal stiprāks un spiež viņu nomocījušos likties gultā. Viņš
uzskata mazo Valdiņu, kas uzcītīgi mācās savās grāmatās.

Kāds viņš paklausīgs un labs, no Gusta tiepības un ne-

paklausības tam nav ne zīmes!

Gusts mierīgi skatās mazajā Valdiņā, viņam šķiet, ka

brāļa — puisēna sejā atspīdētu kā spoguļa priekšā viņa paša

sejs no bērnu gadiem. Cik Valdiņš vēl tīrs un nevainīgs! Ak,

kaut viņš cauru mūžu varētu paturēt tādu bērna nevainību,
tādu bērna prātu! — tā Gusts klusām domā sevī. Kaut pa-

saule to tāpat nepieviltu un nesamaitātu kā viņu!
«Pasaule paiet un viņas kārība,» Valdiņš klusām skaita

savā grāmatiņā, — Gustu šie vārdi aizņem sirds dibenā. Visa

viņa dzīve no bērna kājas līdz šim iet gar viņa gara acīm, un

visā savā mūžā viņš tak neatrod nekā laba, kas viņu šai brīdī

apmierinātu vai iedrošinātu. Sirdsapziņa viņam pamodusies,
tā soda, moka viņu, — nedod miera ne dienām, nedz naktīm.

Visā viņa īsā mūžā tik ir «pasaule» un atkal «pasaule», kas

viņu vilinājusi, kam viņš pakaļ skrējis, ne sapnī neiedomā-

damies meklēt kaut kā pastāvīga, nepametama. Un cik ļoti

viņš mīlējis pasauli ar viņas priekiem! Visu, visu viņš at-

devis, lai baudītu viņu, lai apreibtu viņas priekos —

viņš atdevis savu godu, tikumu, labu slavu, labu

sirdsapziņu — visu to kā maksu pret pasaules la-

bumu, jau pat no jaunām dienām — bet ko par to

mantojis? It nenieka. Pasaule viņu pievīlusi, pamezdama
viņu tukšu, izsalkušu un izslāpušu. Viņš dzēris no viņas
akas — bet palicis, kā bijis, izslāpis, viņš baudījis no viņas
labumu galda — bet tak palicis izsalcis. Miera viņš nav at-

radis, un miera, vienīgi miera vien viņam tagad kārojās — lai
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jel reiz aprimtu mokas krūtīs, lai apdzistu uguns sirdī, ko pa-
modusies sirdsapziņa sakūrusi. Ak, kaut jel viņš tik kādus

gadus varētu savu dzīvi turpināt, — no gala sākt kā Val-

diņš — tā laime viņam pagājusi, un tās viņš ar nekāro, —

kaut jel spētu vēl pa šiem gadiem rādīt, ka palicis par citu

cilvēku. Cik krietni izauguši abi Liepnieki! Viņš vēl tagad
redz viņus kā zaļokšņus, cienījamus vīrus un sevi viņu
priekšā kā noskrandojušu übagu, kas no viņiem lūdzās palī-
dzības. Vai arī viņš nevarētu tāds būt, ja vien nebūtu uz-

skrējis uz posta ceļa? Bet nu par vēlu — par vēlu!

Viņš aizklāj acis rokām, it kā negribēdams redzēt visu to

tēlu, kas nesaukti un neaicināti viņam uzmācas. Bet, lai ar

kā viņš pūlējas neskatīties un aizmirst, — viens tēls tak vi-

ņam arvien stāv priekšā: vecītis, asaru pilnām acīm ceļmalā

stāvēdams, kas aiz raudām drebošā balsī runā, pārmet vi-

ņam un skatās savādiem, neizprotamiem skatieniem uz viņu
it kā lūgdamies, kā saukdams atriebšanas. Šās asaru pilnās
acis, tās deg viņam sirdī kā divi kvēlošas ogles! Tad ve-

cāki, — pievilti, izstumti no savas ilgu gadu dzīves, apzag-

tais brālis, paša nelietīgais mūžs — viss tagad savienojas par

nepārejošām, degošām mokām. Ak, kaut jel viens viņu iz-

rautu no šām mokām! Visgrūtākās viņas naktī, kad viss

klusu, un visgaišāki soda nesēji tēli tad, kad viss tumšs!

Vai neviena nav, kas atpestītu viņu no šām mokām?

Ziemas svētku eglīte spīd Miltiņos. Krusttēvs to Valdiņam

gādājis. Viņa piecelta tuvāk pie Gusta gultas, lai viņš vieg-
lāk to varētu redzēt. Valdiņš ar citiem ataicinātiem bērniem

dzied: «Ak neizteicama, ak nenobeidzama!» Klusas asaras ve-

ļas pār vājnieka vaigiem, kas aizkustināts kā bērns skatās

spožajās svecītēs. Arī viņu aizņēmis prieks kā laimīga atmiņa
no bērnu dienām, — šis prieks līdzīgs bērna priekam, kas at-

kal atnācis pie viņa gluži tuvu, viņam pašā acu priekšā.
Dziesma apklust, svecītes pamazām izdziest — arī vājnieks
gultā apklusis. Asaras vēl palikušas aizvērtajās acīs, bet pār
viņa seju pārklājies miers, — kādu nāve atnes. Pasaulei vairs

ar kluso gulētāju nav daļas, viņš šķīries no tās.

Vasarā Gusta kaps rūpīgi apkopts. Vecāku rokas viegli
nolasa katru uzbirušu zariņu, ciekurzīti vai skujiņu, vai

nodzeltējušu lapiņu un aptausta lēnām rokām kapa zālītes
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kapam.
Kā uz sauli, kas caur lietu spīd, tā vecāki skatās no ve-

cākā dēla kapa uz Valdiņu, kas tāds spirgts un modrīgs pui-
sēns, — vienīgā viņu cerība. Bet māte saka: «Labi, ka Gusts

te guļ, ka nav svešumā. Te varu pieiet, te varu izraudāties,
te zinu, kur viņa galviņa nolikta, te zinu, ka viņš vairs neklīst

pa pasauli, te zinu viņu kā mājā.»
«Mīlestība nekad nebeidzas: tā panes visu, tā piedod

visu.»

1891.
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1.

«HP
~

lvl ā P ar rmumu kāposti nupat tā atspirguši, ka dārzā

prieks paskatīties.»
«Jā, kas to būtu domājis, ka viņi vēl tādi saņemsies? Bij

pavisam spradžu noēsti, bet nu no viņnedēļas lietus tā at-

dzīvojušies, ka vairs ne pazīt nevar,» tā dzirdēja divas bal-

sis runājam kāpostdārzā aiz biezās zediņu sētas, kas atšķīra
dārzu no olnīcas.

Pirmā runātāja bija Vīgriežņu pusmājas saimniece Vār-

piņiete, atbildētāja viņas kalpone Līze.

«Paskat; Līz, cik skaistas izravētās grēdas! Skubināsimies,

ka tiekam drīz galā ... Bet kāpēc neravē, Līz?» saimniece

jautāja, ieraudzījusi, ka Līze skatās, muti ieplētusi, caur ze-

diņiem uz olnīcu.

Līze, nekā neatbildēdama, meta tik saimniecei ar roku, lai

šī jel nerunātu stipri, un skatījās tad atkal ar lielāko ziņ-
kārību uz olnīcu.

«Vai zaķis vai lec?» saimniece atkal jautāja.
«Nē, — bet palūk!» Līze atteica.

> Tagad saimniece arī ieraudzīja, uz ko Līze tik notiesi ska-

tījās: «jaunkundzi» kā pilsētnieci ģērbušos, kas pa kāju ce-

liņu no Vīgriežņu olnīcas iegriezās uz Lapiņiem, Vīgriežņiem
tuvāko ciemu.

«Kas tā gan var būt par preileni?» Līze teica, no pirmiem
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brīnumiem atņēmusies, «no muižas viņa neliekas būt, bet

prasta gan vis nav, paskat tik: saulesširmis pāri un cepure

galvā, un cimdi rokā, pašā karstā vasaras laikā.»

«Vai tie nu aukstuma dēļ apvilkti, tie jau roku baltuma

dēļ,» saimniece paskaidroja Līzei.

«Gan arī to zinu, es jau tik tāpat vien sacīju, ka viņai viss

kā pilnīgai preilenei,» Līze atbildēja, «bet kas viņa tāda var

būt, ka tai pašā darba laikā vaļas apkārt staigāt?»
«Lai viņa ir, kas būdama,» saimniece sacīja, atkal jau

pieliekusies ravēt, «katram sava gaita.»
«Pa launaglaiku aiztecēšu uz Lapiņiem paskatīties, kas

viņa tāda ir.»

«Pa launaglaiku? Vai tev prāts?» saimniece teica Līzei,

«jāapkopj kūts, un tu skriesi pa citu mājām ostīt, kas tur

atnācis. Lai viņa ir kas būdama mums pašām savs darbs.»

«Bet zināt taču gribētos,» Līze teica, noliekdamās pie kā-

postiem.
Brītiņu ravējusi un domājusi, viņa aši iesaucās:

<; «Nu es zirni, kas ta bija!»
«Nu?» saimniece jautāja,

t
«Tā jau Zariņu Dārta — lūk, tā pati, kas no Zemītēm aiz-

gāja aizpērh uz pilsētu, cita nevar būt, viņa būs nākusi no

Zemītēm, no māsas pie brāļa uz Lapiņiem.»
«Var jau.būt,» saimniece teica, «bet kur tā ņemtu tā ko

ģērbties, tai jau še ziemu nebij ne godīgu cimdu rokā, ne ar

jel pāra veselu zeķu kājā — aiz slinkuma tā nekā nevīžoja, un

kas tad arī pašai varēja būt?»

«Tā pati gāri, saimniec,» Līze pastāvēja, «cita nebūs kā tā

pati. Tagad jau precēšoties ar Bumburu Petrenu, kas jau ag-

rāk, lūk, aizgāja uz pilsētu un būšot krodzinieks un bod-

nieks.»

i «Nu tad ar, kā jāsaka, tāds ar tādu, no darba tie abi

bēga,» saimniecei atteica Līzei.

«Gan dzirdēsim vēlāk,» Līze noteica.

Lai gan saimniece! bij liegusi Līzei launaglaikā aiziet uz

Lapiņiem, tomēr vakarā nebij varējusi nociesties neaizskrē-

jusi turp izzināt, kas ta tāda turp aizgājusi. Atnākušai prieks

bij liels, ka viņas pirmītējais minējums bij izrādījies par pa-

reizu un ka lepnā jaunkundze tiešām bijusi pilsētniece Za-

riņu Dārta. Līze gan viņas pašas nebij redzējusi,. bet skrējiens
tomēr nebij: bijis veltīgs. No Lapiņu Edes viņa bij savākusi
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diezgan plašas ziņas par Zariņu Dārtu, kā ia no «prastas»
meitenes izvērtusies par tādu «preileni».

Vakariņas ēdot, Līze visus pie galda sēdošus mieloja ar

vēsmīgajām ziņām par Dārtu.

Dārta pirmo laiku, pilsētā aizgājusi, dienesta vietas bieži'

bij mainījusi, kamēr pēdīgi laimējies atrast vietu pie kādas

«lielkungu» kārtas vecmeitas. Še Dārta bij atradusi «laimi».

Nelielajā apriņķa pilsētiņā daudzmaz apdzīvojusies un

iepazinusies ar citām dienestmeitām, Dārta pazina daudz fa-

miliju un viņu dzīves apstākļus, zināms, tik no citu biedreņu,
dienestmeitu stāstīšanas. Jau uz laukiem dzīvojot, Dārtai ļoti

patika izzināt un dzirdēt, ko vārīja Lapiņos, ko cepa Zemī-

tēs, kādas drēbes valkāja Norieši, kādus kreklus Mežiņi, kāds.

deguns bij šim, kāds tam, bet, pilsētā dzivoj'ot, šādu ziņu sa-

vākšana Dārtai atnesa «laimi». Vecā preilene, lāgu lāgiem
slimodama ar kaulu sāpēm un tādēļ piespiesta pie vientulī-

bas, labprāt klausījās, jāsaka, okšķerēja tamlīdzīgas ziņas par

familijām, ar kurām pati sagājās, kā ārī par viņai tālāk stā-

vošām pilsoņu un nepilsoņu familijām. Kā par laimi preile-
nes ziņu pieprasījums bagātīgi tika apmierināts ar Dārtas

ziņu piegādājumu, tā ka galu galā Dārtai bij vēl labs atli-

kums, ko virsū uzdot. Tādu meitu vajadzēja pieturēt pie se-

vis, tā preilene domāja, un Dārtai sākās reti laba dzīve. Prei-

lenes labprātībā viņa iezagās jo dziļāk, kad bij manījusi, ka

preilenes pirmās šķiras mīluļi bij trīs klēpja sunīši un divi

kaķi, raibais un rūsganais. Kas ar šiem prata dzīvot sade-

rībā un vēl arī piegādāt preilenei vajadzīgo ziņu krājumu, tam;

bij droša uņ laba dzīve pie bagātnieces. Bet reti kad okšķe-
rēs uzdevums sakrita kopā ar kustonīšu mīlīgu apkopšanu,
glaudīšanu, sukāšanu un barošanu. Daža' laba teicama vēst-

nese iespēra preilenes vismīļākajam sunītim ar kāju, daža lab-

sirdīga kustonīša kopēja atkal aizmirsa paostīt; ko vārīja pus-
dienā dakteriene, ko pilsētas galvene, ko pie mācītāja, ko

pie akcizes pārvaldnieka, ko vakariņām devusi kurpniece
Liestiene, ko skrodeļa Adatiņa sievasmāte. Dārtai, kam uz lau-

kiem ciets darbs nepatika, šie divi preilenēs visievērojamie:
Uzdevumi bij viegli izpildāmi, it īpaši okšķerēšana; te Dārta':
zināja pastāstīt ne vien, ko saodusi par cilvēkiem, bet, pie-'
mēram, arī par to, kā, kad, kur un kāpēc miesnieka Desmaņa'
suns sakodis lielmātes mopsīti; ar ko baroja akcižnieka runci,-'

ar ko seglinieka Plānberģa sivēnu, utt. Sunenus un kaķus prei-
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lenes acu priekšā viņa apkopa uz to labāko un mīlīgāko, bet

neredzot dažam nepaklausīgam iedeva pa duKņai sānos. Par

citu darbu Dārtai nebij liela bēda, ja vien šos divus jau mi-

nētos svarīgākos pienākumus zināja pildīt. Ar laiku viņa prei-
lenei tā iepatika, ka tā ņēma Dārtu, ja vien pašai nebij
viesu, pie sava galda ēst un visu gādāšanu par Dārtas ap-

ģērbu ņēma savā zināšanā. Tādēļ nebij brīnums, ka Dārta

bij tikusi par tādu jaunkundzi, kā Līze ar saimnieci pirmīt
redzējušas. Tāds bij Dārtas dienesta gājiens uz pilsētu. Līze

no tā bij dzirdējusi tikai to, ka Dārtai pilsētā esot varen laba

dzīve un ka visu to lepno apģērbu preilene pati no sevis dā-

vinājusi un sūtījusi vēl radu bērniem arī dāvanas līdz no

pilsētas.
«Palūk, kas pilsētā par laimi,» Līze teica, stāstīt beigusi.
«Varbūt gan, ja viss tiesa, kā tu stāstīji,» saimniece

atteica.

«Laime — tādai sliņķei, vai tur jel maz dieva taisnība?»

saimnieks Vārpiņš kurnēja.
«Cik tai pilsētā gan laba dzīve!» Vārpiņa sešpadsmit gadu

vecā meita Anna teica.

«lesim mēs ar uz pilsētu!» abi Vārpiņa puisēni, Kārlēns

ar Pēterēnu, iesaucās.

«Tūliņ rītu, — jūsu jau beķeri gaida vien ar kliņģeriem,»
māte teica.

«Bet preilene gan negribot,» Līze atkal turpināja savu zi-

ņojumu par Dārtu, «ka šī izejot pie Bumburu Petrena, ne-

gribot šķirties no Dārtas, sakot: kas ar šo tā mācēšot dzīvot

kā Dārta, tādēļ vēl skaidri nezinot, ko Dārta darīšot, vai ņem-
šot Petrenu vai ne.»

«To lupatu!» Vārpiņš dusmojās. «Vēl šodien man viņš,

pagāns, parādā 3 rubļi bez 13 kapeikām. Kā gāja, tā aiz-

gāja — aiznesa. Tu nu vari gaidīt un svilpēt, kamēr tāds pil-
sētas kundziņš atnes tavu naudu.»

«Kur tad tev pie viņa parāds?» saimniece brlnojās.
«Tad tu ar vairs neatmini!» saimnieks pārmeta, «nu jau

būs gadi pieci atpakaļ, kad, uz Mazjāņu tirgu braucot, Bum-

buru Petrens ieraudzīja manu jauno platām malām cepuri un

jauno pīpi, prasīja mīt. Gan negribēju, negribēju, bet ko tu

viņam kā miegam atkausies pretim. Izmainījām ar cepurēm
un pīpēm, un tā ar visiem piedeviem un līkopiem man no

viņa nākas 3 rubļi bez 13 kapeikām — laba nauda!»
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«Ak, nu es gan atminu,» saimniece atteica, «bet ko tad tu

ar, prātīgs vīrs, gāji ar tādu puiku mīties.»

«Gan atdos, nu jau uzņemšot pilsētā krogu, un vai tad

tur bez naudas?» Līze drošināja saimnieku.

«Kad būtu atdevējs, sen jau būtu atdevis, bet ko tu no

tāda gaisoņa atdabūsi — tomēr, ja kādreiz gadīsies braukt

uz pilsētu, būs viņš jāsadabū rokā; redz, ko tad saka . . .Bet

nu rītu kūtī pie mēslu vešanas,» saimnieks sacīja, karoti no-

likdams.

«Kur pilsētniekiem tīra dzīve — un viegla,» Līze ar Annu

gandrīz reizē sacīja, traukus nonesdamas.

Otrā dienā, no kūts mēslus vedot, pilsētnieku tīrā un labā

dzīve tika jo plaši pārrunāta. Runātājas bij visvairāk sievietes,

īpaši Līze, kurai arī Vārpiņu pašu Anna piebiedrojās. Vīrieši,

to starpā pats pussaimnieks Vārpiņš, gan ar runāja līdz, bet

gandrīz vienaldzīgi. Zariņu Dārtas lepnais apģērbs un vieglā
dzīve bij aizkustinājis tik sieviešu domas, īpaši Līzes, kas ne-

varēja izprast, kādēļ Dārtai vairāk tiesības uz «laimi» nekā

viņai un kamdēļ tā labāka par viņu; Līze skauda Dārtu, ka

tā viņai aizsteigusies priekšā uz pilsētu un noķērusi laimi, kas

pienāktos vairāk viņai nekā Dārtai, jo viņa taču pati turējās

uzcītīgāka un labāka nekā šī pilsētas «mamzele».

«Kas tiem pilsētā vainas, vai tiem jābrien kūts, vai tiem

jālien putekļos,» Līze teica atkal pie vakariņām.
«Klau, rītu nu aun tu ar tūliņ kājās un dodies Zariņu

Dārtai līdz, viņa, kas zin, vēl nebūs aizbraukusi,» tā Vārpiņu
puisis Jēkabs zobojās.

«Vai nu tādēļ tūliņ jāskrien līdz,» Līze atteica, «es jau tik

tāpat vien pārrunāju.»
«Būtu gan tu smalka pilsētniece,» Jēkabs atkal zobojās,

«vai tu gan ar mācētu iet ar saulesširmi? tev gan arvienu

liktos, ka tu saņēmusi ārdīkli vai grābekli rokā, — ko?

vai ne?»

«Un kur tad Dārta mācījusies?»
«Vai tu domā, ka viņa jau īsti to prot? Visi jau nav dzi-

muši priekš pilsētas. Lai nu tu kā uzpucētos, no tevis tūliņ
katrs teiktu: mužiks kas mužiks.»

«Vakar tā pati pilsēta, šodien atkal,» saimniece teica,
«kas nu jums kait? vai neesat tīri nomazgājušies, vai labi

paēduši, vai godīgi apģērbušies? Vai domājat, ka pilsētā tas

viss no gaisa līst? Vai laikam bez pūliņa nāk?»
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«Kas riti to domā?» Līze teica, «bet vieglāk viņiem gan

pilsētā nekā mums uz laukiem.»

«Lūk, kur Dārtai māsa palikusi uz laukiem pakaļ, kaut

viņa to zinātu, rītu tūliņ brauktu klāt un vestu sev līdz uz

pilsētu,» Jēkabs nobeidza sarunu.

Kādu mēnesi vēlāk Vārpiņš pārnāca no muižas kroga.
Sievai viņš atnesa jaunu vēsti un stāstīja to priecīgā garā.

Krogā viņš bij saticis no pilsētas atbraukušo Bumburu Pet-

renu; tas nu gan nebūtu vēl nekāds prieks, bet Vārpiņš bij
atdabūjis savus jau sen apraudātos 3 rubļus bez 13 kapeikām.
Bumburam bij bijusi nauda; Vārpiņš pats to bij redzējis, —

makā viņš bij manījis gan sarkanus, gan zilus papīrus —

labu vīkšķi. Kā tas nieka puika ticis pie tik daudz naudas?

Tas visiem krogā bij brīnums. Un kas pats Petrens bij iz-

ģērbies par kungu! Kungs kas kungs — no galvas līdz pa-

pēžiem. Tagad nesēdēja Petrens ar vairs sienmali vai kaktā,

bet, pie bufetes piegājis un izsaucis alu, lika to ienest vāc-

kambarī, kur tad dzēra kopā ar saviem pazīstamiem.
«Mani pamanījis,» tā Vārpiņš stāstīja savai sievai tālāk,

«viņš pats man klāt, domāju gan, ka tā parāda dēļ no ma-

nis bēgs vai kaunēsies, bet nekā, nāk tik klāt un ved mani

ar iekšā un dzirda mani ar citiem līdz. Ērma puika, es do-

māju, — nu sak, viņš tevi vēl par tava paša 3 rubļiem bez

13 kapeikām krietni izdzirdīs, vairāk jau no viņa taču ne-

dabūsi. Bet nekas. Nosaucis mani nomaļš, viņš saka: «Es

tev gan laikam vecs parādnieks?» «Tā jau gan laikam būs,»

es saku. «Cik daudz tad bij?» tā Petrens prasa. Saku, 3 rubļi
bez 13 kapeikām. «Ko nu tā rēķināt,» viņš saka un velk

tik 3 rubļi laukā un dod visus man, un tad saka: «Nu vēl

par procentēm labi uzdzersim.» Velna puika, tas Petrens! Sa-

dzirdīja visus, kas vien no pazīstamiem tur bija. «Kā tu tiki

pie naudas?» tā šim prasu. Bet Petrens tik pasmīn un saka:

«Tu domā, ka uz zemēm es būtu ticis pie naudas? Nekā, tas

pats Bumburu Pēters vien būtu palicis, nieka puika, otra

vergs, nekas vairāk, — bet pilsētā — lūk, tur tiku par vīru.»

Vairāk nekā nestāstīja. Bet man viņš saka: «Klau, Vārpiņ,
tu jau te uz zemēm labi proti tirgoties, bet aizietu tu uz pil-
sētu, tad redzētu, kas pie tavas galvas, tavas saprašanas vēl

iznāktu! Ja par gadi divi trīs tu neesi bagāts cilvēks, tad

lai es par meli palieku. Paskat, kas no manis bija, un nu

man pašam sava kapeika, un nupat uzsākšu arī krogu un vē-
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lāk gribu ierīkot bodi ar, —■ ko tad vēl tu, kam savs kapi-
tāls un veikla tirgotāja galva!»

«Tu ar klausi tādam blandonim, ko viņš tev melš ausīs,
diezin kā pats vēl pie tās naudas ir ticis?» Vārpiņiete tei-

ca vīram.

«Kāds blandonis?» vīrs atteica. «Būtu viņš blandonis vai

blēdis, vai ar to naudu zadzis, vai tad domā, ka man pats
nāktu klāt un solītos naudu atdot?»

- «Ja nu tu Bumburu turi par tādu godavīru, tad būtu jel

viņu slavējis tad, kad naudu pats tev pienestu vai piesū-
tītu mājā klāt, bet ne krogā, kur viņš varbūt bijās, ka tu tā

nieka parāda dēļ viņam, tādam pilsētas jaunamkungam, nepa-

dari kauna. Pavaicā, vai citiem parādniekiem, no kuriem tu

zini, ka tiem ar viņš palicis parādā, vai tiem ar ir atdevis?»

«Lai nu citiem kā, bet man viņš atdeva un atdos ci-

tiem ar.»

«Lai nu lai, man jau ar būtu prieks, bet dzirdēsim vēlāk,
vai tas ar būs noticis.»

«Bet tur gan viņam taisnība,» vīrs saka, «ka pilsētā vieg-
lāk tikt pie naudas un maizes nekā uz zemēm. Lūk, tas pats
Petrens, nupat atnācis pie mācītāja izņemt zīmes sev un Dār-

tai, un esot tīra patiesība, ka abi precēšoties. Nu, vēlāk viņi

uzņem krogu un bodi — kas tur par grūtumu, ja tik vien

prot. Bet te tu izmocies cauru gadu vaiga sviedros, un galu

galā labi, ja vēl neesi iekritis parādos. Tagad šinīs pēdējos

gados labi, ja cauri sities, no atlicināšanas nav ko domāt.»

«Tu nu gan vēl nemaz nežēlojies, tev ir savs iekrājums,
tev arvien bijusi sava caurtikšana, saki, — kam ir vairāk?

Paskat, kā' Jānis mokās — un taču gada galā tam trūkst vai

nu rentes, vai ar kalpiem, un dažreiz paliek parādnieks
abiem,» sieva saka.

