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A.Erdmaņauzņemums

VEJŠ NO JŪRAS



Uzvalks

ĶAZIS DUNCIS

Nevienam nav tik tīkama un cienības pil-

na dzīve laukos kā amatniekam. Tu

vari būt mūrnieks vai kurpnieks, vari būt

skroderis, seglinieks, taču goda pilno un sla-

vas vaiņagoto stāvokli vietējā dzīvē tev ne-

atņems vai neaizēnos kaut vai pagasta kār-

tībnieks. Tu esi cilvēks, pie kā atsevišķos
brīžos ar padevību nāk pat pagasta vecākais

un bagātākais apkārtnes saimnieks.

Līdzīgu dzīvi jau ilgus gadus dzīvoja un

sātīgi «avus darba augļus baudija skroderis

Jānis Zoslēns. Kas nedzīvot, ja darba pietie-

kami, un zemgalieši jau tādi cilvēki, kas par

padarīto ilgi neliek gaidīt atalgojumu. Tie-

sa, gadās gan dažreiz izņēmumi, bet ar

Zoslēna atjauju.

Dzīve Zoslēna ģimenē ritēja mierīgi un

gludi. Skroderim piederēja maza mājiņa,
kūts un trīs hektāri zemes. Visu to viņš
bija mantojis no sava tēva. Ar sievu Zoslēns

sadzīvoja labi, ja atskaita brīžus, kad viņa

Zete atjāvās stāvākus vārdus, ja Jānis bija

iekampis lielāku malku alus vai šņabja.
Skroderis nebija nekāds zvērināts dzērājs*

bet viņa amats bija tāds, kas tam bieži, pa-

šam negribot, lika pacelt glāzi pie mutes.

.Viņš nevarēja atteikties no glāzes šņabja
%ēc labi pašūdināta uzvalka vai kažoka. Vēl

grūtāk atteikties tādos brīžos, kad uzvalka

vai kažoka īpašnieks bija jau līdii paņēmis
dažas pudeles. Tādās reizēs neatlika nekas

cits, kā likt Zetei uzcept sāļāku šķiņķ' un pa-

meklēt skābu gurķi.

Ja dzēra mājās, sieva gandrīz nelamājās,

un tādu gadījumu, kad Zoslēns būtu klaigā-

jis ārpus savas istabas sienām vai pusnaktī

pagasta lielceļa vidū taujājis ceļu, bija maz,

jo no mājas viņš izbrauca vienīgi ziemā un

agrā pavasari.

Zoslēnu ģimene nebija maza, jo mājās jau

slaistijās divi puikas un meitēns. Vai tie

pēdējie arī to neviens nezināja pareģot, jo
Zoslēni vēt bija pusmūža cilvēki. Un pats
visumā bija kārtīgs virs on ģimenes tēvs, ja
atskaita mazo vājību, kas sākās ar nelielāku

glāzi...

Vasarā viņš nekad neizbrauca no mājas,
jo tad paša laukā darba bija pietiekami. Tie-

sa, zemes platība nebija liela, bet viņš neva-

rēja pieļaut, ka sieva, kurai jau tā bija daudz

darba ap bērniem un māju, sevi vēl nomo-

cītu lauku darbos. Taču rudeņos, kad no tī-

ruma bija novākta raža un ļaudīm ievaja-
dzējās siltāku apģērba gabalu, skroderis iz-
brauca darbā arī ārpus mājas. Zoslēna sep-
tiņus gadus vecais dēls Pēteris tad labi sapra-
ta: tagad tēvs no mājas pazudis uz ilgāku
laiku, jo sētsvidū iebraucis kāds vietējā pa-
gasta cilvēks. Tādās reizēs skroderis cēla

ratos savu kājminamo šujammašlnu, piede-
rumu kasti, mīļi atsveicinājās no bērniem, it
kā viņam būtu jābrauc uz Ameriku, no-

skūpstīja sievu un apsolījās sestdienas va-
karā pārnākt mājās paviesoties. Tiesa, bieži

gadijās, ka pēdējo solij urnu skroderis pie-
mirsa. Bet ne jau tādēļ, ka viņš nemīlētu
bērnus vai sievu. Vienkārši gadijās, ka
darba vieta bija par tālu no viņa mājām. To-

mēr vietās, kur sestdienu vakaros skandināja
glāzes, Zoslēns apzinīgi piemirsa Zetei doto

solījumu.

Raksturā Zoslēns nebija klejotājs, bet vi-

ņam patika izbraukt svešos cilvēkos. Ja
šāda promenāde viņam būtu jādara kā vien-
kāršam grāvracim vai spaļiem noputējušam
!inu kulstītājam, tad varbūt viņš sēdētu mā-

jās. Turpretim tagad — kas tā par helisku

dzīvi r No mājas uz māju tevi ved braukšus,

katrā vietā ierāda gaišāku un siltāku kaktu,

un ikviens labprāt klausās tavā valodā. Gan-

drīz vai katrā mājā skroderi sagaida vār-

diem: „Labdien, labdien, kungs meistar!

Kas jauns pasaulē? Kas jauns kaimiņu pa-

gastfi?* Protama, tādās reizes Zoslēns
stāstija visu, ko bija redzējis un dzirdējis.

Skroderi it sevišķi cienija saimnieces.
Uz Jautājumu, kā veina vai otra saimniece'
kārto savu saimniecība, kā baro govis, cū-

kas, kā sadzīvo ar vīru un saimi, skroderis
vienu sniedza izsmeļošus paskaidrojumus,"

jo klejodams daudz ko bija redzējis un no-

klausij ies.
*

Rudens tuvojās beigām un Zoslēns steidza
savākt ražu tīrumā. Brīžiem viņam sāka it
kā niezēt pirksti pēc kāda uzvalka vai cita
lielāka šujamā, jo vasara bija paklusa, šo-

vasar viņš bija uzšuvis tikai divus uzvalkus.
Sestdienas novakars lauku sētās ienes

mieru un klusuma noskaņu. Zoslēns jau lau-

nagā beidza darbus tīrumā un tagad mētā-

jās sētsvidū, sakārtodams šo to svētvakaram,
Reizēm viņš skumīgi lūkojās uz kaimiņa
Bērzkalna mājām aiz upes, kur dārza stūrī

kūpēja pirta. Saule, liela un iedzeltena, slī-

dēja pret vakaru, pirts dūmi pret tālumā
gulošo mežu stiepās kā pelēks paklājs.

— Tā niez, diezin vai neaiziet līdz kaimi-

ņam? Varbūt dabūtu kādu darbu, jo tā var,
aizmirst, kā ievērt diegu adatā, — prātoja
Zoslēns un, aizkūpinājis pīpi, atsēdās uz so-

liņa pie istabas.

— Labvakar, meistar! — skaļi noskanēja
sētsvidū vīrieša balss, un skrodera priekšā
nostājās Kraukļu māju priekšstrādnieks Ju-

ris Celms. — Kādēļ tāds nobēdājies, ā? Vai

pietrūcis darba vai maizes? Redzi, man te

uzvalks, — un Juris sniedza lielāku paciņu,
— Gandrīz jau tā ir. Ja nebūs darba, ne-

būs arī maizes, — Zoslēns veikli attina pa-

ciņu. — Tas jau īsts angļu bukstiņš! Ē, ē,

draugs, vai nebūsi sadomājis precēties? —

un skrodera ūsas trīcēja labsirdīgos smieklos.

—Ko var zināt. Laiks jau būtu, bet,
zini, neveicas man pie sievišķiem. Jā, ne-

veicas
... Bet kā būs, meistar, vai varēsi

pašūt?

— Kādēļ gan nē? Vai kāds teicis, ka Zos-

lēns neprot šūt? — pašapzinīgi ierunājās
skroderis un aicināja atnācēju istabā.

— Par neprašanu neviens nerunā, bet, zi-

ni, es gribētu tā ātrāk. Nākamā svētdienā

man jābrauc uz Jelgavu, gribu uzposties, —

Juris sniedza papirosu.
— Ak, tā. Nākamā svētdienā, — izpūz-

dams dūmus, prātoja Zoslēns. —
Laika nav

daudz — viena nedēļa. Un man vēl daži

lauku darbi. Hm... Ja būs trīsdesmit pieci

lati, tad sestdien saņemsi uzvalku!

— Par naudu nerunāsim. Būs arī pus-

stops. Taisi tikai gatavu! — Jura baisī iz-

skanēja sajūsma, ka meistars apsolās pašūt
uzvalku līdz sestdienai.

— Būs, noteikti būs! Novelc svārkus, —*

un Zoslēns ar krītu uz sienas uzrakstīja:

Juris.

Kad Juris bija apmērīts, abi atkal iznāca

sētsvidū. Saule jau vizēja meža galotnēs.

Likās, ka virs tumšā meža kāds izlējis spaini
zelta.

— Vakars, — jāsteidzas, jo mājās gaida

pirts. Trešdien atnākšu pielaikot, — un

sirsnīgi pakratījis skrodera roku, Juris lie-

liem soļiem aizsteidzās.

Sestdienas pēcpusdienā uzvalks tiešam

bija gatavs. Un kad novakarā Zoslēns Jurim

uzvilka pašūdināto uzvalku, puisis smaidija

platu smaidu:

— Labi, meistar, labi. Kā uzliets. No

Jelgavas pārvedīšu varenu pusstopu, — un

Juris pastiepa simts latu naudas zīmi.

— Ūja, ūja, kur es, nabaga cilvēks, ar tik

lielu naudu! Nekas, samaksāsi vēlāk, kad

pabrauksi no Jelgavas.
— Atdošu. Redzi, saimniekam nebija sī-

kākas naudas. Nākamā sestdienā atkal at-

nākšu, un tad atnesīšu solīto šņabi un naudu.

Beigu dziedājums

A. BIRZMALNIEKS

poēmai „Ķīšezera ūdensrožu dziesma".

Cik krogos gaiss ir smags, to labāk iii

Tik tas, kas viņa durvis augu diena vēris

Un nīcis tur līdz tumsai, namus tin

Kas ielās, kad Tini dodas mājup, smagi dzēris.

Galds krogū nemil tas, ko saista miegs.

Vai cits kāds pienākums ko lielāks slepus skāris.

— Krogs laikam domāts tiem, kam zudis prieks, —

Skumjš, pirmo soli sperdams viņā. domā Māris.

Pie raida nosēdies. Tini acīm Jauj

Pār telpa pārslīdēt, kar tīši apdzer prātu
Dažs codīgs cilvēks, un kā vērsis maaj,

Un izkliedz sirdi katram, kas tam pienāk klāta.

«— Kam izkliegt neciešamās skumjas tās.
Ar kurām ienācis kā grēcinieks es krogā.
Par ko ikviens, kas mani pasist, rās? —

Pie sevis prāto Māris, raudzīdamies logā.
Tik tad, kad izdzerts paprāvs šņabja malks

Uu Māra sirdī nemiers nevird vairs tik krasi.
Viņš apmierinās, krogus troksnis spalgs
Kaut ausis iesitas tam pretīgi un asi.
Un cauri troksnim iim viņā sadzird — sauss

Un kalsnējs vīrs pie blakus galda.
Sev papirosa aizspraudis aiz auss,

Rēc kādam citam dziesmu, vārdos gauss:

Dziesma jūrniekam:

Tev māte — plaša jūra,
Kas vienās putās mirdz.
Un Spilgti baltā bura
Ir pati tava sirds».

Tev mi]i jūras krasti

Un bezdibenis zils.
Kar atviz zelta masti
Un jūras dieva pils.
Tu nebīsties no vētrām.

Kas draudē mastus triekt:

Kant arī kapa mētrām

Tev rokas preti sniegt!

Tad savu dziesmu beidzis dziedāt, vīrs
Liek uzlikt galdā pienācīgu šņabja mēru,
Un turot glāzi rokā. bargs kā īrs.
Sāk draugam klāstīt ko par cilvēku un zvēru.
Bet Māris neklausās tā vārdos vairs
Un šņabja kaunu kluss pēc šņabja kausa cilā.
Līdz galvā iesitas tam reibums kairs
Un acīs mirdzams gail kā naktī uguns silā.
—- Man liekas, zēns šis tīko padarīt sev galu,
Bfig kādreiz mīlā smagi vīlies tas, —

Pie letes stāvēdams un dzerdams tumšo alu,
Pusbalsī norūc vīriņi šiks uu mazs.

Tad spēji atrautas tiek krogus durvis vajā,
Uu tuvāk sēdošie pie viņām redz.
Ka pa tām ienāk slaida dāma tērpā zaļā.
Kas ciešs un piegulošs tās stāvu sedz.

Kā kādā parādībā Māris viešņā veras.
Bet nespēj sptvert to, jo galvā smags

Tam gulies noreibums, un viņa lejup sveras

Un galdu skar tā žokejnīcas nags.
Tik kad uz gulētāja pleca gulstas roka

Un viņa matus maigi noglauž kāds.
Viņš, it kā izk|nvis no nebūtības loka.
Jūt. ka tam lēni atgriezties sāk prāts.
— VaJ tu man spēsi piedot, labais Māri,
Ka manis dēļ tik daudz tev nācies ciest
Uu tik daudz skumju sirdij pārlaist pāri,
Ja visu apsolos par labu griezt?
Tai nakti liktenīgā, nesteigdamās gāju
Kad durvis atvērt tev, es nezināju, draugs,
Ka tu tik greizsirdīgs un aizsteigsies uz māju,
Pirms tavu vārdu manas lūpas sauks.

— Bet man jau nebija ar ko tevi ietērpt zīdā,
Ne ar ko zelta kausos vīna liet, —

Vēl Māris čukst, un kaunīgs, raudzīdamies grīdā.
Tai lēni līdz uz durvju pusi iet.
— Es ticu. Labā. reizi pēdējo, ka veru

6īs krogus durvis, kuras citi vērs,
Kā sapnī staigāsim kad mēs gar Ķīšezera,
Kur pusnakts zvaigznes mums ik ceļā bērs!

„STASTI UN ROMĀNI" Nr. 546

2



— Nekas, nekas, gan jau iztiksim, gan.»

•— Zoslēns izvadīja Juri pa vārtiem.

Nākamās sestdienas pievakarē sāka līt.

Sākumā palēnām, vēlāk arvienu stiprāk. Va-

kariņu laikā Zoslēns bija kluss, saīdzis.

— Diezin, kāpēc neatnāca Juris? — iejau-

tājās sieva un pievērsa skatienu vīra nopiet-

najai sejai.

Viņš sajuta sievas pētošo skatienu — tas

it kā dedzināja viņam skropstas. Atcerējās,
ka pats visa laiku skaļi bija jūsmojis par šo

vakaru, kad atnāks Juris, atnesīs naudu, un

ka abi dzers pa glāzei, pīpos papirosus...
Bet tagad?

— Dumjā, vai neredzi, ka lietus gāž kā

spaiņiem? — viņš errīgi ieķērcās un, no-

beidzis ēst, aizkūpināja pīpi. — Pagaidi rīt-

dienu, tad redzēsi, ka Juris būs klāt.

— Labi, labi... — sieva sāka novākt gal-

du, jo virs, acīm redzot, vairs nedomāja par

ēšanu.

Svētdiena Zoslēnam pagāja vienās gaidās.

Līdz pat launagam nerādijās ne Juris, ne arī

pusstops.
— Hm... tas gan savādi. Nesaprotu,

— rūca Zoslēns, staigādams sētsvidū un lū-

kodamies uz Kraukļa māju pusi.
—Ko tur slaisties sētsvidū? Nāc, palasi

avīzi t — no priekšnama ieskanējās sievas

balss.

Zoslēns satrūkās. Mēles galā viņam jau

uzrūga stingrāks vārds, tad apdomājās un...

klusi ieslīdēja istabā.

—Ko tur ar tām avīzēm, — viņš klusi

iesāka. — Kā tu domā, vai man neaiziet līdz

Krauklim? Kas var zināt... ar to Juri...

— Pirmo reizi skroderis atklāti izteica sievai

savas bažas.

— Ko es zinu. Ja gribi — ej. Var-

būt vēl uzgaidīt? Kaut kur izbraucis un ne-

var atnākt ?

— Nē, man tā nemierīgi. Aiziešu. Kas

man — esmu godīgs amatnieks un sveša ne-

vēlos. Es nevienam neprasu to, kas man ne-

pienākas !

Kraukļu mājām Zoslēns tuvojās ar ma-

nāmu nemieru. Brīžiem uzmācas domas, ka

jāiet vien atpakaļ, jo Juris tomēr atnāks un

naudu atnesīs bez prasīšanas.

No šķūņa nāca saimnieks. leraudzījis
Kraukli, Zoslēns steidzās pretim, lai tikai

nevajadzētu iet istabā, kur visi varētu dzir-

dēt viņa atnākšanas iemeslu.

— Labdien, Zoslēn, Kā Mājas? — jau iz-

tālēm ierunājās Krauklis un apmierināts
smaidīja.

—- Labdien, saimniek, labdien. Kā lai

klātos godīgam amatniekam — strādā, pelni
maizīti un beigas.

Abi sasita plaukstas. Zoslēns aizkūpināja
pīpi un nepacietībā uzsāka sarunu.

— Kā ar darbiem? Kā sviežas Jurim?

«— pārāk steidzīgi izspruka aizturētais jau-
tājums.

— Darbi veicas labu Tīrumi tikpat kā

tukši. Drīzi sāksim cukurbietes. Bet kā

tev? Vai varēsi man ziemai pašūdināt ka-

žoku? — Krauklis it kā nedzirdēja valodu

par Juri.

— Kādēļ nē ? Atvediet — pašūšu kažoku

kā pienākas., Bet kā tad dzīvo mans draugs
Juris? — vēlreiz iejautājās Zoslēns un pē-
toši uzlūkoja Kraukli.

— Juris? Kas viņu zina, kā klājas šim

puisim. Lāga zēns, tikai nesaprotu, kas vi-

ņam bija noticis — palika tāds kā lepns...

—- Kā tad, kā tad! īsts kungs! Arī uz-

valku uzšuva no īsta nagļu bukstiņa. Bet kā

cilvēks viņš nav ļauns.
— Tu viņam uzšuvi uzvalku? — dedzīgi

ievaicājās Krauklis. — Vai samaksāja par

darbu?

,

— Rau, tādēļ jau ari ierados. Solijās at-

nākt tā kā vakar, bet vēl nav rādījies, — Zos-

lēns satraukts sūdzēja savas bēdas.

— Ak tā? Tad gan tev vajadzēs ilgi gai-

dīt Juris prom!
— Kā, prom? Vai kur aizbraucis?!

— Pārbrauca no Jelgavas saīdzis, errīgs.

Vispirms saķildojās ar saimnieci, tad sāka

lekt arī man acīs. Bet tu jau zini, ka es ne-

mīlu, ja man nepaklausa. Ja es maksāju.

tad ari paklausi manām pavēlēm un strādā,
ko heku. Trešdienas rītā samaksāju, un
Juris aizgāja. Labs strādnieks bija, žēl man

viņa...

Zoslēna rokās pīpe trīcēja pavisam uz-
krītoši. Mutē sakāpa tāds kā rūgtums.

Neesmu nekāds bagātnieks, lai viņam
dāvinātu 35 latus! Būs jāmeklē rokā!

• r~i
Sa*)

,

rot*,ns
- Airej uz pagastu un uz-

zini, kur Juris aizbraucis, — Krauklis gudri
pamācīja.

Ejot mājup, Zoslēns jau gudroja, kā viņš
panāks Juri un atprasīs pienākošos naudu,
ftlnlgi necerēti viņā sabangojis dusmas.
Mani piekrāpt! Godīgu amatnieku! Nē, nē,
puisīt! — viņš širdijās un, pārnācis mājās!
brītiņu nerunāja pat ar sievu.

— Na, ko saka Juris? Vai samaksāja?
— viņa bikli iejautājās.

— Samaksāja! — Zoslēns it kā mēdijās
pats par sevi. — Juris prom, bet es vēl viņu
panākšu. Pagastā man pateiks, kur meklēt
šo putnu, tā teica pats Krauklis!

— Tad viņš
sirdīgi rija pīpes dūmus un apjāva tieši ista-
bas vidū.

Nākamajā dieni Zoslēns aizgāja uz pa-
gastnamu un atgriezās tikai novakarā. Vēl
dusmīgāks, jo arī tur neviens nezināja pa-
teikt, kur tagad dzīvo Juris. Savādi, pat pa-
gasta sekretārs Vēpliņš to nezināja!

Pēc dažām dienām Zoslēns atkal gāja uz

pagastnamu. Tagad viņš atgriezās mazliet
iereibis un priecīgs. Jura pēdas bija uz-

ietas.

— Zini, Juris dzīvo Zaļeniekos. Tagad
viņš man rokā!

— Diezin, vai tev maz vērts dzīties viņam
nopakaļ. Lai dzīvo, ja pašam nav kauna.

Redzi, ari darbs jau radies: divi uzvalki un

Krauklim kažoks jāpašuj vēl pirms sala. La-

bāk sēdies pie mašīnas un sāc tarkšķināt, —

kartupeļus mizodama, ierunājās sieva.

—Tu mani nemāci! Neesmu nekāds pui-
ka, bet godīgs amatnieks. Es sveša neprasu,
bet to, kas man pienākas! Es to puisi vēl

panākšul
Otrā rītā Zoslēns no kaimiņa Dzērviša

aizņēmās velosipēdu un devās ceļā. Tieši uz

Zaļeniekiem. Vakarā sieva nesagaidija aavu

uzņēmīgo Jāni. Nesagaidija ari nakti. Ti-

kai nākamās dienas pēcpusdienā viņā pār-
nāca. Jā. pārnāca, kaut gan prom bija de-

vies braukšus. Dzērvīša velosipēdu nesa uz

pleca. Mazliet nokaunējies un norūpējies,
viņš gurdi virknēja vārdus:

— Misējās... pats nesaprotu, kā tas

gadijās... Bet nav jau nekas liels — pār-
lūza rāmis.' Rīt aizvedīšu pie kalēja — sala-

bosim. — Kopā ar vārdiem no skrodera mu-

tes plūda paģiru smaka.

Sieva nekliedza, nelamājās. Tikai pasnie-
dzot ēdamo, nikni palūkojās vīrā un izmeta:

— Tā jau es domāju: vairāk izdosi, nekā

saņemsi. Cik nemaksās velosipēda salabo-

šana? Ko teiks Dzērvītis? Nekrietnelis,
smirdi kā sesks

...

Bridi skroderis dusmās uzlūkoja sievu, to-

mēr nomierinājās.

— Neveicas
...

Ar Dzērvīti izlīgšu. Jā,

ari Juri nesatiku. Zaļeniekos nodzīvojis tikai

dažas dienas, tad aizgājis uz Glūdu pie Krēs-

liņa. Tur strādāšot, jo Krēsliņam jārok

grāvji, darbs paredzēts ilgākam laikam. Būs

jāaizbrauc un... — bet sieva vairs neklau-

sijās: skaļi nospļāvās un izgāja.

Pagāja nedēļa. Skroderis atkal sāka

posties braucienam, lai uzmeklētu pazudušo

parādnieku. Ari tagad Zoslēns neklausijās

Bievas pārmetumos, aizmirsa brīdi, kad Dzēr-

vītim par salauzto velosipēdu bija jāsamaksā
20 latu. Tagad viņš bija uzmanīgāks: otr-

dienas rītā iesēdās vilcienā un aizbrauca v»

Jelgavu, lai no turienes straujā pagriezienā

mestos uz Glūdas pusi.

Kritušo revolucionāru nakts parāde

JĀNIS GROTS

'T'le nāk no pasaules malām,
Skan saucēja taurē tāls vaids,

Tie nāk no klintī» un salām,
Ln aitām, kur metis tos naids.

Tie nāk no ūdeņu dzelmēm.
No muklājiem, purviem, kur stieg.
No dienvidus karstajām svelmēm.'
No zieme|iem, mūžam kur snieg.

Nāk rinj caur dūmiem un sārtiem.
No vakariem, liesmo kur riets,
i. aur ritu rasotiem vārtiem,
Kur pēdējais gājiens bij* ieta.

Tie sabrūk kā lavīnas lejās «
No zvaigznēm, kas pusnakti dzirkst.
No kārniem, kas mākoņos slejas,
No ielejām, miglā kas mirkst.

Nāk viņi no milzīgām stepēm,
l

n aizjūras kopā tie sauc,
Pār mūžības tiltiem un trepēm,
Caur taigām, kur viesuļi kauc.

I n dodas tie Baikalam pāri.
Un dzird vēL ka dziesmu vēji dzied.
Par jūru, kā draugu, un āri,
Aiz sniegiem un tumsa* ka« zied.

Tad gaida tie mirka) — kad būs tā,
šī parāde, kas te gan sveiks?
Ir risi mūžības gūstā, —

Kas pirmo vārda gan teiks?

Vai būs tas, kas kritis pie Oriaaa,
Vai Nemana* krastos kaa rakts?

Vai, pāri tās pārpeldot visas.
Ko panāca lode uu nakts?

Jeb cits kāds, ka* dirridsmi rētas,
lr aizgājis ūdeņiem lidz,
Ne dzīves, no dzimtenes sētas,
Kur jūras un bezdiben* stīdz?

Jeb tāds, kas Donavas krācēs
lr atradis mājas un dus,
Bet citus modināt mācēs,
Zem smiltīm, kas tuknešos klus?

■ —

Vai Spartaku gaidi* no Romas,
No Daugavas kādu, kas «rimst?
Vai Stepana Razina domas,
Ik dziesmā Uz Volgas ka* dzimst?

Tie raugās apkārt bez misas.
Bet kārtojas rindās ikviens,
Skan pavēles mēmas un zinas.
Un nodreb zem kājām tiem pliens.

Tie raugās nz tāluma pusi.
Un liesmainiem karogiem mij, —

Kā vakars, tik drizi un klusi,
Sirm» komūnas ģenerāls jāj.

Mirdz zvaigznēs tam piere un pieši.
Un krūiig tam zobeni Šķe|, —

Ik vienā tas neraagaa cieši.
Un zirgu viņš aulēkšos rej.

Un nolaiž zirgs galvu un sprsusie,
Ua semē kāpj ģenerāls pats.
Tas sveic te ik dresē, ik trauslo,
Un sveicienu atņem ik skata

Zirsj» purina vējainās krēpes,
Bet ģenerāls stāv vēl en stāv.

Kā sniegos zibošas slēpes
Dziest zvaigznes ua mēness blav.

Kā mirāžā pagātne cejas.
Un joņo liesmas, un spējš.
Caur tumsu, kas zibeņos šķeļas,
Ne nākotnes atpūš silts vējš.

Utt pieņēmis parādi vēlo.
Ikviens lai nojanš ua redz.
Ka dzīva vēl nākotne kvēle,
Us zirga drīz ģenerālo lec

Tad sakustas rindas pēc kārtas.
Un kolonnas vi|ņo un jūk.
Kā asinis aizplūst tis sārtas.
Un projām tik dodas un brūk.

Tie aiziet uz rītdienas Pusi
Un ceļu ar dzīvība klāj.
Ua priekšā, kā vakars tik klusi,
Sirms komūnas ģenerāls jāj.

Jānis Grots.

«STĀSTI UN ROMĀNI" Nr. 544 3

(Pārnesums 18. lappusē.)



Bada streiks

C. MARIONA

Jau
kopš trim dienām „politiskie

H pieteikusi

bada streiku. Cietuma uzraugi atnes traukus

ar ēdienu un aiznes tos atpakaļ neskartus. Un viņi

ziņo savai priekšniecībai vienu un to pašu:

— Pat nepieskārās...

— Ko tad streikotāji saka? — jautā priekš-
niecība.

— Visi prasa atbrīvot Zorjāni.

*

Ritā, pusdienā un vakarā atkārtojas tas pats:

— Atbrīvot Zorjāni!

Zorjānis — piecpadsmit gadu vecs ģimnāzists,

diloņsirdzīgs, izmeklēšanā sadauzīts pipkām, guļ

starp dzīvību un nāvi. lekaisušām, drudžainām acīm

viņš lūkojas logā. Tur, caur dzelzs spraišļiem un

koka slēģiem, redzama šaura strēmelīte debess.

Pie mātes! Savas mātes!...

Bezgalīgās skumjas pastiprina murgi, rada halu-

cinācijas. Šķiet, it kā visapkārt izplatītos pirmo

vijolīšu smarša. Vesels lauks vijolīšu... Un māte

liegi uzliek viņam uz pieres savas rokas... Māte...

Viņš atjēdzas īstenībā — atkal cietums, cieta

lāviņa, drūmā kamera.

— Atbrīvot Zorjāni!... — grūti slimā zēna biedri

nemitīgi prasa.
*

Vakars. Vājie augumi saļimst savās guļas

�ietās.

Veselas trīs dienas viņu mutes nav jutušas ne

gabaliņu maizes, ne piliena ūdens. Visu acīs kvēl

drūmas uguntiņas. Slāpēs izkaltušās rīkles ar lie-

lām grūtībām rij siekalas. Bet arī siekalu jau sāk

trūkt. Galvā sitas asinis un modina mežonīgas,

vētrainas domas. Viens sēd nekustīgi, atbalstijies

pie sienas, galvu atspiedis rokās; otrs staigā no

viena kakta līdz otram, izplūzdams drudžainos

smieklos; trešais izmisis raud; ceturtais, uz pirkst-

galiem pacēlies pie kameras loga, kāri mēģina uz-

tvert vakara vēsmiņu uz savas degošās galvas.

Uzraugi lēnām atbīda kameru durvju bultas un

ienes vakariņas. *~

— Prom! Prom! Prom! — tajā pat mirklī at-

skan simtbalsīgs kliedziens.

— Bet, kungi, atļaujiet...

— Prom! Prom!...

leslodzītie aizver plakstiņus, aizspiež degunu,

lai nejustu ēdienu smaršu. Viens no viņiem niknu

dusmu uzplūdumā satver uzraugu pie apkakles,

otrs ieslodzītais uzbrūk ar dūrēm.

Uzraugi izbailēs steidzas pazust.

— Atbrīvot Zorjāni! Atbrīvot Zorjāni!... —

dārd viss cietums.

*

Nakts. Klusa, drūma cietuma nakts.

Daži ieslodzītie guļ, daži svaidās nomācošā, sa-

raustītā snaudā. Tumsā lido apslāpēti vaidi un

nopūtas.

Rīts mazliet atsvaidzina visus. Satrauktie strei-

kotāji kliedz, sarunājas savā starpā.

— Izturēsim līdz galam! — sīkstākie uzmudina

vārgākos.

Bet pusdienas laikā, kad tveice pastiprinās, visi

atkal nogurumā sabrūk uz savām lāviņām. Viņi

guļ nekustīgi, kā liestes, un smagi elpo.

*

Pienāk vakars, pilns māņu tēlu. Caur tumsu

dreb murgainu redzējumu klusie spārni. Sie redzē-

jumi apvijas augumiem, līdzīgi čūskai, kas žņaudz

savu laupījumu. Pirksti, glumi kā sikspārņa plē-

vīte, aizskar sviedriem norasojušas pieres. Skiet, it

kā skanētu kādas nezināmas balsis.

Atkal cietuma uzraugi atnes un aiznes neaiz-

skarto ēdienu. Un atkal skan vienbalsīgs, uzstā-

jīgs kliedziens:

— Atbrīvot Zorjāni!

Dzelteni, noliesējuši stāvi degošam acīm grīļo*

Jas šurp turp. līdzīgi vājprātīgajiem. Visu nervu

savilkti kā stigas un nepanes ne mazāko troksnīti

no ārienes.

Mušas slkoņa dara nelaimīgos gandrīz trakus.

Viņi dauza savas galvas pret sienu, šņukst. Bet

vismazākais iemesls izsauc mežonīgu vaidu:

— Atbrīvot Zorjāni!...

Sakaltušās, badā drebošas lūpas spējīgas atkār*

tot tikai divus vārdus, šie vārdi ir visu ieslodzīto

himna, visu lūgšana, pārcilvēclgo moku kliedziens.

Ar sāpēm, izmisumu un trakumu skan rītā, pus-

dienā un vakarā:

— Atbrīvot Zorjāni!...

�

Pie ieslodzītajiem ienāk cietuma priekšnieks —

dzīvības un nāves valdnieks.

— Kungi, atjēdzaties... Es taču nevaru" bex

tiesas...

— Atbrīvot Zorjāni!

— Nu, labi, es lietu izmeklēšu, un ja būs ie-

spējams..,

— Atbrīvot Zorjāni! Atbrīvot Zorjāni! — gaudo

viss cietums tā, ka dreb sienas.

Cietuma priekšnieku biedē iekaisušās acis, naidu

dvašojošās lūpas, izsalkušie, satracinātie cilvēki,

*

Un priekšnieks steidzīgi atkāpjas.

leslodzītie ir tuvu nāvei — nespēj vairs pakus-
tināt ne pirkstu. Mechaniski viņi lūkojas grīdā,

atdevušies eavam liktenim. Ja jāiet bojā, tad mēs

arī iesim bojā.

Neparastais klusums liek uzraugiem ausīties.

— Vai tiešam viņi jau...

Caur durvju lodziņu uzraugi ieskatās kamerā,

piesardzīgi turot roku uz durvju bultas.

— Kungi...

— Atbrīvot Zorjāni! — dzirdama vāja, raudām

līdzīga nopūta.

i— Cietuma priekšnieks ar goda vārdu apsola...

— Atbrīvot Zorjāni!

— ...Apsolu, ka Zorjānis tiks atbrīvots.

— Lai viņu parāda mums! Mēs gribam redzēt

viņu izejam no cietuma!

Uzraugi brīžiem pazūd, brīžiem atkal ielūkojas
kamerā, rotaļājoties ar ieslodzītajiem kā kaķi ar

pelēm.

Sāpju plosītās krūtis izgrūž aizkustinošu vaidu,
mirstošo locekļu pēdējo apsūdzību:

— Atbrīvot Zorjāni!..,

— Bet, kungi, — noslēpumaini čukst viens no

uzraugiem, — mēs nevaram parādīt jums Zorjāni...

Zorjānis vakar... nomira.

Neuzvaramās Sarkanās armijas varenības

undrosmes nemirstīgā dokumenta
—

lielfil-

mas „Mannerheima līnija" radītāji kino ope-

ratori Ješurins (pa kreisi) un Kogans frontē.

"Krieviete M. P. Petruņenko, ka, savā kol-

hozā panākusi bagātīgāko kaņepju ražu. čaklā

savas zemes kopēja piedalijusies ari Lauk-

saimniecības izstādē 1939. un 1940. gadā. sa-

ņemot Lielo sidraba medaļu.
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Par mieru, par maini/ par tautas brīvību
cīnās

Latvijas darba tautas bloks

Balsosim par to Saeimas vēlēšanās S. g. 14. un 15. jūlijā!



Darba zemnieKi,

celiet ražas

īsti brīvajā Latvijā!

Sievietessirds

P. ROMANOVA stasts

\7isu internātu bija uztraukuši negaidīta kata-

strofa: viens no studentiem, Nikolajs Mala-

chovs, bija izdarijis pašnāvību.

Viņu atrada vietējās komitejas mazajā istabiņā
jau mirušu, ar lodes brūci deniņos. Izmeklēšanas

komisija aplūkoja telpu, iztaujāja, kādā stāvokli lī-

ķis atrasts pēc katastrofas; kas pirmais atradis to.

Uz jautājumu, kāda bijusi nelaiķa morāliskā
seja, visi studenti gandrīz vienbalsīgi liecināja, k»
tas atstājis nenosvēru, ļoti nepatīkama cilvēka ie-
spaidu, sevišķi ķildās. Visbiežāk viņš bija izturē-

jies pret citiem ļauni, daudz dzēris, naktīs vēlu nā-
cis mājās, pret biedriem bijis rupjš. Tomēr reizē»
viņu piemeklējuši centības laikmeti; tad viņš nekur
neizgājis, no rīta līdz naktij sēdējis pie grāmatām,
stundām no vietas staigājis turp šurp pa tukšs

gaiteni, kļuvis miermīlīgs, kaut vairijies no cil-

vēkiem.
,

Kad jautājums skāra viņa attiecības ar sievie-

tēm, jaunieši mazliet samulsa un atbildēja, ka šajās
lietās nav bijis nekā laba. Uz sievietēm un savām

biedrēm - meitenēm viņš lūkojies kā vi līdzekli
laika pakavēšanai; ka viņam bijis daudz acumir-

klīgu sakaru, tik īsu, ka tos pat nevarot saukt par
sakariem. Sajā ziņā viņš brīžiem izcēlies pat ar

kaut kādu bezmērķa, izaicinošu cinismu.