«Jānis, nu ja, Jānis, tur jau nu tu skaidri vari redzēt,
ka ar visu lielo pūliņu nekas vien neiznāk, ja visu grib
iedzīt no zemes. Un vai man būtu kas vairāk, ja es ar tāpat
no zemes vien visu būtu gaidījis? Tas iekrājumiņš jau no

tā vien ir, ka rudenī vai ziemu, vai kad lūko nopirkt kādu

jēru, vai lopu, vai podu linu, vai šo, vai to — bet, no ze-

mes vien dzīvodams, sen būtu otram parādnieks. Jā, agrā-
kos gados gan vēl no zemes kas bij, bet ne tagad.»

«Gan dievs dos atkal labākus gadus, strādāsim vien,»

sieva saka.
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«Strādāsim — vai tad kādreiz esam slinkojuši, bet ne-

domā, ka tas vien ir darbs, ko ar miesas spēku pastrādā,
darbs ir ari, ko ar galvu, ar saprašanu var izdarīt, un tas

ienes vēl vairāk.»

«To laikam gan tev Petrens iestāstījis?» sieva teica.

«Petrens, visur Petrens!» vīrs drusku kā aizķerts iesau-

cās, «it kā man pašam savas galvas nebūtu? Kas ir tie, kas

visvairāk naudas pelna? Vai domā, ka tie, kas ar rokām

strādā? Mācītāji, dakteri, advokāti — sak, vai tie ar rokām

strādā? Vai tie grāvjus rok, vai kult iet? un taču pelna tūk-

stošiem par gadu.»
Sieva cieta klusu, it kā no vīra pierādījumiem pārspēta.
«Pie tā savu laiku palikšu, ka galva var vairāk padarīt

nekā rokas un ka mums ar derētu aiziet uz pilsētu dzīvot,

jau ja ne cita, tad to pašu bērnu skološanas dēļ,» vīrs par

brītiņu atkal runāja.
«Ko vēl ne?» sieva atteica. «Rītu domāsi citādi.» Ar to

saruna beidzās.

Kā Vārpiņi līdz šim dzīvoja? Aplūkosim viņu dzīvi tuvāk!

Vīgriežņu saimniekam Skujiņam bij divas meitas, vecākā

Maja, jaunākā Marina. Meitas jau bij pieaugušas, kad māte

nomira. Tēva nodoms bija jaunāko meitu izprecināt iz mājas un

vecākai ņemt iegātni. Bet, kad nu abas meitas ārējā izskatā

bij līdzināmas ar Leu un Raeli, tad nemaz nav brīnums,
ka Raelei — Marinai izdevās drīzāk atrast precinieku nekā

vecākai māsai Mājai. Sis precinieks bij Pēteris Vārpiņš, kāda

tās pašas valsts saimnieka jaunākais dēls. Nu gan Skujiņš
varētu ņemt šo pašu par iegātni un vecāko meitu izdot, bet

tā viņš vis vēl nedarīja, vai nu neatkāpdamies no sava pirmā
nodoma, vai arī noģizdams, ka vecākai tad būs vēl mazāk

cerības uz precinieku. Tādēļ pirmo laiku Vārpiņš ienāca Vī-

griežņos tik par darba rīkotāju, jo pats Skujiņš, lai gan ga-
dos vēl nekāds vecais, bij pavājīgs, un tātad znots šādā ziņā

viņam it labi derēja. Bet nu drīz arī Mājai, no dabas labsir-

dīgai, krietnai, bet palēnai meitai, gadījās precinieks, arī

saimnieka jaunākais dēls, kam pašam nebij cerības uz tēva

mājas mantošanu, un tas bij Jānis Liepiņš, ko Vārpiņš nu-

pat pieminēja, sarunādamies ar savu sievu. Tagad Vīgriež-

ņos abas meitas bij izdotas. Pēc tēva nodoma Liepiņām jeb
Jānim, kā viņu vienkārši sauca, gan vienam pašam piekristu
Vīgriežņi, lai ar tikai rentes vieta; bet, kad nu abas meitas
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savā starpā labi satika un tāda saticība bij cerama arī no

abiem znotiem, tad vecais Skujiņš padevās savu meitu un

meitasvīru gribai un dalīja ar muižas ziņu diezgan lielo Vī-

griežņu māju uz pusēm, pats, zināms, pret muižu palikdams
saimnieks un paturēdams kontraktu. Ālantu viņš ar pāršķīra

uz pusēm, bet neatsacījās no savām īpašnieka tiesībām, no-

rakstīdams tik katram znotam savu dalu lietošanai, kas tik

pēc paša nāves varēja nākt znotu īpašumā. Tā Vīgriežņos
no vienas saimniecības cēlās divas patstāvīgas. Katrs znots

ieņēma savu pusi mājas un zemes. Tēvs — Skujiņš — kā

kontrakta un mantas valdinieks tika diezgan cienīts un ieska-

tīts, kas nezin vis vai tā būtu, ja pats jau no savām tiesībām

priekšlaikā būtu atsacījies. Vārpiņš, mājā un kaimiņos saukts

tikai par Pēteri, Vīgriežņos no sava tēva ienesa vairāk man-

tojamas daļas nekā Jānis, tādēļ savu saimniecību arī varēja
labāk iegrozīt par Jāni. Bez tam Pēteris it labi pelnījās kā

uzpircējs. No apkārtējiem saimniekiem, gan tuvākiem, gan

tālākiem, viņš uzpirka gan sviestu, gan pienu, gan taukus,
ādas un tad pārdeva ar gluži labu veiksmi. Vēlāk viņš sāka

uzpirkt arī sīkus vai lielus lopus, kurus tad arī vai nu pār-
deva dzīvus, vai arī gaļā un tā pelnījās diezgan labi, tā ka

par kādiem gadiem viņam bij simti nolikti pie malas. Arī sie-

vastēva lietot doto mantu, tā kustamo, kā nekustamo, viņš

bij pavairojis uz pusi labāku. Jānis, dabā lēns, vairāk zemes-

rūķis, ar tādu tirgošanos nenodarbojās, viņš bij mierā, kad

tik savus ražojumus varēja pa cenai pārdot. Arī viņa saim-

niecība gan bij palikusi kuplāka nekā toreiz, kad to saņēma
no sievastēva, bet pēdējie neizdevīgie gadi bij spieduši viņu
krist jau atpakaļ. Dažreiz trūka naudas rentei, kur parāds tad

tika rakstīts uz sievastēva vārda un kur tad visvairāk Pēteris

izlīdzēja, dažreiz arī kalpiem, tā ka ar visu pūliņu Jāņa dzīve

negāja vis uz priekšu, bet bij jau zīmēta ar parādu — pie
Pētera vien līdz pusotra simta rubļu.

Rītā pēc satikšanās vakara ar Bumburu Petrenu Vārpiņš

uzņēma atkal valodu par pilsētu.
«Es gan domāju, tu būsi tās domas izgulējis, bet Petrens,

kā liekas, jūs labi sadzirdījis,» sieva teica Vārpiņām.
«Tu laikam ar vēl arvienu domā, ka es to tik par jokiem

runāju,» Vārpiņš atteica sievai, «pielūko, ka to vēl izdarīšu.»

«Nu tad gan nebūsi vairs pie prāta,» sieva sacīja.
«Tad īsti vēl prātu parādīšu,» vīrs atbildēja.
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«Labās dienas tev jau rādās apnikušas, ka nu tīšu prātu

gribi sliktajām pats skriet virsū,» sievastēvs, vecais Skujiņš,
teica meitasvīram. «Apdomā, ka maize nekur nav bez ga-
rozas.»

«Nemāciet manis vairs, neesmu vairs mazais bērns,» Pē-

teris svarīgi atteica, «gan zināšu pats, ko darīšu.»

Siena laikā saule dedzināt dedzina. Grūti tādā laikā jau
kustēties, ne tad vēl strādāt. Vārpiņš mežapļavā met kaudzi,
sviedri viņam aumaļām līst no pieres un vaigiem, krekls

slapjš kā mērcēts. Ne vēsmiņa neuzpūš, kas lielo karstumu

daudzmaz dzisinātu.

«Lūk, tiem tur pilsētā, — kas tiem vainas? — sēd pa-

krēslī, padara savu vieglo darbiņu un pelna vairāk par tevi,
tā nosvīdušu un saulē izcepušu,» Vārpiņš saka, dakšās at-

spiedies un no celšanas atņemdams elpu.
«Tiesa gan, saimniek,» meita Līze atrunā, «es ar gan

saku, ka nekur nav labākas dzīves kā pilsētā; ja saimnieks

ietu dzīvot, es ar viņam līdz.»

«Nezin vai tu varēsi nociesties gaidīt, kamēr saimnieks

iet,» Jēkabs atbild, «ka tik vien tu neaizskrien viņam turp pa

priekšu.»
«Vai tevi kāds dzen uz pilsētu?» Līze atbild Jēkabam, «ja

jau negribi, paliec tepat, bet es tik runāju to, kas tiesa ir. Ko

tu saki, Ann?»

«Kur jau tēvs ies, tur mums ar līdz jāiet, vai tad mēs kur

citur varam iet?» Anna atbild.

«Kas strādāt grib, būs maizes paēdis pilsētā labāk nekā

uz zemēm,» Vārpiņš teica. Un, kad šoreiz saimnieces nebij
klāt, kas runātu pretim pilsētas iešanai, tad pilsētu tagad at-

zina par vienīgo vietu, kur cilvēks var sasniegt laimi.

Darbus steidzot un grūžot, drīz arī rudens atnāca. Linu

vilkšana iz mārka un kulšana nav patīkamie zemes darbi. Rīts

ir auksts. Salna vēl balta visapkārt. Vārpiņš trīcēdams laižas

mārkā, lai pa
dienu pēdējos linus varētu izvilkt un izklāt.

«Kas tiem tur pilsētā,» viņš domā sevī, «tie sēž siltumā un

sausumā, bet tu izsalies vai izmircies panes kaulu sāpes vai

jikti, — šie, ja tīšām vien nebrienūdenī, var pat nomirt veseli.»

Pēdējās domas Vārpiņām gan neizlikās pareizas, viņam iešā-

vās prātā, ka arī pilsētnieki mirst ar vājību un ka laucinieki

miesas izskatā daudz veselīgāki par pilsētniekiem; bet, ja pil-
sētnieki bij vājāki un nespēcīgāki par lauciniekiem, tad tā bij
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viņu pašu vaina, jo tie, paēduši un padzēruši labāki nekā lau-

cinieki, varēja dzīvot ilgāki. Tātad galā viņš tomēr palika pie
savām domām, ka pilsētniekiem veselīgāka dzīve.

«Tā pēdējā,» Vārpiņš stipri pie sevis noteica, izmezdams

mārka malā pēdējo sauju linu, «pēdējā šogad, pēdējā pavi-
sam,» viņš domās pielika klāt un tad trīcēdams steidzās uz

māju apvilkt sausas drēbes un sasildīties pie rijas krāsns —

siltā rijā.
Vārpiņām, kā uzpircējam braucot rudenī pa tirgiem, neat-

lika ikreiz pašam laika kārtīgi iet pie kulšanas. Putekļi, kā

pats stāstīja, viņa krūtīm nebij lāgā panesami, tāpat tie kai-

tēja viņa acīm, tādēļ viņš pa kuļamo laiku pieņēma algādzi
un pats pelnījās pa tirgiem. Bet šogad viņam Bumbura vārdi,
ka viņš ar savu galvu un saprašanu pilsētā tiktu pavisam par
citu vīru, vienmēr kā zvanīt zvana ausīs. «Lai nu tas Petrens

kāds,» viņš domā pie sevis, «bet to viņš tomēr ir noskārtis,
ka es neesmu vis gluži bez apķērības, un, ja jau šis nejēga
varēja tikt pie naudas, tad es ar savu apķērību jo vairāk.» Ci-

tiem gadiem Vārpiņš dūšīgi devās putekļos iekšā, «melns

darbs, balta maize», tā mudināja kalpus un pats sevi, bet

šogad viņam putekļi pavisam bij apriebušies. Kaut jel reiz

no viņiem tiktu ārā!

N. apriņķa pilsētas iedzīvotāji vēl visi guļ rīta miegu, kad

Vārpiņš iebrauc ar pilnu ori, kurā atrodas kādi spaiņi sviesta

un tauku un pāra barokņi. lelas visas vēl gluži tukšas, redz

tik kādu miegainu istabas meitu atveram vēdināmo lodziņu,
redz kādu sētas puisi vai vecīti paņemam slotu un sākam

slaucīt savu ielas pusi, kādu aizkavējušos žūpubrāli streipu-
ļojam uz savu pajumti, citādi visur rīta klusums, tik vien baz-

nīcas torņa pulkstens nosit sešus tālu dzirdamus sitienus.

«Lūk, mājā tu jau sen labi izsvīdies, kamēr šie vēl pa ci-

sām,» Vārpiņš domā sevī. «Un kas vainas tā negulēt, lūk, kā

šepat tiem kungiem aiz tiem baltajiem loga aizkariem savās

mīkstās gultās. Guļ tāpat ir amatnieki. Tev vien tik jau vajag
būt augšā un piebraukt šiem klāt ar gatavu ēdamo.»

r «Nebrauc jel cilvēkiem virsū,» ielas slaucītājs vecītis uz-

sauca Vārpiņām, «vai tev acis laikam vēl ar miegu?»
«Nebaries, tēv, nekā! Domāju savas domas un tā tevis ne-

maz nepamanīju,» Vārpiņš aizbildinājās. «Pasaki labāk, kur

te Bumbura krogs!»
«Bumbura traktieris, ne krogs,» vecais pārlaboja, «lūk
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tur,» un vecītis rādīja uz iebraucamo vietu ar tīri jaunu silti,
kur stāvēja lieliem burtiem rakstīts: «P. Bumbura traktieris».

Apakšā redzēja izmālētas divas buteles alus ar pārplūstošu
alus kausu un treknu cūkas šķiņķi uz balta šķīvja. Trūka tik

vēl uz šiltes paša Bumbura ar alus buteli rokā un viņa kun-

dzes, kas nogrieza gabalu no šķiņķa. Bet ar Bumburu un viņa
kundzi jau varēja iepazīties, iegājis pašā traktierī. Tā ari

Vārpiņš darīja. Sētas puisis viņam pirmajam atlaida vārtus,

tā ka Vārpiņš sētā zirgu varēja nolikt palievenī pašā vislabā-

kajā vietā. lekšā iegājis, viņš redzēja Bumbura «madāmu» ar

aubi galvā aiz bufetes runājamies ar kādu «cumptīgu» zelli,
kā Vārpiņš vēroja no viņa apdriskātā, melnā uzvalka. «Cump-

tīgais» runāja pa vāciski, un Bumbura madāma, redzēdama,

ka Vārpiņš klausās, rādīja tādu seju, it kā šī ar pilnīgi sa-

prastu, ko iereibušais buldurēja, kaut gan, kā Vārpiņš novē-

roja, atbildēt šim nevarēja vairāk kā tik: ach, ach, — so, so.

Vārpiņām gandrīz nāca smiekli par tādu pilsētnieci — vā-

cieti, bet madāmas lepnā izturēšanās nelāva tam stipri smie-

ties, tādēļ Vārpiņš tik, klusi pasmīnēdams, paskatījās uz jauno
vācieti. Cumptīgais svārstīdamies vēl prasīja, ko arī Vārpiņš

saprata: «Flasche Bier,» bet, kad Bumbura madāma atteica:

«Zahl, zahl,» un cumptīgajam laikam ne graša nebija, ar ko

«cālēt», tad šis saskaities uzkliedza madāmai: «Dv dammlige
Gans!» (tu muļķes zoss) un tad streipuļoja uz durvju pusi.
Bumbura madāma, noturēdama pēdējo cumptīgā izteikumu

par smalku glaimojumu, atteica pretim: «Bitte, bitte!» Siem

madāmas vārdiem par atbildi cumptīgais, vēl durvīs stāvē-

dams, izkāra mēli, cik garu dievs viņam devis, un tad atva-

dījās. Nu arī Vārpiņš vairs nevarēja noturēties nesmējies, bet

viņa smiešanās sadusmoja madāmu, jo viņa noskārta, ka

cumptīgā mēles rādīšana un Vārpiņa smiešanās aizskāra vi-

ņas personu.

«Par ko jūs smejaties?» viņa lepni jautāja Vārpiņām.
«Vai tad gribi, Dārt, lai es tādēļ raudu?» Vārpiņš drau-

dzīgi prasīja madāmai.

«Kas es jums par Dārtu? es priekš jums neesmu nekāda

Dārta!»

«Vai tad manis vairs nepazīstiet?» Vārpiņš jautāja veca

pazīstama balsī, «mēs jau no vienas valsts, es jau esmu Vī-

griežņu Vārpiņš. Ko tad Pēteris dara? Laikam vēl guļ? Dod

nu man arī buteli alus, tad parunāsimies kā veci pazīstami.»
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Madāma nezināja, kā izturēties pret Vārpiņu, vai izrādīt

tālāk uzņemto nepazīstamās lomu, vai arī atzīties par Vārpi-

ņām pazīstamo Dārtu; abas lietas bij nepatīkamas, tādēļ viņa,
pasniegusi Vārpiņām kāroto buteli alus, aiziedama teica: «Es

pasaukšu vīru,» un atstāja Vārpiņu vienu sēžam.

Par labu brīdi iznāca arī pats Bumburs. Sarkanās acis un

nesavaldītās žāvas rādīja, ka viņam miegs palicis neizgulēts.
«Skat še, vecs pazīstams!» Bumburs, tā teikdams, sniedza

roku Vārpiņām, «tik agri jau kājās, vai tad tu ar nevarēji pa-

gulēties un tad ar dienu iebraukt pilsētā?»
«Vai nu mums, lauciniekiem, tā vaļas gulēt kā jums, pil-

sētniekiem, jums jau darbs pavisam aizmirsies,» Vārpiņš at-

bildēja.

«Nu, nebaries vien, draugs, nekā, nāc vien, kā es teicu,
uz pilsētu, tad redzēsi, ka mums abiem sviežas citādi. Bet ko

tu tur no rīta ar alu pūlējies, papriekš ieņem šņabi ar za-

kusku, tad redzēsi, ka alus smēķēs daudz labāk,» viņš teica

Vārpiņām.
«Gan izbraukušamies arī alus labs,» Vārpiņš atteica.

«lemet, un tad uzkodīsim!» tā teikdams, Bumburs pabīdīja
divas pielietas šņabja glāzītes Vārpiņām priekšā, vienu pa-

ņēma pats un otru skubināja ņemt Vārpiņu; kad abi bij iedzē-

ruši, tad Bumburs atkal uzgrieza uz šķīvja zutiņus, kas abiem

it labi smēķēja.
«Nu varēsim dzert alu,» Bumburs teica, kad bij paēduši,

paņemdams jaunu buteli alus, no kuras ielēja Vārpiņa glāzē.
«Redzi, draugs, pilsētas traktiernieka dzīve pavisam citāda

nekā lauku, dzīve. Vakar vakarā man vēl vēlāk bij jāpasēd

kopā ar draugiem, jo man, kā jaunam iesācējam, jāiepazīstas
ar tērētājiem, — sēdēdams tik aiz bufetes un nekā pats līdzi

nedarīdams, nepievilksi neviena. Tādēļ vakariem palieku es

pats augšā, bet rītos nāk sieva manā vietā, kamēr jāiet bodē.

Nu jau tu ar redzēsi, kāda mana bode ir, nupat ap astoņiem
taisīsim vaļā. Gan gribēju vēl līdz tam laikam nogulēt, bet

dzirdēju, ka atbraucis vecs pazīstams, tādēļ cēlos tūliņ augšā.
Kāpēc tu nedzer?» Bumburs uzsauca Vārpiņām, kas klausījās

viņa stāstīšanā par pilsētas dzīvi.

«Kā liekas, tev iet labi,» Vārpiņš teica Bumburam.

«Es arī domāju,» šis atteica.

Ap pulksten astoņiem traktierim līdzās stāvošās Bum-

bura bodes durvis atvērās, kur stāvēja rakstīts: «P. Bumburs,
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tirgotājs» uz vienas puses un uz otras: «Tabakas un cigāru
pārdošana». Bode gan nebija vēl nekāda lielā, tajā redzēja tik

pa lielākai daļai kādus spieģelīšus, pīpju galviņas, pogu kas-

tītes, dibenā katlus, šķipeles, dzelzs stieņus, siļķu mucas

utt. — bet tas jau tik bij vien iesākums. Bumburs stāstīja
Vārpiņām, ka viņš savu bodi div- trīsreiz padarīšot lielāku,
ka vezumnieku desmit vēl esot gaidāmi un ka cerības, ka pēc
iešot no rokas, esot labu labās. Viņš neaizmirsa pieminēt, ka

dažs labs pats spiežoties pie šā noguldīt savu kapitālu, par ko

viņš, Bumburs, zināms, maksāšot labus procentus, un, ja Vār-

piņš arī gribot savu kapitālu nolikt pie viņa, tad viņš solot

desmit procentes, bet, ja šauboties par drošību, tad esot ga-

tavs ķīlām norakstīt Vārpiņām visu savu bodes mantu.

«Vai tādēļ mani tik laipni uzņēma?» Vārpiņš domāja sevī,

bet, kad Bumburs par naudas aizdošanu vairs nerunāja, tad

Vārpiņš par to arī tālāk nedomāja. Viņš tik skatījās, kā Bum-

burs te kādam strādniekam iesvēra mārciņu siļķu, te kādai

sieviņai mārciņu sukura vai kafijas. Tik vien tūtīšu taisīšana

Bumburam lāgā neveicās, pirksti priekš tam vēl bij neveikli.

«Gan iemanīšos,» Bumburs teica Vārpiņām, nomanīdams šā

skatienus, «viss nāk ar mācīšanos.»

«Bet tā es, tavā bodē skatīdamies, nokavēšos,» Vārpiņš
teica uz Bumburu, «man taču jālūko sava manta pārdot.»

«Kas tev ir vezumā?» Bumburs jautāja, «var būt, ka es ar

varu tev viņu atpirkt.»

Vārpiņš stāstīja, ko atvedis.

Bumburs pasauca par vietnieku bodē savu mazo «bodes

zelli», radu puiku, kas, baudījis vairāk skolas mācības par

pašu bodnieku, vadīja bodes rakstus un rēķinus, tad ar Vār-

piņu gāja caur bufeti aplūkot Vārpiņa mantas.

«Bet nu andelējat ar tā, ka iznāk līkopi,» Bumbura ma-

dāma sauca laipni no pakaļas, izdzirdusi, kurp abi iedami.

Bez ilgas kaulēšanās Bumburs maksāja Vārpiņām, kas

nācās, un paturēja visu, kas bij orē, dodams pretim skaidru

naudu.

«Tas viss man pilsētā derīgs,» Bumburs teica, Vārpiņām
naudu ieskaitīdams saujā. Bumburs Vārpiņa acīs vareni cē-

lās. «Palūk, vai tukšs to spēj?» viņš domāja pie sevis.

Tad abi apsēdās pie bufetes dzert līkopus. Madāma tagad
bija laipna kā liepu lapa: «Re, kā vīrs izmāca arī vēl savu
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sievu,» Vārpiņš sprieda savās domās, «pirmīt tāda — bet ta-

gad tin vai ap pirkstu.»
«Bet kad tad tu nu īsti nāksi uz pilsētu dzīvot?» Bumburs

jautāja Vārpiņām.

«Nu, kad vai tūliņ uz nākošiem Jurģiem,» Vārpiņš atteica.

«Tas ir prātīgi,» Bumburs atbildēja, «jo ātrāk, jo labāk;

ar tavu saprašanu nav vērtēs iet arklam pakaļ.»
«Bet sak, kā tu tiki par tādu vīru?» Vārpiņš, Bumburu ap-

brīnodams, jautāja.
«Ar saprašanu,» Bumburs, zīmīgi smīnēdams un ar pirk-

stu galiem pie galvaskausa piesizdams, atbildēja Vārpiņām.
«Nāc vien uz pilsētu, gan tad redzēsi, kā darāms,» vairāk

viņš neatbildēja. «Bet ko gan es tev gribēju dot par pa-
domu, —. salasi pie laika savu citiem izdoto naudu kopā, ka

vari stiprāks iesākt. Tev jau viņa tāpat stāvēs pie radiem bez

procentēm.»
«Tā jau pa daļai arī ir,» Vārpiņš atteica.

«Nu, es tev gan dotu padomu naudu līdz tam laikam uz-

likt uz labām procentēm. Bet nedomā, ka es sevis dēļ runāju,
man jau cits pats spiezdams nes klāt, lai pieņemu; tu, zināms,

dari, kā pats zini, bet, ja pie manis gribi nodot,-tad desmit

vai divpadsmit procentes tev ir drošas.»

«Tas vēl jāpārliek,» Vārpiņš teic.

«Zināms, ka jāpārliek,» Bumburs atteica, «naudas lietās

visur vajaga pārlikšanas.»
«Cik man jāmaksā?» Vārpiņš prombraukdams jautāja.
«Nekas nav jāmaksā!» Bumburs atteica, «tas viss bij no

manas puses uz satikšanos.»

Bumburs atkal cēlās svarā pie Vārpiņa par veselām des-

mit procentēm.
Uz māju braukdams, Vārpiņš pārskaitīja savus parādnie-

kus, kam aizdevis naudu. To starpā viņa sievas māsasvīrs,

pušelnieks Jānis, bij liekams tādu parādnieku šķirā, no ku-

riem nevarēja cerēt uz parāda atdabūšanu. Un tik līdz nāko-

šai Jura dienai Vārpiņš gribēja palikt uz zemēm, tad doties

uz pilsētu, ņemt labāku laimi. «Bet kā no Jāņa dabūt parādu
rokā?» Vārpiņš prātoja. «Paaudzis šogad viņam tik vidēji,

parādi arī pie citiem, atdabūt grūti, — kā viņu piespiest? Šā

vai tā, — mājā aizbraukušam jārunā ar Jāni, ko viņš domā.

Bet visi jau viņi lūkos pilsētas iešanu izrunāt no

prāta, — lai kā; bet es neļaušos — es izdarīšu savu.» Pie šā
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pēdējā nolēmuma Vārpiņš uzcirta zirgam ar pātagu, it kā pie-
likdams savam nodomam galā svarīgu punktu, ko neviens

vairs nevarēja ne atņemt, ne atcelt.