Pēc vispārējiem novērojumiem, viņš bijis stipri

aizrāvies no kursa biedrenes Soņas Golubevas, kaut

— acīm redzot, patmīlas dēļ — nekad nav runājis

ar viņu par to, pat izturējies pret viņu tikpat rupji
kā pret citiem. Turpretim viņa bijusi pret viņu

pilnīgi vienaldzīga un neieredzējusi to viņa bezkau-

nību dēļ. Un kad viņš, slēpjot savas īstās jūtas,
mēģinājis mākslotā nevērībā uzaicināt Soņu uz sa-

tikšanos, viņa izlikusies piekrītam, bet vēlāk, kad

Mulachovs gaidījis norunātajā vietā, meitene, dažu

zēnu pavadībā, tīšām gājusi garām un liekuļotā iz-

brīnā jautājusi: kādēļ viņš šeit salstot?

Tā bija līgsma, dzīva rakstura meitene, viegl-

prātīga, pat mazliet nežēlīga. Viņa nebija spējīga

cieši pieķerties kādam cilvēkam vai pat iemīlēt to.

Sevišķi mīlu viņa pilnīgi noliedza kā zināmu no-

vecojušos aizspriedumu.
Izmeklēšanas tiesnesis lika atvest Soņu.

Viņa vēl nekā nezināja par notikušo. Un vi-

siem atmiņā iespiedās mirklis, kad viņa, modernā

frizūrā sakārtotiem matiem, turot rokas adītās ja-

kas kabatās, iegāja vietējās komitejas mazajā ista-

biņā, kur gulēja mironis.

Mulsu, biklu skatienu viņa uzlūkoja izmeklēša-

nas tiesnesi, milicijas ierēdņus un savus biedrus,

kas klusēdami vēroja viņu.

Tad viņa pēkšņi nodrebēja. Bija ieraudzijusi

mironi, kas cauršautiem deniņiem gulēja uz grīdas.

Soņa iekliedzās, sagrīļojās un pacēla roku pie mu-

tes. Tad pārvilka plaukstu pār seju un ātri no-

slīga līdzās mironim ceļos. Cieši iekodusi zobos

rādītāju pirkstu, viņa it kā pilnīgi pārakmeņoju-

sies, brīdi lūkojās miroņa sejā, nespēdama novērst

skatienu no mazā, melnā caurumiņa tā deniņos.

Kad sāka nopratināt, viņa ilgi nevarēja saprast,

ko no tās grib. Viņai nervozi drebēja apakšlūpa,

ko tā nevarīgā kustībā pat saturēja ar roku.

Bet pati viņa pie tam uzlūkoja klātesošos tik

nožēlojamu un izbiedētu skatienu, ka visi jutās ne-

veikli, un ikviens, pie kā apstājās viņas skatiens,

neviļus novērsās, kā novēršas no nāvei nolemtā,

kas jau stāv kapa malā un kuram nekā vairs nevar

palīdzēt.
Tad, mazliet saņēmusies, viņa sacija, ka uz-

skatot sevi par biedra nāves cēloni, jo savā viegl-

prātībā esot izturējusies pret to nevērīgi un brī-

žiem pat cietsirdīgi.

Kopi Nikolaja Malachova nāves meitenes rak-

stura un visā iekšējā būtībā notika spēja pārmaiņa.
Viņa kļuva klusa, sevī noslēgusies, visbiežāk pa-

staigājās augšstāva gaiteni.

Ja kāds tuvojās viņai un kaut ko jautāja, Soņa

bridi uzlūkoja jautātāju neatbildēdama, it kā viņai

būtu vajadzīgs zināms laiks, lai atrautos no savām

domām.

Viņa savāca visu, kas bija palicis pēc Nikolaja
Malachova — tā burtnīcas, viņai rakstītās vēstules,

un rūpīgi glabāja tās.

Ar katru dienu ciešāk viņa ieslēdzās savā atmi-

ņu lokā par nelaiķi. Viņa pilnīgi aizgāja no ko-

pējās dzīves. Likās, it kā viņa ar sevišķu neatlai-

dību, pat zināmu baudu koncentrētu savas domas

pie cilvēka, kas bija devies nāvē mīlā pret viņu.

Domas par savu vainu, sava nozieguma apziņa

kļuva it kā viņas dzīves vienīgais saturs.

Ja sākumā visi bija noskaņoti noraidoši pret

viņu viņas vainas dēl, tad tagad jau nožēloja viņu

un uztraucās viņas dēļ.

Bieži Soņa ieradās kapsētā, ilgi sēdēja zem

plaukstošiem bērziem un vēroja tauriņus, kas lidi-

nājās virs kapu kopām. Daudzi garāmgājēji ap-

stājās un nolūkojās skumju sagrauztajā meitenē,

kas sēdēja pie svaigās kopiņas. Un ikviens jutās

aizkustināts, redzot tik stipru mīlu, ko nespēj iznī-

cināt pat nāve.

Un tiešām, tā taču ir vienīgā patiesi nesavtīgā

mīla, jo — kas gan var būt pašaizliedzīgāks par

mīlu pret mirušu cilvēku?

«Kādēļ tas tevi tik dziļi ietekmējis?" kādā die-

nā viņai jautāja draudzene, kurai tā senāk bija pie-

ķērusies.

„Es pati nezinu," Soņa atbildēja, burzīdama

pirkstos kabatas lakatiņu un lūkodamās sienā sau-

sām, kaistošām acīm.

..Viņš taču bija ļauns, netīkams un nenozīmīgs

cilvēks," draudzene turpināja. .Kamēr bija dzīvs,

ar! tu neieredzēji viņu." "W

„Lai. Tikai tagad, kad viņa vairs nav, es visi
spēki izjūtu pret viņu to, ko nejutu, viņam dzīvam

esot. Un tas, ka viņi bijis (auns, nav nekas, salī-

dsinot ar to, ka viņš.- Ak, kaut viņi TČl būtu
dzīvs!"

Sāds noskaņojums jau kļuva neapšaubāmi bīs-
tams meitenes dvēseles līdzsvaram. Savas vainas
apziņa acīm redzami posti ja Soņas veselību.

Bet mēnesi pēc Nikolaja Malachova nāve* no-
tika tas, ko neviens nebija gaidijis, un vismazāk
pati Soņa.

3.

Kāds no biedriem saņēma vēstuli no nelaiķa tu-
vāki drauga, un šai vēstulei bija pievienoto Niko-
laja Malachova pirms nāves rakstīta vēstule, kurā
tos ziņoja par savu ciešo apņemšanos izdarīt paš-
nāvību. Viņi rakstija, ka pats nesaprotot, kas no-

tiekot viņi: nejūtot ciesu pamatu dzīvē un nezinot,
kurp vērst savu enerģiju. Rakstija par savu viju-

mu, satricinātiem nerviem, nespēju cīnīties pret
lielpilsētas dzīves kirdinijumiem, kas apreibinājuši
un samulsinājuši tā pritu pēc pieticīgas dzīves lau-
ku klusumi. Un tādēļ viņi bezspēcīga naida un iz-

misuma ietekmē dzerot un izšķiežot savus spēkus
nejēdzīgas izpriecas.

Vēstules noslēgumi bija teikts, ka viņi esot no-

lēmis izbeigt šo nejēdzīgo dzīvi un ka ii apņē-
mība esot vienīgais, kas vēl sniedzot tam tinamu

mierinājumu.

Tāds vēstules saturs visiem bija pilnīgs pār-
steigums.

„Izrādas, Soņa nebūt nav vainīgat Par viņu
šeit taču nav ne vārda!" viens no studentiem ie-

saucās.

Tiešām, Soņa nebija minēto nevieni vārdā. Bija

skaidrs, ka viņa uz Malachova liktenīgo lēmumu

nav atstājusi ne vismazāko iespaidu.

„Aizskrejiet pēc viņas."

Kad Soņa parādījās gaitenī, visi cits caur citu

sauca:

„NTrr nāc ātrāk? Tev visi grēki atlaisti! Mēs

pašreiz lasām Nikolaja vēstuli, ko viņš rakstījis īsi

pirms nāves!"

Soņas acis iepletās, bālajos vaigos ieSalca tumšs

sārtums,

*Kur... kur?... Kas?..."

Rokas viņai trīcēja, acis kiri meklēja vēstuli.

„Nu, lūk... vēstule pilnīgi nenozīmīga, nekā ne-

izteicoša. Bet tas nav svarīgi. Galvenais tikai tas,
ka viņš nav nošāvies tevis dēl, bet gan pavisam
citu cēloņu mudināts."

Meitenes pietvīkošā seja pēkšņi kļuva miroņ-

bila.

„Ki — ne manis dēļ?..."

„Nu, tā, gluži vienkārši: par tevi Šeit nav ne

vārda."

Soņa satvēra vēstuli un, atlocijusi to, slimīgi sa-

sprindzinatībā sāka nevis lasīt, bet kaut ko meklēt

rindiņās. Tad, saloci jusi vēstuli, atdeva to atpakaļ

un, ne vārda neteikusi, izgāja no istabas.

„Kas viņai notika?" visi jautāja, neizpratni uz-

lūkodami cits citu.

Neviens neprata atbildēt.

Soņa uzkāpa augšstāvā, meiteņu guļamistabā,

un izņēma kaut ko no sava matrača apakšas. Tie

bija papīri, palikuši pēc Nikolaja nāves.

Sājā mirklī istabā ienāca viņas draudzene, kuru

bija uztraukuši Soņas dīvainā izturēšanās. Soņa

ātri noslēpa papīrus zem blūzes.

„Kā es priecājos tevis dēļ!" draudzene sacija,

izlikdamās neievērojam Soņas satraukumu un cen-

šoties novērst tās domas no mirušā. „Mēs visi prie-

cājamies, ka tos nav noticis tavas vainas dēl "

Soņa noklausijās viņas vārdos ar pārakmeņoju-

šos sejas izteiksmi un stingru skatienu, truli vērs-

damas logā.

Draudzene vēl bridi parunājās, tad izgāja, lai

Jautu viņai vienatnē nomierināties.

Soņa izņēma papīra žūksni, lēnām, nikni sa-.

kniebtām lūpām, saplēsa to un izmeta pa logu, kā

izmet lietu, ko nekad vairs negrib atcerēties. Tad

iekrita uz sejas savā gultā un aka nevaidami elsot.

Viņas pleci raustījās nevarīgās sāpēs...

Tulk. R*.
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Viss kas dīvains pasaulē

Cik tālu dzirdamo lielga-
balu dunoņa?

*

Vēl nesen, kad norisinājās milzīgās

kaujas Flandrijā, šo kauju troksnis

Csot dzirdēts pat Londonā, 200—250

km attālumā no kara laukiem.

Arī pasaules kara laikos novērotas

līdzīgas parādības. Piemēram, pie
Vcrdenas notikušās artilērijas div-

kaujas dārdoņa bija dzirdama tālu

aiz Reinas — Vestfalē un pat Teito-

burgas meža augstienē, pie kam dzir-

damība bija lielāka, kad pūta rietumu

•vējš. Toreiz vēl šaubījās, vai dzir-

jK't*. dārdoņu tiešām radijusi artilc-

pērkons.
t

ymētr\c sāka risināt jautājumu, kā

izsfttdvojama dzirdamība- uz tik lie-
Tika pētīta skaņas

i2plausnnas jH
-

c sprādziena, un sa-

karā 'a'r to pieminēja lielo nozīmi,

piešķirama augstākiem, gaisa

.slāņiem^
Pēdējos sīkajos pētijumos patērēja

6100 kg sprāgstvielu, lai radītu se-

višķi spēcīgus vi|pus.

Apskatīsim šo pētijumu rezultātus.

Ir noskaidrots, ka spēcīgs gaisa
vilnis var satricināt gaisu 50—60

kilometru attālumā no sprādziena vie-

tas, pie kam liela nozīme ir vēja vir-

zienam. Bet visai dīvains ir tas ap-

stāklis, ka sprādziena vietu zināmā

attālumā apjož lokveidīga josla, kurā

sprādziens nav dzirdams un kas tā-

dēļ nosaukta par «klusuma zonu".

Ārpus Šī «klusuma zonas" sākas

cita dzirdamības josla, ja sprādziens
biji* pieliekami spēcīgs.

Minētās joslas un «klusuma zonas"

robežas lielā mērā atkarīgas no gada
laikiem: ziemā robeža atrodas apmē-

ram 110 km attālumā no skaņas avo-

ta, bet vasarā — ap 190 km.

Sakarā ar to zinātnieki runā par
«nenormālu" skaņu, kas sniedzas

pāri šai robežai. Kaujas troksnis

Francijā, ko noklausījās londonieši,
ir izskaidrojama ar šo parādību.

Autrstāk minēiām, ka skaņas izpla-
tīšanās ir atkarība no gaisa augstā-
kiem slāņiem. Tas jāsaprot tā, ka

skaņas vilni paceļas zināmā augstu-
mā un zem zināmā leņķa atkal nāk

zemē, pārlecot «klusuma zonu".

Skanas vilnu ātnims ļauj secināt,
ka šā .sknnn tflt* augstums ir

k>Vw»r"

Klimata ietekme uz

cilvēku

Kā zināms, cilvēks ir spējīgs pa-
ciest ļoti dažādas temperatūras. Viņš
dzīvo zemes lodes visaukstākās un

arī vissiltākās vietās.

Jakohobadē, Indijā, cilvēks jūnijā
nn jūiijā izcieš karstumu, kas kaulus

«padaia mīkstus"; tur caurmēra tem-

peratūra ir līdz 4-50* C.

Turpretim Verchojanskā, Sibīrijā,
temperatūra nokrītas līdz —60" C.

Aplūkojot klimata ietekmi uz cil-

vēku, mēs redzam, ka tiesu reakciju
nav daudz: apsaldēti locekļi, saules

dūrieni U. c.

Toties netiešu iespaida ir vairāk,
un tie bīstamāki, jo bieži parādās ti-

kai pēc gadiem un nereti ir paliekoši.
Varētu minēt vēl citus klimata ie-

sna'dus, kurus arī nevar saukt par

tiešiem: auksti klimatā cilvēki bieži

slimo ar plaušām, bet silti — ar

gremošanas orgānu slimībām. Mitrs
klimats veicina reimatismu un diloni.

Katra dzīva radījuma organisms
cenšas piemēroties dzīves apstākļu
mainām. Daudzos gadījumos tas nav

iesnēiams, jo organisms nespēj sekot
lielām un krasām pārmainām.

Tā, piemēram, ir noskaidrots, ka
Nufaundlendas suņi nepacieš Indijas
klimatu un drīzi nobeidza?. Arī ledus-

' lāHs sKkti panes tropisko \Hmatu, ja
•nkārtn*» nav māksnVi piemērota vi-

ņa agrākai dzīves vietai.

Svarīgākā pārmaina, kas notiek cil-
vēka organismā sakarā ar klimata

mainu, ir f»*in«* «nfediena vai
krišana, iī pārmaiņa se*išķi jutai»#

tad, ja uzturs nav piemērots jauna-

jiem apstākļiem. Gandrīz visiem, kas

pēc dzīves Eiropā apmetas Ķīnā, jū-
tami krīt asins spiediens, turpretim
ķīniešiem, kas apmetas Eiropā, asins

spiediens kļūst lielāks. Līdzi ar to

rodas arī pārmaiņas ēstgribā.

Mēs zinām, ka tropu iedzīvotāji lie-

to stipri piparotus, vircotus ēdienus,
kas prasa intensīvāku kuņģa darbību.

Intensīva kuņģa darbība vajadzīga

tādēļ, ka pie zema asins spiediena

kuņģis darbojas vājāk.
Vēl viena zīmīga parādība: cilvēks,

kurš no Eiropas pārceļas uz tropiem,
drīzi vien jūt, ka viņam negaršo vairs

gaļas ēdieni. Arī šī parādība ir sa-

karā ar asins spiediena mazināšanos

un vājāku kuņģa darbību.

Ir vērojams, ka temperatūras mai-

ņa ietekmē arī cilvēka enerģiju. Tem-

peratūrai ceļoties enerģija pieņemas,
bet pēc zināma laika, pēc zināmas pa-

kāpes sasniegšanas tā atslābst, dod

vietu pagurumam. Var sacīt, ka, cil-
vēkam ierodoties tropos, viss orga-

nisms sāk darboties ientensivāk, rosī-

gāk, be£ drīzi vien atslābst, un tad
vērojams pretējais.

m

Tropiskais klimats vai klimata mai-

ņa ietekmē sievieti jūtamāk nekā vī-

rieti. Sieviete, kas ziedošiem vaigiem
dodas uz dienvidiem, jau pēc gada
zaudē svaigumu un kļūst bāla. Vi-

ņas mati zaudē nokrāsu un spīdumu,
kļūst it kā nedzīvi. Karstuma dēļ
sviedru dziedzeri darbojas intensīvāk

un sviedri izsauc galvasādas slimības,
kas saistītas ar matu izkrišanu.

Zīmīga prāva Ķīnā
Kāds itāļu žurnālists savā laikrak-

stā stāsta par interesantu, raksturīgu
gadijumu Ķīnā. Kāds jauneklis ie-
spēris savam vectēvam ar kāju, tādēļ
flffīusies prāva, kas modinājusi lielu
interesi.

Protams, arī pie mums par mežo-
nīgu sauks to cilvēku, kas spers sa-

vam vectēvam ar kiju, bet Ķīnā tas
ir īsts riebeklis, kas pārkāpj cilvēku
un dievu likumus, jo pēdējie stingri
prasa cienību pret vecākiem. Vecāku
cienīšana un godināšana ir tūksto-
šiem gadu veca tradīcija, us kuras
balstās visu ķīniešu dzīve.

Minēto prāvu ierosināja nevis cie-
tušais, bet kāds viņa kaimiņš, kurš
nejauši uzzināja notikušo. Tiesas die-
nā uztraukts ļaužu pulks ielenca tie-
sas namu, tiesas zāle bija pilna
līdz pēdējai iespējai.

Kad ieveda apsūdzēto, pūlis pašķīra
tameeļu un apveltija nosodošam pie-
zīmēm. Divi policisti veda vainīgo
virvju galā, ar kurām bija saistīti vi-
ņa pirksti, bet trešais turēja virves
galu, kas bija aptīta ap jaunekļa
kaklu

— viņa galīgai pazemošanai.
Vectēva apvainotais — divdesmit

gadu vecais jauneklis — sakņupa uz

apsūdzēto sola un aizklāja seju. Zā-
les otrā galā stāvēja viņa vectēvs un
radi.

Publika trokšņoja, bet tiklīdz pie-
cēlās apsūdzētā aizstāvis, apklusa.
Viņš neaizstāvēja jaunekli, bet sūdzē-
jās par savu likteni, kas viņam liekot
aizstāvēt cilvēku, kurš izdarījis ne-

dzirdētu noziegumu:
—...Viņš aizskāris sava cienījamā

vectēva cienījamo, mīksto ķermeņa
daļu ar savām nejaukajām apakšējām
ķermeņa daļām... Viņš apvainojis sa-

vu vectēvu, kuru dievu un cilvēku li-
kumi liek cienīt...

Ļaudis klausījās aizstāvja runā un
izteica savu piekrišanu. Bet policisti
pievilka stingrāk jaunekli saistošās
virves, it kā viņi turētu svarīgu no-

ziedznieku.
Tad uzstājās pats vectēvs un sāka

vainot nevis mazdēlu, bet sevi. Viņā
teica, ka neesot prati? izaudzināt jau-
nekli par cilvēku, kas cienītu savus
vecākus un senčus.

Pēc tam, kad mazdēls nožēloja sa-

vu pārkāpumu, vectēvs lūdza tiesu to
nesodīt

Bet tiesnesis bija citās domPs. Rā-
dot uz vainīgo, viņi bargi sacīja:

— Jūs esat Izdarījis smagu nozie-

gumu — sitis savu tiešo priekšteci!
Jūsu nožēlošana un vectēva piedošana
nevar izpirkt jūsu vainu. Sodu jūs ar

ieslodzīšanu cietumā uz seši mēne-

šiem l

Dzirdot spriedumu, apsūdzētais pir-

mo reizi atvēra muti:

— Seši mēneši! — viņš iesaucās.
— Pus gads no mana mūža!

Bet izrādijās, ka viņš jau pavadijis
cietumā ilgāku laiku, tādēļ viņu at-

brīvoja.
Galvu nokāris, jauneklis devās pie

vectēva un tā priekšā noslīga ceļos.

Raudāja abi —■ ir cietušais, ir vainī-

gais.
Bet šī aizkustinātā aina vel neap-

mierināja dažus klātesošos. Ļaudis

prātoja, vai tiesnesis bijis pietiekami
bargs pret svētāko tradīciju pārkā-

pēju ?

Profesors Fung-Su-Čins, kurš aiz-

vedis itāli noklausīties prāvu, sprie-
dis, ka jauneklis esot viegli ticis

cauri:

— Ja viņš būtu nogalinājis savu

vectēvu, — sacijis profesors, — varē-

tu domāt, ka nelaimīgais zaudējis
prātu. Bet kājas spērienu nevar at-

taisnot.

Konservētā vēsture

Šinīs dienās kaut kur Londonā dzi-

ļos betonētos pagrabos novietoja tūk-

stošiem apa]u skārda kārbu, ko at-

veda no filmu studijām.
šis kārbas satur vēs-

turi" — filmu lentas, uz kurām uz-

ņemti svarīgākie notikumi pēdējos
40 gados.

Britanijas filmu institūts bija pir-
mā iestāde, kas sāka kārtot filma re-

portāžas archivus. Pirms kara sūk-

šanās institūts saņēma mēnesī ap 200
filmu, ko piesūtija no visām pasaules
malām.

Pirms novietošanas archivā, filmas

izšķiro un numurē. Laiku pa laikam

filmas pārkopē, jo lenta uzglabājas
teicamā stāvokli tikai ap 30 gadu,
pēc tam tā kļūst neskaidra un tik
trausla, ka to nevar ielaist aparātā.

Filmu institūta telpās bieži rīko iz-

rādes, ko var noskatīties tikai insti-

tūtam tuvu stāvošas personas un val-
dības locek]i.

Viens no filmu archiva retumiem ir
filma par karaļa Eduarda VTI kronē-
šanu Vestminsterā. Visa darbība, kas
redzama filmā, inscenēta, jo galma
ministrija neatļāva filmēt īsto kronē-
šanu.

Bit kad Anglijā sāka demonstrēt

augstai: minēto filmu, visi skatītāji
sirsnīgi rmēiās. Iemesls? Filmas re-

žisors bija izvēlējies karaļa lomai ar-

tistu, kurš augumā ir ievērojami ma-

zāks par karali, tādēļ izskatijās ļoti
komisks. Filmas ierādīšanu pārtrau-
ca, bet filmu arehivs ieguva to kā
lielu retumu.

Arī bagātība nenes laimi

Viena otra trūcīgos apstākļos dzī-
vojoša jaunava skumst tādēļ, ka ne-

spēj iegādāties jaunas kurpītes vai
kleitu.

Bet ari liela bagātība ne vienmēr
dara cilvēku laimīgu. To rāda seko-
jošs piemērs.

Pēdējā laikā pasaules presē, bet it

sevišķi Amerikā, tiek runāts par ame-

rikāņu miljonu mantinieci Gloriju
Vanderbilti. Meitenes dēl prāvojas
viņas māte un tēva māsa — mrs.

Uaitneja. Tiesa nozīmēja par meite-
nes un tās miljonu aizbildni nevis
māti, bet tantu. Bet pašu Gloriju
mēdz saukt par „mazu bagātu naba-
dzīti".

Nesen Glorija Vanderbilte nosvinē-
ja savu sešpadsmito dzimšanas dienu
un līdzi ar to iecelta jaunavas kārtā.
Bet viņu vēl arvienu sauc par ..mazo,
bagāto nabadzīti". Viņai pienākošos
mantojumu vērt? uz pieci mi1 >on>«»m

dolāru skaidrā naudā — 25—27 mil-
jonam latu.

Sī bagātā mantiniece būtu gaHs
kumoss Amerikas gangsteriem, jo

par Gloriju varētu izspiest smagu fts»
pirkšanas naudu. Tādēļ jaunava dls»
nā un naktī atrodas zem detektīva
uzraudzības un lielāko daļu no sava

laika pavada aiz slēgtām durvīm v*

pret iebrukumiem nodrošinātiem lo-

giem. Viņa nevarēja apmeklēt paras-

tu skolu, jo tur nebūtu droša put
«kidneperiem" — bērnu laupītājie».
Tādēļ par skolu pārvērta kādu pri-
vātu namu, un tur meitene mācijās
smagi bruņotu vīru apsardzībā.

Viņai neatļāva pat atvērt 16. dzim-

šanas dienā saņemtās dāvanu pakas
— to izdarija veikli lietpratēji elles
mašīnu nozarē, jo pastāvēja bažas, ka

ļaundari varētu atsūtīt pat kādu bīs-
tamu dāvanu.

Testamentā nosacīts, ka Glorijai
Vanderbiltei izsniedzams 25.000 do-

lāru gadā — tekošu izdevumu segša-
nai. Ar šo naudu rīkojas aizbildne.
Bet pati „mazā nabadzīte" pagājušā

gadā personīgi iztērēja tikai 10 do-

lāru.

Ko cilvēks lai dara ar naudu, ja vi-

ņam gandrīz pastāvīgi jāsēd aiz dro-

ši, tu mūriem?

Tikai 21 gadu vecumā Glorija va-

rēs brīvi rīkoties ar mantojumu. Bet
arī tad varēs sacīt, ka viņa ir neap-

skaužama dolāru princese, kurai vis-

pār nav bijis laimīgas bērnības, nav

bijis tās zelta brīvības un daudzo

mazo prieku, ko bauda pat visnaba-

dzīgākā meitene.

Ko jūs zinot par savu

sirdi?

Vai jūsu sirds darbojās jau pirms

jūs piedzimāt?

Ja jūsu sirds nebūtu darbojusies
jau dažas nedēļas pirms jūsu piedzim-
šanas, jūs vispāri nepiedzimtu. Ne-

piedzimušā bērna asinsriņķošana da-

žas nedēļas ir pilnīgi atkarīga no

mātes asinsriņķošanas, un bērna sirds

pukstēšana skaidri sadzirdama pirms
piedzimšanas.

Kur atrodas jūsu sirds?

Tā neatrodas ne kreisajā, nedz la-

bajā pusē, bet tuvāk pie krūšu vidus.

Vai sievietes sirds darbojas
intensīvāk kā vīrieša sirds?

Jā, sievietes sirds pukst straujāk

un ir mazāka par vīrieša sirdi. Tas

fakts, ka sievietes sirds pat pirms
piedzimšanas pukst ātrāk, ļauj noteikt

gaidāmā bērna dzimumu.

Vai fiziska piepūlēŠanās ir sirds

slimību iemesls?

Ārsti neatzīst fizisku piepūlēšanos
par sirds slimību galveno iemeslu,

kaut gan piepūlēŠanās var slimo sirdi

padarīt vēl slimāku. Uztraukumi, bē-

das, nekārtīga ēšana un dzīves veids
ir daudz izplatītāki sirds slimību cē-

loņi, kā smags fizifks darbs.

Vai sports ietekmē sirdi?

Ārstu novērojumi rāda, ka sportis-
tiem vecumdienās ir veselākas sirdis

nekā tiem. ka< jaunībā nav sportu
piekopuši. Interesants salīdzinājums:
pēc dzemdēšanas sievietes sirds pa-

plašinās tādā pat mērā, kā vīrietim,
kurš četrus gadus spēlējis futbolu.

Kas notiek ar sirdi, kad
liekamies gulēt?

Kad liekamies gultā, tad atpūšas
arī sirds, tādā mērā, cik tā vispāri
var atpūstie?.

Pat tad, ja neesat aizmidzis, sirds

pukstēšana kļūst lēnāka. Bet tiklīdz

jūs n'eeelpties sēdus vai stāvus, sirds-

darbība kļūst ātrāka, tādēļ būtu ie-

teicama lēna celšanās no gultas, jo
strauja ķermeņa stāvokļa maiņa uz-

stāda sirdij prasības, kurām tā

nav sagatavota.

Sirds noguruma pazīmes.
Sirds nogurums nekad neizpaužas

sāpju veidā. Kad sirds ir nogurusi,

nogurums jūtams visā ķermenī. Rītos

pēc pamošanās, cilvēks jūtas labi at-

pūties un svaigs, bet pa dienu pagurst
arvien vairāk. Bet nesajaucit-t no dar-
ba radušos nogurumu ar to, kurā ceļas

,,
vājas" sirds dēļ.
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JAUKĀ VASARA.

Man jāsargā Līzelote
R. URBANS

*7ētra kauca Lija lietua. Nakta bija ogļu
V melna. Sēdējām vecā Donalda namā pus

ducis pasaules klaidoņu un avantūristu, sēdējām pie
kamīna, dzērām kūpošu groku un runājām par spo-

kiem.

Villijs Kols, tālbraucēju kapteinis un vecākais

jūras vilks, kas labprāt mīlēja stāstīt, pašlaik bija
beidzis notikumu par kuģa spoku, kas priekš div-

desmit gadiem, kad viņš bijis «Auroras" otrais stūr-
manis, parādījies uz kuģa. Visbiežāk tas bija tu-

pējis masta kurvī un mīlējis biedēt matrožus, kas

rāpās mastā.

Visi ar patiku klausījāmies šo notikumu, bet ne-

viens neticēja nevienam vārdam. Savāda kārtā šis

gadījums bija dīvaini ietekmējis Fredu Mabelu. šis

parasti tik mierīgais vīrietis it kā atdzīvojās, lēja
«aiz apkakles" vienu groku pēc otra, un kad viens

no klātesošiem izstāstija notikumu par kapsētas
spoku, kas pusnaktī sēdējis uz mūra, galvu
padusē, un mājis garāmgājējiem, Mabels lūdza mūs

beidzot pārstāt muļķoties. Viņš šādiem gadījumiem
neticot, lai gan viņam pašam esot bijis jāpārdzīvo
viens no baigajiem piedzīvojumiem ar spokiem.

Pievirzījāmies viņam tuvāk, ieinteresēti kā kaz-
lēni. Pēc vairākkārtējiem lūgumiem viņš piekāpās

un iesāka:
— Savas kādreizējas studijas biju beidzis ar to,

ka neizturēju pārbaudījumus. Tas mani aizvainoja.
Devos uz Āfriku, raku dimantus. Pēc desmit ga-
diem biju sakrājis labu kapitālu. Toreiz biju trīs-

desmit gadu vecs un nolēmu atsvaidzināt un papil-
dināt savas' zināšanas. Izņemot boksu, šaušanu un

jāšanu, visas tās bija stipri izkūpējušas. Un kad
reiz zaudēju derības, apgalvodams, ka Sokrāts bijis
Marijas Terēzes otrais vīrs, nekavēdamies devos at-

pakaļ uz Eiropu. Saviem nolūkiem par vispiemēro-
tāko uzskatiju mazu pilsētiņu, kur, izņemot izglītī-
bas padomnieku, profesorus, studentus un jaunavas,

bija vēl atrodami tikai nedaudzi citi. Mācībām vē-

lējos pilnīgu mieru, un šajā apņēmībā meklēju pie-
mērotu dzīvokli. Pēc ilgākas meklēšanas tādu at-

radu pilij līdzīgā ēkā ārpus pilsētiņas. Agrākos
laikos ēka bijusi par klostera mitekli un tikai ne-

sen pārgājusi kādas dāmas īpašumā. Dāma bija
ieradusies no kādas citas pilsētas un šeit atvērusi

meiteņu pansiju. Sākumā pasākums zēla, tad divas

naktis no vietas pilī notika spiegšana un kliegšana,
un nākamā rītā visas meitenes rindā aizsoļoja uz

dzelzceļa piestātni.
Pilī ložņāja spoki. Un tā kundze palika viena

ar savu dēlu, ģimnāzistu un astoņpadsmit ga6*u vecu,

joti daiļo meitu. Veltīgi īpašniece centās pili atkal

pārdot par kaut cik piemērotu cenu. Agrākais saim-

nieka, kas ar savu dēlu mitinājās mazā mājiņā pils
tuvumā, jau gadiem ilgi bijs pelnijies ar pilg atkār-

totu pārdošanu: arvienu viņš sameklēja kādu pircēju,
kas kādu laiku vēlāk, pēc grūtām dvēseles mokām,

pārdeva pili agrākajam saimniekam. Cena, bez

šaubām, bija vismaz par piecdesmit procentēm ze-

māka. — *

Visu to uzzināju vēlāk. Dzīvoju divās istabās,
kas atradās blakām garam, gaitenim. Pretim dur-
vīm atradās kāpnes. Līdz šim ar veco, laipno dāmu
biju tikai aprunājies. Man nebija ari nekādas in-
tereses par citiem, iespējamiem iemītniekiem. Kad
reiz pārnācu vēlu un devos augšā pa kānpēm, dzir-
dēju savdabīgu klabēšanu. Uzkāpis augšā, patīkami
pārsteigts atklāju šft trokšņa iemeslu: nakts pus-
tumsā redzēju stāvam pievilcīgu jaunu dāmu, kas
raud-zijās uz gaiteņa viesu galu un klabināja zobus.
Būdams galants, jautāju viņai, ko es varētu darīt
tās labā.

Ilgi nespēja izdvest neko dtu ka tikai

Byw", „brrr". Labu iaiciņu mierinādams glāstīju
viņu. Beidzot viņa varēja izteikt: esot redzējusi
spoku, spīdīgu zaļu spoku.

Drošinātāja un aizstāvja loma man iepatikās,
un es devos norādītajā virzienā meklēt spoku. Bez
šaubām, nekas tamlīdzīgs tur nebija atrodams.

Vīrieša tuvums, pa lielākai daļai, mēdz nomie-
rināt jaunas dāmas, un tā arī šā spoka pārbiedētā
beidzot bija tik tālu, ka es varēju viņu pavadīt līdz
istabas durvīm. Pirms tam viņa bija man vēl at-

klājusi, ka to saucot Lizeloti, un viņa esot pils īpaš-
nieces meita. Ēkā spoki parādoties regulāri, un

viņa vēl neesot precējusies.
Nākamā vakarā es paliku mājās un mācijos.

Piepeši gaiteni izdzirdu soļus, kas apstājās pie ma-

nas istabas durvīm. Atcerējies jauno dāmu, atvēru
durvis un raudzijos gaiteni. Kāpņu galā stāvēja
glīta izskata jauneklis. Viņš bija izstiepis uz priek-
šu vienu kāju, lai it kā kāptu lejā, bet nekustēda-

mies bija palicis šajā stāvoklī. Ar interesi vēroju
viņu un ieraudziju, ka viņa briljantinu ieziestie mati

slējās stāvus. -

Ir pret maniem principiem jaukties svešu cil-
vēku darīšanās, tomēr šoreiz nespēju atturēties ne-

piegājis tuvāk un neparaudzijies sastingušajam jau-
neklim pār plecu.

Kāpņu pakājē tiešām tupēja spoks. Diemžēl,

tas pazuda, tikko pamanija mani. Jauneklis bija tā

pārbijies, ka iekliedzās, kad pavilku viņu pie rokas,

lai novadītu viņa domas citur. Tā man vajadzēja

viņu ievest savā istabā. Tur pieslēju viņu pie sie-

nas un iedevu konjaku.
Jauneklis izrādījās Lizeloteg brālis. Kad viņš

bija kaut cik attapies, aizvedu viņu pie pateicīgās
māsas un noraizējušās mātes. 'JUn tagad pirmo reizi

dzirdēju par oficiālo pils spoku. Mani tas diezin kā

neuztrauca, jo jau sen biju ilgojies sastapt kādu no

šiem spokiem.
Nākamo vakaru pavadīju ...Jautrā stūrīša" re-

storacijā. Drīzi vien sēdēju jaunu studentu sabie-

drībā. Biju labā omā uņ no savas puses uzstājos

ar divām mucām alus. Krietni ieskurbis, pārgāju
mājās tikai pēc pusnakts. Izdzēsu uguni un iekritu

gultā. Kad pagriezos uz otriem sāniem un pie tam

m arliet pavēru acis, istabas vidū pamanīju spīdīgu

spoku.
• Kā parasts, mans revolveris stāvēja uj naktsska-

pīsa — taustijos pēc tā. Man jāatzīstas, ka toreiz
bija tā piedzēries, ka stāvokli aptvēru pavisam mig-
laini un velti meklēju ieroci. Izmēģinājos ar neno-
teiktām skaņām: „ksss", Jssss", .maršs",
„ksss . Spoks pat nepakustējās. Tad liku viņam
mieru, pagriezu muguru un gulēju līdz nākamās
dienas pēcpusdienai.

Nākamā naktī cītīgi mācījos, kad gaiteni izdzir-
du sievietes drausmīgu* kliedzienus. Nobijies par
Lizeloti, pielēcu kājās, atrāvu durvis. Nākamā
mirklī Lizelote apkrita man ap kaklu un tā ari pa-
lika. Spoks esot viņai iedūris sejā.

Tagad man šī lieta bija skaidra: spokam vaja-
dzēja būt pavisam nekrietnam, ja tas dursta daiļos
jaunas dāmas seju. Bez tam, spoks ar dzeloņiem
nav simpātisks.

Drīzi vien ar visai ģimene! raksturīgajiem dre-

buļiem ieradās māte un brālis, lai gan Lizelote vēl
arvienu meklēja patvērumu pie manas krūts. Māte

Rācija, ka viņa vairs nespējot te palikt un atdošot

pili atpakaļ iepriekšējam īpašniekam par puscenu.

Dažas naktis valdija miers. Reiz atkal ļoti vēlu

pārnācu no ~.Tautrā stūrīša". Uzmanības dēļ paņē-
mu revolveri no naktsskapīša atvilktnes un pabāzu
zem spilvena. legālos gultā un aizmigu.

Piepeši pamodos. Istabas vidū šūpojās draus-

mīgi fosforiscēta galva un raudzijā* manī savām

zaļganajām acīm Meklēju sērkociņus, bet tie bija
pazuduši. Bridi mani pārņēma vēlēšanās palīst zem

segas un ari klabināt zobus. īstā laikā atcerējos
savu vīrišķību, izrāvu ieroci. Klusu piecēlos no

gultas, lai spokam pasludinātu karu ar kājas spē-
rieniem. Soli pa solītim tuvojos. Tad pacēlu kā-
ju un...

— Ai! Cik nekrietni! —es ķērcu. Spoks bija

man bezkaunīgā kārtā iedūris pēdā. — Ak tu spoka
kucēn! — lādējos. — Ja tu nepazudīsi, kamēr no-

skaitīšu līdz trīs, es tevi nošaušu!

— Viens!

Spoks nekustējās.
— Divi! TrĪB!... — Atskanēja šāviens.

Spoks pienāca soli tuvāk, ieklepojās un izspļāva
man sejā ko cietu. Sapratu, ka tā ir lode.

Tikai mieru! Nomērķēju labi. Trā... trā... Ta-

gad spokam jānoveļas. Bet tas no jauna pienāca

man mazliet tuvāk un tagad iespļāva man sejā di-

vas reizes.

Tas bija par daudz pat visspēcīgākiem nerviem.

Manu pieri klājs auksti sviedri. Tam vajadzēja

būt īstam spokam, jo toreiz biju lielisks Šāvējs, kas

katru lodi varēja raidīt savā monogramā no desmit

soļu attāluma.
Izšāvu vēl četras reizes, bet tikpat reižu spoks

man iespļāva sejā lodi. Kad biju izšāvis pēdējo pa-

tronu, spoks revanšējās un iebakstīja man gurnā no

divi metru attāluma. Padevos — parāpos zem se-

gas un klabināju zobus. Pēc brīža uzmanīgi pacēlu

segas malu. Spoks bija pazudis.

Nākamā rītā uz grīdas atradu izspļautās lodes.

Tās tiešām bija no manas pistoles, šķita tikai sa-

vādi, ka u« tām nebija nekādu pēdu par izskriešanu

caur stobru, šis apstāklis un rīta gaisma man atkal

lika šaubīties par 'poka īstenību. Gar manu istabu

un ēkas fasādi uz sētas pusi bija planka, un pa dur-

vīm, kas veda Uup» spoks, droši vien, bija pazudis.
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Nolēmu pārbaudīt spoka īstenību un pēc iespējas
revanšēties. Pielādēju ieroci un iebāzu to nakts-

*kapīša atvilktnē, tad aizgāju uz pilsētu. Atgriezos
vakarā.

Nekavēdamies iegāju savā istabā, izņēmu iero-
cim magazinu un atklāju, ka manas šaubas pama-
totas: lodes bija izņemtas, ierocī atstātas tikai pa-
tronas. lebāzu magazinu atpakaļ revolveri, bet
papildus magazinu piepildiju ar kaujas patronām un

iebāzu kabatā. Tad ar nazi izlauzu no balkona grī-
das durvju priekšā četrus dēļus, lai tos vēlāk pa-
visam izceltu

Devos uz «Jautro stūrīti" un paliku tur ilgi.
Dzēru mēreni. ledams uz mājām, izlikos stipri ie-
skurbis. Balkonā klusu izcēlu dēļus, apmainiju
magazinas ierocī, izdzēsu uguni, ierāpos gultā un

gaidiju spoku.
Drīzi vien lēnām atvērās blakus istabas durvis,

epoks klusi ienāca un nostājās savā vietā istabas
vidū. Vispirms nomērķēju, tad teicu:

— Mīļais spok, atkal skaitīs* līdz trīs. Ja tu
būsi vēl pēc tam te, tad šaušu. Bet šoreiz katrs
šāviens ķers mērķī, jo tikko apmainiju patronas. Būs

joku
— Viens! Di._

Spoks bija jau pie balkona durvīm, atvēra tās

tm — trā! — krita lejup. Sasniedzis cietu pamatu,
tas nejēdzīgi kliedza. Nolēmu apskatīties tuvāk.
Spoks vēl arvienu spīdēja, bez tam, viņam bija at-
steidzies palīgā kāds vecāks kungs. Spoks bija
pārlauzis kāju. Izrādijās, ka spoks notriepis seju
ar fosforiscējošām krāsām un nav neviens cits kā
bijušā pils saimnieka daudzsološais dēls. Vecais
kungs bija viņa tēvs. Pēdējo pamatīgi pārmāciju
un ieteicu divdesmit četru stundu laikā paaust no
šīs apkārtnes. Savā istabā atičdu divus metrus
garus iesmus, ko spoks bēgdams bija pametis.

Lepna kā pūķa uzvarētājs, nākamā rītā pazi-
ņoju Lizelotei un viņas mī)ajiem piederīgiem par
spoka galu.

Biju ārkārtīgi pārsteigts, kad tajā pašā vakarā
Lizelote drebēdaana ieskrēja mapā istabā, apgalvo-
dama, ka viņa atkal redzējusi spoku un loti bai-
doties.

Lai galīgi atbrīvotos no spoka, nolēmu apprecē-
ties ar Lizeloti.

Tulk. Arka,

Apvērsums Indijā
V. KATAJEVA jautrs stāsts.

Naudas neDija ne santima. Dzejoļu grā-

matiņu neatzina ne kritiķi, ne publika.

Tādēļ Klēra pie pirmās izdevības aizbēga no

Žaka Pusjēna pie sava senākā mīļākā.
žaks Pusjēns nolika krēslu pie sienas un

ar tukšu zeltera pudeli iedzina tajā krietnu

naglu. Tomēr bikšturi pārtrūka, un Žans

Pusjēns tika cauri ar viegliem belzieniem.

Arī turpmāk viņu piemeklēja vesela vir-

kne neveiksmju. Aptiekā tam indes vietā

iedeva caurejas līdzekli, beļģu revolveris ne-

izšāva nevienu no astoņām patronām, bet

upes sargi izrādijās pārāk modri.

— Es zinu, kas man jādara, —
žaks Pus-

jēns nikni noteica, kad to izvilka no ūdens.

Ar šiem vārdiem viņš ātriem soļiem de-

vās uz Marsa laukumu.

*

Šajā pat laikā radiotelegrafistu Diklo pie-

meklēja briesmīga nelaime. Viņš pirmais
visā Eiropā uztvēra SOS signālu. Transat-

lantiskais tvaikonis „Po]igimnija" miglā bi-

ja uzdūries ledus kainam. Ar „Poligimniju"
no Amerikas atgriezās Eiropā Diklo sieva ar

savu četrus gadus veco dēlu.

Eifeļa torņa galotne, kur sēdēja Diklo, sā-

ka griezties kā karuselis. Parīze joņoja pre-

tējā virzienā, līdzīgi ruletes spraišļotajai ri-

pai, kaisot uz visām pusēm laternu mirdzošās

bumbiņas, gaismu reklāmu burtus, panikā
traucošos auto un neprātīgi joņojošos
skaitļus.

Skriet! Palikt! Divas pretējas jūtas —

pienākuma apziņa un mīla — uzsāka divkau-

ju uz dzīvību un nāvi. Skriet! Mīla uzva-

rēja! Sacīkšu hidroplāns divās un pus stun-

dās nogādās viņu katastrofas vietā.

Viņš norāva no galvas uztvērēja klausek-

]us un metās pie lifta.

Divi celtņi paslīdēja viens otram garām.

Viens strauji krita lejup, otrs cēlās augšup.

Vienā stāvēja Diklo izspūrušiem matiem, ot-

rā — žaks Pusjēns, uz vienu ausi noslīdēju-

šu bereti • galvā. Un tajā pat mirklī, kad

Diklo atrāva auto durvtiņas, Žaks Pusjēns

melancholisku skatienu aplūkoja Parīzi no

putna lidojuma augstuma.
Šoreiz nekas nevarēja izjaukt viņa nodo-

mu. Atlika vēl tikai uzrakstīt pirmsnāves

vēstuli. Zīmulis un papīrs gulēja uz galda,

un daudzie piedzīvojumi jau bija izstrādā-

juši vēstules saturu. Vajadzēja tikai pār-
mainīt pašnāvības veidu.

„Dārgie draugi! žaks Pusjēns nespēj

dzīvot bez naudas, slavas un mīlas. Tādēļ
žaks Pusjēns mirst. Varbūt ar laiku pasau-

le mācīsies atzīt viņa apsmieto liru.

Mana mazā Klēra, es nepārmetīšu Tev ne-

uzticību. Kļūsti laimīga, drostaliņ! Ceru,
ka nelietis Pjers nesitīs Tevi tā, kā viņš sita

nelaimīgo ženevjevu. Nešaubos, ka Tu ne-

kļūtu laimīga, ja vien būtu gribējusi atgriez-

ties pie manis. Bet — ak — ir jau par vēdu!

Pēc minūtes mans asiņainais līķis, ziņkārā

pūļa ielenkts, gulēs Marsa laukuma oļos.
Ardievu!"

žaks Pusjēns nolika zīmīti visredzamāka-

jā vietā un smagiem soļiem piegāja pie at-

vērtā 10ga...

šajā mirkli no lifta izlēca resns kungs

cilindrā un frakā. Viņš satvēra žaku Pusje-

nu pie svārku piedurknes un aizelsies sacija:
— Simts tūkstoš franku! čeks uzrādītā-

jam! Vai esat mierā?

— Visa pasaule sazvērējusies pret mani!

Ko vēlaties, cienītais kungs?
— Simts piecdesmit tūkstoš franku!

— Jūs esat muļķis un nejēga!
— Divi simts tūkstoš franku, un nezau-

dēsim velti laiku!

— Viens no mums ir prātu zaudējis, —

žaks Pusjēns mulsi nomurmināja, mecha-

niski saņemdams čeku.

— Jūs un es — mēs abi esam pilnīgi nor-

māli. Jū esat radiotelegrafists, es — baņ-

ķieris Matapals. Neraizējieties: manu pa-
rakstu pazīst visās Eiropas un Amerikas

bankās. Pie darba!

— Bet kas tad man īsti jādara?
— Apvērsums Indijā! Un ne vēlāk kā

astoņas minūtes pēc septiņiem. Jūs šeit, Ei-

feļa torņa virsotnē, izdarāt dažas roku kus-

tības. Ceturksni uz astoņiem Anglijas vērts-

papīri Sitijā katastrofāli krīt. No ceturkšņa
līdz pus astoņiem mani aģenti uzpērk, un

pulksten astoņos es esmu vismaz biljonars.
Ceturksni uz astoņiem jūs saņemsiet vēl di-

vu simts tūkstošus, bet astoņos — trīsreiz

vairāk. Un par dažiem pa radio noraidītiem
vārdiem tas taču nav maz. Tā tad?...

žaks Pusjēns klusi iesvilpās.
— Divas minūtes pārdomām, — viņš sa-

cīja, iebāzdams čeku kabatā.

— Velns lai rauj, domājiet!

Matapals piebāza degunu pulkstenim, bet

no lifta jau izlēca dāma, viscaur ietinusies
brīnišķā zīda gabalā. No tā apakša tiecās

ārā divas graciozas, miesaskrāsas zeķēs un

lakādas kurpītēs ieautas kājas, bet augšgalā
— apburoša sejiņa. Viņa metās pie žaka

Pusjēna.
-— Telegrāfista kungs, es jūs lūdzu...

Nelietim jāsaņem pelnītais sods, bet tai pre-

tīgajai čūskai Izabellai jāiet atpakaļ šanta-

nā — vai nav tiesa?

žans Pusjēns galanti paloci jās.
— Esmu jūsu rīcībā, kundze. Bet vis-

pirms — kas ir „viņš*?
— Ak, tas taču tik viegli saprotams!

Mans miļākais un Matapala sāncensis biržā.

Viņš izdzina mani kā kalponi un sasējās ar

nelietīgo Izabellu... O, kā es ienīstu viņu!

Viņam jātiek pazudinātam! Vai nav tiesa,
radiotelegrafista kungs? Vai varu paļauties
uz jums?

— Kundze, kas man būtu jādara?

— Vai tad tas nav pats par sevi sapro»
tams? Apvērsums Indijā [ Un šajā pat:

mirklī, vai dzirdiet?

— Viņi visi kļuvuši ārprātīgi ! Kam jum*

vajadzīgs apvērsums Indijā, kundze?

— O, tad angļu vērtspapīri nokritīs pie
velna, viņš pazaudēs visu, un Izabella iestā-

sies atkal šantanā! Tas taču tik vienkārši!

Radiotelegrafista kungs, es jūs lūdzu!
— Avansu.

— Bet man nav naudas...

—Ko nozīmē nauda? Dāmas mīla...

— Skūpstu?
O!

Apžilbinošais zīda gabals piekļāvās ža-

kam Pusjēnam, un dāma iečukstēja tam da-

žus pilnīgi noteiktus vārdus.

— Rue Blanche, 16.

— Tālrunis?

— 22-47-$.

— Kad?

— Pulksten divos.

— Dienā?

— Naktī.

— Jo labāk!

— Pietiks skūpstāties! — Matapals lie-

tišķi iebiMa. — Varēsiet to turpināt vēlāk,
bet nu pie lietas!

— Jā, ja, drīzāk apvērsumu Indijā! —

dāma pievienojās.
žaks Pusjēns mazliet nobāla. Viņš bija

aizgājis par tālu.

— Acumirkli, kungi! Atej iet mazliet tā-

lāk — tūliņ mēs to nokārtosim.

Viņš piegāja pie aparāta, noliecās pār to

un pavilka kādu sviriņu. KJn tūliņ no vara

cilindra izlēca bumbveidīgs zibens, atskanēja

neaprakstāms brīkšķis, sāka birt miljoniem
žilbinošu dzirsteļu, pērkons grāva, zibeņi

šķilās un virs Parīzes visos virzienos lidoja

neskaitāmi violeti putni.
Diklo kā bumba izlidoja no lifta,

— Tūkstoš velnu un tikpat raganu 1 Es

gribētu redzēt nejēgu ēzeli, kas sacēlis šo

elektrības apvērsumu! — viņš kliedza steig-
damies pie aparāta.

Mirkli viņš saveda visu kārtībā. lestājās

miers un klusums.

Diklo pamanīja Žaku Pusjēnu.
— Ārā, nelieti! Un saki paldies, ka visus

„Poligimnijas" pasažierus izglābis garām-

braucošs tvaikonis, citādi es pats savām ro-

kām nomestu tevi no torņa! Ārā! Ārā!

žakam Pusjēnam tas nebija divas reizes

jāsaka. Viņš pazuda, izgaisa. Un tikai lejup-

slīdošā lifta troksnis norādija ceļu, pa kuru

tas aizbēdzis.

„Lai velns rauj slavu nn mīlu! — viņš

domāja, ielēkdams taksametrā. — To visu

man atvērs šis čeks!"

—T& tad viņš nav radiotelegrafists ? —

Matapals un skaistule reizē iesaucās.

— Jūs jokojiet! — Diklo īgni norūca, —

Viņš ir ēzelis, lops, blēdis, spiegs — viss, ko

vien vēlaties, tikai ne radiotelegraf ists!

— Mans čeks! — Matapals ievaidējās.
— Mans skūpsts! — dāma elsoja.

žans Pusjēns tikmēr jau bija tālu, bet

laiku- zaudēt nedrīkstēja. Matapals izrāva no

čeku grāmatiņas lapiņu un, ierakstījis skait-

li, nopūzdamies sniedza to Diklo.

— Drvi simts tūkstoš franku. Čeks uzrā-

dītājam. Man nepieciešams tūlītējs apvēr-

sums Indijā.
— Mums ļoti nepieciešams apvērsums In-

dijā, — dāma apstiprināja un, nepacietīgi

piecirzdama lakādas kurpītē iežnaugto kāju,

piebilda: — Un pretīgajai Izabellai jāatgrie-
žas šantanā! Tulk. F.
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Vaska drānas sirds
Jura

mirgoja tādi pat

krāaā kā vasaras debe-

si», tikai pie krasta tā izska-

tījās gaiši zaļa.

Bija karsts diensvkhis. Kā-

da laiva šūpojās viļņos. Juris

>ija airus ievilcis laivā, izcē-

s sēdekli un tagad gulēja lai-

vas dibenā. Reizēm viņi pār-

celsi kāju laivas malai un ļāva
tai ieslīdēt ūdenī. Tā viņi ju-
ās tīkami atbrīvots no visiem

pienākumiem, Juris bija at-

vaļinājumā.

Laiva ieslīdēja piekrastes niedres. Juris, to pa-

nianijis, piecēlās — klusi, bez trokšņa. Krastā viņi

redzēja iespraustu sausu zaru, kam galā bija pie-

stiprināts lakats koši sarkanā krāsā. Juris labprāt
gribēja zināt, kas slēpjas aiz ii lakata.

Viļņi dzina laivu arvienu tuvāk krastam. Tad

tis priekšgals uzskrēja krasta smiltīm.

Kā zaglis ziņkārais jauneklis piezagās zīda sie-

nai, kas sargāja noslēpumu. Lakats nedeva ēnu,
bet tikai sarkana atblāzmu uz smiltīm. Un šajā

sarkanajā atspoguļojumā gulēja... jaunava, Ap ro-

kām viņai bija dažas aproces, un tās ari bija vie-

nīgās lietiņas, kas aizklāja viņas kailo ķermeni.

Jaunavas seja bija piespiesta zemei, viņas tumšie

mati sniedzās līdz pleciem.
Juris bija tikko divdesmit gadu vecs, viņa sirds

sāka neprātīgi pukstēt.
Jaunava gulēja. Juris noliecās. Bet tad kāda

pagara smilga sāka kutināt viņam degunu, un jau-

neklim negribot vajadzēja nošķaudīties.

Sekas bija redzamas jau nākamā acumirklī.

Tumšmatainā jaunava pamodās, pamanīja cilvēku

— un panteras lēcienā bija kājās. Viņa paķēra la-

katu un kādā svešā valodā izgāza savas dusmas uz

Juri. Viņa turēja lakatu sev priekšā. Viens gals

sniedzās līdz zodam, otrs nepilnīgi aizklāja viņas
slaidās kājas.

Jaunava sāka spārdīties kājām un rokām, kas

nozīmēja:

— Projām!

-— Mazais velnēns! — Juris sacija. — Tā tu no

manis netiksi vaļā — tev jābūt mazliet draudzī-

gākai.

Juris uzrunāja jaunavu angļu valodā un piegāja

tai pāris soļus tuvāk.

Pāris reizes dusmīgi iesaukdamās, jaunava me-

tās skriet. Juris pamāja ar roku un sekoja lai

viņu nomierinātu. Sarkanais lakats, ko jaunava

tagad bija uzklājusi sev uz pleciem kā mēteli, plī-

voja vējā.

Juris apgriezās un uzmeklēja jaunavas drēbes.

Neveikli viņi pacēla īsās slda kreklabikses, izšūtām

piedurknēm kleitu, kurpes, lielas tumsas brilles un

lakatiņu. Ātri viņš devās tajā virzienā, kur bija

pazudusi jaunava.

Tur jau viņa ari stāvēja aiz krūma, gatava lē-

cienam.

Juris* sauca:

— Atnesu jums jūsu lietiņas! — un ar jau-

neklīgu pārgalvību uzkarināja viņas drēbītes tu-

vējā koka zaros. Tad pats devās atpakaļ uz krastu,

km? stāvēja jaunavas laiva. Viņš negribēja ļaut

tai nemanītai pazust.

*

Apmēram pēc stundas ceturkšņa jaunava iera-

dis un, ieraudzijusi Juri laivas tuvumā, palēnināja

gaitu.

Juris piecēlās un jautāja:

— Varbūt jūs runājat franciski?

Jaunava pavērsa seju pret viņu, bet vēl arvienu

skatījās caur pieri. Juris visādi centās izskaidrot,

kā viss noticis, un beidzot ari ap jaunavas lūpām

parādījās viegls smaids.

Vai jūs vēl arvien dusmojaties uz mani? —«

beidzot Juris jautāja.

— Nē! — jaunava atbildēja. — Bet jums jāap-

solās, ka vairs nekad te nenāksiet šis līcītis pie-

i» man. Tikmēr, kamēr būšu šeit. Man jābūt

vienai. Man neviens nav vajadzīgs. Es negribu
nevienu redzēt!

Viņa atkal spārdijās kājām, un iekām Juris

spēja viņu aizkavēt, jaunava bija ielēkusi laivā, to

atraisījusi un iestūmusi ūdenī.

Juris redzēja, kā viņa īrās uz plūdmalas vies-

nīcu, tur izkāpa uz steķiem, uzsteidzās augšup pa

terasi un pazuda aiz galvenajām durvīm.

Nodevis patapināto laivu, Juris savukārt trauca

caur mežu uz vasarnīcu rajonu, kur viņš dzīvoja.
*

Nākami dieni lija lietus. Augu dienu viņš rau-

dzijās, kā lāses sitās pret logu rūtīm. Viņi visu

laiku domāja par svešo jaunavu.
— Es braukšu atkal turp un skatīšos uz viņu

no tālienes, no paslēptuves.
Vakari laiks noskaidrojās, un Juris cerēja, ka

nākamā diena būs jauka.
*

Viņi irās jūrā pret pazīstamo līcīti.

Jaunava uzmanīja viņu. Viņa saprata, ka jau-

neklis ievēro robežas, ko viņa tam nospraudusi.

Ari nākamā dienā viņa vēl neuzticējās. Bet tad

pēkšņi viņa vairs nebēdājās, un kad ceļā uz mājām
abu laivas slīdēja viena otrai garām, jaunava atbil-

dēja uz Jura sveicienu.

Pēc nedēļas nemiers Jurim bija devis tik daudz

drosmes, ka viņš aizgāja uz viesnīcu, lai ievākto

ziņas.

— Jūs domājat šo melno burvi? Viņu sauc

Tleanu. Uzvārdu es nezinu — vienkārši neprotu to

izrunāt. Viņa ir no dienvidiem, jādomā, Balkaniem.

Viņa runā maz, un kā viņa izskatās bez brillēm un

lakatiņa, to nezinu.

— Bet es zinu, — Juris domāja. — Tikai es zi-

na, cik skaista viņa ir!

Jauneklis atkal aizīrās. Viņš klausijās, ki jau-

nava krastā dziedija. Ileana dziedāja klusā, maigā

balsī. Tā bija kāda sveša meldija, un Juris sa-

prata, ka meitene skumst.

Viņš neuzdrošinājās viņu traucēt Devā» at-

pakaļ uz savu vasarnīcu un pārdomāja, vai neaiz-
sūtīt jaunavai vēstuli vai ka citādi atgādināt sevi.
Tad viņi uzzīmēja uz bloka lapas sirdi. No šā
bloka bija jau izrautas daudzas lapas, uz kurām
bija iesākts rakstīt, bet neviens teikums nelikās
ists... Sirds! Vsi viņš nevsrētu atstāt krastā sir-
di? Tā viņai pateiktu vairāk kā jebkura vēstule.
Viņš sameklēja gabalu sarkanas vaska drānas un

no tās izgrieza sirds atveidu. Pēc tam iemeta to

līcītī, cerēdams, ka viļņi to aizskalos krastā.

*

Pāris dienas Juris gaidija velti. Viņi vairs ne-

redzēja ari Heanas laivu, lai gan pavadīja jūrā
augu dienu.

Uz viesnīcas terases viņi satika portjē.
— Hallo! — tas sauca, pamanījis Juri. — Viņa

aizbraucat Pareizāk — viņu aizveda. leradās kāds

kungs, iespējams, viņas brālis vai līgavainis, un ap-

kalpotāja. Un viņa nodeva kaut ko jums-

Tortjē izvilka no svārku kabatas vēstuli, uz kuras

bija rakstīts: „Blondajam jauneklim, kas katru die-

nu nomā laivu un iras līcīša apkaimē. Laivas iz-

nomātājs viņu pasist.''

Juris aizīrāa līcītī un tikai tur atplēsa aploksni.
Xi pirmā no turienes izkrita vaska drānas sirds.

•Es botu atradusi Jūsos draugu, ja tikai pa-

mātu. Bet bija labāk, ka es to nedarijo. Man va-

jadzēja būt vienai. Jums, bez šaubām, ir mīkla, kā

es nokļuvu Jūsu dzimtenes klusajā piekrastē. At-

radu restorāna vagonā brošūru un, gribēdama būt

tālāk projām no mājām, lai mani tik drīzi neat-

rastu, ierados šeit. Tagad Jūs par mani mazliet

zināt, lai gan ne daudz. Jums ari jāzina, ka šķiros

no šejienes pateicīga par Jūsu kluso draudzību. Es

Jums nedevu pretī nekā, pat pāris vārdu nē. Bet

iī sarkanā sirds, ko saņēmu pēdēja dienā, nes Jums

manus sveicienus. Nē, došu tai līdzi vairāk: vienu

skūpstu. Ņemiet to no šīs sirds vidus, tur uz-

spiedu to. Un tad iemetiet sirdi jūrā. Heana."

Juris piespieda vaska drānas sirdi pie lūpām.

Tad ielaida ūdenī pie savām kājām.

Mazs, palaidnīgs vilnītis to sagrāba savā varā

un aizrāva projām. Tulk. Arka.

Viesības
E. Heltaja humoreska.

Siera: Es šovakar eju

viesības.

Virs: Kurp tu iesi?

Sievs: Viesības. Viens

izglītotas sievietes apmeklē

viesības — kādēļ gan tieši es

lai atteiktos no šīs izpriecas?

Virs: Kas tad prasa, lai

tu atteiktos? Ej vico un iz-

priecājies labi!

Sieva: Tu mani pārproti.

Stāstīju tev par to ne tādēļ,

lai dabūtu tavu atļauju. Ja

es saku, ka iešu, tad arī iešu, vai nu tas tev patīk,

vai nē.

Virs: Kādēļ tad tu man to stāstīji?

Sieva: Tādē), ka man vispirraā kārtā nepie-

ciešams viesību tērps. Nevaru taču iet viesībās

kaut kādi vecā kleitiņā.

Virs: Tev taisnība. Izmeklē kaut ko piemē-

rotu no tavas garderobes.
Sievs: Neesmu lūgusi tavu padoma. Manā

garderobē nav nekā piemērota. Viesībās var ģērbt

tikai viesības tērpu.

Virs: Bet ja tev nav viesību tērpa — ko tad

tu ģērbsi?

Siera: Vai tad es saku, ka man nav? Tikai

manā garderobē tāda nav. Tagad, kad esmu likusi

vienu tērpu pašūt, man tas ir.

Virs: Tā! Tu esi likusi psšūt?!^.

Sieva: Protams. Un stāstu tev par to vienīgi

tādē". lai tu nejustos pārsteigts, ieraugot mani jau-

nā tērpā.

Virs: Tad jau laM. Apģērb jaono tērpa, ej

Siera: Tas vēl nav viss.

Virs: Kas tad vēl?

Sieva: Ja Jau es eju viesībās, tu taču negri-

bēsi, ka citas dāmas nolūkojas mani no augšasT

Vīrs: Protams, nē.

Sieva: Tādēļ nopirku sev zelta cigarešu et-

viju. Tas tagsd )oti moderni

Virs: Un tu smēķēsi?

Sie v s: Pats par sevi saprotams, ka smēķēšu?

Virs: Bet ja nu tev kļūs nelabi?

Sieva: Man nelabi? Jāsmejas! Varbūt vie-

nīgi citām dāmām kļūs nelabi, kad viņas redzēs

manu cigrrešu etviju. Zini, tā ir tik maza, ka tajā

var novietot tikai trīs cigaretes, un tik dārga, ka

man vajadzēja izdot visu saimniecības naudu.

Vīrs: Saimniecības naudu?!—

Sieva: Ar ko tad es būtu to pirkusi?

Vīrs: Tev taisnība — ar ko gan citu tu būtu

etviju pirkusi, ja ne ar saimniecības nauda.

Sieva: Nu, redzi nu!

Virs: Vārdu sakot, tev ir jauna cigarešu et-

vija, jauns tērps, bet nav saimniecības naudas. Tad

nu ej vien savās viesībās un izpriecājies labi.

Sieva: Tā tad tev nav iebildumu pret to,

ka eju?

Virs: Noteikti nē.

Sieva: Zini, šodien tu tiešām esi mīļš. Bet nu

ledod man saimniecības naudu.

Vīrs: Vai tad tas tik steidzami? Tu taču šo-

vakar eji viesībās. Vai varbūt ari šī nauda tev va-

jadzība viesībām?.

Sieva: Protams. Ar ko gan citādi es lai no-

pērku visu, kas vajadzīgs viesu pieņemšanai?

Virs (plaši ieplestām acīm): Ar ko tu lai...

Tu taču teici, ka iešot viesībās?

Sieva: Jā gan, bet tikai otrā istabā. Jo redzi

— viesības taču notiks pie manis.

Tulk. Ri,
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Norēķināšanās
M. S. Timrota stāsts.

No uzplēstās aploksnes neizņemtā un uz rakstām-

galda nomestā vēstule, rakstīta grūti salasāmā
sievietes rokrakstā, nelasīta gulēja viņa priekšā.

Pārnācis vakarā mājās, viņš atrada to savā ka-

binetā, kopā ar vakara avīzi un telegramu. Tele-

grama bija no meitas — viņa ziņoja, ka pārbrauk-
šot rītā agri. Tad viņš paņēma rokā vēstuli, pa-

cēla to tuvu savām īsredzīgajām acīm un sagrīļojās,
it kā saņēmis sitienu. Viņš tūdaļ pazina rokrakstu,
kādā bija rakstīta adrese uz aploksnes. Paradumu

rūpīgi izzīmēt vārdu pirmo un pēdējo burtu, pame-

tot vidu nesalasāmu, viņš bija sastapis tikai reizi
mūžā. Tāpat tūdaļ pazina tikko nojaušamo smaršu,
kas plūda no aploksnes, šādu smaršu lietoja viena
vienīga sieviete: viņa pati pagatavoja to, sajaucot
vairākas esences, un rūpīgi sargāja no visiem sava

tnaisijuma noslēpumu. Vēstule bija no sievietes, kas

aizgāja no viņa dzīves pirms Četrpadsmit gadiem,
Un kuras vārdu viņš nekad neizrunāja skaļi.

Viņš uzplēsa aploksni un izņēma vidū pārlocītu,
no visām pusēm aprakstītu, bieza angļu papīra la-

piņu. Zem locijuma vietas bija paraksts: Betija.
Viņas bērnības dienu vārds, kādā to sauca tās

angļu aukle un kās tai bija palicis uz mūžu. Tad

adrese: Mrs. Elizabeth Ordintzeff v. t t.

„Tā tad viņa nav otrreiz precējusies," viņš
ļaunā priekā nodomāja, ieraugot parakstu. Un ne-

lasija vairs tālāk. Nometa vēstuli uz galda. Acu

priekšā palika paraksts. „Betija... Betija...44 viņš
mechaniski lasija šo kādreiz tik dārgo vārdu.

Un pēkšņi viņš skaidri atcerējās to tālo jūnija
nakti, kad nejauši pārbraucis, ar nakts vilcienu no

dienesta komandējuma divas dienas agrāk, pār-
steidza mājās sievu ar cilvēku, ko uzskatija par

savu labāko, ja ne vienīgo, draugu. Abu izskats

neatstāja vietas šaubām par viņu savstarpējām at-

tiecībām. Sieva lūkojās pārbraucējā necilvēcīgās
šausmās plaši ieplestam acīm un pūlējās kaut ko

teikt, bet neviena skaņa nenāca viņai pār lūpām.
Ordincevs nekustīgs stāvēja sava kabineta durvīs,
nenovērsdams skatienu no sievas sejas, tomēr ne-

redzot to. Negaidītie apstākļi bija galīgi paralizē-

juši viņa fiziskos un garīgos spēkus. Viņš vēroja
savu negodu bez domas, bez vārda, bez kustības. Vai

ilgi?
Vēlāk viņš nekad nespēja atcerēties, vai bija no-

stāvējis tā mirkli, vai veselu stundu. Tad, it kā

nesaprazdams, kas nu būtu darāms, viņš bija ne-

veikli sakustējies, un pēkšņi, strauji pagriezies, iz-

gājis gaitenī, kura galā atradās bērnistaba. Nedo-

mādams, kādēļ to dara, paklausot vienīgi instinktī-

vai tieksmei būt šajā briesmīgajā mirklī sava bērna

tuvumā, Ordincevs piegāja bērnistabas durvīm, klu-

su pavēra tās un svētgleznas spuldzītes plīvošajā

gaismā ieraudzija savu mīļoto meitiņu Līzu, kas

cieši gulēja mazajā, tīkliņiem iežogotajā gultiņā.
Turpat līdzās, platā dīvānā, gulēja vecā aukle.

Pūlēdamies netrokšņot, Ordincevs iegāja un at-

slīga aukles dziļajā atzveltnes krēslā pie gultas.

Kreisajā pusē viena atspere čikstējs, un Ordinceva

lielākās rūpes šajā mirklī bija — nosēsties tā, lai

atspere neiečīkstētos. Kad tās izdevās, viņš sajuta
dīvainu atvieglojumu un pēkšņi atguva spēju saka-

rīgi domāt.

~I.i/a nekad nedrīkst to zināt," viņš sevi apņē-
mās, un šī doma kļuva par negrozāmu lēmumu, no

kura atkāpties vairs nebija iespējams.
Viņš labi apzinājās, cik svarīgas sekas būs šim

lēmumam. Viņš ne tikai nevarēja norāvēt sievu,
kaut šī doma uz mirkli pavīdēja smadzenēs, bet ne-

varēja pat iesist tai, vai vispār izdarīt ko tādu, kas

varētu izsaukt sarežģījumus, vai ari tikai tenkas.

Tomēr — kādai izejai vajadzēja būt. Bet kādai?

Kādreiz, pirms kāzām, viņš bija izteicis Beti-

jai savus uzskatus par ģimeni jn bērniem — ģi-

meni bez bērniem viņš vispār nevarēja iedomāties.
Šie uzskati pauda šādas atziņas: tā ka bērni pa-

saulē rodas neatkarīgi no savas gribas, tad ve-

cāku pienākums ir sagādāt viņiem normālu bērnību

un normālu jaunību, lai tie izietu patstāvīgajā dzī-

vē fiziski un garīgi veseli. Normālas bērnības un

jaunības svarīgākais priekšnoteikums: ģimenē jā-

būt un audzināšanā jāpiedalās abiem vecākiem. Tur-

pretim, ja ir tikai viens no viņiem, tad tam jāno-

zīmē, ka otrais miris. Nav nekā nedabīga ap-

stāklī, ja bērnam nomirst tēvs vai māte. Bet ja

bērns zina, ka promesošais tēvs vai māte ir dzīvs

un mīt citā ģimenē, viņa dvēselē neatvairāmi pa-

modīsies virkne nebērnišķu jautājumu, kas to no-

mocīs un bez laika padarīs vecu.

Betija vienmēr bija piekritusi šīm atziņām. Vis-

maz bija apgalvojusi, ka piekrīt tām. Ordincevs

ticēja viņai. Viņš nevarēja neticēt, jo tie taču bija
kā viņa, tā arī viņas vecāku uzskati. Ja Betija ta-

gad grib nodibināt sev jaunu ģimeni, viņai jāaiziet
uz mūžu, jānomirst Līzas acīs. Viņa nekad ne-

drīkst atgādināt bērnam savu eksistenci. Turpre-
tim, ja viņas mīla pret bērnu ir stiprāka par šīm

jaunajām jūtām, tad tai jāziedo jaunās jūtas. Nav

tāda upura, kas būtu par smagu šāva bērna labā.

Pats viņš bija mierā ar visu, lai izpostītā ģimene

kaut ārēji saglabātu savu viengabalainību.
Ausa gaisma. īsā jūnija nakts bija beigusies.