Mājā atbraucis, Vārpiņš slavēt slavēja Bumburu un izteica

savu negrozāmo nodomu nākošos Jurģos aiziet uz pilsētu;
līdz tam laikam viņš gribēja atraisīties no ciema turēšanas

un visu savu mantu pārvērst skaidrā naudā, ar ko pilsētā
iesākt rīkoties.

Sis nodoms sievu Māriņu ļoti nobiedēja. Gan viņai Pētera

domas par aiziešanu uz pilsētu nebija svešas, tās bij dzirdētas

vairākreiz, bet tagad viņa manīja, ka iedomas palikušas par

spriedumu.
«Par lūgšanu, Pēter, lūkosim vēl tepat uz zemēm kādu

gadu, ja tad visai neveiksies, tad jau laika vēl diezgan aiziet

uz pilsētu, tā jau mums neaizbēgs,» tā sieva lūdzās vīra, re-

dzēdama, ka izrunāt vairs nekā nespēs, bet varbūt jel vilcināt

kādu gadu.
«Bet es tev saku, tūliņ no šīs pašas Jura dienas, ne stun-

dās ilgāk, viens gads liela lieta, tur cits var noņemt tādu

vietu, ko tagad vēl pats vari dabūt,» vīrs atteica sievai.

«Tad jau tā laimes vieta sen būtu saķerta, ja viņa tā uz

ielas stūra stāvētu, — gan atradīsim to arī vēlāk,» sieva lū-

koja pierunāt vīru.

«No tādām darīšanām tu nekā nezini, andeles lietas es da-

rīšu pēc savas galvas, kā jau es esmu darījis, un izdevies

man līdz šim arvienu ir labi un izdosies tagad arī,» Vārpiņš
izteica savu drošu cerību.

«Lai dievs dod,» sieva nedroši atteica.

«Tu bīsties, — paskat, kā tad tas pats Bumburu Petrens

tāds izkūlies, pagaidi tik, kas vēl vēlāku nebūs par vīru, jau

tagad man visu vezumu atpirka kā pats lielais bagātnieks.»
«Bumburs un Bumburs, tev jau tagad Bumburs vienā ga-

balā,» sievastēvs, klāt pienācis un dzirdējis Vārpiņa pēdējos
vārdus, teica meitasvīram, «agrāk Bumburs tev nebija petuka
vērts, tagad soli par viņu vai tūkstošu. Vai esi reiz apjautā-

jies, kā Bumburs ticis pie naudas?».

«Lai kā, kad tik nauda un pats vīrā,» Vārpiņš ieskaities

atcirta.

«Nu, ja tāds tavs likums, tad jau ej vien drīz laimes grābt,
redzēsim, kāds tad gals būs,» sievastēvs noteica.

«Ja jau Bumburs būtu zadzis, tad sen sēdētu cietumā, bet
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tagad, lūk, viņš ir vīrā,» Vārpiņš teica, izlabodams savu pir-
mītējo izteikumu.

«Var sēdēt vēlāk ar,» — sievastēvs atsaka Vārpiņām, «bet,
lai Bumburs paliek kur bijis, tik tu nu vien neskrien

pēdās.»
«Nebīsties, mīšu pats savas pēdas,» Vārpiņš stiprā pašap-

ziņā noteica.

Skaidri bij redzams, ka Vārpiņām pilsētas iešana nebij
vairs no prāta ārā dabūjama.

Liedzēji iet bij visvairāk pati Marina un tēvs Skujiņš.
Gan Jānis ar Maju būtu arī teikuši savu vārdu, lai jel pa-

liek tepat un dzīvo, kā dzīvojuši, bet īpaši viņi bij tie, kas ne

vārda neteica. Kādēļ viņi tik svarīgā radu lietā cieta klusu,
nav grūti uzminēt. Jānis apzinājās sava parāda pie Vārpiņa.

Liegt Vārpiņām iet uz pilsētu būtu tikpat kā skaidri izrādīt

tik sava paša labuma meklēšanu. Ar citiem vārdiem, tāda

liegšana skanētu: atstāj mums vēl to parādu uz kādu laiku,
kamēr spējam atdot, ja iesi uz pilsētu, tad jau skaidra lieta,
ka mums naudu atprasīsi. Vārpiņa runāšana par iešanu Jā-

nim it kā zvanīt zvanīja ausīs: meklē naudu, meklē naudu!

Bet kur? Uz šo jautājumu Jānim trūka atbildes. No mājas
ienākumiem arī šogad nebija nekas cerams atlīdzināt, bij tur-

pretim jābīstas vēl no pietrūkuma. Kur ņemt naudu, ko atdot?

Ar šo iautājumu Jānis ar sievu lauzīja galvas dienām un nak-

tīm. Grūti izstrādājušies, viņi, vakarā vēlu gulēt aizgājuši,
vēl neiemiga vis, bet, dažreiz līdz pusnaktij nomodā būdami,
klusām runājās un prātoja: pie kā iet? no kā dabūt? Bet tik-

pat gudri bii, gulēt iedami kā celdamies, — palīga nevarēja
uzdomāt nekur, ko darīt? Domā kā domādams, grozies kā

gribēdams, tukšais arvien paliek muļķis, kamēr turīgais visur

gudrs. Jānis ar Maju staigāia un strādāja noskumuši: pa-
rāds viņiem spieda sirdis. Cik labprāt viņi Vārpiņām visu

būtu atmaksājuši, visu ar pēdējo kapeiku, būtu aizņēmušies
kad no cita, bet nekur padoma! Vēl gan Vārpiņš par parādu

nebij nekā bildis, bet tas jau bij drīz gaidāms, un šo vārdu

Jānis ar Maju vēl vairāk bijās. Naudas atprasīšana viņiem

likās kā pērkona spēriens, no kā abi bijās, un kas katru brīdi,

bij gaidāms.
Taisoties uz pilsētu, Vārpiņām nemaz neatlika laika ief pie

saimniecības darbiem. Kā par jokiem tik bij gadījies, ka visas

kulšanas beigās Vārpiņām bij jāiet pupu kuit, kaut gan pa
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visu kuļamo laiku bij pieņemts viņa vietā lieks kūlējs. Kā par
smieklu pirmo un pēdējo reizi šai rudenī viņš saņēma spriguli
rokā tik pie pupām.- Kuļot pākstis skanēdamas plīsa pušu, tā

ka tālu varēja dzirdēt, ka Vārpiņš kuļ beidzamo reizi, jo kā

lai citādi arī atšķirtu atvadīšanās kulšanu no citām reizēm?

«Pauks!» Vārpiņš nosita beidzamo sitienu uz klona, tad,

spriguli kārdams vadzī, teica: «Tas bij pēdējais!» Tad, no

piedarba izgājis, sāka mazgāties un taisīties uz laukā iešanu.

Sataisījies viņš vārtos satiek Jāni.

«Kur iedams, Pēter?» Jānis vaicā.

«lešu uz tiesas māju, paziņoju tur pretī kādus vecus pa-

rādniekus, kam nauda stāv aizdota, jālūko kā nebūt izlīdzinā-

ties, ka līdz Jura dienai nauda tiek rokā,» Vārpiņš atbild.

«Tā, tā —» Jānis nosaka pretim, tad. apklust pavisam.
«Vēl gan uzsūdzējis neesmu neviena,» Vārpiņš stāsta tā-

lāk, «paziņoju tik tāpat vien uz labprātīgu izlīgšanu, sak, tā-

pat pašu starpā izlīdzināties, bet,, ja jau tā viens vai otrs ne-

gribēs ņemties, tad būs vien jāuzsūdz.»
«Nu ja, gadi jau nu tādi —» Jānis atkal nepabeidz iesāktā

vārda.

«Jā, ko tur var darīt?» Vārpiņš atteica, «gadi šādi vai tādi,
bet es ar nevaru ilgāk gaidīt, kur pazīstams ceļš zem kājām,

gaidīdams citu dēļ labāku gadu, pats vari izputēt. Kad pa-

rādu ņem, tad jāzin ar, kā atdot,» Vārpiņš cieši nosaka.

«Tas jau nu gan tiesa, bet —» Jānis grib kaut ko teikt ci-

tiem parādniekiem par aizstāvēšanu, bet nedabū izrunāt līdz

'galam, jo šoreiz Vārpiņš pats izjauc viņa uzsākto runu:

«Bet Jān, — tā kā nu tu ar lūko drīzumā man naudas

rokā, — gaidījis, kā zini, esmu diezgan ilgi, bet tagad jau tu

ar zini, kas man priekšā,» Vārpiņš cieši nosaka.

Vārds, no kā Jānis ar sievu sen baidījušies, tagad izru-

nāts. Šis prasījums, kaut gan nenāk negaidīts, tomēr ļoti sa-

biedē Liepiņu. Pirmā brīdī viņš nezin, ko īsti teikt, tad stomī-

damies atbild:

«Gan jau sen par to domāju . . . jālūko jau nu būs, bet. ..»

Jānis vairāk nezin atbildēt, jo parāda apzināšanās — pienā-
kums parādu atdot un neiespēšana to izpildīt — viņam kā

slogs sāk mākt prātu un domas.

«Nu, bet tā ka lūko ar,» Vārpiņš nosaka uz Jāni tādā balsī,

no kuras noprotams, ka gaidīt Vārpiņš vairs negaidīs. «Vēlāk

parunāsimies arī par to, kurš jūs man maksāsiet atlīdzību par
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mājas labošanu un grāvjiem, vai tu vai tēvs,» tā Vārpiņš
ašiem soļiem aizsteidzās uz tiesas māju.

Lāpstu paņēmis, Jānis gausiem soļiem iet uz grīšļa pļavu

grāvja rakt.

«Jān, vai tad nu pavisam pusdienu gribēji aizmirst istaba

uz galdiņa? pats labi teicies paņemt,» sieva Maja teica, aiz-

mirsto pusdienu steigdamās vīram iedot rokā. Bet tad, paska-

tījusies vīra skumjā sejā, uzmin tūliņ pašu cēloni, vaicādama:

«Vai prasīja, Jān?»

«Prasīja,» vīrs atbild.

«Slikti, Jān.»

«Slikti gan, pagalam slikti.»

«Ko tu teici?»

«Ko tad var teikt? .. . Teicos lūkot, bet kur tad salūkosi?»

«Jārunā ar Māriņu,» Maja saka.

«Runā, bet vai pats Marinas klausīs?» Jānis atsaka.

«Var būt, ka klausa.»

«Neticu.»

«Bet ko tad?»

«Nu, ko tad? Ķeras pie mantas.»

«Vai tik traki darīs?»

«Nav brīnums, viņš jau tagad pilsētas dēļ kā sadedzis.»

«Aplam,» sieva nosaka pēdīgi, uz māju iedama. Vīrs pa-

ņem aizmirsto pusdienu un aiziet domīgi uz pļavu.
Kādu mēnesi pusotra vēlāk Vārpiņš ar Liepiņu iznāk pa

savas tiesas mājas durvīm ārā. Viņi abi viens pret otru bijuši

pie tiesas. Vārpiņš ir bijis sūdzētājs, Liepiņš apsūdzētais..

Tagad viņi vairs nav kā agrāk savā starpā saukušies — Pē-

teris un Jānis, bet Vārpiņš un Liepiņš. Nauda padarījusi, ka

māsu vīri no krustāmiem vārdiem pārgājuši uz uzvārdiem..

Vārpiņš bij pirmais, kas apsūdzētā «Jāņa» vietā lietoja «Lie-

piņu», Liepiņš, zināms, arī vairs nedrīkstēja savam sūdzētā-

jam nākt tuvāk ar vārdu «Pēteris», jo procentes par to nekā-

das netika rēķinātas. Tātad — Vārpiņš un Liepiņš, ar to bij
no Vārpiņa puses nosprausts robežs, kas abus turēja pietie-
košā tālumā vienu no otra, soli attālāk varēja spert, — tuvāk

ne, tuvoties drīkstēja tik agrākie Pēteris ar Jāni, bet tie nu bij

palikuši vai nu aiz tiesas durvīm, vai arī iebāzušies Vārpiņām
ķešā līdz ar izņemto «nemiera» protokolu, no kura vēl balts

stūrītis glūnēja ārā no Vārpiņa ķešas. Šis baltais protokola
stūrītis bij kā kapa uzraksts, kas rādīja, kur aprakta divu
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radnieku ilgu gadu saderība un mīlestība. Šis neapdomīgais,

pārsteidzīgais protokola stūrītis rādīja arī liekam svešam vietu,
kur guldīti abi tuvie radinieki — Pēteris ar Jāni, katrs, kas

vien gribēja un kam bij žēlīga sirds, varēja viņus tagad ap-
raudāt, jo baltais protokola stūrītis bij skaidra nāves zīme, ka

abi tuvie radinieki miruši. Vārpiņš un Liepiņš, — tā jau šis

pats baltais protokola stūrītis gribēja. Vārpiņš gan lāgu lā-

giem aptaustīja protokolu, līdz ar protokolu ķešā viņam kaut

kas nepatīkams — ej nu sazini, kas — bij iebāzies arī

sirdī, — starp sirdi un ķešu tagad bij tuvas saites, izstieptas
kā telefona drātis. Gan Vārpiņš lūkoja šo pašu visiem acīs

durošos protokola stūrīti iebāzt dziļāki ķešā, bet tas kā par

spīti, kā lielīdamies negāja dziļāk, lai arī Vārpiņš kā pūlējās.
Vēl nu gan būtu padoms — locīt protokolu pušu, bet tad jau
varētu salūzt zēģelis par tik dārgu protokolu, kas sargāja
apaļus 153 sudraba rubļus ar 76 sudraba kapeikām. Protokols

ķešā — droša lieta, bet tomēr ķeša ar sirdi Vārpiņām likās kā

Daroties, kā ķildojoties, gluži tāpat kā divi saimnieki, kur

Viens tīšām ielaidis zirgu otra pļavā. Sirds pārmeta, ka ķeša
darot viņai pāri, — ķeša atkal bārās, kā sirds jel pavisam
drīkstot iejaukties šīs pastāvīgās darīšanās. Un Vārpiņām,
kam piederēja tiklab sirds, kā ķeša, pa tiem vidiem bij tīri

neomulīgi. Viņš pilnīgi svērās uz ķešas pusi, viņš aizstāvēja

ķešu, bet sirds — lai gan tai nemaz nebij daļas te iemaisīties,
tomēr iemaisījās tīri tāpat kā sieviete vīrieša darīšanās.

No tiesas mājas ārā iznākuši, abi radnieki runāties nekā

nerunājās, izrunājušies jau bij pie tiesas diezgan. Klusu abi

iesēdās kamanās, jo bij jau ziemas ceļš, un brauca — Vār-

piņš taisni uz māju, Jānis — Liepiņš — vēl papriekšu pie
tēva un brāļa — kā bij domājams no ceļa, pa kuru viņš

iegriezās. Agrāk tādās reizēs, kad pušelniekiem viens ceļš, abi

brauca ar vienu zirgu, šoreiz katrs sēdēja savā aizjūga. '

Vārpiņām uz māju braucot, ilkss zvans skaidri skanēja,
bet kopā arī ar to sirdī Vārpiņām mazs zvaniņš ieskanējās,
kas tik skaidri priekš un pie tiesas ar Liepiņu nebij skanējis.

Zvaniņš skanēja Vārpiņām taisni no sirds ausīs: «Tev nu

gan tā ar Jāni nebij jādara. Vai tu viņa nepazīsti? Kad jau

viņš bez tiesas tev nevarēja nekāda termiņa solīt, tad jau ar

tiesu arī ne, melis taču viņš nav, pievīlis tevi arī vēl nav,
—

nebij gan jāsūdz. Un ko tad nu ar vairāk panāci sūdzēdams?

Zīmē termiņš nebij rakstīts, un tādēļ tiesa nosprieda pusi no
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parāda atdot pēc gada, otru pusi pēc otra gada, zināms, ar

procentēm. Tu saskaities, ka tiesa ejot pa Jānim, tūliņ izņēmi

■protokolu, bet nogaidi, vai protokols tev drīzāk iedos naudu

rokā. Un kā nu gan būs pavisam, ar Jāni satiekoties, visiem

kopā vēl līdz Jura dienai dzīvojot? Tu staigāsi, acis nodūris.

Cik dažu labu reiz, tev pašam pa tirgiem braucot, Jānis ar

savu saimi tev nenāca palīgā vai nu linu plūcamā, vai pļaujas
laikā? Pēter, tas nebij labi.» Tā zvaniņš skanēja Vārpiņām
ausīs, bet Vārpiņām šī skaņa nepatika, viņš sauca ķešu pa-

līgā, un šī nu sāka skanētāju aprāt, lai jel paliekot klusu.

Ilkss zvans gan apklusa, kad zirgs piestājās rijas palievenes

priekšā, bet šis pats mazais zvaniņš negribēja rimt, lai arī

ķeša to gribēja noklusināt, pirms Vārpiņš spēra kāju pār

mājas slieksni. Vārpiņš skaidri zināja, ka visā mājā viņa šīs

dienas darbam cita aizstāvja nebij kā tik vienīgā ķeša, visi

citi bij uz Jāņa puses, to starpā arī paša sieva Māriņa un

sievastēvs Skujiņš.

... Vārpiņa izņemtais protokols netika nodots, kur bij do-

māts — tas palika viņa ķešā. Laikam sieva un sievastēvs viņu
pārrunāja vai aizlūdza priekš Jāņa? Tā vis nebij. Vārpiņš

neklausīja ne viņu abu lūgšanas, ne pārrunas, — naudas lie-

tās viņš palika pie sava. Viņš tiešām būtu nesis protokolu tā-

lāk, kas zin, ar kādām sekmēm, bet tagad sievastēvs lietoja
citu līdzekli. Sis līdzeklis padarīja Vārpiņu Jāņa sūdzības

lietā rāmu.

«Tu jau nu vari savu protokolu nest, kur gribi, — tev jau
brīv to darīt, bet to gan tev arī pie laika pasaku, ka aiziedams

izlīdzinies arī ar mani,» sievastēvs teica znotam.

«Gribēju zināt, ko tad es tev parādā?» Vārpiņš lepni
atteica.

«Tu laikam vairs neatmini, ka priekš 18 gadiem norakstīju
tev savas mantas pusi lietošanai, ko tagad uz nākošiem Ju-

riem atprasīšu,» sievastēvs noteica.

«Bet manta tad taču tika pilnīgi izdalīta,» Vārpiņš pār-
steigts atbildēja, «tā taču Māriņas daļa un jau pilnīgi mūsu

rokā un vaļā.»

«Māriņas daļa gan, bet es jau nekad vēl neesmu no savas

mantas atsacījies, vēl pats esmu valdinieks par visu savu

toreizējo mantu, kā jau tas arī pie tiesas norakstīts: jūs tik

viņu pārvaldiet, man maksādami renti. Apdomā, ka tu man
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būsi lielāks parādnieks nekā Jānis tev. Kad nu tu atprasi Jā-

nim tik cieši — tad es tev tāpat.»
«Tā nu gan vis nenotiks,» meitasvīrs atteica sievastēvam,

«jūsu gudrība gan vis neizdosies.»

«Pielūko vien, ka neizdodas, ja ar labu ne, tad jau ar

tiesu — ceļu jau tu nu mums esi ierādījis,» sievastēvs no-

pietni atbildēja.
«Jūs ar savu gudrību nu gan tālu netiksiet,» Vārpiņš teica,

uz sevi paļaudamies. Bet pārsteigums un dusmas tomēr vi-

ņam uznāca par sievastēvu un Jāni, tagad viņš nemaz neno-

žēloja, ka Liepiņu bij sūdzējis. Tomēr iekšķīgā pārliecināša-
nās viņam teica, ka sievastēvs var gan izdarīt savu nodomu.

To apzinādamies, viņš sāka pārdomāt par šo lietu. Drošības

dēļ prasīja arī skrīverim, kā labākajam likumu pratējam val-

stī, padoma, — šis teica to pašu. Ka kādreiz viņam varētu

piekļūt no šīs puses, par to viņš ne sapnī nebij iedomājies,

īgnuma pilnam Vārpiņām gribot negribot bij jāpaliek mierā.

Galu galā viņam bij jāatzīst, ka, spiežot Jāni, spiedīs arī pats
sevi, tādēļ palika no tālāksūdzēšanas mierā, kādēļ viss palika

pa vecam. Bet tomēr vairs ne viss pa vecam. Ar savu neap-
domāto sūdzību Vārpiņš savā līdzšinējā satiksmē ar Liepiņu
un sievastēvu bij ieplēsis dziļu robu, kas nebij vis tik drīz

izlīdzināms, nedz izlabojams. Gaidāmā šķiršanās Jura dienā

bij kā atsvabināšana no tāda stāvokļa. Katrs Vīgriežņos gai-
dīja Jura dienas ar savādām jūtām. Vārpiņš, zināms, viņas
nevarēja sagaidīt vien, sieva Marina turpretim vēlējās, kaut

viņa labāk pavisam nenāktu. Liepiņš ar savu s>.*yu apmieri-
nāiās ar to, ka māja nu būs vieniem pašiem, un, lai gan mak-

sāšanas caur to arī būs lielākas, tomēr cerēja, ka ienākumi

būs labāki un ka viņiem tā būs iespējams savu saimniecību

paplašināt. Sievastēvs Skujiņš no Vārpiņa iešanas gan arī

neparedzēja nekā laba, tomēr apmierinājās ar to, ka 'mājas
dzīvē atkal atnāks vecais miers tagad caur tiesu celtā nemiera

vietā. Un šī gaidāmā diena nāca arvienu tuvāk. Vārpiņš savu

gan ar labu gan ar tiesu līdz šim atdabūto naudu taisījās vest

uz pilsētu un nodot glabāšanā — Bumburam. Agrākā Vār-

piņa neuzticība pret Bumburu bij gandrīz pavisam izzudusi,

jo augstās procentes, šās labākās Vārpiņa pievilcējas, un

Bumbura jaunais veikals izklīdināja visu nedrošību pret nau-

das aizņēmēju. Viņš tik nožēloja, ka nebija spējis sadabūt

vairāk naudas, ko tad visu kopā nolikt uz tik lieliem augļiem.
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Augstu procenšu kārestība bij ari iemesls, kādēļ abi māsas-

vīri stājās tiesas priekšā.
Kādas dienas vēlāk Vārpiņu redzam sēžam Bumbura trak-

tierī. Bumburs pats un viņa madāma kā izkusuši laipnībā

pret Vārpiņu. Diezgan ir priekšā gan dzeramā, gan uzkožamo.

Valodas grozās ap pilsētas dzīvi, kuru madāma nezin, kā no-

slavēt. Vārpiņām līdzās sēd policijas sulainis Zālīte, agrāk

bijis žandarms, vienas valsts cilvēks ar Vārpiņu. Šis Bum-

buram nav īsti patīkams loceklis šai mazā sabiedrībā. Bet

Zālīte par to neliekas ne zinot, viņš sēd, sarunādamies ar Vār-

piņu par savas valsts dzīvi, un dzer savu glāzi alus. Tik vien

tad, kad Bumburs sāk glaimot Vārpiņām, viņš tam uzmin uz

kājas, it kā atgādinādams, lai šos vārdus Vārpiņš atšķir no

citiem. Nogaidījis brīdi, kad Bumburu pašu iesauc bodē un

sieva, «madāma», iznes sānistabā alu, viņš iečukst Vārpiņām:
«Netici viņiem — viņi blēdīgi — naudas tu viņiem nedod, vai

dzirdi! Noliec viņu labāk tepat krājkasē.» Madāma drīz iz-

nāca no sānistabas. Zālīte nedabūja vairs tālāk runāt. Tomēr

Zālītes teiktie vārdi par Bumburu viņu taču darīja šaubīgu.
Lielāko dalu naudas viņš nolika krājkasē, bet tādēļ, ka jau no

rīta Bumburam bij solījis dot, cik nu pašam iznākšot, viņš
tam iedeva vienu simtu uz desmit procentēm. Šis aizdotais

simts bij pirmā saite, kas saistīja Vārpiņu ar Bumburu.

Gaidītā Jura diena atnākusi. Kas par jauku, skaistu dienu!

Agrais pavasaris viņu tādu atsūtījis. Acis jau priecājās, ja
redz lapas tik vēl pašā lapu dienā, bet tagad tās jau izplauku-
šas Jura dienā. Un ne tik vien lapas uzposušas šo dienu

svētku drēbēs, bet jo vairāk ziedi. Palūk jel, cik dārzā ābeles

pilnas smaržīgu, sarkanbaltu ziedu un Vīgriežņu skaistajā

gravā, kas sava skaistuma dēļ visā valstī izslavēta, cik pilnas
tur ievas ziedu! — levas tagad tik bagātas ziediem, ka lapu
zaļums pilnīgi pārspēts no ziedu baltuma, viņas tagad līdzi-

nāmas viešiņām, kas uz šo dienu kā kādu svētku dienu apse-

gušās spirgti baltās villainēs. Cik skaista tagad Vīgriežņu

grava! Mazā upīte, kas viņai cauri tek, pilnīgi aizklāta ar alk-

šņiem un melnalkšņiem. Pa abām pusēm zied un smaržo mež-

ābeles un ievas, — liepas, lazdi, bērzi un apses vairs nestāv
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kailiem zariem un zariņiem, bet kuplā, jaunā zaļumā cienīgi
stāv veco tumšzaļo, drūmo egļu vidū, kas sirmajām, nokūlā-

jušām sūnu bārdām vecuma nopietnībā un rāmībā noskatās uz

šo jaunā zaļuma jaunekļa spirgtumu un zaļoksnību, uz viņa
plaukstošās dzīvības tūkstoškārtīgām skaņām un balsīm, uz

viņa dvašas vilcieniem un gaidāmām cerībām. Pavasaris ar

savu negaidīto agrumu, ar savu šai laikā neredzēto kuplumu
un bagātību pārsteidzis necerētiem priekiem cilvēku sirdis.

Un kur tad vēl lakstīgala Vīgriežņu gravā! Kas viņas
dziesmu gan spētu aizmirst?!

Bet ko te velti slavēt Vīgriežņu gravas skaistumu! Ja viņa
būtu pilsētas tuvumā, tad to varētu ieteikt pilsētniekiem par

zaļumu vietu, bet Vārpiņām, kam pēdējie vezumi mantas pie-
krauti pagalmā jau gatavi uz braukšanu, gravas skaistums

nav nekādā vērtībā. Viņš grib iemīt pilsētu pret laukiem un

cerē, ka tā būs labāk, ka ceļš uz pilsētu būs arī ceļš uz

laimi — uz bagātību, jo bez bagātības Vārpiņš laimes nespēj
iedomāties. Jauns ceļš — jauna dzīve — jauna laime! Šīs

jaunās, gaidāmās laimes jausma viņam spīd pretim iz nezi-

nāmas nākotnes kā zvaigznes stari caur miglu.
Protama lieta, ceļu, kas uzņemts cerībā uz laimi, neviens

neuzsāks bēdīgi. Zināms, arī Vārpiņš ne, jo viņš jau nav no

tiem, kas iet, galvu nodūruši. Lai jaunais ceļš jo priecīgāki

pašķirtos, viņš uz šo dienu saaicinājis sava apgabala labākos

muzikantus, lai tie viņu pavada "uz jaunu dzīvi. Muzikanti

vareni «rāvēji» vai «griezēji», kā nu saukt, to starpā arī viens

«pūtējs», agrāks «karamuzikants» ar fliģelragu, un kur tad

vēl pats svarīgākais — «kāpelēs» vai «orķestra» vadonis,

skrodelis Garais Jēcis ar savu lielo basi! Garais Jēcis

un viņa base, tie ir īpaši tie, kas šo orķestri ceļ pāri

par visiem citiem šīs puses muzikantu «koriem». Nemaz

te nevar skaidri noteikt, kas vairāk ievērojams, vai

pats Garais Jēcis, — droši vien pusotras reizes garāks

par savu basi, — vai arī pati base, kas, ja ticam Jēča paša
vārdiem, «rūc kā deviņi velni». īpaši, šo tik ievērojamo Garo

Jēci ar viņa basi un viņa ne mazāk ievērojamo «orķestri» Vār-

piņš bija ielūdzis uz šķirībām no Vīgriežņiem. «Gribu, lai

mani pavada kā uz dzīvošanu, nevis kā uz kapsētu,» Vārpiņš
teica Jēcim, uzlūgdams viņu uz izvadīšanu. Lai Jēcis ar sa-

viem citiem biedriem neatrautos, tad Vārpiņš neaizmirsa pie-
minēt, ka uz šķirībām «ceļakājas» un «slapjuma» netrūks.
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Ceļakāja un slapjums bij lietas, kas Jēci vilka uz Vīgriežņiem,
jo viņš prātoja, ka viņš tik tādēļ izaudzis tāds garš un kal-

snējs, ka trūcis pietiekošā mērā slapjuma briešanai. Šo trū-

kumu Garais Jēcis centās izlabot ar slapjumu, jo, ja viņš pie-
briestu savas bases resnumā, kas tad tas būtu par cienīgu
izskatu!

Vārpiņš nepacietīgi staigā pēdējo reizi pa Vīgriežņu pa-

galmu: viss viņam sataisīts, ka tūliņ gatavs var doties ceļā,
jānosaka tik vēl mājniekiem «ar dievu», — bet muzikantu vēl

kā nav, tā nav, kas lai izteiktu šķiršanās jūtas skaņās. «Ak

tas Garais Jēcis!» Vārpiņš sirstas sevī, «kur viņš ar savu basi

kavējas?» Šņabja butele viņam ķešā, ko tūliņ atveldzēt muzi-

kantiem lūpas, bet vēl baudītāju pašu ne jutin. Laiks tiešām

braukt, ja vēl ar gaismu grib tikt pilsētā un tur vēl daudz-

maz nokrāmēties. «Tie sasodītie muzikanti!» Vārpiņš tagad

stipri dusmojas. «Klau, Kārli,» viņš uzsauc Liepiņa puisim,
«kad muzikanti atnāk, tad lai iet taisni pretim uz Pīļu kro-

dziņu, tur vēl es viņus pagaidīšu, bet te nu vairs nevar, jāsāk

posties uz prombraukšanu.»
«Kur Marina, Anna un puikas?» viņš sauca pa logu istabā.

Visi viņa sauktie piederīgie iznāca ārā, gatavi uz ceļu.
«Jāsāk sacīt ar dievu,» Vārpiņš saka sievai un bērniem,

«kur tad tēvs un Liepiņi?»
Drīz visi Vīgriežņos palicēji bij ārā pagalmā, tiklab saim-

nieki, kā kalpi, tikai pats tēvs vēl nebij iznācis ārā.

Tēva gaidīdami, visi, tā aizgājēji, kā palicēji, klusām bij

nostājušies aiz ceļa vezumiem. Neviens nerunāja. Nopietns
klusums nemanot bij ieradies visu še sapulcējušos starpā —

neviens to neiedrošinājās traucēt. Visi sajūt, ka brīdis, uz ko

nupat še pagalmā sapulcējušies, ir šķiršanās brīdis. Vīgriež-

ņos rets, bet nopietns brīdis.

Lūk, Vīgriežņu tēvs arī nupat pienācis.
Vārpiņš ķer ķešā pēc buteles un šņabja glāzītes, ko izdot

ceļakāju. Bet sievastēvs viņa attur, sacīdams: «Lai nu, vē-

lāk!» Tad arī viņš iebāž roku ķešā un izvelk — dziesmu grā-
matu. Cepuri noņēmis, viņš sāk tajā šķirstīt. Vīrieši visi vi-

ņam pakaļ noņem cepures. Silts, mīlīgs pavasara vējiņš pli-
vina vecā Vīgriežņu tēva baltos, plānos matus. Aizgājēju un

palicēju, bērnu un saimes ļaužu priekšā stāv tēvs sirmgalvja
cienībā, gribēdams pavadīt savus bērnus un bērnubērnus sve-

šumā un dot tiem līdz piemiņas vārdu kā tēriņa grasi uzsāktā
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ceļā. Nupat viņš uzšķīris šim nolūkam vārdu un pagriežas

pret sapulcētiem. Visi uzmanīgi skatās tēvā, kas te, kā īsts

tēvs un namatēvs, kā sava nama priesteris īstā nozīmē, apzi-
nādamies sava tēva un namatēva uzdevumu, trīcošā balsī uz-

sāk veco, pazīstamo dziesmu:

Ak vadi man, mans dievs,
Un dod man tādu prātu,
Ka soļa nesperu,
Kur neesi tu klātu,
Ja bez tev staigāšu,
Mans ceļš uz nāvi ies.

Tāpēc neatstāj man;

Tad labi izdosies.

Dziedot dziesmas pēdējos vārdus, ari citu palicēju balsis

sāk trīcēt, jo īpaši šī trīcošā, aizturētā asaru balss aizkustina

katra sirdi līdz pašiem dziļumiem. Beidzis dziedāt, Vīgriežņu
tēvs tādā pašā balsī skaita tēvareizi, — lēnām likdams vārdu

pie vārda, — ko visi citi skaita viņam pusbalsī pakaļ.
Vīgriežņu tēvs savus bērnus izvadījis, viņš tiem ceļā devis

līdz vārdu, ko bērni vēl var pieminēt, ja viņa mute vairs nerunā.

Vārpiņi izbrauc rib Vīgriežņiem. Trīs vezumi iet pa priekšu,

Vārpiņi paši divos tukšos zirgos brauc no pakaļas. Tikko pa

vārtiem izbraukuši, te aizkavējušies muzikanti viņus saņem ar

jautru gabalu. Garais Jēcis gluži nosvīdis steigdamies. Cepuri
aizbīdījis pakausī, viņš vēsina slapjo pieri, pats atspēries
griezdams griež uz savas bases: bu, bu — bu, bu, bu. Citi mu-

zikanti vieglākiem instrumentiem nav tā nosvīduši un nokar-

suši kā Jēcis, tādēļ tie var «raut» vieglu viegliņām.

Nospēlēļuši izvadīšanas gabalu, muzikanti spēlēdami pa-
vada Vārpiņus līdz Pīļu krodziņam. Jēcis vien, pa ceļu
iedams, nevar spēlēt, nevar «piemest spēlei sāls» ar savu basi,
tādēļ iet tik līdz, nesdams basi uz muguras.

Braukdama Vārpiņa Māriņa nevar acis novērst no Vīgriež-

ņiem un gravas. Cik skaista vieta Vīgriežņiem gravas malā!

Nu tā iāpārmij ar pilsētas akmeņiem. Vēl šorīt viņa ar Annu

kopā bij izstaigājusi gravu no viena gala līdz otram; — viņai
liekas, ka grava un Vīgriežņi viņai pat ne sapnī nebūs aizmir-

stami.

Atskatīdamās viņa redz, ka arī bērni skatās uz veco tēva

māju, kamēr vēl tā nav iz acīm nozudusi.
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Bet kas par jautru atvadīšanos no Pīļu krodziņa!

Visi, kas vien tai brīdī Pīļu krodziņā, iziet ārā Vārpiņu

pavadīt, jo Vārpiņš visiem devis dzert uz šķirībām. Garais Jē-

cis, beidzamo pavadīšanas gabalu spēlējot, tikko vairs var

noturēties kājās, — bet base viņam atbalsts, pie tās atspie-
dies un pieturēdamies, Jēcis rūcina viņu kā pašu nelabo, ne-

bēdādams vairs ne par saskaņu, nedz takti.

Vārpiņām aizbraucot, noskan pakaļ: «urrā!» un «augsta
laime!»

Laime, zināms, laime! pēc tās jau tik ar tagad Vārpiņām
sirds deg.

2.

«Sveiki, pilsētnieki!»
Šie zīmīgie apsveicināšanas vārdi bija rakstīti uz mazas

zīmītes, iespraustas liela dzeltenā kliņģera līkumā, kas līdz

ar zaļgalvi vīna pudeli stāvēja uz galda Vārpiņa jaunajā pil-
sētas dzīvoklī.

«Sveiki, pilsētnieki!» Vārpiņš priecādamies lasīja zīmītes

īso saturu. «Palūk, — sveiki, pilsētnieki — kas tas par izgud-

rojumu!» viņš teica sievai. «Bet te jau vēl kas rakstīts: —

«Lū-dzam rī-tā pie mums uz pusdienu.» Vārpiņš beidzot sa-

burtoja, jo rakstītu viņš gausi lasīja. «Jā, kas gan cits to

mums sūtīja kā Bumburi,» viņš runāja tālāk, «re, te jau ar

stāv apakšā: «P. un Doroteja Bumbur.»

«Doroteja, — kas viss ar no tās pašas Dārtas pilsētā ne-

iznāk!» Marina smiedamās teica vīram.

«Kas tur ko smiet un zoboties?» Vārpiņš pārmeta sievai,
«tas jau pa pilsētas modei. Bet, kad nu viņi mums labu sirdi

rādījuši, tad mums arī jārāda pretim un jāiet rītu turp, kā

jau lūgti.»
«Es nu gan pie viņiem neiešu,» Māriņa atteica.

«Par ko ne?» vīrs jautāja.
«Man viņi nepatīk neviens, un tādēļ es ar negribu ar vi-

ņiem saieties. Es nesaprotu, kādēļ tu ar viņiem ikreiz tiņā-
jies, kad iebrauci pilsētā, un nesaprotu ar, kādēļ tu tagad pat
tik karsti mani ar gribi ievilkt Bumburu draudzībā. Man tie

cilvēki nepatīk, bet, ja tev viņi patīk, tad ej un pateicies.»
«Un tu domā pavisam neiet?» vīrs saka izbrīnījies. «Te nu
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gan tūliņ var redzēt, ka tu vēl esi gluži prasta zemniece,

katrs jau — tad par tevi sāks smieties.»

«Cik vecs pilsētnieks tad tu ar esi? Vakar pat jau vēl kā

iebrauci!» sieva stiprāk atteica «Zināms, ka es esmu zemniece

un ne tāda pilsētniece kā šī Dortene, bet iet es ar turp vis ne-

iešu, lai šī auša par mani smejas, vai ko.»

«Ja tad neiesi, tad jau, zināms, ka smiesies, ne vien viņa,
bet vēl citi ar.»

«Nu, lai smejas ar,» Marina noteica, «bet pati ar negribu
darīties sevi par apsmieklu. Ar viņiem es nesaiešos, to Saku

pašā iesākumā.»

«Bet jāiet jau nu ir, ja ne vairāk, tad jel rītdien uz pus-

dienu, tā būs pilsētnieku ieradums, ja netici, tad paprasi kad

mūsu mājas madāmai,» Vārpiņš teica, sievu pierunādams.
«Nu, lai ar tā būtu; tad aizej nu tu viens pats rītā un

pateicies, bet tad ar vairāk ne, — es nezinu, kādēļ tas ir,
ka man šie cilvēki gluži riebīgi,» Marina teica atrunādamās.

«Nieki, kas pats tur galvu augšā, tas var dzīvot visādu

cilvēku vidū,» Vārpiņš atbildēja sievai, «bet, ja jau nu tu

pavisam negribi nākt, tad jau lai nāk Anna tavā vietā, tev

tāpat ar diezgan darba ar ierīkošanos.»

«Kur pati negribu — jāsaka — kaunos iet, vai tur lai

labāk laižu savu bērnu?» Marina jautāja.
«Bet vienai jums tomēr jānāk,» Vārpiņš, sarunu beigdams,

noteica.

«Kas tad nu tur liels ir, mam, kad es tēvam līdzi aizeju tavā

vietā?» Anna teica, māti apmierinādama, «pielipt jau man

tur nekas nepielips.»
«Tā jau tad bīstos,» māte atbildēja, — «tie Bumburi jau

mums skaidri kā piķis līp klāt.»

«Nieki!» Vārpiņš nosmējās, «rītā redzēsim, kas tur

pielips.»
Otrā dienā Anna aizgāja tēvam līdz pie Bumburiem.

«Kur tad tēvs palika?» māte prasīja Annai, pārnākušai no

pirmā pilsētas ciema.

«Tēvs palika turpat.»
«Kādēļ tad nenāca reizē ar tevi?»

«Nelaida, — pats ar pašu vilktin vilka tēvu atpakaļ, teik-

dami, ka šiem vēl taču par pilsētas dzīvi esot jāaprunājas.
Nezinu, ko vēl pats Bumburs tēvam iečukstēja ausī, un tēvs

palika ar.»
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«Ak, tie nejaukie Bumburi! Diezin kas viņiem ir ar tēvu,

vai tu, Ann, nekā nedzirdēji? Par ko tad visu laiku runāja?»
«Runāja visvairāk par bodi un traktieri, kā pelnoties, kā

manta ejot no rokas.»

«Bet pati, ko tā runāja?»
«Ko nu runāja, lielījās ar savu dzīvi, ar savām drēbēm,

kā smalki varot iznesties ...»

«Nu, jādomā, tev gan ar aizņēma par tavu apģērbu.»
«Vai nu, mam, bez tā? Nebiju jau vēl ne lāga apsēdusies,

kad man klāt pie drēbēm skatīties un šņokurēt, kā taisīts.

Sāk lielīt, ka viss smuki un labi, bet tūliņ atkal otrā vārdā

jau sāk pelt, ka labāk būtu pašausto drēbi pārdevuši un pir-
kuši bodes drēbi tai vietā, tādēļ ka bodes drēbes esot lētā-

kas ...»

«Paskat, kāda mute šai sliņķei, — šī jau nu, zināms, sev

ne gabaliņu nenoauda, bet citu darbu pelt, to gan prot.»
«Jā, un tad vēl par šūšanu ar, man jau nekas nekaitot,

labi esot apģērbs pašūts — bet pa zemju modei esot, uz ze-

mēm jau visi modē paliekot pakaļ — tikai pilsētnieki varot

līdzi tikt. Vaļadzējis tāpat paņemt drēbes nešūtas līdz —■ re-

dzētu, kā tad te pilsētā izšūtu pēc modes.»

«Modeniece šī! Modi gan zin dzenāt, bet, kad darbs ga-

dījās ceļā, tad bēga ar līkumu apkārt.»
«Ar to pašu modi vien jau lielījās, nezinādama pati, kā

runā', kā grozīties, kā izsmiet zemnieku dzīvi.»

«Tu taču tur vairs ne savas kājas necelsi?»

«Pirmā reize bijusi —■ lai paliek pēdējā,» Anna mātei at-

teica.

Pret vakaru arī Vārpiņš pats pārnāca no Bumburiem.

Vārpiņām varēja manīt, ka Bumburs, viņu uzņemot, nebij

taupījis slapļuma. Vārpiņš gan nebij nekāds dzērājs, bet sku-

bināts un spiests nebij arī nepierunājams.
«Nu gan laikam domāji vai pa nakti gulēt pie Bumbu-

riem,» sieva teica uz Vārpiņu.
«Laikam domā, ka Bumburi projām dzītu, ja vien pats

gribētu palikt?» vīrs atbildēja.
«Tu jau nu savu jauno draugu nevari noslavēt vien,

bet pats nemaz nenomani, ka tevi turpat dzirdot izsmej.»
«Kur izsmej? Kā?» Vārpiņš satrūcies ievaicājās.
«Par drēbēm, kas mugurā, izsmej. Labs cilvēks otra

drēbju, otra uzvalka nekad neaizņem.»
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«Kā tad mūsu apģērbs izsmiets?»

«Tu biji turpat un nedzirdēji? Kā tad Anna varēja
dzirdēt?»

«Nu, ko tad Anna dzirdējusi?»
«Dzirdējusi, ka mēs tie prastie zemnieki, kam drēbes pa

zemju modei šūtas, ka vajadzējis labāk pašausto drēbi pār-
dot un pirkt bodes drēbi tai vietā, vai arī vajadzējis atvest

tāpat nešūtu uz pilsētu, lai tad te varētu izšūt pa modei. Vai

tu to nedzirdēji?»
«To dzirdēju, bet tur Bumburenei arī pilna taisnība. Man

ar žēl, ka tā netika izdarīts, — būtu pavisam cits apģērbs,
pašiem un bērniem.»

«Tad tev ar tāda auša var iestāstīt tādus niekus? Vai

tad domā, ka te tev gan šūs par to pašu, ko uz zemēm?»

«Lai arī dārgāk, bet apģērbs taču būtu glītāks.»
«Bet saki, kas tad nu mūsu apģērbam vainas? Pateic die-

vam, ja tādu pašu līdz mūža galam vari novalkāt.»

«Puikām svārki izšūti kā maisiņi, var jau vilkt kad par

mēteli mugurā.»
«Tik lieliski jau nu nemaz nav, — pats jau vēl skrode-

lim kā arvienu piebildi, lai šujot tā, ka puikas tik drīz ne-

izaugot. Un kas tad par vainu, ka puikām tā, — tiem jau
labs kaut kāds apģērbs.»

«Tā nu gan vis gluži nav, kad šuj, tad vajag pašūt «on-

tlīgi».»
«Mēs nu gan visi mierā ar tādu, kāds apģērbs katram no-

šūts, bet, ja jau tev nepatīk, tad liec vien sev šūt tepat pil-
sētas meisteriem, — redzēs: kur tev nāks tik daudz naudas?»

«Kad cilās prātu un saprašanu, gan nāks nauda arī,»

Vārpiņš teica, gultā atzveldamies un atpūzdamies no pirmās
ciemošanās.

«Kaut jel šī reize būtu pēdējā pie Bumburiem!» sieva klu-

sām vēlējās.

«Kur tu no tās puses ar maizi nāc?» kāda pilsētas sie-

viņa ar kurvi rokā vaicā otrai pretimnācējai.
«No jaunā rupjas maizes cepēja Vārpiņa,» šī atbild.

«Tā? Vai tad tur jauns maizes cepējs?»
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«Nu, zināms, jau no vakardienas.»

«Tad par Vārpiņu viņu sauc?»

«Par Vārpiņu, mīļā, nav jau tālu, tepat līdzās seglinie-
kam Plānberģim.»

«Tad tā — līdzās Plānberģim? Nu kāda tad maize?»

«Es tev saku, mīļā, tāda, ka lai ēd vai pats neveselis,

tīra un garšīga. Un svars? — nu, ko nu par to runāt, nesver

jau un nebadojas tā kā Micmans — tas žīds. Tas jau loti

ar tev griezīs nost, ja būs vairāk.»

«Ko nu Micmans — gatavs žīds, nekas vairāk, tur jau
tev pilna taisnība. Man jau viņš arī nepatīk, bet kur tad nu

citur lai ņem? līdz šim jau pie tā vien visi turējās.»
«Bet es tev saku, mīļā, ej tik vien pie Vārpiņa, svars tev

tur ir pilnīgs, ka droši mārciņa būs virsū — un — tu vēl

to nemaz nezini — veselu puskapeiku uz mārciņas lētāk

nekā pie Micmaņa.»
«Vai patiesi? Nu, zināms, ka tad es ar iešu pie Vārpiņa.»
«Ej vien, gan redzēsi, ka tevi nebūšu vis mānījusi, maize

kā vasks ... Bet par ko man prieks,» (te stāstītāja pienāca
otrai soli tuvāk un runāja gavilēdama) «tam Micmanim nu

drusku gan būs mācība — un ko nu drusku vien — es saku,
labi krietni, viņš tagad spļaus vai zēveli uz Vārpiņa. Bet

tā viņam ar vajadzēja, to viņš tiešām pelnījis, nudien, pel-

nījis, — vēl aizvakar mani sāka «šimpēt», bet pagaidi, es

tev devu pretim, devu, kas tik mēles galā gadījās ... gaidi —

es tevi laikam svētīšu? Paldies dievam, vēl vis mēle man

nav aizsalusi... es tev saku, viņš palika pēdīgi kā ar ūdeni

apliets — rīstījās vien vairs pēc vārda. ..»

«Ko nu par tevi, tev jau mute, gods dievam.»

«Aizrunājis jau, mīļā, vēl neviens nav. Lielījies tas pats
Micmanis Vārpiņām aizlikt bodi ciet, neesot «cumptīgs» kā

šis, bet kas to dos tiesu? Ko vēl šis arī neizlielās, cumptī-

gais tāds!»

«Zināms, — vai nu citādi? tad es arī iešu pie Vārpiņa,
kad tu saki.»

«Ej droši, mīļā, — bet es iešu stāstīdama visapkārt, lai

pie tā Micmaņa neviens cilvēks vairs neņem — un, kad es

teikšu vārdu, tad cumptīgais lai kar zobus vadzī.»

«Kā tad, kā tad, mās, jāiet jau man ar tad pie Vārpiņa.»
«Zināms, mīļā, pie Vārpiņa,» stāstītāja sauca aiziedama

vēl pakaļ.
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Vārpiņš, «cilādams prātu un saprašanu», kā redzam, bij
atvēris rupjas maizes ceptuvi, kurai vēlāk pievienoja miltu,
sviesta un tauku pārdošanu.

Vairumā lētāk iepirkdams rudzus, samaldams tos miltos

un izcepdams tos maizē, Vārpiņš pelnīja vairāk nekā darba

un pūliņa tiesu; bez tā vēl, pārdodot uzpirkto sviestu un tau-

kus, arī atlēca savs grasis peļņas. Izpildīdams maizes ņēmēju
prasījumus un cenu laizdams arī lētāk nekā Micmanis, viņš

pievilka sev labu tiesu noņēmēju, kas pa lielākai daļai visi

bij Micmaņa atkritēji. Jaunais veikals Vārpiņu ģimenei katru

dienu deva darba papilnam. Vārpiņām bij tagad diezgan iz-

devības izrādīt savu tirgotāja veiksmi gan ārpus mājas —

iepirkot veikalam vajadzīgos ražojumus, gan mājā pašā, ■—

pārdodot. Sievai un Annai bija pilnas rokas darba pa māju
vien, jauno veikalu krietni uzmanot un vadot, tā ka Annai

pirmo gadu bij jāatsakās no sava nodoma izmācīties pilsētā
labi šūt. Abiem puikām bij skolas gaita. Petrēns jau nu, zi-

nāms, savā vecumā cits ar nebij kā skolēns, bet 14 gadu ve-

cajam Kārlēnam derīga skola tik lēti vis negribēja rasties,

jo klase, kur Kārlēns varētu piederēt pēc sava vecuma, viņa

spēkiem bij par augstu, un skola, kur Kārlēnu uzņemtu pēc

viņa zināšanām, viņa augumam par zemu. Vārpiņš pats gan-
drīz Kārlēnu tādēļ gribēja paturēt pavisam mājā, lai jau
sāktu palīdzēt cik spēdams, bet sieva tam nepiekrita, sacī-

dama, ka varot it labi bez šā iztikt, lai tik vien pamācoties
valodas un citu ko, — mājā tik tāpat vien tiņāšoties citiem

pa kājām. Tātad pēdīgi arī Kārlēns vēl tika nolikts skolā, kur

viņa augumam un iespēšanai nenotika visai liela pārestība.
«Lai mācās ar vēl gadu vienu vai divus,» Vārpiņš no-

teica, Kārlēnu atdevis skolā, «būs vēlāk pašam labāks palīgs

pie rēķiniem — vai tad nu pilsētā dzīvodams ne bērnu ne-

paskolosi? Tagad jau neskolota valodā vairs lāga negrib ne

paklausīties.»
Arī priekš sevis paša un sievas ar meitu Vārpiņš gribēja

mantot no pilsētas sadzīves kādu labumu.

Kāds prātīgs vīrs viņam stāstīja, ka jaunajā biedrībā, kas

nesen kā pilsētā bij dibināta, varot labi pavadīt laiku un ar

vēl pats ko piemācīties klāt; visi darītāji tur esot pašu tau-

tas un visa runāšana un darīšana arī notiekot pašu valodā, —

labāk pavadīt vakaru tur, godīgā vietā, nekā kaut kādā šeņķī
vai traktierī. Vārpiņš šo padomu pārdomāja. Bet, iekams pie-
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teicās par biedri, viņš, kā jau tirgotājs, papriekš gribēja ap-

klausīties par biedrību. Viņš ievēroja, ka biedrībā bija par

biedriem daudz vīru, no kuriem viņam stāstīja, ka tie skoloti,
labi cienīti un stāvot krietnās vietās, un, kas visvairāk svēra

Vārpiņa acīs — daži arī mantā turīgi — pat bagāti.