Līza sapnī redzēja ko tīkamu — viņa savilka lū-

pas un smaidīja.
Ordincevs piecēlās un uz pirkstgaliem izgāja no

bērnistabas, klusu pievērdams durvis. Viņš gribēja
tūliņ satikt sievu, lai piedāvātu tai vienu no iespē-
jamiem atrisinājumiem. Tomēr neticēja, ka Betija
būs mierā nest jebkādu upuri. ...Ja viss varēja

beigties tā, tas pierāda, ka viņai nav ne mīlas, no

goda, ne sirdsapziņas," viņš skumji domāja. „Un
tik klaji — gandrīz bērna acu priekšā..."

Kabinetā neviena nebija. Viņš pavēra guļam-
istabas durvis, aiz kurām agrā rīta gaismā blāvi

dega aizmirstā lustra. Vaļā pamestie skapji, izbī-

dītās atvilktnes un uz grīdas izsvaidītās lietas lie-

cināja par steigā veiktu sakravāšanos un bēgšanu.
Betija bija izšķīrusies. Un tas, ka viņa bija aiz-

gājusi, pat neuzmetot bērnam pēdējo skatienu, div-
kārši aizskāra Ordincevu.

Šodien, pirmo reizi pēc četrpadsmit gadiem,
viņš atkal no jauna pārdzīvoja visu to, un pēkšņi

viņa dvēselē ar senāko spēku pamodās ass naids

pret sievu.

2.

Tagad viņa priekšā nostājās ļoti smags uzde-

vums, daudz smagāks par to, ko viņš bija atrisinā-

jis pirms četrpadsmit gadiem. Toreiz viņš izgādā-
ja sev pārcelšanu uz citu valsti. Tas nebija grūti
izdarāms, jo sabiedrībai, kurā viņš dienēja, bija no-

daļas visās pasaules malās. Devīgi apbalvoja un

atlaida krievu aukli, pieņemot tās vietā anglieti.
Un kad Liza paaugās, paskaidroja tai, ka viņa esot
bārenīte, ka viņas māte mirusi.

Jaunajā vietā nebija neviena no senākajām pa-
ziņām — visi uzskatija viņu atraitni.

Kad Līza bija divpadsmit gadu veca, viņš aiz-
sūtīja to uz Angliju, vienā no labākajām sieviešu
pansijām-skolām. Pēc tās beigšanas nu jau veselu
mēnesi viņa viesojās pie kādas skolas biedrenes tās
vecāku muižā. Sešas ziemas meitene bija māciju-
sies Anglijas skolā, vasaras pavadot pie tēva. Ne
dabas apdāvināta, viņa mācijās labi, ātri piesavino-
ties visas zināšanas. Ziemsvētkos Ordincevs ap-
meklēja viņu Anglijā.

Līza izauga stipra, veselīga un skaista meitene.
Viņa nekad neatcerējās māti, pat nezināja, kāda tā
izskatījusies — visā namā nebija mātes ģīmetnes.
Viss ritēja gludi —tā kā to vēlējās Ordincevs.' Bet
tā tas bija tikai tādēļ, ka vina bijušā sieva nekā-
dējādi nejaucās viņu dzīvē. Četrpadsmit gadu lai-
kā viņš nekā nebija par to dzirdējis. Pēdējā ziņa,
kur bija minēts viņas vārds, bija viņa advokāta at-

sūtīts dokuments par laulības šķiršanu ar viņas at-

teikšanos no Ordinceva piedāvātā naudaa pabalsta.
Ordincevs nevarēja neatzīt, ka par Līzas bērnī-

bas un pirmās jaunības mierīgajām dienām viņš
parādā pateicību tās mātei. Bet par to, kā viņš iz-
klūs no mākslotā stāvokļa, kad Līza būs pieaugusi,
viņš nekad nebija domājis.-

Lizas mīlestība pret tēvu līdzinājās dievināšanai.
Viņas acis tas bija visu tikumu un labo īpašību ie-
miesojums. Viņa uzskatija to par vislabāko,' vis-
gudrāko, viszinošāko starp cilvēkiem. Viņa mīlēja
tajā īrisu: viņa skaisto ārieni, nosvērto raksturu,
mierīgo pašapziņu un visvairāk, protams, bezgalīgo
mīlestību pret viņu.

.

Starp Ordinceva personīgajiem papīriem bija uz-

glabājusies viņa sievas jaunības dienu ģīmetne un

dažas senas vēstules, kuras iznicināt viņam bija pie-
trūcis spēka toreiz, kad tas bija sadedzinājis visas
Citas ģīmetnes un vēstules.

Viņš izvilka rakstāmgalda kreiso apakšējo at*

vilktni un sameklēja tajā nodzeltējušu aploksni. No
tās izņēma pirms deviņpadsmit gadiem uzņemto
Betijas ģīmetni un nolika to uz rakstāmgalda, līdzās
Lizas portretam, kas bija uzņemts pirms diviem
mēnešiem. Viņš, protams, zināja, ka Līza līdzinās

mātei, bet tas, ko viņš tagad ieraudzija, tik ļoti
"pārsteidza, ka pat iekrita prātā doma par halucinā-

ciju: viņa priekšā stāvēja divas ģīmetnes, kas at>

tēloja vienu un to pašu. sievieti, tikai uzņemtu da-

žādos tērpos un pie diviem dažādiem fotogrāfiem.
Uzņemoties Liza, kas nekad nebija redzējusi māti,
neapzinīgi bija pieņēmusi tās pozu. Ordincevā lū-

kojās divas tik līdzīgas sieviešu sejas, ka tās pēkšņi
šķita nešķiramas viena no otras.

„Un diviem būs kļūt vienai miesai up vienam

garam," viņš atcerējās laulības noslēpumu izteico-

šos vārdus, kuru jaunā nozīme tam pēkšņi atklājās.

Viņš satvēra Līzas ģīmetni un pacēla to pie
acīm. Sejas ovāls, acu griezums, deguna un auss

veids, mutes līnija bija tieši kā mātei. Turpretim
matu un acu krāsa, kas ģīmetnē nebija atšķirama,
tāpat piere un zods bija viņa. Garīgā ziņā risa
no tēva bija mantojusi neatlaidību, lepnumu, taisnī-

gumu, bet no mātes — muzikālās un dzejas dāva-

nas: meitene rakstija dzejas tikpat viegli un

skaisti kā māte.

„Lūk, ko nozīmē — divi kļūs viena miesa," viņš
turpināja risināt savu domu, pārsteigts par tis

uzskatāmību un priecādamies kā skolnieks, kas at-

risinājis grūtu uzdevumu.

Viņa prieks tomēr nebija ilgs*. Skatiens atkal

apstājās pie vēstules, kurā ta& instinktivi nojauda

briesmas, un kuru izlasīt tam trūka drosmes. 'Bet*
ari nelasot viņš saprata, ka jau tas vien, ka bijuša
sieva apņēmusies pārtraukt četrpadsmit gadu ilgu
klusēšanu, nozīmēja, ka kaut kam jāmainās, ka

līdzšinējā dzīve nevar vairs turpināties.

Jauno domu straumes aizrauts, Ordincevs ilgi

negāja gulēt. Tikai rīta pusē, novācis no galda

sievas ģīmetni un vēstuli, ko gribēja izlasīt pēc tik-

šanās ar Lizu,-viņš iegāja guļamistabā.

Viņa dvēselē valdīja neparasts chaoss. Tikai

viens šķita skaidrs: viņam vairs nebija tiesības

ilgāk slēpt Lizai, ka tās māte vēl dzīva.

3.

Ātrvilciens, kas pienāk pulksten desmitos, brem-

zēm Čīkstot, apstājās pie perona.

lejucis elegantajā pūlī, kāds sagaida un izvada

visus starptautiskos ātrvilcienus, Ordincevs savām

tuvredzīgajām acīm meklēja Līzu un uztraucās, tū-

daļ neatrodot to.

Vingra meitenes roka apskāva viņa kaklu un

mīkstas lūpas pieskārās vaigam. Līza jau pa vago-

na logu bija ieraudzijusi tēvu un nevarēja palaist

garām izdevību piezagties nepamanīta no mugur-

puses, lai lieku reizi pajokotu par viņa tuvredzību*

„Līza!... Nu, paldies Diēvam! Vai labi at-

brauci ? Dod šurp bagāžas kvīti."
„Viss jau nokārtots, tēt. Kvīti nodevu nesējam."
Ceļā mājup Līza, aizraudamās jaunības un lai-

mes pārpilnībā, stāstija tēvam par pēdējo mēnesi,
ko pavadijusi Mardžoras Čallenderas muižā, Angli-
jā, par viņas vecākiem, turienes sabiedrību, medī-

bām, izbraukumiem un citām izpriecām. Un, bei-

dzot, arī par Maikelu. Runājot par pēdējo, viņa
vairākkārt stomijās, pārlēca uz citu tematu un at-

kal atgriezās pie iepriekšējā.
~/-mu. tēt," viņa čaloja, jaukdama angļu un

krievu vārdus, kas notika vienmēr pirmajās dienās

Pēc pārbraukšanas no Anglijas, „viņi visi bija tik
jauki! Sevišķi Mardžora un viņas tēvs, sers Rarfa,
Pavisam sirms, zini, tāds, kādus zīmē žurnālos:
sirms un ar monokli acī... Ak, es tā gribētu, kaut

Mardžora augustā atbrauktu pie mums! Varbūt

viņa arī atbrauks, ja vien Maikels dabūs atvaļini-

Betija. Līza.
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Jumu — viņš taču dien... Maikels — tas ir viņu
brālis. Tad viņi atbrauks abi. Ak, tas būtu brī-
nišķi! Es viņus ieaicināju. Lēdija Patricija rak-
stīs tev par t0..."

Ordincevs ar baudu klausijās viņas līksmajā ča-
loņā, un tikai bieii pieminētais -Maikela vārds viņu
mazliet satrauca.

„Vai ari Maikels visu šo mēnesi dzīvoja muižā?"
viņš jautāja.

„Jā, jā. Un viņš pavadija mani līdz Fokstonai,
rosēdināja kuģī..."

H
Viņš laikam vecākais dēls?"

..Divdesmit pieci gadi vecs."
Ordincevs klusēja. Ari Liza pēkšņi kļuva do-

mīga.

> Auto apstājās pie nama, kur Ordincevs dzīvoja
jau desmit gadu.

Viņi iegāja dzīvoklī. Līzas istaba bija uzposta.
Visur smaršoja puķes, kas piešķīra dzīvoklim svēt-
ku izskatu.

- Izpeldējusies vanni, Līza gribēja iet savā ista-
bā pārģērbties, bet pusceļā kaut ko atcerējās un
tepat peldu mēteli iegāja tēva kabinetā, kur tas sē-
dēja un šķirstīja rīta avīzes.

„Tēt," viņa sacija, «kādēļ tu nekad neesi tei-
cis man, ka mums Anglijā ir radniece?"

«Radniece? Anglijā?"
«Nu, protams! Netālu no čallendžeru muižas

tt skaista vasarnīca, kas pieder brīnišķai sievietei
Viņu sauc Betiju Braiti

— tā ir jaunatnes rakst-
niece, ta pati, kuras grāmatas mums ir visas ."
Līza noradīja ar roku uz grāmatu skapja, kur rin-
dā stāvēja zilos audekla vākos iesietas grāmatas.
«Viņas nams pastāvīgi pilns bērnu, kas to dievina.
Viņa var būt ap četrdesmit gadu veca, un tā dzīvo
ļoti vientuļi kaut grāmatas ienes tai daudz naudas.
Callendzen labi pazīst viņu un ļoti mīl. Viņi pa-
stāstīja man, ka rakstniece esot krieviete, atraitne,
un ka viņai esot tāds pat uzvārds kā mums: Ordin-
ceva... Tēt, kas tev notika? Vai kļuva nelabi?"
Uza pēkšņi iesaucās, satverdama tēva roku.

_„Nē, bērns, nekas," Ordincevs dobji atbildēja, ar
pu cm savaldīdamies

MSirds... Visu nakti neesmu

Sāk"" JaU Btkal pārgSja- stāati vi««

,

kā tu nooi«lēji mani!" Līza atviegloti no-
pūtas. Viņa nosēdās līdzās tēvam, neizlaizdama tā
r?,. no *avējās. „Tu pēkšņi kļuvi bāls kā....
chalk. Kā tas būs krieviski?"

„Krīts," Ordincevs mechaniski atbildēja.
„Jā, krīts... Un acis iepleti. Ludzu, tēt, nedari

vairs tā... Ta tad viņu patiesībā sauc Elizabetu
Ordincevu, Betija Braite ir viņas pseidonims. Lē-
dija Patricija jautāja man, vai viņa neesot mums
radniece. Es atbildēju, ka laikam gan nē, jo tu
vairākkārt esi teicis man, ka mums ārzemēs nav
radu. Es ļoti gribēju viņu redzēt, un mēs ar Mar-
dzoru aizbraucām pie viņas. Un iedomājies: mani
ieraugot, viņa nobāla tāpat kā nupat tu, un tāpat
iepleta acis... Tad Mardžora iepazīstināja mūs. Mēs
dzeram teju, tērzējām. Viņa jautāja man par tevi,
jautajā, kuri mana māmiņa. Es pastāstiju, ka
mana māmiņa jau sen mirusi un ka es neatceros to.
Veiak viņa paskaidroja, ka mēs tiešām esot radi no
viņas vīra puses, kas arī bijis Ordincevs, bet ka tu
laikam esot to piemirsis. Viņa ir apbrīnojami mīļa,
tada... ka to lai saka... mājīga. Tikai vienmēr

,

Man Tina uzrelx kl«va mīļa. vUn viņa
bija tik laba pret mani... Tēt, tu atkal izskaties tik
bāls. Es tūliņ piezvanīšu ārstam."

„Nevajaga, Liza. Tas nekas, gan pāries pats
no sevis," Ordincevs ar pūlēm izdvesa. Viņš piecē-
lās. „Nu, ej ģērbties, — drīzi ēdīsim brokastis. Es
tiešām biju kaut ko piemirsis. Vēlāk izstāstīšu
tev..."

Liza noskūpstīja viņu un izgāja.
Ordincevs rūpīgi aizvēra durvis un metās pie

rakstāmgalda. Izņēmis sievas vēstuli, drudžainā
steigā sāka to lasīt.

„Rakstu šo vēstuli bez uzrunas. Kā gan es

varētu uzrunāt Tevi? Vārdā? Vārdā un tēva
vārdā? Ar papildinājumu: ~godātais, mīļais, dār-

gais" v. t. t.? Es ienīstu liekulību, tādēļ rakstu
bez uzrunas un uz „tu". Atceries: pazīdamies jau
kopš bērnības, mēs nekad neesam uzrunājuši viens

otru ar „jūs".
Esmu beidzot satikusi savu meitu. Kad viņa

kopā ar Mardžora čallendžeru ienāca terasē, kur

sagaidiju abas, uzreiz pazinu viņu. Pareizāk sa-

kot,
— viņā es pazinu sevi — tādu, kāda biju pirms

deviņpadsmit gadiem. Man likās, it kā es lūkotos

•spogulī. Tikko neiekliedzos šausmās, sāpēs un

priekā. Bet — diezgan par to.

Pirmkārt, paldies Tev par Lizu. Kāda jauka
meitene! Cik lieliski Tu esi audzinājis viņu. Labi,

ka neesi devis viņai pamāti. Lai cik krietna arī

nebūtu pamāte, tā tomēr paliktu sveša un tā tad

■kaitīga parādība. Jā, Līza ir vesela fiziski un ga-

rīgi. Un cik glīta! čallendžeri ir brīnišķi cilvēki.

Tā ir sena ang|u cilts — viena no tām, kādu pēc
kara palicis ļoti maz. Maikels, Mardžoras brālis,

atrodas uz laba ceļa. Viņš neprātīgi mīl Līzu. Es

velētos, kaut viņi apprecētos, un kaut Dievs pie-

šķirtu tiem vairāk laimes nekā mums. čallendžeri

priecātos par šo laulību — viņa pazīst Līzu, un

viņu pazīt, nozīmē — mīlēt to. Tie ir lēdijas Patri-

cijas vārdi.

Kādreiz mēs ar Tevi iztirzājām māsu uzskatus
par laulību un ģimeni. Tie pilnīgi saskanēja. Un
kad pienāca tas briesmīgais, derdzīgais mirklis, es

pazudu, nomiru. Es, piemēram, būtu varējusi teikt
Tev, ka neesmu tik vainīga, kā Tev vajadzēja šķist
un šķita. Bet balss toreiz neklausija un Tavās acis
nolasīju nāves spriedumu. Es aizgāju, aizbēgu...
Cik smagi man bija aiziet, pat neuzlūkojušai Lizu!
Tomēr pārvarēju sevi un aizgāju... Apmetos uz
dzīvi Anglijā. Pazaudējusi savu bērnu, atdevu sevi
svešiem bērniem. Stāstiju tiem pasakas un saisto-
šus notikumus, kurus pati izdomāju. Tad man ie-
krita prātā uzrakstīt dažus no tiem un iesūtīt bēr-
nu žurnālam. Redakcija pieņēma tos, lūdza sūtīt
vēl. Galu galā kļuvu jaunatnes rakstniece, kuras
grāmatas atrodamas ikvienā ģimenē. Liza stāstīja,
ka viņai esot tās visas... Nekad neesmu spējusi aiz-
mirst ne viņu, ne Tevi. Ticēju, ka Dievs nesodīs
mani mūžīgi, ka kādreiz mēs visi atkal tiksimies un
ka tad viss būs labi.

Nespēju vairs ilgāk dzīvot, neredzot Līzu un ne-
sarakstoties ar to. Nevajaga uzreiz atklāt vi-
ņai, ka esmu viņas māte. Kādreiz vēlāk es pati iz-
stāstīšu viņai visu.

Līza, protams, stāstīs Tev par mūsu tikšanos.
Tādēļ nosūtu šo vēstuli ar tādu apsvērumu, lai Tu
saņemtu to vēl pirms viņas pārbraukšanas.

Betija."

4.

Dzīve, kas dibināta uz meliem — lai cik attais-
nojami art nebūtu šie meli — nevar būt ne mierīga,
ne laimīga. Kā uz satrunējušiem pamatiem celta

ēka, tā sagrūst visnegaidītākajā brīdi, aprokot zem

drupām bieži vien pilnigi nevainīgas dvēseles. Tā-
pat sagruva arī Ordinceva un Lizas dzīve, kas bija
celta uz meliem.

Ordincevs palika viens. Līza pirms diviem mē-
nešiem bija aizbraukusi uz Angliju, aizbraukusi jau
otrā dienā pēc pārceļošanas.

Izlasijis sievas vēstuli, Ordincevs, pazaudējis
varu pār sevi un paklausot kādai neizprotamai dzi-

ņai, bija pasaucis Līzu un bez kāda ievada pasnie-
dzis tai vēstuli. Kamēr viņa lasija, viņš vērīgi se-

koja tās sejas izteiksmei, izjuzdams arvienu lielā-

kas šausmas sava nepārdomātā so)a dēļ. Līza bija
bāla kā mironis.

«Tā tad mana māte... Tā tad arī man ir māte."
viņa biidzot izdvesa. «Tāpat kā visiem citiem...
Vlr.rvaim! Un e8 visu mūžu nekā nezināju... Kā-
dēļ šie meli?"

Ordincevs klusēja.
«Tēt, saki... kādēļ šie meli? Kādēļ?"
«Tā vajadzēja," viņi beidzot izdvess.
«Vajadzēja? Melot?"

Doma, ka tēvs varējis melot, melot ilgus gadus
no vietas, viņai bija briesmīgs sitiens. Viņas iedo-
mās pacelts neaizsniedzamos augstumos, tas pēkšņi
bija noslīdējis vienā līmenī ar visiem citiem cilvē-

f!en\ .

Ll** *teerējās, ka viņas bērnībā tēvs bieži
bija teicis: «Nekad nemelo, bērns. Melo tikai eļē-
vuļi, bet gļēvulība ir vislislākais negods."

«Tēt, vai tiešām tu esi... gļēvulis?" pašai negai-
dot viņa jautāja un, negaidot atbildi, izskrēja no
Kabineta, rokam aizsegusi seju.

Visu dienu viņa palika ieslēgusies savi istabā,
no kurienes iznāca tikai vakari. Uzmetis viņai pir-
mo skatienu, Ordincevs saprata, ka senākās Līzas
vairs nav. Viņā lūkojās pieaugušas, jau pirmās
sāpes pārcietušas sievietes acis.

«Tēt," viņa sacija. «tu nekā negribi teikt man?..
Lai es saprastu?... Kas noticis starp tevi un...
māti." Viņa vēl nebija pieradusi lietot šo apzīmē-
jumu attiecībā uz sievieti, par kuras eksistenci tā
līdz pat šai dienai nekā nebija zinājusi.

Ordincevs klusēja.
«Tēt... Dieva dēļ!..."
«Līza..." viņš nespēja vairs ilgāk panest Šis

mokas. Ciešanu pārvērstā, viņam bezgala dārgā
seja; apziņa, ka uz viņu pašu gulstas vaina par
šim ciešanām, un ka viņš nespēj tās atvieglot
gandrīz lika viņam izteikt vārdus, ko tam nebija
tiesība izrunāt Un vai šie Vārdi arī būtu atnesuši
atvieglojumu? Ar pārcilvēcīgu piespiešanos viņš
savaldija sevi. «Nevienam citam bez tavas mātes

nav tiesības atbildēt uz tavu jautājumu!"
Līza mirkli pārdomāja.
«Labi... Tad es rit pat braucu uz Angliju," viņa

beidzot sacija. «Vai vari lidz pulksten trim nokār-
tot visas formalitātes?"

Ordincevs saprata, ka vienīgo izeju no kļūmīgā
stāvokļa varēja sniegt Līzas brauciens pie mātes,
un ks viņam nav citas izvēles.

Otrā dienā Liza aizbrauca. Viņa rūpīgi sakra-
vāja savas lietas un lidz pat aizbraukšanai nerunā*

ja vairs ne vārda. Tikai vagona durvis pēkšņi pa-

vērsās atpaka) un straujā kustībā apskāvo Ordin-
oevu.

«Tēt, piedod man," viņa trīcošām lūpām Čuk-

stēja. «Es nevarēju citādi... Pateicos tev..."

5o divu mēnešu laikā Ordincevs gandrīz neiz-

gāja no dzīvokļa. Vienīgā vēsts, ko viņš bija saņē-
mis no Līzas, bija telegrama, kurā tā ziņoja par

savu ierašanos Anglijā.

Bezmiega, skumju un drūmu domu nomocīts, Or-
dincevs bija kļuvis vārgāks un vecāks. Visu laiku

viņš kaut ko gaidīja, uz kaut ko cerēja. Bet ja
kāds būtu jautājis, kas tas ir, viņš nebūtu varējis
atbildēt.

Kādā rītā viņu uzmodināja strauju, pazīstamu
soļu troksnis gaitenī.

«Līza!" viņš pārvērstā balsī iekliedzās, rokām

satverdams krūtis, it ka saturēdams savu nomocīto,

sāpju salauzto sirdi.

«Jā, tā esmu es, dārgais tēt!" -z

Liza stāvēja durvīs
— sārta, saulē iedegusi un

neparasti pieaugusi. Tad viņa ātri piegāja pie gul-

tas, noslīgs ceļos, ssņēms viņa roku un piekļāva tai

vaigu.
«Jā, tā esmu es, dārgais tēt," viņa atkārtoja.

«Līza... tu pārbrauci... Vai uz ilgu laiku?"

Viņš pēkšņi juta, ka vēl vienu viņas aizceļošanu tas

nepārdzīvotu.

«Es atgriezos... pavisam..." Viņas balsi iz-

skanēja senākā bērnišķā intonācija. «Es taču ne-

varu bez tevis..."

Ordincevs izjuta dziļu atvieglojumu un līdz ar

to ari mulsu prieku.

«Atgriezos pavisam, dārgais tēt," viņa čukstē-

ja, apbērdama skūpstiem viņa roku. «Piedod man...

Esmu sagādājusi tev tik daudz bēdu. Māmiņa... sā-

kumā viņa nekā neteica man par... jūsu pagātni.

Viņa tikai prasija, lai stāstu par mums, par mūsu

dzīvi — visu, visu. Un daudz raudāja. Es arī...

Tikai pirms nedējas vina izstāstija man visu... Tēt,

cik brīnišķs tu esi! Man Šķiet, otra tāda cilvēka

vairs nav pasaulē... Un viss manis dēļ!"

Ordincevs juta, ka uz viņa rokas nokrita daži

silti pilieni. Un bija tik labi, ka viņš nespēja at-

vilkt roku.

«Es pēkšņi sapratu visu," viņa turpināja čuk-

stēt. «Tu, kas ienīsti melus, biji spiests gadiem ilgi

melot man un citiem... Manis dēļ. Māmiņa iz-

skaidroja man, kādēļ tas bija vajadzīgs. Viņa tei-

ca, ka man esot jāatgriežas pie tevis. Dārgais tēt,

mēs nekad vairs nešķirsimies. Es reizēm aizbrauk-

šu pie māmiņas, bet dzīvošu kopā ar tevi."

Viņa apklusa un iegrima pārdomās. Tad pacēla

galvu un pavērās viņā mirdzošu skatienu, kurā

vidēja kāda doma:

«Tēt. kādi mēs abi raulķi!" vina iesaucās. «Nu,

apdomi pats: kādēļ es lai pastāvīgi braukāju uz
"Tēt, piedod man." viņa trīcošām lūpām čuk-

atēja. "Es nevarēju citādi... Pateicos tev..."
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Angliju un atpaka], ja ir daudz vienkāršāka izeja:
lai māmiņa brauc pie mums! Vispār, lai viņa dzīvo

kopā ar mums! Un māmiņa ari: viņa ir tik gud-

ra, bet tas viņai neiekrita prātā!" Liza pietrūkās

kājās un līksmi sasita plaukstas. ~Tēt, es rakstīšu

viņai! Vēl šodien pat, vai labi?"

„Nē, bērns, nevajaga rakstīt..."

„Tu... negribi?" Visa viņas līksmība mirkli bija

izgaisusi.
..N«-, tā tas nav..." Ordincevs tikai ar pūlēm slē-

pa līksmo satraukumu. Tas, par ko viņā bija domā-

jis savās bezmiega naktīs; ko bija slepenībā vēlē-

jies, neiedrošinādamies atzīties pats sev; tas, bez

kā viņa un Lizas dzīve būtu palikusi nepiepildīta un

tādē) liktenīga, pēkšņi bija guvis tik vienkāršu, tik

laimīgu -atrisinājumu. „Tā tas nebija domāts,
bērns. Vēstule iet ilgāk nekā diennakti. Mēs labāk

tūliņ nesūtīsim telegramu."

Tulk. Rēnis Āboliņš.

Testaments
P. MILLS.

(Beigas.)

Pēkšņi viņam radās velnišķīga doma.

Vinnestu izmaJtsā tam, kas uzrādīs biļeti.
Ja viņš to pameklētu... un atrastu?

Ātriem soļiem viņš iegāja koridorā. Tas

bija tukšs. Ar dažiem lēcieniem viņš jau

bija aiz kāpņu līkuma un steidzās augšup, un

atvilka elpu tikai pie sievas dzīvokļa. Uz-

traukumā viņš nemaz nemānija maizes kuli

pie durvīm, kad tās atslēdza. Priekšnamā

viņam sitās pretim smacējošs gaiss. Likās,
ka dzīvoklis ilgi nebija vēdināts.

leslēdzis gaismu, viņā bailīgi paskatījās

apkārt tukšā priekšnamā, tad iegāja dzīvoja-

mā istabā. Kaktā ari tagad stāvēja vecs

rakstāmgalds.
— Marij! — viņš iesaucās. Tad vēl ska-

ļāk: — Marij!
Bet visur valdija klusums.

Rakstāmgalda atvilktnes izrādijās aiz-

slēgtas, bet to uzmūķēšana prasija tikai īsu

laiku. Ditmars steidzīgi pārbaudīja atvilkt-

ņu saturu. Ne naudas, nedz biļetes. Likās, ka

Marija atradusi citu glabātuvi.
Beidzot viņš atrada naudas maciņu ar

vienu kronu. Nauda tūlīt pazuda viņa kaba-

tā. Viņš bija iedziļinājies meklēšanā un ne-

mānija, ka nekas neliecināja par to, ka šeit

dzīvotu bērns. Nekur nevienas rotaļlietas,
nevienas grāmatas, apģērba gabala.

Pie durvīm kāds piezvanīja, un Ditmars

nodrebēja. Steidzīgi aizvēris atvilktnes, viņš

palika stāvot pie galda un gaidi ja. Ārā bija

dzirdamas balsis. Kas tur varētu būt? Sie-

va? Policija?

Zvanīšana atkārtojās. Tagad Ditmars

saslējās. Vai tad viņš nedrīkstēja uzturē-

ties savas sievas dzīvoklī? Kas varētu to

aizliegt ?

Izgājis priekšnamā, viņš atvēra durvis,

un nākamā mirkli kāds iekliedzās:

— Ak, debess! Tā nav viņa! Tas ir...

— Esmu Ditmars. Vai jūs vairs nepazīs-
tat mani, kundze Simson?

— Ak, vai jūs nepazīstu? — jautāja na-

miķe, nicinoši raudzīdamās vīrietī. — Pazīs-

tu gan, pārāk labi pazīstu! Bet kā jūs ie-

kļuva! šajā dzīvoklī? Un kur ir jūsu sieva?
"*

— Nav mājās, un es viņu gaidu. Jūs

jautājāt, kā iekļuvu dzīvoklī? Man vēl ir

atslēgas, kundze.

— Tas nav pieļaujams. Jūsu sieva neve-

ļas vairs jūs redzēt.

Ditmars paraustīja plecus.

— Varat daudz ko gribēt, bet pašreiz es-

mu saimnieks šinī dzīvoklī. Un ko jūs šeit

meklējat? — viņš griezās pie izsūtāmā zē-

na, kurš ar aploksni rokā stāvēja aiz namiķes.
— Atnesu vēstuli no loterijas komisijas.

Ditmars ar lepnu žestu paņēma aploksni.

— Es jau zinu — mēs vinnējām. Bet

šīs ziņas nešana ir pienācīgi atalgojama, —

viņš piebilda un pasniedza zēnam no sievas

maka izņemto kronu.

Viņš gribēja aizvērt dzīvokļa durvis, bet

kundze Simsone izrādijās veiklāka par viņu.

viņas kāja palika durvju spraugā.
Ditmars saprata, ka šo sievieti nevarēja

izraidīt, jo tad tā grieztos pie policijas
— Vai gribat man pakavēt laiku, kundze?

— viņš mīlīgi jautāja.

— Gribu apkopt jūsu sievu, — atbildēja

namiķe.
— Viņa nav mājās.

— Ir gan, — pati redzēju pārnākam. Un

viņa ir slimīga.

Namiķe ieskatijās dzīvojamā istabā —

tā bija tukša un klusa. Pat kanarijas put-

niņš nelēkāja savā būrī. Pagājusi tālāk, viņa

pavēra neapgaismotās guļamistabas durvis.

— Kundze Ditmar! — viņa sauca.

Atbildes nebija. Bet jo ilgāk viņa raudzī-

jās tumša istabā, jo vairāk pierada acis un

sāka atšķirt ierastās iekārtas priekšmetus.
Lūk: divas gultas, skapis, dīvāns... Un uz

dīvāna gulēja kāds tumšs stāvs.

Namiķe pēkšņi nodrebēja un pasteidzās
ieslēgt gaismu.

Uz dīvāna savā melnā, samirkuša tērpā

un cepuri galvā gulēja kundze Ditmare, tu-

rēdama rokā dažus novītušus ziedus un ne-

kustējās.
Kundze Simsone piegāja tuvāk, pieskārās

īrnieces pierei un pēkšņi skaļi iekliedzās:

— Viņa ir auksta! Auksta un... mirusi!
Arī Ditmars drebēdams nostājās pie dī-

vāna.

— Ko jūs teicāt, kundze?

— Viņa ir mirusi!

— Varbūt tikai paģībusi ? — par spīti sa-

vām cerībām ieminējās Ditmars. — Es tūlīt

izsaukšu ārstu.

— Jā, izsauciet. Mums blakus dzīvo dok-

tors Cauns.

Ditmars steidzās pie ārsta un domāja:
vai šoreiz man tiešām uzsmaida laime. Tik

daudz naudas un nav jādalās ar sievu! Lie-
kas, ka viņa patiešām ir mirusi, jo citādi ne-

būtu man Jāvusi rīkoties dzīvoklī. •

Kundze Simsone, nezinādama, vai palikt
jeb aiziet, vilcinādamās stāvēja ārdurvis. Ta-
nī brīdī pavērās blakus dzīvokļa durvis un

spraugā parādījās vecas sievietes galva.
— Kādēļ tāds satraukums? — viņa jau-

tāja. — Vai pie Ditmariem kaut kas noticis?

— Notikumu ir daudz, kundze. Ditma-

res virs ir atgriezies.
— Ak tā... Nu, vai sieva viņu pieņēma?
— Sieva ir mirusi, — namiķe čukstēja

un sagrāba vecenītes roku. — Un tieši tad,
kad uz viņas loterijas biļeti kritis liels vin-

nests... Nabadzīte...

— Ak mirusi gan?
—; vecenīte nobijās.

— Nesaprotu, kā es jau agrāk neiedomājos!
Jau trīs dienas viņa nav pievākuši aiz dur-

vīm nolikto maizi un pacēlusi virtuves loga
aizkaru. Katru dienu es zvaniju pie viņas
durvīm, bet trīs pēdējās dienās neviens ne-

atsaucās. Tas rāda, ka viņa jau sen mirusi.
— Tā tas nav, mīļā, — namiķe atbildēja.

— Apmēram pirms stundas es vēl sarunājos
ar viņu lejā. Viņa nosalusi un izmirkuši
pārnāca no Lienītes kapa, un es viņai ieteicu

iedzert siltu kafiju. J&» kundze Ratke, viņas
seja bija kā mironim, vina nolikusies uz dī-

vāna... un vairs nepieceisies.

— Jūs šodien runājāt ar viņu? Tas ir

gandrīz neticami. Vai esat pārliecināta, ka
tas bija šodien?

— Jūs jautājat tikpat jocīgi, kā mana

meita. Arī viņa neesot redzējusi kundzi
Ditmaru pārnākam, kaut gan tanī brīdī uz*

turējās koridorā.

— Vai es varētu ieiet dzīvoklī?

— Protams, durvis ir vaļā. Viņas vīra

aizgāja pēc ārsta. Un vai zināt, kas mani

šinī lietā visvairāk kaitina? Tas, ka šis ne-

lietis saņems visu vinnestu. Viņš pameta
sievu ar bērnu, mēs abas tai palīdzējām, cik;
vien spējām, un tagad. Jā, dzīve ir netais»

nīga, mīļā.

Pēc brīža abas sievietes stāvēja pie ne*

laiķes.
— Izskatās tā, it kā viņas pēdējā stun-

diņa būtu situsi jau pirms dažām dienām, —

ieminējās kundze Ratke. — Bet kādēļ viņaa
tērps tik slapjš? Vai logs bija vaļā?

— Ja es pirms stundas nebūtu runājusi

ar viņu, tad tiešām domātu, ka viņa mirusi

aizvakar vai vēl agrāk. Līķis jau sāk bojā»
ties, un tas rāda...

Namiķe nebeidza teikumu, un abas dre-

bošās sievietes izgāja dzīvojamā istabā.

Visur valdija dziļš klusums. Sienas pulk-
stenis stāvēja, arī kanarijas putniņš bija

apklusis uz visiem laikiem un nobeidzies gu-
lēja starp iztukšotiem ēdiena un dzēriena

traukiem.

To ieraugot, abas sievietes zīmīgi saska-
ti jās, bet pirms viņas paspēja kaut ko sacīt,
ienāca Ditmars ar ārstu.

Pavirši apskatījis kundzi Ditmari, ārsts

sacija:
— šī sieviete ir nomirusi pirms divām

vai trīs dienām. Vai tad jūs neredzot viņas
sejā raksturīgos plankumus un nejūtat līķa
smaku ?

Ditmars izlikās aizkustināts un bēdīgs.
— Nabadzīte! — viņš klusi teica. — Ak,

kādēļ neatnācu dažas dienas agrāk, tad vina
būtu palikusi dzīva, vai... Varbūt jūs izrak-

stīsiet nāves apliecību, doktor? — viņš grie-
zās pie ārsta.

Sarunā iejaucās namiķe.
— Tas nevar būt, doktor! — viņa teica.