Bumburs, pie kā Vārpiņš ar visu sievas negribēšanu ne

visai reti piestaigāja, par biedrību gan daudz laba nestāstīja.

Viņš teica, ka pie šā traktierī dzīve esot daudz jautrāka un

raibāka, te varot izdzīvoties pēc paša patikšanas, bet bied-

rībā — tur esot uzraugi, kas, tiklīdz ko glāzīti iedzēris, pa-
liekot jautrāks, sākot vai dziedāt, vai ar stiprāk runāt, tūliņ
vadot laukā, bez tam alus un šņabis arī pa 2 kapeikām esot

lētāki. Viena lieta, ko viņš arī sakot labu, esot «teaters», tur,

lūk, dažreiz varot dabūt izsmieties, ka vēders trīcot. Bet

teatera dēļ jau nemaz neesot jāpaliek par biedri, tur jau kat-

ram brīv ieiet, kam tik nauda, ko samaksāt. Ja gribot paska-
tīties, no svētdienas par divnedēļu varot aiziet, tad rādīšot

teateri. Vārpiņš nodomāja uz to dienu iet ari paskatīties; viņš

zināja, ka sieva ar meitu te nāks viņam līdz un nebēgs vis

tā kā no Bumbura traktiera.

Bet iepriekš viņš arī gribēja pa godam — tas ir, pa pil-
sētas modei uzģērbties, lai neviens nesacītu, ka viņš tāds

«mužiks» tur ienācis.

Drēbi iegādājis, viņš to nonesa pie krietna pilsētas meis-

tera šūt. Pie skrodeļa ieejot, viņš durvīs satika kaimiņu Plān-

berģi, seglinieku, — vīru viena auguma ar viņu, tik vien labi

tievāku, — kas arī patlaban bija nodevis drēbi un mēru uz-

valkam.

Sestdien priekš minētās teātra izrādes Vārpiņš aizgāja
pēc jaunā uzvalka. Meistera paša nebij mājā, vecākais zellis

viņam pienesa gatavo uzvalku. Bet brīnums, cik šaurs viņa
uzvalks! Veste ar mokām aizpogājama, un bikses tik ar stī-

vēšanu uzstīvējamas kājā — svārkus, zināms, gan var at-

stāt tāpat vaļā, bet padusēs un plecos Vārpiņš jutās kā spī-
lēs iespīlēts. Ja nebūtu tā viņa atnestā drēbe, tad viņš tie-

šām domātu, ka te kāda misēšanās notikusi, bet tagad svārki

bij šūti viņam un citam nevienam.

Zellis, iztrūcies par tādu misēkli, bailīgi skatījās Vārpiņā.
«Vai nebūs par šauru?» Vārpiņš, rokas un kājas staipī-

dams, locīdamies un grozīdamies, vaicāja zellim.
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Kā zibins zellim domas iešāvās galvā, ka Vārpiņš tā vi-

ņam jautā, tik neprazdams un nezinādams, kādam vajag but

uzvalkam. Uz pēdām zellis palika jautrs — viņš noskārta, ka

viņam priekšā cilvēks, kas pat pilsētas darba vainas gatavs
uzskatīt par rotu un glītumu.

«Nemaz ne,» zellis jautri atteica.

«Tā — —» Vārpiņš šaubīdamies jautāja. «Bet man li-

kās — —»

«Likties jums var daudz kas, bet uzvalks jums stāv kā

liet uzliets.»

«Vai tā?»

«Zināms, ka tā! Bišķiņ šaurāks — tas pa visjaunākai
modei.»

«Varbūt gan.»
«Nevis varbūt vien, bet tā tiešām ir, tādus maisus vai ķī-

pas, kā jūs kārojat, tik zemju skrodeļi šuj, kas netur modes-

lapu, bet jūsu uzvalks tāds, kas piegulst katram loceklim.»

Arī Vārpiņām bij jāatzīst, ka uzvalks «piegula», kaut

gan «bišķiņ» par ciešu, bet to, ko zellis teica par zemju skro-

deļiem, arī viņš pats bij atzinis.

Samaksājis par darbu, viņš aizgāja, kaut gan ne visai ap-

mierināts, jo jaunais uzvalks viņam izlikās par daudz «pa

modei» taisīts, tik daudz modes viņš taču nebij gribējis. Bet

ko tur darīt — vai nu tu pats labāk zināsi, kas mode nekā viņš,
kas šuj pašiem lieliemkungiem?

«Nu, kā stāv jaunie svārki?» sieva jautāja, Vārpiņām

mājā atnākušam.

«Gan jau nu rītu redzēsi, kad iesim uz teateri,» vīrs atbildēja.
«Tad nu gan laikam nebūs vis lāga, ka negribi mums

rādīt,» sieva teica.

«Ko nu par nelāgumu, — pilsētas meistera taisīti...»
Anna teica.

«Gan jau rītu redzēsiet,» Vārpiņš mātei un meitai atteica.

Svētdien ap vakaru, uz nosacītu teātra laiku, Vārpiņiete
ar meitu Annu jau bija gatavas iet turp, saģērbušās savās

glītajās laucinieku drēbēs, kad arī Vārpiņš, kā rādījās, drusku

kaunīgs iznāca no sānistabas savā jaunajā pilsētas uzvalkā.

«Vai dieniņ, Pēter, kāds tu nu izskaties!» sieva izbijusies
iesaucās.

«Vai dieniņ, tēt!» Anna teica, «nu gan tev drēbi pavisam
sanerrojuši.»
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Kārlēns ar Petrēnu uzlūkoja tēvu kā jokotāju, kas Mār-

tiņu vakarā saģērbies uz «čigānos» iešanu.

«Nu, ko jūs te brīnāties?» Vārpiņš uzsauca smīnošiem

puikām, «vai nezināt, kur grāmatas!»
Puikas aizlīda pie grāmatām.
«Vai dieviņ, par tik skaistu drēbi — un tik dārgu! Kam

tu ņēmi tādu pretim?» sieva gaudās.

«Vajag nest atpakaļ,» Anna teica, «tāda drēbes gabala

jau nevar ņemt pretim.»

«Ej, ko nu jūs zināt,» Vārpiņš nepatīkami aizķerts at-

saucās.

«Vai tad nu tiešām domā iet tādā apģērbā cilvēkos? tad

jau nu gan visi par tevi smiesies kā par teateri,» sieva teica.

«Tāds nu gan, tēt, nevari iet, -- labāk velc tos pašus
svārkus, kas jau ir.»

«Jūsos klausīdamies, laikam lai eju kreklā? No modes

jūs vēl nekā nezināt. — lesim!»

«Nē, Pēter, tāds nu gan neej par apsmieklu citiem, lū-

dzams, neej — katrs jau zin, ka tu esi zemju cilvēks, kurš

vairs pie mums tad gribēs pirkt, kad tu tāds iesi uz ielas?»

«Zemju cilvēks? — tas laikam man uz pieres rakstīts? Es

domāju, ka labās drēbēs zemju cilvēks tāds pats pilsēt-
nieks . . .»

«Neej gan tāds, Pēter, — kas vairs pie mums tad pirks?»
«Te nu gan vēl redz, ka tu esi gluži zemju cilvēciņš —

tādēļ nepirks? Gādā tik labu maizi, tad nebīsties par ēdā-

jiem! lesim!»

«Ja tu nevelc citus svārkus, tad mēs gan kauna dēļ līdzi

neiesim,» sieva atteica.

«Tā?» — —• Vārpiņš pikts iesaucās, «tad es aizeju viens

pats.»

Un, durvis aizcirtis, viņš tiešām aizgāja. Vārpiņš taisni

devās pie Bumbura. Bumburi,. gatavi uz iešanu, bij cerējuši,
ka nu taču Vārpiņiete arī būs viņu biedrībā, bet, tagad atkal

cerībās vīlušies, apsveicināja Vārpiņu ne visai silti.

«Vārpiņietei laikam vēl maize bij iejauta, ka nevarēja ar

mums tikt reizē nācēja,» Bumbura madāma teica, degunu
pacēlusi un cepuri pabīdīdama tālāk.

«Var būt gan, ka viņai neiznāca vaļas iet ar mums kopā,»
Bumburs noteica.
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«Vēl jau nu gan savu sievu Vārpiņš mums nav rādījis,»
madāma teica, «var būt ar, ka negrib viņu mums rādīt?»

«Kādēļ tad negrib?» Bumburs jautāja sievai.

«Nu, ja arī vīrs grib, tad var būt, ka sieva negrib rādīties

ar mums un pašas vīru,» Bumburene teica, gribēdama aizķert
Vārpiņa pašmīlību.

Pēdējie Bumburenes vārdi Vārpiņām likās taisni mērķēti
uz jauno uzvalku.

«Ko mans apģērbs jums ļauna darījis, ka jūs visi tam ne-

Uekat miera?» viņš aizskarts atsaucās. «To dzirdi mājā no

s.evas, to laukā no citiem.»

Nu tik vēl īsti abi Bumburi uzmeta acis Vārpiņa jauna-

jam uzvalkam. Abi saskatījušies pasmējās.
«Tad tādēļ Vārpiņiete nenāk vīram līdz?» Bumburene

teica, smiedamās par to, ka Vārpiņš pats savu nelaimi ne-

jauši izgrūdis. «Tad nu gan īsti var redzēt, ka viņa vēl tīra

zemniece, tas jau īsts pilsētnieku uzvalks.»

«Akurāt stāv kā uzliets,» Bumburs liekulīgi piekrita,
sevī smiedamies par Vārpiņa tievo, apspīlēto augumu.

Ejot no Bumbura traktiera uz biedrības namu, Vārpiņām
dažs labs garāmgājējs smīnēdams noskatījās pakaļ. Vārpiņš
saīdzis to nemanīja, to redzēja tik Bumburi, kam par to bij
kluss prieks.

«Kas, vilks, tam durvju sargam bij ko smieties?» Vār-

piņš domāja pie sevis, «viņš tīri kā par mani smējās. Vai tad

viņš domā, ka es no teatera nekā nejēdzu, vai par prastu
viņā nākt? Nieki!»

Arī tas pats Vārpiņa cienītais padoma devējs, kas viņam
ieteica pierakstīties par biedri, smīn, ar Vārpiņu apsveicinā-
damies. «Tīri kā par mani,» Vārpiņš domā pie sevis, «nu pa-

gaid, gan es tev vairs otrreiz ticēšu — tu tik lūko vienu

ievilkt biedrībā, un, kad redzi, ka tev grib paklausīt, tad sme-

jies ... Mani vis tik lēti nepiemānīsi.»
Smīn arī tie, kas Vārpiņām sēd tuvumā. Vārpiņām pa-

liek drusku neomulīgi. Bet nav viņam-ilgi laika pārdomāt par
savu stāvokli, — izrāde sākas. «Nu tik dabūsim smieties,»
Bumburs saka uz līdzās sēdošā Vārpiņa, «tejaters jau tik

priekš smiešanās.»

Tūliņ pēc izrādāmās joku lugas pirmā skata sākās lieliska

plaukšķināšana, kur arī Bumburs ar Bumbureni sita plauk-
stās cik spēdami, it kā trauvēdami vistas iz kaņepēm.
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«Ka tevis ar sievu neizved laukā,» Vārpiņš teica uz Bum-

bura, kad šis ar sievu nemitējās plaukšķināt un saukt «da-

kāp», «dakāp» (kas laikam gan nozīmēja «da capo»).
«Ak tu» — Bumburs laikam gribēja izgrūst — «mužiks»,

bet tad apdomājies piebilda: «Tu ar nezini, ka skatītājiem
ir jāsit plaukstās; kas nesit, tas izrāda, ka viņš no tejatera
nekā nejēdz. Vai neredzēji, kā visi sita. Paklausies tik, sitīs

atkal. Tu laikam domā, ka te baznīca,» Bumburs noteica smie-

damies.

Tiešām Bumburam bij taisnība. Aizkaram nolaižoties, sa-

cēlās zālē tāds troksnis ar plaukšķināšanu, ka Vārpiņām bij
ko brīnoties.

«Par savu naudu — plaukšķini tik, ko jaudā,» Bumburs

saka Vārpiņām. «Plaukšķināšana jau ir kā maksa par smīdi-

nāšanu.»

«Nudien tiesa,» Vārpiņš atbild, «smīdināt jau izsmīdināja

tā, ka par to maksu vairāk neviens nevar kārot — jau tā

bij par daudz ko atsmieties.»

«Nu, vai es tev neteicu, ka tejaters te tas labākais, — bet

cits viss labāks pie manis,» Bumburs atbildēja.
No teātra atnācis, Vārpiņš vēl brīdi pakavējās pie Bum-

bura, tad gāja uz māju. Pirmdienas rītā Vārpiņš iigāk palika
gultā.

«Nu, vai vēl nedomā celties?» Māriņa jautāja gulētājam,
«laikam no Bumbura vēl galva smaga?»

«Ko tu tiem Bumburiem neliec miera?» vīrs atsaucās,

«viņi prātīgi cilvēki, zin, kā uzvesties. Bumburene nekad tā

nedarītu kā tu, to viņa pati teica.»

Māriņai koda salīdzinājums ar Bumbureni, bet vēl jo vai-

rāk tas, ka vīrs izpaudis vakarējo atgadījumu iz mājas.
«Tad tev ar vairs, Pēter, manis nav žēl nosmādēt tādas

aušas priekšā, gan viņa pati arī bez tavas palīdzības to diez-

gan prot; sak nu pats, vai Bumburi paši arī par tevi nesmē-

jās un ko darīja arī citi cilvēki? tie, zināms, arī smējās.»
«Zināms, ka smējās, bet ne par mani, — par teateri.»

«Tad nu gan skaidra lieta, ka visi par tevi smējušies. Vai

dieviņ, tava kauna!»

«Esi gan tu ar — cik tev tās saprašanas, tu vēl nezini

ne tā, ka teaters ir tik priekš smiešanās.»

«Tici nu vien un mierinies pats ar to, bet nupat šorīt bij
puika no skrodeļa, kas tev svārkus šuvis, un gribēja ar tevi
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tikties, bet, kad teicu, ka tu vēl guli, tad sacījās nākt atkal

par brītiņu. Tur būs un būs kāds misēklis ar tiem svārkiem.»

«Nieki būs — nekā vairāk!»

Skrodeļa puika atkal bij klāt.

«Meisteris domā, ka jūsu mērs aiz pārskatīšanās pārmīts
ar seglinieka Plānberģa mēru. Plānberģis uzvalka negrib

ņemt pretim, ka esot par lielu, tādēļ meisteris lūdza, lai jūs
atnākot pie viņa,» tā puika vēstīja.

«Bet tie mani paša svārki un mana paša drēbe, kad es

vien mierā, kas man par Plānberģi?»
«Bet meisteris lūdza, lai jūs atnākot.»

Vārpiņš pārlika, ka aiziešana nevar būt par skādi, ievē-

rojot to, ka meisterim jāatlīdzina sabojātā drēbe, un aizgāja.
Atnāca ari Plānberģis. Savā jaunā apģērbā tas izskatījās

kā vēzis, kas vēl nav piebriedis jaunā uzvalka. Grumbuļains
un nokāries jaunais uzvalks apsedza Plānberģa augumu.

Kaimiņi pārmija uzvalkus, un brīnums! tagad varēja re-

dzēt un katram bij jāatzīst, ka viņi tagad savās īstās «mā-

jās». Meisterim pierunājot un pielūdzot, katrs paturēja ap-

vilkto apģērbu, kas bij taisīts vienam no otra drēbes. Kai-

miņi viens otram bij dāvinājuši jaunu uzvalku.

«Vai neteicu, ka tas nebij tavs apģērbs?» Marina teica,
«bet šis jau tavs, to var katrs redzēt, un nav neko daudz

šaurāks, kā zemju skrodeļi šuj.»
Vārpiņām tagad bij saprotama smīnēšana teātrī, «var būt,

ka viņi tā uzvalka dēļ vien ar smējās?» viņš domāja sevī.

Viņš kaunējās, ka kāds pilsētas skrodelzellis viņu tā iz-

nerrojis. Uz kā lai te dusmojas, vai uz skrodeļzeļļa, vai uz

sevis paša? Kā gan gudrajam Vārpiņām «ar prātu un sapra-
šanu» tā varēja nodoties? Otrreiz tam tā vairs nebij notikt.

Kādu gadu pūlējies ar maizes cepšanu, sviesta un miltu

pārdošanu, Vārpiņš nodomāja ķerties pie bodes ierīkošanas,

tādas pašas vai lielākas kā Bumburam, tas bij viņa svarī-

gākais nodoms, uz pilsētu nākot. Peļņa no maizes cepšanas
gan nebij lielā, bet tomēr tāda, ka atlīdzināja darbu un pū-
liņu un atmeta arī kādu daļu atlikumam.

Bet vai nu šādas peļņas dēļ vien Vārpiņš būtu nācis uz

pilsētu? Tad jau viņš nebūtu vīrs ar «apķērīgo galvu». Tā-

dēļ — uzsākt bodi! Līdzšinējo veikalu viņš ar vis negribēja
atmest, bet paturēt par sānu veikalu, ko lai vairāk sieva va-

dītu, pats viņš ar savu «galvu» gribēja vadīt bodi. Nav jā-
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domā, ka ar šo nodomu Vārpiņa plāns par bagātības iegūšanu

pilsētā jau beidzās — viņš domāja vēl tālāk. Pie bodes va-

jadzēja arī traktiera kā Bumburam, jo viņš redzēja, ka ļaudis,

turpat iebraukdami un piemezdamies, turpat būdami un dzer-

dami, tuvuma un Bumbura paša uzmudināšanas dēļ kā sauk-.

tin saukti nāca Bumbura bodē pirkt.

Vārpiņa veikalam ar viņa izveicību un viņa apķērību, kā

pats domāja, vajadzēja tā jo ašāk uzplaukt. Tādēļ nebij laika

ko kavēt un vilcināt. Laimes vajag aši ķert, ja viņu grib

noķert. Nodzīvotais pirmais gads jau tā bija aizgājis, ievēro-

jot un noskatot citu veikalus. Tagad vajadzēja ķerties pie iz-

darīšanas.

Aizdotā nauda pa lielākai daļai Vārpiņām jau bija sala-

sīta no parādniekiem, ar iekrāto gatavo kapitaliņu jau varēja
rīkoties. Kā gan Bumburam būs ar to aizdoto simtu, vai spēs

tūliņ atdot? Vai nelūkos aizrunāt uz ilgāku termiņu?
«Ja tev iesākumam naudas daudz vajag, tad es tev no sa-

vas puses varu aizdot vēl kādu 1 vai 2 simtus, — ja vi īsu

laiku, tad kad bez procentēm. Ko, vai ņemsi?»
Tā Bumburs teica, atdodams Vārpiņām aizņemto simtu,

un bij gatavs vēl no savas puses aizdot Vārpiņām vienu

vai divus.

«Tagad lai man nu viens saka, ka Bumburs nav godīgs

cilvēks, tam es neticēšu ne pēdīgi, —• neticēšu ne Zālītēm,

ne pat ar savai sievai, kas vienādi uz Bumburiem nezin kā-

dēļ tur ļaunu prātu. Bumburs ir vīrs, kam var uzticēt.» Tā

Vārpiņš sprieda pie sevis. No Bumbura viņš gan tagad nau-

das nepieņēma, bet teicās to darīt vēlāk, ja vajadzēšot.
«P. Vārpiņš, tirgotājs», tagad ar lieliem burtiem stāvēja

rakstīts uz izkārtnes pār jaunās bodes durvīm, — Vārpiņa
vārds bija rakstīts daudz lielākiem burtiem nekā Bumbura,

par zīmi, ka Vārpiņš gribēja Bumburu pārspēt veikala lie-

lumā.

Jaunajam tirgotājam bij pilnas rokas darba, jauno vei-

kalu iegrozot un iekārtojot. Arī vakaros pēc bodes slēgšanas
bij diezgan ko darīt ar preču iepirkuma un pārdošanas cenas

aprēķiniem. Bij diezgan galvas lauzīšanas, pārdomājot par

veikala dienas gaitu. Bija jāizzin un jāapdomā, vai pircējam,
vienam vai otram, mijot vai aprēķinot nebij izdevies naudas

vairāk vai mazāk; ja bij vairāk, bij paša skāde, ja mazāk —

pircēja, bet ar to arī jaunā veikala slavai varēja celties zaudē-
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jums, kas, īpaši pirmā laikā, — kā Vārpiņš sprieda, — bij
liels ļaunums. Tāpat bija jāuzmanās arī ar svaru un mēru, jo
tirgošanās jau te bodē nebij vis tik vienkārša kā maizes veikalā

ar maizi, miltiem un sviestu. Jaunais veikals prasīja diezgan

uzmanības, ja gribēja no viņa cerēt labas sekmes. Bet vai

nu Vārpiņa mudīgai, «apķērīgai» galvai tas kāds grūtums?
Ar laiku, «ar prātu un apķeršanu» viss panākams. Kur Vār-

piņām pašam ar rēķeniem gāja smagāki, tur sauca Kārlēnu

palīgā, kas rēķināšanā bij itin apķērīgs, un tēvs tādēļ no tā

mēdza teikt: «Tam pie apķeršanas mana galva.»
Anna ap šo laiku arī bij sākusi iet šūšanu mācīties, jo

veikals tēvam jau bij tiktāl uz ceļa, ka mājā varēja iztikt

bez Annas palīdzības. Annai, šūt mācoties, laiks biedreņu

pulkā aiztecēja it jautri, kamēr māte pa to brīdi, kur Anna

bij pa dienu prom, jutās it vientulīga.
«Cik Anna prātīga,» māte daudzreiz sevī nopriecājās, tā

nebij viņai tikai meita vien, bet draudzene un biedrene, kas,

neskatoties uz vecuma starpību, mātes domas un dzīvi it

brangi saprata, tā kā abu starpā bij saskaņa un domu vie-

nādība kā pie divām vecu vecām draudzenēm. Kaut gan mā-

tes padomam un gribai mājas dzīvē un saimniecībā visās vie-

tās piekrita gala vārds ar izšķiršanu, tomēr māte katru reizi

griezās pie meitas, prasīdama savam padomam un savām do-

mām it kā apstiprinājuma un piekrišanas. Mātei meita bij
ne vien draudzene, bet arī padoma devēja, un tīri kā par brī-

numu: abu domas un padomi arvienu sakrita kopā. Māte il-

godamās gaidīja meitu vakarā pārnākam, kur tad abām bij
vienai otrai ko stāstīt un vaicāt, kā pa dienu klājies, ko katra

dzirdējusi un piedzīvojusi.
Tik pie puikām vien prieka bij mazāk. Jo vecāki palika,

jo vairāk arī pie viņiem manīja nedarbu un bezbēdības. Gan

māte saprata, ka tas jau ir zēnu vecums, zēnu gadi, ka nav

viņu daba līdzināma meiteņu dabai, bet tomēr raižu bij diez-

gan, puisēnu prātu vadot uz īstā ceļa un turot īstās robežās.

Tie paši citi pilsētas bērni, abēju skolas biedri, vilka te vienu,

te otru līdz savā biedrībā. Un vai nu ikreiz tādu pulkā labs

vien notiek? Dažu labu reiz mātes acs ieraudzīja savus bēr-

nus līdz pie citiem nerātnībā. Gan māte lūkoja cik spēdama
turēt puisēnus zem acīm, bet vai nu pati visur spēj līdz

skriet, — vaļas jau aiz veikala ļoti maz — un vai tad nu

puisēnus audzināsi kā cietumniekus?
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«Trūkst Annas mājās — trūkst pašai kā labās rokas,»

Vārpiņiete žēlojās. «Būt viņa mājā, varētu pati arī uz pui-
kām mest labāk aci,» bet tagad tas nebij lāgā iespējams. Jau

Vārpiņiete ar sāpēm bij pamanījusi, ka Kārlēns kādiem bied-

riem bij nesis no bodes papirosu pakiņas un bonbongu tūtītes

un Petrēns par zīmuļiem un spalvām iz tēva bodes — ņēmis
no beķera Lapberģa dēlēna veģus un kūkas. Lai gan visa bij

pašu manta, ko puisēni aiztikuši, tomēr par to bij jālūko pie

laika, ka tas neieaug par ieradumu un- dabu. Māte ar rai-

zēm un rūpēm pārdomāja, kādi būs puisēni pieaugušu kārtā

nākuši. «Kaut tik nu Pēters pats ar vien labi uzlūkotu puikas,
kā nākas, un norātu un pamācītu, kur uzgājis vainu, bet ta-

gad jau par to jauno bodi vien domā, ka par puikām nekā

neliek.» Tā Māriņa nopūtās. Kaut tik Anna vien būtu mājā!
Gan puikas tika norāti un nobiktēti, bet kas lai galvo, ka

nedara atkal tāpat, tādēļ — acu un uzmanības! Cik ļoti slikti

bij, ka Vārpiņiete nezināja, ar ko vēlēt saviem puisēniem sa-

tikties, ar ko ne! Pazīstamu, kur droši varētu laist puikas pa-
dzīvoties vai paciemoties, nebij nemaz, — nebij tādu arī pa-
šiem lielajiem, — tēvam, mātei un Annai. Svētdienas un citos

vakaros dažu labu reiz atlika vaļas, bet pie kā tad iesi? No

savas puses ļaudīm gan bij Zālīte, bet tas ar bij vientuļš,
vecs cilvēks, par sevi dzīvodams, ar kuru drīz valodas izbei-

dzās, — un tad vēl Bumburi. bet par tiem jau Vārpiņa fa-

milijā vīra un sievas domas šķīrās. Cik jauki tai ziņā bij

Vīgriežņos, tur zināji, kur katru reizi spert soli, ja gribēji
satikties ar cilvēkiem, vai radiem, vai draugiem, vai pazīs-
tamiem! Bet kas nu? Nu paši bodes dēļ, un radi aiz tāluma

netiek vieni pie otriem. Kur lai pakavē vaļas brīdi? Vasaras

vakarā gan paejies ārpus pilsētas, apmeklē zaļumus, bet ru-

denī un ziemā, kur tad iesi?

«lesim šovakar uz biedrību!» Anna teica, «tur šovakar bū-

šot teaters.»

«Nezin ko tēvs teiks?» Marina teica pēc brīža, kad tēvs

pats laikam savu pirmo piedzīvojumu dēl teātrī kavēiās at-

bildēt.

«Nu manis dēļ iesim ar, vakaru jau tur varēsim pavadīt.»
Visi aizgāja uz teātri. Bumburu šovakar nebij; viņi bij

dzirdējuši, ka izrādīšot bēdu lugu — un bēdu luga jau nebij
Bumburu luga, kuri pasaulē un teātrī meklēja tikai prieka un

joku lugu.
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Durvju sargs, redzēdams Vārpiņu atkal piemērīgā uzvalkā,

smaidīja tos pašus smaidus, ko viņu reiz, tik vien tagad pa-
visam otrādā nozīmē: atgādādamies toreizējā tievā Vārpiņa
un salīdzinādams to ar šo pilnīgo vidus mēra vīru. «Kas vi-

ņam vienmēr par mani ko smīnēt?» Vārpiņš pie sevis domāja,
«vai tad tiešām biedrībai nebij labāka cilvēka, ko likt pie
durvīm, nekā šis, kas vairāk nezin kā par godīgu cilvēku smī-

nēt?» jo Vārpiņš pilnīgi bij pārliecinājies, ka smīnēšana zīmē-

jas uz viņu.
Ar sievu un meitu iegājis izrādes vietā, Vārpiņš apmieri-

nājās, jo, lai arī te redzēja daudz to pašu viņreizējo smīnē-

tāju, tomēr tie tagad skatījās uz Vārpiņu vientiesīgi, bez kā-

diem smaidiem, kā jau laikam cilvēki uz cilvēka. Un ko lai

pie Vārpiņa ar ievērotu sevišķu? Viņa āriene nedeva priekš
tam nekāda iemesla.

Izrāde iesākās. Tūliņ pēc pirmajiem skatiem Vārpiņš, kā

jau viņreiz pie joku lugas redzējis, spēcīgi sita plaukstās. Ska-

tītāju sēdekļos, vietās divās trijās, dzirdēja šim plaukšķinā-

jumam vāju atbalsi, kas tūliņ aprima, kad redzēja, ka šim pie-
krišanas izrādījumam nebij vairāk biedru.

«Vai traks esi palicis,» Marina klusām teica uz vīru, «ko

te dauzies! Ka tik vien nepienāk uzraugi un mūs visus trīs ar

kaunu neizdzen laukā.»

«Var jau redzēt, ka tu pirmo reizi esi teaterī, — ta jau tu

vēl nezini, ka skatītājiem jāplaukšķina, citādi jau nezin, vai

teaters patīk vai ne.»

«Nu, kādēļ tad citi neplaukšķina? Lūk, vai neredzēji, ka

visi palika uz tevi skatāmies.»

«Lai viņi skatās, viņi zin, ka es neesmu pirmoreiz teaterī,

gan vēlāk sāks arī paši sist plaukstās, ka plaukšēs vien.»

«Nezin vis . .. Bet kad tu mums kauna vien še nepadari?»
«Labāk gan, tēt, sēdi tāpat mierīgs kā mēs un klausies,

kas būs galā,» Anna lūdza tēvu.

«Ei, ko nu jūs zināt no pilsētas, ko no teatera? par savu

naudu man to brīv darīt,» Vārpiņš errīgs atčukstēja.

Lugas darbība arvien vairāk sāka sašķetināties un tīties kā

kamolā. Skatītāju vērība bij pilnīgi atdota skatuvei. Katrs

gaidīja, izrādes valdzināts, kāds gals būs lugai.

«Plauks, plauks, plauks!» trīs spēcīgi plaukstu sitieni ka

Suvorova signāls kara pulkam atskanēja no Vārpiņa sēdekļa,
trūka tik vēsturīgās gaiļa dziedāšanas, kas lai visā pulkā
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saceltu kustēšanos. Bet skatītāju pulks neklausīja dotam sig-
nālam, — kā par brīnumu Vārpiņām no visām pusēm uz-

sauca: «Csst, csst, — mierā, — klusu!»

«Vai tas vairs ar jēgu?» Vārpiņš pārsteigts domāja, «tie

visi laikam pirmoreiz teaterī?»

«Vai paliksi jel reiz mierā,» sieva piegrūda viņam pie sā-

niem, «nepaliec jel cilvēkiem par ērmu, par izsmieklu. Skaties,
kā visi uz tevi sauc, lai tu paliekot klusu.»

«Tēt, paliec gan mierā,» Anna lūdza no otriem sāniem.

«Ko jūs zināt, — jūs neredzējāt, kā viņreiz visi darīja,»
viņš aizskarts atčukstēja abām. Bet, redzēdams, ka tuvākie sē-

dētāji arī uz viņu sāka skatīties, viņš, negribēdams rādīt, ka

viņš, kā vīrs, padodas sieviešu aprāšanai, plaukšķināja otr-

kārt savas trīs reizes.

Tagad jo stiprāk dzirdēja saucam: «Csst, csst, klus, klus.»

Pienāca arī kārtībnieks Vārpiņu apmierināt. Vārpiņš tagad

bij kā aktieris otrā skatītāju galā, kas izrādīja lomu uz savu

roku neatkarīgi no skatuves, bet ko viņam tagad gribēja liegt.
Tomēr Vārpiņš sev šīs brīvības negribēja ļaut atņemt.
«Kā tad viņu reizi visi plaukšķināja, kas vien bija teaterī,

tad nebij neviena apsaucēja, bet tagad to man gribat liegt?»
«Viņu reiz bij joku luga,» kārtībnieks smaidīdams izskaid-

roja, «bet tagad ir bēdu luga, tagad nepieklājas plaukšķināt.»
«Bēdu luga? Tā jums tāda pati joku luga vien ir, vai do-

māiiet, ka tie tur priekšā par patiesību raud, ka pēc izspēlē-
šanas arī vēl būs nobēdājušies? Nieki! Man jūs vis neiestās-

tīsiet, es pats ar to lietu saprotu.»
«Lai nu ar,» kārtībnieks atteica, «bet tā jau neklājas, ne-

viens to nedara, tādēļ, lūdzu, palieciet mierā!»

«Mierā palikt? Laikam jums te baznīca, ka nedrīkst nekā

darīt? Kādēļ tad ņemat naudu? Un par savu naudu man te

gan brīv plaukšķināt, cik patīk.»
«Ja tā darīsiet, tad jūs likšu izvest ārā,» kārtībnieks teica,

redzēdams, ka Vārpiņš negrib paklausīt.
«Mani ārā?» Vārpiņš brīnodamies jautā.

«Tūliņ uz pēdām, ja nepaliksiet mierā,» kārtībnieks stingri
nosaka.

«Paliec jel mierā, Pēter, nedari nu sev un mums tā

kauna,» sieva lūdzās.

«Tēt, nedari nu tā vairs,» Anna piebiedrojās mātes lūg-
šanai.
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Vārpiņš šoreiz ar padodas, bet nezin kādēļ vairāk — vai

aiz sievas un meitas lūgšanas, vai tādēļ, ka kārtībnieks jau
stāv gatavs viņu ar spēku izvest. Bet dusmīgus skatienus Vār-

piņš met visapkārt, gan uz skatuvi, gan uz kārtībnieku, gan

pat uz Marinu un Annu, līdz aizkars nolaižas un atsvabina

viņu no šī nepatīkamā stāvokļa. Bēdu luga uz visiem trim

Vārpiņu dzimtes locekļiem darīja tādu iespaidu, kāds ari ci-

tādi no bēdu lugas nebij gaidāms — proti, bēdīgu. Māriņa
ar Annu nezin ko būtu devušas, ja kāds viņām būtu atņēmis
to apkaunojumu, ko teātrī piedzīvojušas. Vārpiņām pašam
prāts arī nenesās vis uz prieku, jo sirds aiz dusmām un

ievainotās vārīgās pašmīlības tam vārījās vien pa iekšu.

Vārpiņš noņēmās par tādu goda aizķeršanu sūdzēt, lai lieta

ietu kad līdz pašai Pēterburgai, — bet mierā palikt — ne-

parko. Uz māju ejot, viņš nekā nerunāja, tik šņāca vien caur

nāsīm, kas bij zīme, ka viņš saskaities. Māriņai ar Annu arī

prāts nenesās runāt, klusēdamas viņas gāja viena otrai līdzās,
paredzēdamas, ka bēdu lugas iespaids paliks uz kādām die-

nām arī visā viņu mājas dzīvē.

Vārpiņš, ne vārda neteicis, pameta sievietes vienas un

pats iegriezās pie — Bumbura noskalot errestības.

«Vai tev neteicu, ka tur nav vērts iet? Lūk, mēs palikām
mājā. Pie manis viss ir labāk un lētāk nekā tur. Nu, vai bij
jel maz tās maksas vērts?»

Bumburs jautāja Vārpiņām.
Atbildes vietā Vārpiņš nospļāvās.
«To jau domāju,» Bumburs turpināja, «mēs bijām gudrāki

neiedami. Nu, vai tad dabūji ar jel reiz pasmieties kā vi-

ņureiz!»
«Kas nu to deva? Domāju jau es ar, ka būs tā kā viņu-

reiz, bet māni vien bij.» Tagad Vārpiņš izstāstīja Bumburam

visu savu ķibeli.
«Vai neteicu, ka tai biedrībā viņiem nav nekā lāga? bet

tu jau man negribēji ticēt. Nu, redzi nu pats! Arvienu tu

domā, ka es savā labā tik ar tevi runāju un tev dodu pa-

domu — kā drauga tu jau manis nemaz neklausi. Tavā vietā

es gan tur vairs ne kājas nespertu, ne tad vēl ierakstītos par

biedri,» Bumburs teica.

Vārpiņš atkal nospļāvās.
«Tas nu gan vairs nenotiks,» viņš atbildēja Bumburam.

«Nu tad ar vīrs un vārds, dod roku!»
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«Še ar, — tur vairs ne kājas.»
«Tas bij prātīgs vārds, uz to der arī iemest,» Bumburs

sprieda. «Uz priekšu taču tu labāk vari atnākt pie manis,

sava vecā, pazīstamā drauga, nekā tur iet. Tik nedomā vien,
ka es sava laba dēļ tā runāju. Uz to, ko katrs notērē, es ne-

skatos, man tik patīk saticība. Šovakar pat noskalosim tavas

errastības no manas puses.

«Kas tas Bumburs par varenu cilvēku!» Vārpiņš pārdo-
māja, ap pusnakti uz māju iedams.

«Vai tad Bumburam vienīgam traktieris pilsētā, ka tu pie

viņa vien ej?» Vārpiņiete teica vīram, mājā pārnākušam. «Ja

jau gribēji iet, tad varēji iet pie kāda cita, bet ne pie Bum-

bura.»

«Liec nu viņam reiz mieru,» vīrs īgni atsaucās, «gan es

pats labāk zināšu.»

Tagad Vārpiņām daudz biežāk nekā agrāk iznāca vaja-
dzība aiziet uz Bumbura traktieri. Tur bij jāsatiek kāds pazīs-
tams, tur kāds bodes parādnieks, kam bij jāaizbilst par mak-

sāšanu, tur bij jāapskatās, vai kādi laucinieki nav iebraukuši

ar miltiem vai sviestu, — vārdu sakot, vadot tādu veikalu kā

Vārpiņām, gandrīz nemaz nebija iespējams iztikt bez pie-
staigāšanas uz Bumburu. Pievilkt veikalam jaunas «kundes»

bij īpaši viens no svarīgākiem iemesliem, kādēļ Vārpiņš bieži

aizgāja pie Bumbura. Ko sieva un citi varēja teikt pret Bum-

buru? Niekus! Viņš pats Bumburu bij pamatīgāki pārbaudījis
un atradis par uzticības cienīgu. Un kas par krodzinieku bij
Bumburs! Tāda varēja meklēt! — No pilsētniekiem gandrīz
visvairāk cumptīgi vien gāja pie Bumbura, viņš ar tiem prata
iztikt. Un kā viņš ar no savas puses laiž vaļā! Vārpiņš ne-

smādēja, jā viņam arī par brīvu piedāvāja glāzi — un pie
Bumbura ar vienu un otru daudzreiz gadījās tāda izdevība.

Bumburs nemudināja kā citi krodzinieki: «Pirc, pirc!» viņš
tik paņēma kauliņu vāceli un teica tik: «Izmetīsim!» Un lūk,
meta pats, meta viesi — un dzēra.

Bet no Bumbura arī varēja mācīties, kā vadīt bodi. Ja bij
kāds turīgs laucinieks, ko kāroja iemantot par «kundi», tam

laida dažu preci kapeiku vai pāra kapeikas mārciņā lētāk nekā

vecajas_un lielajās bodēs. Bet viņš zināja arī cilvēku un brīdi,
kur varēja to atdabūt. Ja kāds labi pa viņa traktieri bij same-

ties _un vēlāk iegāja viņa bodē, tas sausa un smalka cukura

vieta dabūja slapju un pikainu, ar norautu svaru, un labu
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siļķu vietā tādas, kas nebij ne reņģu vērtēs. Vajadzēja tik

zināt, kam dod, kāds pircējs, — iedeva tik vēl tādam prom-

ejot cigāru, un laimīgais pircējs, iespraudis to mutē, bij pār-
liecināts, ka pie Bumbura vislabāk pirkt. Lieta gāja, vajadzēja
tik mācēt.

Noskatījies Bumburā, Vārpiņš prātoja, ka arī viņam pie
bodes jāierīko traktieris, jo tas, kā pie Bumbura redzams, par
lielu palīgu bodes veikalam.

Māriņa tādam nodomam pretojās ar visu varu.

«Pats jau tu tagad bieži aizstaigā uz traktieri, bet būs

viņš vēl tev turpat mājā, tad jau turpat vien notupēsi. Ap-
domā, ka mums arī aug puikas un ka tie no tādas vietas sar-

gāt sargājami, ne tad vēl tīšu prātu iekšā grūžami.»
«Bet bodei no traktiera otrtik liels labums,» Vārpiņš at-

bildēja.
«Kur tad tu še, otra mājā, traktieri vari ietaisīt? Tad jau

jāmeklē citas vietas, kur rūme traktierim, bodei un maizes

ceptuvei, un kur tu tādu atradīsi?»

Bij tiesa, tāda vieta nebij lēti atrodama, un tas vien Vār-

piņu atturēja no tāda nodoma izpildīšanas. Bet, kamēr nega-

dījās tāda vieta, varēja pa vecam nostaigāt pie Bumbura. Lai

pašam būtu palīgs bodē un tā vairāk vaļas, tad Kārlēnu, drīz

jau 16 gadus vecu, izņēma no skolas. Iztikt ar sievu un meitu

vien Vārpiņš gan arī varētu, bet pie rēķiniem bodē, pēc viņa
domām, vajadzēja vīrieša galvas un turklāt vēl skolotas, un

Kārlēnam, kā Vārpiņš domāja, bij tāda galva. «Lai sāk vien

pašiem palīdzēt,» Vārpiņš atteica sievai, kas gribēja Kārlēnu
dot vai nu kādā amatā, vai arī pie cita tirgotāja par mācekli,
«vai tad lai labāk otram palīdz nekā pašiem?»

Kārlēns tagad dabūja naudu cilāt. Ar visu mātes un mā-

sas uzskatīšanu viņš, tēvam mājās neesot, paguva tomēr iedot

savam draugam paciņu papirosu vai arī pats sev nolikt pie
malas kādas kapeikas, ko vaļas brīdī iztērēt pēc savas patik-
šanas.

Kamēr jaunais bodnieks tirgojās, tamēr vecais, pats Vār-

piņš, visvairāk apciemoja Bumburu. Te nereti viņam izdevās

satikt «apķērīgus» cilvēkus, ar kuriem valodas vedin vedās

un laiks nemanot aizskrēja, tā kā uz māju iet ienāca tikai tad

prātā, kad bij jau labi vēlu.

Gan Māriņa izrunājās, lai taču pats piestāvot vairāk bode

nekā palaižoties uz puikas, bet tas maz līdzēja. Ja bija vairāk
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pircēju bodē, tad jau, zināms, Vārpiņš arī negāja_ nekur lauka,

bet, kad kādā brīdī bodē pircējs neviens nerādījās, ko tad lai

tur abi sadarīja? Pa svabado brīdi it labi varēja aizstaigāt

pie drauga Bumbura. Tik vien tas bij tas nelabums, ka atnākt

ikreiz nevarēja tik drīz, kā bij domājis, jo gadījās dažu labu

reiz kavēklis, kas viņu aizturēja traktierī.

Caur to, ka Vārpiņš ikreiz nestāvēja bodē, dažs labs pir-

cējs, kas bij iesācis pie viņa pirkt, atrāvās. Ar veikalu negāja
uz priekšu, vismaz ne tā, kā Vārpiņš bij cerējis. Viņš bij ce-

rējis bagātību saķert uz reizes, bet nu tā nāca ļoti gausiem so-

ļiem un, dažreiz likās pat nākdama apstājamies. Kā dabūt

viņu sev tuvumā, jo bez bagātības jau nebij laime domājama?

Bij jāmēģina cits līdzeklis. Ja viņš varētu, tā Vārpiņš pats

pie sevis sprieda, preci dot daudz lētāk nekā lielās bodēs, tad

nu gan varētu cerēt uz lielāku dalu pircēju un labāku veikala

uzplaukšanu. Bet, cik jau vien bij iespējams lētāk dot, tik

Vārpiņš deva — — lētāk vairs nevarēja laist, ja negribēja
par velti pūlēties.

«Stāvi vien pats vairāk bodē, gan pircēji nāks arī vairāk,»
sieva teica Vārpiņām.

«Tu dziedi vienmēr to pašu,» vīrs atteica, «kad tad no pir-
cējiem esmu prom bēdzis? Bet, ja tu domā, ka ar bodē stāvē-

šanu vien var pievilkt cilvēkus, tad sastāsimies visi pieci
bodē — redzēsim, — cik tad būs vairāk?»

«Ko nu tu atkal tā runā, — redzu, tu negribi patiesības
dzirdēt. Bet, tā darīdams, negaidi, lai tev iet labāk.»

«Tur vajag citādi iesākt, ar to vien, ko tu saki, nekas

vairs neiznāks.»

«Labāk mums vajadzēja palikt pie maizes un miltiem vien

nekā iesākt ar to bodi.»

«Tad tādēļ laikam nācu uz pilsētu? Ko tad ar to var no-

pelnīt? Tiklīdz kā ar bodi sāks iet vairāk uz rokas, metīsim

maizes cepšanu pavisam pie malas.»

«Pie malas nu gan ne, lai gan mums ar Annu tā būtu

vieglāk. Anna jau vairs taču neizskatās tik veselīga no vaiga
kā Vīgriežņos, un man pašai arī istabas dzīve pilsētā nav par
labu.»

Ja Vārpiņš savu sievu tagad rūpīgāki aplūkotu, tad redzētu,
ka tā bij no vaiga daudz bālāka un it kā nogurusi, kamēr uz

laukiem Vīgriežņos viņa bij daudz spirgtāka un dzīvāka. Ka te
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bij vainīgi pilsētas dzīves savādie apstākļi, pavisam pretim
stādāmi lauku dzīvei, par to viņam nebij laika pārdomāt.

«Tagad nu, zināms, vēl paliksim arī pie maizes un miltu

andeles, bet, kad sāks iet ar bodi citādāki, tad grozīsim to

lietu arī citādāki. Es jau aizvienu saku, ka traktieris pie bo-

des mums būtu derīgāks.»
«No tā nu nedomā, tā mēs pagalam iznīktu.»

«Tad būs īstais padoms rokā, bet tagad jāmeklē cits.»

Vārpiņš atkal aizgāja pie Bumbura pārspriest par veikala

būšanām. Te Vārpiņš satika atkal tos pašus jau agrāk iepa-
zītos «apķērīgos» cilvēkus, kas, nomaļā istabā sagājuši, iz-

mēģināja naudas laimi uz kārtīm. Bumburs pats bij šai sa-

pulcē par priekšsēdētāju. Kad nu spēlētāji no Vārpiņa kā no

pazīstama un «droša» cilvēka neviens netrūkās, tad Vārpiņām
bij izdevība aplūkot spēles laimi. Viņš redzēja, ka no iesā-

kuma gan laime pašam namatēvam nebij vis laipna, bet.vēlāk

tā viņam uzsmaidīja. Naudas čupiņa Bumbura priekšā palika
arvien lielāka, tāpat arī pie viņa pretimsēdētāja, ar kuru Bum-

burs, citiem neredzot, sametās acīm.

«Vai tu arī negribi pamēģināt roku?» Bumburs jautāja

Vārpiņām.

Vārpiņš, vēl nekad uz naudas nespēlējis, nebij drošs iesākt

pirmo mēģinājumu, aizbildinādamies, ka nemākot.

«Nākat vien, sēžaties manā vietā,» Bumbura pretimsēdē-

tājs teica, «gan es jūs pamācīšu.»
Vārpiņš nosēdās, ne bez trīsām, kas gāja caur visiem kau-

liem, saņemdams pirmās kārtis, jo viņš mīlēja naudu un tādēļ
bijās to pazaudēt. Bet bailīgums drīz pārgāja, un Vārpiņu
pašu pārņēma savāds, neparasts karstums, kad pēc pirmām
reizēm izrādījās vinnests.

Spēles beigās Vārpiņš ap rubļu desmit svešas naudas

sauca par savu.

lesākums bij labs.

Saprotama lieta, ka tāds spēles vinnests pie Bumbura bij
krietni jānorumulē, un tikpat saprotams ir arī tas, ka tādā

gadījumā sarunas vedās vislabāk.

«Saki, kā tu vari savas preces dot lētāk nekā lielās bo-

dēs?» Vārpiņš jautā Bumburam, kad bija palikuši vieni.

Bumburs gudri pasmīnēja.
«Ar apķērību vien te nav nekas izdarāms, tev vajag dabūt

preces citādi iepirkt,» Vārpiņš turpināja.
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«Dabūju ar,» Bumburs teica, tāpat gudri smaidīdams.

«Bet kur?»

«Tā mana zināšana.»

«Tu taču vari sacīt?»

«Ko tur var sacīt? Dod tik mēģinājuma dēļ rubļu 50 šurp,
likšu priekš tevis arī apgādāt.»

«Bet kas tad būs apgādātāji un no kā?»

«Kas tev par to, kad tik tev prece rokā?»

«Kad tik nav zagļi vien?»

«Droši vīri, ar diviem tu nupat spēlēji kopā.»
«Bet no kā viņi ņem?»
«Ko tu vienādi vaicā? Ja gribi preci, dod naudu, ja ne —

lai paliek.»
«Bet ka pašam neiziet slikti?»

«Kur tu tik bailīgs? Kad tev tik prece rokā, tad nedziedās

ne gailis. — Ko domā? Vai dosi naudu?»

«Lai dod preci papriekšu, tad jau naudu dabūs tūliņ.»
«Tu bīsties, ka es tevi piemānīšu . . . Vai kādreiz jau esmu

tevi pievīlis?»
«Līdz šim nu gan ne.»

«Nu, tāpēc, ko tad velti baidies?»

«Lai tad arī iet. . . Se nauda.»

«Nu, labi, redzēsi, ka nebūsi vīlies. Un, mēģinājis reizi,

lūgsi pats, lai pagādā vēl otrreiz ar.»

Lai jaunais līgums par labu sekmētos, tad, protams, arī

viņš bij jāapslacina, tā Vārpiņām uz māju iet nācās labi vēlu.

Vai lai stāstu, ka sieva baiļu pilnu sirdi gaidīja vīru pār-
nākam mājā? Man šķiet, tas aizņems tik velti laiku. Kas sieva

ir un pazīst tādu gaidīšanu, tai tas vairs nav vajadzīgs dzir-

dēt, un vīram, kam nekad nav gadījies gaidīt uz sievas vēlu

pārnākšanu (ja tādi gadījumi arī būtu piedzīvoti), tam tādas

jūtas pagalam svešas, un viņu aprakstīšana atnestu maz

augļu. Tādēļ — lai paliek.
Neilgi pēc tam Vārpiņš atkal notecēja pie Bumbura. Bij

taču jāapvaicājas par jauno līgumu, bij arī jāizmēģina atkal

roka, kas zin, varbūt nāk atkal laime.

Nākošās reizēs laime gan arī rādījās, it kā Vārpiņu radi-

nādama pie spēles, bet, būdama grozīgas dabas, pagrieza
jaunajam māceklim muguru, vienu vakaru atlaizdama Vār-

piņu ar 20 rubļiem apcirptu uz māju.
Noskaities par tādu laimes nepastāvību, Vārpiņš devās uz
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māju. Kam to drīkstēja stāstīt? Viņš, Vārpiņš, kas tā zināja
naudu glabāt, tas pametis vienā vakarā tik lielu surau! Miera

viņš gultā neatrada, lai griezās vai uz vieniem sāniem, vai ot-

riem, lai žņaudzīja vai krūtis, vai pakrūti. Tīri bij vai jāraud,

ja tik vien vīram viņa gados tas nebūtu par kaunu. Bet drīzāk

te bij jākliedz nekā jāraud. Lāgiem Vārpiņām rādījās, ka pats
Bumburs ari pie tās nelaimes vainīgs, bet tādas domas bij

jāatmet, jo viņš jau šoreiz nespēlēja nemaz līdz, spēlēja tik

vien Bumbura spēles biedris, Vārpiņa skolotājs un meisteris,
kas tagad pats bij mācekli apcirpis.

«Gan otrreiz to atdabūsim,» Bumburs priecināja Vārpiņu,
bet Vārpiņš nebij un nelikās iepriecināms.

Tikpat nemierīgi kā Vārpiņš gulēja ari viņa sieva, lai arī

tā šovakar nebija neko paspēlējusi. Kādēļ tai nenāca miegs,
vai tiešām viņa arī bij ko pazaudējusi, kas nebij vairs atda-

būjams kā vīra pazaudētie rubļi?