— Pirms stundas viņa sarunājās ar mani

kāpņu telpā un sūdzējās, ka viņai salstot.

— Tas nav iespējams, kundze, — ārsts

atbildēja. — Varbūt jūs pārskati jāt ies.

— Jūs runājat, it kā es pazītu kundzi

Ditmaru. Par pārskatīšanos nevar būt ru-

nas. Es pati redzēju viņu — tas ir nenolie-

dzams fakts. Tādēļ ticiet man: pirms stun-
das redzēju viņu dzīvu pārnākam mājās.

Neviens viņai neatbildēja, un Ditmars ar

ārstu izgāja dzīvojamā istabā, lai ārsts va-

rētu izrakstīt apliecību.
— Kāda kaite noveda manu sievu kapā?

— jautāja Ditmars.

— Tas noskaidrosies pie līķa sekcijas.
Pašreiz varu tikai apliecināt nāvi un paziņot
policijai.

Pie dzīvokļa durvīm atkal zvanija un na-

miķe gāja atvērt. Pēc brīža viņa ziņoja:
— Ir ieradies kāds kungs, kas vēlas ru-

nāt ar kundzi Ditmari.
— Lai ienāk.

Ditmars patlaban sniedza ārstam papīra
loksni apliecības rakstīšanai, kad ienāca

viens no Eberta notariāta jaunākiem darbi-

niekiem.

— Man uzdots nodot kādu vēstuli un da-

būt parakstu par saņemšanu, — viņš teica,
rādot liela formāta aploksni.

Ditmars gribēja to paņemt, bet jaunefc»
lis nedeva,
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— Tā nododama kundzei Ditmard — nei*
sonīgi. *^

— Dāma ir mirusi, un es esmu viņas vīrs.
Liekas, ka ar to pietiek.

Notariāta darbinieks bija pārsteigts.
— Mirusi? — viņš iesaucās. — Pirms di-

vām stundām viņa bija mūsu kantori un ru-

nāja ar šefu.

— Domājams, ka noticis pārpratums —

Ditmars atbildēja, — Manai mirušai sievai
nevarēja būt darīšanu ar notāriem. Vai
jums zināms šīs aploksnes saturs?

Četri cilvēki nepacietīgi raudzijās jaunek-
lī, kurš beidzot sacija:

— Aploksnē atrodas testamenta noraksts.
— Par kādu testamentu jūs runā-

jat? — Ditmars nobijies jautāja.
Jauneklis pats bija pagatavojis norakstu

un deva vēlamos paskaidrojumus.
Ārsts bija apsēdies pie galda un domīgi

raudzijās uz balto papīra loksni. Tā tad jau
otrs cilvēks apgalvoja, ka pirms dažām
stundām redzējis cilvēku, kas, spriežot pēc
visām pazīmēm, — jau miris pirms trīs die-
nām! šī lieta sāka viņu interesēt.

— Vai jūs vēl pazītu to dāmu, kura ap-
meklēja jūsu kantori? — viņš jautāja.

— Protams, ka pazīšu.
— Lūdzu, sekojiet man.

Jauneklis tikai mirkli skatijās uz nelaiķi,
un teica:

— Jā, tā ir viņa.
— Kādēļ jūs varat to noteikti apgalvot?

Jauneklis paskaidroja, ka šo neparasta
izskata klienti tūlīt ievērojuši visi kantora

darbinieki.

— To var apliecināt arī pats notārs, —.
viņš piebilda, — jo dāma diezgan ilgi palika

viņa kabinetā.

— Notārs Eberts? Tas, protams, būtu

ļoti svarīgs liecinieks. Piezvaniet viņam un

sakiet, ka es lūdzu viņu ierasties Garā ielā

Nr. 14, pie Ditmariem. Esmu ārsts Cauns.

Namiķe stāvēja bāla un drebēdama čuk-

stēja:
— Tas bija... viņas gars...

Notāra sūtnis iedeva Ditmaram atnesto

aploksni, un pēdējais griezās pie ārsta:

— Doktor, vai man ir tiesība to uzplēst?
Esmu tak viņas vīrs un mantinieks.

— leteicu nogaidīt, kamēr ieradīsies

Eberts, — ārsts īsi atbildēja.
Pēc tam pustumšajā istabā iestājās klu-

sums, nomācošs klusums, kas ar katru brīdi

kļuva neciešamāks.

Ārsts izgāja guļamistabā, lai vēlreiz pa-

matīgāk apskatītu līķi un atgriezās purinā-

dams galvu.
Notāra ierašanos pārtrauca stingumu.

Ārstam viņš sniedza roku, citus sveicināja

ar galvas mājienu.
— Nu, ('aun, vai tiešām esmu šeit vaja-

dzīgs, — viņš pārmetoši jautāja. — Patla-

ban taisijos iet uz klubu.

— Gribam dzirdēt tikai dažus jūsu vār-

dus, — atbildēja ārsts. — šeit viena pret

otru siāv divas liecības. Mani izsauca pie
trīs dienas veca līķa. Jā, varu apgalvot, ka

dāma mirusi pirms trīs dienām. Bet namiķe
on jūsu kantorists apgalvoja, ka pirms da-

žām stundām runājuši ar nelaiķi. Domāju,

ka noticis liktenīgs pārpratums un ceru, ka

jūsu liecība šai lietā ienesīs skaidrību.

— Vai runājat par kundzi Ditmari? Jā?

Varu apliecināt, ka šodien viņa bija pie

manis.

— Tagad atliek noskaidrot, vai jūsu
kliente un tā dāma, kuras līķis guļ otrā is-

tabā, ir viena un tā pati persona.

— Paskatīsimies, — atbildēja notārs. —■

To sievieti es pazīšu starp tūkstoš citām.

Abi vīrieši iegāja guļamistabā.
— Jā, tā ir viņa, — teica notārs. — Tā

tad viņa juta tuvojamies nāvi... Ar to iz-

skaidrojama viņas dīvainā uzvešanās.

— Bet šī sieviete ir mirusi vismaz pirms
trīs dienām. Vai tad jūs neredzat raksturī-

gos plankumus viņas sejā, nejūtat līka
smaku?

Notārs satrūkās. Viņš atcerējās smaku,
kas, sievietei ienākot, pildīja viņa kabinetu,
un ko viņš domāja ceļamies no novītušiem

ziediem.

—- Varu kaut vai zvērēt, ka šī sieviete
šodien starp pulksten pieciem un sešiem pie
manis sastādīja testamentu.

— Mīklaina lieta! — ārsts murmināja,
kad viņš devās uz dzīvojamo istabu.

Tur pie galda stāvēja Ditmars un redza-
mi satraukts lasīja testamenta norakstu.

— Tas nav pareizs noraksts! — viņš grie-
zās pie notāra. — Mana sieva ir mirusi pirms
trīs dienām, tādēļ viņa nevarēja šodien likt

sastādīt testamentu. Es to apstrīdēšu.

—Tā ir jūsu personīgā darīšana. Bet

nelaiķe, stāstīdama man savu dzīves gāju-
mu, bija pārliecināta, ka jūs to nedarīsiet.

—Ak tā! Nu, tad viņa būs maldījusies.

Kādēļ es to nedarītu? Vai viņa jums teica

arī iemeslu?

Eberts atzina par labāku klusēt. Viss

Šis notikums bija tik mīklains un baigs, ka

gribējās ātrāk tikt projām. Bet kaut kas

saistija viņu.

— Kā mana sieva varēja zināt, ka viņas
loze vinnēs? — turpināja Ditmars. — Pie

jums viņa bija ap pulksten pieciem, bet izlo-

ze notika vēlāk.

— Bet tā tas bija.

— Varbūt jums zināms arī tas, kur at-

rodas loterijas biļete?
— Protams, tā atrodas manā seifā.

— Blēdība! — sauca Ditmars, jo juta, ka

nauda pazaudēta. — Bet es jums vēl rādīšu!

Man ir liecinieki, kas pierādīs, ka mana sie-

va jau sen mirusi un nevarēja šodien likt

sastādīt testamentu.

— Apdomājiet savus vārdus, cienijamais

kungs, — notārs nicinoši sacija, — Ja šeit

kaut kas noskaidrojams, tad tas tiks izda-

rīts bez jūsu pamācībām.

— Dodiet man biļeti, — Ditmars turpi-

nāja, — Un jūs, ārsta kungs, izrakstiet mir-

šanas apliecību. Ir tak skaidrs, ka es esmu

mantinieks.

Ditmara kliegšana bija izvilinājusi kori-

dorā daudz ziņkārīgo.

Notārs aizpogāja mēteli un taišijās iet

projām.
— Šeit man nav vairs ko darīt, — viņš

akcija. — Ja kam būšu vajadzīgs, lai nāk uz

manu kantori. Un jūs, ārsta kungs, vai ne-

nāksiet līdzi T

— Jā. Bet man vēl jāiegriežas policijā.
Jums, Ditmar, es vēlāk ziņošu par sekcijas
rezultātiem.

Divi viri klusēdami kāpa lejā. Tikai uz
ielas viņi saskatījās, un notārs jautāja:

— Mijo doktor, ko jūs domājat par šo
lietu?

— Stāvu miklas priekšā. Bez jūsu lie-
cības...

— Ja vajadzēs, es varēšu zvērēt, ka šo-
dien nelaiķe apmeklēja manu kantori.

— Nu esam nonākuši pie daudzinātā iz-
teiciena: „Starp debesīm un zemi ir daudz
tāda...
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Bet es esmu materiālists un tādām
lietām neticu, — nobeidza ārsts.

— Ari es neesmu māņticīgs, bet šodien...
Ditmare zināja par savu vinnestu, kaut gan
izloze vel nebija sākusies; Viņa teica ari to,
ka virs atgriezīsies, balstīdamies uz savām

tiesībām, gribēs iegūt mantojumu un..

— Ko vēl?

— Viņa teica, ka... vīra nāve izjauks vi-

ņa nodomus. Tā tad gaidīsim... Bet, velns
parāvis, kā pirms trīs dienām mirusi sievie-
te var būt ģērbusies it kā nesen salijušā un

dubļiem notašķītā tērpā?
Ārsts paraustija plecus.
— Tagad pastāstiet vēl par sievietes dus-

mām, kas sasniedz dzīvos no aizsaules, un-

— Jūs uzminējāt, kungs Caun! Dāma

apgalvoja: manas dusmas ir spēcīgākas par
nāvi! Mīļo doktor, mēs abi esam dzīvojuši
kā prātīgi cilvēki, nevis kā fantasti, bet vat

varam sacīt: nāve norobežo visu? Vai ari
viņpus nāves kaut kas neslēpjas? Vai mēs
spējam visu saprast?

— Visu — nē, bet vismaz to, cik tālu
sniedzas cilvēka prāts.

— Jauki. Bet šodien liktenis mūs izjoko-
ja. Kuram no mums paliks pēdējais, izšķī-
rējs vārds, kam būs taisnība? Mēs abi šai

pasaulē esam laicīgi radījumi un ar savu iz-

domu nespējam saprast un saskatīt ceļus
starp dzīvību un nāvi. Ar labunakti, dok-

tor, mans klubs ir šeit.

Abi vīri izšķīrās, pūlēdamies aizmirst die-

nas notikumus.

Kad pēdējie ziņkārīgie izgāja no nelaiķes
dzīvokļa, tur iestājās kapa klusums.

Līķa tuvums lika Ditmaram drebēt. Viņš
labi apzinājās, kādā mērā sieva bija viņu ie-

nīduši, un testamenta sastādīšana pēc nā-

ves deva uztraucošu vielu visādām drūmām

domām un minējumiem.

Jo ilgāk viņš domāja, jo baigāks likās

viss notikums. Kādu laiku viņš cieši skatī-

jās uz guļamistabas durvīm, pēkšņi uzcēlās

un pasteidzās tās aizslēgt.
Kaut gan līķa tuvums viņu baidija, vi-

ņam tomēr bija jāpaliek šeit, jo ārā lija, un

viņam trūka naudas naktsmājai citur. Bet

pret baigumu bija vēl cits līdzeklis — deg-
vīns, ko varēja sabrūvēt no skapī atrastā

spirta.
Drīzi vien spirts bija atšķaidīts un ie-

dzerts krietns malks. Pēc otra malka uz-

nāca nogurums, un Ditmars pusmiegā atlai-

dās uz dīvāna.

Jau pēc dažām minūtēm viņš ieraudzīja

Mariju ienākam caur aizslēgtām durvīm,

dusmīgi uzlūkojam viņu — tieši tāpat kā to-

reiz, kad viņš atņēma sievas pēdējo ietaupī-

jumu. Ar vienu lēcienu sieva bija klāt,

kaulainie pirksti žņaudza Ditmara kaklu.

Atkratījies no sievas, uinš metās pie lo-

ga un gribēja saukt palīgā, bet tur sabruka.

•

Nākamā rītā policija bez nariakumiem iz-

klātivēj4s pie durvīm. Atveda atslēdznieku.

lenācējiem atklājās baigs skats: dzīvoja-

mā istabā pie loga bija pakāries Augusts

Ditmars, Tulk. V. BUua.

Viņa: __ Bucīt, vai to nenāksi pusdienās?
Viņš: — Pie joda, kādēļ? Manu porcija lai tū-

daļ met pār malu jūrā!
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Pazaudētā dzīve

FRANCIS URBĀNS

(Beigas.)
Es nesapratu, kā mierināt šo uzticīgo sir-

di» šo neizsakāmi krāšņo stādu, kas tagad bi-

ja tik trausls un nožēlojams. Manās krūtīs

trakoja neprāts, pietrūka vārdu, ar ko iz-

stāstīt savu žēlumu, kad viņas mazās, valgās
lūpas apstājās pie viena jautājuma: vai tu

mani neaizmirsīsi, Mārtiņ ? Pie tam viņa ma-

nu vārdu izrunāja tik pareizā latviskā akcen-

tējumā, ka viss tas kopā ar viņas neviltoto

Izmisumu mani grūda sāpju bezdibenī. Es

gudroju visādas iespējamības, kas atļautu
vēl turpināties mūsu satiksmei, bet, tās iztei-

cis, atradu tūlīt par pietiekoši neprātīgām,
lai tās ievērotu. Izdomāju atkal jaunas un

tās bija tik pat nenozīmīgas, cik sliktas. Pie

Vienas varbūtības apstājāmies visilgāk. Tā

bija Hildas vēlēšanās lūgt tēvu, sagaidot
Viņa parasto piekāpību, nesūtīt svešumā, un,
ja nepalīdzētu, pat atzīties dziļā, īstā mīlā

pret mani. Bet tiklīdz apsvērām izdomāto

projektu, gluži dabīgi atradām par neprātī-
gu, kā kuru citu no iepriekšējiem. Tā

mēs netikām pie gala slēdziena turpmāko ap-

stākļu novēršanā, bet vienu, un tas ir pašu
galveno, nepamatojām uz mūžu. Mēs zvē-

rējām uz visiem laikiem neļaut izgaist un

izzust spēcīgai mīlai mūsu krūtīs, lai kur

arī būtu jānokļūst nepielūdzamā likteņa
i vajātiem. Un ka des, būdams drošāks par
savu noteiktību, būdams pārliecinātāks par

patstāvību tikko minēto jūtu nemainīgumā
.■— izteicu bažas, viņa nokrita ceļos un teica

ļ los vārdus, kurus dzīvojot nekad neaizmir-

-•išu:

— Dievs zina, ka tā ir mana ciešākā ap-

ņemšanās !

*
i

Pēc šīs sarunas es vairs viņu muižā nesati-

ku. Pēc pāris dienām, ko tā pavadīja pils is-

tabā sava tēva uzraudzībā, viņa drīzi aizbrau-

ca. Es nezināju pat uz kurieni, jo kam lai bū-

tu prasijis? Visu, kas dārgs, pazaudējis, dziļu
sāpju sagrauzts, es klīdu apkārt nelaimīgs
un nožēlojams. Centos izpildīt joprojām sa-

vus pienākumus, bet to man tagad nebija
nekādu. Kungs reti kad atstāja istabas, un

es tikpat reti saņēmu kādu uzdevumu. Vie-

nu vakaru aizgāju atkal pie Satjē kunga, lai

Vismaz neizliktos pārāk uzkrītošas manas

Sēras par baroneses aizbraukšanu. Tas sa-

ņēma mani ar negaidītu laipnību, teicās man

pastāstīt patīkamu ziņu un savā uzmanībā

pret mani aizgāja tik tālu, ka es nodrebēju
stindzinošās šausmās. Viņš solijās mani at-

kal vest uz dzimteni, uz kurieni tomēr do-

mājot doties visā drīzumā, jo tagad, sakarā

ar audzēknes aizceļošanu, varot kuru katru

dienu atbrīvoties no saistībām, kādas uzņē-
mies pie barona Hazenfelda. Pie tam viņš

savas nākotnes izredzes, kas tagad tika it kā

saistītas ar manām, zīmēja savādām krā-

sām, ka es tūlīt sapratu, ko esmu zaudējis.
Es sapratu, ka no šī brīža izirst pēdējā saite,
kas mani turēja vēl šai vietā — cerība dzir-

dēt kaut ko par mīļo Hildu. Un ka nebiju

vīlies, to tūlīt pieredzēju, jo apkaunots un

sadusmots šatjē kungs izkliedza aizliegumu

apmeklēt viņu. Viņš teica zinām visu, mūsu

attiecības ar baronesi, ka gribējis man pa-

vēstīt tās atrašanās vietu; ka tagad visam

tam jāizbeidzoties, un es viņas dzīves vietu

turpmāk nekad nedabūšot zināt. Viņš rā-

dija mazu zīmīti un zvērēja, ka saņēmis

no mademoiselle Hildas, lai it kā nodotu

man, bet tagad viņš vairs to nedarīšot, un

taisni manu acu priekšā, drebošiem pirk-
stiem, saplēsa papīrīti un iemeta kvēlošā ka-

mīnā. Nu es biju zaudējis visu. Zaudējis
cerības pat zināt Hildas atrašanās vietu.

i

Kad es nevarīgs gāju projām, kmp satje

no jauna palika laipns, bet saņēmis atkār-

totu noraidijumu savam priekšlikumam, vai-

rāk mani neatturēja. Otrā dienā runāju ar

barona kungu un tas nemaz nebrīnijās, kā-

dēļ tik pēkšņi atstāju darbu, kaut gan ne-

aizmirsa parādīt pateicību par kādreizējo

palīdzību paaugstinātas algas veidā.

Kad mazu sainīti pie rokas izgāju pa pils

vārtiem, vienā brīdī sajutu sirsnīgu prieku.
Es domāju, ka tādā veidā tomēr tikšu tuvāk

savam mērķim — mīļotai meitenei, domāju

kaut kur tomēr to atrasti. Bet jau nākošā

mirklī tikko izradušās cerības un vārgais
prieks iznīka šaubu melnajā ēnā. Pie kalna,
aiz pils parka, kur kādreiz uzausa laime ar

Hildu, es sabruku zālē un, nebaidīdamies no

svešiem cilvēkiem, kas varēja še gadīties,
nebaidīdamies, vienalga, kā laba tā ļauna,
sāku raudāt kā mežā nomaldījies bērns,
kurš nezina ceļu atpakaļ uz mājām.

V

Vai arī man nebija līdzīgs liktenis? Kur

lai es būtu gājis ar savām šaubām, nemiera

sāpēm un reizē tādu tukšumu sirdī? Es jutu,
ka nevarēšu dzīvot bez šīs meitenes, bet zi-

nāju arī to, ka nekad to nespēšu atrast. Un

ja es tomēr kaut ko mēģināšu darīt, domāt

par kaut. kādu mērķi, tad drīzāk tas nāca no

slimīgas fantāzijas kā vesela loģiska saprā-
tā. Es divas nedēļas uzturējos apkārtnē, tās

pašas muižas robežās, ik dienas apmeklējot
mūsu klusās tikšanās vietas, protams, nevie-
nam neredzot. Es cerēju saņemt kaut kādu

vēsti, kādā ceļa, to nevarēju izprātot, es gai-

diju kādu nejaušu gadījumu un varbūt ari

to nē — vienkārši trūka spēka aiziet. Man

bija nauda, bet es i nedomāju meklēt pārti-

ku, un ja kādreiz tālajā tīrumā rāvu vārpas

no briestoša rudzu lauka, ēzdams vēl visai

negatavos graudus, tad to nedariju, lai mie-

rinātu izsalkumu, jo tādu nejutu, bet kaut

kādas nojautas vadīts, lai spētu uzturēt ilgāk

savu dzīvību. Bet tad beidzot apziņa sāka

skaidroties. Tas nenozīmē, ka laiks būtu

spējis izdzēst nevaidamo tīksmi pēc šīs mei-

tenes, tā vēl pastiprināja agrāko vēlēšanos.

Bet viņa rādija skaidrāku ceļu, kā tikt vis-

maz tuvāk mērķim, rādija tālāko gājienu.
Līdz šim mans saprāts bija gribējis neiespē-

jamo, lai te šai vietā meklētu zudušo, tai

vietā, kur tā nekad vairs neatgriezīsies. Un

tad man radās spēks atstāt šo laimīgo un

reizē briesmīgo vietu, lai citur uzsāktu mek-

lēšanu, pareizāk apsvērtu notikušo. Es at-

cerējos, ka kādreiz barons Hazenfelds runā-

ja par muižas pirkšanu no kāda krievu kņaza
Kaukāzā. Kopā ar kungu Šatjē, tie bija jūs-

mojuši par skaisto dabu, kāda tur būtu ap-

kārtnē un to, ka piesolītā cena neesot augsta.
Es toreiz nemaz neinteresējos par šo iespē-

jamo gadijumu, arī nezināju todien, vai šis

darījums noslēgts. Varēja gadīties, ka esmu

pārklausījies, bet šāda doma man ienāca

galvā. Un jo vairāk tai pieķēros, jo skaid-

rāka izlikās it kā dzirdētā saruna. Man bija
kaut kur jābrauc, un es izvēlējos Dienvid-

krieviju, cerībā tur dabūt apstiprinājumu

uzaustošai cerībai.

Te vecais vīrs atkal apklusa. Viņa seja

rādija vislielāko vienaldzību» kamēr acīs va-

rēja saskatīt nemieru un skumjas. It kā

redzēdams še savā priekšā toreiz pārdzīvoto,

viņš kādu brīdi likās pilnīgi aizmirsis manu

klātbūtni. Bet drīzi attapās. Kā pārlaidis

ļaunu murgu, pasmaidija. Un balsī, kas ta-

gad atkal skanēja drošāk, vairs nebija ne

vēsts no sāpēm un nemiera:

— Te es vairs nepieturēšos pie sīkumiem,

kas man patiesībā sastāda dzīvi, bet kuri

nevar plašāk interesēt citus. Es tādēļ ne-

stāstīšu daudz par savu ceļojumu uz turieni.

Nestāstīšu to, ka tas bija smags un grūts.

Arī tam nav nozīmes, ka ceļā atrados ilgu

laiku, jo man bija vajadzība tomēr pieņemt
kādu darbu pēc tam, kad neparedzētu ap-

stākļu dēļ nācās šķirties no pēdējās kapei-
kas. Arī tas nebūtu galvenais, ja teik-

tu, kas izrādījās vainīgais. Varu tikai, bla-

kus ejot, pieminēt, ka šis ļaunais notikums

nāca pēc kāda mēneša, pēc muižas atstāšanas

pie lielās Volgas, kur bez mērķa klīzdams

biju atradies. Viss tas ir sīkums pret to

lielāko, kas nāca neatvairāmi, ko es tā alku,

gan nedomādams tādu iznākumu. Tādēļ
es sākšu turpinājumu ar to brīdi, kad otrā

pavasarī pavisam noguris ieklīdu Odesas

pilsētā. Tagad jau es pats neticēju šim gā-

jienam, kā vedošam uz mērķi, te biju atnācis

savas neziņas, sava nemiera virzīts un va-

dīts. Es klīdu pa ostas rajonu, kādu dienu

nostrādāju, lai vilktu dzīvību. Bet tad at-

radu krietnāku darbu preču pieņemšanā kā-

dai kuģu sabiedrībai. še atkal varēju labi

nopelnīt un. neskatoties uz savu slimīgo

stāvokli, kādā aizvien atrados ilgās pēc zu-

dušās, sāku mazliet atkopties. Es sāku arī

pieklājīgāki apģērbties un, jāatzīstas, ka

ārēji ikvienam atstāju labu iespaidu. Mani

atestēja labi priekšniecībai, un blakus algas
paaugstināšanai, ikkatrā brīdī, varēju sagai-
dīt pārvietojumu augstākā postenī. Bet arī

tagad liktenis nebija lēmis man ilgi baudīt

samērā mierīgas dzīves labsajūtu. To pa-
tiesībā neļāvu es pats, varbūt, pareizāki sa-

kot, mana sirds, kas joprojām nespēja aiz-

mirst bijušo. Un kad agrāko ilgu, nemiera

un sāpju dzīts kādu brīvdienu staigāju pa

pilsētu, manu vārdu sauca kāda baiss. Es

BRAŠA PAMATSTĀJA.
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uztraukts apstājos un prieka iekliedzos.
Kungs šatjē sēdēja ormanī un smaidija, aici-

nādams mani pie sevis. Viņš tagad likās
bija aizmirsis mūsu ķildu Hazenfelda pilī un

it kā vienmēr būtu bijusi vislabākās attie-
cībās, interesējās par manas dzīves gājumu.
Es pūlējos izlikties, cik vien iespējams, vien-

aldzīgs, gribēdams parādīt, ka man aizmir-
sies ne tikai šķietamais naids uz viņu, bet

arī viss cits svarīgākais. Un tas, kā es

izturēju šādu līniju, laikam, likās pārlieci-
noši, jo kungs šatjē palika vaļsirdīgs. Viņš
teica, ka atrodoties ceļojumā, ar gala mērķi
dzimteni. Kaut vēlu, tomēr viņš atgriezīšo-
ties savā tēvuzemē, jo gribot atlikušos ga-
dus pavadīt kopā ar tuviniekiem, no kuriem

izrādījies dzīvs ir tikai brālis. Un kad ne-

uzkrītošā kārtā es apjautājos, kur viņš pava-

dījis visu šo laiku pēc manas aiziešanas, sa-

ņēmu atbildi, kas man lika priecāties un no-

drebēt. Viņš stāsti ja, ka patiesi bijis no-

domājis atstāt Hazenfelda pili tūlīt pēc
jaunās baroneses aizceļošanas. Bet tam

nekādi nepiekritis kungs barons, un va-

jadzēja turpināt agrākos pienākumus,
tikai toreiz pie viņa māsas Krimā, kur

jau viņa audzēkne bijusi nosūtīta. Un

nu tikai tagad, kad jaunā baronese drīzi

došoties uz Itāliju, kur to gaidot dižciltīgs

precinieks, viņš varējis saņemt atvaļināju-
mu. Viņš laikam citu domu aizņemts tomēr

nepamanīja savu vārdu iespaidu. Es centos

'skatīties koncentrēti uz vienu priekšmetu,
lai spētu aizturēt reibumu, kas sakāpa galvā
un varēja apmiglot apziņu. Un kad viņš

domāja visu izstāstijis, vēlēja man laimes

turpmākā dzīves gaitā, gatavodamies sniegt

roku, es vienaldzīgi iejautājos:

— Vai tad kungam baronam ir otra mui-

ža Krimā?

— Nē, — steidzīgi atbildēja kungs šatjē,
—tā ir viņa māsai, bet lepna muiža. Un skais-

tākā, kāda vien vār būt. Tikai kādus

piecdesmit kilometrus no jūsu imperatora

vasaras rezidences. Bet nu — au revoir

Viņš teica franciski.

— Visu labu,— es teicu, grūti valdīdams

sirdi, kas tagad plosījās krūtīs atjaunota un

gavilējoša.

Es vairs neskatijos uz pajūgu, kurā aiz-

brauca kungs Šatjē, negāju arī darbā, kur

vajadzēja ierasties pēc pāris stundām. Kas

man tagad daļas gar visu citu. Tagad es

biju viņai uz pēdām, tās nedrīkstēja nozau-

dēt. Ne mirkli nekavēdamies steidzos uz

staciju. Man galvā dega viena vienīga doma.

Es viņu atradīšu, kaut visa Krima būtu jā-

pārmeklē.. Bet tūlīt arī baidijos, ka neno-

nākv par vēlu, jo varbūt taisni šodien viņa

aizceļo uz Itāliju. Vilciens, likās, skrēja pā-

rak lēni, es nolādēju kūtro gaitu, un piestāt-
nes vilcienam apstājoties, nevarēju nosē-
dēt vagona. Man gribējās doties skriešus
uz priekšu, it kā saviem spēkiem būtu ie-
spējams mērķi sasniegt drīzāk. Un vienā
stacijā, kur vilciens pieturēja tikai vienu
minūti, gandrīz nepaguvu ielēkt atpakaļ, tik
ļoti es biju satraukts, nemierīgs. Man ne-

nācās grūti sameklēt muižu. Pirmais zem-

nieks, kuram jautāju apkārtnē, zināja parā-
dīt ceļu, un kad tuvojās krēsla, stāvēju pie
pils vārtiem. Bet tūlīt arī sapratu, ka velti
būtu mēģināt iekļūt pilī. Kas mani tur lai-

dīs, nepazīstamu, kaut gan pieklājīgi ģērbtu
jaunieti, pie tam vēlā vakarā. Un arī tad,
ja labākā gadijumā es tiktu pāri šai robežai,
mani nevarēja sagaidīt kas cits, kā izraidi-

jums. Un tomēr es sapratu, ka nedrīkst ka-

vēties, katra minūte dārga, ja arī tagad jau
nav par vēlu. Gribēju aizskart zvanu, tādā
veidā sevi pieteikt, prasīt pēc jaunās baro-

neses, bet pašā pēdējā brīdī apdomājos, —

jo tās būtu veltas pūles. Pēc ilgas prātoša-
nas, atradu vienīgu iespējamību panākt sa-

vu mērķi. Man te jāgaida pils tuvumā, jā-
gaida dienas un nedēļas, varbūt, kādreiz

viņa parādīsies ārpusē. Es atminējos par
baroneses rīta pastaigām, izjādēm un bei-
dzot nolēmu vārtus uzmanīt. Kas zin, Hilda
nodomās izdarīt gājienu tuvākā apkārtnē
viena pati. Vai tad nerastos labākā iespē-
jamība parunāt ar viņu, saņemt vismaz to,
kā gaidītu atlīdzību par ilgā un mocošā ne-

miera sāpēm. Un patiesi, otrās dienas pie-
vakarē es redzēju atveram vārtus. Nebija ilgi
jāgaida, kad grezna vaļēja kariete, divu spē-
cīgu rikšotāju vilkta, izripoja uz baltā liel-

ceļa. Kad attālums vairs nebija liels, es

tūlīt pazinu viņu. Hilda, baltu cepuri galvā,
putekļu mēteli apmetuši pleciem, sēdēja ma-

nā pusē. Viņai blakus bija kāda vecāka dāma,
un to pēc apģērba un sejas tūlīt apzīmēju

par veco anglieti. Es nebiju maldijies. Tā

bija viņa. Mans sapņu un ilgu iemiesojums,
baronese fon Hazenfeld! Bet mana apņem-
šanās tikko viņu ieraugot doties klāt, viss

agrāk izprātotais plāns nelikās pēkšņi piemē-

rojams. Bez tam es biju koku ēnā, kas va-

renā kuplumā gar ceļa malām izrādija koptu
mežu. Pirms paguvu atjēgties, kariete jau

bija garām, un kad uzsteidzos uz ceļa, vie-

nīgs balts putekļu mākonis'parādija aizbrau-

cošās. Es biju atkal palicis viens ar savām

skumjām un man tagan pirmo reizi likās, ka

velti es meklēju laimi, kas nekad nevar nākt

un nenāks. Vai viss notikušais kādreiz nav

bijis sapnis, paša iedoma, viegli dūmi vai

migla, kas izklīst vieglā dienu vējā. Tai

brīdī es patiesi būtu bijis spējīgs atkal uz-

varēt sevi, ja varējis zināt viņas dvēseli.

Varbūt ka Hilda ir nopietnāka un pastāvī-

gākā un tikai tādēļ es gāju uz to pusi, kur

tikko aizbrauca viņa. No tāluma vērodams

es, protams, nevarēju labi izšķirt Hildas se-

jas izteiksmi un tādēļ nezināju, vai tur slē-

pās prieks, vai arī dziļas skumjas. Es gai-

dīju braucam atpakaļ. Tas taču nevarēja

but, ka viņa nepavadīta būtu jau devusies

uz Itab'ju. Bet ja nu tomēr? Un atkal sāpes

plosija manu sirdi, gāja laiks lēni. Cik ilgi

biju gaidijis, nezinu, kad muižas ceļā redzēju

iegriežamies gaidīto. Un kad nu es izturēju

droši savu sirds nemieru, kad gāju taisni

pretim, vēl reiz nācās izturēt baigu pārdzī-

vojumu. Braucējs cēli turēja grožus, likās

mani nemaz neredzam, un es ievēroju, ka

neredz mani arī baronese. Un vienā mirklī

atkal iedomādams zaudējumu, kas tūlīt no-

tiks, izjuzdams sāpes un tūkstots pretēju

sajūtu plosīts, vairāk nespēju klusēt. Varbūt

tas bija ārprātīgā kliedziens, ko tagad dzir-

dēja viņas abas un ari trešais. Droši vien,

jo" sabaidijies, braucējs pierāva grožus un

zirgi nelika gaidīt. Bet tad es apmulsumā

saklausiju viņas balsi. Zirgi apstājās, un

izlēkusi no karietes, Hilda skrēja man pre-
tim. Lēni, nevarēdams valdīt uztraukumu,
rāpās pavadone, jādomā, sākumā nesapraz-
dama tagadējo notikumu. Bet pienākusi tu-

vāk klāt un manī pazinusi agrāko braucēju
muižā, saprata visu. Viņa purināja galvu,
neteica neviena vārda, bet seja bija norūpē-
jusies, pelēka. Tai brīdī mēs nepiegriezām
citiem apstākļiem vērību. Hilda sākumā bai-

dīdamās manu atturību, apstājās viena soļa
attālumā, bet tūlīt piesteidzās, sniedza roku

un asaras, ilgi aizturētas, tagad plūda pār
bālo seju. Manlikās, ka viņa ir palikusi vēl

jaunāka, sīkāka, pavisam vēl bērns stāvēja

manā priekšā. Viņa nezināja citu darīt kā

raudāt, un es, nepiedzīvotā žēlumā, varēju
izteikt tikai vienīgu vārdu — Hilda! Tikai

beidzot arī viņa sāka runāt, un .šie vārdi

steidzīgi, vienkārši rādija lielo traģiku. Vi-

ņai jābraucot projām svešumā un tur jāpa-

liekot, bet to nekad nedarīšot. Drīzāk viņa
iešot bojā, tikai ne pie tā cilvēka, kurš gri-

bot paņemt viņas dzīvi. Es nepratu mieri-

nāt šo tīro sirdi, nezināju, ko tagad darīt, es

toreiz biju pats satraukts un nomocīts. Un

kad pavadone paņēma baronesi pie rokas, es

savukārt palīdzēju tai iesēsties karietē. Bet

tad viņa, kā atjēgusies draudošo nākotni, ap-

krita rokām ma nap kaklu un tas bija vairāk

kā izmisums, kas slēpās vārdos:

— Ja nē, tad mirsim abi.

Viņas vārdi izplūda asarās. Missis Dže-

karde atsvabināja viņas rokas un deva brau-

cējam zīmi. Rati iesāka ripot, tie attālinā-

jās arvienu vairāk, un es biju atkal viens.

Mani baidija viņas vārdi, paša sirds, kas

smeldza krūtīs. Es vilkos projām nožēloja-
māks kā jebkad.

Bet es ilgi neizturēju šīs mocības. Trešā

dienā gāju atkal pie pils vārtiem un sirds, kā

likās, paredzēja notikušo. Tā tagad gaidi ja

atbildi vienam jautājumam, kuru tā ilgi bija

auklējusi. Kas tagad būs? Vārti šoreiz bija

atvērti. Es gāju tālāk, neviens mani neaiz-

turēja. Pie pils terases stāvēja piebraukta

kariete un sulaiņi, kas stāvēja abās pusēs,

bija kā pārakmeņojušies. Tad steidzīgi iz-

nāca kāda vecāka dāma missis Džekardes

pavadībā. Pēdējā ieraudzījusi mani, teica

kaut ko otrai un tā palika stāvot izbrīnā.

Es nedzirdēju, ko viņas abas runāja. Tikai

lepnā dāma pamāja ar roku. Tūlīt tie divi,

kas stāvēja pie durvīm, nāca uz manu pusi.

Viņi neteica neviena vārda, tikai paņēmuši

katrs pie savas rokas, mani veda uz izeju.