Vārpiņa sirds daudzmaz iepriecinājās tikai tad, kad. reiz

atnāca solītās preces par Bumburam iedoto naudu.

Tiešām, Bumburs atkal turēja vārdu. Uz piegādātām pre-
cēm droši vien pusi varēja pelnīt. Šādā ziņā taču bij drošāk

tikt pie naudas nekā uz kārtīm, uz kurām viņš vairs negribēja
ielaisties.

Bet, lai arī kārtis vairs tā nevilināja Vārpiņu uz Bumbura

traktieri, tomēr lētā preču piegādāšana bij magnets, kas vilka

viņu jo ciešāk pie Bumbura. Draudzība ar Bumburu bij jāuz-
tur ar visiem spēkiem, lai arī turpmāk no viņa varētu baudīt

tikpat labus augļus. Tādēļ iešana un piestaigāšana pie Bum-

bura nemitējās, bet turpinājās jo dzīvāk.

Kādi bij tagad Vārpiņa apstākļi mājā? Mazais veikals par

spīti visai Vārpiņa gudrošanai negribēja un negribēja uz-

plaukt. Daudzi no pirmiem pircējiem, kā jau minēts, atrāvās,

un ievērojami jauni nepienāca klāt. Vārpiņām bij tik viens

ievērojamāks pircējs, bet tas nāca mazāk Vārpiņa bodes man-

tas nekā Annas dēļ. Tas bij jauns, krietns mūrnieks, Zālīte

vārdā, mums jau pazīstamā Zālītes krustdēls, kas saviem

strādniekiem pie Vārpiņa iepirka visas vajadzības, kā miltus,
sāli, siļķes utt. Apgādājot savas vajadzības, viņam bij diezgan
izdevības satikties ar Annu, kurai, kā likās, jaunais mūrnieks

it labi patika. Būtu tādu ņēmāju bodes mantai bijis daudz kā

Zālīte, tad jau Vārpiņa veikals gan uzplauktu, bet tādu vai-

rāk nepieradās, lai arī Vārpiņš gaidīt gaidīja. Māriņa ar Annu



485

nekā vairs negaidīja no bodes veikala. «Kaut tik tiktu no viņa
bez skādes vaļā!» tā viņas domāja. Bet tās bija tik sieviešu

domas, uz kurām no laika gala Vārpiņš negrieza ausu. Sie-

viešu domas bij arī tās, kā viņām izlikās, ka arī visa viņa

familijas dzīve no pilsētas gaisa daudz bij cietusi. Cik daudz

jaukāka dzīve bij Vīgriežņos, kur bij pilnīga vienprātība visā

familijā, visā darbā un uzņēmumos. Vīra darbošanai tur bij
plašāks, veselīgāks lauks, tur tā varēja izplesties, apmierinā-
ties un nest augļus, — sieva te bij darbīga biedrene, kas ar

savu padomu un pūliņu palīdzēja novākt un noglabāt vīra

darbošanās augļus, vārdu sakot, būt par visas mājas saim-

niecības un dzīves dvēseli. Bet te pilsētā, — kādēļ te tāpat ne-

gribēja veikties? Vīrs gan domāja, ka viņš ir koks, kas, pil-
sētas zemē pārstādīts, zaļos un nesīs jo vairāk augļu, bet

sieva domāja, ka viņa ir nevietā un nelaikā pārstādīts stāds,

kas savām saknēm nevar atrast pietiekošas barības sulas un

lapām gaismas un siltuma un tādēļ acīm redzot nīkst. —

Kaut vīrs arī to atzītu, ka arī viņš kā pārstādīts koks nīkst

pilsētas gaisā! Kaut jel arī viņš ieskatītu, ka viņa darbošanās

un pūlēšanās noskrējusi nevietā un tādēļ pati iekš sevis nīkst

un izpostas! Un, kaut gan cilvēks jaunībā drīz aprodas ar

svešākiem apstākļiem, tomēr arī Anna atzina, ka lauku dzīve

viņai bij daudz patīkamāka nekā pilsētas. Bet jo kaitīgi dzī-

ves apstākļi bij puisēniem, īpaši tēva palīgam Kārlēnam, kas

ar visu mātes sargāšanu un uzmanību jau slepšus aizvilkās

pie sava vecuma biedriem, kuru kopības saite, kā ari pie liela-

jiem, bij alus. Cik bailīgi mātes acs noskatījās uz visiem viņa
soļiem, lai ne tikvien jaunekļa miesu, bet arī dvēseli izsargātu
no samaitāšanas.

Tālāk tā vairs nevarēja dzīvot, dzīve, īpaši mājas iekšķīgā
dzīve, gāja uz postu; agrākais vienprātības, krietnības un

dievbijības gars mājās bija atdzisis, — te vajadzēja pārmai-
ņas — pārmaiņas uz labu — ja gribēja izbēgt postam.

«Pēter, mīļo, nebiedrojies nu, lūdzams, ar tiem Bumbu-

riem, vai nezini, ko ļaudis par viņiem runā? Vēl vakar man

vecais Zālīte teica, lai tevi no viņiem sargājot, pārstāstīdams,
ka pats Bumburs savu pirmo kungu apzadzis un ar tādu

naudu iesācis savu vietu,» tā sieva lūdza Vārpiņu.
«Kad tu jel reiz man ko jaunu teiktu! Tie paši pātari vie-

nādi! Kādēļ tad Bumburs nesēd cietumā, ja zadzis?» Vārpiņš
atteica sievai.
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«Ko tur nu varējis sūdzēt,» Vārpiņiete atteica vīram, «kad

vecais rātskungs bijis jucis un, nezin kā ticis pie naudas

skapja, sācis ar naudu plātīties, gan aizpīpēdams ar naudu

pīpi, gan mezdams to kaminā. Bumburs tai brīdī gadījies is-

tabā, norāvis vēl nesadedzināto naudu kungam no priekšas,
lielo dalu paturējis pats un tik mazumu atdevis lielmātei.

Gan citas izmeklējušies, izkratījušies pie Bumbura, bet velti!

Kas zudis, bijis jāsaņem par sadegušu.»
«Vai nu es pirmoreiz to dzirdu?» Vārpiņš atbildēja. «Lai

pateic paši vēl Bumburam, ka nav visas ļāvis sadedzināt. Kur

tad ir liecinieki, kas redzēja, ka Bumburs no tās naudas pa-

turēja? Kad jau viņš tāds blēdis būtu, tad jau viņš visu va-

rēja paturēt pats, ne vēl mānīties ar tādu atdošanu?»

«Bet ar ko tad viņš varēja iesākt tādu vietu?»

«Varbūt bija ietaupījis pats, un vienu daļu pienesa arī

Dārta no savas lielmātes.»

«To jau šī tāpat apkopusi kā vīrs savu kungu.»
«Bet pierādīt nekā vis viņiem nevar.»

«Lai arī, bet, kad dzird tādas valodas, tad labāk ir atrau-

ties nekā biedroties. Vai zini, ka godīgi zemju ļaudis pie vi-

ņiem arī vairs negrib labprāt mesties, metas tik vien tādi pil-
sētas salašņi?»

«Ak, liec nu man ar to mieru, es viņus labāk pazīstu
nekā tu!»

«Pēter, ko es tev teikšu un kas man sen gulēja uz sirds —

pārdosim visu, kas mums ir, un sāksim ar to naudu atkal

dzīvi pa vecam Vīgriežņos vai kur citur uz zemēm, te mums

posts vien paredzams.»

«Vai tev prāts? Tagad, kur nupat cerēju vēl iesākt un tikt

pie naudas, atmest visu to un iet citiem par apsmieklu atpa-

kaļ, tad jau visi ar pirkstiem uz mani rādīs. To — neparko!»

«Ak, kas mums tad atkal būtu par laimīgu dzīvi!»

«Tu laimes nepazīsti — mācies tik viņu saņemt, viņa ir

tepat pilsētā.»
Sieva nopūtās. Saruna beidzās bez sekmēm.

Kādu dienu Bumburs nogāja garām gar Vārpiņa bodes

durvīm, pamezdams Vārpiņām ar galvu, lai ejot viņam līdz

uz traktieri.

Vajadzēja būt svarīgai ziņai, kuras dēļ Bumburam tik drīz

vajadzēja Vārpiņa. Vārpiņš arī tūliņ metās pakaļ.
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«Vai tu mani gribēji satikt?» Vārpiņš jautā Bumburam,
nonācis traktieri.

«Kā tad, tādēļ jau es pie tevis gāju,» Bumburs atteica.

«Es jau ari bez tam gribēju iet pie tevis; vai tev kas

jauns?»
«Zināms, kas jauns un svarīgs.»
«Svarīgs? laikam par precēm?»

«Atminēji.»
«Kur var dabūt?»

«Neprasi kur, bet par cik?»

«Tad jau būs gan jāņem par vairāk nekā viņu reiz.»

«Es arī domāju, bet par cik taču?»

«Par simti divi.»

«Par simti divi tikai? Lai nu paunu žīds to teiktu, ne tu —

bodnieks.»

«Nu lai iet arī par veseliem trim.»

«Tu soli, it kā man tās naudas vajadzētu, — man viņas

nevajag, es domāju, ka tas tava paša labums.»

«Nu, kad jau atvedīs mantas, tad, ja būs tik daudz vērtēs,

došu arī četri.»

«Tu esi tik apķērīgs cilvēks un tomēr runā, kā pirmoreiz
dzirdēdams tādu lietu. Nedomā, ka tev vezumnieki piebrauks
pie durvīm; tur tev pašam jāmanās, kas zin, varbūt arī pašam

jāsūta pretim.»
«Tad jau laikam viņi dabū par konterbandi?»

«Nu, kad vai par konterbandi, kas tev par to?»

«Pa citām pilsētām dzird bodis izlaužam, kas zin, ka viņi
ar tiem nav uz vienas rokas?»

«Vai tū iesi lauzt? Kas tev bēdas par to, kur viņi ņem.
Kad tik manta tavā bodē iekšā, tad tev vairs ne par ko nav

bēda. Ja kāds sāktu ošņāt, gan pagādātu tev rēķinus no kādas

Rīgas bodes par izņemtām precēm — ko tu nieku bīsties.»

«Bet gluži droša tā lieta tomēr nav.»

«Nu, kad jau tev trūkst dūšas pelnīt rubļiem, lasi, kā lasī-

jis, pa kapeikai. Es jau tevi negribu ne spiest, ne pierunāt,
nav jau mans labums. Ja negribi — neņem, bet, zinādams,
ka nupat ir tāda reize — īsti pa rokai, nācu pie tevis un gri-
bēju tev kā draugam darīt labumu.»

«Tas tiesa, bet vai nauda tūliņ jāiemaksā?»
«Zināms, ka tūliņ, vai tad viņu reiz bij citādi?»
«Vai tu galvosi?»
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«Es? Kā tu prasi! Es pats arī došu, cik vien varēšu sagā-
dāt skaidras naudas.»

«Bet kad man nauda vien nav jāpamet, tad es postā.»
«Nu, ja tu no tā bīsties, tad nedod ne kapeikas; izdzer

šņabi un ej mājā, un rītu celies, un lasi pa vecam kapeikas.
Labāk tad nu vairs nerunāsim par šo lietu; varētu tu vēl do-

māt, ka man no tā kāds labums.»

«Vaina gan nebūtu,» Vārpiņš teica par brīdi.
«Par ko nebūtu vaina?» Bumburs jautāja, negribēdams at-

minēt Vārpiņa domu.

«Par tām pašām mantām.»

«Ak tā? vai tev nu rublis pelņas sāk patikt? Nu, tad dod

šurp naudu!»

«Es došu četri simti, bet izraksti tu zīmi, ka tik no manis

asi saņēmis.»

«Vārpiņ, es domāju, ka tu, gudrs un prātīgs cilvēks, mani

ar taču neturēsi par mujķi? Kā tad lai es rakstu? Vai tad

priekš manis tā nauda?»

«Bet nedroša lieta . ..»

«Nu, mīļais, tad nedod, ko tad tu mokies, it kā es no tevis

prasītu. Lai'jau labāk paliek, būs tev miers un man.»

«Bet kad tur var pelnīt, kā viņu reiz . ..»
«Pusi, droši vien pusi!»

«Nu, tad es došu. Bet man nav tik daudz klāt, es lūkošu

sadabūt.»

«Nu labi, meklē — šovakar viņai vajag aiziet, man aiz-

nesējs jau gaida. Bet, ja apdomājies citādi vai ja sieva aiz-

liedz, tad jau lai paliek.»
«Sieva aizliegt? kas tad tur sievai ko iemaisīties? kā es

laikam sievai liktu iemaisīties savās darīšanās?»

«To jau nu es gan domāju, ka vīra darīšanās sievietēm

nav jāmaisās. Bet — kā jau pats zini, ja negribi, — paliec
mājā, bet zini: rītu jau būs par vēlu.»

Vārpiņš aizgāja — un par laiciņu atnāca pie Bumbura —

ar naudu.

«Bet tā kā tu manis nepiemāni Un neiegrūd postā,» Vār-

piņš teica, drebošām rokām četri simti rubļu ielikdams Bum-

buram saujā.

«Vārpiņ, apdomā, ka tā nav mana lieta, ņem, ja gribi,
naudu atpakaļ, bet paliec reiz pie viena.»

«Nu labi, lai tad ar notiek, kad jau tu peļņu saki tik lielu.»
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«Par peļņu nebīsties, bet dēļ naudas ar vairs negrozies,
kas šodien darīts, rītu vairs nebūs atņemams, nauda jau tad

būs projām,» Bumburs teica, naudu nolikdams. «Bet tagad
iesim pie citiem bufetes istabā!» viņš aicināja Vārpiņu, «un

iedzersim uz labu izdošanos.»

«Bet vai mantas drīz būs klāt? Ja ilgi jāgaida, tad man

bode paliks tukša,» Vārpiņš teica, Bumburu vēl atturēdams.
* «Vai nu visai ilgi? kā jau paveiksies un kā tagad pa ru-

dens ceļiem varēs pasteigt atvest,» Bumburs atbildēja. «Bet

nu iesim, iedzersim!»

Priekš krēslas pārnākdams mājā, Vārpiņš nosēdās turpat
bodē ārpus letes uz krēsla. Kārlēns šo brīdi izlietoja iziet no

bodes, zinādams, ka tēvs paliek vietā.

Bet Vārpiņām no Bumbura pacienājuma uznāca tāds kā

snaudiens, viņš aizmirsa pat lampu uzdegt bodē. No šā patī-
kamā snaudiena viņš pamodās tik tad, kad dzirdēja kapar-
naudas skaņu letes atvilktnē.

«Vai tu tur, Kārli?» viņš jautāja žāvodamies.

«Es, ja,» sveša balss atbildēja, bet Vārpiņš to .nemanīja.
«Ko tu tur meklē?» viņš jautāja tālāk.

«Naudas.»

«Kādas naudas?»

«Sīkas.»

Vārpiņš tagad arī nomanīja, ka balss nav Kārļa balss, un

gribēja runātāju aplūkot tuvāk, bet šis aizšmauca viņam ga-

rām uz ielas.

«Kārli, Kārli! kur tu esi?» viņš sauca, «ķer zagli, ķer

zagli!»
Bet Kārļa nebija tuvumā — un zaglis jau bij gabalā. Par

brīdi Kārlis pārnāca mājā, un izrādījās, ka zaglis iz atvilktnes

bij izņēmis ap rubļi trīs sīkā naudā un paķēris līdz arī vēl

pāra čabu, kuras valkādams varēja pieminēt Vārpiņu.
Pēc naudas iedevuma Bumburam — Vārpiņš staigāja kā

aizdurts: viņam nebij nekur miera. Nevarēja arī nevienam

stāstīt, kam un priekš kā naudu iedevis, jo sievai jau viņš ne-

gribēja un nedrīkstēja to sacīt. Viņš šaubījās un baiļojās, vai

tiešām Bumburs tikai turēs vārdu un, ja ar turēs, kā tad

dabūs vēl pašas mantas mājā. Dienu aiz dienas viņš skrēja
pie Bumbura mierināties, vai nāks preces un kad, — bet Bum-

burs cita neteica kā tik vien: gaidi, gaidi! Vārpiņš jau šķita
gaidījis diezgan ilgi, bet vēl neviens ar precēm nerādījās.
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Bode pamazām palika no mantām tukšāka, bet nebij vairs

naudas, ar ko vajadzības pildīt un ko iepirkt. Viņam ausa kā

briesmīga gaisma, ka Bumburs būs viņu tik nežēlīgi piekrāpis
un iegrūdis postā.

«Ja par nedēļu nav preces atgādātas, tad tevi sūdzēšu pie
tiesas par blēdību,» Vārpiņš biedināja Bumburu.

«Vai tu ar tiesu mani gribi piespiest, lai tev piegādātu
konterbandi?» Bumburs izbrīnojies jautāja Vārpiņām. «Kura
tiesa tad tādu spriedumu dos? Vārpiņ, es gan tevi turēju par
prātīgāku!»

«Nu tad tevi sūdzēšu, ka tu man izkrāpi naudu.»

«Kā tu to gribi pierādīt?»
«Bet tu esi blēdis, pēdīgais viltnieks!»

«Klusāk, klusāk, draugs, — redzu jau pie tevis, ka nepa-
teicība ir pasaules alga. Gribēju tev tik labu darīt, bet, lūk,
kas nu pašam par to jādzird.»

«Tad tu gan vēl vis neliedz, ka esi naudu no manis sa-

ņēmis?» Vārpiņš vaicāja, palikdams priecīgāks.

«Kad tad to liedzu? Bet, kad jau tu tā runā, tad man jā-
dzied tāda pati dziesma.»

«Bet gādā taču nu drīz! Vai varēs būt par nedēlu?»

«Par nedēļu? apdomā, šai rudens laikā! Vai tad es tas pie-

gādātājs?»

«Tu vari gan darīt un izgādāt, kad tu vien gribi, bet, ja
arī manis neklausīsi, tad es nekā nebēdāšu un iešu tik pie tie-

sas, lai notiek kas notikdams vai tev, vai man.»

«Par tavu biedēšanu gan man nieks, bet vecas draudzības

dēļ tad ar lūkošu, vai nevaru tev par nedēļu no šīs dienas pie-
gādāt kādu daļu mantas. Bet tu paliec tai naktī mājā.»

«Zināms, kur tad nu es no mājas bēgšu?»
«Nu labi, gaidi vien, bet man — vai zini — tevis dēļ liečis

jābrauc tādā laikā un ceļā no mājas!»
Dienas četras vēlāk Bumburs aizbrauca. Kur? Runāja, ka

aizbraucis uz tālu tirgu.
Dienu priekš noliktās nakts, kad Vārpiņām bij jāgaida ap-

solītā manta, bija īsta slapjdraņķa diena. Šī diena bij no to

dienu šķiras, par kurām saka, ka tajās godīgs saimnieks ne

sava suņa nedzen ārā. Vēlais rudens spēkojās ar gaidāmo
ziemu, gribēdams ar saviem lietus pilieniem izkausēt ziemas

zīmes, šļaganās, smagās sniega pērslas.
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Vārpiņš šo dienu bij iesācis kā drudzī, viņš tekāja no vie-

nas vietas uz otru, bet neatrada nekur miera, viss, ko darīja
un runāja, bij kā sajucis, kā bez domu. Sieva šo nemieru gan

būtu labāk ievērojusi un varbūt nākusi uz kādām domām, bet

Petrēns gulēja slims ar masalām, tādēļ ar visu savu uzmanību

viņa bij pie vājā puisēna.
«Bet kas tad tas?» Vārpiņiete izbrīnījusies iesaucās.

«Tas jau Vīgriežņu zirgs, ko pie mums iebrauc! Nu tiešām

Vīgriežņos kāda nelaime.»

«Tēvs mājā slims pie miršanas,» atsūtītais kalps teica,

«un vēlas, ka kāds no jums vēl pie viņa aizbrauktu.»

«Tad man jābrauc,» Vārpiņiete aši nosprieda.
«Tu taču, Pēterīt, teici, ka tev šodien labāk?»

«Labāk gan, mam, — tādēļ brauc vien vecātēva aplūkot.»
«Gan jau dieviņš tev atsūtīs veselību,» viņa teica, par

brīdi no puisēna šķirdamās, kad bij sataisījusies braukt uz Vī-

griežņiem. «Anna jau tevi apkops kā es pati, lai nu dievs pa-

līdz, ka veseli satiekamies.»

Viņa aizbrauca.

«Cik nejauks laiks mātei uz ceļa,» Anna nopūtās, sēdē-

dama pie brāļa gultas.
Jo vakars nāca, jo nemierīgāks Vārpiņš palika. Bodē viņš

ilgi nevarēja nostāvēt, viņš metās ārā uz ielas lietū un sniegā

un skatījās no viena ielas gala uz otru, it kā gaidīdams brau-

cam, — bet nevarēja nekā sagaidīt. «Ja viņi nakti piebrauc,
tad lieta vēl bailīgāka nekā dienu,» viņš domāja pie sevis.

Tumsai nākot, viņa nemiers palika jo lielāks. Viņu saņēma

bailes, kuFas nekādi no viņa neatstājās. Nemiera un baiļu

pārņemtā sirds paredzēja kaut ko nelabu. «Ak, kam man bij
ar to Bumburu jāielaižas, — bet nu tāds nemiers,» viņš sevī

domāja. «Tomēr, ja izdodas, kas tad par peļņu!» tā kāda balss,

drošinādama teica viņa sirdī. Bet baiļu balsij palika virsroka,

Arā lietus ar vēju nemitējās. Nakts bij tumša, kā jau rudens

nakts. Sānielu, kur Vārpiņa bode stāvēja, tik vāji apgaismoja
kāds attāļš ielu lākturis. — Vārpiņš atkal izgāja ārā klausī-

ties, bet cita nedzirdēja kā tik lietus plīkšķēšanu un vēja svilp-
šanu. No baznīcas torņa pulkstens nosita divpadsmit. Caur

vēju un lietu katrs sitiens spiedās baiļu pilnā gaidītāja ausīs.

Brīnišķā, caurspiedīgā vara balss! caur lietu un vēju rudens

naktī viņa lauž ceļu uz apmānīto un aptumšoto cilvēka sirdi,
un kā modinātāja balss, kā apziņas sauciens viņa atskan
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miegā snaudošā sirdī, ietrīcinādama to līdz pašiem pamatiem.

Nemiers, neizsakāms nemiers sacēlies Vārpiņām sirdī. «Slēdz

vārtus un ej gulēt, būs miers,» viena balss teica; «muļķis, kas

aiz bailības šaubās saņemt peļņu, kā kad pirmā reize būtu bi-

jusi,» otra runāja pretim: kurai te lai nu klausa?

Lākturis piepeši apdzisa. Laikam vējš to nopūta. Drīz Vār-

piņš sadzirdēja lēnu ratu klabēšanu, kas viņa vārtu priekšā
apklusa. Vārtu kliņķis noskan, un divi tumši tēli, katrs ar

savu maisu uz muguras, ielien Vārpiņa sētā. «Kur likt?» pir-
mais jautā Vārpiņām. «Te šurp, uz bodes pakaļdurvīm,» šis

atbild. Nesāji, tikpat drīz kā nākuši, atkal nozūd.

Ziņkārības un nemiera dzīts, Vārpiņš tūliņ ņemas aplūkot
maisa saturu. Bet kas tad tas? Pirmā maisā tik liels vīkšķis
maška, kurā ievīstītas mārciņas trīs tējas, pāra duču alvas

karošu un kādas kastītes papirosu. «Tavu viltnieku, kāds

Bumburs! ar tādiem niekiem mani piemānīt!» Vārpiņš pār-
steigts iesaucās. «Bet jāpalūko taču ar, kas otrā

maisā »

«Eita vien iekšā, nupat kā te divus maisus ienesa,» kāda

balss saka policistiem, kas dzenā nupat kā izdarīto zādzību

tirgotāja Folkmaņa bodē, «vēl viņš nekur nebūs paguvis no-

slēpt .. .»

Vēl Vārpiņš nav spējis otrā maisa atraisīt, kad policija
ienāk un viņu — apcietina.

3.

Klau, ziemas naktī lauskis sper, ka klaudz vien! Debess tik

skaidra, ka pie tās neviena mākonīša; viņa visa ar zvaigznēm
kā sētin nosēta, un mēness kā kroņa lukturis apgaismo milzīgi
lielo dabas ledus pili. Visur, kur tik skaties, sniegs un sarma.

Un tālumā gar šā lielā ledus nama sienām redz kā greznus
fresko zīmējumus brīnum skaisti nosarmojušus mežus un

sniega apklātas mājas.
Rāmā mēness gaismā viss tik kluss, ka acu priekšā liekas

stāvot nedzīva, jauka bilde, bet ne pati īstenība. Acis neap-
nīkst skatīties šai brīnišķi jaukā bildē, — tie skaistie meži un

tās klusās mājas — cik laimīgi tie cilvēki, kas zem šo kluso

māju pajumta izguļ savu mierīgo, cieto nakts miegu! Cik lai-

mīgi viņi, kad, veselīga miega atspirdzināti, rītā no jauna ies
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pie sava darba pūlēties par labu tuvākam un sev! Ai jūs klu-

sās mājas, rāmo mežu apēnotas — jūs tiešām sevī slēpjat
laimi. Cik kluss tur miers, cik laimīgs tur miers! Sirds celtos

spārnos un — nestos turp, kur tāds miers un tāda laime.

Kas ilgojas tā miera ap pusnakti?
Cietumnieks!

Viņš neapnīkst skatīties pa aizsarmojušo logu ārā uz pa-

galmu, kur lielajā kažokā un zābakiem uzmauktās kurpēs cie-

tuma sargs šļūtē no mājas viena gala uz otru. Pretim logam
stāv augstā sēta — tas viss, ko viņš var dabūt redzēt. Bet kur

tad skaistie meži un klusās, laimīgās mājas? Tās viņš redz

savā sirdī. Viņš tajā redz vēl ko vairāk. Viņš redz kā acu

priekšā nostādītu ciemu, jaukas gravas malā, — tur dzīvo lai-

mīgs vīrs ar laimīgu sievu un laimīgiem bērniem. Kā viņiem
trūkst? It nekā. Dievs viņus ar visu bagātīgi svētījis. Vai vi-

ņiem kādas liekas raizes vai bēdas, vai sirds nemiers? To vi-

ņiem vēl nav bijis. Vai trūkst citu cilvēku goda un cienīšanas?