Man nebija spēka pretoties vai teikt kādu

vārdu. To es nedariju arī tad, kad pienāca

vecā angliete un uztraukta teica:

— Ko jūs vēl te nākat, viņa ir mirusi.

Ātri, kā baidīdamies, lai kāds neierauga,

ledeva mazu aploksnīti.

— Dieva dēļ nenāciet vairs, — vēl viņa

aiziedama noteica.

— Kundzīt, sapērciet sīkpreces no lielfirmas
„Cimdiņš un dēls"!

Tā,direktora kunga, nu jūs pats pārliecinā-
jātiee, ka atvēsināšanās vads darbojas nevainojami.
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Es tai brīdi nejutu nekā. Neredzēju, ka

aiz manis aizvērās smagie dzelzs vārti. Aiz

manis nu bija aizvērusies skaistā pagātne un

nākotnes vairs nedrīkstēja būt. Kādu likte-

ni lai es būtu gaidījis? Vilkos atkal pro-
jām. Ausīs skanēja bargais vārds: viņa ir

mirusi. Es atplēsu aploksni un lasiju šādu

teikumu:

— Es darīju, kā vakar norunājām. Tava

Hilda.

Vai stāstīt par to, ko es tobrīd izjutu.

Ai, to es nevaru pārciest. — Celms aprāva
teikumu.

Viņš bija tagad atkal kā drausmīgā no-

tikuma varā, kas tur raudzijās viņā no piec-
desmitgadīgās tāles. Viņš ilgi nespēja runāt.

Un tikai krietni vēlāk atkal atguva sevi.

Viņš bija atziņās nostaigājis šos garos ga-

dus, jo kad sāka no jauna runāt, bija jūtama

Steiga.
— Ar to es varētu izbeigt savu stāstu,

— viņš teica, — ar to būtu arī beidzies, ja

man būtu viņas drosme. Bet es nesekoju

viņai, kaut to tik daudz reizes gribēju darīt.

Es vienmēr atliku savu nāves stundu it kā

šķietamu iemeslu dēļ, kas likās tik īsti un

teicami. Sākumā domāju redzēt viņu šķir-

sta, kad to izvedīs no pils. Pēc satricinoša

skata, kurā redzēju ari pašu baronu Hazen-

feldu, kas tagad vairs neatgādināja dzīvu

cilvēku, es gribēju vēl reiz skatīt viņas ceļo-

jumu uz dzimto pilsētu. Kaut nekā nere-

dzēju, man bija tomēr iemesls paildzināt
savu dzīvi, un kad es to sadomāju izbeigt

iegūtas slimības ceļā, paliku pavisam mie-

rīgs. Patiesi, to es gribēju, bet pārāk stipra
bija veselība. Es aizklīdu atpakaļ ostas pil-
sētā un tur norakstīju pirmo vēstuli brālim

uz dzimteni. Tā bija vienīgā ziņa, jo pēc

tam es pazudu uz ilgiem gadiem. Devos tālu

projām svešumā. Strādāju darbus, kurus

neviens nevarēja un tomēr nespēju nobeig-
ties. Es vairākkārt braucu pāri Ziemeļjūrai
un strādādams toreiz kā kurinātājs, nācu

sviedriem pārklāts klājā, bet nekas nespēja

sadragāt dzīvību. Un tad es sāku domāt,
ka ir grēks iznīcināt tādu spēcīgu veselību

un tā visu laiku paliku dzīvajos. Lūk, kādēļ

man pilnīgi vienaldzīgi, vai ziemas laikā ku-

ras krāsns, vai laukā ir saule vai lietus.

Tikai vienu zinu, ka neaizmirsīšu viņas tīro

sirdi, ka tālā notikuma atmiņai reiz gribējās

parunāties ar kādu cilvēku. Tu esi jauns,
tev to vislabāk saprast, bet arī mācīties va-

jaga no manas dzīves.

Viņš piecēlās tagad jau gluži mierīgs un

nekas neliecināja par pārdzīvoto smagumu.

Es viņam jautāju:
— Bet kur palika tās sešdesmit kapeikas,

zaglis, kuru teicāt vēl reiz satikuši?

— Ai, tas, — nu jau atbilde nāca drīzāk,
—to jau stāstā minēju. Pie Volgas strūdzi-

niekiem nozagtā nauda bija viņa darbs. Tai

bandā, kas man to atņēma, bija ari šis nelie-

tis. Viņš man sekojis, tiklīdz uzzinājis par

manu atlaišanu, domājis, ka vajagot būt

naudai, un jāsaka, šis blēdis nebija vīlies.

—
Un atkal viņš palika nesodīts?

— Jādomā gan. Bet toreiz viņš ma-

ni atstāja dzīvu tikai neizprotamas augst-

sirdības dēļ, kas piemīt dažiem noziedznie-

kiem, varbūt, ari tādēļ, ka cerēja uz manu

peļņu. žēl. ka viņam beidzot bija jāpiedzīvo
vilšanās. Pēc tā gadījuma mēs vairāk ne-

esam tikušies.

— Bet kādā nāvē viņa bija mirusi? — es

bailīgi iejautājos.
—To es nezinu. Bet vai tas nav vien-

ilgas, mans labais draugs.

Viņš apklusa. Arī es, dzirdētā satraukts,

nejautāju vairāk neka. Un kad atminējos

par vēso telpu, kas nebija tik sen kurināta,

mēģināju sajust aukstumu, dziļi vīlies no-

drebēju. Manu pieri klāja sīkas sviedru

ļāses.

GUDRĀ NASTJA
K. Mikšata humoreska.

Nastja bija skaista kā jauna stirna. Acis tai

bija kā ērkšķi, mute kā ķirsis. Un viņas

skatiens, viņas gaita!

Bet skaudīgie puisi mēdza arī teikt:

„Tur ir pārāk daudz jaukumu — ticiet man —

lai Dievs tog būtu nolēmis vienam vienīgam cilvē-

kam*'.

Varbūt tāpat domāja ari viņas vīrs, jo tas no-

mira. Nastja kļuva atraitne, kas uzsmaidija pat

svētajiem, svētdienās ejot baznīcā.

šādos gadijumos viņa parasti aiznesa popam

pāri vista, par ko tas labprāt noglāstīja viņas

kraakļmeJnog matus un sniegbalto sodu:

.Pateicos, balodīt. Kaut laime tev drīzi uz-

smaidītu!..."

Kur vien viņa parādījās, puiši tūdaļ iemīlējis

viņā, tomēr Nastja nedeva savu roku nevienam no

tiem.

.Pietiek ar vienu reizi* viņa sacija. .Jums taču

jāatzīst, ka ar viena verdzība pietiek."

Ua viņas melnās acis, viņas žilbinoši baltie zobi

uzsmaidija noraidītajiem puišiem, it kā piebilstot:

«Ejiet pie velna, bet tad nāciet atkal atpakaļ pie

manis."

Nastjag krusttēvs (viņš kādreiz bija art viņas

aizbildnis)rājās vienā laidā: kas gan ar viņa no-

tikšot, ja tā neapprecēšoties?

.Tu esi skaista kā grieze, jauna un svaiga kā

kārkla atvase, žēl, ka pati sevi aproci..."

Nastja tikai purināja galvu un atbildēja:

.Vai neesi redzējis bumbieri lielceja malā? Vai

bumbierei kaitē, ka tā neaug dārzā un nevienam

nepieder? Tā tomēr zied un nes maldus augļus, un

mēs nekad vēl neesam māniju' i ka tie botu sapu-

vuši augli. Arvienu gadās kāds, kas tos norauj un

apēd — tici man, krusttēv."

Krusttēvs pasmaidīja.

„Tn esi viltniece, Nastja. Un mēle tev asa ki

čūskas dzelonis."

Nastja palika uzticīga savam lēmumam. Pat

bagātais Petra —

t
glīts, brašs puisis un bijušais

kareivis
—

velti lūdzis un soli ja viņai:

.Visu sidrabu, visu zeltu atdošu tev, Nastjal

Pļavas, laukus, visus 10p05!..."

Nastja smaidīja un šķelmīgi atmeta savu iedo-

mīgo galviņu.

.Nē, Petra, es neprecēšos. Man nevajaga re

tava zelta, ne sidraba, ne pļavu. Bet ja tu kādreiz

gribi apciemot mani manā mazajā namiņa — atnes

man pāri jaunu zābaku."

Otrā dienā Japa, tiesneša dils, pie akas ieknie-

ba Nastjai vaigā un gribēja ml]i apskaut.

Nastja čukstēja viņam:

.Atnāc pie manis sestdienas vakarā, bet neaiz-

mirsti atnest pāri jaunu zābaku."

Popa brašais dēls, kas vēl apmeklēja augst-

skolu, satika Nastju pļavā, uz taciņas, kas bija ie-

mita starp diviem labības laukiem. Nastjai roka

bija rudzupuķītes. Abi apstājās un sāka tērzēt.

Students, novērsis skatienu, sapņaini sacija:

.Dod man vienu ziediņu, Nastja!"

„Ja gribi tikai puķi, noplūc sev," Nastja atbil-

dējs» .šeit to taču tūkstošiem."

Students stostīdamies beidzot atzinās, ka viņš

tiešām neatteiktos* no viena skūpsta... Jā, pat Joti
Ilgojoties pēc tā.

.No, no," Nastja draudēja ar pirkstu, .tu blēdi,
tu. Skat', skat', kas vēl nebūs! Bet gan jau re-

dzēsim, gan redzēsim,.. Paņem līdzi pāri jauna zā-

baku un atnāc pie manis svētdienas pēcpusdienā."

Un Nastjag namiņš pamazām pildijās gluži jau-

niem zābakiem. Tie stāvēja sakrauti garās rimtās.

Lai peles netiktu klāt, zābaki bija sakārti aukli vis-

apkārt istabai. Un ari miltu tīne bija līdz augšai

piebāzta zābakiem. Pat bēniņos uznesti daži pāri.

Šie Jaundari, šie vīrieši sanesa viņai tik daudz, tik

daudz zābaku, ka pilsētā pat sāka celties apavu

cenas.

Paziņas un kaimiņi nevarēja vien nobrīnīties,

kam Nastjai vajaga tik daudz zābaku.

Ilianes māte, kas bieži mēdza apmeklēt Nastju,

nevarēja vien beigt atkārtot:

„Kur tu liksi zābakus, bērns? Tu taču neval-

kāsi tos visus? Tavām slaidajām kājiņām derētu

drīzāk safjana zābaciņi.*'

Nastja, mazā Nastja izsmēja viņu:

.Nenāk ne prata, māmiņ. Labāk staigāju ba-

sām kājām. Man taču tik skaista», baltas kājas."

.Kam tad tev šie zābaki vajadzīgi?"

.Ari kapā neņemšu tos līdzi, gan redzēsi. Tie

noderēs man vēl šajā pasaulē.

.Kas lai tevi saprot, bērns!*

.Tu esi jau pietiekami veca, lai mani saprastu."

Vēsts par daudzajiem zābakiem izplatijās ātri,

un kāda dienā pie viņa« atnāca ari ādminis no pil-

sētas — liels virs, sarkanu seju.

.Klausies, Nastja, es atpirkšu visus tavus zā-

bakus par labu naudu un atvēršu apavu tirgotavu.

Cik tu prasi par visiem zābakiem?"

.Es nepārdodu," viņa atbildēja.

.Tu esi nelga, daiļā Nastja. Ko zābaki tev

Ods?

.Gan jau redzēsiet," viņa nc*lēpumainl atbildēja.
Un kaimiņi vēl vairāk lauzija galvu, ko Nastja

iesāks ar tik daudz zābaku. Drīzi viens zināja ko

pastāstīt, drīzi atkal otrs. Kāds vecs zīlnieks esot

pareģojis, ka vienā jaukā dienā izmiršot visi pasau-

les dzīvnieki un ādu cena tad sakāpšot nedzirdēti

augstu: cik mārciņu svēršot zābaki, tik mārciņu

zelta par tiem maksāšot.

Gadiem ilgi tika runāts par Nastjas zābakiem.

Gadi nāca un gāja, bet dīvainais noslēpums arvienu

vēl nebija atklāts: Nastjas zābaku krājums palieli-

nājās, bet jau arvienu gausāk, arvienu retāk.

Un reiz pienāca gals: zābaki vairs nenāca klāt.

Rozes vēl ziedēja muižas pārvaldnieka dārzā,

bet nu tikai vējš vairs atnesa viņai to smaršu...

Taisnība, ari Nastja vairs nebija senākā: laiks bija

noplūcis viņas glītās sejiņas lilijas, un ari viņas

lūpu sārtos ķiršus gadi bija izbalinājuši. Skaista

viņa vairs nebija, tomēr arvienu vēl spirgta un ro-

sīga: acīs vēl dega senākā kvēle. Viņa vēl intere-

sējās par pasauli, pastaigājās laukos. Aizgāja pie

akas un laipni uzrunāja puišus:

.Ko tas nozīmē, Grigorij, ka tu tik sen neesi

pie manis bijis?"

.Man nebija laika, Nastja," Grigorijs negribīgi

atbildēja. ..Daudz darba..."

.Atnāc taču kādreiz. Man priekš tevis pāris

skaistu, stipru zābaku."

Tad viņa atkal sarāja kādu citu puisi pie dzir-

navām:

.Tavas kurpes jau tik vecas, Pāvil. Patiesi —•

īkšķis jau lien laukā. Nav labi, ka tu tā nolaidies."

Puisis igni paraustīja plecus:

.Kur lai ņem, ja negrib zagt?"

.Ta« gan ir īss prāts, Pāvil. Tu taču būtu va-

rējis, teiksim, atcerēties mani. Man ir papilnam

zābaku — varbūt atradīsies kāds pāris ari tavai

kājau"

Un tā lieta ar Nastjas zābakiem apgrietās ot-

rādi: cik glīti viņi reiz bija krājušies, tikpat glīti

tie nu atkal izšķiedās...

liianas māte, kas arvienu vēl dzīvoja Nastjai

kaimiņos, ikreiz, kad redzēja kādu puisi atkal iz-

ejam no Nastjas namiņa ar jauniem zābakiem pa-

dusē, piesauca saru precēto krustmeitu un smīnēda-

ma sacija:

.Redz', redz. Skat' skat'! Hffl, hm... Viņa

bija gudra un tālredzīga... Vina arvienu bijusi gudra,

SI Nastia.»

Tulk. R4,
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Tas bija jaunības sapnis

M. SEGALE.

Es
apprecēšos ar vīrieti, kuru mīlu jau desmit

gadu. Tas, par ko neiedrošinājos pat sapņot,
tagad piepildīsies, bet jūtos mierīga, vienaldzīga,
gandrīz skumja. Visu dienu man jānoklausās lai-
mes vēlējumi un jāizrāda prieks, ko patiesībā ne-

jūtu. Pati izsaku sev pārmetumus. Vai mūžīgi
būšu nemierīgs radijums, kas prot tikai ciest? Nē,
tā tas tomēr nav. Arvienu esmu bijusi spējīga iz-
just arī dziju prieku. To man sniedzis mans darbs,
saulē mirdzošā jūra, labs draugs, jautrs kaķēns,
dzija atpūta. Ar! tagad gribn but priecīga, bet
nespēju. Kādēļ? ftis jautājums mani satrauc, un

tā atrisināšanai bēgu savā pagātnē:
Atceros jūnija nakti 1928. gadā. Biju dežurē-

joša māsa slimnīcā un... gaidiju. Katra aizejošā
sekunde mazināja cerības, ka slimniece izturēs,
slimniece, kas gulēja ar lodi sirds apvidū, asiņai-
nām putām uz lūpām. Neskatoties uz to, ka viņai
divas reizes bija pārlietas asinis, mani pirksti juta,
ka pulss kļūst arvienu vājāka.

Beidzot sadzirdēju jraitenī steidzīgus solus, ie-

nāca galvenais ārsts.

—- Brūce sirds tuvuma, patron, uu mēs domā-

jam, ka tikai jūs...

— Vai viss sagatavots? — viņš jautāja. - lesim.
Rokas mazgājot viņš jautāja:
— Pašnāvība?

— Jā. Viņai blakām atrada vēstuli.

— Jādomā, nelaimīga mīlestība? — Dr. Durbals

piebilda, pirms uzsēju viņam masku.

Viņš devās pie operāciju galda, es sekoju, iedre-

bēdama uztraukumā, jo operācijā asistēju pirmo
reizi.

Ārsts teica savus rīkojumus pusbalsī, es tos

nekavējoties iepildīju. Viņa kustībās bija kaut kas

pazīstams, pat ikdienišķs, it kā būtu darīšana "ar
ko parastu, nevis cīņu pret nāvi.

Operācija ieilga, bija vajadzīga vēl viena asins

pārliešana. Tad slimnieci nogādāja gulta. Viņa vēl

elpoja.
— Ja viņa izturēs... — Durbals nomurmināja. <-~

Tad atkrita krēslā. Pulkstenis rādija piektās rīta

stundas sākumu. Beidzot ārsta skaisto, zilo acu

skatiens pakavējas pie manis. — Mēs pirmo reizi

strādājam kopā, vai nē? Un jau pirmajā reizē jūs

dabūjat redzēt dziļu brūci sirds tuvumā.

Pūlējos smaidīt, bet nespēju.

— Nāciet, — Durbals pēc brīža teica, — iedzer-

sim manā kabinetā glāzi konjaka. Tas mums abiem

)oti derēs.

Nākamā dienā un arī turpmāk viņš laipni svei-

cināja mani un jautāja:
— Kā klājas mūsu slimniecei?

Slimnieces stāvoklis lēnām uzlabojās. Kur viņa
ir šodien? To es nezinu, jo tā atgriezās dzīvē, no

kuras bija gribējusi šķirties. Varbūt tagad viņa

jau aizmirsusi savas lielās bēdas un tikai rausta

plecus, kad tiek runāts par mīlestības mokām.

Ar šo operāciju es zināmā mērā iekaroju patro-

na draudzību un cieņu. Dans Durbals, slavenais

ķirurgs, bija pusmūža gados, iznesīgs, bagāts, ele-

gants. Rītos viņš ieradās slimnīcā paša vadītā

sporta vāģu Viņš valkāja uzvalkus, kuru krāsa an

piegriezumu varēja redzēt tikai viņam.

Praktizējošie studenti veltīgi pūlējās kopēt viņa

eleganto stāju, viņa kaklsaites un pat balsi, šo ma-

ģisko balsi, kurā skanēja dzīvotprieks un gribas

spēks.

Mēs nevarējām viņu nemīlēt. Viņš pārvērta pe-

lēko ikdienu par pasaku, ciešanas par prieku. Viņa

mati bija tik gaiši, acis tik zilas, kā nevienam ci-

tam. Mums pietika ar to, ka drīkstējām strādāt

kopā ar viņu, apbrīnot viņu.

Es gandrīz neiedrošinājos skatīties viņā. Klau-

dijos tikai viņa balsi, un mana sirds paglabāja sevī

katru vārdu, kas nāca no lūpām, kas man bija

dārgas. Durbals novērtēja manas spējas un cen-

tību, un kopš zināmās jūnija nakts viņa skatiens

arvienu biežāk kavējās pie manis. Bieži atradu

viņu sev blakām — viņa veiklā roka vadija manējo

darba.

Vai viņš atcerējās mani arī tanīs brīžos, kad
nerunāja ar mani? Biju jaunava, ko mēdz saukt

par pievilcīgu, bet ne skaistuli: tumšmate, brūnām
acīm, parastiem sejas pantiem, veseliem zobiem.
Tas viss. Biju centīga studente, mīlēju savu darbu.
Un tieši tas patika Durbalam. Bet vai viņš kād-
reiz domāja par mani kā sievieti?

Tanī gadā Durbals nezināmu iemeslu dēļ palika
Parīzē. Ari es. Mēs bieži tikāmies pustukšā slim-
nīcā, kuras personāls bija devies atvaļinājumā.

Kādā rītā es darbojos ap kādu slimu zēnu, kad

viņš gāja garām.
— Otrais sirdspukstiens skan divkārši, doktor,

— es teicu.

Durbals noliecās pie bērna, brīdi klausijās.
— Jums taisnība, Sis traucējums ir tikko dzir-

dams. Jums ir asa dzirde, jaunkundze.
Es piesarka. Vēl vairāk tad, kad viņš uzlika

roku man uz pleca.
— Vai zināt, mazā Nadina (tā viņš sauca mani

pirmo reizi), ka no jums iznāks laba ārste.

Viņš stāstīja man par savu darbu un beidzot
ieteica parunāties par manu diplomdarbu. Es prie-
cīgi piekrita.

Nākama nedēļā aizgāju pie viņa parunāt par
dažām grāmatām. Viņš pats atvēra man durvis, jo
bija viens Parīzē. Liela daļa dzīvokļa iekārtas bija
pārklāta, tāpat visas gleznas. Apmetāmies lielajos
klubkrēslos un intensivi debatējām līdz pulksten
pieciem. Tad jautri un izsalkuši gājām revidēt

ledus skapi, kur atradām augļus un sakaltušus ce-

pumus.

Durbals iesmējās.
— Safll pamestajā dzīvoklī jūtamies kā divi

Visu nākamo nedejo ts sapņoju par šo jauko pēc-,
pusdiena un piektdienā atkal apciemoju viņu. Šo-
reiz viņš interesējās par mana ģimeni, nākotnes

plāniem.

— XI? Jūsu galvā nav nevienas domas par
mīlestību un laulību? Tikai darbs?

— Ar to pietiek, — es atbildēju, gatavodamās
vārdu cīņai.

Viņš saņēma manas rokas, ieskatījās man acīs.

— Nē, — tad vienkārši izteica.

Jutu, ka man acīs kāpa asaras. Mēģināju at-

brīvot rokas, bet viņš tās neatlaida. Tad novērsu

seju un raudāju.

Viņš ilga laiku klusēdams glaudija manus ma-

tus, tad izgāja, dodams man laiku noslaucīt asaras.

— Šodien ledusskapis ir tukšs, — viņš teica, kad

atgriezās. — Iziesim kaut kur padzert tēju.

Devāmies laukā.

�

Augusts tuvojās beigām un līdzi ar to arī mū-

su jaukais, bet bīstamais kopējais darbs. Gandrīz

katru vakaru Durbala gaišais automobilis trakā

ātrumā nesa mūs projām no pilsētas.
Kādā dienā, kad spidometrs rādija 100 kilo-

metru, Durbals smiedamies sacija:

— Liekas, it kā mēs abi bēgtu. Bet no kā?

— Paši no sevis — negribot atbildēju.
Durbals samazināja ātrumu.

— Un kurp mēs bēgam, mazo gaišreģīt? — viņi
Tēnām jautāja.

— Ja es to zinātu...

— Bet es zinu, — viņš jautri sacija un papu-

rināja savu gaišo galvu. — Mēs dodamies uz Evrē,

ēst cepumus.

Pulkstenis bija septiņi, kad izbraucām no Evrē.

Mana dežūra sākās astoņos. Vāģis traucās Parīzes

virzienā, es biju atbalstījusi galvu uz Durbala ple-

ca. Pēkšņi nočīkstēja bremzes, vāģis apstājās.

— Paskatieties! — Durbals teica.

šosejas malā redzēju apgāzušos automobili. Div-

desmit metru attālumā no tā saskatīju guļam sie-

vieti. No viņas labās auss tecēja asinis.

— Liekas, ka galvaskausa plīsums, — piebilda

Durbals. ■— Viņa jānogādā tuvākajā slimnīcā.

Novietojām sievieti mūsu vāģī. Ar vienu roku

turēju viņas galvu, ar otru taustīju pulsu. Durbala
brauca lēnām.

Mūsu brauciens noslēdzās pie policijas iecirkņa,
kur notikumu protokolēja. Mazliet samulsis, Dur-
bals parakstīja savu vārdu blakus manējam.

Slimnīcā Durbala vārdam bija liels iespaids. Cie-
tušo nekavējoties nodeva ķirurgam.

Pulkstenis jau rādija pus deviņi, bet man va-

jadzēja būt darbā astoņos. Piezvanīju uz Parīzi un

Durbals noklausijās manu sarunu ar dežurējošo
māsu.

— Šeit steidzīgi vajadzīga palīdzība, — māsa

ziņoja. Izņemot mani, šeit nav neviena cilvēka no

Personāla. Zvaniju Durbalam, bet viņš nebija
mājās.

Durbals sakoda zobus.

Mūsu auto joņoja vēja ātrumā, es katru bridi

gaidiju nāvi. leradāmies slimnīcā pulksten deviņos,
un visa nakts pagāja darbā.

Tā bija mūsu pēdējā kopējā darba nakts. Nā-

kamā dienā Durbals devās atvaļinājumā. Es ari.
Atvadoties viņš apkampa mani, un es jutu viņa
skūpstus uz savas pieres, matiem, vaigiem.

Vai es septembrī vispār dzīvoju? Varbūt.-

Dzīvoju ar savām atmiņām. No Durbala pienāca
dažas īsas vēstules. Viņš gāja medībās, spēlēja gol-
fu, makšķerēja.

„Es pūlos nosist laiku
— līdz tam brīdim, kad

tevi atkal redzēšu," viņi rakstija.

Kādi dienā saņēmu atklātni no Marokas, kurp
viņš bija aizlidojis gluži nejauši.

Arī septembris pagāja — kā paiet visa. Atgrie-

zos Parīzē un pirmo reizi mūži rīkojos ki īsta

sieviete — piegriezu lielu vērību savai ārienei. Iz-

vēlējos dažus tērpus, vienu komplē, greznotu ar

zvērādu. Mainīju frizūru, iegādājos jaunas kurpes

un rokas somiņu.

Pirmajā oktobrī viss slimnīcas personāls saņē-

ma ielūgumu nākamā svētdienā ierasties vakariņās.

lelūgumus bija parakstijusi Helēna Durbale.

— Tādus ielūgumus saņēmām ikkatrā pirmajā

oktobrī, —isacija viena no vecākajām māsām.

Visu nedēļu slimnīcas sieviešu kārtas personālu

nodarbināja apģērba, frizūras un citi līdzīgi jau-

tājumi. Bet es domāju tikai par to, ka atkal re-

dzēšu viņu.

Nepazinu vairs to dzīvokli, kur mēs ar Durbalu

vasarā pavadījām tik tīkamas stundas. Smaidošā

Durbala vietā durvis atvēra nopietns sulainis, mē-

beles un gleznas bija atbrīvotas no pārklājiem.

Viesus sagaidīja Durbala kundze. Ak Debess,

cik skaista viņa bija? 8o skaistumu vēl vairāk iz-

cēla vienkāršs, bet elegants tērps un viena vienīga

briljantu rotas lieta. Salīdzinot ar viņas eleganto

tērpu, mans zaļais komplē pavisam nobālēja.

— Jūs esat man vira labāki praktikante? —•

viņa uzrunāja mani. Pēcāk stādija mani priekšā

kādai liela auguma gaišmatainai dāmai un tās

vīram.

Jutos tik satraukta, ka nedzirdēju viņu vārdus.

Tad ienāca Durbals, smaidīdams apstaigāja

viesus.

—
Labvakar cienīti jaunkundze, — viņš teica,

saņēmis manu roku un raudzīdamies man acīs.

Viņa skatiens bija it kā lūdzošs.

ši
a
cienīti jaunkundze" sāpināja mani.

Vēlāk Durbals teica man dažus laipnus vārdus»

bet ne vairāk ki citiem. Tad gatavoja viesiem kok-

teiļus, un viņa jautrie smiekli sāpīgi atbalsojis

mani sirdi.

Beidzot devāmiesuz ēdamistabu — Durbala kun-

dze kāda vecāka kunga pavadībā, pats Durbals ar

elegantu gaišmatainu dāmu. Mani pavadīja kāds

slimnīcas kantora darbinieks, Duntija kungs.

Nama māte čakli rūpējās par viesiem, pats

Durbals jautri tērzēja ar viņiem. Katrs vārds, katri

smiekli attālināja mani no viņa. Viņš sīdēja te-

pat tuvumā, mūs šķīra tikai trīs krēsli.» trīs pa-

saules...

Kad pasniedza saldo ēdienu, ēdamistabā ienāca

ap četrpadsmit gadus ver» meitenīte.

— ianina! — Durbals stādija priekšā.

Labi audzināti meitene nāca parunāties ar

mums. Viņa bija stipri līdzīga savam tēvam: gai-
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Uzvalks

Pagāja diena, divas... trīs. Ceturtās

dienas rītā Zoslēns pārradās mājās sasarcis,
tomēr grūtsirdīgs. Dzerdams ceļā nopirkto

pusstopu, vaļsirdīgi sievai izstāstija visas ne-

veiksmes :

— Juris nozudis. Ari Glūdā vairs nav...

Biju nobraucis pie viņa brāļa uz Bēni. Arī

tur nav ... Brālis tāpat neko nezina. Pār-

domāju: vai vērts viņu meklēt? Lai dzīvo!

Es nabags nepalikšu. Meklēdams šo nelieti

esmu izdevis turpat vai sešdesmit latu! —

dzēruma stulbumā viņš lielījās, un nemaz

neievēroja sievas naidā un dusmās degošo
skatienu. Viņš atjēdzās tikai tad, kad sieva

deguna priekšā norāva pudeli no galda un

grasijās izsviest pa logu.

— Zete, Zetiņ! — skroderis izmisis lū-

dzās. — Vēl vienu šņabīti, un es nekad vairs

nebraukšu meklēt Juri. Nekad, tici man!

— Rij un nosprāgsti! — sieva beidzot

nolika pudeli vīram priekša. — Bet ja tu vēl
skriesi Jurim pakaļ, svaidīsi naudu un ne-

strādāsi, tad zini...
— mīļā Zetiņa vīram

pie paša deguna piegrūda vidējas' kāposta
galvas lieluma dūri.

— Nekad, nekad... — šļupstēja skrode-
ris un līksmām acīm lūkojās savās netīrajās
rokās.

Pagāja ziema, tuvojās pavasaris. Skrode-
ris Zoslēns jau sen bija aizmirsis Juri un

parādu.
Ziema meistaram bija ražena: dienu no

dienas viņš trinās ap šujammašīnu, gludi-
nāja vadmalu un elpoja drānu sutas tvanu.

Arī sieva tagad bija apmierināta, jo vīrs jau
sen bija atpelnijis notērēto naudu. Pat vai-
rāk : tagad skapja atvilktnē jau glabājās daži

desmiti latu liekas naudas. Mājās valdija
miers un saskaņa. Bet skrodera puikas ar

nepacietību gaidija to dienu, kad tēvs iedzer-
sies, jo tādās reizēs viņš zēniem deva naudu
konfektēm.

Pavasaris atnāca kā parasti: gaisā vlte-

roja cīruļi, bērzā svilpoja strazdi, upēs blīvē-

jās ledus, pārplūda pļavas, lauku ceļi pār-
vērtās dubļu vannās. Pavasaris bija klāt,
taču Zoslēnu tas neuztrauca un nepārveidoja.
Viņš arvienu vēl mina šujammašTnu un gludi-
nāja vadmalu. Droši vien, tā viņš būtu tur-

pinājis vēl ilgu laiku, ja...

JS... Kādā ceturtdienas novakarā Zog'
lēna sētsvidū saņurcīts un sasarcis ielidoja
tik ilgi visu aizmirstais un neredzētais Juris.
Kad Juris atvēra Zoslēna mājas durvis, skro-

deris karsēja gludināmo dzelzi un sevi do-

māja, ka nākamā svētdienā būs jāaiziet uz

Meitenes staciju pēc kādas glāzes alus.

— Labvakar, meistar! — aizelsies ieru-

nājās Juris, kaktā novietodams palielu čemo-

dānu. — Nu, laikam gan vairs neticēji, ka

mani redzēsi. Nebrīnies, tas pats vien esmu,

— un Juris spēcīgi kratīja skrodera roku, kas

arvienu vēl neticīgi uzlūkoja tik pēkšņi at-

nākušo ciemiņu.
— Tā jau bija, — skroderis pamazām at-

guva valodu, — aizmirsis gludināmo dzelzi

plītī un novietodamies ar ciemiņu pie galda.
— Nedusmo, meistar, bet toreiz tā savādi

iznāca ... Zini, aptrūka naudas, aptrūka arī

kārtīga darba. Neļaunojies... — Juris no

čemodāna izcēla pudeli šņabja. — Tagad gan
atdošu tev parādu.

— Bet nu ar procentēm, — ierunājās
skrodera sieva, kas tikko bija ienākusi no

kūts un sadzirdējusi Jura pēdējos vārdus. —

Redzi, mans vecis, tevi meklēdams, izdeva
turpat vai sešdesmit latu.

— Klau, ko nu tu ...
— Zoslēns aizrādi ja.

— Labāk pameklē labu uzkožamo, — un pats
uzsāka ciņu ap pudeles korķi.

— Kas pienākas — pienākas. Zinu, ka

esmu vainīgs, tādēļ samaksāšu visu, ko vien
esmu parādā, — Juris no krūšu kabatas iz-

ņēma grāmatiņu ar naudu.

— Vai, vai, Juri, tu taču esi miljonārs!
— Zoslēna sieva un bērni sastājās ap galdu
un izbrīnā vēroja Jura kabatas grāmatiņu,
kur tiešām bija labs žūksnītis naudas.

Plats smaids sagula puiša sejā. Viņš lie-
līgi izklāja naudu uz galda un līksmām acīm

vēroja savas bagātības apbrīnotājus.
— Laimējās. Nopirku loterijas lozi. Ne-

kad necerēju, ka man tā veiksies, bet...
vinnēju 5000 latu. Skaidrā naudā man no-

gāza 4000 latus. Lūk, meistar, simts latu...
Un še vēl divdesmit.

— Juri, vai tu traks.., tādu naudu! —

skroderis it kā kaunējās ņemt sniegto.
— Ņem, nauda pieder tev, jo esmu tev

parādā, — Juris samulsušajam meistaram
iesprauda saujā naudas zīmes. — Taču vienu

gan vēl lūgšu: redzi, tavu šūto uzvalku esmu

Valkājis pavisam maz. Uzvalks labs, bet
mazliet velk kreisajā padusē. Rit varbūt iz-
labosi ?

— Noteikti! Par to nav ko runāt... Iz-

labošu, izgludināšu, un uzvalks būs atkal kā
jauns!

Nākamajā dienā Zoslēns nestrādāja, bet
atkal visu dienu dzīroja ar Juri. Novakarā,
kad aptrūka dzeramā, Juris skrodera dēlam
Pēterim iedeva naudu, un puika joza uz Mei-
tenes staciju.

Pienāca svētdienas rīts, bet abi dzīrotāji
arvienu vēl nevarēja beigt. Arvienu vēl uz

galda stāvēja pusstops, kas it kā smīnēja
par abu dzērāju nespēku.*

Svētdienas novakarā Juris posās prom, ta-
ču pirmdien atkal solijās atgriezties, lai iz-
labotu uzvalkam defektu kreisajā padusē.

— Aizbraukšu līdz Sesavai. Tur man

labi paziņas. Bet rit, meistar, esi mājās, lai
izlabojam uzvalku... — un Juris paņēma
cepuri no vadža.

— Pag', es tevi pavadīšu līdz stacijai. Arī
es gribu nopirkt loterijas biļeti... Ko tu
saki, Zetiņ? — žulganām un dzērumā aiztū-
kušām acīm Zoslēns uzlūkoja sievu, kas ta-
gad jau bija nopietni saskaitusies, ka vecis
tik ilgi žūpo un nestrādā.

— Kas man daļas! — Nepacēlusi skatie-
nu, viņa turpināja lāpīt puikam bikšeles.

Skroderis ar Juri lēnām gāja uz stacijas
pusi. Viņi joprojām runāja par loterijām un

laimi. Tiesa, brīžiem gan nesaprata viens
otra vārdus, jo mēles bija kļuvušas jau pā-
rāk stīvas.

Zete stāvēja pie istabas stūra un dusmās
vēroja aizgājējus, kas meimuroja no vienas
ceļa malas uz otru. Viņa redzēja, ka pie upes
abi ilgi apspriedās un plātījās rokām.

— Kaut iegāztos kādā grāvī... Izkūpētu
viss dzērums un varbūt atgrieztos pie prāta.
Un šis... — viņa domāja par Juri, — uz-

kūlās ar savu naudu... Jau bija aizmirsts,
bet vecis kā īsts muļķis — ne vairs strādāt,
ne

...
Tikai dzert un dzert...

Vakarā skroderis Zoslēns mājās nepār-
nāca. Neatgriezās ari naktī. Sieva bija pār-
liecināta, ka vecis arvienu vēl dzer, un viņas
dusmas auga augumā.

Izvadīdama dēlu Pēteri uz skolu, viņa no-

teica:

— Palūkojies, dēliņ, vai tētis neguļ ceļ-
malā

... Varbūt piedzēries un nevar pār-
nākt.