Nē, neviens vis nekaunas ar viņiem satikties, bet satiekas lab-

prāt, — meklē satikties. Vai viņiem trūkst darba vai darba

svētības? Paldies dievam, — lai katra sviedri tā vēl tiktu svē-

tīti! Tur dzīvot, tā dieva apsvētītam dzīvot līdz pašam mūža

galam — ai laimīgs mūžs, — ko cilvēks vēl var vairāk

Ka sauc šo laimīgo vīru?

Tāpat kā šo nelaimīgo cietumnieku — par Vārpiņu. Cie-

tumnieks Vārpiņš — cik ļoti viņš apskauž Vīgriežņu Vārpiņu!
Kā Vīgriežņu Vārpiņa laime grauž viņam sirdi!

Bet vēl jo vairāk viņam grauž tas, ka nelaimīgais apskau-
dējs bij reiz tas pats laimīgais apskaužamais, — viens un tas

pats — Vārpiņš!

Laime, kam viņš, visu pamezdams, skrēja pakaļ uz pilsētu,

paskrējusi viņam garām un sauc viņam no pakaļas: «Kur tu

skriesi? lūk, es jau te.» Laime viņam visa aiz muguras, to

viņš sajūt, — priekšā tā vairs nav meklējama. Kas tad ir

laime? Vai bagātība, viegla, mīksta dzīve, kaut ari pa līku

ceļu sagūta! Nē, tā nav laime, tā ir acu apmānīšana — tā ir

pievilšanās — to Vārpiņš skaidri sajutis.
Vientulībā viņam diezgan laika iegriezties pie sevis paša,

savā paša sirdī, tur apskatīties, pārmeklēt un pārbaudīt, atzīt

un mācīties. Labi tam, kas no tādas pārmeklēšanas sev manto

svētību! Tas atkal atrod pazudušās laimes pēdas.
Bet Vārpiņām, par pazudušo laimi domājot, sirds apskrie-
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nas, viņš sajūt, ka pie viņa laimes izpostīšanas vainīgs tik

viens pats cilvēks — Bumburs. Būtu tā nebijis, viņš vēl šodien

būtu tas pats goda vīrs! Viņu tā pievilt, tīšām iegrūst postā,

un tad pašam vēl visu noliegt un pasaules acīs izrādīties par

godīgu! Bet vai Bumburs viens pats tas vainīgais? Pārmetēja
sirdsbalss griež ievainotāja dzeloņu pret viņa paša krūtīm,

nepielūdzami un nepārrunājami skandinādama: «Pats vai-

nīgs, pats vien!» Kaut spētu dzīvi no jauna sākt! —šī vēlē-

šanās neiziet no domām, no prāta, bet kā tas iespējams? Un

gaužas žēlabas par pazaudēto laimi sažņaudz viņam sirdi.

Cik posta pilna dzīve ir bijusi pa visu laiku, kamēr pilsētā,
salīdzinot ar lauku dzīvi Vīgriežņos! Klusām, nosarkdams

viņš ar kaunu piemin, ka lāgu lāgiem viņš apskaudis Bum-

buru pat viņa sievas dēļ, vēlēdamies, kaut viņam arī tāda

būtu kā Bumburam. Kauns, briesmīgs kauns viņam pret paša
uzticamo sievu, — šo savu domu viņš gan nevienam nav tei-

cis, nedz izpaudis, bet sirds tomēr viņu tik ļoti apkauno, ka,

ja sieva te būtu, viņam acis būtu jānolaiž. Un kas viņa sieva

viņam par dārgu mantu, par draugu — viņa vienīgais draugs,
kas palicis, kad visi no viņa atstājušies! Vai viņam bijušas
acis aklas, ka viņas mīlestības un uzticības viņš nav redzējis,
nedz sapratis? — Vārpiņš sajūt, ka sieva būs viņam par vie-

nīgo atspaidu un palīgu, kas viņam, satriektam un salauztam,
palīdzes uzcelties. Ja, uzcelties, cerēt, — sākt jaunu dzīvi, vi-

ņas pavadītam, tad viņa sirdi aizņem kā pavasara vējš, kas

patlaban laukā aizdzen ziemas sniegu un aukstumu un ar

savu silto dvašu uzpūš un piebriedē koku zariem rūsganos,
apaļos pumpurus.

Visas ziemas zīmes šā pavasara vēja un siltās, mīlīgās pa-
vasara saules aizpūstas un izzaudētas, koki pieņem lapas un

ziedus — ziedu laiks atkal dabā — un Vārpiņām atsvabinā-

šanas laiks klāt!

Kur tagad iet, ko nu iesākt? šie grūtie jautājumi visu laiku

mocījuši un spieduši viņa sirdi. Šiem jautājumiem jādod tūliņ

atbilde, jo tagad viņš atkal svabads.

Vārpiņa sieva ir pirmā, kas uz cietumu pakaļ atbraukusi

viņu pēc šā grūtā laika apsveicināt. Bet kas tas par vīrieti,

kas Māriņu pavadījis? Vārpiņš viņu uzreiz pazinis, — tas

viņa svainis, Vīgriežņu Jānis.

«Vai Jānis arī atbraucis?» Vārpiņš jautā sievai.

«Atbrauca arī manis pavadīt un tevi pārvest,» sieva atbild.



495

«Kur pārvest?»
«Uz Vīgriežņiem.»
«Uz Vīgriežņiem?! Ko tad tur?»

«Dzīvot — pārvest tevi uz vecu dzīvi.»

«Uz Vīgriežņiem — dzīvot?» Vārpiņš jautā neticēdams un

izbrīnojies. «Bet es — mēs taču tur nevaram un nedrīkstam

iet, pirmo laiku paliksim vēl tepat pilsētā, kamēr apskatāmies,
ko iesākt.»

«Bet mēs atkal visi pa šo laiku Vīgriežņos tā esam apra-
duši, ka neparko vairs negribam mesties pilsētā, arī tēvs vēl

mirdams mums novēlēja dzīvot Vīgriežņos ...»
«Labdien, Pēter,» Liepiņš saka, pienākdams Vārpiņām.
«Labdien, Jān,» Vārpiņš atņem —■ pēc ilga laika atkal

savu svaini saukdams vecā, ierastā vārdā. «Lūk, kāda nu

mūsu satikšanās, Jān.»

«Viss jāņem no dieva par labu, Pēter, — un kas tad nu

mūsu -satikšanai tagad vainas? Tā tagad būs vēl labāka, nekā

kad priekš tam laimē būtum satikušies.»

«Laime? Ak, kas nu tā bij par laimi!»

«Nu, tad cerēsim labākas laimes. Bet nu vairs nekavēsi-

mies, — brauksim!»

«Kur tad?» Vārpiņš jautā.
«Uz māju,» Liepiņš atsaka.

«Uz māju? Man mājas vairs nav.»

«Brauc vien līdz, gan māja būs, — tēvs pats vēl mirdams

jums novēlēja dzīvi Vīgriežņos.»

«Vīgriežņos? Nē, tur gan es nevaru līdz braukt.»

«Par ko tad ne?»

«Gan 'tu pats to sapratīsi.»
«Ko tad man saprast?»
«Tu jau zini, kāds es pret tevi biju — un man vai zemē

būtu jālien no kauna, ja es no tevis pieņemtu tur pajumtu.»
«Brauksim vien tur, kad jel pagaidām,» Māriņa saka, vīru

pierunādama. «Gan tad vēlāk spriedīsim, kur mesties.»

«Lai kur citur, bet tur gan ne,» Vārpiņš cieši nosaka. «Ar

kādām acīm tad visi citi valstī mani uzskatītu?»

«Vai te pilsētā tevi uzskatīs labākām acīm?» sieva pie-
bilst. «Vai svešumā tas ar neies līdz?»

«īpaši tur — pie mums Vīgriežņos — vislabāk kā kur ci-

tur,» Jānis saka. «Tur tevi pazīst, tur zin, kā tev nodevies un

kas tas visvairāk vainīgais, — tādēļ brauc vien droši līdz.»
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«Tur gan vislabāk, Pēter,» sieva ari nāk palīgā, «visi zin

un ticēs, ka tu neesi nekāds blēdis, lai arī tā pakriti, tur tev

vislabāk pacelties — mēs visi tev palīdzēsim.»
«Gan atmantosim, ko te pilsētā pazaudēji,» Jānis drošina.

«Tā vairs nevar atmantot, kas bijis,» Vārpiņš skumīgi
atbild.

«Saņem vien dušu un saki: īpaši te un citur nekur. Ja

arī tagad tūliņ tev neuzticēs, bet ar laiku panāksi, ka cilvēki

atkal sāks tev pa vecam ticēt un uzticēt. Visi zin, ka tu esi

ticis piemānīts.»
Vārpiņš paklausa un iesēžas — uz Vīgriežņiem. Vēlā va-

karā viņi pabrauc garām Pīļu krodziņam. Vārpiņš te atminas

savas aiziešanas, atminas Garā Jēča un mūzikas, atminas arī

«augstas laimes», ko tam sauca pakaļ, — un salīdzina to

visu ar savu pārnākšanu. Kāds gals visam! Garais Jēcis ar

savu basi un saviem biedriem Vārpiņām izlikās kā spoki, kas

spēlēdami aizvadījuši viņa laimi bedrē. Vēl tagad viņam šķiet,
it kā, krodziņam garām braucot, skanētu viņam ausīs Jēča

bases dūkšana: «bu, bu — bu, bu, bu.» Diezin, kur tagad Jēcis,
kur viņa base? Ja Vārpiņš šo jautājumu izteiktu vārdos, tad

dabūtu dzirdēt, dzirdēt, ka Jēcis ar savu basi vairs nestaigā
kopā, bet ka tagad viens no otra šķirti. Kas drīkstēja pār-
raut tik dārgas saites, kādas vienoja Garo Jēci ar viņa basi?

Cietsirdīgais pagastvecākais.

Vārpiņām gan, nogrimušam pašam savās bēdīgās domās,
Jēča liktenis būtu vienaldzīgs, bet mums, kam sirds vaļā arī

priekš citu bēdām, mums taču patiktos dzirdēt arī par Garā

Jēča un viņa bases likteni. Base, Garā Jēča uzticamā drau-

dzene, ko viņš turēja un glabāja kā laulātu, nestāvēja vairs

pie viņa sāniem, nepavadīja vairs sava kunga un mākslinieka

uz viņa spēlmaņa ceļiem.

Pagastvecākais viņus bij šķīris, nežēlīgu roku atrāvis

vienu otram. Jēcis gan vēl staigāja svabads apkārt, bet base,

kuras stīgām Jēcis izpauda savas sirds jūtas — ar kuru viņš,
tā sakot, bijis kā laulāts — base stāvēja ieslieta valsts mā-

jas bēniņu istabas kaktā, apķīlāta par Garā Jēča galvasnau-
das parādu. Bases apķīlāšana bij smagākais likteņa sitiens

visā Jēča mūžā. Kas vairs bij Jēcis bez bases, — kas bij
arī vairs base bez Jēča? Abi bāriņi un vientuļi! Jēcis, kaut

gan svabads un tādēļ laimīgāks par sagūstīto basi, staigāja

nokaunējies un nobēdājies, viņam it kā sirds no krūtīm bij
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izņemta. Base, vientulībā stāvēdama un, caurviicējam vējam
uzpūšot, klusi dūkdama, gaudās pēc sava Jēča. Bet atkal sa-

vienoties abiem agrāk nebij cerības, iekam Jēcis nesamaksā

25 rubļus lielo galvasnaudas parādu. Bet kā tad Jēcis bij

iekļuvis tik lielā parādā? Tik aiz mīlestības uz savu basi. Kā

jau minēts, Jēcis centās piebriest tādu pašu resnumu, kāds

bij viņa basei, un tādēļ visu savu pelnījumu ziedoja šim no-

lūkam — slapjuma ieņemšanai.
Sim nolūkam viņš pameta pat savu Šujamo mašīnu, uz

kuras jau tā kā tā vecākais glūnēja un kas tādēļ bij jāaiz-
vada drošībā pa citu ceļu, — bet, ka arī viņa mīļotai basei

butu jākrīt šim pašam nolūkam par upuri, to Jēcis nebij ne

sapnī iedomājies. Tādēļ saprotams, kādēļ tāds likteņa spēriens
viņu tik ļoti satrieca. Kur lai šinīs tukšos un grūtos laikos

rauj 25 rubļus? _Jēcis arī pats tā nezināja, kaut gan viņam
to vajadzēja zināt, jo bases liktenis ar to bij saistīts.

Ja Garais Jēcis nespēja maksāt, tad basei uzkrita kauns

un posts, — klaja pārdošana ūtrupē. Vai lai Jēcim jūtīgā
sirds tur neplīst, ka viņa dārgo basi cits skrodelis nosola

par smiekla naudu?

Tāds bij acumirklī Jēča un bases liktenis, kad Vārpiņš
brauca garām Pīļu krodziņam. Sestdienas vakars bij jau gan-
drīz aizsniedzis pusnakti, kad Vārpiņš ar sievu un Jāni

iebrauca Vīgriežņos. Pēc gadiem atkal Vīgriežņos! — —
—

Kluss, skaidrs svētdienas rīts pašā vasaras sākumā — kas

viņa jaukumu lai izteic! Sirds nemanot pildās labākām, svē-

tākām jūtām — īstenām svētku jūtām, izmezdama ārā visu,

kas vēl palicis iekšā no nedēļas sārņiem, no raižu un rūg-
tuma rauga, un pošas un pušķojas zaļiem zariem, ar ziedu

un zāļu vijām — viņa tagad ir kā mazs, piemīlīgs dieva

nams, vasaras svētku meiju smaržas pilns, kurā torņa zvanā

iezvana svētrītu, vēstīdams mieru, mīlestību, paļaušanos.
Pašulaik ari pirmās svētrīta skaņas atskan pāri par kla-

jumu un Vīgriežņu gravu, kas svētrītam par godu apvilkusi

pavasara ziedu drēbes: baznīcā pirmo reizi zvana. Vārpiņš
ar sievu jau labi paagri aizgājuši uz gravu noskatīties viņas
pavasara skaistumā un noklausīties viņas pavasara skaņās,
kur vālodze svelpj neapnikusi, lakstīgalas viena otru grib aiz-

dziedāt un dzenis kā kapelmeisters klidzinādams sit takti. Iz-

dzirduši baznīcā pirmo reizi zvanot, viņi apstājušies klusu

klausās. Klausīdamies Vārpiņš skatās savas sievas sejā, un,
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kaut gan tajā lasāmas pārciesto grūto dienu skaidrās zīmes,

tomēr tur lasāms arī miers, klusa paļaušanās un cerība. Viņš
skatās vēl ilgāk — un atrod, ka viņa sieva arī vēl skaista;
pēc ilgiem gadiem viņam iešaujas prātā jaunības laiku domas

un atmiņas, — brīnums, kā viņš pilsētā to nebij pamanī-
jis. Cik glīti sievai stāv laucinieku apģērbs! Tad atkal viņš
sevī nokaunas, atminēdamies savas maldīšanās, savas

aklības.

Baznīcā zvanīšana apklust — viņi aiziet mājā, jo priekš
brokastīm arvienu ieradums Vīgriežņos noturēt svētdienas rīta

pātarus.
Istabā visi klusu apsēžas. Jānis nosēžas pie galda un aiz-

liek priekšā tās pašas vecās grāmatas, no kurām vecais sie-

vastēvs savu laiku šinī pašā vietā dziedājis un lasījis. Vār-

piņu šī ilgi nekoptā — pilsētā aizmirstā — ieraža dziļi iekus-

tina. Viņš klausās uzmanīgi vecās grāmatas pazīstamos vār-

dos, bet viņam izliekas, ka tur atskanētu jauni, līdz šim ne-

dzirdēti vārdi. — Kāda lēna, mīlīga roka aizskar viņa sirdi,

to glaudīdama un mierinādama, kā māte mierina savu sa-

raudināto bērnu, — šī roka liekas viņa sirdi ielīgojot mierā

un paļāvībā — tā ir kā mātes roka, kas šūpodama mierina

bērnu. Vārpiņa sirds ļaujas šai rokai un klausās ar klusu

prieku vārdos, kas tik vienkārši, tik mīļi skan: «Savu mieru

es jums dodu, ne tā, kā pasaule dod,» un viņa sirds pēc il-

giem maldīšanās gadiem liekas saprotam to mieru, kas pa-
saulei tik svešs. Tad domās viņam rādās, ka Jāņa vietā sēdētu

un lasītu aiz galdiņa vecais sievastēvs, kura viņš še nav sa-

ticis. Viņam uz sirds guļ kā parāds, — neizteikts, aizkavēts

vārds: pateikt tam, kas viņam tik daudz laba darījis un uz

viņu un viņa piederīgiem domājis pašā pēdējā brīdī. Tagad

viņam acis aizvērušās, un viņš ierauga tēva mīlestību un gā-
dību tur, kur agrāk no sievastēva domāja tik cietsirdību un

nenovēlību. Kā pateikt tam, kā auss vairs pateicības vārdu

nedzird, kā spiest pie krūts to, kā sirdi kapa smiltis saspie-
dušas? Pateicības parāds, cik bieži viņš nokavējas, cik bieži

nāk par vēlu! Mums parādīto mīlestību un sirsnību visvairāk

atzīstam tik vēl tad, kad tā sirds, kas mūs tik karsti mīlēja,

kapā sen jau atdzisusi un sakritusi. Pateicības parāds, ne-

pelnīta mīlestība, tā šinī rīta stundā Vārpiņu tik dziļi aiz-

kustina, sirds viņam izkususi mīksta, un, kaut gan dziļi sajūt
aizkavēto pateicības parādu, tomēr bez pārmetuma, jo tā pati



499

mīkstā, mīļā roka attur no sirds pārmetuma nemieru un dēsta

viņā to mieru, ko pasaule nespēj dot. Cerība un cenšanās vi-

ņam atkal pamostas ar darbiem nolīdzināt šo parādu tiem,

kas viņam piederīgi un kam viņš to vēl spēj līdzināt.

Pēc brokasta Vārpiņi un Liepiņi ar bērniem pastaigājas

pa laukiem, apskatīdami druvas un pļavas. Jaunā sēja labi

uznākusi ■— sirds priecājas, uzskatot jauno zaļumu. Kā lai

Vārpiņš ņem daļu no laukiem, kur Jānis jau gadi pieci viens

pats lējis sviedrus? Sirds viņam to neļauj — viņš cieši no-

spriež sevī neņemt no Vīgriežņu laukiem ne pēdas un sievas-

tēva novēlējumu izlietot tik pagaidām, kamēr gadās cits pa-

doms un cita vieta.

Drīz arī gadās cits padoms.

Nedēļu vēlāk abi Zālītes — vecais, policijas sulainis, un

jaunais, mūrnieks ■— iebrauc Vīgriežņos. Vecais Zālīte uz-

sāk runu par pazudušu vistiņu, kas atlaidusies uz Vīgriež-

ņiem. No pilsētas viņi sākuši dzīt pēdas, kamēr te beidzot

sadzinuši.

Vārpiņu Annai ienākot, vecais Zālīte viņu zīmē par to

pašu pazudušo vistiņu, kas viņiem pilsētā bijusi glabājama.

Vīgriežņu mājas cilvēki visi vienā mutē apliecina, ka tādas

vistiņas te nav un ka Anna tā arī nevar būt, bet vecais Zā-

līte paliek pie sava izsacījuma un lūdz visus mājas ļaudis
nākt palīgā meklēt. Bet, lai meklēšana labāk veiktos, tad,
kur cēlusies kur necēlusies, smalka šņabja pudele ierodas uz

galda — un vecais Zālīte lej no tās un saka: «Uz labu

laimi!» Liekas, ka abi Zālītes par sava brauciena izdošanos ir

droši, arL Annai un Marinai ciemiņu nodoms neliekas svešs,

turpretim īsti pazīstams un mīļš. Varēsim droši teikt, ka jau-

najiem šis nodoms jau agrāk bijis pazīstams un ka viņi to

jau pilsētā savā starpā nosprieduši. Ko tur velti ilgi runāt?

No valodas par pazudušu vistiņu izceļas patiesas precības,
kuras šodien, kā pie svētdienas, jautri nosvin.

«Bet uz pilsētu es gan līdz neiešu,» Anna saka savam pre-

ciniekam.

«Tas prātīgi, Ann,» Vārpiņš piebilst, «uz pilsētu gan vairs

neej atpakaļ.»
«Nu, kad jau nu tur man negribi nākt līdz, tad lūkosim

ar vietas uz laukiem. Ko tu par to domā, krusttēv?» jaunais
Zālīte jautā vecajam.
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«Kad jau nu mums vistiņa rokā, tad jau tai ari jālūko
stūrīša zemes, kur kašāties,» vecais atbild smaidīdams. Tad,

nopietns palicis, runāja tālāk:

«Arī es sava mūža pēdējās dienas gribu nodzīvot mierā

un klusumā uz laukiem. Tādēļ ar to iekrājumu, kas man

gadu no gada pamazām vairojies, domāju nopirkt drošu pa-

jumtu uz laukiem. Šim nolūkam tu arī, krustdēl, pieliksi savu

ietaupījumu klāt, jo tu jau man esi dēla vietā un tev jau arī

vēlāk viss paliks — tādēļ māju pirksim uz tava vārda. Tev

viņa arī piederēs, jo maksāšanu vēl uz viņas paliks diezgan,
kas viss tev būs jānolīdzina. Sev es vairāk negribēšu kā tik

mierīgu istabiņu un mazu dārziņu, kur pūlēties un laiku kavēt.

Bet vel ar savu nodomu neesmu galā, neaizmirsīsim arī tava

nākamā sievastēva un sievasmātes, tos, es domāju, liksim par
rentniekiem jaunajā vietā, jo tu jau sava labi ieslavētā amata

nemetīsi pie malas, kas tev līdz šim atnesis labu peļņu un

atnesīs arī vēl uz priekšu. Nu gan visi gribēsiet zināt, kur tā

maja būs? — Tepat valstī — Zaķīši. Jūs zināt, ka vecie ar

dēliem nīstas un ēdas, jāsaka, naidā un nemierā rūgst un

nīkst — no tiem es nopirku kontraktu.»

«Tik daudz laimes uz reizi!» Vārpiņš ar sievu izsaucās,
kad vecais Zālīte bij beidzis runāt. «Nu Kārlim ar Pēteri ari

būs darbs rokā,» māte priecājās, «tur pilsētā jau par pēdējiem
sliņķiem būtu izauguši.»

Būtu tīri veltīgi pieminēt, ka pēc šīm derībām Vīgriežņos
nāca jautras kāzas, ja īpaši šinīs kāzās nebūtu noticis kāds

cits priecīgs gadījums: Garā Jēča atkalredzēšanās ar savu

ilgu gadu biedreni — basi. Gan šī abu šķirto atkalredzēšanās

nebij gara — jo jaunais Zālīte basi bij no vecākā izpircis tik

kāzu laikam, — bet viņa bija sirsnīga.
Garā Jēča gars Zālītes kāzās it kā atdzīvojās. Un, kaut

gan pēdējais maršs skanēja itin bēdīgi, jo basei atkal bij jā-

griežas atpakaļ cietumniecībā valsts mājas bēniņu istabā un

Jēcim atkal jāsāk vecā vientulīgā staigāšana bez bases, —

tomēr šī priecīgā atkalredzēšanās iestiprināja Jēča cerību tik

tālu, ka viņš nākamībā varēja sapņot vēl par otru tādu sa-

redzēšanos ar savu basi; jaunais Zālīte jau pirmais bij iesā-

cis šo ceļu — varēja cerēt, ka citi tam darīs pakaļ.



Gadu vēlāk Vārpiņus ar saimi atrodam Zaķīšu siena

pļavā. Šķūņa priekšā visi apsēdušies ap launagu, piesēdies
klāt arī vecais Zālīte, jo siena laikā arī viņš piepalīdz cik

spēdams.
«Dievs svētī!» Vīgriežņu Jānis pienācis sveicina.

«Paldies, paldies!» ēdāji atņem.
«Vai tu jau, Jān, no pilsētas mājā?» Vārpiņš jautā.

«Mājā, vai vaļas tādā laikā ilgi kavēties? Izdarījis vaja-

dzību, brauc tik mājā,» Vīgriežņu Jānis atbild.

«Vai izkaptis mums arī atvedi?»

«Atvedu, kā nu lai tās aizmirst? Atvedu arī tos citus pir-
kumus un atstāju istabā uz galda, bet, kad neviena nebija

mājā kā tikai gani, tad nācu šurp.»

«Labi, labi, Jān,» Vārpiņš atteic.

«Ko dzird jauna pilsētā?» vecais Zālīte jautā.
«Tas jaunākais tas, Pēters jau nu gan par viņu negrib ne

dzirdēt, — ka Bumburs reiz savu darbu dēļ pieķerts un nu

vaļā vairs netikšot un sieva aizbēgusi, sagrābdama vēl nau-

das līdz, cik varējusi.»
«Kas tai kait, tā arvienu gudra,» kalpone pāreniece Līze

teic, kas Vārpiņiem jau Vīgriežņos bijusi par meitu.

«Cik tāļu taču viņa tiks ar savu gudrību?» Jānis saka.

«Labi, ka es arī toreiz neaizgāju uz pilsētu, toreiz jau
man ar bij prāts iekarsis uz pilsētu,» Līze teic.

«Pateic nu Jēkabam, savam vīram, kas tevi to pašu ru-

deni noprecēja, citādi nezin vai tev arī būtu labāks liktenis

kā Bumburienei,» Vīgriežņu Jānis nosaka.

«Tad Bumburi iznīkuši,» Līzes Jēkabs saka savukārt.

«Iznīkuši un postā, tas jau bija paredzams,» vecais Zālīte

nobeidz, «jo, ko jau cilvēks sēj, to pašu viņš arī pļaus.»

1892.
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