Puisēns, jautri svilpodams, devās ceļā.
Viņš bija priecīgs, jo Juris ar tēvu viņam
bija iedevuši naudu konfektēm.

Zete atgriezās istabā, rīkojās ap plīti.
Pēc laba brīža viņa sētsvidū izdzirda steidzī-

gus soļus. Atvērās durvis un dēls Pēteris
sauca:

— Mamm, tētis guļ upē!.,. Nāc... nāc,
es parādīšu!..,

Tiešām, skroderis Zoslēns dzērumā bija
iekritis upē un noslīcis, kaut arī dziļums ne-

bija nekāds lielais.
*

Pēcpusdienā no Sesavas atgriezās Juris.

Viņš arvienu vēl bija sasarcis. leraudzijis
skroderiem saraudātām acīm, viņš līksmi ru-

nāja:
— Neskumstiet, šodien mēs vairs ne-

dzersim. Pietiek
... Varbūt meistars man

vienīgi izlabotu uzvalku... „. K. Duncis.

ftiera mat.em, zilam, garu skropstu apēnotām acīm.

Kādēļ viņā tūlīt radās simpātijas pret mani? To

nezinu, bet mēs labi sapratāmies, un meitenīte ne-

šķīrās no manis arī tad, kad atgriezāmies salonā.

(Viņa laimīgi smējās par maniem stāstiem, un mā-

tei tas redzami patika.

Kādu laiku Durbals stāvēja pie loga un mūs

novēroja. Kādas skumjas izpaudās viņa smaidā,

i kad viņš paskatijās uz mums!

Visu nākamo nakti košļāju lūpas, lai valdītu

asaras. Kādus tiesības man kaut ko cerēt ? JUn

ko es vispār biju cerējusi?

— Tev nav vietas šajā laimīgajā ģimenO, nedž

»rī Durbala dzīvē, — es sev apgalvoju.

Atcerējos Durbala skumjo smaidu, un zināju, ka

mans sapnis izgaisis uz mūžīgiem laikiem. Durbala

kundzes draudzīgais ielūgums atgrieza mani pie

prāta.
Drīzi beidzu augstskolu un apmetos mazā pro-

vinces pilsētā. Tur iemācijos dzīvot darbam un cil-

vēku ciešanām. Savas dienas pavadīju kabinetā,

pieņemot slimniekus, braucienos pa sliktiem lauku

ceļiem, zemnieku mājās pie slimnieku gultām. Vai

tāda dzīvē vēl atliek laiks domāt par mīlestī-

bas sāpēm?

Tomēr atlika, šīs sāpes uzglabājas mūsu sirdīs

un gaida savu stundu. Bet gadi paiet.

Kad biju trīsdesmit gadu veca, gribēju apprecē-

ties ar kādu vietējo jaunekli, bet viņš prasija, lai

es atmestu savu darbu. To es nespēju.

— Tu mīli savus slimniekus vairāk nekā mani,
*— kurnēja mans līgavainis.

Jutu, ka viņam taisnība, un atsaucu saderinā-

šanos.

*

Desmit gadu... Vai tas daudz, vai maz?

Es nejutu savos plecos šo gadu smagumu, to-

mēr tanī laikā biju redzējusi meitenes izaugam par

jaunavām un izejam pie vīriem; jauniešus pārver-

šamies par vīriem, vecus cilvēkus aizejam mūžībā.

Bet es pati nebiju jūtami novecojusies: tikpat slai-

da kā agrāk, vaigi vēl sārti. Tikai dažas sīkas

grumbas zem acīm liecināja par maniem gadiem un

neatlaidīgo darbu.

Šogad nolēmu pavadīt savu kārtējo atvaļināju-

mu — trīs nedēļas — Višijā. Un tur sastapu Dur-

bala — viena, Jo viņa sieva bija mirusi un meita

apprecējusies.

Tagad Durbalam ir piecdesmit gadu. šajos ga-

dos vīrietis nav vēl vecs, bet Durbals bija dzīvojis

ar divkāršu intensitāti, daudz strādājis un ceļojis,

mīlējis dzīvi un rosību. Par to tagad vajadzēja sa-

maksāt. Man bija sāpīgi noskatīties, kā viņš ar

pūlēm piecēlās no krēsla. Es cietu, redzot viņa no-

vecojošos, grumbaino seju, dzirdot nogurušo balsi.

Sastapis mani, viņš nopietni priecājās, bet man

šī sastapšanās nozīmēja jaunu izgaisušu, sadragātu

sapņojumu.

Kad viņš tagad smaidot uzlūko mani, es novēršu

skatienu. Uz ko? Uz to Žanu Durbalu, ko esmu

mīlējusi desmit gadus.

. Viņš bildināja mani, un es viņam neatteicu.

— Tu vēl mīli viņu, — teicu sev, — jo citādi tu

tā neciestu.

Vai tā ir? Vai es ciešu viņa dēļ, jeb apraudu
savu jaunību, savu skaisto, impulsivo mīlestību, kas

neko neprasīja? Arī pati esmu pārvērtusies: des-

mit gados manī radusies pārliecība, ka jaunības
mīla ir tikai sapnis. Tulk. ik.

(Pārnesums no 3. Ipp.).
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Pēctece
Dafnes Dimurjē romans

(16. turpinājums.)
Favels sasprindzināti raudzijās uz dur-

vīm.

— Liec mani mierā, —- dzirdēju Maksi sa-

kām Frankam. Mirkli vēlāk viņš jau saru-

nājās ar pulkvedi Jūlianu. Te dc Vain-
ters. Kungs pulkved, vai jūs nevarētu tūliņ
atbraukt šurpu? Jā, uz Manderliju. Lieta

ļoti svarīga. Diemžēl, pa tālruni to pateikt
neiespējami. Liels paldies. Es gan traucēju
jūs, bet neko darīt. Pateicos. Uz redzē-
šanos.

Maksis atgriezās bibliotēkā.

— Jūlians tūliņ ieradīsies, — viņš sacija
un atvēra logu. Vēl arvien lija lietus.

— Maksi, — Franks sacija mierīgi, —

Maksi.

Maksis neatbildēja. Favels smējās un

iededzināja jaunu cigareti.
— Ja tik ļoti alkstat karāties pie karā-

tavu āķa, manis dēļ! — viņš teica, paņēma no

galda laikrakstu, atvēra to un nogūlās uz dī-
vāna.

Franks vilcinājās. Raudzijās te uz mani,
te uz Maksi, tad atsēdās man blakus.

— Vai jūs neko nevarat darīt? —

čukstēju. — Vai jūs nevarat steigties pulk-
vedim pretim un pateikt, ka tie visi ir meli?

Maksis, liekas, to dzirdēja, jo sacija asi:

— Franks nekur neies. Man nav vaja-
dzīga palīdzība. Pulkvedis Jūlians ieradīsies

pēc desmit minūtēm.

Neviens nekā neteica. Favels lasija laik-
rakstu. Lietus grabināja jumtu. Lija tik

spēcīgi, ka mēs pat nedzirdējām auto rū-

koņu. Tāpēc visi bija jo pārsteigti, kad

Fričs atvēra pu&vedim Juliānam durvis.
— Labvakar, — Maksis sacija, iedams

viņam pretim. — Atkal satiekamies. lera-

daties ātri.

— Jūs teicāt, ka lieta ļoti svarīga, —

pulkvedis atteica. — Laiks ir drausmīgs. Bet

lietus bija ļoti vajadzīgs.
Viņš sniedza man roku.

— Cerams, jūs sapratīsiet, ka neaicināju
jūs šurpu nieka lietas dēļ, — Maksis sacija.
— Tas ir nelaiķes Rebekas brālēns Džeks

Favels. Es nezinu, vai esat pazīstami.

Pulkvedis Jūlians pamāja galvu.
— Pēc sejas liekaties pazīstams, būšu jūs

kaut kur agrāk redzējis.

— Jādomā, — Maksis sacija. — Tad iesā-

kiet, Favell
Favels piecēlās un nolika laikrakstu.

Viņš bija negaidīti atspirdzis no dzēruma un

vairāk nesmaidīja. Man likās, it kā viņš ne-

būt nav apmierināts ar to, ka lieta ieguva
šādu virzienu.

— Klausieties, pulkvedi Jūlian, — viņš
iesāka skaļi, — netērēšu laiku garākam ieva-

dam. lerados šeit tāpēc, ka mani neapmie-
rina tiesas lēmuma.

— Ak tā? — pulkvedis pacēla uzacis. —

Pēc manām domām, tas neskar jūs.

— Es esmu Rebekas brālēns, — Favels

atbildēja neķītri, — un ja viņa būtu palikusi

dzīva, es kļūtu viņas vīrs.

Pulkvedis Jūlians apjuka,

— Ak tā, — viņš nomurmināja. —Tā

cita lieta. Vai tas tiesa, dc Vainter?

Maksis paraustija plecus.

~Par to dzirdu pirmo reizi.

Pulkvedis Jūlians pārmaiņus raudzijās

te Maksī, te Favelā.

— Klausieties, Favel, uz ko jūs mērķē-

jat? — viņš jautāja.

Favels izvilka no kabatas Rebekas
vēstuli.

—Šī vēstule uzrakstīta pāris stundas
pirms tam, kad Rebeka devās iztēlotajā paš-
nāvības ceļojumā. Te tā ir. Vēlos, lai jūs
paši spriestu vai sieviete, kas nolēmusi do-
ties pašnāvībā, tā raksta.

Pulkvedis Jūlians uzlika brilles uz de-
guna un izlasija vēstuli. Tad viņš sniedza
to atpakaļ Favelam.

•77
Nē

»
~~ viņ * saciJ*a, — pirmajā acu-

mirkli gan nē. Bet es taču nezinu, ko viņa
gribēja jums pateikt. Vai jūs to zināt?
Varbūt jus, kungs dc Vainter?

Maksis nekā neteica.

— Ar šo vēstuli Rebeka aicināja mani uz

satikšanos, — Favels sacija. — Man nav ne

jausmas, ko viņa gribēja man pateikt. LJn
tas paliks noslēpums uz visiem laikiem. Kad
dzirdēju, ka viņa izbraukusi jūrā viena, ne-

brīnijos, jo Rebeka darija to bieži. Bet cau-

rumu izurbšana jachtas dibenā ir histē-
riskas sievietes darbs, un Rebeka nebija ne

histēriska, ne arī slima!

Favels bija runājis asi, iekaisdams, gan-
drīz dusmīgi. Un viņa uzvešanās neietek-

mēja pulkvedi labvēlīgi.

— Jums nav iemesla ķīvēties, — pulk-
vedis sacija uztraucies. —*Es neesmu ties-

nesis un neietilpstu arī zvērinātos. Esmu ti-
kai vietējās administratīvās varas pārstāvis.
Jūs neticat, ka jūsu māsīca izdarijusi paš-
nāvību. Bet jūs dzirdējāt kuģu būvētāja
paskaidrojumu par atvērtām lūkām un iz-
urbtiem caurumiem. Kas tad būtu noticis

pēc jūsu domām?

Favels lēnām pagrieza gajvu un skatijās
uz Maksi.

— Rebeka neatvēra lūkas un arī ne-

izurba jachtas dibenā caurumus. Rebeka

brīvprātīgi nešķīrās no dzīves šajā pasaulē.
Jūs vēlējaties zināt manas domas? Labi:
Rebeka ir noslepkavota! Un ja vēlaties zi-

nāt, kas ir slepkava, tad tur pie loga viņš
stāv un ņirgājas. Viņš nespēja izturēt pat
vienu gadu, bet apprecējās no jauna jau des-

mit mēnešus pēc pirmās sievas nāves ar pir-
mo jaunavu, kas gadijās ceļā! Tur viņš ir,
šis vīrietis, kas nogalināja Rebeku, kungs
Maksimilians dc Vainters! Vērojiet viņu
uzmanīgāki: vai viņš nav piemērots karā-

tavām?

Favels sāka smieties, pretīgi un nejauki.

Tagad bija skaidri saskatāms, ka viņš bija

piedzēries. Un visu laiku viņš vicināja Re-

bekas vēstuli pirkstos.

22.

Paldies Dievam, ka Favels smējās. Pal-

dies Dievam, ka viņš rādija ar pirkstu, ka

viņa seja tvīka, ka viņa acis bija sarkanas

un izteiksme sastingusi. Tas pulkvedi Jū-

lianu uztrauca, iedvesa viņā pretīgas sajū-

tas pret Favelu un neļāva viņam ticēt šī ie-

dzērušā jaunekļa apgalvojumiem.

— šis vīrs ir piedzēries, — viņš sacija

mierīgi, — un viņš nezina, ko runā.

—Es piedzēries? — Favels šņāca. —

Maldāties, cienītais kungs! Jūs varat gan

būt svarīga persona un pat pulkvedis, bet

tas mani neaizkustina. Jo likums ir manā

pusē. šajā nolādētajā grāfistē ir bez jums

vēl citi likuma pārstāvji. Viri, kam prāts

un kas zina, kas viņu pienākums. Maksis dc

Vainters nogalināja Rebeku un «i varu to

pierādīt.

— Acumirkli, kungs Favel, — pulkvedis
pārtrauca viņu. — Jūs bijāt pie nopratināša-
nas. Kāpēc jūs neiesniedzāt savu vēstuli
tiesnesim? Un kāpēc jūs neprotestējāt par
tiesnešu lēmumu pašā tiesā?

Favels atbildes vietā tikai smējās.
— Jā, kāpēc ? — viņš noteica. — Tāpēc,

ka pats gribēju sagrābt dc Vainteru
knaiblēs.

— Tagad saprotat, pulkvedi, — Maksis
sacīja, — kāpēc aicināju jūs šurp. Jau pir-
mīt jautāju Favelam, kāpēc viņš nerādija
vēstuli tiesnesim, un viņš paskaidroja, ka
neesot bagāts virs, un ja es ziedošot sumu,
kas līdz mūža beigām došot viņam gadā trīs
tūkstoš mārciņas lielu ienākumu, viņš mani
vairs netirdīšot. Viņš izteica savas prasības
Frankam un manai sievai klātesot. Vini abi
to dzirdēja.

— Tas tiesa, — Franks sacija. — Ta
bija nepārprotama izspiešana.

— Dabīgi, — pulkvedis piebilda, — bet,
diemžēl, pirms izspiedējs pats nokļūst aiz res-

tēm, šāda lieta var radīt daudz nepatikšanas.
Gribētu izsargāties no veltīgiem sarežģiju-
miem. Es nezinu, kungs Favel, vai jūs esat
pietiekami skaidrs, lai atbildētu uz maniem
jautājumiem? Pašlaik smagi apsūdzējāt
kungu dc Vainteru. Vai varat to pierādīt?

— Kādus pierādījumus jūs vēlaties? —

Favels iekarsa. — Vai ar šiem caurumiem
laivas dibenā nepietiek?

— Bez šaubām, nē. Jums jāatved lieci-
nieks, kas redzēja, ka kungs dc Vainters to

darīja.
— Muļķības, — Favels sacija. — No-,

teikti zinu, ka caurumus izurba Maksis. Jo
kas tad cits būtu nogalinājis Rebeku?

— Keritā atrodas daudz cilvēku, — pulk-
vedis Jūlians sacija. — Kāpēc jūs neejat no

vienām mājām uz otrām un nejautājat to*
Jums pret kungu dc Vainteru nav vairāk pie-
rādijumu kā, piemēram, pret mani.

— Saprotu, — Favels teica: — Jūs gribat
glābt kungu dc Vainteru. Jūs esat viņam
pateicību parāda, jo esat ēduši no viņa galda
un viņš ir bijis jūsu viesis. Viņš grāfistē
ir svarīgs sabiedrisks darbinieks. Viņš ir

Manderlijas īpašnieks. Un jūs esat viņa pie-
dēklis.

— Els brīdinu jūs, Favel!

— Jūs cerat pieveikt mani? Cerat, ka

nevaru lietu nodot tiesai? Maldāties. Es

sameklēšu pierādijumus. Maksis nogalināja
Rebeku manis dēļ. Viņi zināja, ka biju vi-

ņas mīļākais, un viņš bija ārprātīgi greiz-

sirdīgs. Viņš zināja, ka Rebeka gaidija
mani piekrastes namā, un viņš pa nakti aiz-

lavījās tur, nogalināja Rebeku, aiznesa viņas
līķi uz jachtu un nogremdēja to.

— Veikli sakombinēts, Favel,
dis sacija mierīgi. — Baidos, ka jums trūkst

pierādi jumu. Zinu šo piekrastes namu. Tas

atrodas vientuļā jūras krastā. Pilnīgi ne-

iespējami, ka kāds būtu tajā nakti bijis tur.

— Pagaidiet, — Favels sacija gausi, —

pagaidiet... Tomēr iespējams, ka kāds re-

dzēja tajā nakti kungu dc Vainteru
...

Ko

jūs teiksiet, ja atvedīšu šurp liecinieku?

Pulkvedis Jūlians parausti ja plecus.
Franks uzlūkoja Maksi, it kā ko jautādams.

Piepeši sapratu, ko Favels domāja ...
Ua

zināju, kā viņam bija taisnība, jo atcerējos

Bena saraustītos izteicienus. Viņš bijis tur.

Viņš zināja. Jutu, ka no maniem vaigiem pa-

zuda pēdējais asins piliens.

— Te ir persona, kas dienam un naktīm

ložņā pa jūras krastu, — Favels turpināja.

— Redzēju to katru reizi, kad apciemoju Re-

beku. Siltajās naktīs viņā gulēja piekrastes

mežā. Virs ir padumjš, bet pietiekami prā-

tīgs, lai redzētu un dzirdētu, kas notiek u-p

Viņu.
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— Kas tas ir? Par ko viņi runā? —»

pulkvedis jautāja.

— Favels, liekas, domā Benu, — Franks

Grevlijs piebilda. — Bet tā ir nepieņemama

persona, dzimis idiots.

— Tas negroza lietu, — Favels teica. —

Viņš nemaz nav tik dumjš, kā domā. Un to

jūs paši ļoti labi zināt.

— Vai šo cilvēku var nopratināt? —

pulkvedis jautāja.

— Kāpēc gan nē? — Maksis sacija. —

Liec, lai Roberts aiziet uz viņa būdu un at-

ved to šurp.

Franks vilcinājās. Paslepus viņš raudzi-

jās manī.

— Ej ātrāk, — Maksis sacija. — Man

Viss tas jau apnicis līdz kaklam.

Pēc dažām minūtēm Franks atgriezās.
— Roberts paņēma manu auto, — viņš

ziņoja. — Ja Bens būs mājās, viņi būs klāt

pēc desmit minūtēm.

— Ļoti iespējams, ka viņš mājās, — Fa-

vels noteica žāvādamies, — jo tādā lietū

katrs klaidonis cenšas sameklēt pajumti.

Viņš iededzināja cigareti un viņa ska-

tiens, ironijas pilns, pārslīdēja pāri mūsu

sejām.
— Jums šeit Manderlijā ir īsta sazvēr-

nieku valsts, — Favels sacija. — Neviens

otru nenodod. Pat vietējie varas pārstāvji
ietilpst sazvērniekos. Tikai jauno kundzi no

turienes izslēgsim. Sieva nevar liecināt pret
vīru. Grevlijs ievilkts bandā ar dāvanām.

Viņš zina, ka runājot patiesību, var pazau-
dēt vietu. Un bez tam viņam naids pret mani,

jo, ja nemaldos, pie Rebekas jums neveicās?

Šoreiz lieta jums tomēr izdevīgāka. Jaunā

kundze arvien būs jums pateicīga par jūsu
brāļa palīdzību, ja viņa nākošo reizi paģībs.
Un viņai tiešām nepieciešama jūsu atbalstī-

tāja roka, kad dzirdēs sava vīra nāves sprie-
dumu.

Tad viss norisinājās ļoti ātri. Tik ātri,
ka es patiesībā nemaz neredzēju, ko Maksis

īsti darija. Es tikai redzēju, kā Favels sa-

grīļojās un novēlās uz grīdas. Un Maksis

stāvēja viņam blakus. Man kļuva slikti.

Vēlējos, kaut es nebūtu to redzējusi.

Pulkvedis Jūlians neteica neviena vārda.

Viņš sadusmots pagrieza vīriem muguru un

pienāca pie manis.

— Domāju, būs labāk, ja dosieties uz savu

istabu, — viņš ieteica man mierīgā balsi.

Purināju galvu.

— Nē, — čukstēju, — palikšu šeit.

— Šis jauneklis ir tādā stāvokli, ka var

pateikt diez ko, — pulkvedis teica. — Tas,
kas notikās patreiz, nebija skaisti. Jūsu vī-

ram gan bija taisnība, bet nožēloju, ka man

vajadzēja būt par aculiecinieku.

Es neatbildēju, bet skatijos uz Favelu,
kas grīļodamies piecēlās, atlaidās uz dīvāna

Un slaucija ar kabatas lakatiņu seju.

— Dodiet man dzert, — viņš murmināja,
dzerti

Maksis steidzīgi uzlūkoja Franku. Pēdē-

jais izgāja, lai pēc mirkļa atgrieztos ar vis-

kiju un soda ūdeni. Viņš sajauca dzērienu

glāzē un pasniedza to Favelam. Pēdējais
dzēra kāri, kā izslāpis zvērs.

Piepeši redzēju, ka pulkvedis Jūlians asi

vēroja Maksi, kas atkal bija piegājis pie loga.
Viņa skatienā bija kaut kas pētošs un skarbs.
Vai pulkvedis šaubijās?

Blakus istabā ieskanējās tālrunis. Franks

Grevlijs steidzās turp. Pēc brītiņa viņš pa-
rādijās uz sliekšņa.

— Kungs pulkved, — viņš vērsās pret
Jūlianu, — jūsu meita jautā, vai, lai viņi
gaida jūs vakariņās, vai arī var sākt ēst?

Pulkvedis nepacietīgi māja ar roku.

— Pasakiet, ka nezinu, kad pārnākšu. —

Viņš skatijās pulkstenī. — Vai tas tik svarīgi

—bet tādas tās ir, — viņš nomurmināja pie

sevis.

Vēlāk atkal sēdējām klusēdami, kamēr

Franks piepeši piecēlās.

— Dzirdēju auto rūkoņu! — viņš sacija

un izgāja no istabas.

Pagāja mirklis sasprindzinātu gaidu. Tad

Franks atkal atgriezās ar kādu runādams,

kas stāvēja hallē.

— Nebaidies, Ben, — viņš sacija mierīgi,
— kungs dc Vainters gribēja dot tev ciga-

retes.

Bens neveikli ienāca istabā. Viņš turēja

eļļas drānas cepuri rokā un viņa kailā galva

savādi spīdēja.

Gaisma viņu, liekas, apžilbināja. Viņš
mirkšķināja acīm un šķobija seju. Es ne-

zinu, vai viņš mani pazina, bet viņš nevienu

nesveicināja.

Favels piegāja viņam un palika viņa tu-

vumā stāvam.

— Hallo! — tas sacija, — kā tu esi dzī-

vojis kopš tā laikā, kad redzēju tevi pēdējo
reizi?

Bens stulbi raudzijās viņā un klusēja.

— Nu? — Favels jautāja. —Tu taču

pazīsti mani?

Bens knaibija cepures malu.

— Hē? — viņš nomurmināja.

— Paņem cigareti, — Favels sacija un

sniedza viņam cigarešu kārbiņu.

Bens steidzīgi uzlūkoja Maksi.

— Paņem, cik daudz vien gribi, —
Maksis

sacija.

Bens paņēma četras cigaretes un aizlika

tās aiz auss, pa divi katrā pusē.

— Nu, vai pazīsti mani? — Favels atkal

jautāja.
Bet Bens neatbildēja.

Pulkvedis Jūlians piegāja pie viņa.
— Tūliņ tiksi atpakaļ uz mājām, Ben, —

viņš teica. — Neviens tev nenodarīs neko ļau-
nu. Gribu tikai, lai tu atbildētu uz pāris

jautājumiem. Vai tu pazīsti kungu Favelu?

— Nekad neesmu redzējis, — Bens at-

bildēja.

— Neesi muļķis, — Favels sacija dus-

mīgi. — Zini gan, ka esi mani redzējis pie-
krastes namā kopā ar kundzi dc Vainteru.

Vai tiešām neesi mani tur redzējis?

— Nē, — Bens noteica, — neesmu nevie-

nu redzējis.

— Vai tu vari zvērēt, ka neesi mani re-

dzējis kopā ar kundzi dc Vainteru pastaigā-

jamies pa mežu un plūdmali? Un vai mēs

tevi reiz neaizdzinām, kad tu šķielēji aiz

loga?

— Hē? — Bens nomurmināja.

— Liecinieku pārliecina, — pulkvedis
Jūlians ironizēja.

Favels apgriezās.

— Viņam ir samācīts, — viņš sacija. —

Nabaga vīrs ir sagrābts kā knaiblēs vai arī

piespiests klusēt ar dāvanām. Apstiprinu

jums, ka viņš mani redzējis desmitām reižu.

Nu, vai sāc jau atcerēties? — viņš dusmīgi
jautāja Benam.

Bet Bens purināja galvu.
— Nekad neesmu redzējis, — viņš no-

murmināja, it kā sev un bailēs pieķērās
Franka rokai. — Vai aizvedīs mani uz

trako namu? — viņš jautāja drebošā balsī.

— Nē, Ben, — Franks sacija. — Neviens

tev nedarīs neko ļaunu.

— Es negribu iet uz trako namu, — Bens

tiepās kā mazs bērns. — Tur ļauni cilvēki.

Es neesmu neko nodarijis.

— Neviena tevi nevedīs uz trako namu,

Ben, — pulkvedis Jūlians teica. — Vai esi

pārliecināts, ka tu šo vīru neesi nekad re-

dzējis ?

— Nekad neesmu redzējis, — Bens ap-

stiprināja.

— Vai atceries kundzi dc Vainteru? —

pulkvedis jautāja.

Bens bikli raudzijās uz mani.

— Nē, — pulkvedis sacija, — ne jau 5o

kundzi dc Vainteru. — Domāju to kundzi,

kas bieži gāja uz piekrastes namu,

— Hē? — Bens murmināja.

— Vai atceries kundzi, kam bija jachta?

Bens mirkšķināja acis.

— Viņas vairs nav.

— To mēs zinām, — Jūlians turpināja.

— Bet vai tu biji piekrastē, kad viņa pēdējo
reizi izbrauca? Tad, kad viņa vairs neat-

griezās ?

Bens grozija cepuri pirkstos, paslepus
skatijās uz Franku un Maksi, tad pakratija
galvu.

— Tu taču biji piekrastē, — Favels ie-

jaucās. — Tu redzēji, kā kundze dc Vaintera
ieradās jūras malā, redzēji arī kungu dc

Vinteru. Viņš sekoja kundzei namā. Kas

tur notika? Pastāsti, kas tur notika?

Bens atkāpās un atbalstījās ar muguru

pret sienu.

— Neesmu nekā redzējis, — viņš smilk-

stēja. — Gribu uz mājām. Negribu iet uz

trako namu. Neesmu jūs nekad redzējis.
Neesmu jūs, ne arī kundzi redzējis mežā.

— Nekrietnais žurka! — Favels kliedza.

Bens ar piedurkni noslaucija seju.

— No liecinieka jums, liekas, nebūs ne-

kāda labuma, — pulvedis vērsās pie Favela.
—Sī komēdija prasa tikai laiku. Vai jums
vēl kas viņam jautājams?

—Tā ir slepena savienība! — Favels lā-

dējās^— Un šajā savienībā viss ir pret ma-

ni! Viņi ir iemācījuši nabagu trako melot.

— Pēc manām domām, Bens varētu ta-

gad doties uz mājām, — pulkvedis teica.

— Jā, Ben, — Maksis ierunājās, — Ro-

berts aizvedīs tevi uz mājām. Un neviens

tevi nesūtīs uz trako namu. Pasaki Rober-

tam, lai viņš iedod Benam virtuvē kaut ko

ēst, — Maksis griezās pie Franka. — Auk-
stu gaļu vai ko citu.

— Atlīdzība par pūliņiem, ko? — Favels

derdzīgi iesmējās.
Franks aizveda Benu.

Pulkvedis Jūlians skatijās Maksī.

— Večukam, liekas, ir lielas bailes, —

viņš sacija. — Nabadziņi drebēja kā apšu
lapa. Vai tikai ar viņu neapietas ļoti slikti?

— Nē, — Maksis atbildēja. — Es nekad

neesmu aizliedzis viņam staigāt, kur tam tīk.
Un viņš nav bīstams.

— Viņš tomēr ir ar kaut ko iebaidīts, —

pulkvedis atbildēja. — Viņa skatieni bija
bikli kā apdraudētam sunim.

— Ja jūs Jautu viņu krietni nopērt, tad
viņš gan pazītu mani, — Favels iebilda.

— Jums nebija nekāda labuma no viņa
liecības, — pulkvedis mierīgi teica. — Mēs

mīņājamies uz vienas vietas. Un tiesā jums
būtu grūti ko noskaidrot, ja līdz tam laikam

nesagādāsiet pret kungu dc Vainteru nopiet-
nākus pierādi jumus.

— Kas jums saka, ka es tādus nesamek-

lēšu? — Favels droši jautāja. — Pagaidiet
tikai!

—Ko tagad esat nodomājuši darīt? —

pulkvedis interesējās.
Favels paskandināja zvaniņu. Uz sliek-

šņa parādijās Fričs.

(Turpinājums sekos.)
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Pārlūkojām arī otru vezumu. Tur atradām tikai zirņus, put-
raimus, sviestu. Es grasijos iebērt kādu sauju zirņu kabatā, bet

Miķelis cieši noteica:

„Savaldi nagus, Andri! Mēs neesam nekādi zagļi, ne blēži. At-

riebušies nu esam. Lai pani brauc mierīgi uz tirgu un nedomā, ka

apzagti. Un lai neiekristu kārdināšanā, siesim tūlīt vezumu ciet!

Patiesībā nemaz nevajadzēja taisīt to vaļā. Bet nu, kas padarīts,
tas padarīts!"

Miķelis lēni, rūpīgi apklāja vezumu un apsēja kā nākas. Vi-

ņam palīdzēdams, sevī priecājos par padarīto palaidnību, jo toreiz

vēl biju jauns un nagi niezēt niezēja uz niķiem...
11.

Nākošā rītā Belostokas muižnieks ar saviem kalpiem jau agri
aizbrauca uz tirgu. Viņiem nebija ne jausmas, ka naktī vezu-

mos notikušas pārgrozības. Viss izskatijās uz mata tāpat, kā

vakarā.

Vairākums mūsējo vēl gulēja, jo nebija nekur jāsteidzas.

Es uzmodos, tiklīdz svešie kalpi sāka kustēties un sarunāties.

Zirgus jūgdams, Svilipovskis aizdomīgi kustināja ūsas un slaistīja

degunu.
Jāatzīstas, sirds man kļuva mazliet nemierīga. Kaut tik viņi

nesāktu tuvāk interesēties par smirdoņu un netaisītu vezumu vaļā.
Tad tūlīt atklātos mūsu nedarbi, jo vairāk tādēļ, ka no vezuma iz-

celtais teļš atradās vēl tepat, nolikts kaktā un pārklāts ar manu

mēteli.

Redzēju, ka arī Miķelis pamodies uzmanīgi vēro poļu rīcību, lai

gan izlikās ka aizmidzis. Beidzot iznāca pats muižnieks uz lieve-

ni-m. nožāvājās, izstaipi jās, paostīja gaisu un nodrebinādamies

teica:

„Tfu tu, negals! Te jau var vēdera graizes dabūt no negantās
smakas!" Viņš aizmeta sev krustu priekšā, nodeva kalpiem rīkoju-

mus un iešļūca atpakaļ istabā vēl nosnausties.

Svilipovskis, naidīgi paskatījās uz mūsu vezumu pusi un uz-

sauca:

„Na, brauciet! Ko tūļājaties! Tiksim ātrāk projām no šās

mēslu bedres!" Pagājies uz vārtiem, viņš zobgalīgi piemetināja:

„Un no šiem cūksnuķiem !...**

Viņš atkal pameta skatu uz mums un nosmīnēja, acīmredzot,

pats priecādamies par savu izteicienu. Kalpi, gribēdami izpatikt

savam uzraugam, sāka nedabīgi skaļi smieties.

Tā viņi aizbrauca, aizvezdami līdzi pussatrūdējušo meža vērša

gaļu, līdz ar visiem tārpiem un smaku. Drīz sētā vairs nejuta
neciešamās smirdoņas, atskaitot parastos iebraucamo vietu iz-

garojumus.
Es vairs nespēju nociesties savās cisās. Piecēlies, tūlīt steidzos

pie Miķeļa:
..Lieliski!" iesaucos, klausīdamies kā poļu rati aizdimd pa ielas

nelīdzeno bruģi.

„Nu tik vajadzēs sarunāties ar pavāra palīgu, lai viņš nevienam

neko neizpļāpā," pamācija Miķelis, smīnēdams bārdā. «lesim, pa-

modināsim viņu.**
Gustavs piecēlās sēdus, berzēja acis un labu laiciņu nesaprata,

ko no viņa gribam.
„Kas tas par teļu? Ko jūs runājat?" viņš brīnijās. «Labāk

ļaujiet pagulēt"

„Nē, nē — tev jāceļas tūlīt augšā, kamēr citi nav sakustēju-

šies!" nelaidās mierā Miķelis. Es viņam, cik spēdams, palīdzēju,

pūlēdamies ieskaidrot, kas par lietu.

Beidzot Gustavs bija pārvarējis miegu un pamazām sāka no-

jaust, ko gribam:

„Ak tad šitā gan?" viņš brīnijās. „Jūs sakāt, ka šorīt man —

smirdošā meža vērša vietā — vajadzēs vārīt zupu no nevainīga

teļa? Lai iet! Gribu pierādīt Kordeckim, ka neesmu sliktāks pa-

vārs kā viņš!" Piecēlies Gustavs steidzīgi sāka aut kājas.

Kad parādījām mūsu ieguvumu, viņš bija sajūsmināts:

„jūs — velna vīri! Tik mīkst un balts teliņš! Tas taču ar

pienu dzirdīts! Lai Dievs stāv man klāt, pagatavošu tādu virumu,

ka pats grāfs aplaizīs pirkstus!"

Gustavs bija tā sajūsminājies, ka aizmirsa paprasīt, kur mes

teļu ņēmuši un kādēļ vairs nav jāgatavo maltīte no smirdošas

sumbra gaļas. Visus viņa prātus nodarbināja tikai vēlēšanās pa-

rādīt savu pavāra mākslu.

Tanī rītā iznāca lieliskas brokastis!
m _

Mūsu ļaudis ēda slavēdami un nevarēja saprast, kādēļ tārpaina

gaļa pēkšņi kļuvusi tik garšīga. Vitkovskia un Kordeckis, kuri pa-

rasti labākos kumosus notiesāja paši un, kad mums nācās strēbtkadu negaršīgu virumu, nerādijās tuvumā, -šoreiz tūlīt izvilkaS-
atūkšot ka°tUi
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kas neparasts bet neuzdrošinājās iztaujāt. Galvenais taču bija —

vienreiz pec ilgāka laika atkal kārtīgi piepildīt vēderu ar labu gar-
šīgu barību. Cits viss likās mazsvarīgs.

Tā kā grāfs vēl kavējās doties ceļā, mums iznāca vesela diena
brīva laika. leturējusi brokastis, nomazgājuši traukus un apkopuši
zirgus, izgājām pastaigāties pilsētā, jo cita nebija ko darīt.

..
ļepnekš nesarunājušies, mēs ar Gustavu gadijāmie blakus Pa-

gajusies gabalu visi kopā, nošķīrāmies un devāmies uz tirgus lau-
kumu, pilsētas vidu, kur parasti iebrauca apkārtnes zemnieki, muiž-
nieki un tirgotāji, un arī amatnieki saveda savus izstrādājumus.

...

Sakarā ar izsludināto kara gājienu pret turkiem, Belostokā
bija helaks ļaužu pieplūdums, kā parasti. Tirgus laukumā cilvēki
mudžēt mudžēja, kā skudras pūznī. Starp vienkāršiem sādžu ļau-
dīm lepni staigāja muižnieki, ūsas skrullēdami, piešus skandināda-
mi, spoži izgreznotās zobenu makstis ar kreiso roku pieturēdami,
lai nemaisās pa kājām un neaizķeras vezumu riteņos.

Jau pa gabalu dzirdējām kādā stūrī milzīgu traci. Devāmies
turp, lai redzētu, kas notiek. Ari citi ļaudis bija sadzirdējuši
troksni un gribējr. zināt vai kaujas, vai tikai lamājas. Tirgus bez
jandāliņa nebūtu nekāds tirgus.

Pievirzījušies tuvāk, ieraudzijām mūsu pagājušās nakts pa-
ziņu Svilipovski. Viņš stāvēja pie atklāta vezuma, briesmīgi la-
mājās un kaut kam nezināmam draudēja ar dūri. Lai saniknotais
polis mūs nepamanītu, aizvilkāmies citiem aizmugurē.

Otrā pusē vezumam mīņājās vīrs ar apriņķa stārasta nozīmi

pie cepures. Viņš turēja mutautiņu degunam priekša un ik pēc
minūtēs spraušļojās. Blakus zemē tupēja neliela auguma cilvēks,
tērpies melnos, garos svārkos un kaut ko rakstija baltā papīra
lapā. Sanākušie ļaudis teica visādas piezīmes un smējās.

„Es jums varu zvērēt, ka vezumā ielikām teļu, kuru tikai va-

kar ap šo laiku nokāvām. Ja neticat, paprasāt manam dižkungam F
„Labāk neliedzies — saki skaidri, ka biji piedzēries, tādēļ ne-

zināji, ko dari!" runāja vīrs ar apriņķa stārasta nozīmi. „Ja at-

zīsies, būs mazāks sods.**

„Augstais valdības kungs, liekat man pirmos Ziemassvētkos

plikam stāvēt pie baznīcas altāra un zvērēt pie svētās Ma-

rijas papēža, ja neticat, ka nebiju dzēris nevienas piles, atskai-

tot to pusspaini spirta, ko izlietojām pie teļa kaušanas!" dievojās
Svilipovskis, ar dūri dauzīdams sev krūtis. „Bet es tur nebiju
viens..."

..Ta tik trūka, lai tu viens būtu izdzēris gandrīz spaini spirta,**
iesmējās valdības pārstāvis. ..Tad. droši vien, šā smirdoņa vietā

mēs šodien tavā vezumā atrastu vismaz elles vārtu sarga suņa
aknas!..."

Pēkšņi caur ļaužu pūli lauzās kāds plecīgs virs: tas bija Be-

lostokas muižnieks. Acīmredzot, viņš steidzās glābt savu priekš-
strādnieku : —

„Liekat mierā manu cilvēku, kad es saku!" jau pa gabalu

kliedza pans.

„Kādēļ viņš ved uz pilsētu bedrē rokamu maitu?" atsaucās

kāds no pūļa. „
Laikam grib mēri izvazāt, lai ļaudis apmirdinātu!"

Varbūt turki viņu uzpirkuši!" dunēja satrauktas balsis. „Vai

nav kādreiz dzirdēts?..."

Pienākušais muižnieks paskat ijās vezumā un nobālēja. Viņš
novilka ar roku gar acīm, pats sev neticēdams. Pieliecās tuvāk, bet

nākošā acumirklī jau saķēra degunu un, kā belzienu dabūjis, at-

sprāga atpakaļ:
„Kas tad tas?!" neizprašanā šļupstēja viņš, raudzīdamies savā

kalpā.
..Es arī netieku gudrs, kā tas varēja gadīties, augstdzimušais

pan," plecus raustīdams atbildēja Svilipovskis. „Esmu pārlieci-

nāts, ka šis te nav tas pats teļš, ko vakar kāvām, lai vestu uz tirgu.
Lai Dievs mani pārvērš vai par vērsi, ja es spētu saprast, kā viss

tas varēja gadīties! Pats nelabais gribējis mūs izjokot**

„Jā, jā," nopūtās muižnieks. „TādēJ jau vakar vakarā man li-

kās, ka viss iebraucamās vietas pagalms smird. Noteikti, tas ir

velna darbs!"

man arī vienreiz gandrīz tāpat gadijās," pūli

kāds sāka runāt.

~Velnu nevajaga apkaitināt, viņš atriebjas! Mūsu sādžā kā-

dam kurpniekam velns vannā noslīcināja bērnu ..." viņu pārtrau-

ca cits tirdzinieks.

T „Vai man pierakstīt, ka velns vainīgs?" prasija apriņķa ve-

cākā rakstvedis, kurš, zemē tupēdams, sastādīja protokolu un, tur-

pat pagrābies smiltis, uzkaisija tintes traipam.

„Cik tāļu tu esi jau ticis ar rakstīšanu?" prasija kārtības pār-

stāvis.

„Esmu uzrakstījis, ka teļš pie kaušanas nav bijis piedzeries

un ka izdzertais spirta spainis liecina viena cilvēka nevainību

daudzu cilvēku darījumā, tādēļ tik ātra trūdēšana un smirdešana

nevar būt pana SvilipoVska roku darbs.**
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„Gudri uzrakstīts," apkārt atskanēja piekrišanas sauclent.

„Tūlīt var redzēt, ka mūsu stārasta rakstveža palīga vietnieks

velti neēd maizi!"

„Labi!" piekrita valdības pārstāvis. „Liec punktu galā un pie-

raksti, ka teļš ar ļaunu pekles spēku palīdzību pārvērties par nezi-

nāmas personības četrkāji, tādēļ vainīgā neatrašanas dēļ smirdošais

priekšmets bez atlīdzības nododams Belostokas pilsētas ziepju vā-

rītājam! Va. saprati? Ko?"

Kungs pamāja ar roku un uzvaroši paskatījās apkārt.

«Tiešām tā. stārasta palīga pilnvarotais kung3 pašvaldību lie-

tās!" sekoja atbilde.

„Tas ir tikpat kā ķēniņa Zālamana spriedums," piekrītoši rūca

ļaudis.
„Nu, tad velns lai parauj! Brauc ātrāk uz ziepju varitavu!

uzkliedza muižnieks savam kalpam, bet pret apriņķa vecākā palīga

pilnvarnieku pagriezies, laipni teica: „Un mēs iesim uz bēdām iz-

tukšot kausu silti alus?
..

.**

„To likums neaizliedz," palocīdamies atbildēja pilnvarnieks, un

viņi aizgāja.
Pūlī sanākušie Jaudis vēl brīdi pārrunāja notikumu, tad saKa

izklīst. Arī mēs atgriezāmies iebraucamā vietā, nožēlodami, ka

atkal gribas ēst.

12.

Braucām atkal vairākas dienas pa nebeidzamiem mežiem. Ne-

sen tur notikušas vairākas ceļavīru aplaupīšanas, tādēļ turējāmies

visi cieši kopā.
Vitkovskis Belostokā bija nopircis divus maisiņus sals un prā-

vu baļļu. Nu mūsn uzdevums bija, pa ceļu ejot, vakaros un rītos

nometnē novietojoties, sist un šaut meža putnus, zaķus, stirnas,

ko cept un ēst. Kas palika pāri, to ielikām baļļā, aplējām ar ūdeni

un uzkaisijām sāli.

Apsālītos gaļas gabalus pakārām virs ugunskura — žāvēšanai

dūmos. Tas izrādījās prātīgs izgudrojums, jo gaļa vairs nesmir-

dēja, bet bija garšīga. Cerējām, ka varbūt atkal izdosies nomedīt

kādu meža vērsi, bet, par nelaimi, neviens vairs negadījās ceļā.

Vakaros, sēdēdami pie ugunskuriem, skatījāmies augsto koku

galotnēs un domājām, kā tagad izskatās mūsu dzimtenē — Latgalē.

Droši vien — siens jau nopļauts un rudzi sāk dzeltēt.

Tur, bezgalīgajos mežos, neredzējām neviena lauciņa, nevienas

lemnieka mājas. Tikai šur un tur melnoja atstātās, pussagruvušās

būdas, kurās kādreiz mitinājušies mednieki vai laupītāji. Tik pla-

šus mežus savā dzimtenē nebijām redzējuši.
Kādā pēcpusdienā grāfs pavēlēja sakārtoties naktsmītnei agrāk,

kā citās reizēs. Kad bijām zirgus palaiduši ganīties nelielā meža

klajumiņā. Vitkovskis saaicināja mūs kopā.
Uz izklātas segas sēdēja grāfs ar Gastonu un sarunājās svešā

valodā, kas izklausijās kā mēdīšanās.

Kad sastājāmies rindās, grāfs piecēlās un, rokas pār galvu pa-

cēlis, izstaipījās:
..Mums var aptrūkt pārtikas, kamēr sasniedzam cilvēku ap-

dzīvotas vietas." ierunājās kungs. „še apkārt čum un mudž vi-

sādi zvēri. Esmu nolēmis sarīkot medības," nobeidza viņš, paska-
tīdamies uz savu draugu.

Piecēlās arī Gastons un prasija:
..Vai ir kādi, kas prot apieties ar pistoli — vai bisi?"
Vīns pārlaida mūsu rindai pētošu skatienu un apstājās pie

manīs

..Nu, jaunais pusi, kā tevi sauc?"

Nepaspēju atbildēt, kad viņš jau turpināja: „Ak tā, Andri!

Es tev došu vienu no savām pistolēm..."
Pēc garākām pārrunām un iztaujāšanas, Gastons atstāja mūsu

rīcībā dažas pistoles un bises. leročus dabūjām astoņi cilvēki, ne-

skaitot pašu irrāfu, Gastonu un Vitkovsku.
Mūs nostādīja garā rindā gar prāvas meža pļavas malu. Vi-

siem pārējiem, kam nebija ugunsieroču, vajadzēja iet ar lieki liku-

mu mežā, taisīt lielu troksni un nākt uz mūsu pusi, dzenot zvērus

un putnus, kas pagadītos ceļā.
Latgalē ziemās un rudeņos tādas medības rīkoja lielkungi un

savēji arī bija vienīgi muižnieki. Nu mēs, zemnieki, stāvējām tik-

pat kā kungi, izstieptiem ieročiem rokās.
Saule laidāq tuvu apvārsnim un milzīgās egles sāka mest ga-

ras ēnas, kad dzinēju troksnis kļuva skaidri dzirdams.
Grāfs stāvēja pašā rindas vidū, netālu no viņa Gastons. Abi

turēja rokās nelielas jātnieku šautenes. Bises vēl bija izdalītas

Vitkovskim, Kordeckim, Kristapam un mežsartram Sukānam. Pā-
rējiem vajadzēja apmierināties ar pistolēm. Kasparam arī bija
iedota aprūsējusi pistole, bet viņš vairāk paļāvās uz savu loku un

bultām.

Tuvojoties dzinējiem, kļuvām uzmanīgi, jo nevarējām zināt,
kas būs par medījumu. Sapratām, ka nav īstais medību laiks, bet
ko varēja darīt, ia spieda nepieciešamība. Lūkass mēdza teikt, ka
badā arī velns rijo* vaboles..

Pēkšņi, šķēi-sām man pār galvu, pārlidoja trekns rubenis. Ne-

paspēju pacelt pistoli, kad jau nošvīkstēja Kaspara bulta. Lielais
putns, apmetis kūleni, smagi nokrita gandrīz pie grāfa kājām, ne-
varīgi paplātīja spārnus un sastinga.

M
Lieliski trāpīts!" iesaucās Gastons, pasperdams soli uz no-

šautā putna pusi.
Tanī brīdī laukumā izskrēja sešas stirnu mātes, kurām slai-

dos lēcienos cilpoja pa priekšu skaists buks, trejžuburainiem ragiem,

galvu lepni izslējis.
Gastons piesvieda bisi pie vaiga un izšāva. Skaistais lopiņš sa-

bruka uz deguna zemē un pārmeta kūleni. Gan vēl mēģināja celties,
bet tūlīt pieskrēja Gastons, izrāva zobenu un pārcirta bukam kaklu.

Grāfs arī izšāva, pēc kam nokrita viena stirna.

Šāvieni atskanēja no manis pa labi un kreisi. Apkārt raugoties,
nedabūju attapties, kad pēkšņi savā priekšā ieraudzīju lielu pin-
kainu zvēru, balti vizošiem zobiem

— plati atplestā mutē.

Tas bija lācis!

Mani ieraudzījis, zvērs mirkli apstājās. lekams dabūju uzvilkt

pistoles gaili, ko uztraukumā biju aizmirsis, zvērs pagriezās pa
kreisi un devās tieši virsū grāfam. Sapratu, nu būs slikti, jo kungs
tikko bija izšāvis savu bisi uz stirnu un tik īsā laikā nepaspēja pie-
lādēt no jauna.

Grāfs atkāpās pāris soļus, atvēzējās un gāza ar bises rezgali
lācim pa galvu. lerocis no spēcīgā sitiena pārlūza, bet zvērs tikai

papurināja savu vectēvīgo smakru, it kā dunduru atvairīdams. Tad
kungs izrāva zobenu un sagatavojās aizstāvēties.

Pa to laiku biju attapies, uzvilcis pistoles gaili. Pieskrēju lā-

cim gluži klāt, nospiedu atsperi un ielaidu lodi pinkainim ausī. Lācis
atstāja grāfu mierā. Briesmīgi ierēcies, metās man virsū.

Sapratu, ka labi vairs nav. Nekāda cita ieroča man nebija rokā,
pistole izšauta, kādēļ atlika tikai — glābties ar bēgšanu, paļaujo-
ties, ka lācis ievainots, nespēs mani noķert. Pagriezos un devu kā-
jām vaļu, bet lācis — man pakaļ.

Bija mirkļi, kad zvērs pienāca pavisam tuvu. Jutu viņa karsto
elpu uz kakla. Nebija vaļas skatīties, kas notiek apkārtnē.

Skrēju un prātoju kā lai glābjos.
lebēdzis mūsu nometnē, uzlēcu uz vezuma, bet lācis tūlīt rāpās

man pakaļ. Vajadzēja bēgt tālāk. Izrāvu no pusdzisušā ugunskura
pagali un metu zvēram pa pieri, bet pagale sadrupa un kūpēdama
nokrita zālē.

Devos uz zirgu pusi, kas ganījās nelielajā klajumā, nometnes tu-

vumā. Uzlēcu vienam šķimelim mugurā un gribēju glābties jāšus,
bet tad iedomājos, ka tas sapīts un tālu neaizskries. Nolēcu un mē-
ģināju atpīt.

Pamanījis zvēru tuvumā, lopiņš taisija izmisušu lēcienu, nogāz-
dams mani zemē. Pēdējā mirklī paspēju vēl piecelties kājās, pa-
bēgt sāņus, kad jau lācis bija zirgu barā. Tie izklīda uz visām pu-
sēm. Daži aizlēca tāpat sapīti, priekškājas augstu gaisā mezdami,
citi pārrāva pinekļus un, krēpes viļņodami, auļoja uz vezumu pusi.

Izlikās neticami, kā mūsu nodzītie zirgeļi pēkšņi kļuvuši tik
vingri un žigli.

Diezin, kas būtu iznācis, ja nesaskrietu mūsu Jaudis, kas cirv-

jiem, nūjām, iesmiem un tuteņiem noveica pagurušo, smagi ievai-

noto milzeni. Viņš dobji ievaidējās gandrīz cilvēcīgā balsī, nokrācās
un izlaida garu...

Visapkārt atskanēja gaviles. Daži, vēlāk pienākušie, turēja
par vajadzīgu iegāzt ar bomi jau beigtajam zvēram, lai parādītu
savu drošsirdību un spēku.

Ar to, patiesību sakot, medības bija galā. Visi salasi jās pie
ugunskura, stiepdami samedītos zvērus un putnus. Lācis izrādījās
vislielākais medijums, kādu tajā dienā guvām. Nu bija atkal pār-
tika nodrošināta ilgākam laikam.

lekams Kordeckis un Gustavs sāka gatavot vakariņas, grāfs
lika aicināt mani pie sevis. Gāju priecīgu prātu, jo neapzinājos neko

ļaunu izdarījis.

„DroŠi vien tev grāfs izteiks atzinību un pateicību, ka izglābi
kunga dzīvību,** sprieda mani biedri, palikdami pie ugunskura.

Grāfs sēdēja uz zemē noliktiem segliem, apsegtiem pelēku vil-

nas audumu. Turpat netālu, karājās nomedītā lāča āda. Gastons,
savrup nometies, tīrija un eļļoja savu pistoli.

..Esmu ieradies uz jūsu lielmanības aicinājumu," apstājies, zi-

ņoju grāfam.
Grāfs asi, pētoši noskatīja mani no galvas līdz kājām, tad dus-

mīgi prasija:

„Tu tas biji, kas ļāvi lācim mani gandrīz saplosīt?"
„Nē, es lāci ievainoju, kad viņš grasījās jums uzbrukt,** atbil-

dēju bez bailēm.

~Kādēļ tu nešāvi uzreiz, tikko lāci ieraudziji? Kādēļ nevērsi vi-

ņa uzmanību uz sevi ?"

„Ar pistoli rīkojos gandrīz pirmo reizi, tādēļ biju aizmirsis uz-

vilkt gaili," paskaidroju mazliet uztraucies, jo jutu, ka grāfs nav

ar mani apmierināts.
..Laikam tev būtu ļoti paticis, ja lācis mani saplosītu?" turpi-

nāja grāfs, ņirgājoši smiedamies un, naidīgi mani uzlūkojis, pie-
metināja:

„Cik atceros, tu esi tas pats bezkaunīgais puisis, kuru sākumā

vajadzēja sasiet, lai neaizbēgtu?"
..Ja es būtu gribējis, lai lācis jūs saplosa, tad to viņš arī būtu

izdarījis!" atbildēju sasliedamies, jo man sanāca lielas dusmas.

Biju cerējis saņemt pateicību, bet nu mani bāra un nievāja.
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«Es tomēr visdraudošākā brīdī iešāvu lācim lodi galvā, ievai-

nodams un aizvilinādams zvēru projām no jums!*' iesaucos sašutis.

„Ak tā?! Tu iedrošināsies vēl pretī runāt?!** bļāva grāfs, pie-
trūkdamies kājās un cirzdams man ar jājamo pātagu. Es strauji

pieliecos, un pātagas lokanais gals n<«švīkstēja garām.

„Es tevi izmācīšu par cilvēku!'* šņāca kungs.
Tanī mirklī pienāca Gastons. Roku pastiepis, viņš draudzīgi

teica:

«Liecies mierā! Sis puisis nav vainojams, bet gan uzslavē-

jams."

„Pats ļoti labi zinu, ko daru!" atcirta grāfs. «Te man tulks nav

vajadzīgs, šoreiz iztikšu bez tava padoma!**

«Tomēr, tomēr — es taču turpat stāvēju tuvumā un visu noti-

kumu labi redzēju!'* neatkāpās Gastons.

Ar sirsnīgu pateicību uzskatiju šo svešzemju muižnieku. Gri-

bējās krist pie viņa kājām un skūpstīt rokas par to, ka viņš mani

aizstāvēja.
„Nu, labi," mierīgā balsī ierunājās grāfs. «Tev par patikšanu

samazināšu sodu šim bezdievīgajam rezgalim. Viņš pelnijis piec-
desmit kokus, bet šoreiz dabūs tikai desmit cirtienus!**

Gastons paraustīja plecus un sapīcis novērsās. Acīmredzot, viņā

palika neapmierināts ar grāfa rīcību. Bisi plecos uzmetis, bruņinieks

aizgāja mežā un palika ilgi projām.
Stāvēju kā sastindzis grāfa priekšā. Sirds gribēja vai pa muti

izkāpt par nepelnīto apvainojumu. Tanī brīdī man tiešām nebūtu

žēl, ja parādītos lācis un saplosītu kungu.
Manī pamodās mežonīgs naids, — lai Dievs piedod manus grē-

kus... Dūres sažņaudzās, asinis sāka vārīties. Daudz netrūka, būtu

meties grāfam virsū un nožņaudzis kā traku suni.

Jā, tāds es toreiz biju!

Bet grāfs jau māja ar roku. Piesteidzās Vitkovskis, pazemīgi

muguru liekdams, vēlīgi smaidīdams, uz manu pusi aizdomīgus ska-

tienus mezdams.

..Liec uzskaitīt šim spītīgajam, nekrietnajam puisim desmit rīk-

stes!" pavēlēja kungs.

Vitkovskis pārsteigts apstājās. Man iesitās tirpoņa ceļgalos.
Sirds sāka straujāk klauvēt krūtīs, kā pretodamās netaisnajam
sodam.

„Ko viņš izdarijis?" iejautājās vachtmeistars un pats it kā sa-

bijās no saviem vadiem.

..Nav jūsu darīšana!" uzkliedza grāfs, apgriezās uz papēža un

iegāja savā teltī.

Galvu nokāris sekoju Vitkovskim. Dusmas brja pārgājušas.
Krūtīs palika tikai smags žēlums. Satrauktās asinis ilgi dunēja

ausīs, kā prasīdamas:

„Kādēļ? kādēļ?**

Kad Kordeckis bija sagādājis rīkstes, Vitkovskis man pavēlē-

ja gulties sūnās. Biedru vidū atskanēja skarba rūkoņa, kā tāļš pēr>

kona negaiss:

~Mēs neļausim sist Andri!** Uz priekšu iznāca platplecīgais

Gaigals. Sejā viņam bija iemetušies zilgani plankumi. Spēcīgais

vīrs tikko valdijās.

„Turi muti un nemaisies manās darīšanās!" atbļāva Vitkovskis,

tverdams roku pie sava zobena spala. „Ja neiesi gulēt, likšu ari tev

uzskaitīt !**

„Pagaidi, putniņ, pienāks laiks, kad tevi pašu stiepsim uz klo-

na!" Gaigalām pievienojās Sīmanis, kurš bija pazīstams, kā krietns

iedzerājs, bet ari varens stiprinieks, kas smiedamies salauza jaunu

rirga pakavu. (Turpinājums sekos.)

ŠACHS
Leopolda Lāpāmi vadība.

Vēstules adresēt:

Rīga, BL Piena ielā Nr. 16, dz. 6a.

Tik. 81583.

UZDEVUMS Nr. 411.

A. I.išmanis — Rīga.
Pirmpublicējums.

BaHk: KgZ; Dh3; TbB; LLc3, e8; ZZcB, f4;
Bt>3 (8).

Melnie: Kcs; Tc6; Lfl; BBa6, b5, b7, d5, g€ (8).

Mata 2 vilcienos.

UZDEVUMS Nr. 412.

Rob. Skaja — Alūksnē.

Pirmpublicējums.

Baltie: Kal; Df4; TTa7, b8; LgB; Zel; BBa2,
b£, fa6 (9).

Melnie: KhB; TTcl, 42; LLdl, f8; ZZbl, d8;

BBa3; c2, d3, e2 (11).

Pašmats 2 vilcienos.

UZDEVUMS Nr. 413.
E. Maļina — Rīgā.

Pirmpublicējums.

Baltie: Kb3; Lel; Be3 (3).
Melnie: Kco; TTe4, f7; Lai; BBbo, c6, d6(7).

Palīgmats 2 vilcienos.

M. M. Judovičs.

Teorētiskos atzīmes par „Naciju
turnīru"

Čechu atklātne.
Visvairāk turnīrā tika pielietots Slechtera va-

riants, kurs ļoti labi pazīstams Padomju Savienības
šacha cīnītājiem un kuri visvairāk darījuši sī va-

rianta reputācijas pacelšanā. Tomēr jāatzīmē, ka
„Naeiju turnīrā" melnie šo sistēmu pielietoja ne-

pareizi.
Najdorfs — Keress. L d4, d 52. c4, c 6 3. «3,

Z/6 4. Zf3. g« 6. Ld3, Lg7 6. o—o, o—o 7. Ze3,
dc 4 8. LXe4, Zbd7 (Spēcīgāks 8..., Lg4) 9. De2,
ZeB 10. Lb3, e5 11. ZXe5, ZXe5 12. des, LXe5
13. f4, Lg7 14. e4, Le6 15. LXe6, feO 16. e5, Zc7
17. Le3, Zds 18. Ze4, b« 19. Tadl un baltiem la-
bāks stāvoklis.

Seltinga — Enevoldsens. 1. d4, d 52. c4, c€ 3.

Zc3. Zf6 4. e3, g« 5. Zf3, Lg7 6. Ld3, o—o T.

o—o, dc 4 8. LXc4, Zbd7 9. De2, c 5 10. Tdl, ed4

11. ZXd4, a8 12. e4, Dc 7 13. ta3. b5 14. LdS. Lb7
15. LXb7, DXb7 18. e5, Zds 17. e6 un melniem
grūti aizstāvēties. Melnie nekādā gadijumā ne-

drīkstēja pielaist nomaiņu uz c4un tādā kārtā at-
dot baltiem centrālos punktus.

Vīnes variants.

Kana — Smidta partijā tika spēlēts Maskavas

meistara V. Simagina variants: 1. d4, d& 2. c4, e6
3. Zf3, Zf6 4. Lgs, Lb4+ 5. Zc3. dc 4 fi. e4, c5
7. LXc4, ed4 8. ZXd4, Das 9. LXf6, gfB (9-.,
LXc3-f 10. bc3, gf6 11. o—o, Zbd7 12. Khl, Zb6
un melno karalis paliek centrā. Kotovs — Judovičs,
PSRS meistarība 1939. g.) 10. o—o, Ld7 li. Tcl,
Zc6 12. Zb3 un baltie iegūst pārsvaru.

No citām partijām, kurās pielietoti citi varianti,
jāatzīmē Lundina — Silva Rocba partiju. 1. c4,
Zf6 2. Zc3, e6 3. Zf3, c 5 4. d4, d 55. Lgs, cd4
8._DXd4 (Aļechina — Eives otrā mačā ar panāku-
miem tika pielietots sekojošais turpinājums: 6.

ZXd4, e5 7. Zf3. Tomēr mums liekas, ka arī šinī ga-

dījumā melnie iegūst līdzīgu spēli, turpinājot 7..., d4
8. Zds (Skat diagr.!).

55 b* tJ
-. 7. Lxf«. gf«

8. Dn4, dc 4 9. DXc4, Db6 un melno stāvokUs ir
priekšzīmīgs.

Nimcoviča aizstāvēšanās.
Lielāka daļa partiju, kuru pamatā bija indiešu

aizstāvēšanas sistēma, nekādas jūtamas pārmaiņas
līdzšinējos teorētiskos atzinumos neienesa. Savu re-

putāciju nostiprināja Nimcoviča aizstāvēšanās, kura
pamazām izvēršas par galveno turpinājumu balto
ievadam 1. d4. Sniedzam vairāku partiju sākumus,
kas spēlētas pielietojot Nimcoviča aizstāvēšanās
sistēmu.

Tartakovers — Enevoldsens. 1. d4, ZfC 2. c4.
efl 3. Zc3, Lb4 4. Zf3, 0-0 5. Ld2, d 5 (lespē-
jams bija arī 5..., b6) «. e3 un tagad melniem vaja-
dzēja turpināt 6..., e5 pēc kam tie panāk lldzījru
spēli, bet tie turpināja nevajadzīgu, bezidejas vil-
cienu 6..., a6.

Kapablanka — Mikenass. 1. d4, ZI6 2. e4. e6
3. Zc3, Lb4 4. Dc2, Zc6 5. Zf3, d 54. a3, LXe34-

-«
J!?*3

'
a5 8

-
°—° 9

- U5, h« 10. LXf6,
DXf6 11. e3, Ld7 12. Ld3 un balto stāvoklis ne-
daudz labāks, jo melniem nav nekādi iespējams
vilkt atsvabinošo e5.

Mikenass — Eliskazesa. 1. d4, ZfB 2, c 4 efi
3. Zc3, Lb4 4. Dc2, Zc6 5. Zf3, <tt ff. Ld2. o—o
7. a3, LXc3 8. LXc3, De7 9. gS (Eives — Aļe-
china pirmajā mačā tika turpināts 9. e3, e5 10.
d5, ZbB un melno stāvoklis nav slikta) 9 e5
10. d5, ZbB 11. Lg2, a5 12. b4, ab4 13. ab4, TXal
14. LXal, c6ar vienādām izredzēm.

Kapablanka — Seltinga. 1. d4, Zf6 2. c4, eO
3. Zc3, Lb4 4. Dc2, o—o 5. a3, LXc3-f- 6. DXc3,
d 67. g3 (Pēc 7. eS, Zbd7 8. Ld3, e5 9. Ze2, a5
10. o—o, TeB melniem ir labs stāvoklis.) 7..., De7
8. L*2, e5 9. dS, a5 10. b4, ab4 11. ab4, TXal
12. DXal, Za6 13. La3 un abu stāvoklis ir apm.
vienāds. Uz 10. b4 interesants būtu gambita tur-

pinājums pēc 10..., c6?! Analoģiski risinājās Ene-
voldsena

— Kapablankas partijas galotne. 7. g3,
De7 8. Lg2, e5 9. d5. ai 10. b3 (levērojami vā-
jāks kā 10. b4> 10-., Zbd7 11. Zf3, Zcs 12. Zd2.
Lfs 13. 0-4), Zfe4 14. ZXe4, LXe4 15. f3, Lg6
un melniem svabada spēle.

Jaonindicia atklātne.
Oriģināla atklātne bija OpoČenka — Keresa par-

tijai: 1. d4, Zf6 2. c4, e0 3. Zf3, b6 4. g3, Lb7

5. Lg2, Le7 6. Zc3, Ze4 7. Ld2, d 6 8. o—o, Zbd7
9. Dc2, ZXc3 (Labs arī 9..., ZXd2) 10. LXc3, ZfG

11. d5, e5 (Ja 11..., eds, tad 12. Zd4, DcB 13. Zfs)
12. ZXe5, de6 13. d6, LXg2 14. de7, DXe7 15.

KXg2, o—o ar līdzīgu spēli.

(„Sachmati v SSSRW

,
1940. IIT)

(Turpmāk beigas.)
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Kaķimuzastes

PIEMĒROTA KALPONE.

Izklaidīgs profesors meklē kalponi.

—
Vai domājat, ka tiksiet galā ar

saviem uzdevumiem? — viņš jautā

pusmūža sievietei, ko ieteicis vietu

apgādes kantoris.

— Protams, —
sieviete pamāj. —

Esmu trīs gadus strādājusi pazaudētu

priekšmetu birojā.

STINGRA DISCIPLĪNA.

Zaķītis atgriežas no darba.

— Sakiet, lūdzu, Emma, vai mana

sieva šodien gatavojas braukt uz jūr-
malu?

— Jā gan, cienīts kungs.

— Vai man būs jābrauc līdzi?

PĀRPRATUMS.
— Esmu radig pavadīt atvaļināju-

mu laukos. Tur liekas gūlēt ar vis-

tām.

— Vai gulēšana vistu kūtī nav

mazliet neērta?

ATZINĪBA SIEVAS ĒDIENIEM.

Vīrs pārnāca mājās kunga prātā.
Sieva dusmojās:

— Ak, tāds tu man esi! šodien

gribēja pacienāt tevi ar tavu mīļāko
ēdienu, bet tagad, protams, no tā ne-

kas neiznāks.

Vīrs klusēja. Kad sieva bija izgā-

jusi, viņš norūca:

— Liekas, vajadzēs biežāk ieskatī-

ties pudelē..

MILZIS.

Vērsītis bija vairāk kā divi metri

garš. Reiz viņš pamanija, ka kāds

mazs zēns neatlaidīgi vēro viņu.
— Kādēļ tu skaties uz mani kā

ēzelis uz jauniem vārtiem? — Vērsī-

tis beidzot dusmīgi jautāja. — Vai ne-

kad neesi redzējis man līdzīgu vīru ?

— Esmu gan, bet tikai par naudu,
— zēns atbildēja.

līdzjūtība.

— Pēc manām domām, kodes dzīve

gan nav apskaužama.
— Kā tā?

.

— Nu, iedomājiet pats: vasarā na-

baga kodītei jādzīvo kažokā, ziemā —

peldu kostīmā!

VIŅA NERVOZft.
— Es uzsaku savu vietu, — teica

kalpone. — Es precos.

— Bet, Marij, — aizrfidija nama

māte. — vai jūs tomēr vēl nevarētu

palikt — .vismaz divas nedēļas, ka-

mēr man izdosies sameklēt jaunu kal-
poni ?

— Nevaru riskēt, jo vēl pārāk maz

pnzīstu savu Miķeli.

JOTU UZPLŪDUMA.

Viņš nometas viņas priekšā ceļga-
los un dedzīgi trauc:

— Trvis dēļ, dārgā Lizelote, es

letu pat ellē!

Viņa noslēpumaini pasmaida, tad
atbild:

— Ir veca gudrība, mans dārgais,
ka runāt daudz vieglāk nekā darīt. Ja
vēlies, lai es ticu, tad tev vispirms jā-
pierāda sava cietā apņēmība darbos.

Viņš: — 0 labprāt, labprāt! Kļū-
sti mana sieva!

MODERNA LAULĪBA.
— Vai taisnība, Auziņa kundze, ka

jūs gatavojaties šķirties no sava vīra?
— Jā, tā ir.
— Bet,, dārgā, jūs tacu precējāties

tīras mīlestības dēļ!
.— Toties, tagad ar skaidru prātu

esam nolēmuši šķirties.

ĪSI UN SKAIDRt.

Skolotājs vaicā audzēknim:
— Ko tu, Jēkaupiņ, saproti zem

vārda teorija?
— Kaut ko nepraktisku, — skolēns

droši atbild.

ABIEM TAISNĪBA.
Kāds laulāts pāris steidzīgi ieskrien

dzelzce]a piestātnē.
— Vai vilcien

5 uz Cēsīm jau aiz-

braucis? — vīrs aizelsies jautā dzelz-

ceļa ierēdnim.
— Jau pirms pus stundas! — skan

atbilde.

— Ak posts! — jautātājs smagi

nopūšas. — Un kad iet nākamais?

— Apmēram pēc trīs stundām.

Sašutušais pasažieris nikni paska-
tās uz savu laulāto draudzeni:

— Nu redzi, Matilde — ja tu ne-

būtu tik gausi posusies, mēs laikā no-

ķertu aizbraukušo vilcienu!

Uz to Bieva pašapzinīgi atbild:

— Un ja tu nebūtu mani tik draus-

mīgi steidzinājis, tad mums tagad ne-

vajadzētu šeit gaidīt veselas trīf

stundas!

LIELISKAS VIESĪBAS.
— Vai jūs vakar bijāt viesībās pie

tirgotāja Miltina?

— Jā.
— Vai krietni pieēdāties?
—Un kā vēl! Kad pārnācu mā-

jās, iztukšoju visu pieliekamo!
•

Uz lielceļa sastopas divi klaidoņi.
— Klausies, — viens jautā, — vai

esi mēģinājis laimi Bišu pagastā?
— Nule no turienes nāku! Un

draudzīgi varu ieteikt: ej kur iedams,
tikai ne uz Bišu pagastu! ledomā-

jies — iegriezos veselās septiņās mā-

jās, bet visur man pabalsta vietā pie-
dāvāja darbul

lEVĒRĪBAS CIENĪGS"PŪRS.
— Man jāsaka, jaunais cilvēk, ka

pašreiz manai meitai nav daudz pūrā
— tikai nepieciešamais. Toties jau
pēc nedēļas meitene būs bagātniece.

Nākamais znots, būdams pārliecībā,
ka jaunkundzei gaidāms mantojums,
kautrīgi smaidīdams, ievaicājas:

— Neļaunojaties, cienīts kungs par
manu ziņkāri — cik īsti liela būs

suma?

— Hm... Skaidri nevaru jums pa-
teikt Viss atkarīgi no tā, vai viņai
uz dāvātās loterijas biļetes kritīs pats
lielais, vai kāds no mazākajiem vin-.
nestiem.

KAD LAULĀTIE STRĪDAS.
Viņš: — Tava mute man atgādina

benzina tanku!

Viņa: — Kas tas P*r mīklainu sa-

līdzinājumu? Neko nesaprotu.
Viņš: — Ari benzina tanks atvērts

dienā un naktī.

GODA VIRS.

— Kas jūs pamudināja viltot svešu

parakstu uz vekseļa?
— Man vajadzēja naudu goda pa-

rāda nomaksai*

lEMESLS.

—Ko es redzu!? Jūs nēsājat savu

suni maisā!? Kādēļ?
— šorīt lopiņš norija latu, un ea

negribu šo nauda« gabalu pazaudēt.

ATJAUTĪGS B£RNS.
— Tēt, — vaicā mazais Gunāriņš,

— kādēļ automobiļiem uz mazas

plāksnītes ir skaitļi? Vai tie rāda,
cik daudz cilvēku šoferis sabraucia ?

—
Pie labākās gribas — pašreiz

nekādējādi nevaru. Esmu aizņemts

no galvas līdz kājām!

— Cik netaisna gan ir pasaule! Ja
nu es būtu to izdarijis!.

— Ko tas nozīmē, Džon. ka jūs mo-

dināt mani paša pusnaktī?.

Māte: — Apžēliņ, mīļais bērns, kas

tas par jaunumu!? Kaut ko tādu ea

kautrējos atļauties...

lespiests A'S.
w ßota" II spiestuve, Rīga, Dsirnavu ielā 57.
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